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همسهِ:
زض َٹ٢ ٬طٶٽبي ٪صقشٻ يٹاثٍ ٸ ٢ٹاٶيٵ حؿجٻ ٸ حؿجز اٲٹض ذسٲبسي ٸ ٖٳطاٶي قٽطټب ثٻ ٲسيطيز ٲحشؿت ٶٓبضر ٸ ٦ٷشط ٬ٲؿش٣يٱ ٲي قسٶس ٸٮي ثيف اظ ي٧هس ؾب ٬ديف  1286ٺ  .ـ
(  1907ٲيالزي ) ٢بٶٹٴ ثٯسيٻ زض سبضيد  20ضثيٕ اٮظبٶي  1325ٺ  1286 ( ٠ .ٺ .ـ ) ثٻ سهٹيت ٲؼٯؽ قٹض اي ٲٯّي ٸ٢ز ضؾيس سب ؾب1309 ٬ٺ .ـ ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٸ ٖٳ٭ ٢طاض زاقز ؾذؽ
زؾشرٹـ سٛييطار اؾبؾي قس ٸ دؽ اظ آٴ ٶيع زض ؾبٮٽبي  1331ٸ  1334ثٗساً زض ؾب 1355 ٬ٲؼسزاً انالحبسي ثط ٢بٶٹٴ قٽطزاضيٽب اٶؼبٰ قس ثٗس اظ ديطٸظي اٶ٣الة ق٧ٹټٳٷس اؾالٲي ٶيع
ػعئي اظ ٲٹاز ٢بٶٹٴ قٽطزاضي ټب زض قٹضاي اٶ٣الة ٲٹضز ثبظثيٷي ٸ انالح ٢طاض ٪طٞز ؾذؽ انالحبر ٸ اٮحب٢بسي ثٻ ثًٗي اظ ٢ٹاٶيٵ آٴ نٹضر ٪طٞز  .ثٻ زٶجب ٬سهٹيت ٢بٶٹٴ
سك٧يالر  ,ٸْبي ٝٸ اٶشربثبر قٹضاټبي اؾالٲي ٦كٹض ٸ اٶشربة قٽطزاضاٴ زض ؾب , 1375 ٬قٹضاټبي اؾالٲي قٽطټب ٸ ضٸؾشبټبي ٦كٹض زض اضزيجٽكز ؾب 1378 ٬سك٧ي٭ قسٶس ٦ٻ
ٞه٭ ٶٹيٷي زض سك٧ي٭ ٶٽبزټبي ٲحٯي ٸ ٪صض اظ سهٳيٱ ٪يطي ټبي ٲشٳط٦ع ثٻ ٚيط ٲشٳط٦ع ( ٲحٯي ) ثٹزٺ ٸ ٶٹيس ثرف سٹػٻ ٲؿؤالٴ ٸ سهٳيٱ ٪يطاٴ ٦كٹض ثٻ ٸا٪صاضي اٲٹض ثٻ ٲطزٰ
ثٹزٺ اؾز
ټٳبٶُٹض ٦ٻ اًٖبي ٲحشط ٰ قٹضاي اؾالٲي قٽط اؾشحًب ضزاض ٶس اظ اذشيبضاسي ٦ٻ ٢بٶٹٴ ٪صاض ثٻ قٹضاټب اُٖبء ٶٳٹزٺ ثط٢طاضي ٸ اٞعايف يب ٦بټف ٸ حصٖ ٜٹاضو ٲحٯي ( قٽطزاضيٽب )
ٲي ثبقس ٦ٻ زض اػطاي ٲبزٺ ٢ 55بٶٹٴ قٽطزاضي ٸ ثٷس  16ٲبزٺ  71ٸ ٲبزٺ ٢ 77بٶٹٴ سك٧يالر  ,ٸْبي ٝٸ اٶشربثبر قٹضاټبي اؾالٲي ٦كٹض ٸ اٶشربة قٽطزاضاٴ ٸ آييٵ ٶبٲٻ اػطايي ٶحٹٺ ٸ
يٕ ٸ ٸنٹٖ ٬ٹاضو سٹؾٍ قٹضاټب ٲهٹة ؾب 1378 ٬ٸ زض ازاٲٻ سجهطٺ  1ٲبزٺ ٢ 5بٶٹٴ انالح ٲٹازي اظ ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ ؾٹٰ سٹؾٗٻ ا٢شهبزي  ,اػشٳبٖي ٸ ٞطټٷ٫ي ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ
ٸ چ٫ٹٶ٫ي ثط٢طاضي ٸ ٸنٹٖ ٬ٹاضو ٸ ؾبيط ٸػٹٺ اظ سٹٮيس ٦ٷٷس٪بٴ ٦بال  ,اضائٻ زټٷس٪بٴ ذسٲبر ٸ ٦بالټبي ٸاضزاسي ٸ ٲبزٺ  16آييٵ ٶبٲٻ اػطايي آٴ ٢بٶٹٴ  ،قٽطزاضي ٲي ثبيؿز
ديكٷٽبزر ذٹز ضا زض ايٵ اضسجبٌ س٣سيٱ قٹضاي قٽط ٶٳبيس سب ثٗس اظ سهٹيت  ,سأييس ٸ اٶشكبض آ٪ٽي ٖٳٹٲي ٢ج٭ اظ  15ثٽٳٵ ټط ؾب ٬اثشساي ؾب ٬ثٗس ٢بثٯيز اػطائي ثيبثس.

نٟحٻ  2اظ 121
سٗطٞٻ ٲحٯي ػسيس ٦ٻ سٹؾٍ ايٵ قٽطزاضي ػٽز ؾب 1390 ٬ديكٷٽبز ٲي ٪طزز ثب ضٸي٧طزټبي شي٭ سسٸيٵ قسٺ اؾز:
 )1يطٸضيز ض ٕٞاثٽبٲبر ٸ ٶٹا٢م ٲٹػٹز زض زؾشٹض اٮٗٳ٭ سٗطٞٻ ٖٹاضو ٲحٯي ٲهٹثٻ ٢جٯي
 )2ٮعٸ ٰ سؼسيس ٶٓط ٸ ثطضؾي ثٻ سهٹيت ضؾبٶسٴ سٗطٞٻ ػسيس
 )3سؿطيٕ ٸ سؿٽي٭ ز ض ٲحبؾجٻ ٖٹاضيبر
 )4حصٞ ٜطٲٹٮٽب يذيچيسٺ ٸ ٪طايف ثٻ ضاټ٧بضټبي ؾبزٺ ٸ ٲٳبٶٗز ا ظ اٖٳب ٬ؾٯي٣ٻ
 )5ايؼبز ٸحسر ضٸيٻ زض اٶؼبٰ اٲٹضقٽطزاضي
 )6سؿٽي٭ زض ٦بض اضثبة ضػٹة سب حس اٲ٧بٴ ( ذص٦ ٜبضقٷبؾي زاز٪ؿشطي)
 )7سكٹي ١قٽطٸٶساٴ ثٻ سؼسيس ثٷبي ؾبذشٳبٴ ټب ٸ ٶٹؾبظي ثطاثط يٹاثٍ َطح سًٟيٯي ٸ ػٯٹ٦يطي اظ ٶًً٣ٹاثٍ ٸ ٲ٣طضار َطح سًٟيٯي ٸ قٽطؾبظي
ٸ000

نٟحٻ  3اظ 121
هبزُ  :1هؿتٌسات لبًًَي ٍيغ ٍ ٍنَل ػَاضو
 )1ثٌس 10هبزُ  55لَاًيي قْطزاضي :زض ٸْبي ٝقٽطزايٽب  :اټسا ٸ ٢جٹ ٬اٖبٶبر ٸ ټسايب ثٻ ٶبٰ قٽط .
 )2ثٌس 24هبزُ  55لبًَى قْطزاضي :نسٸض دطٸاٶٻ ثطاي ٦ٯيٻ ؾبذشٳبٶٽبئي ٦ٻ زض قٽطاحساص ٲي قٹٶس
 )3ثٌس26هبزُ  55لَاًيي قْطزاضي :ديكٷٽبز ٸ ثط٢طاضي يب اٮٛبء ٖٹاضو قٽط ٸ ټٳچٷيٵ سٛييط ٶٹٔ ٸ ٲيعاٴ ٖٹاضو .
 )4هبزُ  73لبًَى قْطزاضي ٦ :ٯيٻ ٖٹاضو ٸ زضآٲس ټط قٽطزاضي ٲٷحهطاً ثٻ ٲهط ٜټٳبٴ قٽط ذٹاټس ضؾيس .
 )5هبزُ  74لبًَى قْطزاضي  :قٽطزاضي ثب سهٹيت قٹضاي اؾالٲي قٽط ) آئيٵ ٶبٲٻ اػطائي ٸنٹٖ ٬ٹاضو قٽطزاضي  ...سسٸيٵ ٸ سٷٓيٱ ٲي ٶٳبيس
تجهطُ  :زٞبسط اؾٷبز ضؾٳي ٲ٧ٯٟٷس ٢ج٭ اظ اٶؼبٰ ٲٗبٲٯٻ اظ قٽطزاضي ٦شجبً ٲٟبنب حؿبة ٶؿجز ثٻ ٖٹاضو ٲٯ ٥ٲٹضز ٲٗبٲٯٻ ضا ذٹاؾشبض قٹٶس
 )6هبزُ77لبًَى قْطزاضي:ض ٕٞټط٪ٹٶٻ اذشال ٜثيٵ ٲٹزي ٸقٽطزاضي زضٲٹضزٖٹاضو ثٻ ٦ٳيؿيٹٴ ٲط٦ت اظٶٳبيٷس٪بٴ ٸظاضر ٦كٹض،زاز٪ؿشطي ٸقٹضاي قٽطاضػبٔ
ٲيكٹز
 )7هبزُ  78لبًَى قْطزاضي ٖ :ٹاضيي ٦ٻ سٹاٰ ثب ٲبٮيبر ټبي زٸٮشي اذص ٲي قٹز ثٻ ٸؾيٯٻ زاضائي ٸنٹ ٬ٲي قٹٶس
 )8هبزُ  100لبًَى قْطزاضي ٍ تجهطُ ّبي هطثٌَ  :ٲبٮ٧يٵ اضايي ٸاٲال ٤ٸا ٕ٢زض ٲحسٸزٺ قٽط حطيٱ آ ٴ ثبيس ٢ج٭ اظ ټط ا٢ساٰ ٖٳطاٶي يب س٧ٟي ٥اضايي قطٸٔ
ؾبذشٳبٴ ا ظقٽطزاضي دطٸاٶٻ اذص ٶٳبيٷس .قٽطزاض ي ٲيشٹاٶس ا ظ ٖٳٯيبر ؾبذشٳبٶي ؾبذشٳبٶٽبي ثسٸٴ دطٸاٶٻ يب ٲربٮ ٝٲٟب ز دطٸاٶٻ ثٻ ٸؾيٯٻ ٲأٲٹضيٵ ذٹ ز اٖٱ ا ظ آٶ٧ٻ
ؾبذشٳبٴ ز ض ظٲيٵ ٲحهٹض يب ٚيط ٲحهٹض ٸا ٕ٢ثبقس ػٯٹ٪يطي ٶٳبيس
 )9هبزُ  29لَاًيي ٍ همطضات هبلي قْطزاضیْب  :زضآٲس قٽطزاضيٽب ثٻ قف َج٣ٻ ثٻ قطح ظيط س٣ؿيٱ ٲي قٹز
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اٮ-ٝزضآٲسټبي ٶبقي اظ ٖٹاضو ٖٳٹٲي ( زضآٲسټبي ٲؿشٳط)
ة-زضآٲسټبي ٶبقي اظ ٖٹاضو اذشهبني
ع -ثٽبء ذسٲبر ٸ زضآٲسټبي ٲؤؾؿبر اٶشٟبٖي قٽطزاضي
ز-زضآٲسټبي حبنٯٻ اظ ٸػٹٺ ٸ اٲٹا ٬قٽطزاضي
ل٦-ٳ ٥ټبي اُٖبئي زٸٮز ٸ ؾبظٲبٶٽبي زٸٮشي
ِ -اٖبٶبر ٸ ٦ٳ ٥ټبي اټسائي اقربل ٸ ؾبظٲبٶٽبي ذهٹني ٸ اٲٹا ٬ٸ زاضائي ټبيي ٦ٻ ثُٹض اسٟب٢ي يب ثٻ ٲٹػت ٢بٶٹٴ ثٻ قٽطزاضي سٗٯ ١ٲي ٪يطز
)10هبزُ  30لَاًيي ٍ همطضات هبلي قْطزاضیْب :ټط قٽطزاضي زاضاي سٗطٞٻ اي ذٹاټس ثٹز ٦ٻ زض آٴ ٦ٯيٻ اٶٹأ ٖٹاضو ٸ ثٽبء ذسٲبر ٸ ؾبيط زضآٲسټبئي ٦ٻ ثٻ ٸؾيٯٻ قٽطزاضي
ٸ ٲؤؾؿبر سبثٗٻ ٸ ٸاثؿشٻ ثٻ آٴ ٸنٹ ٬يب سحهي٭ ٲي قٹز زضع ٸ ټط ٶٹٔ ٖٹاضو يب ثٽبء ذسٲبر ػسيسي ٦ٻ ٸيٕ ٸ سهٹيت ٲي ٪طزز يب ټط سٛييطي ٦ٻ زض ٶٹٔ ٸ ٲيعاٴ ٶطخ آٴ ټب
نٹضر ٲي ٪يطز زض سٗطٞٻ ٲص٦ٹض ٲٷٗ٧ؽ ٲي قٹز
)11هبزُ  31لَاًيي ٍ همطضات هبلي قْطزاضیْب :سُجي ١ٸيٕ ټط ٲؤزي يب ټط ٲٹضز ثب سٗطٞٻ ٖٹاضو زضآٲسټب ٸ سٗييٵ ٸ سكريم ثسټي ٲؤزي ثٻ ٖٽسٺ ٲأٲٹضيٵ سكريم يب ٦ؿبٶي
اؾز ٦ٻ اظ َط  ٜقٽطزاض ي يبؾبظٲبٴ سبثٗٻ ٸ ٸاثؿشٻ اذشيبض سكريم ثٻ آٶٽب زازٺ قسٺ اؾز .ٲأٲٹضيٵ ٲص٦ٹض ٲ٧ٯٟٷس ٦ٳب ٬ز٢ز ثي ٶٓطي ضا زض سكريهٽبي ذٹز ثٻ ٦ب ضثطٶس ٸزض
نٹضر سرٯ ٝثٻ ٸيٕ آٶٽب زض زاز٪بٺ ازاضي قٽطزاضي ضؾيس٪ي ٸسٷجيٽبر ٲ٣طض زضثبضٺ آٶٽب اسربشٸ ثٻ ٲٹ ٕ٢اػطاء ٪صاضزٺ ذٹاټسقس
)12انالحيِ هبزُ  32لَاًيي ٍ همطضات هبلي قْطزاضیْب  :ثٻ قٽطزاضيٽبي ٦٭ ٦كٹض اػبظٺ زازٺ ٲي قٹزسب ٲُبٮجبر ذٹ ز ضا ثب ا٢ؿبٌ حسا٦ظط ؾي ٸ قيف ٲبټٻ ٲُبث١
زؾشٹضاٮٗٳٯي ٦ٻ ثٷب ثٻ ديكٷٽبز قٽطزاض ثٻ سهٹيت قٹضاي اؾالٲي قٽط ٲطثٹَٻ ٲي ضؾس زضيبٞز ٶٳبيس .زض ټط حب ٬نسٸض ٲٟبنب حؿبة ٲٹ٦ٹ ٬ثٻ سأيسيٻ ٦ٯيٻ ثسټي ٲؤزي ذٹاټس ثٹز
)13هبزُ  2لبًَى ًَؾبظي ٍ ػوطاى قْطي  :زض قٽط سٽطاٴ اظ سبضيد اٸٞ ٬طٸضزيٵ ٲبٺ  1348ٸ زض ؾبيط قٽطټب اظ سبضيري ٦ٻ ٸظاضر ٦كٹض سٗييٵ ٸ اٖالٰ

نٟحٻ  5اظ 121
٦ٷس ثط ٦ٯيٻ اضايي ٸ ؾبذشٳبٶٻ اٸ ٲؿشحسطبر ٸا ٕ٢زض ٲحسٸزٺ ٢بٶٹٶي قٽط ٖٹاضو ذبل ؾبالٶٻ ثٻ ٲأذص دٷغ زض ټعاض ثٽبي آٶٽب ٦ٻ َج ١ٲ٣طضار ايٵ ٢بٶٹٴ سٗييٵ ذٹاټس قس ثط٢طا
ضٲيكٹز .قٽطزاضيٽب ٲ٧ٯٟٷس ثط اؾبؼ ٲ٣طضار ايٵ ٢بٶٹٴ ٖٹاضو ٲص٦ٹض ضا ٸنٹ٦ ٬طزٺ ٸ ٲٷحهطاً ثٻ ٲهط ٜٶٹؾبظي ٸ ٖٳطاٴ قٽطي ثطؾبٶٷس ،ٲهط ٞٹػٹٺ حبن٭ اظ اػطاي ايٵ ٢بٶٹٴ زض
ٚيط ٲٹاضز ٲهطح زض ايٵ ٢بٶٹٴ زض ح٧ٱ سهطٚ ٜيط ٢بٶٹٶي زض اٲٹا ٬زٸٮز ذٹاټس ثٹز.
 )14تجهطُ شیل هبزُ  18لبًَى ًَؾبظي ٍ ػوطاى قْطي  :زض نٹضسي٧ٻ نسٸض دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي اٖٱ اظ ٲؿ٧ٹٶي ٸ سؼبضي ٸ ٚيطٺ ثط اطط اػطاي َطح قٽطزاضي زض ثب٢يٳبٶسٺ ٲٯ٥
اظ ٶٓط ٲ٣طضار قٽطؾبظي ثطاي قٽطزاضي ٲ٣سٸض ٶجبقس ٸ ٲبٮ ٥ديكٷٽبز ٞطٸـ آٴ ضا ثٻ قٽطزاضي ٦ٷس قٽطزاضي ٲ٧ٯ ٝاؾز ثب٢يٳبٶسٺ ضا ثٻ ثٽبي ُٗ٢ي ٦بضقٷبؼ ضٸظ قسٺ ذطيساضي ٸ
سهط٦ ٜٷس ٦ٻ زض ايٵ نٹضر زي٫ط ٲُبٮجٻ ٸ زضيبٞز ح ١ٲكطٞيز ٲٹيٹٖبً ٲٷشٟي اؾز.
 )15هبزُ  23لبًَى ًَؾبظي ٍ ػوطاى قْطي  :قْطزاضیْب زاضاي اذشيبض ٶٓبضر ثط َطظ اؾشٟبزٺ اظ اضايي زاذ٭ ٲحسٸزٺ ٸ حطيٱ قٽط اظ ػٳٯٻ سٗييٵ سٗساز َج٣بر ٸ اضسٟبٔ ٸ
ٶٳبؾبظي ٸ ٦يٟيز ؾبذشٳبٶٽب ثطاؾبؼ ٶ٣كٻ ػبٲٕ قٽط ٸ ٲٷُ٣ٻ ثٷسي آٴ ثب ضٖبيز يٹاثٍ ٸ ٲٗيبضټبيي ٦ٻ اظ َط ٜقٹضاي ٖبٮي قٽطزاضي سٗييٵ ٸ ثٻ ٸؾيٯٻ ٸظاضر ٦كٹض اثال٘ ذٹاټس
ـ ز؛ ټؿشٷس ٸ ثب اؾشٟبزٺ اظ اذشيبضار ٞٹ ٠ٲ٧ٯ ٝثٻ ٲطا٢جز زض ضقس ٲشٷبؾت ٸ ٲٹظٸٴ قٽطټب ٸ سأٲيٵ سؿٽيالر الظٰ ثطاي ظٶس٪ي اػشٳبٖي ذٹاټٷس ثٹز.
 )16تجهطُ  2هبزُ  29لبًَى ًَؾبظ ي :زض دطٸاٶٻ ټبي ؾبذشٳبٶي ٦ٻ اظ َط ٜقٽطزاضي ټب نبزض ٲي قٹز ثبيس حسا٦ظط ٲسسي ٦ٻ ثطاي دبيبٴ يبٞشٵ ؾبذشٳبٴ يطٸضي اؾز ٢يس ٪طزز

ٸ ٦ؿبٶي ٦ٻ زض ٲيساٶٽب ٸ ٲٗبثط قٽط ا٢ساٰ ة ٺ ؾبذشٳبٴ ٲي ٦ٷٷس ثبيس ْط ٜٲسر ٲ٣طض زض دطٸاٶٻ ټب ؾبذشٳبٴ ذٹز ضا ثٻ سٳبٰ ثطؾبٶٷس .اثٷيٻ ٶبسٳبٰ ٦ٻ اظ َط ٜٲ٣بٲبر ً٢بئي سٹ٢ي ٝقسٺ
ثبقس ٲكٳٹ ٬ايٵ ٲبزٺ ٶرٹاټس ثٹز.
 )17هبزُ  33لبًَى تكىيالت؛ٍظبیف ٍ اًتربثبت قَضاّبي اؾالهي وكَض ٍ اًتربة قْطزاضا ى :قٹضا ٲيشٹاٶس ثٻ اؾشٷبز ثٷس  16اظ ٲبزٺ  71ٸ ٲبزٺ ٢ 77بٶٹ ٴ
سك٧يالر؛ٸْبي ٝٸ اٶشربثبر قٹضاټبي اؾالٲي ٦كٹض ٸ اٶشربة قٽطزاضاٴ ثب ضٖبيز آيئٵ ٶبٲٻ ټبي اػطائي ٸ ؾبيط ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضار ٲٹيٹٖبر؛ ٲشٷبؾت ثب اٲ٧بٶبر ا٢شهبزي ٸ سٹٮيسار
ٸ زضآٲسټبي اټبٮي َج ١آئيٵ ٶبٲٻ ٲهٹة ټيأر ٸظيطاٴ ٖٹاضو ٸيٕ ٶبٲيس.
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 )18ثٌس  16اظ هبزُ  71لبًَى تكىيالت؛ٍظبیف ٍ اًتربثبت قَضاّبي اؾالهي وكَض ٍ اًتربة قْطزاضاى  :سهٹيت ٮٹايح ثط٢طاضي يب ٮٛٹ ٖٹاضو قٽط ٸ ټٳچٷيٵ سٛييط
ٶٹٔ ٸ ٲيعاٴ آٴ ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ ؾيبؾز ٖٳٹٲي زٸٮز ٦ٻ اظ ؾٹي ٸظاضر ٦كٹض اٖالٰ ٲي قٹز.
 )19ثٌس  18اظ هبزُ  71لبًَى تكىيالت؛ٍظبیف ٍ اًتربثبت قَضاّبي اؾالهي وكَض ٍ اًتربة قْطزاضاى  :ٶٓبضر ثط اٲٹض ثٽساقز حٹظٺ قٽط
 )20ثٌس  20اظ هبزُ  71لبًَى تكىيالت؛ٍظبیف ٍ اًتربثبت قَضاّبي اؾالهي وكَض ٍ اًتربة قْطزاضا ى :سهٹيت ٲ٣طضار الظٰ ػٽز اضايي ٚيط ٲحهٹض قٽطي اظ
ٶٓط ثٽساقز ٸ آؾبيف ٖٳٹٲي ٸ ٖٳطاٴ ٸ ظيجبئي قٽط.
 )21ثٌس  21اظ هبزُ  71لبًَى تكىيالت؛ٍظبیف ٍ اًتربثبت قَضاّبي اؾالهي وكَض ٍ اًتربة قْطزاضا ى :ٶٓبضر ثط اػطاي ٪ٹضؾشبٴ؛ ٚؿبٮربٶٻ ٸ سٽيٻ ٸؾبي٭ حٳ٭
اٲٹار ٲُبث ١ثب انٹ ٬ثٽساقز ٸ سٹؾٗٻ قٽط.
 )22ثٌس  22اظ هبزُ  71لبًَى تكىيالت؛ٍظبیف ٍ اًتربثبت قَضاّبي اؾالهي وكَض ٍ اًتربة قْطزاضاى :ٸيٕ ٲ٣طضار ٸ ٶٓبضر ثط حٟط ٲؼبضي ٸ ٲؿيطټبي سأؾيؿبر
قٽطي.
 )23ثٌس  25اظ هبزُ  71لبًَى تكىيالت؛ٍظبیف ٍ اًتربثبت قَضاّبي اؾالهي وكَض ٍ اًتربة قْطزاضاى :سهٹيت ٲ٣طضار الظٰ ثٻ ديكٷٽبز قٽطزاضي ػٽز ٶٹقشٵ ٶٹٔ
ٲُٯت ٸ يب اٮهب ٠ټط ٶٹٔ ٶٹقشٻ ٸ آ٪ٽي ٸ سبثٯٹ ثط ضٸي زيٹاضټبي قٽط ثب ضٖبيز ٲ٣طضار ٲٹيٹٖٻ ٸ اٶشكبض آٴ ثطاي اَالٔ ٖٳٹٰ.
 )24ثٌس  26اظ هبزُ  71لبًَى تكىيالت؛ٍظبیف ٍ اًتربثبت قَضاّبي اؾالهي وكَض ٍ اًتربة قْطزاضاى :سهٹيت ٶطخ ذسٲبر اضائٻ قسٺ سٹؾٍ قٽطزاضي ٸ ؾبظٲبٶٽبي
ٸاثؿشٻ ثٻ آٴ ثب ضٖبيز آئيٵ ٶبٲٻ ٲبٮي ٸ ٲٗبٲالسي قٽطزاضيٽب.
 )25هبزُ  77لبًَى تكىيالت؛ٍظبیف ٍ اًتربثبت قَضاّبي اؾالهي وكَض ٍ اًتربة قْطزاضاى  :قٹضاټبي اؾالٲي قٽط ٸ ضٸؾشب ٲي سٹاٶٷس ٶؿجز ثٻ ٸيٕ ٖٹاضو
ٲشٷبؾت ثب سٹٮيسار ٸ زضآٲسټبي اټبٮي ثٻ ٲٷٓٹض سأٲيٵ ثد قي اظ ټعيٷٻ ټبي ذسٲبسي ٸ ٖٳطاٶي ٲٹضز ٶيبظ قٽط ٸ ضٸؾشب َج ١آئيٵ ٶبٲٻ ٲهٹة ټيأر ٸظيطاٴ ا٢ساٰ ٶٳبيٷس
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 )26هَاز  14 ٍ 13 ٍ 12 ٍ 7 ٍ 6 ٍ 5 ٍ 4 ٍ 3 ٍ 2 ٍ1اظ آئيي ًبهِ اجطائي ًحَُ ٍيغ ٍ ٍنَل ػَاضـ تَؾٍ قَضاّبي اؾالهي قْط ٍ ...هَيَع لبًَى تكىيالت؛ٍظبیف
ٍ اًتربثبت قَضاّبي اؾالهي وكَض ٍ اًتربة قْطزاضاى
 )27ثٌس 4هبزُ  4لبًَى لبًَى انالح هَازي اظ لبًَى ثطًبهِ ؾَم تَؾؼِ التهبزي،اجتوبػي ٍ فطٌّگي ههَة  1381هَؾَم ثِ لبًَى تجويغ ػَاضو:

ٖٹاضو زضيبٞشي اظ ذسٲبر ټز ،٬ٲش٭ ،ٲٽٳبٶؿطا ،ټش٭ آدبضسٳبٴ  ،ٲٽٳب ٶذصيط ،ٲؿبٞطذبٶٻ ،سبالضټب ٸ ثبق٫بټٽب زٸ زضنس (  )%2ټعيٷٻ سٗييٵ ٲي ٪طزز
 )28ثٌس 5هبزُ 4لبًَى لبًَى انالح هَازي اظ لبًَى ثطًبهِ ؾَم تَؾؼِ التهبزي،اجتوبػي ٍ فطٌّگي ههَة 1381هَؾَم ثِ لبًَى تجويغ ػَاض و:

ٖٹاضو زضيبٞشي اظ ذسٲبر حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ثطٸٴ قٽطي ٲؿبٞط زض زض زاذ٭ ٦كٹض ثب ٸؾبي٭ ظٲيٷي،ضيٯي ،زضيبيي ٸ ټٹايي دٷغ زضنس(  )%5ثٽبي ثٯيٍ سٗييٵ ٲي ٪طزز
)29تجهطُ  1هبزُ 5لبًَى لبًَى انالح هَازي اظ لبًَى ثطًبهِ ؾَم تَؾؼِ التهبزي،اجتوبػي ٍ فطٌّگي ههَة1381هَؾَم ثِ لبًَى تجويغ ػَاضو:

ٸيٕ ٖٹاضو ٲحٯي ػسيس ٸ يب اٞعايف ٶطخ ټطي ٥ا ظ ٖٹاضو ٲحٯي ،ٲي ثبيؿز حسا٦ظط سب دبٶعزٺ ٲجٽٳٵ ٲب ٺ ټطؾب  ٬ثطاي اػطا زض ؾب  ٬ثٗس سهٹيت ٸ اٖال ٰ ٖٳٹٰ ي٫طزز.
 )30تجهطُ2هبزُ 5لبًَى لبًَى انالح هَازي اظ لبًَى ثطًبهِ ؾَم تَؾؼِ التهبزي،اجتوبػي ٍفطٌّگي ههَة1381هَؾَم ثِ لبًَى تجويغ ػَاضو:

ٖجبضر« دٷغ زض ټعاض » ٲٷسضع زض ٲبزٺ ( ٢ )2بٶٹٴ ٶٹؾبظي ٸ ٖٳطاٴ قٽطي ٲهٹة  1347/9/7ثٻ ٖجبضر «ي ٥زضنس » انالح ٲي قٹز
)31تجهطُ3هبزُ 5لبًَى لبًَى انالح هَازي اظ لبًَى ثطًبهِ ؾَم تَؾؼِ التهبزي،اجتوبػي ٍفطٌّگي ههَة1381هَؾَم ثِ لبًَى تجويغ ػَاضو:

٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضار ٲطثٹٌ ثٻ اُٖبي سرٟي ٝيب ٲٗبٞيز اظدطزاذز ٖٹاضو يب ٸػٹٺ ثٻ قٽطزاضيٽب ٲٯٛي ٲي ٪طزز.
)32ثٌس  2هبزُ  1آئيي ًبهِ اجطائي لبًَى انالح هَاضي اظ لبًَى ثطًبهِ ؾَم تَؾؼِ ( تجويغ ػَاضو) ههَة : 81

ٖٹاضو ٲحٯي ٖ :ٹاضيي اؾز ٦ٻ ثٻ اؾشٷبز سجهطٺ (  )1ٲبزٺ ( ٢ )5بٶٹٴ ٸ ثب ضٖبيز ٲ٣طضار ٲٷسضع زض ٢ب ٶٹٴ سك٧يالر  ،ٸْبي ٝٸ اٶشربثبر قٹضاټبي اؾالٲي ٦كٹض ٸ اٶشربة
قٽطزاضاٴ ٲهٹة1375/3/1 1375/3/1ٸ آييٵ ٶبٲٻ اػطايي آٴ سٹؾٍ قٹضاټبي اؾالٲي ٦كٹض ٸيٕ ٲي ٪طزز.

نٟحٻ  8اظ 121

 )33هبزُ  8آئيي ًبهِ اجطائي لبًَى انالح هَاضي اظ لبًَى ثطًبهِ ؾَم تَؾؼِ ( تجويغ ػَاضو ) ههَة  : 81ٸاحسټبي اض ائٻ زټٷسٺ ذسٲبر ټش٭؛ ٲش٭ ؛
ٲٽٳبٶؿطا؛ټش٭ آدبضسٳبٴ  ،ٲٽٳبٴ دصيط ،ٲؿبٞطذبٶٻ ،سبالضټب ٸ ثبق٫بټٽب ٲ٧ٯٟٷس زٸ زضنس (  )%2ټعيٷٻ ذسٲبر اضائٻ قسٺ (اظ ٢جي٭ ا٢بٲزٚ ،صا ٸ ٚيط ٺ) ٲٹيٹٔ ثٷس(ز) ٲبزٺ (  )4ضا ثٻ ٖٷٹاٴ
ٖٹاضو اظٲكشطيبٴ اذص ٸ ثٻ حؿبة قٽطزاضي ٲح٭ ٸاضيع ٶٳبيٵ ز .ٸاحسټبي ٲص٦ٹض ٲؿش٣ط زض ذبضع اظ حطيٱ قٽطټب ٲ٧ٯٟٷس ٖٹاضو ٲعثٹض ضا ثٻ حؿبة سٳط٦ع ٸػٹٺ ثٻ ٶبٰ ٸظاضر
٦كٹض (ؾبظٲبٴ قٽطزاضيٽبي ٦كٹ ض) ٦ٻ سٹؾٍ ؾبظٲبٴ اٲٹض ٲبٮيبسي ٦كٹض اٖالٰ ٲي قٹز ،ٸاضيع ٶٳبيٷس.
تجهطُ– ٲٷٓٹض اظ سبالضټب ٸ ثبق٫بټٽبي ٲص٦ٹض زض ايٵ ٲبزٺ ٲ٧بٶٽبيي ټؿشٷس ٦ٻ ػٽز ثط٪عاضي ٲطاؾٱ ٲرشٯ ٝزض اذشيبض ٲكشطيبٴ ٢طاضزازٺ ٲي قٹٶس.

 )34هبزُ  9آئيي ًبهِ اجطائي لبًَى انالح هَاضي اظ لبًَى ثطًبهِ ؾَم تَؾؼِ ( تجويغ ػَاضو) ههَة  : 81اقربني ٦ٻ ٲجبزضر ثٻ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ثطٸٴ قٽطي ٲؿبٞط
زض زاذ٭ ٦كٹض ثب ٸؾبي٭ ٶ٣ٯيٻ ظٲيٷي  ،ض يٯي  ،زضيبيي ٸ ټٹايي ٲي ٶٳبيٷس ،ٲ٧ٯٟٷس دٷغ زضنس(  )%5ثٽبي ثٯيٍ ٲٹيٹٔ ثٷس (ٺ) ٲبزٺ ( ٢ )4بٶٹٴ ضا ثبزضع زض ثٯيٍ ثٻ ٖٷٹاٴ ٖٹاضو اظ
ٲؿبٞطاٴ اذص ٸ ثٻ حؿبة قٽطزاضي ٲح٭ ٞطٸـ ثٯيٍ ٸاضيع ٶٳبيٷس.
 )35هبزُ16آئيي ًبهِ اجطائي لبًَى انالح هَاضي اظ لبًَى ثطًبهِ ؾَم تَؾؼِ(تجويغ ػَاضو) ههَة :81قٹضاټبي اؾالٲي ٲ٧ٯٟٷس ټط٪ٹٶٻ ٖٹاضو ٲحٯي ػسيس ٸ
يب اٞعايف ٶطخ ٖٹاضو ٲحٯي ػبضي ضا ثب ضٖبيز ٲ٣طضار ٲبزٺ ( ٢ )5بٶٹٴ ٸ ثب ٶٓبضر ٸظاضر ٦كٹض سهٹيت ٸ حسا٦ظط سب دبٶعزټٱ ثٽٳٵ ٲبٺ ټط ؾب ٬ػٽز اػطا زض ؾب ٬ثٗس اٖالٰ ٶٳبيٷس.
 )36هبزُ  17آئيي ًبهِ اجطائي لبًَى انالح هَاضي اظ لبًَى ثطًبهِ ؾَم تَؾؼِ ( تجويغ ػَاضو ) ههَة  : 81زضاػطاي سجهط ٺ( )3ٲبز ٺ( ٢ )5بٶٹٴ
،اظسبضيد ٦1382/1/1ٯيٻ سرٟيٟبر ٸ ٲٗبٞيشٽبي ٲطثٹٌ ثٻ ٸػٹٺ ٸ ٖٹاضو قٽطزاضيٽب ٮٛٹ ٲي ٪طزز
 )37هبزُ  73لبًَى تٌظين ثركي اظ همطضات هبلي زٍلت هَيَع هبزُ (  ) 156لبًَى ثطًبهِ چْبضم تَؾؼِ  :ثٻ قٽطزاضيٽبي ٦٭ ٦كٹض اػبظٺ زازٺ ٲي قٹز سب ٲُبٮجبر
ذٹز ضا ثب ا٢ؿبٌ حسا٦ظط ؾي ٸ قف ٲبټٻ ٲُبث ١زؾشٹضاٮٗٳٯي ٦ٻ ثٻ ديكٷٽبز قٽطزاض ثٻ سهٹيت قٹضاي اؾالٲي قٽط ٲطثٹٌ ٲي ضؾس زضيبٞز ٶٳبيس زض ټط حب ٬نسٸض ٲٟبنب حؿبة
ٲٹ٦ٹ ٬ثٻ سأزيٻ ٦ٯيٻ ثسټي ٲؤزي ذٹاټس ثٹز

نٟحٻ  9اظ 121
 )38لبًَى هٌغ فطٍـ ٍ ٍاگصاضي اضايي فبلس وبضثطي هؿىًَي ثطاي اهط هؿىي ههَة  1381هجلؽ قَضاي اؾالهي ٍ آئيي ًبهِ اجطائي
ههَة 1383/3/10
 )39لبًَى تؼبضیف هحسٍزُ ٍ حطین قْط  ،ضٍؾتب ٍ قْطوَ ًحَُ تؼييي آًْب ههَة ؾبل 1384
 )40لبًَى ًحَُ تمَین اثٌيِ  ،اهالن ٍ اضايي هَضز ًيبظ قْطزاضي ّب ههَة 1370/8/28
 )41لبًَى تؼييي ٍيؼيت اهالن ٍالغ زض َطح ّبي زٍلتي ٍ قْطزاضي ّب ههَة 1367/8/29
 )42لبًَى ًظبم نٌفي وكَض ٍ آئيي ًبهِ اجطائي هطثََِ
 )43زازًبهِ قوبضُ  284هَضخ  79/10/4زیَاى ػسالت ازاضي:
اذص ٖٹاضيجطاثط ٲ٣طضار ٸ ثب سهٹيت ٲ٣بٰ نالحيشساض ٲٛبيطسي ثب ٢بٶٹٴ ٶساضز.
 )44هبزُ  8لبًَى هسیطیت پؿوبًسُ ههَة  1383هجلؽ قَضاي اؾالهي ٍ آئيي ًبهِ اجطائي

نٟحٻ  10اظ 121
هبزُ  : 2تؼبضیف
 )1ػَاضوٖ :جبضر اؾز اظ ٲجٯ ٙيب ٲجبٮٛي ٦ٻ ٲؿشٷس ثٻ ٢ٹاٶيٵ ػبضي،ٶٹ ٔ ٸٲيعا ٴ آٴ ثٻ سهٹيت ٲطػٕ ٢بٶٹٶي ضؾيسٺ ٸثٻ نٹض ر آ٪ٽي ٖٳٹٲي سٹؾٍ قٽطزاضي اٖالٰ ٲيكٹز
 )2هٌجغ ػَاضوٖ :جبضر اؾز اظ ٲٯ ، ٥يب اٲٹا ، ٬يب ٦بال  ،يب ذسٲبر  ،يب ح٣ٹ  ٠ٸ ٚيط ٺ ٦ٻ ثطاثط سٗطٞٻ  ،ٲال ٤اٖٳبٖ ٬ٹاضو ٢طاض ٲي ٪يطز.
ًَ )3ع ػَاضوٖ :ٹاضو ٲٳ٧ٵ اؾز اظ ٮحبِ سٗٯ ١ثٻ ٲٷجٕ ٖٹاضو  ،ي٧ي اظ حبالر شي٭ ضا زاقشٻ ثبقس:
اٮ -ٝٲؿش٣يٱ ثبقس اظ ٢جي٭ اٶٹ ٔ ٖٹاضو ٲشٗٯ ١ثٻ ظٲيٵ ٸ ؾبذشٳبٴ ٸ اٲٹاٚ ٬يط ٲٷ٣ٹ ٬ٸ ٲٷ٣ٹ.٬
ةٚ -يطٲؿش٣يٱ ثبقس  ،ا ظ ٢جي٭ اٶٹا ٔ ٖٹاضو ٲشٗٯ ١ثٻ ٲٷبثٕ ٖٹاضو ٶٓيط٦بالټب ٸذسٲبر.
عٖ -ٳٹٲي ثبقس ٸ ٦ٯيٻ ٲٷبثٕ ٖٹاضو ضا ثسٸ ٴ اؾشظٷبء قبٲ٭ قٹز.
ز -ذبل ثبقس ٸ  ٍ٣ٞٲٷجٕ ٖٹاضو ٲكرهي ضا قبٲ٭ قٹز.
ؼ -ٲحسٸز ثبقسچٻ اظ ٮحبِ ٲ٧بٶي(ٲظالً ٖٹاضو ي ٥ٶٳبيك٫بٺ ذبل) ،چٻ اظ ٮحبِ ظٲبٶي(ٲظالًثطاي چٷس ٲبٺ يب ٞهٯي اظ ؾب  ٬ٶٓيط ٖٹاضو اؾشٟبزٺ اظ ديؿز اؾ٧ي زض ظٲؿشبٴ
ـ -ٲؿشٳط يب ٚيطٲؿشٳط ثبقس.
لٖ -ٹاضو ٲحٯي  ،ٲٷُ٣ٻ اي( اؾشبٶي) ٸ يب ٲٯي ثبقس.
ٖٹاضو ٲحٯي ٖٳسسبً ٖٹاضيي اؾز ٦ٻ ٞبض٘ اظ سٹٮيس( اٖٱ اظ ٦ب ال ٸ ٲحهٹ  ٬ٸ يب ذسٲبر)ثٻ ٲٷجٕ ٖٹاضو ٲؿش٣ط ٸ يب ٲٹػٹز زض حسٸز قٽط(ٲحسٸزٺ ٢بٶٹٶي  ،حطيٱ  ،حٹظٺ قٽط ي)
سٗٯ ١ٲي ٪يطز  .ا ظ اٶٹأ ٖٹاضو ٲحٯي ٲي سٹاٴ ٖٹاضو ٸيٕ قسٺ ثطاي ظٲيٵ ٸ ؾبذشٳبٴ ٸٖٹاضو ٦ؿت ٸ ديكٻ ضا ٶبٰ ثطز ٖ .ٹاضو ٲشٗٯ ١ثٻ سٹٮيسار ٸ ذسٲبر ٸ ٲحهٹالر ضا
حؿت آٶ٧ٻ ٲح٭ ٲهط ٜثطٸٴ زاز ٗٞبٮيز زض حسٸز قٽط ثبقس يب زضؾُح اؾشبٴ ٸ يب زض ؾُح ٦كٹض ٸ يب ذبضع اظ ٦كٹض  ،ٲي سٹاٴ ثٻ ٲحٯي ٸٲٷُ٣ٻ اي (اؾشبٶي) ٸٲٯي س٣ؿيٱ ٦طز  .سٗييٵ
ٸ سكريم ٶٹ ٔ ٸٲيعاٴ ٖٹاضو ٲحٯي  ،ٲٷُ٣ٻ اي(اؾشبٶي) ٸٲٯي سبثٕ زؾشٹضاٮٗٳ٭ ټبي ٸظاضر ٦كٹض اؾز.

نٟحٻ  11اظ 121
 )4ػَاضو هحليٖ :ٹاضو يبؾز ٦ٻ ثٻ اؾشٷبز سجهطٺ (  ) 1ٲبزٺ ( ٢ ) 5بٶٹٴ سؼٳيٕ ٖٹاضو ٸ سجهطٺ (  ) 1ٲبزٺ( ٢ ) 50بٶٹ ٴ ٲبٮيبر ثط اضظـ اٞعٸزٺ  ،ثب ضٖبيز ٲ٣طضار ٲٷسضع زض
٢بٶٹٴ سك٧يالر؛ٸْبي ٝٸ اٶشربثبر قٹضاټبي اؾالٲي ٦كٹض ٸ اٶشربة قٽطزاضاٴ ٸ آييٵ ٶبٲٻ اػطايي آ ٴ سٹؾٍ قٹضاټبي اؾالٲي ٦كٹضي ٸيٕ ٲي ٪طزز.
 )5تَليسوٌٌسگبى وبال :اقربل ح٣ي٣ي ٸح٣ٹ٢ي ؾبظٶسٺ ٸ ٲٹٶشبغ ٦ٷٷسٺ ٦بالټبي ٲٹيٹٔ ٢بٶٹٴ ٲي ثبقٷس.
 )6اضائ ّسٌّسگب ًرسهبت :اقربل ح٣ي٣ي ٸح٣ٹ٢ي اضائٻ زټٷسٺ ذسٲبر ٲٹيٹٔ ٢بٶٹٴ ٲي ثبقٷس.
 )7ثْب یرسهبت :ٲجٯٛي اؾز ٦ٻ قٽطزاضي ثطاثط ٲؼٹظ ٢بٶٹٶي زض اظاي ذسٲبر اضايٻ قسٺ ثٻ َٹض ٲؿش٣يٱ اظ ٲش٣بييبٴ زضيبٞز ذسٲبر  ،ٸنٹ ٬ٲي ٶٳبيس.
 )8هؤزي ػَاضو یب زضآهس قْطزاضي :قرم( ح٣ي٣ي يب ح٣ٹ٢ي) سأزيٻ ٦ٷٷسٺ ٖٹاضو يب زضآٲس ثٻ قٽطزاضي اؾز ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز ٲٷجٕ ٖٹاضو يب زضآٲس ٲشٗٯ ١ثٻ ٸي ثبقس يب
ٸي ٸؾيٯٻ ٸنٹ ٬ٸ ايهبٖ ٬ٹاضو ٸ زضآٲس ثبقس.
 )9هأهَ ض تكريم٦ :ؿي اؾز ٦ٻ ا ظ َط ٜقٽطزاضي يب ؾبظٲب ٶٽبي سبثٗٻ ٸ ٸاثؿشٻ ثٻ قٽطزاضي ثب سٹػٻ ثٻ ٲبزٺ  31آييٵ ٶبٲٻ ٲبٮي قٽطزاضي  ،اذشيبض سُجي ١ٸيٕ ټط ٲؤزي يب ټط ٲٹضز
ثب سٗطٞٻ ٖٹاضو  ،زضآٲسټب ٸ سكريم ثسټي ٲؤزي ٦شجبً ثٻ ٖٽسٺ اٸ٪صاقشٻ ٲي قٹز٦ ( .بضقٷبؼ ٞٷي ٸ ؾبذشٳبٶي ٶٹٔ ٖٹاضيبر ٲ٣ساض ٲشطاغي ضا سٗييٵ ٸ سٹؾٍ ٲؿئٹٮيٵ زضآٲس ٍ٣ٞ
ٲجٯ ٙٲحبؾجٻ ٸ ٸنٹ ٬ٲي قٹز ثطاي ٲظب٦ : ٬بضقٷبؼ ٞٷي زض ٪عاضقبر ذٹز ٲيعاٴ ذالٞي ٸ س٧ٟي٦ ٥ؿطي سطا٦ٱ ٸ  ...ضا سٗيٵ ٸ سٹؾٍ ٲؿئٹٮيٵ زضآٲس (ٲبٲٹض ٸنٹٖ ) ٬ٹاضيبر ضا
ثطاؾبؼ سكرم ٦بضقٷبؼ ٞٷي ٲحبؾجٻ ٸ ٸن٭ ٲي ٶٳبيس)
 )10وويتِ زضآهسي :زض ذهٹل دطٸٶسٺ ټبي ٦ٻ زاضاي اثٽبٲبر ٸ ٲك٧الر ٲي ثبقٷس ثٻ زضذٹاؾز ٲؿئٹ ٬زضآٲس ػٯؿٻ ٦ٳيشٻ زضآٲس (ٲط٦ت اظ قٽطزاض ٸ يب ٲٗبٸٴ ايكبٴ ٸ
ٲؿئٹٮيٵ زضآٲس ٸ ٦بضقٷبؾي ٞٷي) ثط ٪عاض ٸ دطٸٶسٺ ټبي ٲطثٹَٻ ٲُطح ٲي ٪طزز ٸ ثٻ سبئيس اًٖب ٲي ضؾس ٸ چٷبٶچٻ ػٯؿٻ ايٵ ٦ٳيشٻ زض ذبضع ٸ٢ز ازاضي ثبقس ح ١ػٯؿٻ يب ايبٞٻ
ٲطثٹَٻ ثطاي اًٖب ٮحبِ ٪طزز .يٳٷبً سهٳيبٲبر ايٵ ٦ٳيشٻ ػٽز سبئيس ثٻ قٹاضي قٽط اضؾب٪ ٬طزز.
 )11هأهَض ٍنَ ل :ٲأٲٹض ٲرهٹني اؾز ٦ٻ اظ َط ٜقٽطزاضي ثب سٹػٻ ثٻ ٲبزٺ ٢ 75بٶٹٴ قٽطزاضي ثٷبٰ ٲأٲٹض ٸنٹ ٬سٗييٵ ٲي قٹز.

نٟحٻ  12اظ 121
)12آگْي ػوَهي :قٽطزاضي زض اػطاي ٲبزٺ ٢ 47بٶٹٴ قٽطزاضي ٲ٧ٯ ٝاؾز ٲهٹثب سكٹضاي اؾالٲي قٽط ضا ٦ٻ ػٷجٻ ٖٳٹٲي زاضز ( ا ظ ػٳٯٻ ٖٹاضو ) ثٻ ٸؾبي٭ ٲٳ٧ٷٻ ثطاي اَال ٔ
ٖٳٹٲي آ٪ٽي ٶٳبيس .ثطاثط ٲبزٺ ٢ 57بٶٹ ٴ قٽطزاض ي  ،ٲ٣طضار قٽطزاضي ٦ٻ ػٷجٻ ٖٳٹٲي زاضز ٸ ثٻ سهٹيت قٹضاي اؾالٲي قٽط ضؾيسٺ اؾز دؽ اظ اٖالٰ ثطاي ٦ٯيٻ ؾب٦ٷيٵ قٽط الظٰ
اٮطٖبيٻ اؾز
 )13اضايي قْطي :ثٻ ظٲيٷٽبيي اَال ٠ٲي ٪طزز ٦ٻ زض ٲحسٸزٺ ٸ حطيٱ قٽطټب ٸقٽط٦ٽب ٢طاض ٪طٞشٻ ثبقٷس.
 )14اضايي ثبیط :ٲٷٓٹض ظٲيٵ ټبئي اؾز ٦ٻ ؾبث٣ٻ ٖٳطا ٴ ٸ احيب زاضٶس ٸ ثٻ سسضيغ ثٻ حبٮز ٲٹار زض آٲسٺ اٶس ثسٸٴ ايٷ٧ٻ ٲبٮ٧يز قبٴ زض ٶٓط ٪طٞشٻ قسٺ ثبقس.
 )15اضايي هَات :ٲٷٓٹض ظٲيٷٽبيي اؾز ٦ٻ ثبٮٟٗ٭ ٲبٮ ٥ٶساضٶس ٸ ؾبث٣ٻ ٲبٮ٧يز ذهٹني قبٴ ٲٗٯٹٰ ٶيؿز ٸ ٦كز ٸظضٔ ٸ ثٷب ٸ آثبزي ٶيع زض آٶٽب ٸػٹز ٶساضز
 )16هكبع :ٲٯ٧ي اؾز (ظٲيٵ يب ؾبذشٳبٴ ٸ يب ټط زٸ) ٦ٻ ٲبٮ٧يز آٴ ثيٵ چٷس ٶٟط ٲكشط ٤ثبقس.
 )17افطاظ :ٲؼعا ٦طزٴ ؾٽٱ ٲكبٔ ټط ي ٥اظ قط٦بء ټط ٲٯ.٥
 )18تفىيه:زض انُالح طجشي س٣ؿيٱ ي ٥ٲٯ ٥ثٻ زٸيبچٷس ٢ؿٳز ٲرشٯ ٝضا س٧ٟي٪ ٥ٹيٷس ٲظ٭ س٣ؿيٱ ي ٥ؾبذشٳبٴ ثٻ چٷسآدبضسٳبٴ ٸيب س٣ؿيٱ ي ٥ظٲيٵ ثٻ چٷسُٗ٢ٻ ٲؼعا
 )19تجويغ :چٷبٶچٻ ثشٹا ٴ ا ظ ٶٓط طجشي ز ٸ يبچٷس ُٗ٢ٻ ظٲيٵ ٲؼبٸ ض ي٧سي٫ط ض سجسي٭ ثٻ ي ٥دال ٤طجشي ٦ط ز  ،ايٵ ٖٳ٭ ض ا سؼٳيٕ ٪ٹيٷس.
 )20اضتفبع ثٌبٖ :جبضر اؾز اظ ٞبنٯٻ ٢بئٱ ثبالسطيٵ حس ي ٥ؾبذشٳب ٴ سب  ٝ٦سٗييٵ قس ٺ ثطاؾبؼ ٲٗجط زؾشطؾي ٲؼبٸ ض ُٗ٢ٻ ظٲيٵ.
 )21اضتفبع هفيسٖ :جبضر اؾز اظ ٞبنٯٻ  ٝ٦سٳب ٰ قس ٺ سٳب ٰ يب٢ؿٳشي اظ ز ٸ َج٣ٻ سب دبييٵ سطيٵ حسؾبذز ٸؾبظؾ ٝ٣ټٳبٴ َج٣ٻ.
 )22ايبفبتٖ :جبضر اؾز اظ ؾبذز ٸؾبظټبيي ٦ٻ ٖالٸ ٺ ثطؾبذشٳبٴ انٯي  ،ثٻ ٲٷٓٹض ثٽجٹز ٦يٟي ٖٳٯ٧طز ثٷب احساص ٲي قٹٶس.
 )23ثطظهيي :حسي ا ظ ُٗ٢ٻ ظٲيٵ اؾز ٦ٻ ٲكط ٜثٻ ٪صض ثبقس.
 )24ثط انالحي :آ ٴ حسي اظُٗ٢ٻ ظٲيٵ اؾز ٦ٻ ٲكط ٜثٻ ٪صض ثٹزٺ ٸ اظ٢ؿٳز ٖٳ ١ٲؿشٯعٰ ٖ٣ت ٶكيٷي ثبقس.

نٟحٻ  13اظ 121
 )25پري تمبَغٖ :جبضر اؾز اظ ذٍ ٲٹضثي ٦ٻ ؾُح ٪ٹقٻ اي اظ ُٗ٢ٻ ظٲيٵ ِ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ ٶجف زٸ ٲٗجط ضا ثٻ ٲٷٓٹض ايؼبز زيس ٲٷبؾت ضاٶٷس٪ي حص ٜٲي ٦ٷس ٸ آٴ ضا ػعٸ
ًٞبټبي ٖٳٹٲي قٽط ٢طاض ٲي زټس
 )26لَؼ تمبَغٖ :جبضر اؾز اظ ذٍ ي٧ٳبٶي اؾز ٦ٻ ؾُح ٪ٹقٻ اي اظ ُٗ٢ٻ ظٲيٵ ِ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ ٶجف زٸ ٲٗجط ضا ثٻ ٲٷٓٹض ايؼبز زيس ٲٷبؾت ضاٶٷس٪ي حص ٜٲي ٦ٷس
ٸ آٴ ضا ػعٸ ًٞبټبي ٖٳٹٲي قٽط ٢طاض ٲي زټس.
 )27هحسٍزُ قْطٖ :جبضر اؾز اظ حس ٦بٮجسي ٲٹػٹز قٽط ٸ سٹؾٗٻ آسي زض زٸضٺ َطح ػبٲٕ ٸ سب سٽيٻ َطح ٲص٦ٹض زض َطح ټبزي قٽط ٦ٻ يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضار قٽطؾبظي زض آٴ
الظٰ االػطا ٲي ثبقس.
 )28حطین قْطٖ :جبضر اؾز اظ ٢ؿٳشي اظ اضايي ثالٞه٭ ديطاٲٹٴ ٲحسٸزٺ قٽط ٦ٻ ٶٓبضر ٸ ٦ٷشط ٬قٽطزاضي زض آٴ يطٸضر زاضز ٸ اظ ٲطظ س٣ؿيٳبر ٦كٹضي قٽطؾشبٴ ٸ ثرف
ٲطثٹَٻ سؼبٸظ ٶٷٳبيس.
)29پطٍاًِ ؾبذتوبًي :ٲؼٹظ ٢بٶٹٶي اي ٦ٻ اظ َط ٜقٽطزاضي ثطاي ټط٪ٹٶٻ ؾبذز ٸ ؾبظ ثطاي نبحجبٴ اٲال ٤نبزض ٲي ٪طزز.
 )30پطٍاًِ ترطیت ٍ ثبظؾبظي :دطٸاٶٻ اي ٦ٻ ثب سرطيت ثٷبي ٢سيٳي ٸ احساص ثٷبي ػسيس ثطاؾبؼ َطح سٟهيٯي نبزض ٲي ٪طزز.
 )31پطٍاًِ ايبفِ اقىَة :ٲؼٹظ احساص َج٣بسي ثطضٸي َج٣بر ٲٹػٹز (سٹؾٗٻ ثٷب زض اضسٟبٔ)
 )32پطٍاًِ تجسیل :ٲؼٹظي ٦ٻ ثطاي سجسي٭ ي ٥ٸاحس ٲؿ٧ٹٶي ثٻ زٸ ٸاحس ،سجسي٭ ٸاحس ٲؿ٧ٹٶي ثٻ ازاضي ٸ يب سجسي٭ ٢ؿٳشي اظ ٲؿ٧ٹٶي ثٻ ٸاحس سؼبضي ٸ…نبزضٲي٫طزز
 )33پطٍاًِ تؼويطات :دطٸاٶٻ اي ٦ٻ ٲٷٓٹض اٶؼبٰ سٗٳيطار ٸ سٛييطار ػعئي ٸ ٦ٯي نبزض ٪طزز.
 )34توسیس پطٍاًِ :زض نٹضر ٲٷً٣ي قسٴ ٲٽٯز دطٸاٶٻ ٸ يب ٖسٰ قطٸٔ ٖٳٯيبر ؾبذشٳبٶي اظ َط ٜٲبٮ ، ٥اٖشجبض دطٸاٶٻ سٳسيس ٸ ثب ټٳبٴ ٲكرهبر نبزضذٹاټس قس
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 )35تغييط ًمكِ:زض نٹضر س٣بيبي ٲبٮ ٥ثٻ قطٌ ٖسٰ قطٸٔ ٖٳٯيبر ؾبذشٳبٶي ٶؿجز ثٻ سٛييطار يبػبثؼبيي ًٞبټبيب سٹؾٗٻ ثٷبي دطٸاٶٻ ټبي ٲٗشجط ،دطٸاٶٻ سٛييطٶ٣كٻ نبزض ذٹاټسقس
 )36اثُبل پطٍاًِ :زض نٹضر س٣بيبي ٲبٮ ٥ثب اذص ان٭ دطٸاٶٻ نبزضٺ ٸ اثُب ٬آٴ ٸ ديٹؾز ثٻ دطٸٶسٺ ثهٹضر ٲ٧بٶيعٺ ٶيع دطٸاٶٻ ثبَ٭ ٸ سهٹيط ثٻ ٲطاػٕ شيطثٍ اٖالٰ ٲي ٪طزز ٸ ثب
ضٖبيز يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضار دطزاذشي ټبي ٲبٮٖ ٥ٹزر ٪طزز
 )37تؼَیى هٌْسؼ ًبظط یب هجطي :زض نٹضر زضذٹاؾز ٲبٮ ٥ٸ ثب ضٖبيز يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضار ٸ ٲٹا٣ٞز ٶبْط ٸ ٲؼطي ٸ ٲطاػٕ شيهالح ٸ ٲٗطٞي ٶبْط ٸ ٲؼطي ػسيس ٲؼٹظ
ٞٹ ٠نبزض ٲي ٪طزز.
 )38ػسم ذال ف :زض نٹضر قطٸٔ ثٻ ٦بض ؾبذشٳبٶي َج ١دطٸاٶٻ نبزضٺ ثطاي ټط٪ٹٶٻ ٲٗبٲٯٻ ٸ يب اٶً٣بي ٲٽٯز دطٸاٶٻ (ثطاي ازاٲٻ ٖٳٯيبر ؾبذشٳبٶي يب ثطٸظ ذال ،ٜدؽ اظ ضؾيس٪ي
٪،ٹاټي ػسيسي ثٻ ٶبٰ ٖسٰ ذال ٜنبزض ٲي ٪طزز
 )39پبیبًىب ض :زض نٹضر دبيبٴ ٖٳٯيبر ؾبذشٳبٶي ٸ ٖسٰ ٸػٹز سرٯ ٝٸ اضائٻ ٪ٹاټي نحز اػطا اظ ػبٴ ة ٲٽٷسؼ ٶبْط ٪ٹاټي دبيبٶ٧بض ؾبذشٳبٶي سٹؾٍ قٽطزاضي نبزض ٲي قٹز.
 )40اضظـ هؼبهالتي زاضائي یب اضظـ هٌُمِ اي ؾبذتوبى یب ظهيي  :ٲجٯ ٙٲٗيٷي ٦ٻ زض ټط ٲٷُ٣ٻ ػٛطاٞيبيي ٸ ٲح٭ ٸا ٕ٢قسٴ ٲٯ ، ٥اظ ؾٹي ازاضٺ اٲٹض ا٢شهبزي ٸ زاضايي
ٲح٭  ،ثٻ ٖٷٹاٴ ٢يٳز ٲٷُ٣ٻ اي سٗييٵ ٸ ٲكرم ٲي ٪طزز  .ازاضٺ زاضايي ٲح٭ ټٳٻ ؾبٮٻ ثط اؾبؼ ٲٗيبضټبي ٲكرهي ٦ٻ زض اذشيبض زاض ز ،اضظـ ٲٗبٲالسي ظٲيٵ ٸ ؾبذشٳبٴ ض ا (ثٻ
نٹضر ٲؼع ا) زض ټط ٲح٭ ٸ ٲٷُ٣ٻ ػٛطاٞيبيي ٸ ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ ؾبيط ٲٗيبضټبي ٲٹػٹز ثطآٸضز ٶٳٹزٺ ٸ ٲطاست ضا ثٻ ٦ٯيٻ زؾش٫بټٽبي شي ضثٍ اٖالٰ ٲي زاضز.
تجهطُ  :1اٲال٦ي ٦ٻ زاضاي چٷس ثط ٲي ثبقٷس ٪طاٶشطيٵ ثط اظ ٶٓط اضظـ ٲٷُ٣ٻ اي ٲالٖ ٤ٳ٭ ٲي ثبقس.
تجهطُ ٖ : 2ٹاضو ثط اؾبؼ ٢يٳز ٲٷُ٣ٻ اي ثطانٯي ٲٯ٦ ٥ٻ سٷٽب زاضاي ي ٥ثط ٶيع ٲي ثبقس ٸ ثب ټط ٖٳ٣ي ( ٦ٻ ٪طاٶشط اؾز ) ٲحبؾجٻ ٲي ٪طزز ( .ٲٷٓٹض ٦٭ ٲؿبحز ٲٯ ٥زاضاي ټط
ٖٳ٣ي ثبقس ثب ٢يٳز ٪طاٶشطيٵ اضظـ ٲٷُ٣ٻ اي ٲحبؾجٻ ٪طزز)
تجهطُ  :3زض ٲؼشٳٕ ټبي سؼبضي ٸ ازاضي ٸ ٦ ...ٻ ٖٳ ١آٶٽب زض چٷس ػجٽٻ ٢طاض ٪يطز ٲيبٶ٫يٵ ٢يٳز ٲٷُ٣ٻ اي ٲجٷبي ٲحبؾجٻ ٢طاض ذٹاټس ٪طٞز
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 )41اضظـ هؼبهالتي ضٍظ یب اضظـ وبضقٌبؾي ؾبذتوبى یب ظهيي  :ثطاثط ٢بٶٹٴ سٹؾٗٻ ٲٗبثط زض ظٲبٴ سٳٯ ٥اٲال ٤حؿت ٢بٶٹٴ؛ ٦بضقٷبؾبٴ ضؾٳي زاز٪ؿشطي
٢يٳز ٲٗبٲالسي ظٲيٵ ٸؾبذشٳبٴ ضا سٗييٵ ٲي ٶٳبيٷس.
 )42ؾُح ًبذبلم ظیطثٌبٖ :جبضسؿز اظ ٲؼٳٹٔ ٦ٯيٻ ثٷبټبي ٲٹػٹز زض ؾبذشٳبٴ.
 )43تطاون ؾبذتوبىٖ :جبضسؿز اظ ٶؿجز ؾُح ظيطثٷبي ؾبذشٳبٴ ثٻ ٦٭ ٲؿبحز ظٲيٵ.
)44تطاون ًبذبلم هؿىًَي  :سٗساز ػٳٗيز ي ٥ٲٷُ٣ٻ س٣ؿيٱ ثطٲؿبحز ٦٭ ظٲيٵ زض آٴ ٲٷُ٣ٻ ٲحبؾجٻ ٲي قٹز.
 )45تطاون هؿىًَي  :ثب سٹػٻ ثٻ َطح ػبٲٕ ٸ سٟهيٯي سطا٦ٱ ؾبذشٳبٴ ٶؿجز ثٻ ظٲيٵ ؾُح اقٛب ٬ثطاي احساص ؾبذشٳبٴ ٲجٷبي ٲحبؾجٻ ٢طاض ٲي ٪يطز.
ٲظب :٬سطا٦ٱ ٲشٹؾٍ ٲؿ٧ٹٶي ٚ :بٮجبً  60زضنس ٦٭ ظٲيٵ ٲي سٹاٶس ثٻ ؾبذشٳبٴ سجسي٭ قٹز ٸ  40زضنس ثب٢يٳبٶسٺ ثٗٷٹاٴ حيبٌ ثب٢ي ذٹاټس ٲبٶس.
 )46تؼطیف پيلَت :زض ٢ؿٳشي اظ ؾبذشٳبٴ ټٱ ؾُح ٪صض ٦ٻ ثهٹضر ًٞبيي قبٲ٭ ؾشٹٶٽب ٸ ثسٸٴ زيٹاضټبي ػسا ٦ٷٷسٺ ٟ٪شٻ ٲي قٹز ٦ٻ ٞبنٯٻ ظيط ؾ ٝ٣آٴ ثب ظٲيٵ حسا٦ظط ثيٵ
 2/20سب  2/40ثبقس
 )47تؼطیف ٍاحس هؿىًَي ٖ :جبضسؿز اظ ٦ٯيٻ ي ؾبذشٳبٶٽبئي ٦ٻ ثطاي ؾ٧ٹٶز اٞطاز يب ذبٶٹاضټب ؾبذشٻ قسٺ اؼ ر.ي ٥ٸاحس ٲؿ٧ٹٶي اٮعاٲبً ٲي ثبيؿز زاضاي اسب ٠آقذعذبٶٻ
ؾطٸيؽ ثٽساقشي ثبقس.
 )48تؼطیف ٍاحس تجبضيٖ :جبضر ؾز اظ ٦ٯيٻ ؾبذشٳبٶٽبئي ٦ٻ ثطاثط سجهطٺ شي٭ ثٷس  24ٲبزٺ ٢ 55بٶٹٴ قٽطزاضي ثٻ ٲٷٓٹض ٦ؿت ٸ ديكٻ ٸ سؼبضر احساص ٪طزيسٺ ٸ يب زض آٶٽب
ٸاحسټبي نٷٟي سحز دٹقف ٢بٶٹٴ ٶٓبٰ نٷٟي ٸ يب ٸاحسټبي سبثٕ ٢بٶٹٴ سؼبضر يب ٢ٹاٶيٵ ذبل ٗٞبٮيز زاقشٻ ثبقس.
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تجهطُ  :1ؾبذشٳبٴ ثبٶ٧ٽب ؛دؿز ثبٶ٧ٽب ٲؤؾؿبر ٲبٮي ٸ اٖشجبضي ثٻ نٹضر سؼبضي ٲي ثبقٷس.
تجهطُ  : 2ؾبذشٳبٶٽبي قط٦ز سٹظيٕ ثط ٠ٲربثطار  ،دؿز  ،آة ٸ ٞبيالة ٪بظ ازاضي ٸ ټٳچٷيٵ ذسٲبسي ٦ٻ ثط اٲٹض ٲكشط٦يٵ احساص ٲي قٹز ٸ زض ٦ٷبض ؾبذشٳبٴ انٯي ٸ ازاضي
قط٦ز يبز قسٺ نطٞبً ثطاي ذسٲبر ٸ اضثب ة ضػٹٔ ثطاي ض ٕٞحٹايغ اٲٹض ٲكشط٦يٵ احساص ٲي قٹز ثهٹضر ذسٲبسي سٯ٣ي ٸ ٖٹاضو ثط ٲجٷبي سٗطٞٻ ٖٹاضو ذسٲبسي ٲحبؾجٻ ٲي قٹز
.
تجهطُ  : 3ٲح٭ سطاٶؽ ثط ٠ز٦٭ ٲربثطار ٸ ٲٹثبي٭ ٲح٭ ايؿش٫بٺ دٳخ آة ٪بظ  :ثهٹضر ٸاحس نٷٗشي سٯ٣ي ٸ ٖٹاضو ثط ٲجٷبي سٗطٞٻ ٖٹاضو نٷٗشي ٲحبؾجٻ ٲي قٹز.

تجهطُ  : 4ٸاحسټبي ذسٲبسي ٲكشط٦يٵ ٲٹثبي٭(سٯٟٵ ټٳطاٺ)؛ دؿز ٸ اٲظبٮٽٱ ٦ٻ سٹؾٍ ثرف ذهٹني ظيطٶٓط ٸ ٲٹا٣ٞز زؾش٫بٺ ذسٲبسي ٲربثطار ٸ دؿز ٸٲكبثٻ ازاضٺ ٲيكٹٶس سؼبضي
تجهطُ  :5سبالضټبي ٖطٸؾي ثٗٷٹاٴ ٸاحس سؼبضي ٲحؿٹة ٲي قٹٶس.
ٍ )49احس نٌؼتي ٦ :ٯيٻ ؾبذشٳبٶٽبئي٧ٻ ثٻ ٲٷٓٹض اؾشٟبزٺ نٷٗشي ٸ ايؼبز ٦بض٪بټٽبي نٷٗشي احساص قسٺ يب ٲي قٹٶس ٸ زاضاي ٲٹا٣ٞز انٹٮي اظ ٲطاػٕ ٲرشٯ ٝٲٷؼٳٯٻ ػٽبز
٦كبٸضظي نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ ٦بض ٸ اٲٹض اػشٳبٖي ٸ  ....ٲي ثبقٷس.
ٍ )50احس ازاضي :ثٻ ٦ٯيٻ ؾبذشٳبٶٽبئي٧ٻ ثٻ ٲٷٓٹض اؾش٣طاض ازاضٺ ؾبظٲبٴ ٶٽبزټبي ٖٳٹٲي زٸٮشي ايؼبز ٲي قٹٶس ٲكطٸٌ ثٻ ايٷ٧ٻ ثٻ نٹضر انٹ ٬ثبظض٪بٶي ازاضٺ ٶكٹٶس زض نٹضر
ازاضٺ ثط انٹ ٬ثبظض٪بٶي ٲظ٭ قط٦شٽبي سٗبٸٶي ٲهط ٜاٖشجبض ٞطٸق٫بٺ ٖطيٻ ٲحهٹالر ٸ اٲظبٮٽٱ سؼبضي سٯ٣ي ٲي قٹٶس
ٍ)51احس آهَظقي ٍ ثْساقتي٦ :ٯيٻ ؾبذشٳبٶٽبئي٧ٻ زض آٴ اٲط سسضيؽ  ،آٲٹظـ ٸ يب ٲساٸا ...زضٲبٴ  ،ثؿشطي نٹضر ٲي دصيطز ٲظ٭ ٲساضؼ زٸٮشي ٚ ،يط اٶشٟبٖي ،ثيٳبضؾشبٶٽبي
زٸٮشي ذهٹني ٦ ،ٯيٷي ٥زٸٮشي يب ذهٹني
تجهطُ ٗٞالً ٸاحسټبي آٲٹظقي دولتی (ٲساضؼ اثشسائي ضاټٷٳبئي ٸ زثيطؾشبٴ ٸ زاٶك٫بٺ ٸ زاٶك٧سٺ ٸ آٲٹظق٧سٺ ؾطاؾطي)اظ دطزاذز ٖٹاضو دطٸاٶٻ ثٻ قٽطزاضي ٲٗب ٜٸ قٽطزاضي
 ٍ٣ٞاٖالٰ ثط ٸ  ٝ٦ذٹاټٷس زاز
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ٍ )52احس ذسهبتي ٦ :ٯيٻ ؾبذشٳبٶٽبئي٧ٻ ثٻ ٲٷٓٹض اؾشٟبزٺ ثهٹضر ذسٲبر اٖٱ اظ ٲكبٸضٺ اي  ،زٞبسط ٸ اٲٹض ٲكشط٦يٵ سٯٟٵ  ،آة  ،ة ض٪ ، ٠بظ  ،دٯيؽ  10 +ٸ زٞبسط ٲربثطاسي ٸ
دؿشي  ....ايؼبز ٲي قٹٶس.
ٍ )53احس پعقىي٦ :ٯيٻ ؾبذشٳبٶٽبئي٧ٻ ثٻ ٲٷٓٹض اؾشٟبزٺ ٲُت دعق٧بٴ چٻ اظ َطي ١ثرف ذهٹني ٸ چٻ اظ َطي ١سٗبٸٶي ٸ قطا٦ز ٲٯ٧ي دعق٧بٴ زض ٲٷبَ ١ٲؼبظ ٦ٻ قٽطزاضي
ٲؼٹظ نبزض ٲي ٶٳبيس احساص قٹز.
ٍ )54احس ضفبّي ٍ البهتي ٦ :ٯيٻ ؾبذشٳبٶٽبئي٧ٻ ثٻ ٲٷٓٹض اؾشٟبزٺ ضٞبٺ ٲؿبٞطيٵ ثب ٲؼٹظ ضؾٳي اظ ؾبظٲبٴ ػٽبٶ٫طزي ٸ ايطاٶ٫طزي ٸ اٲظبٮٽٱ احساص قٹز ټش٭  ،ٲش٭  ،ٲٽٳبٶذصيط،
ٲؿبٞطذبٶٻ ٸ اٲظبٮٽٱ
ٍ )55احس ّبي ًظبهي ٍ اًتظبهي  :ؾبذشٳبٶٽبئي٧ٻ ثٻ ٲٷٓٹض اؾش٣طاض ٸاحس ي٫بٶٽبي ٶٓبٲي ٸ اٶشٓبٲي زض قٽط ٸ يب حطيٱ آٴ ثب ٲؼٹظ ضؾٳي اظ ٲطاػٕ ظيطثٍ ثطاي سأٲيٵ اٲيٷز ٲحٯٻ ،
قٽط ٦ ،كٹض احساص ٲي قٹز.
ٍ )56احس تَضیؿتي ٍ گطزقگطي :ؾبذشٳبٶٽبئي ٦ٻ ثٻ ٲٷٓٹض قٷبؾبٶسٴ اثٷيٻ  ،آطبض ٸ سٳسٴ ايطاٶي ؛سٟطػ٫بٺ ٸ ٲٷبْط َجيٗي قٽطټب يب حطيٱ آٴ زض ٦ٷبض زضيب  ،زضيبچٻ  ،سبالة ،
ضٸزذبٶٻ  ،ٲٷبْط َجيٗي  ،ػٯ٫ٻ  ،ؾسټب ٸ يب ٢ٷبسٽب احساص ٲي قٹٶس ٸ ٲؼٹظ ضؾٳي اظ ؾبظٲبٴ ٲيطاص ٞطټٷ٫ي ٸ ٪طزق٫طي زاضٶس
 )57ػَاو احساثيٖ :ٹاضو احساطي ٖجبضر اؾز اظ ٦ٯيٻ ٖٹاضيبسي ٦ٻ سبثٗي اظ ٲشٛيط احساطي يب ظيطثٷب ٲيثبقس ٲبٶٷسٺ ٖٹاو دصيطٺ ٖ ،ٹاضو ٲبظاز ٦ ،ؿطي دبض٦يٷ ٩ٸ...
 )58ػَاو ػطنِٖ :ٹاضو ٖطنٻ ٶُ٣ٻ ٲ٣بث٭ ٖٹاضو احساطي ٲي ثبقس ٸ ٖجبضر اؾز اظ ٦ٯيٻ ٖٹاضيبسي ٦ٻ سبثٗي اظ ٲشٛيط ٲؿبحز ظٲيٵ يب قطايٍ آٴ ٲي ثبقس ٲبٶٷسٺ ټعيٷٻ س٧ٟي٥
٦ ،ؿطي سطا٦ٱ  ،ذسٲبر آٲبزٺ ؾبظي  ،ح ١سكط ٜٸ ٦ ...ٻ ٲٗٳٹال زض نٹضر ٖسٰ سٛييط زض ٲؿبحز ٸ قطايٍ ظٲيٵ  ٍ٣ٞي٧جبض اذص ٲي قٹز
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 )59اهالوي وِ زاضاي ضاُ ػجَض هؿتمل ًجَزُ ٸ زض ٖٳ٦ ١ٳشط اظ  60ٲشطي ذيبثبٴ ٸا ٕ٢قسٺ اٶس ٸ زض نٹضسي ٦ٻ ا٢ساٰ ثٻ احساص سؼبضي ٶٳبيٷس ٢يٳز ٲٷُ٣ٻ اي نطٞب ثطاي احساطي
سؼبضي (دصيطٺ سؼبضي ٦ ،ؿطي دبض٦يٷ ٩سؼبضي ٸ ٲبظازثطسطا٦ٱ سؼبضي) ٢ %50يٳز ذيبثبٴ ٲٷكٗت اظ آٴ ٲٷٓٹض ٲي ٪طزز ٸ ػٽز اٮجب٢ي ٖٹاضيبر ٢يٳتز ٲٷُ٣تٻ اي ٲٗجتط ټتٱ ٖتطو
ثٯٹ ٤ٲٹضز ٶٓط (٪صضٲبٶٷس دكز ثبٶ ٥ضٞبٺ ٦بض٪طاٴ ٲط٦عي ٲٷكٗت خ اٶ٣الة ٸ ٪صض سطٲيٷب ٬قبټيٵ زغ ٲٷكٗت خ ثٽكشي ٸ خ ٲٹٮٹي
 )60ػَاضيبت اذص ًكسُ ؾٌَات لجل  :زض ٲٹاضزي ٲبٮ ٥ػٽز دطزاذز ٖٹاضو ذٹز ثٻ قٽطزاضي ٲطاػٗٻ ٶٳٹزٺ ٸ اظ َط ٜقٽطزاضي ٞب٢س ذالٞي اٖالٰ قسٺ اؾز اٲتب ايٷت ٥ثتب
ٲطاػٗٻ ٲؼسز ٸ ثبظزيس اظ ٲٯ ٥ٲكرم ٪طزيس ٦ٻ ٲٯٖ ٥الٸٺ ثط دطزاذشي ٢جٯي زاضاي ٖٹاضيبر زي٫طي ٲي ثبقس زض نٹضسي ٦ٻ ٖسٰ ټط٪ٹٶٻ سٛييط زض احساطي اٖٳب ٬ٶكسٺ ثبقتس ÷ؼ
اظ ٲحبؾجٻ ٖٹاضو ثط اؾبؼ سٗطٞٻ ؾب٦ 92 ٬ٳيشٻ زضآٲسي ٲي سٹاٶس سب ٖ %40ٹاضيبر ٦ؿط ٶٳبيس ٸ اٮجب٢ي ضا ثٻ ٢يٳز ضٸظ ٲطاػٗٻ ػسيس اذص ٶٳبيس.
 )61ػَاضيبت اهالن زاضاي پبیبًىبض ثطق ٍ یب فيف تجهطُ  4هبُ نس :زض ذهٹل اٲال٦ي ٦ٻ زاضاي دبيبٶ٧بض ثط ٠يب ٞيف ټبي ذالٞي سحز ٖٷٹاٴ سجهطٺ  4ٲبزٺ نس ٲجٷي ثتط

ٲٟبنبحؿبة زض ؾب ٬ټبي ٢ج٭ اظ ؾب 70 ٬ثٹزٺ ٸ ٲكرم ٶيؿز ٦ٻ ټعيٷٻ س٧ٟي ٥آٶٽب ٸاضيع قسٺ اؾز  .زض ايٵ نٹضر نطٞبً ٲكٳٹ ٬ح ١س٧ٟي ٥ٸ ذسٲبر آٲتبزٺ ؾتبظي ٪طزيتسٺ ٸ
٦ؿطي سطا٦ٱ اذص ٶٳي ٪طزز.
 )61تبضید هجٌبي هحبؾجِ ػَاضو :ٲجٷبي ٲحبؾجٻ ٖٹاضو ثط اؾبؼ سبضيد ٸاضيع ٖٹاضيبر ثٻ ضٸظ ذٹاټس ثٹز ٶٻ ثط اؾبؼ سبضيد ٲطاػٗٻ ٸ يب ٲحبؾجٻ ٞطٰ ٖٹاضو ٸ يب نسٸض ٞتيف
(ٲظالً ا٪ط قحهي زض ؾب 90 ٬ٲطاػٗٻ ٶٳٹزٺ ٸ ٶؿجز ثٻ دطزاذز ٖٹاضو ا٢ساٰ ٶٷٳٹزٺ اؾس  .زض نٹضر ٲطاػٗٻ زض ؾبٖ 92 ٬ٹاضو ٲؼسزاً ثط اؾبؼ سٗطٞٻ ؾب 92 ٬ٲحبؾجٻ ٸ اذص ذٹاټس
قس)

هبزُ  -3اثُبل پطٍاًِ ؾبذتوبًي ٍ ًحَُ اؾتطزاز ػَاضو پطٍاًِ
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دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي زض قطايٍ ظيط ثبَ٭ ٸ ٖٹاضو ٸنٹٮي ثٗس اظ ٦ؿط٦بضٲعز (اظ ثبثز ټعيٷٻ ذسٲبر) ٲُبث ١ٲبز شي٭ ثٻ ٲؤزي ٲؿشطز ذٹاټس قس:

 - 1ٲبٮ ٥سب ظٲبٴ سٛييط٦بضثطي ثب سهٹيت َطح ټبزي يب ػبٲٕ ػسيس ٶؿجز ثٻ قطٸٔ ٖٳٯيبر ؾبذشٳبٶي زاضاي دطٸاٶٻ ا٢ساٰ ٶٷٳٹزٺ ثبقس (ثب ٦بضٲعز ) %10
- 2دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي اظ َط ٜٲطاػٕ ً٢بيي اثُب ٬قسٺ ثبقس (ثب ٦بضٲعز ) %10
 - 3چٷبٶچٻ ٲؤزي ٢ج٭ اظ نسٸض دطٸاٶٻ ٸ يب ثٗس اظ نسٸض دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي اظ احساص آٴ ٲٷهط ٜٸ اثُب ٬دطٸاٶٻ ٸ اؾشطزاز ٖٹاضو دطزاذشي ضا زضذٹاؾز ٶٳبيس .زض ټط حب ٬زض

ټٷ٫بٰ اثُب ٬ټيچ ٪ٹٶٻ ٖٳٯيبر ؾبذشٳبٶي اٖٱ اظ دي ٦ٷي ٸ  ...ٶجبيس اٶؼبٰ ٪طٞشٻ ثبقس ٸ دطٸاٶٻ زاضاي اٖشجبض ثبقس (ثب ٦بضٲعز ) %30
 - 4سٹ ٝ٢احساص ثٷب زض اطط حٹازص ٚيط ٲشط٢جٻ ٸ ٢ٽط ي ( ٶبقي اظ ظٮعٮٻ َ ،ٹٞبٴ  ،آسف ؾٹظي ٸ ٦ )....ٻ ٲٹػت اٶهطا ٜٲبٮ ٥اظ ازاٲٻ احساص ؾبذشٳبٴ قٹز ٦ٻ ثب سأييس ٲٹيٹٔ

سٹؾٍ ٲطاػٕ شي نالح ثسٸٴ ٦ؿط ٦بضٲعز ٖٹاضو زضيبٞشي ٲؿشطز ٲي قٹز( .ثسٸٴ ٦ؿط ټط٪ٹٶٻ ٦بضٲعز )
هبزُ  -4نسٍض پطٍاًِ ؾبذتوبًي ٍ پبیبًىبض الوثٌي (با اصالحات نامه مشاره  1564مىرخه  27/4/72استانداری)
زض حبالر ظيط نسٸض دطٸاٶٻ اٮٳظٷي ٲ٣سٸض ٲي ثبقس:
 - 1چٷبٶچٻ ثط اطط ؾط٢ز ٸ آسف ؾٹظي ٸ ؾبيط حٹازص ٚيط ٲشط٢جٻ زي٫ط دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ٲٯ٧ي ٲ٣ٟٹز ٪طزز ثٗس اظ ٲحطظ قسٴ ٸ٢ٹٔ حبزطٻ ÷ .ؼ اظ َطح زض ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ 77
قٽطزاضي ٸ نسٸض ضاي ضاي آٴ ٦ٳيؿيٹٴ دطٸاٶٻ يب دبيبٶ٧بض اٮٳظٷي ثب ټٳبٴ اٖشجبض ٢جٯي ثب زضيبٞز ٦بضٲعز ٲٗبز 1000000 ٬ضيب ٬ثطاي ټطي٣ٞ ٥طٺ دطٸاٶٻ يب دبيبٶ٧بض نبزض
ذٹاټس قس.زضټط حب ٬ٲبٮ ٥ٲي ثبيؿز سٗٽس طجشي ٲجٷي ثط ؾٯت ٦ٯيٻ ح٣ٹ ٠ٲطثٹٌ ثٻ دطٸاٶٻ ٲ٣ٟٹزي ضا ثٻ قٽطزاضي اضائٻ ٶٳبيس.
 - 2ٲٹيٹٔ نسٸض دطٸاٶٻ اٮٳظٷي ثط اؾب ؼ ح٧ٱ ٲطاػٕ ً٢بئي ٶيع ثب زضيبٞز ٦بضٲعز ٲٗبز 1000000 ٬ضيب ٬نبزض ذٹاټس قس.

تجهط ُ  :1نسٸض دطٸاٶٻ اٮٳظٷي نطٞبً ثطاي اٲال٦ي ٦ٻ ٞب٢س احساطي ٸ يب زض حب ٬احساص ثٻ قطٌ زاقشٵ اٖشجبض دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ٲ٣سٸض ٲي ثبقس
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هبزُ  -5نسٍض پطٍاًِ ؾبذتوبًي ثطاي اضگبًْبي ًظبهي ٍ اًتظبهي ٍ اهٌيتي
ا٪طچٻ حؿت سجهطٺ  3ٲبزٺ ٢ 5بٶٹٴ سؼٳيٕ ٖٹاضو ٸ ثٷب ثٻ زؾشٹض ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي ٞطٲبٶسټي ٲحشطٰ ٦٭ ٢ٹا ٦ٻ ٶيطٸټبي ٶٓبٲي ٸ اٶشٓبٲي ٸ اٲٷيشي ٲ٧ٯٟٷس ثب دطزاذز ٖٹاضو اظ
قٽطزاضي دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي اذص ٶٳبيٷس ٮي٧ٵ ٲ٧ٯ ٝثٻ اضائٻ ٶ٣كٻ ټبي ؾبذشٳبٶي ثٻ قٽطزاضي ٶجٹزٺ ٸ ايٵ اٲط زض ذهٹل ٲؿب٦ٵ ؾبظٲبٶي ٲشٗٯ ١ثٻ ايٵ اض٪بٶٽب ٶيع نس ٠ٲي ٶٳبيس
هبزُ  -6ػَاضو پصیطُ ثٌبّبي غيط هجبظ (اثمبء ثٌب)
٦ٯيٻ ثٷبټبيي ٦ٻ ثهٹضر ٚيط ٲؼبظ(ثسٸٴ دطٸاٶٻ  ،ٲبظاز ثط دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي يب زض٦بضثطي ٲٛبيط احساص قسٺ يب ثكٹٶس ٸ دؽ اظ َطح زض ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ ٢ 100بٶٹٴ قٽطزاضي ضأي ثٻ اث٣بء
آٶٽب نبزض ٪طزز ٖالٸٺ ثط اذص ػطايٱ سٗييٵ قسٺ سٹؾٍ آضأي ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ  100ٲكٳٹ ٬زضيبٞز ٖٹاضو دصيطٺ ٸ ؾبيط ٖٹاضيبر ( ٦ؿط حس ٶهبة ُٗ٢ٻ ،دصيطٺ اٖيبٶي ،س٧ٟي ،٥ٲبظاز
سطا٦ٱ ٸ )...ذٹاټٷس ثٹز  .ٲيعاٴ ٖٹاضو ٲشٗٯ٣ٻ ثٻ ٲبٶٷس ٖٹاضو نسٸض دطٸاٶٻ ػسيس ٲحبؾجٻ ٸ اذص ذٹاټس ٪طزيس.
تجهطُ :احساطيٽبي ظيط قبٲ٭ ٖٹاضو دصيطٺ ٶرٹاټٷس ثٹز:.
ة)ؾبيجبٴ زض ٦ٷبض ثبٰ ٸ دٷؼطٺ ټب ثب حسا٦ظط  25ؾبٶشي ٲشط زض اضسٟبٔ ٲؼبظ.

اٮ )ٝؾبيجبٴ زض حيبٌ ثطاي ذٹزضٸ ثب دبيٻ ٞٯعي ٸ ؾ ٝ٣ايطاٶيز ٲكطٸٌ ثٻ ايٷ٧ٻ ٲؿبحز آٴ حسا٦ظط  8ٲشطٲطثٕ ثبقس
ع) ؾبيجبٴ ثط ضٸي ٲٛبظٺ ٶهت زض زيٹاض ٲٯ٧ي ثطاي ٲحبٓٞز اظ آة  ،ثبضاٴ  ،ثط ، ٜٶٹض ٲؿش٣يٱ ذٹضقيس

ز) ؾبيجبٴ ضٸي زضة ٲٷبظ ٬ٸ زضة حيبٌ ثب حسا٦ظط  50ؾبٶشي ٲشط ٖطو زض ٲحسٸزٺ ٲبٮ٧يز ٲبٮ ٥اظ ػٷؽ ؾطاٲي ، ٥ٸض ، ٠ؾٟب ٬ٸ...

ٺ) ؾطٸيؽ ثٽساقشي زض حيبٌ ثٻ ٲؿبحز  3ٲشطٲطثٕ

هبزُ  - 7ػَاضو  %5آهَظـ ٍ پطٍضـ
 ٖٹاضو  %5آٲٹظـ ٸ دطٸضـ ٲكٳٹ ٬تفكيك و پذيزه و نوساسی زض حيٵ نسٸض دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ٸ ايبٞٻ ؾبذز ثٗس نسٸض ضاي اث٣ب ٲي ٪طزز ٦ؿطي سطا٦ٱ ذسٲبر آٲبزٺ ؾبظي ٸ ٦ؿطي دبض٦يٷ ٩ٸ ٲبظاز ثط سطا٦ٱ ٲكٳٹ %50 ٬آٲٹظـ ٸ دطٸـ ٶرٹاټٷس قس.آٲٹظـ ٸ دطضـ ثطاي ٸنٹ ٬ز٢يٖ ١ٹاضو ٲطثٹَٻ ي ٥ٶٟط اظ دطؾٷ٭ آٴ ازضٺ ضا ثب ٦ٯيٻ ٶيبظٲٷسيٽب (ٲيع٦بض  ،سٯٟٵ  ،ثط ٠ٸ ؾبيط ٲٯعٸٲبر ) زض قٽطزاضي ٲبٲٹض ثٻ ذسٲز ٶٳبيس.تجهطُ :زض نٹضر ٖسٰ سٗيٵ ٦بضٲٷس ٸ يب ٲبٲٹض ثٻ ٸنٹٖ ٬ٹاضيبر سٹؾٍ آٲٹظـ ٸ دطٸـ قٽطزاضي ٲبټبٶٻ ٲٗبز ٬ح٣ٹ ٠ي٦ ٥بضٲٷس قٽطزاضي ضا اظ ٲح٭ ٖٹاضو ٲطثٹَٻ سبٲيٵ ٸ
ثٻ حؿبة آٴ قٽطزاضي ٸاضيع ٶٳبيس.

نٟحٻ  21اظ 121
هبزُ  -8ػَاضو پصیطُ (ػَاضو ظیط ثٌب) نسٍض پطٍاًِ ؾبذتوبًي ؛ پبیبًىبض ٍ گَاّي هفبنبحؿبة اتوبم ػوليبت احساث ثٌب ثطاي ؾبذتوبًْبي هؿىًَي
ٞطٲٹ٦ ٬ٯي ٲحبؾجٻ ٖٹاضو ظيط ثٷبي ٸاحسټبي ٲؿ٧ٹٶي ثٻ نٹضر ظيط ٲي ثبقس:

T = S × Z ×P
 = Tٲجٯ٢ ٙبث٭ دطزاذز
 = Sٲؿبحز ظيطثٷب
 = Zضزية اضظـ ٲٷُ٣ٻ اي (اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي ظٲيٵ) ٦ٻ اظ ؾشٹٶٽبي ػسٸ ٬اٮ -ٝة -ع اؾشرطاع ٸ ػبي٫عيٵ ذٹاټس قس
 = Pاضظـ ٲٷُ٣ٻ اي(اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي ظٲيٵ) ٦ٻ ثبيس ٢ج٭ اظ ػبي٫عيٷي ثٻ ؾشٹٴ سٹييحبر ػساٸ -8 ( ٬اٮ ٝٸ  -8ة ٸ -8ع ) سٹػٻ ٪طزز.

نٟحٻ  22اظ 121

جسٍل(  -8ا لف)ٖ :ٹاضو دصيط ٺ(ٖٹاضو ظيط ثٷب) نسٸض دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ؛ دبيبٶ٧بض ٸ يب ٪ٹاټي ٲٟبنب حؿبة اسٳبٰ ٖٳٯيبر احساص ثٷب ؛ ثطاي ٸاحسټبي ٲؿ٧ٹٶي
ٸيالئي ٸ آدبضسٳبٶي (  1اٮي  10ٸاحس زض ي ٥ثٯٹ ٤ؾبذشٳبٶي)
هؿبحت ول ظیطثٌبي

ضزیف

يطیت اضظـ هؼبهالتي زاضئي P

تَييحبت

1

سب  100ٲشطٲطثٕ

0/75 P

ثٻ قطَي ٦ٻ ثٻ اظاي ټط ٲشطٲطثٕ حسا٢٭ اظ ٲجٯ 7500 ٙضيب٦ ٬ٳشط ٶجبقس

2

سب  200ٲشطٲطثٕ

1 P

ثٻ قطَي ٦ٻ ثٻ اظاي ټط ٲشطٲطثٕ حسا٢٭ اظ ٲجٯ 10000 ٙضيب٦ ٬ٳشط ٶجبقس

3

سب  300ٲشطٲطثٕ

1/5 P

ثٻ قطَي ٦ٻ ثٻ اظاي ټط ٲشطٲطثٕ حسا٢٭ اظ ٲجٯ 15000 ٙضيب٦ ٬ٳشط ٶجبقس

4

سب  400ٲشطٲطثٕ

1/75 P

ثٻ قطَي ٦ٻ ثٻ اظاي ټط ٲشطٲطثٕ حسا٢٭ اظ ٲجٯ 17500 ٙضيب٦ ٬ٳشط ٶجبقس

5

سب  500ٲشطٲطثٕ

2/5 P

ثٻ قطَي ٦ٻ ثٻ اظاي ټط ٲشطٲطثٕ حسا٢٭ اظ ٲجٯ 25000 ٙضيب٦ ٬ٳشط ٶجبقس

6

سب  1000ٲشطٲطثٕ

3 P

ثٻ قطَي ٦ٻ ثٻ اظاي ټط ٲشطٲطثٕ حسا٢٭ اظ ٲجٯ 30000 ٙضيب٦ ٬ٳشط ٶجبقس

7

ثيف اظ  1000ٲشطٲطثٕ

5 P

ثٻ قطَي ٦ٻ ثٻ اظاي ټط ٲشطٲطثٕ حسا٢٭ اظ ٲجٯ 50000 ٙضيب٦ ٬ٳشط ٶجبقس

هثبلٖ :ٹاضو دصيطٺ دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ي ٥ثب ة ٲٷع ٬ٲؿ٧ٹٶي ٦ٻ زاضاي ؾٻ ٸاحس ثٻ ٲؿبحشٽبي ظيط ثٹزٺ ٸ اضظـ ٲٷُ٣ٻ اي آٴ  7000ټٟز ټعاض ضيب ٬ٲي ثبقس ثٻ ق٧٭ ظيط ٲحبؾجٻ
ذٹاټس ٪طزيس:
َج٣ٻ ټٳ 225: ٝ٧ٲشطٲطثٕ( قبٲ٭ ضاٺ دٯٻ ٸ ٲؿ٧ٹٶي ٸ ثبٮ٧ٵ حيبٌ )َ -ج٣ٻ اٸ 200 :٬ٲشط ٲطثٕ ٲشط ٲطثٕ َ -ج٣ٻ زٸٰ  200 :ٲشط ٲطثٕ
چٹٴ ٲؿبحز ٦٭ ؾٻ ٸاحس اظ  600ٲشطٲطثٕ ثيكشط ٲي ثبقس ٮصا يطيت اضظـ ٲٷُ٣ٻ اي ٲٹضز ٖٳ٭ ضزي 6 ٝٸ ثٻ ق٧٭ ظيط ذٹاټس ثٹز:

نٟحٻ  23اظ 121
 21000ضيب 1× 3× 7000;٬ٲشط ٲطثٕ ; ٖٹاضو دصيطٺ ټط ٲشط ٲطثٕ
چٹٴ ٖٹاضو ټط ٲشط ٲطثٕ اظ حس ا٢٭ سٗييٵ قسٺ ٦ٳشط ٲي ثبقس ٮصا حسا٢٭ ٲجٯ ٙٲالٖ ٤ٳ٭ ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ ٲجٯ٢ ٙبث٭ دطزاذز ثٻ ق٧٭ ظيط ٲحبؾجٻ ذٹاټس ٪طزيس:
 18000000ضيب 600 × 30000;٬ٲشط ٲطثٕ ; ٖٹاضو دصيطٺ  600ٲشط ٲطثٕ
جسٍل(-8ة) ٖٹاضو دصيطٺ نسٸضدطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي؛دبيبٶ٧بضٸ٪ٹاټي ٲٟبنبحؿبة اسٳبٰ ٖٳٯيبر احساص ثٷب؛ثطاي ٸاحسټبي ٲؿ٧ٹٶي آدبضسٳبٶي(11اٮي20ٸاحسزضي ٥ثٯٹ ٤ؾبذشٳبٶي)
ضزیف

هؿبحت ظیطثٌبي ثعضگتطیي ٍاحس هجتوغ

يطیت اضظـ هؼبهالتي زاضئي P

تَييحبت

1

سب  100ٲشطٲطثٕ

2 P

ثٻ قطَي ٦ٻ ثٻ اظاي ټط ٲشطٲطثٕ حسا٢٭ اظ ٲجٯ 20000 ٙضيب٦ ٬ٳشط ٶجبقس

2

سب  150ٲشطٲطثٕ

2/5 P

ثٻ قطَي ٦ٻ ثٻ اظاي ټط ٲشطٲطثٕ حسا٢٭ اظ ٲجٯ 25000 ٙضيب٦ ٬ٳشط ٶجبقس

3

سب  200ٲشطٲطثٕ

3 P

ثٻ قطَي ٦ٻ ثٻ اظاي ټط ٲشطٲطثٕ حسا٢٭ اظ ٲجٯ 30000 ٙضيب٦ ٬ٳشط ٶجبقس

4

ثيف اظ  200ٲشطٲطثٕ

3/5 P

ثٻ قطَي ٦ٻ ثٻ اظاي ټط ٲشطٲطثٕ حسا٢٭ اظ ٲجٯ 35000 ٙضيب٦ ٬ٳشط ٶجبقس

هثبلٖ :ٹاضو دصيطٺ دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ي ٥زؾش٫بٺ آدبضسٳبٴ ٲؿ٧ٹٶي ٦ٻ زاضاي  12ٸاحس ثٻ ٲؿبحشٽبي ظيط ثٹزٺ ٸ اضظـ ٲٷُ٣ٻ اي آٴ  7000ټٟز ټعاض ضيب ٬ٲي ثبقس ثٻ ق٧٭ ظيط
حبؾجٻ ذٹاټس ٪طزيس:
ٸاحسټبي اٸ -٬ؾٹٰ -دٷؼٱ – ټٟشٱ – ٶٻ ټٱ-يبظزٺ ټٱ :ثٻ ٲؿبحز ټط ٦ساٰ  95ٲشط ٲطثٕ
ٸاحسټبي زٸٰ -چٽبضٰ -قكٱ – ټكشٱ – زٺ ټٱ  -زٸاظزٺ  :ثٻ ٲؿبحز ټط ٦ساٰ  105ٲشط ٲطثٕ
ٲؿبحز ٲكبٖبر  :ضاٺ دٯٻ؛ ضاٺ دٯٻ ثبٰ ٸ آؾبٶؿٹض ٶيع ٲٗبز 45 ٬ٲشط ٲطثٕ ٲي ثبقس
ٲؿبحز ٲؼٳٹٔ ظيط ثٷبي آدبضسٳبٴ ٞٹ1245٠ٲشط ٲطثٕ ٲي ثبقسٸ چٹٴ ٲؿبحز ثعض٪شطيٵ ٸاحس ايٵ آدبضسٳبٴ ٲؿ٧ٹٶي  105ٲشطٲطثٕ ٲي ثبقس .ٮصا يطيت اضظـ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٖٳ٭ ضزي2ٝ

نٟحٻ  24اظ 121
ثٷبثطايٵ اضظـ ټط ٲشط ٲطثٕ ثٻ ق٧٭ ظيط ذٹاټس ثٹز ثٻ ق٧٭ ظيط ذٹاټس ثٹز
 17500ضيب 1× 2/5× 7000;٬ٲشط ٲطثٕ ; ٖٹاضو دصيطٺ ټط ٲشط ٲطثٕ
چٹٴ ٖٹاضو ټط ٲشط ٲطثٕ اظ حس ا٢٭ سٗييٵ قسٺ ٦ٳشط ٲي ثبقس ٮصا حسا٢٭ ٲجٯ ٙٲالٖ ٤ٳ٭ ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ ٲجٯ٢ ٙبث٭ دطزاذز ثٻ ق٧٭ ظيط ٲحبؾجٻ ذٹاټس ٪طزيس:
 31125000ضيب 1245 × 25000;٬ٲشط ٲطثٕ ; ٖٹاضو دصيطٺ  1245ٲشط ٲطثٕ

جسٍل( -8ج)ٖ :ٹاضو دصيطٺ نسٸض دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ؛ دبيبٶ٧بض ٸ ٪ٹاټي ٲٟبنب حؿبة اسٳبٰ ٖٳٯيبر احساص ثٷب؛ ثطاي ٸاحسټبي ٲؿ٧ٹٶي آدبضسٳبٶي (ثيف اظ 20
ٸاحس زض ي ٥ثٯٹ ٤ؾبذشٳبٶي)
ضزیف

هؿبحت ظیطثٌبي ثعضگتطیي ٍاحس هجتوغ

يطیت اضظـ هؼبهالتي زاضئي P

تَييحبت

1

سب  50ٲشطٲطثٕ

2 P

ثٻ قطَي ٦ٻ ثٻ اظاي ټط ٲشطٲطثٕ حسا٢٭ اظ ٲجٯ 20000 ٙضيب٦ ٬ٳشط ٶجبقس

2

سب  100ٲشطٲطثٕ

2/5 P

ثٻ قطَي ٦ٻ ثٻ اظاي ټط ٲشطٲطثٕ حسا٢٭ اظ ٲجٯ 25000 ٙضيب٦ ٬ٳشط ٶجبقس

3

سب  150ٲشطٲطثٕ

3/5 P

ثٻ قطَي ٦ٻ ثٻ اظاي ټط ٲشطٲطثٕ حسا٢٭ اظ ٲجٯ 35000 ٙضيب٦ ٬ٳشط ٶجبقس

4

ثيف اظ  150ٲشطٲطثٕ

5 P

ثٻ قطَي ٦ٻ ثٻ اظاي ټط ٲشطٲطثٕ حسا٢٭ اظ ٲجٯ 50000 ٙضيب٦ ٬ٳشط ٶجبقس

هثبلٖ :ٹاضو دصيطٺ دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ي ٥زؾش٫بٺ آدبضسٳبٴ ٲؿ٧ٹٶي ٦ٻ زاضاي  22ٸاحس ثٻ ٲؿبحشٽبي ظيط ثٹزٺ ٸ اضظـ ٲٷُ٣ٻ اي آٴ  7000ټٟز ټعاض ضيب ٬ٲي
ثبقس ثٻ ق٧٭ ظيط ٲحبؾجٻ ذٹاټس ٪طزيس:
يبظز ٸاحس آٴ ثٻ ٲؿبحز ټط ٦ساٰ  95ٲشط ٲطثٕ
يبظز ٸاحس زي٫ط آٴ ثٻ ٲؿبحز ټط ٦ساٰ  105ٲشط ٲطثٕ

نٟحٻ  25اظ 121
ٲؿبحز ٲكبٖبر  :ضاٺ دٯٻ؛ ضاٺ دٯٻ ثبٰ ٸ آؾبٶؿٹض ٶيع ٲٗبز 45 ٬ٲشط ٲطثٕ ٲي ثبقس
ٲؿبحز ٲؼٳٹٔ ظيط ثٷبي آدبضسٳبٴ ٞٹ 2245 ٠ٲشط ٲطثٕ ٲي ثبقس ٸ چٹٴ ٲؿبحز ثعض٪شطيٵ ٸاحسٺ ايٵ آدبضسٳبٴ ٲؿ٧ٹٶي  105ٲشطٲطثٕ ٲي ثبقس .ٮصا يطيت اضظـ ٲٷُ٣ٻ ٲٹضز ٖٳ٭
ضزي2 ٝ
ثٷبثطايٵ اضظـ ټط ٲشط ٲطثٕ ثٻ ق٧٭ ظيط ذٹاټس ثٹز ثٻ ق٧٭ ظيط ذٹاټس ثٹز:
 24500ضيب 1×3/5× 7000;٬ٲشط ٲطثٕ ; ٖٹاضو دصيطٺ ټط ٲشط ٲطثٕ
چٹٴ ٖٹاضو ټط ٲشط ٲطثٕ اظ حس ا٢٭ سٗييٵ قسٺ ٦ٳشط ٲي ثبقس ٮصا حسا٢٭ ٲجٯ ٙٲالٖ ٤ٳ٭ ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ ٲجٯ٢ ٙبث٭ دطزاذز ثٻ ق٧٭ ظيط ٲحبؾجٻ ذٹاټس ٪طزيس:
 78575000ضيب 2245 × 35000;٬ٲشط ٲطثٕ ; ٖٹاضو دصيطٺ  2245ٲشط ٲطثٕ

تجهطُ  :1زض ٦ٯيٻ ٸاحسټبي ٲؿ٧ٹٶي اٖٱ اظ آدبضسٳبٶي يب ٸيالئي ثٻ دبض٦يٷ ٩ثٻ قطٌ ضٖبيز يٹاثٍ ٞٷي (َٹ ٬ٸ ٖطو ٸ اضسٟبٔ ٲؼب ظ) ٖٹاضو سٗٯ ١ٶرٹاټس
٪طٞز .ثسيٽي اؾز ټط اٶساظٺ ٲؿبحز دبض٦يٷ ٩ديف ثيٷي قسٺ ثيف اظ ٲ٣ساض ٲؼبظ ثب قس (  25ٲشط ٲطثٕ ثطاي ټط ٸاحس) ثطاي ٲيعاٴ ايبٞٻ سط اظ حس ٲؼبظ يب احساص دبض٦يٷ ٩ثسٸٶٻ دطٸاٶٻ
( ثٗس اظ نسٸضي ضاي اث٣بء سٹؾٍ ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ نس ٖٹاضوثٻ نٹضر ٲؿ٧ٹٶي ٲحبؾجٻ ٸ اذص ذٹاټس ٪طزيس.
تجهطُ  :2ػَاضو ثْطُثطزاضي اظ هؼجط
الف :چٷبٶچٻ ٲبٮ٧يٵ ؾبذشٳبٴټبي ( ثب ټط ٶٹٔ ٦بضثطي) زض حب ٬احساص ثرٹاټٷس اظ ٲٗبثط قٽط ثطاي زدٹ ٲهبٮح اؾشٟبزٺ ٶٳبيٷس ٸ يب ثطاي ٲحبٓٞز ٖبثطيٵ ٶؿتجز ثتٻ احتساص زيتٹاض ٸ يتب
ٞٷؽ ټط حبئٯي ٦ٻ ٢ؿٳشي اظ ٲٗبثط ضا اقٛب٦ ٬ٷٷس ثب دطزاذز ٖٹاضيي ثٻ قٽطزاضي ثٻ قطح ظيط ٲؼٹظ نبزض ذٹاټس قس ( اٮجشٻ ضٖبيز ٶ٧بر ايٳٷي ٸ سٳبٰ ٲؿئٹٮيشٽبي ٶبقي اظ اؾتشٟبزٺ اظ
ٲٗجط ثٻ ٖٽس ٲبٮ٧يٵ ؾبذشٳبٴ ٲي ثبقس يٳٷبً ٲبٮ ٥ؾبذشٳبٴ حسا٦ظط ٲي سٹاٶس ي ٥ؾٹٰ ٲٗجط يب ديبزٺ ضٸ ضا اقٛب ٬ٶٳبيس ٸ زٸ ؾٱ زي٫ط ثبيس ػٽز ٖجٹض آظاز ثبقس).

ټعيٷٻ ثٽطٺثطزاي (زدٹي ٲهبٮح ) زض ټط ٶٹٔ ٦بضثطي اٖٱ اظ سؼبضي ٲؿ٧ٹٶي ازاضي ٸ  ...ثطاثط اؾز ثب ٲؿبحز ظيطثٷب ×  %25اضظـ ٲٷُ٣ٻاي زاضئي

نٟحٻ  26اظ 121

ب :چٷبٶچٻ انٷب٦ ، ٜؿجٻ ٸ ؾبيط قٽطٸٶساٴ ثٻ ټط زٮي٭ ثسٸٴ ٲؼٹظ قٽطزاضي ٢ؿٳشي اظ ٲٗجط ٖٳٹٲي (اٖٱ اظ ايٷ٧ٻ قبٲ٭ ديبزٺ ضٸ  ،زضة ٲٛبظٺ ٦ ،ٹچٻ ٸ ٲٗجتط ٖٳتٹٲي) اقتٛب ٬ٶٳبيتس.
قٽطزاضي ٲي سٹاٶس ػٽز ض ٕٞؾس ٲٗجط ا٢ساٰ ثٻ ثطچيسٴ ؾس ٲٗجط ثب ټعيٷٻ ايؼبز ٦ٷٷسٺ ؾس ٲٗجط ٶٳٹزٺ ٸ ټٳچٷيٵ ثطاي ثبض اٸ ٬ثطاي ټط ٲشط ٲطثٕ  50ثطاثط ٢يٳتز ٲٷُ٣تٻ اي زاضائتي ثٗٷتٹاٴ
ػطيٳٻ ؾس ٲٗجط اذص قٹز .زض نٹضر س٧طاض ثب اذص سٗٽس ٲحًطي ٸ ػطيٳٻ ټط ثبض ي ٥ٲشط ٲطثٕ ٲٗبز 50 ٬ثطاثط ٢يٳز ٲٷُ٣ٻ اي زاضائي يطة زض سٗساز زٗٞبر ايؼبز ؾس ٲٗجط
( ثطاي ٲظب٦ ٬ؿي ٦ٻ ؾٻ ثب ض ٲطس٧ت ايؼبز ؾس ٲٗجط ٶٳٹزٺ اؾز ٖالٸٺ ثط ػطيٳٻ ٲطسجٻ اٸ ٬ٸ زٸٰ ثطاي ثبض ؾٹٰ ػطيٳٻ ٲٗبز 150 ٬ثطاثط ٢يٳز ٲٷُ٣ٻ اي زاضايي ثطاي ټط ٲشطٲطثتٕ ػطيٳتٻ
دطزاذز ٶٳبيس)
تجهطُٖ :3ٹاو ثبٮ٧ٵ ٲٗجط زض سٳبٰ ؾبذشٳبٴ ټبي ثب ټط ٶٹٔ ٦بضثطي (زض نٹضر ضٖبيز حسا٢٭ اضسٟبٔ ٲؼبظ ثطاثط يٹاثٍ َطح ػبٲٕ سًٟيٯي ٸ انٹ ٬ٲٗٳبضي ٸ قٽطؾبظي ) زض
زاذ٭ ٲحسٸزٺ ثطاي ټط ٲشطٲطثٕ ٲٗبز 5 ٬ثطاثط ٢يٳز ٲٷُ٣ٻ اي زاضائي ٸ زض ذبضع اظ ٲحسٸزٺ ٶيع ټط ٲشط ٲطثٕ ٲجٯ 50000 ٙضيب ٬اذص ٲي ٪طزز يٳٷبً ثبٮ٧ٵ حيبٌ ثٻ ٖٷٹاٴ ظيطثٷب ٲٟيس
ثٹزٺ ٸ ثؿشٻ ثٻ ٶٹٔ ظيطثٷب ٖٹاو اذص ذٹاټس قس
تجهطُٖ :4ٹاو اٶجبضي ٲؿ٧ٹٶي  ،ضاٺ دٯٻ ٸ آؾبٶؿٹض زض ؾبذشٳبٴ ټبي ثب ٦بضثطي ٲؿ٧ٹٶي ثٻ نٹضر ٖٹاضو ٲؿ٧ٹٶي اذص ذٹاټس قس .

نٟحٻ  27اظ 121
هبزُ  -9ػَاضو پصیطُ (ػَاضو ظیط ثٌب) نسٍض پطٍاًِ ؾبذتوبًي ؛ پبیب ًىبض ٍ گَاّي هفبنب حؿبة اتوبم ػوليبت احساث ثٌب ثطاي ؾبذتوبًْبي تجبضي

ٞطٲٹ٦ ٬ٯي ٲحبؾجٻ ٖٹاضو ظيط ثٷبي ٸاحسټبي سؼبضي ثٻ نٹضر ظيط ٲي ثبقس:

T = S × Z ×P
 = Tٲجٯ٢ ٙبث٭ دطزاذز
 = Sٲؿبحز ظيطثٷب
 = Zضزية اضظـ ٲٷُ٣ٻ اي (اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي ظٲيٵ) ٦ٻ اظ ؾشٹٶٽبي ػسٸ -9 ( ٬اٮ )ٝاؾشرطاع ٸ ػبي٫عيٵ ذٹاټس قس
 = Pاضظـ ٲٷُ٣ٻ اي(اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي ظٲيٵ ) ًىتِ  :الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز زض ټٷ٫بٰ ٲحبؾجٻ ٖٹاضو دبؾبغټب ٸ ٲؼشٳٕ ټبي سؼبضي اضظـ زاضايي ٲُبث ١زٞشطچٻ اضظـ ٲٗبٲالسي
زض حيٵ نسٸض دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ٖٳ٭ ذٹاټس قس ٸٮي زض نٹضسي ٦ٻ ٲبٮ ٥ثط ذال ٜٲٟبز دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ا٢ساٰ ثٻ اٞعايف ثٷب سؼبضي ٶٳبيس دؽ اظ َطح زض ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ نس ٸ ضاي
اث٣بء ٖٹاضو ثط ٲجٷبي ثط انٯي ٲٯ٦ ٥ٻ ٪طاٶشطيٵ اضظـ زاضايي ٲي ثبقس ٲحبؾجٻ ذٹاټس قس.

نٟحٻ  28اظ 121
جسٍل(-9الف)ٖ :ٹاضو نسٸض دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ،دبيبٶ٧بض ٸ٪ٹاټي ٲٟبنبحؿبة اسٳبٰ ٖٳٯيبر احساص ثٷب ،ثطاي ٸاحسټبي سؼبضي زض ټط ٶٹٔ ٦بضثطي ٦ٻ احساص قسٺ يب ذٹاټس قس.
ضزیف

َجمبت

1
2
3
4
5
6
7
8
9

َج٣بر ظيط ظٲيٵ
َج٣ٻ ټٳٝ٧
َج٣ٻ اٸ٬
َج٣ٻ زٸٰ
َج٣ٻ ؾٹٰ ٸ ثبالسط
ٶيٱ َج٣ٻ سؼبضي
اٶجبضي سؼبضي زض سٳبٰ َج٣بر
ًٞبټبي ٚيط ٲٟيس زض سٳبٰ َج٣بر
دبض٦يٷ ٩زض سٳبٰ َج٣بر

يطیت اضظـ هؼبهالتي زاضئي P

يطیت اضظـ هؼبهالتي زاضئي P

(اگط زض ػطنِ اي ثب وبضثطي تجبضي ثبقس)

(اگط زض ػطنِ اي ثب وبضثطي غيط تجبضي ثبقس)

P
P
P
P
P
P
P
P
P

3
8
4
3
2/5
3
2
1
نٟط

P
P
P
P
P
P
P
P
P

6
16
8
6
5
6
4
2
نٟط

تجهطُ  :1زض سٳبٲي ٸاحسټبي سؼبضي ًٞبټبي ٚيط ٲٟيس قبٲ٭ ٦ٯيٻ ؾطٸيؽ ټبي ثٽساقشي  ،ضاٺ دٯٻ ټب  ،ضاټطٸ ٸ اٲظبٮٽٱ ٲي ثبقس.
تجهطُ  :2زض ټٷ٫بٰ نسٸض دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ټط ٶٹٔ ٲؼشٳٕ  ،دبؾبغ سؼبضي ٸ ؾبذشٳبٴ دعق٧بٴ سبٲيٵ دبض٦يٷ ٩اٮعاٲي ثٹزٺ زض ٚيط ايٷهٹضر نسٸض دطٸاٶٻ ٲ٣سٸض ٶٳي ثبقس ٸ ٲٽٷسؼ
ٶبْط ثٻ قٹاضي اٶشٓبٲي ٶٓبٰ ٲٽٷسؾي ٲٗطٞي ٲي ٪طزز.
تجهطُ ( :3با اصالحات نامه مشاره  1564مىرخه  27/4/72استانداری عمالً این تبصزه حذف شده است)

نٟحٻ  29اظ 121
هبزُ  - 10ػَاضو پصیطُ (ػَاضو ظیط ثٌب) نسٍض پطٍاًِ ؾبذتوبًي ؛ پبیبًىبض ٍ گَاّي هفبنب حؿبة اتوبم ػوليبت احساث ثٌب ثطاي ؾبذتوبًْبي ازاضي؛
ذسهبتي؛آهَظقي؛ ثْساقتي ٍ…
ٞطٲٹ٦ ٬ٯي ٲحبؾجٻ ٖٹاضو ظيط ثٷبي ٸاحسټبي ٲٹيٹٔ ايٵ ثرف ثٻ نٹضر ظيط ٲي ثبقس:

T = S × Z ×P
 = Tٲجٯ٢ ٙبث٭ دطزاذز
 = Sٲؿبحز ظيطثٷب
 = Zضزية اضظـ ٲٷُ٣ٻ اي (اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي ظٲيٵ) ٦ٻ اظ ؾشٹٶٽبي ػسٸ -10( ٬اٮ )ٝاؾشرطاع ٸ ػبي٫عيٵ ذٹاټس قس
 = Pاضظـ ٲٷُ٣ٻ اي(اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي ظٲيٵ)
يطيت اضظـ ٲٷُ٣ٻ اي )  ( Zزض ٞطٲٹٞ ٬ٹ ٠ٲشٛيط ثٹزٺ ٸ ٲ٣ساض آٴ ثب سٹػٻ ثٻ ػسٸ - 10 ( ٬اٮ )ٝسٗييٵ ذٹاټس ٪طزيس .

نٟحٻ  30اظ 121
جسٍل( - 10الف)ٖ :ٹاضو دصيطٺ (ٖٹاضو ظيط ثٷب) نسٸض دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ؛دبيبٶ٧بض ٸ ٪ٹاټي ٲٟبنب حؿبة اسٳبٰ ٖٳٯيبر احساص ثٷب ثطاي ؾبذشٳبٶٽبي ازاضي؛ذسٲبسي؛آٲٹظقي؛ ثٽساقشي ٸ…
ضزیف

اًَاع وبضثطي ّب زض ّوبى وبضثطي

يطیت اضظـ هؼبهالتي زاضئي  Pيطیت اضظـ هؼبهالتي زاضئي  Pيطیت اضظـ هؼبهالتي زاضئي P
(ثطاي وبضثطي انلي زض اهبوي شیل )

(ثطاي پبضويٌگ احساثي زض اهبوي شیل )

(ثطاي اًجبضي احساثي زض اهبوي شیل )

1

آٲٹظقي (ثٻ ػع سجهط ضزي 50 ٝٲبزٺ ) 2

1 P

 Pنٟط

1 P

2

ٶٓبٲي ٸ اٶشٓبٲي

0/75 P

 Pنٟط

1 P

3

دعق٧ي (ثرف ذهٹني)

10 P

 Pنٟط

2 P

4

دعق٧ي (ثرف زٸٮشي)

4 P

 Pنٟط

1 P

5

ضٞبټي ا٢بٲشي ٪طزق٫طي ټش٭ ٸ ٲؿبٞطذبٶٻ

5 P

 Pنٟط

2 P

6

ٸضظقي ٸ٦شبثربٶٻ ٸؾبٮٵ سٟطيحي ٸ٦بٞٻ سطيب

0/5 P

 Pنٟط

1 P

7

نٷٗشي ٸ سبؾيؿبر

2/5 P

 Pنٟط

1 P

8

ذسٲبسي

3 P

 Pنٟط

1 P

9

ازاضي

4 P

 Pنٟط

1 P

10

ٲكبٚ٭ ذبٶ٫ي

6 P

 Pنٟط

1 P

11

ػبي٫بٺ دٳخ ثٷعيٵ ٸػبي٫بٺ CNG

5 P

 Pنٟط

1 P

12

٪طٲبثٻ ٖٳٹٲي ٸ ٶبٶٹائي

4 P

 Pنٟط

1 P

13

اٶجبضي ٲهبٮح ؾبذشٳبٶي ٸ اٶجبض ٦كبٸضظي

2/5 P

 Pنٟط

2 P

نٟحٻ  31اظ 121
تجهطُ ٗٞ :1الً ٸاحسټبي آٲٹظقي دولتی (ٲساضؼ اثشسائي ضاټٷٳبئي ٸ زثيطؾشبٴ ٸ زاٶك٫بٺ ٸ زاٶك٧سٺ ٸ آٲٹظق٧سٺ ؾطاؾطي)اظ دطزاذز ٖٹاضو دطٸاٶٻ ثٻ قٽطزاضي ٲٗب ٜٸ
قٽطزاضي  ٍ٣ٞاٖالٰ ثط ٸ  ٝ٦ذٹاټٷس زاز

تجهطُ  :2زض سٳبٲي ؾبذشٳبٶٽبي ٲٹيٹٔ ػسٸٞ ٬ٹًٞ ٠بټبي ٚيط ٲٟيس(ؾطٸيؽ ټبي ثٽساقشي،سأؾيؿبر حطاضسي ضاٺ دٯٻ ټب ؛آؾبٶؿٹضټب قٹسيٷ ٩ٸ اٲظبٮٽٱ 0/75ثطاثط اضظـ ٲٷُ٣ٻ اي)
تجهطُ  :3زض نٹضسي ٦ٻ ٦بضثطي ټبي ػسٸ - 10 ( ٬اٮ )ٝزض ٖطنٻ اي ٲٛبيط ثب ٦بضثطي ٲهٹة َطح سًٟيٯي يطيت اضظـ ٲٷُ٣ٻ اي )  ( Zزض ػسٸٞ ٬ٹ 2 ٠تزاتز ميشود
تجهطُ ٖ :4ٹاضو دطٸاٶٻ ټبي ؾبذشٳبٶي ٸاحسټبي ٶٓبٲي اٶشٓبٲي دبي٫بٺ ثؿيغ  ...سٹػٻ ثٻ سجهطٺ  3ٲبزٺ ٢ 5بٶٹٴ سؼٳيٕ ٖٹاضو ٸ ثٷب ثٻ زؾشٹض ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي ٞطٲبٶسټي ٲحشطٰ ٦٭
٢ٹا ٦ٻ ٶيطٸټبي ٶٓبٲي ٸ اٶشٓبٲي ٲ٧ٯٟٷس اظ قٽطزاضي دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي اذص ٶٳبيس ٸ قٽط زاضيٽب ٶيع ثب حسا٢٭ ٖٹاضو ٲٳ٧ٵ دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ضا نبزض ٶٳبيٷس ٮصا ٖٹاضو دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي
ثب حسا٢٭ ٖٹاضو ٲٳ٧ٵ ثطاي ٶيطٸټبي ٲؿٯح ٸيٕ ٪طزيس.
تجهطُ  :5ٸاحسټبي ٲصټجي ثٗس اظ سأئيس ٶ٣كٻ ٺ ا دطزاذز ٖٹاضو دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٴ ي ٲٗب ٜٲي ثبقٷس ټٳچٷيٵ نسٸض دبيبٶ٧بض ثطاي آ ٶٽب ٲكٳٹٖ ٬ٹاضو ٶرٹاټس ٪طزيس ثسيٽي اؾز
نسٸض دطٸاٶٻ يب دبيبٶ٧ب ض سٷٽب ټٷ٫بٲي ٲ٣سٸض ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ٲؼٹظ ټبي ٢بٶٹٶي الظٰ ثطاي ٗٞبٮيز ضا اظ ٲطاػٕ شيهالح ( ٲط٦ع ثعض ٨اؾالٲي؛ ازاضٺ حغ ٸ اٸ٢ب ٜٸ )...اضائٻ ٶٳبيٷس.اٲب
چٷبٶچٻ ٢ؿٳشٽبيي اظ اٲب٦ٵ ٲص٦ٹض ثٗٷٹاٴ سؼبضي ٸ ذسٲبسي ٸ  ...زض ٶٓط ٪طٞشٻ قٹز حؿت ٲٹضز ٲكٳٹٖ ٬ٹاضو دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ثؿشٻ ثٻ ٶٹٔ اؾشٟبزٺ ( سؼبضي ذسٲبسي ) ذٹاټٷس ثٹز.
تجهطُ : : 6اؾشرط آة ؾطز ٸ ٪طٰ ٸ ٪ٯربٶٻ ټب سب  30ٲشطٲطثٕ قبٲ٭ ٖٹاضو ٶٳي ٪طزٶس ٸ ثيكشط اظ  30ٲشطٲطثٕ ثٻ ٖٷٹاٴ سأؾيؿبر ٲٷٓٹض ٸ ٲكٳٹ ٬ثٽبي سأؾيؿبر اذص ٲي ٪طز.

نٟحٻ  32اظ 121
هبزُ  - 11ػَاضو پصیطُ (ػَاضو ظیط ثٌب) نسٍض پطٍاًِ ؾبذتوبًي ؛ پبیبًىبض ٍ گَاّي هفبنب حؿبة اتوبم ػوليبت احساث ثٌب ثطاي وليِ ؾبذتوبًْبي ذبضج اظ
هحسٍزُ لبًًَي قْط ثب ّط ًَع وبضثطي
ٞطٲٹ٦ ٬ٯي ٲحبؾجٻ ٖٹاضو ټط ٶٹٔ ظيط ثٷبي ذبضع اظ ٲحسٸزٺ ٢بٶٹٶي قٽط ثٻ نٹضر ظيط ٲي ثبقس:

T = S× P
 = Tٲجٯ٢ ٙبث٭ دطزاذز
 = Sٲؿبحز ظيطثٷب
٢ = Pيٳز ټط ٲشط ٲطثٕ ظيطثٷب ثب سٹػٻ ٶٹٔ ٦بضثطي ٦ٻ اظ ؾشٹٶٽبي ػسٸ -11( ٬اٮ )ٝاؾشرطاع ٸ ػبي٫عيٵ ذٹاټس قس

نٟحٻ  33اظ 121

جسٍل( -11الف )ٖ :ٹاضو دصيطٺ (ٖٹاضو ظيط ثٷب) نسٸض دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ؛ دبيبٶ٧بض ٸ ٪ٹاټي ٲٟبنب حؿبة اسٳبٰ ٖٳٯيبر احساص ثٷب ثطاي ؾبذشٳبٶٽبي ذبضع اظ ٲحسٸزٺ ٢بٶٹٶي
قٽط ثب ټط ٶٹٔ ٦بضثطي ٲؿ٧ٹٶي  ،سؼبضي  ،ازاضي؛ذسٲبسي؛آٲٹظقي؛ ثٽساقشي ٸ…

ليوت ّط هتطهطثغ ثِ ضیبل; P

ليوت ّط هتطهطثغ ثِ ضیبل; P

ليوت ّط هتطهطثغ ثِ ضیبل; P

ضزیف

اًَاع وبضثطي ّب زض ّوبى وبضثطي

(ثطاي وبضثطي انلي زض اهبوي شیل )

(ثطاي پبضويٌگ احساثي زض اهبوي شیل )

(ثطاي اًجبضي احساثي زض اهبوي شیل )

1

ٲؿ٧ٹٶي

 400000ضيب٬

نٟط

 10000ضيب٬

2

سؼبضي ٸ سبالض

 200000ضيب٬

نٟط

 10000ضيب٬

3

دعق٧ي (ثرف ذهٹني)

 140000ضيب٬

نٟط

 10000ضيب٬

4

دعق٧ي (ثرف زٸٮشي)  ،ازاضي  ،ٶبٶٹايي

 70000ضيب٬

نٟط

 10000ضيب٬

5

ضٞبټي ا٢بٲشي ٪طزق٫طي ٸ ټش٭ ٸ ٲؿبٞطذبٶٻ

 200000ضيب٬

نٟط

 10000ضيب٬

6

ؾبٮٵ دطٸـ زاٰ ٸ َيٹض ٸ آثعي

 80000ضيب٬

نٟط

 10000ضيب٬

7

نٷٗشي ٸ ٦بضذبٶؼبر

 120000ضيب٬

نٟط

 10000ضيب٬

8

ذسٲبسي ٸ آٲٹظقي

 70000ضيب٬

نٟط

 10000ضيب٬

9

ٶٓبٲي ٸ اٶشٓبٲي  ،ٸضظـ ٸ ٦شبثربٶٻ

 10000ضيب٬

نٟط

 10000ضيب٬

10

ػبي٫بٺ دٳخ ثٷعيٵ ٸػبي٫بٺ CNG

 120000ضيب٬

نٟط

 10000ضيب٬

11

اٶجبضي ٲهبٮح ؾبذشٳبٶي ٸ اٶجبض ٦كبٸضظي

 70000ضيب٬

نٟط

 70000ضيب٬

12

ؾبيط ٦بضثطي ټب

 70000ضيب٬

نٟط

 10000ضيب٬

نٟحٻ  34اظ 121
هبزُ  - 12ػَاضو پطٍاًِ زیَاضوكي ٍ فٌؽ وكي ثب تَض ٍ ( ...ثب اػتجبض یه ؾبل )
الف ) ػَاضو احساث زیَاضوكي  :ټط ٲشط َٹ ٬زيٹاض زض اضسٟبٔ ٲؼبظ ٦ٻ قٽطزاضي ثيٵ  1/20ثب ٶطزٺ ٸ يب اضسٟبٔ  2/40ثٻ ثبٚبر ٸ اضايي ظضاٖي زاذ٭ ٲحسٸزٺ يب حطيٱ قٽط ثب

آػط نبزض ٲي ٶٳبيٷس  ( 2Pزٸ ثطاثط اضظـ ٲٷُ٣ٻ اي زاضائي) يب حسا٢٭ ټط ٲشط ٲطثٕ  20000ضيب٬
ة) ػَاضو ًهت تيطثتَى یب آّي ثب ؾين ذبضزاض یب فٌؽ وكي  :ټط ٲشط َٹٞ ٬ٷؽ ٦كي ٸ ...زض اضسٟبٔ ٲؼبظ ٦ٻ قٽطزاضي ثٻ ثبٚبر ٸ اضايي ظضاٖي زاذ٭ ٲحسٸزٺ يب حطيٱ

قٽط نبزض ٲي ٶٳبيٷس  ( 1Pي ٥ثطاثط اضظـ ٲٷُ٣ٻ اي زاضائي) يب حسا٢٭ ټط ٲشط ٲطثٕ  15000ضيب٬

هبزُ  - 13ػَاضو توسیس پطٍاًِ ؾبذتوبًي (با اصالحات نامه مشاره  1564مىرخه  27/4/72استانداری)
ٶحٹٺ سٳسيس دطٸاٶٻ ټبي ؾبذشٳبٶي اٖٱ اظ ٲؿ٧ٹٶي؛ سؼبضي؛ ازاضي؛ ثٽساقشي؛ آٲٹظقي ٸ ...
ثطاثط ٶبٲٻ قٳبضٺ  12144ٲٹضذٻ  91/2/18ٲسيط٦٭ ٲحشطٰ زٞشط اٲٹض قٽطي ٸ قٹضاټب  ،ٶٓط ثٻ ثركٷبٲٻ قٳبضٺ  85568/3/34/2ٲٹضذٻ  76/5/8اٞطازي ٦ٻ ٢ج٭ اظ اسٳبٰ ٲٽٯز ٢بٶٹٶي ٲٷسضع
زض دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ا٢ساٰ ثٻ سٳسيس دطٸاٶٻ ٶٳبيٷس .ٲكٳٹٖ ٬ٹاضو ٲؼسز ٶرٹاټٷس ثٹز .ٸٮي اٞطازي ٦ٻ ثٗس اظ اسٳبٰ ٲٽٯز ٲٷسضع زض دطٸاٶٻ ( ؾٻ ؾب )٬ا٢ساٰ ثٻ سٳسيس ٶٳبيٷس ٲكٳٹ٬
دطزاذز ٖٹاضو ٲؼسز ثطاي ثب اٸ ( ٬ؾب ٬چٽبضٰ )  %15ٸ ثطاي ثبض زٸٰ (ؾب ٬دٷؼٱ )  %25ٲبثٻ اٮشٟبٸر ٖٹاضو (يٗٷي سٟبي٭ ٖٹاضو ٲشٗٯ٣ٻ ثط اؾبؼ ضٸظ ثب ٖٹاضو دطزاذز قسٺ
٢جٯي) ذٹاټٷس ثٹز.

نٟحٻ  35اظ 121
ؾبیط تَييحبت:
الف :زض اذص ٲبثٻ اٮشٟبٸر ٖٹاضوٖ .ٹاضيي ٦ٻ ثطاثط ٢بٶٹٴ  ٍ٣ٞثطاي ي ٥ثبض ( ؾٽٱ ذسٲبر  ،س٧ٟي ٥ٸ  ..اظ ټط ٲٯ٧ي ٢بث٭ اذص اؾز ٲحبؾجٻ ٶٳي قٹز ثٯ٧ٻ ٖ ٍ٣ٞٹاضو احساطي
(ثٷب) ٲحبؾجٻ ٲي ثبقٷس.
ب :زض نٹضر اٶً٣بي ٲٽٯز ٢بٶٹٶي دطٸاٶٻ (دٷغ ؾب )٬قٽطزاضي ٲؼبظ ثٻ سٳسيس دطٸاٶٻ ٶٳي ثبقس  .ٸ ثبيس دطٸاٶٻ ٢جٯي ضا ثبَ٭ ثبيس ٸ دطٸاٶٻ ػسيسي ثب اذص ٲبثٻ اٮشٟبٸر ٖٹاضو دطٸاٶٻ
ػسيس ثب دطٸاٶٻ ٢جٯي نبزض ذٹاټس قس .الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٖٹاضو ٖطنٻ اظ ػٳٯٻ ټعيٷٻ س٧ٟي٦ ، ٥ؿطي سطا٦ٱ  ،ذسٲبر آٲبزٺ ؾبظي ( زض نٹضر ٖسٰ سٛيط زض ٲؿبحز ٸ اثٗبز ظٲيٵ)
 ٍ٣ٞثطاي ي٧جبض ٸنٹ ٬ٲي قٹز .ٸ ٲكٳٹٖ ٬ٹاضو ٲبثٻ اٮشٟبٸر ٶرٹاټس ٪طزيس.
ج :زض نٹضسي ٦ٻ ؾبذشٳبٴ ٲٹضز ٶٓط زض ٲيبزيٵ ٸ ٲٗبثط انٯي قٽط ثبقٷس اذص ٖٹاضو ثطاثط سجهطٺ  2ٲبزٺ ٢ 29بٶٹٴ ٶٹؾبظي ٸ ٖٳطاٴ ذٹاټس ثٹز.
د :زض نٹضسي٧ٻ ؾبذشٳبٴ چٷس َج٣ٻ زض ٲٽٯز ٢بٶٹٶي دطٸاٶٻ ثب احشؿبة زٸ ثبض سٳسيس (اسٳبٰ دٷغ ؾب ) ٬زٸ يب چٷس َج٣ٻ آٴ ٦بٲ٭ ٸ ث٣ٻ ټٳچٷبٴ ٶيٳٻ سٳبٰ ثٳبٶس ٲبٮ ٥ٲي سٹاٶس ثب َي
ٲطاح٭ ٢بٶٹٶي ٸ سبئيس ٲٽٷسؼ ٶبْط ثطاي َج٣بر احساص قسٺ دبيبٶ٧بض زضذٹاؾز ٸ ثطاي احساص ازاٲٻ َج٣بر ثطاثط يٹاثٍ قٽطؾبظي ثب زاقشٵ ٶ٣كٻ ٸ سبييس آٴ اظ َط ٜٲٽٷسؼ ٶبْط ٸ
سبييس اؾشح٧بٰ ثٷب ثبيؿشي ثب دطزاذز ٖٹاضو دطٸاٶٻ ٲؼسز اذص ٶٳبيس.
تجهطُ :ثٗس اظ اسٳبٰ ٲٽٯز ٢بٶٹٶي (دٷغ ؾب )٬زض نٹضسي ٦ٻ ٲبٮ ٥ا٢ساٰ ثٻ اذص دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ػسيس ٶٳبيس زض نٹضسي ٦ٻ ٶ٣كٻ ټبي ٲطثٹٌ ثٻ دطٸاٶٻ ثبَ٭ قسٺ ٢جٯي ٲُبث ١ٲٹاظيٵ ٸ
٢ٹاٶيٵ ٲٗٳبضي ٸ قٽطؾبظي ٸ َطح ػبٲٕ ٸ سًٟيٯي ثبقس ٶيبظي ثٻ سٽيٻ ٶ٣كٻ ٲؼسز ٶجٹزٺ ٸ زض نٹضسي ٦ٻ ٶ٣كٻ ټبي ٢جٯي ٲٳٽٹض ثٻ ٲٽط ٸ سبييس ؾبظٲبٴ ٶٓبٰ ٲٽٷسؾي ثبقس اظ ؾٹي
قٽطزاضي ٲٹضز ٢جٹ ٬ٲي ثبقس.

نٟحٻ  36اظ 121
هبزُ  - 14ػَاضو تجسیس ثٌب (ترطیت ٍ ًَؾبظي)
الف) ػَاضو تجسیس ثٌبي وليِ ؾبذتوبًْبٍالغ زض ثبفت فطؾَزُ
ثٻ اؾشٷبز ٲبزٺ ٢ 30بٶٹٴ ثطٶبٲٻ چٽبضٰ ٦كٹضػٽز سكٹي ١ثطاي ٶٹؾبظي ثبٞز ټبي ٢سيٳي ٸ ٦ٽٷٻ قٽط ٦ٻ زض َطح ټبزي ػبٲٕ  ،سًٟيٯي ٲكرم قسٺ اؾز  .اٲال٦ي ٦ٻ زض ثبٞز
ٞطؾٹزٺ ٸا ٕ٢ثبقٷس ثٻ قطح شي٭ اظ سكٹي٣بر ٖٹاضو دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٴ ثٽطٺ ٲٷس ذٹاټٷس ثٹز.
تجهطُ ٦ : 1ٯيٻ اٲال٦ي زاضاي ؾٷس (طجشي ) ضؾٳي ٦كٹض ٦ٻ زض ثبٞز ٞطؾٹزٺ ٸا ٕ٢قسٺ اٶس اٖٱ اظ ظٲيٵ ضټب قسٺ يب ؾبذشٳبٴ  ٍ٣ٞٸ  ٍ٣ٞزض حيٵ نسٸض دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي زض نٹضر
اضائٻ ٶ٣كٻ اظ ٦ٯيٻ ٖٹاضيبر احساطي ٸ ٖطنٻ (ثكطٌ ضٖبيز َطح سًٟيٯي ثسٸٴ ازٖبي ٚطاٲز) ثٻ ٲيعاٴ  %50سرٟي ٝٲٷٓٹض ٲي ٪طزز
تجهطُ:2زض نٹضسي ٦ٻ ٶ٣كٻ اضائٻ قسٺ ثٷس ٞٹ ٠زاضاي٦:1ؿطي دبض٦يٷ :2 ٩ٲبظاز ثط سطا٦ٱ

ٖ :3سٰ ي٧ؿبٴ ثٹزٴ ٦بضثطي اٖيبٶي زضذٹاؾشي ثب ٦بضثطي ٖطنٻ زض َطح سًٟيٯي(ٲظال

زض ٦بضثطي ٲؿ٧ٹٶي ٲشبً٢ي احساص سؼبضي ثبقس) زض ايٵ نٹضر ټط٦ساٰ ي ٥اظ ٖٹاو ؾٻ ٪بٶٻ ٞٹ ٠قبٲ٭ سرٟي ٝٶٳي ٪طزز اٲب ؾبيط ٖٹاضيبر ټٳچٷبٴ ٲكٳٹ ٬سرٟيٟبر ٲي٫طزز.
تجهطُ : 3احساطي ټبي ٲبظاز ثط دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ٦ٻ زض ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ نس ٲكٳٹ ٬ضاي اث٣بء ٪طيسٶس ٲكٳٹ ٬سرٟي ٝٶٳي ٪طزٶس ٸ ټٳچٷيٵ اٲال٦ي ٦ٻ ٞب٢س ؾٷس ضؾٳي(طجشي) ٲي ثبقٷس
تجهطُ :4سؼسيسثٷبي ؾبذشٳبٶٽبي سرطيت قسٺ ٶبقي اظ حٹازص ٚيطٲشط٢جٻ اظ ٢جي٭ ظٮعٮٻ ،ثٳجبضاٴ،ضاٶف ظٲيٵ ،ؾي٭ ٸحطي ١ثب سأئيس ٲطاػٕ شيهالح(ؾشبز)حٹازص ٚيط ٲشط٢جٻ ؾبظٲبٴ آسف
ٸ ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ77ثٻ اٶساظٺ اٖيبٶي نسٲٻ زيسٺ اظٖٹاضو دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ٲشٗٯ٣ٻ ٲٗب ٜذٹاټٷس ثٹز(حشي ا٪ط ٞب٢س ضؾٳي ثبقس قبٲ٭ سرٟج ٝايٵ سجهطٺ ٲي ٪طزز )

تجهطُ  : 5ؾبذشٳبٶي ٦ٻ ٢ج٭ اظ  1358احساص قسٺ اؾز ٸ اظ آٴ سبضيد سٛييطار اؾبؾي(ٲبٶٷس سٛييط ٦بضثطي ٸ اٲظبٮٽٱ) زض ؾبذز آٴ نٹضر ٶ٫طٞشٻ ثبقس  ،قبٲ٭ ٖٹاضو احساطي ٶٳي
٪طزز اٲب زض نٹضر سرطيت ٶٹؾبظي قبٲ٭ ٦٭ ٖٹاضيبر ثطاثط سٗطٞٻ ٲي ٪طزز ثٻ اؾشظٷب ټعيٷٻ س٧ٟي ٥ٸ ذسٲبر آٲبزٺ ؾبظي
تجهطُ  : 6ؾبذشٳبٶي ٦ٻ ثٗس اظ  1358ٸ ٢ج٭ اظ  68احساص قسٺ اؾز ٸ اظ آٴ سبضيد سٛييطار اؾبؾي زض آٴ نٹضر ٶ٫طٞشٻ ٦ٯيٻ ٖٹاضيبر (ثسٸٴ ػطيٳٻ ٲبزٺ نس) قٳبٲ٭ ٲي ٪طزز .
تجهطُ  : 7ٲيطاٴ سرٟي ٝػٽز ٲؼشٳٕ ټبي سؼبضي ٸ ٸا ٕ٢زض ثبٞز ٞطؾٹزٺ قٽط ي ٸ سطا٦ٱ ٲؼبظ ثٻ ٲيعاٴ  %40ٲي ثبقس .

نٟحٻ  37اظ 121
ة) ترفيف ذبًَازُ ّبي هؼظن قْسا  ،ایثبض گطاى  ،جبًجبظاى ثبالي  %25افطاز تحت پَقف وويتِ اهساز ٍ ثْعیؿتي ٍ ...
اٞطاز زضػٻ ي( ٥دسض ٸ ٲبزض ٸ ټٳؿط ٸ ٞطظٶساٴ) قٽيس ٸ ؾبيط اٞطاز ٲص٦ٹض ٦ٻ ؾٷس ضؾٳي ٦كٹض ٲٯ ٥ٲصثٹض ثٻ ٶبٰ آٶٽب ٲي ثبقس نطٞبً سٷٽب ثطاي ي٧جبض ثٻ قطح شي٭ اظ سكٹي٣بر
ٖٹاضو دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٴ ثٽطٺ ٲٷس ذٹاټٷس ثٹز.
تجهطُ ٦ : 1ٯيٻ اٲال ٤زاضاي ؾٷس (طجشي ) ضؾٳي ٦كٹض ثطاثط اٮ٫ٹي ٲهط٦ ( ٜ٭ ظيطثٷب  120ٲشطٲطثٕ ٲؿ٧ٹٶي ) زض حيٵ نسٸض دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي زض نٹضر اضائٻ ٶ٣كٻ اظ ٦ٯيٻ
ٖٹاضيبر احساطي ٸ ٖطنٻ ثكطٌ ضٖبيز َطح سًٟيٯي ثسٸٴ ازٖبي ٚطاٲز (زضنٹضر سٗطيى) ثٻ ٲيعاٴ  %100سرٟي( ٝٲٗب ٜاظ دطزاذز ) ٲٷٓٹض ٲي ٪طزز
تجهطُ  : 2زض نٹضسي ٦ٻ ٶ٣كٻ اضائٻ قسٺ اٮ٫ٹي ٲهط ( ٜحسا٦ظط  120ٲشطٲطثٕ ظيطثٷب) ضا ضٖبيز ٶٷٳٹزٺ ثبقس قبٲ٭ سرٟي ٝٶٳي ٪طزز.
تجهطُ : 3احساطي ټبي ٲبظاز ثط دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ٦ٻ زض ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ نس ٲكٳٹ ٬ضاي اث٣بء ٪طزيسٶس ٲكٳٹ ٬سرٟي ٝٶٳي ٪طزٶس ٸ ټٳچٷيٵ اٲال٦ي ٦ٻ ٞب٢س ؾٷس ضؾٳي(طجشي) ٲيجبقٷس
تجهطُ( : 4با اصالحات نامه مشاره  1564مىرخه  27/4/72استانداری این تبصزه حذف شده است)
ج) اهتيبظات ًوبؾبظي ٍ اتوبم لجل اظ هَػس ؾبذتوبى ٍفك پطٍاًِ ؾبذتوبًي (با اصالحات نامه مشاره  1564مىرخه  27/4/72استانداری)
ثطاثط ٲهٹثٻ ٲٹضذٻ  1369/8/28قٹضايٗبٮي قٽطؾبظي ٸ ٲٗٳبضي ايطاٴ ٦ ،ٯيٻ ؾُٹح ٶٳبيبٴ ؾبذشٳبٶٽبي ٸا ٕ٢زض ٲحسٸزٺ قٽط ٸ حطيٱ آٴ ٸ قٽط٦ٽبي ٦ٻ اظ زاذ٭ ٲٗبثط ٢بث٭ ٲكبټسٺ
اؾز  ،اٖٱ اظ ٶٳبي انٯي ٸ ٶٳبي ػبٶجي ٶٳبي قٽطي ٲحؿٹة ٸ الظٰ اؾز ثب ٲهبٮح ٲطٚٹة ٸ ثب َطظ ٲٷبؾت ٸ ظيجب ٸ ټٳبټٷ ٩ٶٳبؾبظي قٹز .نسٸض دبيبٶ٧بض ؾبذشٳبٴ ٲكطٸٌ ثٻ اٶؼبٰ
ٶٳبؾبظي اؾز .ټط٪ٹٶٻ ا٢ساٰ قٽطزاضي اظ ٢جي٭ اذص سٗٽس طجشي  ،اذص يٳبٶز ٸ ٚيطٺ زض ٲٹضز نسٸض دبيبٶ٧بض ٢ج٭ اظ ٶٳبؾبظي ٲٳٷٹٔ ثٹزٺ ٸ سرٯ ٝٲحؿٹة ٲي ٪طزز.
ٲبٮ٧يٵ زض نٹضر اٶؼبٰ ٶٳبؾبظي اظ اٲشيبظار ظيط ( سرٟيٟبر ٖٹاضو احساطي ٦ٻ ثٗس اظ نسٸض دبيبٶ٧بض ٲؿشطز ٲي ٪طزز) ثٽطٺ ٲٷس ذٹاټٷس قس
ا٪ط ؾبذشٳبٴ ٸ ٶٳب زضٲٽٯز دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ثٻ دبيبٴ ثطؾس ٖ %10ٹاضو احساطي ا٪ط ؾبذشٳبٴ ٸ ٶٳب زض سٳسيس اٸ ٬ثٻ دبيبٴ ثطؾس ٖ %7ٹاضو احساطي ٸ ا٪ط ؾبذشٳبٴ ٸ ٶٳب زض سٳسيس
زٸٰ ثٻ دبيبٴ ثطؾس ٖ %5ٹاضو احساطي ٲؿشطزز ٲي ٪ط(( ثطاي ؾب ٬آيٷسٺ سرٟيٟبر ٢يس قٹز)).زز

نٟحٻ  38اظ 121
هبزُ  - 15ػَاضو تؼويطات ثٌب ٍ تؼَیى ؾمف
-1احساص ثبٮ٧ٵ (ٶيٱ َج٣ٻ) زض زاذ٭ ٲٛبظٺ ثب ټط ٶٹٔ ٲهبٮح حسا٦ظط ٶه ٝٲؿبحز ٲٛبظٺ ٖٹاضو 4 P
-2ٶٳبؾبظي  ،سٗٳيطار زاذ٭ ؾبذشٳبٴ ٸ سٗٹيى زضة ٸ دٷؼطٺ ٸ سٗٳيطار زاذ٭ ؾبذشٳبٴ سيٛٻ ثٷسي  ،آدٵ آقذعذبٶٻ ٸ ؾطٸيؿٽبي ثٽساقشي ٸ يب احساطي ٦ٳشط اظ  10ٲشطٲطثٕ ٲجٯٙ
 2000000ضيب٬
ٖ-3ٹاو سٗٹيى ؾ ٝ٣ثب اذص ٖ %50ٹاضو ٲ٣ساض ظيطثٷبي ٦ٻ سٗٹيى ؾ ٝ٣ٲي قٹز(.زضنٹضر زاقشٵ ٖسٰ ذالٞي احساطي يب احساطي ٢ج٭ اظ ؾب)58 ٬
تجهطُ  :1نسٸض ثط ٨سٗٳيطار ثب ضٸيز ان٭ ؾٷس ٲبٮ٧يز ٸ ٞشٹ٦ذي آٴ ٦ٻ سٹؾٍ زٞبسط ضؾٳي ٸ يب ٲطاػٕ ً٢بئي ثطاثط ان٭ ٪طزيس ٺ ٸ ضٸيز ان٭ دطٸاٶٻ ٸ يب دبيبٶ٧بض ٸ ٞشٹ٦ذي آٴ
ثطاثط ان٭ ٲٳ٧ٵ ذٹاټس ثٹز.
تجهطُ  : 2ثب ٖٷبيز ثٻ ٲك٧الر احشٳبٮي ٶبقي اظ نسٸض دطٸاٶٻ سٗٳيطار ثطاي ؾبذشٳبٶٽبئي ٦ٻ ثٻ نٹضر ؾطٟ٢ٯي ٸا٪صاض قسٺ نسٸض دطٸاٶٻ سٗٳيطار ثطاي ايٵ ٢جي٭ اظ ؾبذشٳبٶٽب سٷٽب ثب
ضيبيز ٲحًطي ٲبٮ ٥انٯي يب ٸضاص ٢بٶٹٶي ٸي ٸ ثب َي ٲطاح٭ ش٦ط ٪طزيسٺ زض سجهطٺ ي ٥ٲ٣سٸض ذٹاټس ثٹز
تجهطُ  : 3نسٸض ثط ٨سٗٳيطار ثٻ اٲال٢ ٤ٹٮٷبٲٻ اي ٦ٻ ٞب٢س دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي يب دبيبٶ٧بض ټؿشٷس ٲٳ٧ٵ ٶرٹاټس ثٹز ٲ٫ط ايٷ٧ٻ زض ٪صقشٻ قٽطزاضي ثب ٸنٹٖ ٬ٹاضو ٢بٶٹٶي ٸ ح٣ٹ٠
ح٣ٻ سٳبٰ ٸ ٦ٳب ٬اث٣بء ٸ اسٳبٰ ؾبذشٳبٴ ضا ٲؼبظ زاٶؿشٻ ثبقس.
تجهطُ  : 4اٖشجبض ثط ٨سٗٳيطار ؾبذشٳبٴ حسا٦ظط ي ٥ؾب ٬اظ سبضيد نسٸض ثٹزٺ سٳسيس اٖشجبض ثطاي ي٧ؿب ٬زي٫ط ثب ٸنٹ % 50 ٬ٲؼسز ٖٹاضو ٲطثٹٌ ذٹاټس ثٹز.

تجهطُ  : 5ثٗس اظ اثُب ٬دطٸاٶٻ سٗٳيطار ٸ زضذٹاؾز نسٸض دطٸاٶٻ سٗٳيطار ػسيس ػٽز ٲؿبٖسر قٽطزاضي ٲي سٹاٶس اظ ٖٹاضيبر دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ػسيس ثٻ ٲيعاٴ ٖ %50ٹايبر
احساطي دطٸاٶٻ ثبَ٭ قسٺ ٦ؿط ٶٳبيس (ايٵ سجهطٺ قبٲ٭ دطٸاٶٻ زيٹاض ٦كي ٦ٻ زاضاي ي٧ؿب ٬اٖشجبض ثسٸٶٻ سٳسيس ٲي ثبقس ٶيع ٲي ٪طزز )

نٟحٻ  39اظ 121
هبزُ  - 16ػَاضو هبظاز تطاون (با اصالحات نامه مشاره  1564مىرخه  27/4/72استانداری)
ټط٪ٹٶٻ نسٸض ٲؼٹظ احساص ثٻ ٲيعاٴ ثيف اظ سطا٦ٱ ديف ثيٷي قسٺ زض َطح ټبزي  ،ػبٲٕ ٸ سٟهيٯي قٽط زض ټط ي ٥اظ َج٣بر يب سٛييط زض يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضار قٽطؾبظي ٸ َطح سًٟيٯي
ذبضع اذشيبضار قٹضا ثٹزٺ ٸ ټط ٪ٹٶٻ ٲهٹثٻ اي زض ايٵ ذهٹل ٮٛٹ ٸ ثال اسط اؾز ٸ زض ذهٹل ثٷبټبئي ٶيع ٦ٻ ثسٸٴ ٲؼٹظ ٸ يب ٲبظاز ثط ٲؼٹظ احساص قسٺ ثبقٷس زض نٹضر َطح
ٲٹيٹٔ زض ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ  100ٸ نسٸض ضأي اث٣بء ٖٹاضو ٲبظاز ثط سطا٦ٱ ديف ثيٷي قسٺ زض َطح ػبٲٕ ٸ سٟهيٯي؛ ٲحبؾجٻ ٸ اذص ذٹاټس ٪طزيس.
ٞطٲٹ٦ ٬ٯي ٲحبؾجٻ ٖٹاضو ٲبظاز ثط سطا٦ٱ زاذ٭ ٲحسٸزٺ ٢بٶٹٶي قٽط اظ ثٻ نٹضر ظيط ٲي ثبقس:

T = S × Z ×P
 = Tٲجٯ٢ ٙبث٭ دطزاذز
 = Sٲؿبحز ظيطثٷب
 = Zضزية اضظـ ٲٷُ٣ٻ اي (اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي ظٲيٵ) ٦ٻ اظ ؾشٹٶٽبي ػسٸ 16(٬اٮ )ٝاؾشرطاع ٸ ػبي٫عيٵ ذٹاټس قس
 = Pاضظـ ٲٷُ٣ٻ اي(اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي ظٲيٵ)

نٟحٻ  40اظ 121
جسٍل(  -16ا لف)ٖ :ٹاضو ٲبظاز ثط سطا٦ٱ زض ٸاحسټبي ٲؿ٧ٹٶي  ،سؼبضي  ،ازاضي  ،ذسٲبسي  ،نٷٗشي  ،آٲٹظقي ٸ ....
ضزیف

هؿبحت هبظاز ثط تطاون

يطیت اضظـ هؼبهالتي زاضئي  Pزاذل هحسٍزُ َطح تفًيلي

ػَاو یه هتطهطثغ هبظاز ثط تطاون ذبضج اظ هحسٍزُ

1

سب  150ٲشطٲطثٕ

8 P

زض نٹضر ضاي اث٣بء ٲبزٺ نس سب  150ٲشطٲطثٕ  300000ضيب٬

2

سب  300ٲشطٲطثٕ

13 P

زض نٹضر ضاي اث٣بء ٲبزٺ نس سب  150ٲشطٲطثٕ  450000ضيب٬

3

ثيف اظ  300ٲشطٲطثٕ

18 P

زض نٹضر ضاي اث٣بء ٲبزٺ نس سب  150ٲشطٲطثٕ  600000ضيب٬

هبزُ  - 17ػَاضو وؿطي ػطنِ اظ حس ًهبة تؼييي قسُ َطح جبهغ ٍ تفهيلي (وؿط تطاون)
زض ٲحبؾجٻ ٖٹاضو ٦ؿطي ٖطنٻ اظ حس ٲؼبظ ٶهبة ٲؼبظ َطح سٟهيٯي اظ ٞطٲٹ٦ ٬ٯي شي٭ اؾشٟبزٺ ذٹاټس قس.

T = S × Z ×P
 = Tٲجٯ٢ ٙبث٭ دطزاذز ثٻ ضيب٬
 = Sٲؿبحز ظيطثٷب
 = Zاٮ )ٝا٪ط زاذ٭ ٲحسٸز قٽط ثبقس3 :

ة) ا٪ط ذبضع اظ ٲحسٸزٺ ثبقس  50000ضيب٬

 = Pالف)اضظـ ٲٷُ٣ٻ اي(اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي ظٲيٵ)

ة) ا٪ط ذبع اظ ٲحسٸزٺ ثبقس 1

نٟحٻ  41اظ 121
هبزُ  - 18ػَاضو وؿط پبض ويٌگ ٍ یب حصف پبضويٌگ (با اصالحات نامه مشاره  1564مىرخه  27/4/72استانداری و خذف تبندهای 8تا )41
الف) ٪بټبً ٲٳ٧ٵ اؾز اٲ٧بٴ احساص دبض٦يٷ ٩زض ثطذي اظ اٲال ٤ثٷب ثٻ زالي٭ ظيطٖٳالً ٲ٣سٸض ٸ ٲٳ٧ٵ ٶجبقس  .زض چٷيٵ قطايُي قٽطزاضي ٲي سٹاٶس ثب اذص ٖٹاضو ٦ؿطدبض٦يٷ٩
ٶؿجز ثٻ نسٸض دطٸاٶٻ يب دبيبٶ٧بض ا٢ساٰ ٶٳبيس .زالي٭ ٞٹٖ ٠جبضسٷس اظ:
ٖ - 1طو ٦ٹچٻ ٸ قٹاضٔ ٗٞالً اٲ٧بٴ ٸضٸز ټيچ ٶٹٔ ذٹزضٸئي ضا ثٻ ٦ٹچٻ ٸ ٲٯ ٥ٶٳي زټس
 - 2زضٲحسٸزٺ اي ٦ٻ ثٷب احساص قسٺ احساص ذٹاټس٪طزيس؛ٸضٸزټط ٶٹٔ ذٹزضٸٲٳٷٹٔ ثٹزٺ ٸيب ثب ٲيٯٻ ټبي آټٷي قٽطزاضي ٲبٶٕ ٸضٸز ذٹزضٸ ٲحسٸزٺ ٲٹضزٶٓط ضا ايؼبز٦طزٺ اؾز
 - 3ثٷبئي ٦ٻ احساص قسٺ يب احساص ذٹاټس ٪طزيس زض ثط ٲٗبثط ٸ قٹاضٔ ٸا ٕ٢زض ٲحسٸزٺ سطاٞي٧ي يب زض ٦ٷبض ٪صض يب ظيط ٪صض ٸ ضٸ٪صض ٸ د٭ ټٹائي ٢طاض٪طٞشٻ ثبقس.
 - 4اٲ٧بٴ  ُٕ٢زضذشبٴ ٸا ٕ٢زض ديبزٺ ضٸ يب ثطزاقشٵ سيط ثط ٠ثٻ قٽطزاضي ثٻ ټيچ ٸػٻ ٲٳ٧ٵ ٶجبقس.
 - 5ثٗٯز ٖطو ٦ٱ ٲٯ ٥يب سٗجيٻ ضاٺ دٯٻ ٸ ٸضٸزي ثٻ ٲٯٖ ٥طو ٢بث٭ ٢جٹ ٬ثطاي ي ٥دبض٦يٷ ٩اٲ٧بٴ دصيط ٶجبقس.
- 6قيت ٚيط َجيٗي ظٲيٵ ثيف اظ حس ٲشٗبض ٜاٲ٧بٴ سٗجيٻ دبض٦يٷ ٩ضا ٲٳ٧ٵ ٶؿبظز
٢ - 7طاض ٪طٞشٵ ٲٯ ٥زض ٲيبزيٵ انٯي قٽط ٦ٻ ٸضٸز ٸ ذطٸع اظ دبض٦يٷ ٩ثبٖض ايؼبزسطاٞي ، ٥سهبزٞبر ضا ٞطاټٱ ؾبظز.
تجهطُ  :زض ايٵ نٹضر ٦ٯيٻ ٲبٮ٧يٵ اٲال ٤ٲص٦ٹض ٲرشبض ټؿشٷس يب دبض٦يٷ ٩ػبي٫عيٷي زض قٗبٔ ٖٳ٭ ٦طز ٲٷبؾت ثب ٶٓط ٲٗبٸٶز ٞٷي قٽطزاضي قٽطزاض ي ٸ ٖٷس اٮٯعٸٰ
ضاټٷٳبيي ٸ ضاٶٷس٪ي ديكٷٽبز ٸ زض آٴ ٲح٭ احساص ٶٳبيٷس ٸ اظ اٲشيبظار ٸيػٺ قٽطزاضي زض سرٟي % 15 ٝزض ٖٹاضو دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ثطذٹضزاض قٹٶس ٸ يب ٲرشبضٶس ٶؿجز ثٻ
دطزاذز ٖٹاضو حص ٜدبض٦يٷ ٩ا٢ساٰ ٶٳبيٷس

نٟحٻ  42اظ 121

ة) زض اٚٯت ٲٹاضز اٲال ٤ؾُح قٽط ٞب٢س ٲك٧الر ٸ ٲحسٸزيشٽبي نسضاٮص٦ط ٲي ثبقٷس ٸٮي زض ٶ٣كٻ ؾبذشٳبٶي َطاحي ٸ اضائٻ قسٺ ثٻ قٽطزاضي حسا٢٭ ٲؿبحز ٸ سٗساز دبض٦يٷ٩
ديف ثيٷي قسٺ زض َطح ػبٲٕ ٸ سٟهيٯي؛ ٮحبِ ٶ٫طزيسٺ اؾز زض چٷيٵ ٲٹاضزي ٲؿئٹٮيٵ ٦ٷشط ٬ٶ٣كٻ ټبي ؾبذشٳبٶي ٲ٧ٯ ٝثٻ ٖٹزر ٶ٣كٻ ػٽز انالح آٴ ٲي ثبقٷس ٸ اذص ٖٹاضو
٦ؿط دبض٦يٷ ٩ٲؼبظ ٶٳي ثبقس  .اٲب چٷبٶچٻ ٲبٮ٧يٵ ثٗس اظ اذص دطٸاٶٻ ٸ زض ټٷ٫بٰ احساص ثٷب ثٻ ايٵ اٲط سٹػٻ ٶٷٳبيٷس ٸ يب ثسٸٴ اذص دطٸاٶٻ ا٢ساٰ ثٻ احساص ثٷب ئي ٶٳبيٷس ٦ٻ دبض٦يٷ ٩ٲٹضز
ٶيبظ زض آٴ ٮحبِ ٶ٫طزيسٺ ٸ يب ٦ٳشطاظ يٹاثٍ ديكجيٷي قسٺ زض َطح ػبٲٕ ٸ سٟهيٯي ثبقس ؛ ٲٹيٹٔ ز ض ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ ٢ 100بٶٹٴ قٽطزاضي ٲُطح ٸ زض نٹضر ٲٹا٢ز ٦ٳيؿيٹٴ ثب اث٣بء
ثٷب ٖالٸٺ ثط اذص ػطايٱ ٲبزٺ نس ؛ ٖٹاضو حص ٜيب ٦ؿط دبض٦يٷ ٩ثٻ قطح ػسٸ )13-1(٬ٲحبؾجٻ ٸ اذص ذٹاټس ٪طزيس.
ًىتِ  :1ثٻ اظاي ټط ٸاحس سؼبض ي -ذسٲبسي ثٻ ٲؿبحز سب  25ٲشط ٲطثٕ سأٲيٵ ي ٥ٸاحس دبض٦يٷ ٩ثٻ ٲؿبحز  25ٲشط ٲطثٕ اٮعاٲي اؾز ٸ ثٻ اظاي اٞعايف ٲؿبحز ٸاحس سؼبضي اظ ٲيعاٴ
 25ٲشط ٲطثٕ ثٻ ټٳبٴ ٲيعاٴ ثٻ ٲؿبحز دبض٦يٷ ٩ايبٞٻ ذٹاټس قس(.نٟحٻ  31يٹاثٍ َطح سٟهيٯي) .
ًىتِ  :2ديطٸ ٶبٲٻ قٳبضٺ  4651ٲٹضذٻ  92/1/27ٸ اؾشبٶساضي ٲجٷي ثط ايٷ٧ٻ قٽطزاضي ٲ٧ٯ ٝاؾز ٦ٯيٻ ٖٹايس حبن٭ اظ حص ٜدبض٦يٷ ٩ضا زض حؿبة ػسا٪بٶٻ اي ٸاضيع ٸ زضآٲس
حبنٯٻ نطٞبً ػٽز سبٲيٵ دبض٦يٷ ٩ټبي ٖٳٹٲي زض ؾُح قٽط ٸ ثٽجٹز سطاٞي ٥قٽطي ٪طزز  .ټط٪ٹٶٻ ټعيٷٻ ٦طزٴ زي٫ط آٴ ذبضع اظ ٲٹاضز ٲص٦ٹض  ،سرٯ ٝٲحؿٹة ٸ ٲٹػت دي٫طز
٢بٶٹٶي اؾز.

نٟحٻ  43اظ 121
زض ٲحبؾجٻ ٖٹاضو ٦ؿطي يب حص ٜدبض٦يٷ ٩اظ حس ٲؼبظ ٶهبة ٲؼبظ َطح سٟهيٯي اظ ٞطٲٹ٦ ٬ٯي شي٭ اؾشٟبزٺ ذٹاټس قس.
ٞطٲٹ٦ ٬ٯي ٲحبؾجٻ ٖٹاضو ظيط ثٷبي ٸاحسټبي ٲٹيٹٔ ايٵ ثرف ثٻ نٹضر ظيط ٲي ثبقس:

T = S × Z ×P
 = Tٲجٯ٢ ٙبث٭ دطزاذز
 = Sٲؿبحز ظيطثٷب
 = Zضزية اضظـ ٲٷُ٣ٻ اي (اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي ظٲيٵ) ٦ٻ اظ ؾشٹٶٽبي ػسٸ -18( ٬اٮ )ٝاؾشرطاع ٸ ػبي٫عيٵ ذٹاټس قس
 = Pاضظـ ٲٷُ٣ٻ اي(اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي ظٲيٵ)
جسٍل(  - 18الف)ٖ :ٹاضو ٦ؿطي يب حص ٜدبض٦يٷ ٩ٲؿ٧ٹٶي  ،سؼبضي  ،ازاضي  ،ذسٲبسي  ،نٷٗشي  ،آٲٹظقي ٸ  ....اظ حس ٶهبة سٗييٵ قسٺ َطح ػبٲٕ ٸ سٟهيٯي
ضزیف

هؿبحت ول وؿطي پبضويٌگ ّب

يطیت اضظـ هؼبهالتي زاضئي

( Pزاذل هحسٍزُ َطح تفًيلي)

ػَاو یه هتطهطثغ وؿطي پبضويٌگ ذبضج اظهحسٍزُ

1

سب  50ٲشطٲطثٕ

11 P

سب  50ٲشطٲطثٕ

 100000ضيب٬

2

سب  100ٲشطٲطثٕ

17 P

سب  100ٲشطٲطثٕ

 200000ضيب٬

3

سب  150ٲشطٲطثٕ

27 P

سب  150ٲشطٲطثٕ

 300000ضيب٬

4

سب  300ٲشطٲطثٕ

35 P

سب  300ٲشطٲطثٕ

 400000ضيب٬

5

ثيف اظ  300ٲشطٲطثٕ

37 P

ثيف اظ  300ٲشطٲطثٕ

 600000ضيب٬
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تجهطُ  :1الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز سٳبٰ ٦ؿطي دبض٦يٷ ٩ټبي (٦ؿطي دبض٦يٷ ٩سؼبضي  ،ٲؿ٧ٹٶي ٸ ٦ ....الً ثب ټٱ ػٳٕ قسٺ ٸ ؾذؽ ثط اؾبؼ ػٳٕ ٦٭ ٦ؿطي دبض٦يٷ ٩يطيت اضظـ
ٲٷُ٣ٻ ( )Zاظ ؾشٹٶٽبي ػسٸ -18( ٬اٮ )ٝاؾشرطاع ٲي قٹز.
تجهطُ ٦ :2ٯيٻ ؾبذشٳبٴ ټبي ٲؿ٧ٹٶي ٦ٻ ٢ج٭ اظ ؾب 1358 ٬احساص قسٺ اٶس اظ ٲكٳٹ ٬دطزاذز ٖٹاضو ٦ؿطي دبض٦يٷ ٩ٲٗب ٜٲي ثبقٷس .زض نٹضر ٖسٰ ټط٪ٹٶٻ سرطيت ٸ ٶٹؾبظي
تجهطُ ٦ :3ٯيٻ ؾبذشٳبٶٽبيي ٦ٻ ثٗس اظ ديطٸظي اٶ٣الة اؾالٲي سب ظٲبٴ سهٹيت َطح سٟهيٯي احساص قسٺ اٶس ٸ ٞب٢س دبض٦يٷ ٩ٲي ثبقٷس ٲكٳٹ٦ ٬ؿط دبض٦يٷ ٩ثط اؾبؼ يٹاثٍ َطح
٢جٯي (َطح ټبزي ) ذٹاټٷس ثٹز.
تجهطُ  :4زض ٲؼشٳٗٽب ٸ دبؾبغټبي سؼبضي  ،دعق٧بٴ  ،ٲؿ٧ٹٶي ٸ  ...ٲبٮ ٥ٲٯعٰ اؾز ٦ٻ ٦٭ َج٣ٻ ټٳ ٝ٧ٸ يب ظيطظٲيٵ ضا ثب ضٲخ انٹٮي ػٽز سبٲيٵ دبض٦يٷ ٩اذشهبل زټس زض
نٹضر ٖسٰ ضٖبيز ػٽز ح٧ٱ سرطيت ثٻ ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ نس ٲٗطٞي ذٹاټس قس.
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هبزُ  - 19ػَاضو تفىيه اضايي ٍ نسٍض پطٍاًِ ؾبذتوبًي زض ذبضج اظ هحسٍزُ لبًًَي
ػَاضو تفىيه زض ذبضج اظ هحسٍزُ لبًًَي قْط:
زض ٲبزٺ  3آئيٵ ٶبٲٻ اؾشٟبزٺ اظ اضايي ٸ احساص ثٷب ٸ سأؾيؿبر زض ذبضع اظ ٲحسٸزٺ ٢بٶٹٶي ٸ حطيٱ قٽطټب ٲهٹة  1355/2/27ټيأر ٸظيطاٴ ٸ انالحبر ٸاٮحب٢بر ثٗسي ؛چ٫ٹٶ٫ي ٸ
ٶحٹٺ س٧ٟي ٥اضايي ٸا ٕ٢زض ذبضع اظ ٲحسٸزٺ ٢بٶٹٶي ٸ حطيٱ قٽطټب ٲكرم قسٺ اؾز ٦ٻ شيالً ٲبزٺ ٲص٦ٹض ٖيٷبً ٲٷٗ٧ؽ ٲي ٪طزز:
"هادُ  3تفىيه ٍ تمسين اراضي ٍالغ در خارج اس هحذٍدُ لاًًَي ٍ حزين شْزّا تِ لطؼا تىوتز اس تيست ّىتار تاتغ ضَاتط ٍ تزتيثات سيز م يثاشذ:
الف در هَرد اراضي شْز وْا تشزيفات ٍ ضَاتط همزر در فصل سَم ايي آييي ًاهِ تايذ اًجا هگزدد.
ب در هَرد اراضي غيز شْزن تفىيه تحت شزايط ٍ تزتيثات سيز هجاس خَاّذ تَد:
ّ1ذف اس تفىيه  ،اجزاي طزح هشخصي تاشذ وِ طثك همزرات هزتَط هَرد هَافمت هزاج ػذيزتط لزار گزفتِ تاشذ.
2هساحت لطؼات تفىيىي هؼادل ٍ هتٌاسة تا اجزاي طزح هَرد ًظز تاشذ.
3اًجام ػوليات ساختواًي يا تاسيساتي طزح در سهيي هَرد ًظز اهىا ًپذي0ر تاشذ ٍ هغايزتي تاضَاتط همزر در هادُ  4ايي آييي ًاهِ ًذاشتِ تاشذ.
 -4اػالم ًظز ٍسارت وشاٍرسي ٍ هٌاتغ طثيؼي يا ٍاحذّاي تاتغ آى ٍسارت وِ اختيارات الس م تِ آًْا تفَيض شذُ تاشذ هثٌي تز ػذم لاتليت تَليذ سراػي اراضي ٍ التصادي
ًثَدى تْز َّر يىشاٍرسي اس سهيي هَرد ًظز ٍ هٌاسة تَدى آى تزاي اجزاي طزح ًسثت تِ اراضي ديگز ّواى حَس ّىشاٍرس ي.
 -5تماضا ٍ ًمشِ تفىيىي ضوي رػايت وليِ شزايط تاال هَرد تصَية هزاجؼي وِ در حَسُ ّزاستاى اختيار صذٍر پزٍاى ّْاي ساختواًي را در خارج اس هحذٍدُ لاًًَي ٍ
حزين شْزّا دارًذ لزارگزفتِ تاشذ.
تثصزُ  - 1ادارات ثثت هجاس ًخَاٌّذ تَد ّيچ ًَع تماضاي تفىيىي را تِ لطؼات وَچىتز استيست ّىتار لثل اس ايٌىِ هَرد تصَية هزاجغ فَق لزار گزفتِ ٍ اتالؽ شَد
تپذيزًذ ٍ ًسثت تِ آًْا الذام وٌٌذ.
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تثصزُ  2در هحذٍدُ هسىًَي رٍستاّا صذٍر اجاسُ تفىيه تا رػايت لَاًيي جاري وشَر ٍدر حذٍد ًياسّاي سىًَتي ٍ اجتواػي رٍستا تؼْذُ ٍسارت تؼاٍى ٍ اهَر رٍستاّا يا
ٍاحذّا يتاتؼِ آى ٍسارت وِ اختيارات السم تِ آًْا تفَيض شذُ تاشذ خَاّذ تَد

ثب ٖٷبيز ثٻ ٲٹاضز نسض اٮص٦ط ضٸقٵ اؾز اؾز ٦ٻ س٧ٟي ٥اضايي زض ذبضع اظ ٲحسٸزٺ ٢بٶٹٶي قٽطټب ثٻ ػع زض ٲٹاضز ذبل ٲٳٷٹٔ ٲي ثبقس  .اٲب زض نٹضسي ٦ٻ قطايٍ س٧ٟي ٥اٲال٤
ذبضع اظ ٲحسٸزٺ ثط اؾبؼ آئيٵ ٶبٲٻ ٲص٦ٹض ضٖبيز قسٺ ثبقس ٸ ٲطاػٕ شيهالح ( ٦ٳيؿيٹٴ سجهطٺ  1ٲبزٺ ٢ 1بٶٹٴ ح٦ ّٟبضثطي اضايي ظضاٖي ٸ ثبٚٽب ٸ ٦ٳيشٻ اؾشحٟبْي ٸ ٦ٳيؿيٹٴ
ٲبزٺ  ) 13ثب احساص ٸاحسټبي نٷٗشي ٦بض٪بټي سٹٮيسي ازاضي آٲٹظقي ثٽساقشي ٞط ټٷ٫ي ٪طزق٫طي ٸ ....زض حطيٱ قٽط ٲٹا٣ٞز ٶٳبيٷس س٧ٟي٢ ٥ؿٳشي اظ ثب٘ يب ظٲيٵ اظ ٦٭
ٲؿبحز دال ٤ٸ ظٲيٵ ثعض ٨ٸ ١ٞٲ٣طضار ٞٹ ٠ثب اذص ٖٹاضو س٧ٟي ٥ٲٳ٧ٵ ذٹاټس ثٹز.
زض ايٵ حبٮز ح ١س٧ٟي ٥ذبضع اظ ٲحسٸزٺ ثط اؾبؼ ٞطٲٹ ٬شي٭ ٲحبؾجٻ ٸ اذص ذٹاټس ٪طزيس.

T = S× R ×%55
 = Tٲجٯ٢ ٙبث٭ دطزاذز
 = Sٲؿبحز ظيطثٷب
 = Rاضظـ ٦بضقٷبؾي ضٸظ ٲٯ( ٥سٗييٵ قسٺ سٹؾٍ ٦بضقٷبؾبٴ ضؾٳي زاز٪ؿشطي )
تجهطُ  :ايٵ اٲال٦ ٤ٻ ذبضع اظ ٲحسٸزٺ ٢بٶٹٶي َطح سًٟيٯي قٽط ٢طاض زاضٶس ٸ ټعيٷٻ س٧ٟيٞ ٥ٹ ٠ضا دطزاذز ٶٳبيٷس زض نٹضسي ٦ٻ زض آيٷسٺ ٸ زض حب ٬حبيط ثط اطط انالح ٸ سٹؾتٗٻ
َطح ػبٲٕ زض زاذ٭ ٲحسٸزٺ قٽط ٸا ٕ٢ٲي قٹٶس ثٗالٸٺ اضظـ اٞعٸزٺ زض نٹضر س٧ٟي ٥ٲؼسز قبٲ٭ ٦٭ ٖٹاضيبر س٧ٟي ٥ثطاثط سٗطٞٻ ضٸظ ٲي ٪طزز
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هبزُ  - 20تفىيه اضيي ٍ اهالن زاذل هحسٍزُ قْط( اػن اظ اؾٌبز ضؾوي ٍ غيط ضؾوي)
الف :تفىيه ػطنِ قف زاًگ یه ثبة ذبًِ یب اضايي قف زاًگ زض وبضثطي ّبي هؿىًَي – تجبضي– ازاضي – نٌؼتي ٍ . . .
ٖ - 1ٳب ٬ٲبزٺ ٢ 101بٶٹٴ قٽطزاضي ټب ( ٦٭ قٹاضٔ َطح ټبزي  -ػبٲٕ  -سٟهيٯي ) ٸ يب ديكٷٽبزي ٲبٮ ٥يب زض اطط سٗطيى اظ ؾٷس ٸ انالح ٲيكٹز ثٻ َٹض ضاي٫بٴ ثٻ قٽطزاضي سٗٯ١
ٲي ٪يطز قٽطزاضي ثٻ ټيچ ٸػٻ ٚطاٲشي اظ ثبثز انالح ٸ سٗطيى دطزاذز ٶٳي ٶٳبييس.
 - 2يٹاثٍ س٧ٟي٧ي َطح ټبي ػبٲٕ – سٟهيٯي ثب س٧ٟي ٥آٴ ٲٹا٣ٞز زاقشٻ ثبقس.
ة :تفىيه ثبغبت ٍ هعاضع زض زاذل هحسٍزُ قْط
 - 1ثب اٖٳب ٬ٲبزٺ  101قٽطزاضي ټب ٦ٯيٻ قٹاضٔ َطح ټبزي – ػبٲٕ – سٟهيٯي ( ذيبثبٴ ټب ٸ ٦ٹچٻ ټب) ٸ ټٳچٷيٵ قٹضاٖي ٦ٻ سٹؾٍ ٲبٮ٧يٵ ثطاي زؾشطؾي آؾبٴ ٸٮي َجْ ١ٹاثٍ
قٽطزاضي ( ٖطو ٦ٹچٻ ) َطاحي ثطاي س٧ٟي ٥ٲٹضز سهٹيت قٽطزاضي ٢طاض ٲي ٪يطز ٸ ٲٗبثط ٸ قٹاضٔ ٖٳٹٲي ٲٯ ٥قٽط ٲشٗٯ ١ثٻ قٽطزاضي اؾز ٸ قٽطزاضي زض ٢جب ٬آٴ ثٻ
ټيچ ٖٷٹاٴ ٸػٽي ثٻ نبحت آٴ دطزاذز ٶرٹاټس ٦طز.
 - 2ازاضار طجز  ،زاز٪بټٽب ٲ٧ٯٟٷس زض ٲٹ ٕ٢س٣بيبي س٧ٟي ٥اضيي ٲحسٸزٺ قٽط ٸ حطيٱ آٴ ٖٳ٭ س٧ٟي ٥ضا َج ١ٶ٣كٻ اي اٶؼبٰ زټٷس ٦ٻ ثٻ سهٹيت قٽطزاضي ضؾيسٺ ثبقس ٶ٣كٻ
اي ٦ٻ ٲبٮ ٥ثطاي س٧ٟي ٥ظٲيٵ ذٹز سٽيٻ ٲي ٶٳبيس ٸ ثطاي سهٹيت ثٻ قٽطزاضي زض ٢جب ٬ضؾيس سؿٯيٱ ٲي ٦ٷس  ،حسا٦ظط ْط ٜزٸ ٲبٺ اظ َط ٜقٽطزاضي س٧ٯيُٗ٢ ٝي آٴ
ٲٗٯٹٰ ٸ ٦شجبً ثٻ ٲبٮ ٥اثال٘ ذٹاټس قس  ،زض نٹضسي ٦ٻ زض ٲٹٖس ٲص٦ٹض قٽطزاضي سهٳيٱ ذٹز ضا ثٻ ٲبٮ ٥اٖالٰ ٶٷٳبيس ٲطاػٕ ٲص٦ٹض زض ٞٹ ٠ٲ٧ٯٟٷس دؽ اظ اؾشٗالٰ اظ
قٽطزاضي َج ١ٶ٣كٻ اي ٦ٻ ٲبٮ ٥اضائٻ ٲي ٶٳبيس ٖٳ٭ س٧ٟي ٥ضا اٶؼبٰ زټٷس.
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٦ - 3ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ 147ٸ  148انالحي ٦ٻ ثٻ اضيي ٸ اٲال ٤ٲطزٰ ثسٸٶٻ اؾشٗالٰ اظ قٽطزاضي ٖٳ٭ س٧ٟي ٥ضا اٶؼبٰ زازٺ اٶس ثسٮي٭ ٖسٰ اؾشٗالٰ ٦ٻ ٢بٶٹٴ ٪صاض نطٞبً ثطاي سؿطيٕ
زض س٧ٟي ٥ٸيٕ ٶٳٹزٺ ثٹز آٴ ٢ؿٳز اظ ٲٯ٢ ٥ٹٮٷبٲٻ اي ٦ٻ ثٻ ؾٷس ضؾٳي ٸ ُٗ٢ي سجسي٭ قسٺ ٸ ٢ؿٳشي اظ ٲٯ ٥زض سٗطيى ٸ يب ٲؿيط ذيبثبٴ ٸ ٦ٹچٻ ٢طاض زاضز ا٪ط ٢بٶٹٴ
اؾشٗالٰ اظ قٽطزاضي ضا زض ظٲبٴ ٸيٕ ٢بٶٹاٴ ٪صاضي ٲبزٺ  147ٸ ٞ 148طاٲٹـ ٦طزٺ ٸ يب ٖٳالً اؾشٗالٰ ضا ٲؼبظ ٶساٶؿشٻ ح٣ٹٖ ٠ٳٹٲي قٽط ٸ قٽطٸٶساٴ دبيٳب ٬قسٺ .ٮصا
قٽطزاضي ػٽز اح٣ب ٠ح ١ذٹز ٸ قٽطٸٶساٴ زض نٹضر ازٖبي ٚطاٲز سٹؾٍ ٲبٮ٧يٵ ټعيٷٻ س٧ٟي ٥ثط اؾبؼ ٢ %30يٳز اضظـ ٦بضقٷبؾي ضٸظ ثٗس اظ سٗطيى ٲحبؾجٻ ٪طزز.
 - 4چٷبٶچٻ زض اػطاي ٲبزٺ  147ٸ  148انالحبسي اظ ٦٭ ٲٯ ٥ٲبٮ٧يٵ ٢ؿٳشي زض قٹاضٔ ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ ٦ٳيؿيٹٴ ټبي يبز قسٺ ثسٸٴ اؾشٗالٰ اظ قٽطزاضي ٖٳالً ٢ؿٳز ػعٸ ٪صض
قٹاضٔ ٸ ذيبثبٴ يب َطح ضا ذبضع ٸ ٦ؿط ٸ انالح ٶٳٹزٺ ثبقٷس ٸ ثطاي ثب٢يٳبٶسٺ ذبضع اظ َطحٽبي يبز قسٺ ؾٷس ٲبٮ٧يز نبزض ٶٳبيٷس قٹاضٔ ٲص٦ٹض ٲٯٖ ٥ٳٹٲي قٽط سٯ٣ي ٸ
زض اػطاي ٲبزٺ ٢ 101بٶٹٴ قٽطزاضي اؾز ٸ ثٻ ټيچ ٸػٻ ثٻ نبحجبٴ آٴ ٚطاٲز دطزاذز ٶرٹاټس قس ظيطا ٲبٮ٧يٵ ٢بزض ثٻ سٷٓيٱ ؾٷس ٲبٮ٧يز ثٻ ٶبٰ قٽطزاضي ثطاي ٢ؿٳز ٸا ٕ٢زض
َطح ٸ قٹاضٔ ثٻ اظاي زضيبٞز ٚطاٲز ٶيؿشٷس.
 - 5ازاضار طجز ٸ يب ٦ٳيؿيٹٴ ټبي ٲبزٺ  147ٸ  148ا نالحي ٶيع چٷبٶچٻ ٲؼسزاً ؾٷس ٲبٮ٧يز ضا اثُب ٬ٸ اظ ٶٹ ٶؿجز ثٻ انالح حسٸز طجشي دال ٤ٲٹنٹ ٜٲجبزضار ٶٳبيٷس ثٻ زٮي٭
اسٳبٰ ٲٽٯز ٲ٣طض ثطاي ٢جٹ ٬زضذٹاؾز س٧ٳي٭ ٞطٰ ٲبزٺ  147ٸ  148اظ ٶبحيٻ ٢بٶٹٴ ٪صاض ا٢ساٰ ٲص٦ٹض ٲٛبيط ٢بٶٹٴ ٸ اظ َطي ١قٽطزاضي دي٫طز ٢بٶٹٶي ذٹاټس زاقز.
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 - 6اضايي ٸ اٲال ٤اٖٱ اظ ثب٘ –زايط ٲعضٸٖي -ثبيط ٸ٦ ...ٻ ثسٸٴ اَالٔ زاز٪بټٽب – طجز اؾٷبز ٸ اٲال ٤ٸ ثسٸٴ اؾشٗالٰ اظ قٽطزاضي اظ ٶبحيٻ ٲبٮ ٥ٸ زضيبٞز ضؾيس زض ٢جب ٬ٶ٣كٻ
س٧ٟي٧ي ثٻ َٹض ٚيطٲؼبظ ٸ ٚيط٢بٶٹٶي ا٢ساٰ ثٻ س٧ٟي ٥قرهي ثٻ ٲي٭ ذٹز ٶٳٹزٺ اٶس ٸ قٽطزاضي ټب ضا زض ٲ٣بث٭ ٖٳ٭ اٶؼبٰ قسٺ ٸ ٲطاػٗٻ ذطيساضاٴ ثٻ قٽطزاضي ٸ سكٹي١
اشټبٴ ٸ ٞكبض ٲ٣بٲبر ٲٳٯ٧شي ٸ اؾشبٶي ٸ قٽطؾشبٶي ثبٖض ضاٞز اؾالٲي قسٺ اظ َطٞي قط٦ز ټبي ذسٲبر زٺ ٲؼجٹضاً ذسٲبر ذٹز ضا ثٻ چٷيٵ اٲال ٤ٸ اضايي ؾٹ ٠زازٺ اٶس ٸ
قٽطزاضي ضا زض ٖٳ٭ اٶؼبٰ زازٺ قسٺ ٢طاض زازٺ اٶس اظ َطٞي ثب سٹػٻ ثٻ ايٷ٧ٻ ذطيساضاٴ ُٗ٢بر ٲؼعا قسٺ ٚيط ٲٹػٻ ٖٳال" ٶ٣كٻ س٧ٟي٧ي ٚيطٲؼبظ ٲبٮ٧يٵ ضا ضٸيز ٸ قٹاضٔ سٗجيٻ
قسٺ زض آٴ ضا ٲكبټسٺ ٸ ثب ٖٯٱ ٸ آ٪بټي ٸ ذيبضٚجٵ ٲبٮ ٥ٸ ٲبٮ٧يٵ اٲال ٤ٲص٦ٹض ُٗ٢بر ٲؼعا قسٺ ضا ثٻ ذطيساضاٴ ٸا٪صاض ٶٳٹزٺ اٶس ٸ ټٳٻ ٲي زاٶٷس ٦ٻ ظٲيٵ ثب ٲؿبحز
ثعض ٨ٸ ٞٯٻ اي اضظاٶشط اظ ظٲيٵ ٦ٹچ ٥قسٺ ثب قٹاضٔ سٗجيٻ قسٺ ٸ ضٖبيز َطح ټبي ټبزي ٸ ػبٲٕ ٸ سٟؿيٯي ٦ٻ ٲبٮ ٥ضاؾبً ٲجبزضر ثٻ سطؾيٱ ٦ٹچٻ ٸ قٹاضٔ ٲص٦ٹض زض ٲبٮ٥
ذٹز ثطاي ٖطيٻ ٸ ٞطٸـ ثٻ ٢يٳز ثبالسط اظ ٞٯٻ اي ٲي ثبقس ٖٳالٌ ٢يٳز ضٸظ ٲؿبحز قٹاضٔ سٗجيٻ قسٺ زض ثب٢يٳبٶسٺ ذبٮم ُٗ٢بر ٲؼعا قسٺ ؾطق٧ٵ ؾذؽ ٢يٳز ٪صاضي ٸ ثٻ
ذطيساضاٴ ٖطيٻ قسٺ ٮصا قٽطزاضي ثٻ چٷيٵ اضايي نطٞبً ثطاي ػٯٹ٪يطي اظ سكٹيف اشټبٴ ٖٳٹٲي ٸ يب حؿت سهٳيٱ قٹضاي سبٲيٵ قٽطؾشبٴ ٸ اؾشبٴ ٲؼجٹضاً دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي
ثطاي اؾشٟبزٺ اظ اٲ٧بٶبر زٸٮشي ٲٷؼٳٯٻ آػط -ؾيٳبٴ -سيطآټٵ -آة -ثط٪ -٠بظ -سٯٟٵ ٦طزٺ ٮصا ازٖبي ٲبٮ٧يٵ ٢جٯي ٦ٻ نبحجبٴ ؾٷس ٲبٮ٧يز ٶيع ټؿشٷس ٸ ٲبزٺ ٸاحس ٢بٶٹٴ سٗيٵ
ٸيٗيز اٲال ٤ٸاَ -ٕ٢طح ټبي زٸٮشي ٸ قٽطزاضي ټب ٸ يب اليحٻ ٢بٶٹٶي ٶحٹٺ ذطيس ٸ سٳٯ ٥اضايي ٸ اٲال ٤ثطاي اچطاي ثطٶبٲٻ ټبي ٖٳٹٲي ٖ ،ٳطاٶي ٸ ٶٓبٲي زٸٮز ٸ
قٽطزاضي ټب ٸ يب ٢بٶٹٴ ٶحٹٺ س٣سيٱ اٲٷيٻ  ،اٲال ٤ٸ اضايي ٲٹضز ٶيبظ قٽطزاضي ټب ٲهٹة  70ضا ٲؿشٳؿ ٥ذٹز ٢طاض ٲي زټٷس ٸ اظ َطي ١زيٹاٴ ٖساٮز ازاضي يب زاز٪بٺ ټبي
ح٣ٹ٢ي ٸ ...ٲُبٮجٻ ٸ ٚطاٲز ثطاي ٢ؿٳز قٹاضٔ يبز قسٺ ضا ٲي ٶٳبيٷس ثٻ ټيچ ٸػٻ ٸػبټز ٶساضٶس ٸ قٽطزاضي ح ١دطزاذز ثسٮي٭ يبيٕ قسٴ ح٣ٹٖ ٠ٹٲي ٸ ٖسٰ ٲطاٖبر ٢بٶٹٴ
ٲبزٺ  101ٸ ...ٶساضز.
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هبزُ  - 21تفىيه ثبغبت ٍ هعاضع ٍ اضايي زاذل هحسٍزُ
ثب سٹػٻ ثٻ نطاحز ٲبزٺ ٢ 101بٶٹٴ قٽطزاضي ټب ٸ زازٶبٲٻ قٳبضٺ 287ٸ 386ٲٹضذٻ  87/11/24ٸ  210ٲٹضذٻ  72/12/14ٸ  48ٲٹضذٻ  78/12/25ٸ  288ٲٹضذٻ  80/10/23ټيبر ٖٳٹٲي
زيٹاٴ ٖساٮز ازاضي ٦ٻ ح ١اٮؿٽٱ قٽطزاضي ثطاؾبؼ ٲهٹثبر ٦ٳيؿيٹٴ ټبي ٲبزٺ  5يب ٲهٹثٻ قٹضاي ٖبٮي ٲٗٳبضي ٸ قٽطؾبظي ضا ٲٯٛي اطط ٸ اثُب ٬ٶٳٹزٺ اٶس .ٮصا ؾٽٱ قٽطزاضي زض
٦ٯيٻ س٧ٟي ٥ټبي ٞٹ ٠اٮص٦ط ٦ٻ ثطاؾبؼ يٹاثٍ َطح ټبزي -ػبٲٕ -سٟهيٯي زض ٦بضثطي ٲؼبظ ٲؿ٧ٹٶي يب سؼبضي ٢طاضزاضز يٳٵ اٖٳب ٬ٲبزٺ ٢ 101بٶٹٴ قٽطزاضي ټب ٦ٻ ٦ٯيٻ قٹاضٔ
يبز قسٺ َطحٽبي ٲهٹة ٸ ديكٷٽبزي ٲبٮ ، ٥ٲٯٖ ٥ٳٹٲي سٯ٣ي ٸ ٲشٗٯ ١ثٻ قٽطزاضي ذٹاټس ثٹز ٸ ثطاي ثب٢يٳبٶسٺ ذبٮم ٲٯ -٥ثب٘ -ظٲيٵ ٖٹاضو ظيط ٸنٹ ٬ذٹاټس قس.
ٖٹاضو ٶبقي اظ س٧ٟي ٥ثبٚبر -اضايي ظضاٖي -ثبيط زض ٦بضثطي ٲؿ٧ٹٶي حسا٦ظط سب  %43/75ذبٮم ظٲيٵ
ٖٹاضو ٶبقي اظ س٧ٟي ٥ثبٚبر -اضايي ظضاٖي -ثبيط زض ٦بضثطي ٚيط ٲؿ٧ٹٶي چٷبٶچٻ ٲٹيٹٔ زض ٦ٳيؿيٹٴ ٚيط اؾبؾي ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ  5ٸ يب اظ َطي ١زيٹاٴ ٖساٮز ازاضي.............ٲجٷي
ثط اٮعاٰ ثٻ س٧ٟي ٥نبزض ٪طزز حسا٦ظط سب  %43/75ذبٮم ظٲيٵ
تجهطُ:1قٹاضٔ ٸ ٲٗبثطي ٦ٻ زض َطح سًٟيٯي ٲٹػٹز ثبقس ػعٸ ؾٽٱ قٽطزاضي ٲحؿٹة ذٹاټس قس.
تجهطُ :2قٹاضٔ ٸ زؾشطؾي ايؼبز قسٺ سٹؾٍ ذٹز ٲبٮ ٥ػعٸ ؾٽٱ قٽطزاضي ٲحؿٹة ذٹاټس ٶٳي قٹز.
تجهطُ :3زض ٲٹضز س٧ٟي ٥زض ٦بضثطي ٲؿ٧ٹٶي قٹاضٔ َطح سًٟيٯي اظ ؾٽٱ قٽطزاضي ٦ؿط ذٹاټس قس.
تجهطُ :4ثب سٹػٻ ثٻ ٶيبظ قٽط ثطاي اػطاي َطحٽبي ٲٽٱ ٸ اؾبؾي ٲٷؼٳٯٻ ذيبثبٴ ٦كي -سٳٯًٞ ٥بي ؾجع -احساص ٶبٶٹايي -ٸ سبؾيؿبر ٸ ٲح٭ سطاٶؽ ثط -٠ٸ ز٦٭ ٲربثطار -ظٲيٵ
ثبظي ٦ٹز٦بٴٞ -طٸق٫بٺ ٲحٯٻ اي -ٸ ٲٗٹو اٲال ٤ٸا ٕ٢زض ٲؿيط ٸ َطح قٽطزاضي ( ذسٲبر ضٞبټي ٸ ٖٳٹٲي قٽط ) قٽطزاضي ٲؼبظ ٶيؿز ٖٹاضو اضايي حبن٭ ثٻ نٹضر ُٗ٢ٻ
ظٲيٵ ضا ثٟطٸقس ٸ يب ثٽبء آٴ ضا اظ ٲبٮ ٥ٲُبٮجٻ ٶٳبيس .ٲ٫ط زض ٲٹاضز ثؿيبض اؾشظٷبئي ٦ٻ سٗساز ٸضطٻ ٸ يب سٗساز ٲبٮ٧يٵ ثيف اظ ُٗ٢بر س٧ٟي٧ي ثبقس ٦ٻ زض آٴ نٹضر زض ػبي زي٫ط ٲٗبز٬
اضظـ ضيبٮي ظٲيٵ چٻ ٢يٳز ٲٷُ٣ٻ اي ٸ چٻ ٢يٳز ٦بضقٷبؾي ٲٗٹو ظٲيٵ ثبيس ذطيساضي ٸ ثٻ قٽطزاضي سحٹي٭ ٶٳبيٷس سب قٽطزاضي ُٗ٢بر ٶبقي اظ س٧ٟي ٥ضا ثٻ ٲبٮ٧يٵ ٸا٪صاض ٶٳبيس.

نٟحٻ  51اظ 121
تجهطُ:5س٧ٟي ٥ثب٘  ،ٲعاضٔ-اضايي ظضاٖي ،ثبيط زض ٦بضثطي ؾجع -آٲٹظقي -ثٽساقشيٞ -طټٷ٫ي -ٶٓبٲي ٸَ...ج٢ ١بٶٹٴ ٲٷٕ ٞطٸـ اضايي ٚيط ٲؿ٧ٹٶي ٲهٹة 81ٲٳٷٹٔ ٲيجبقٷس .ٲ٫ط
زض نٹضر سهٹيت ٲطاػٕ (٦ٳيؿيٹٴ ٲٛبيطسٽبي ٚيط اؾبؾي ٸ يب ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ ٦ ) 5ٻ آٶٽب ٶيع ٲٷٕ ٪طزيسٺ اٶس قٽطزاضي ٖٳ٭ س٧ٟي ٥ضا ٸ ١ٞسهٳيٱ ٲطاػٕ ٲص٦ٹض اٶؼبٰ ذٹاټس زاز.
تجهطُٖ:6ٹاضو س٧ٟي ٥نطٞبً ثطاي ټعيٷٻ ٦طز زضټٳبٴ دال ٤ثطاي آٲبزٺ ؾبظي-قٵ ضيعي ٸآؾٟبٮز ٦ٻ ٲبٮ٧يٵ ٸٲبٮٖ ٥ٽسٺ زاضٶس ٸ ٢بٶٹٶبً آٲبزٺ ؾبظي ضا ذٹز ٲبٮ٧يٵ اٶؼبٰ ٲيسټٷس
ٸٮي ثب سٹػٻ ثٻ ٖطو ذيبثبٴ ٸ ٦ٹچٻ ٦ٻ سب10ٲشطي ٖطو ٦ٹچٻ زض ذيبثبٴ ثٻ ٖٽسٺ ٲبٮ ٥ٸ ث٣يٻ ضا قٽطزاضي اٶؼبٰ ٲي زټس.اظ ټٳيٵ ٲح٭ ٖٹاضو س٧ٟي ٥قٽطزاضي ټعيٷٻ ذٹاټس ٦طز.
-1زض نٹضر س٧ٟي ٥ثٻ قطٌ سؼٳيٕ ثب دال ٤ٲؼبٸض ثٻ قطٌ ضٖبيز حس ٶهبة س٧ٟي ٥ثٻ ټط ي ٥ٸ ٖسٰ سك٧ي٭ ُٗ٢ٻ ػسيس ټعيٷٻ س٧ٟي ٍ٣ٞ ٥ثطاي ٲؿبحز س٧ٟي ٥قسٺ اذص
ذٹاټس قس.
-2زض س٧ٟي ٥اضايي زٸٮشي ثطاثط سجهطٺ  4ٲبزٺ ٸاحس سٗييٵ ٸيٗيز اٲال ٤ٲهٹة  1367/8/29ثيؿز زضنس ُٗ٢بر ٲؿ٧ٹٶي ثٻ نٹضر ضاي٫بٴ ثٻ قٽطزاضي ٸا٪صاض ٲي ٪طزز ٸ ټعيٷٻ
آٲبزٺ ؾبظي ثٻ  %20ثٻ ٖٽسٺ قٽطزاضي ٸ ثٻ ٢ؿٳز زي٫ط ٲشٗٯ ١ثٻ ٲبٮ ٥ٲطثٹٌ ذٹاټس ثٹز.
-3نسٸض ؾٷس ثٻ اضايي ٦ٳشط اظ حس ٶهبة س٧ٟي ٥اظ َطي ١ازاضٺ طجز ضاٖ ٕٞٹاضو ٲص٦ٹض ٶرٹاټس ثٹز.
ُٗ٢-4ٻ ثٷسي ٲٯ ٥ثعض ٨ثٻ ُٗ٢بر ٦ٹچ٧شط ثب زضذٹاؾز ٲبٮ ٥س٧ٟي ٥سٯ٣ي ٲي قٹز ثٷبثطايٵ ي ٥ٲٯ ٥ثٻ زٸ يب چٷس ُٗ٢ٻ زض اطط ٖجٹض ٮٹٮٻ ټبي آثيبضي ٸ ٪بظ ٸ ٖجٹض ز٦٭ ثط ٠ٸ
ٶيع اٲظبٮٽٱ س٧ٟي٢ ٥ٽطي سٯ٣ي ٸ ٖٹاضو س٧ٟي ٥ٲكٳٹ ٬آٴ ٶرٹاټس ثٹز.
-5سٳبٲي س٧ٟي٧ٽبي ؾبٮٽبي ٪صقشٻ ٦ٻ سٹؾٍ قٽطزاضي ثٷب ثٻ زضذٹاؾز ٦شجي ٲبٮ٧يٵ آٶبٴ نٹضر ٪طٞشٻ سٷٟيص ٲي ٪طزز چٷبٶچٻ ٲبٮ٧ي ثط ٶحٹٺ س٧ٟي ٥ٸ ٲيعاٴ ٖٹاضو ٸ ذسٲبر
ذٹز ٲٗشطو ٲي ثبقس ْط 3 ٜٲبٺ (سب دبيبٴ ذطزاز ٲبٺ) زالي٭ اٖشطاو ذٹز ضا ٦شجب" ټٳطاٺ ثب ٲساض ٤ٸ اؾٷبز ثٻ زثيطذبٶٻ ٦ٳيؿيٹٴ  77ٲؿش٣ط زض قٽطزاضي سؿٯيٱ ٸ ضؾيس زضيبٞز زاضٶسسب
ثٻ ٲٹيٹٖبر اٖشطاو ضؾيس٪ي قٹز زض ٚيط ايٷهٹضر سٳبٲي ٸنٹٮي ټبي قٽطزاضي زض ؾبٮٽبي ٲبيي سٷٟيص قسٺ سٯ٣ي ٸ ثٻ اٖشطاو آٶبٴ ثٻ زٮي٭ ٲطٸض ظٲبٴ ٸ ٲهبٮحٻ ٸ سطايي َطٞيٵ (
ٲؤزي -قٽطزاضي ) زض ٪صقشٻ ٲؿٳٹٔ ٶرٹاټس ثٹز.
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لبًَى انالح هبزُ ( )101لبًَى قْطزاضي( :ٶبٲٻ قٳبضٺ  12324ٲٹضخ  1390/2/28ضئؽ ٲؼٯؽ ٸ ٶبٲٻ قٳبضٺ  243/8369ٲٹضخ  1390/2/13ضيبؾز ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ
ٲبزٺ ٸاحس -ٲبزٺ (٢ )101بٶٹٴ قٽطزاضي ثٻ قطح شي٭ انالح ٲي ٪طزز: :
ٲبزٺ  -101ازاضار طجز اؾٷبز ٸ اٲال ٤ٸ حؿت ٲٹضز زاز٪بٺ ټب ٲٹْٟٷس زض ٲٹ  ٕ٢زضيبٞز س٣بيبي س٧ٟي ٥يب اٞطاظ اضايي ٸا ٕ٢زض ٲحسٸزٺ ٸ حطيٱ قٽطټب  ،اظ ؾٹي ٲبٮ٧يٵ ٖ ،ٳ٭
س٧ٟي ٥يب اٞطاظ ضا ثط اؾبؼ ٶ٣كٻ اي اٶؼبٰ زټٷس ٦ٻ ٢جالً ثٻ سأييس قٽطزاضي ٲطثٹَٻ ضؾيسٺ ثبقس .ٶ٣كٻ اي ٦ٻ ٲبٮ ٥ثطاي س٧ٟي ٥ظٲيٵ ذٹز سٽيٻ ٶٳٹزٺ ٸ ػٽز سهٹيت زض ٢جب ٬ضؾيس ،
سؿٯيٱ قٽطزاضي ٲي ٶٳبيس  ،ثبيس د ؽ اظ ٦ؿط ؾُٹح ٲٗبثط ٸ ٢سضاٮؿٽٱ قٽطزاضي ٲطثٹٌ ثٻ ذسٲبر ٖٳٹٲي اظ ٦٭ ظٲيٵ  ،اظ َط ٜقٽطزاضي حسا٦ظط ْط ٜؾٻ ٲبٺ سأييس ٸ ٦شجبًثٻ ٲبٮ٥
اثال٘ قٹز.
ثٗس اظ اٶً٣بء ٲٽٯز ٲ٣طض ٸ ٖسٰ سٗييٵ س٧ٯي ٝاظ ؾٹي قٽطزاضي ٲبٮ ٥ٲي سٹاٶس ذٹز س٣بيبي س٧ٟي ٥يب اٞطاظ ضا ثٻ زاز٪بٺ سؿٯيٱ ٶٳبيس .زاز٪بٺ ثب ضٖبيز حسا٦ظط ٶهبثٽبي ٲ٣طضزض
ذهٹل ٲٗبثط قٹاضٔ ٸ ؾطاٶٻ ټبي ٖٳٹٲي ثب اذص ٶٓط ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ  5ثٻ ٲٹيٹٔ ضؾيس٪ي ٸ اسربش سهٳيٱ ٲي ٶٳبيس ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ  5حسا٦ظط ثبيس ْط ٜزٸ ٲبٺ ثٻ زاز٪بٺ ٲص٦ٹض دبؾد
زټس زض نٹضر ٖسٰ اضؾب ٬دبؾد زض ٲسر ٞٹ ٠زاز٪بٺ ثب ٲالحٓٻ َطح ػبٲٕ ٸ سًٟيٯي زض چٽبضچٹة يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضار ثٻ ٲٹيٹٔ ضؾيس٪ي ٸ ضأي ٲ٣شًي نبزض ٲي ٶٳبيس.
تجهطُ  :1ضٖبيز حسٶهبثٽبي س٧ٟي ٥ٸ يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضار آذطيٵ َطح ػبٲٕ ٸ سًٟيٯي ٲهٹة زض ٲحسٸزٺ قٽطټب ٸ ټٳچٷيٵ ضٖبيز حس ٶهبثٽب  ،يٹاثٍ ،آييٵ ٶبٲٻ ټب ٸ
زؾشٹضاٮٗٳٯٽبي ٲطسجٍ ثب ٢ٹاٶيٵ اظ ػٳٯٻ ٢ٹاٶيٵ شي٭  ،زض سٽيٻ ٸ سأييس ٦ٯيٻ ٶ٣كٻ ټبي س٧ٟي٧ي ٲٹيٹٔ ايٵ ٢بٶٹٴ سٹؾٍ قٽطزاضي ټب اٮعاٲي اؾز
ٲٹاز ( )14ٸ (٢ )15بٶٹٴ ظٲيٵ قٽطي ٲهٹة ؾب1368 ٬٢بٶٹٴ ٲٷٕ ٞطٸـ ٸ ٸا٪عاضي اضايي ٞب٢س ٦بضثطي ٲؿ٧ٹٶي ثطاي اٲط ٲؿ٧ٵ ثٻ قط٦ز ټبي سٗبٸٶي ٲؿ٧ٵ ٸ ؾبيط اقربل ح٣ي٣ي ٸ ح٣ٹ٢ي ٲهٹة ؾب1381 ٬٢بٶٹٴ ح٦ ّٟبضثطي اضايي ظضاٖي ٸ ثبٚٽب ٲهٹة ؾب 1374 ٬ٸ انالحبر ثٗسي آٴ٢بٶٹٴ ػٯٹ٪يطي اظ ذطز قسٴ اضايي ٦كبٸضظي ٸ ايؼبز ُٗ٢بر ٲٷبؾت ٞٷي – ا٢شهبزي ٲهٹة ؾب 1385 ٬ٸ نالحبر ثٗسي آٴ -ٲبزٺ (٢ )5بٶٹٴ سأؾيؽ قٹضاي ٖبٮي قٽطؾبظي ٸ ٲٗٳبضي ايطاٴ ٸ نالحبر ثٗسي آٴ
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تجهطُ  :2زض ٲٹضز اضايي زٸٮشي ٲُبث ١سجهطٺ ( )1ٲبزٺ (٢ )11بٶٹٴ ظٲيٵ قٽطي ٲهٹة ؾب 1366 ٬ا٢ساٰ ذٹاټس قس
تجهطُ  :3زض اضايي ثب ٲؿبحز ثيكشط  500ٲشطٲطثٕ ٦ٻ زاضاي ؾٷس قف زاٶ ٩اؾز قٽطزاضي ثطاي سبٲيٵ ؾطاٶٻ ًٞبي ٖٳٹٲي ٸ ذسٲبسي سب ؾ ٝ٣ثيؿز ٸ دٷغ زضنس ( )%25ٸ ثطاي
سبٲيٵ اضايي ٲٹضز ٶيب احساص قٹاضٔ ٸ ٲٗبثط ٖٳٹٲي قٽط زض اطط س٧ٟي ٥ٸ اٞطاظ ايٵ اضايي ٲُبث ١ثب َطح ػبٲٕ ٸ سًٟيٯي ثب سٹػٻ ثٻ اضظـ اٞعٸزٺ ايؼبز قسٺ اظ ٖٳ٭ س٧ٟي ٥ثطاي ٲب٤
 ،سب ثيؿز ٸ دٷغ زضنس ( )%25اظ ثب٢يٳبٶسٺ اضايي ضا زضيبٞز ٲي ٶٳبيس .قٽطزاضي ٲؼبظ اؾز ثب سٹا ١ٞٲبٮ٢ ٥سضاٮؿٱ ٲص٦ٹض ضا ثط اؾبؼ ٢يٳز ضٸظ ظٲيٵ َج ١ٶٓط ٦بضقٷبؼ ضؾٳي
زاز٪ؿشطي زضيبٞز ٶٳبيس.
تجهطُ ٦ :4ٯيٻ اضايي حبن٭ اظ سجهطٺ ( )3ٸ ٲٗبثط ٸ قٹاضٔ ٖٳٹٲي ٸ اضايي ذسٲبسي ٦ٻ زض اطط س٧ٟي ٥ٸ اٞطاظ ٸ نسٸض ؾٷس ٲبٮ٧يز ايؼبز ٲي قٹز  ،ٲشٗٯ ١ثٻ قٽطزاضي اؾز ٸ
قٽطزاضي زض ٢جب ٬آٴ ټيچ ٸػٽي ثٻ نبحت ٲٯ ٥دطزاذز ٶرٹاټس ٦طز( .ټطٲٹضز ثبيس ثهٹضر ػسا٪بٶٻ ثٻ سهٹيت قٹضا ثطؾس).
زضٲٹاضزي ٦ٻ اٲ٧بٴ سأٲيٵ اٶٹأ ؾطاٶٻ  ،قٹاضٔ ٸ ٲٗبثط اظ ظٲيٵ ٲٹضز س٧ٟي ٥ٸ اٞطاظ ٲيؿط ٶجبقس  ،قٽطزاضي ٲي سٹاٶس ثب سهٹيت قٹضاي اؾالٲي قٽط ٲٗبز٢ ٬يٳز آٴ ضا ثٻ ٶطخ
٦بضقٷبؾي ضٸظ زضيبٞز ٶٳبيس.
تجهطُ  :5ټط ٪ٹٶٻ سرٯ ٝاظ ٲٹيٹٔ ايٵ ٢بٶٹٴ زض س٧ٟي ٥يب اٞطاظ اضايي ػطٰ سٯ٣ي قسٺ ٸ ٲشرٯٟيٵ َ ،ج٢ ١بٶٹٴ ٲؼبظار اؾالٲي ٸ ٢بٶٹٴ سرٯٟبر ازاضي سحز دي٫طز ٢بٶٹٴ ٢طاض
ذٹاټٷس ٪طٞز٢ .بٶٹٴ ٞٹ ٠ٲكشٳ٭ ثط ٲبزٺ ٸاحسٺ زض ػٯؿٻ ٖٯٷي ضٸظ ي٧كٷجٻ ٲٹضخ ثيؿز ٸ ټكشٱ ٞطٸضزيٵ ٲبٺ ي٧ٽعاضٸؾيهسٸ ٶٹز ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي سهٹيت ٸ زض سبضيد 90/2/7
ثٻ سأييس قٹاضي ٶ٫ٽجبٴ ضؾيس
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تفىيه ثبغبت ؛ هعاضع؛ اضايي زایط ٍ ثبیط زاذل زض هحسٍزُ لبًًَي
ثٻ اؾشٷبز ٲبزٺ ٢ 100بٶٹٴ قٽطزاضيٽب ٲبٮ٧يٵ اضايي ٸ اٲال ٤ٸا ٕ٢زض ٲحسٸزٺ قٽط يب حطيٱ آ ٴ ثبيس ٢ج٭ اظ ټط ا٢ساٰ ٖٳطاٶي يب س٧ٟي ٥اضايي ٸ قطٸ ٔ ؾبذشٳبٴ ا٢ساٰ ثٻ اذص دطٸاٶٻ اظ
قٽطزاضي ٶٳبيٷس ټٳچٷيٵ ثٻ اؾشٷبز ٲبزٺ ٢ 101بٶٹٴ قٽطزاضيٽب ازاضار طجز ٸزاز٪بټٽب ٲ٧ٯٟٷس زض ٲٹ ٕ٢س٣بيبي س٧ٟي ٥اضايي ٲحسٸزٺ قٽط ٸ حطيٱ آٴ ٖٳ٭ س٧ٟي ٥ضا َج ١ٶ٣كٻ اي
اٶؼبٰ زټٷس ٦ٻ ٢جالً ثٻ سهٹيت قٽطزاضي ضؾيسٺ ثبقس اٲب ٲشأؾٟبٶٻ زض ثؿيبضي اظ قٽطټب ٲبٮ٧يٵ اضايي ٸ اٲال ٤اٖٱ اظ ثب٘ زايط ٲعضٸٖي ثبيط ٸ ٦ ....ٻ ٖٳسسبً زاضاي اؾٷبز ٲكبٖي ٸ ٶؿ١
ظضاٖي ٲي ثبقٷس ثسٸٴ اَالٔ زاز٪بٺ؛ ازاضار طجز اؾٷبز ٸ اٲال ٤ٸ ٶيع ثسٸٴ اؾشٗالٰ ٸ اذص ٲؼٹظ اظ قٽطزاضي ٦ٻ ٲؿشٯعٰ َي ٲطاح٭ ٢بٶٹٶي ذبل ذٹز ٲي ثبقس؛ ثُٹض ٚيط ٲؼبظ ٸ ٚيط
٢بٶٹٶي اضايي ذٹز ضا ثط اؾبؼ َطحٽبي ٸ ٶ٣كٻ ټبي قٽطزاضي س٧ٟي ٥ٶٳٹزٺ ٸ ثب اؾٷبز ٖبزي (٢ٹٮٷبٲٻ) ثٻ اقربل ٸا٪صاض ٲي ٦ٷٷس .ذطيساضاٴ ٶيع ثب ٲطاػٗٻ ثٻ قٽطزاضي س٣بيبي
زضيبٞز دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ٲي ٶٳبيٷس  .ايٵ زض حبٮي اؾز ٦ٻ ٖسٰ نسٸض دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ثطاي ايٵ ٲش٣بييبٴ ٖالٸٺ ثط ايٷ٧ٻ ٲي سٹاٶس ثٻ ٪ؿشطـ ٸ سٹؾٗٻ ؾبذز ٸ ؾبظټبي ٚيط اؾشبٶساضز
ٸ ٚيط ايٳٵ ثيبٶؼبٲس زض ٖيٵ حب ٬ٲي سٹاٶس ثٻ ٪ؿشطـ ٲًٗالر زي٫طي ټٳچٹٴ ثٻ ذُط اٞشبزٴ ثٽساقز ٖٳٹٲي ػبٲٗٻ ٸ  ...ٲٷؼط قٹز .يٳٵ ايٷ٧ٻ ثٷس  24ٲبزٺ ٢ 55بٶٹٴ قٽطزاضي؛ ي٧ي
اظ ٸْبي ٝقٽطزاضيٽب ضا نسٸض دطٸاٶٻ ثطاي ٦ٯيٻ ؾبذشٳبٶٽبي قٽط ٶٳٹزٺ ٸ ػساي اظ ايٵ اٲط ٢بٶٹٴ اؾبؾي ٲشط٢ي ٦كٹض ٶيع زضان٭  31زاقشٵ ٲؿ٧ٵ ٲشٷبؾت ضا ح ١ټط ٞطز ٸ ذبٶٹاز ٺ
ايطاٶي زاٶؿشٻ اؾز .ٲؼٳٹٔ ٖٹاٲ٭ ٞٹ ٠ؾجت ٪طزيسٺ سب اٚٯت قٽطزاضيٽب ٲٷؼٳٯٻ ايٵ قٽطزاضي ٖٯي ضٚٱ ٖٯٱ ثٻ ٲًٗالسي ٦ٻ نسٸض دطٸاٶٻ ثطاي ايٵ ٢جي٭ اظ اٲال ٤ٲي سٹاٶس زض دي
زاقشٻ ثبقس؛ ثٻ ٶبچبض ٸ ثٻ ٲٷٓٹض ػٯٹ٪يطي اظ سكٹيف اشټبٴ ٖٳٹٰ قٽطٸٶساٴ ٸ ٶيع ثٻ ػٽز ثٽطٺ ٲٷسي آٶبٴ اظ ذسٲبسي چٹٴ آة ثٽساقشي؛ ٪بظ؛ ثط ٠ٸ ٦ ...ٻ ثطاثط ٢بٶٹٴ اؾبؾي اظ ح٣ٹ٠
ح٣ٻ ټط قٽطٸٶس ٲي ثبقس؛ ا٢ساٰ ثٻ نسٸض دطٸٶٻ ؾبذشٳبٶي يطاي اٲالٖ ٤بزي ٶٳبيٷس سب ٖالٸٺ ثط ػٯٹ٪يطي اظ ثطٸظ ٲًٗالر ٸ ٲك٧الر نسض اٮص٦ط ٸ يب حسا٢٭ ٦ٳطٶ ٩ٶٳٹزٴ اططار
آٴ ثشٹاٶٷس الا٢٭ ثرف ٦ٹچ٧ي اظ ټعيٷٻ ټبي ذسٲبر اضائٻ قسٺ ثطاي ايٵ ٲٷبَ ١ټٳچٹٴ ػٳٕ آٸضي دؿٳبٶسټب؛ آؾٟبٮز ٲٗبثط ٸ  ...ضا ػجطاٴ ٸ سأٲيٵ ٶٳبيٷس  .زض ايٵ ثيٵ ٲشأؾٟبٶٻ ثًٗبً
ٲكبټسٺ ٲي قٹز ٦ٻ ٲبٮ٧يٷي ٦ٻ ش٦ط آٶبٴ ضٞز ٶٻ سٷٽب ثٻ س٧ٟيٚ ٥يط ٢بٶٹٶي اٲال ٤ذٹز ا٦شٟب ٶٳي ٶٳبيٷس ثٯ٧ٻ ثًٗبً ٲبزٺ ٸاحسٺ ٢بٶٹٴ سٗييٵ ٸيٗيز اٲال ٤ٸاَ ٕ٢طح ټبي زٸٮشي ٸ
قٽطزاضيٽب ٸ يب اليحٻ ٢بٶٹٶي ٶحٹٺ ذطيس ٸ سٳٯ ٥اضايي ٸ اٲال ٤ثطاي اػطاي ثط ٶبٲٻ ټبي ٖٳٹٲي ٖ ،ٳطاٶي ٸ ٶٓبٲي زٸٮز ٸ قٽطزاضي ټب ٸ يب ٢بٶٹٴ ٶحٹٺ س٣ٹيٱ اثٷيٻ  ،اٲال ٤ٸ اضايي
ٲٹضز ٶيبظ قٽطزاضي ټب ضا ٲؿشٳؿ ٥ذٹز ٢طاض ٲيسټٷس ٸ اظ َطي ١زيٹاٴ ٖساٮز ازاضي يب زاز٪ب ټبي ح٣ٹ٢ي ٸ  .....ٲُبٮجٻ ٸ ٚطاٲز ثطاي قٹاضٖي ضا ٲي ٶٳبيٷس ٦ٻ ذٹز زض ٶ٣كٻ ټبي
س٧ٟيٚ ٥يط ٢بٶٹٶي ذٹز آٶٽب ضا ديف ثيٷي ٸ َطاحي ٶٳٹزٺ اٶس ٸ ذطيساضاٴ ػعء ٶيع ٖٳالً ٶ٣كٻ س٧ٟي٧ي ٚيط ٲؼبظ ٲبٮ٧يٵ ضا ضٸيز ٸ قٹاضٔ ديف ثيٷي ٸ َطاحي قسٺ زض آٴ ضا ٲكبټسٺ ٸ ثب
ٖٯٱ ٸ آ٪بټي ا٢ساٰ ثٻ ذطيساضي ُٗ٢بر ٲص٦ٹض ٶٳٹزٺ اٶس .زض ټط حب ٬ثٻ اؾشٷبز ٲبزٺ ٢ 101بٶٹٴ قٽطزاضيٽب ٲٗبثط ٸ قٹاضٔ ٖٳٹٲي ٦ٻ زض اطط س٧ٟي ٥اضايي احساص ٲي قٹز ٲشٗٯ ١ثٻ
قٽطزاضي اؾز ٸ قٽطزاضي زض ٢جب ٬آٴ ثٻ ټيچ ٖٷٹاٴ ٸػٽي ثٻ نبحت آٴ دطزاذز ٶرٹاټس ٦طزٖ .ٯيٽصا ٖٹاضو س٧ٟي ٥ايٵ زؾشٻ اظ ٖٹاضو ثٻ ق٧٭ ظيط ٲحبؾجٻ ٸ اظ ٲطاػٗيٵ
زضيبٞز دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ؛دبيبٶ٧بض ؾبذشٳبٶي يب ٪ٹاټي ٲٟبنب حؿبة اذص ذٹاټس ٪طزيس.
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ثُٹض ٦ٯي اظ آٶؼب ٦ٻ ٲشبؾٟبٶٻ زض قٽطؾشبٴ ثٹ٦بٴ ٲبٮ٧يٵ ؾٹزػٹ ثب ؾٹء اؾشٟبزٺ اظ ٖسٰ آ٪بټي ٲطزٰ ٸ ٶيع ٖسٰ ضٖبيز ٢بٶٹٴ ا٢ساٰ ثٻ س٧ٟي ٥اضايي ثهٹضر ٢ٹٮٷبٲٻ اي ٶٳٹزٺ ٸ ايٵ
اٲط ثبٖض ٲك٧الر ٞطاٸاٶي ثطاي قٽط قٽطزاضي ٸ ٲطزٰ ايؼبز ٶٳٹزٺ اٶس اظ ػٳٯٻ ثب ٖسٰ ضٖبيز انٹ ٬قٽطؾبظي ٸ ٲٗٳبضي ٸ َطح سًٟيٯي قٽط  ،قٽط ضا ثٻ ٦ٯي ثٻ ټٱ ضيرٻ اٶس ٸ اظ
َطٞي ثب سٹػٻ ثٻ ٖسٰ دطزاذز ٖٹايبر ٢بٶٹٶي ٸ ٶيع سبٲيٵ ًٞبټبي ذسٲبسي قٽطزاضي ٢بزض ثٻ سبٲيٵ ذسٲبر ٸ ٶيبظټبي ؾب٦ٷيٵ ايٵ اٲال ٤ٶٳي ثبقس ٸ اظ َطٞي چٹٴ ثيف اظ %70
اٲال ٤قٽط ٲشبؾٟبٶٻ ثٻ ايٵ ق٧٭ ثٹزٺ ٸ قٽطزاضي زض نٹضر ٖسٰ نسٸضدطٸاٶٻ ٸ يب اذص ٦بٲ٭ ٖٹاضيبر ذٹز ثبٖض ؾٹءْٵ ٸ ٶيع سكٹيف اشټبٴ ٖٳٹٲي (٦ٻ ٲشبؾٟبٶٻ ثب ٢ٹاٶيٵ آقٷبيي
ٶساضٶس) ٲي ٪طزز ٦ٻ قٽطزاي ٲشحٳ٭ نسٸض دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ٸ انالحبر ػعئي ٸ دبيٻ زض ٲٗبثط ٸ ًٞب قسٺ ٦ٻ ٪بټبً ٖسي اظ ٲبٮ٧يٵ ٖٯي ضٚٱ ٖسٰ دطزاذز ټط٪ٹٶٻ ٖٹاضو ثب اؾشٟبزٺ
اظ ذٯ٭ ٢بٶٹٶي ا٢ساٰ ثٻ زٖٹي ٖٯيٻ قٽطزاضي ٲجٷي ثط ٞطٸـ ٲٗبثط ٸ انالحبر ثٻ قٽطزاضي قسٺ اٶس ٸ ٦ٻ ٲشبؾٟبٶٻ ثًٗبً نسٸض ح٧ٱ ٖٯيٻ قٽطزاضي اظ َط ٜٲطاػٕ ً٢بئي ٶيع نبزض قسٺ
ايٵ اٸاٲط ثبٖض قسٺ ٦ٻ قٽطزاضي ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٽبز ٲطزٲي ٦ٻ ټعيٷٻ ذٹز ضا ٖٹاضيبر ٲحٯي سأٲيٵ ٲي ٶٳبيس ثٻ اظيَ ٥ط٢ ٜبزض ثٻ ازاضٺ قٽط ٸ ٸ ؾيٳبي قٽطي ٸ ديبزٺ ٦طزٴ َطح ټبي
سًٟيٯي ٸ ػبٲٕ ٸ ٶيع اضائٻ ذسٲبر قٽطثٻ قٽطٸٶساٴ ثبقس
ٮصا زضايٵ ضاؾشب ػٽز ٖسٰ سكٹيف اشټبٴ ٖٳٹٲي ٸٶيع ٸنٹٖ ٬ٹاضيبر ٢بٶٹٶي قٽطزاضي (ټعيٷٻ س٧ٟي ) ٥ټعيٷٻ س٧ٟي ٥زض زاذ٭ ٲحسٸزٺ قٽط ثٻ نٹضر شي٭ ٲحبؾجٻ ٸ اذص ٲي٫طزز:
اٮ :ٝزض نٹضسي ٦ٻ اٲال ٤زاضاي ؾٷس طجشي ٸ ضؾٳي ٦كٹض ثبقٷس ٸ ٲؿبحز ايٵ ُٗ٢بر ثيف اظ  500ٲشطٲطثٕ ثبقس ثطاثط ٲبزٺ 101انالحي ٢بٶٹٴ قٽطزاضي ٖٳ٭ ٲي قٹز
ة :زض نٹضسي ٦ٻ اٲال ٤زاضاي ؾٷس طجشي ٸ ضؾٳي ٦كٹض ثبقٷس ٸ ٲؿبحز ايٵ ُٗ٢بر ٦ٳشط يب ٲؿبٸي  500ٲشطٲطثٕ ثبقس زض نٹضر ضٖبيز يٹاثٍ َطح سًٟيٯي زض نٹضسي ٦ٻ زض
٦بضثطي ٲؿ٧ٹٶي ٸا ٕ٢ثبقس ثطاي ټط ٲشطٲطثٕ ثب٢يٳبٶسٺ ٲٯ ٥زض ٦بضثطي ٲؿ٧ٹٶي يب سؼبضي (  )55 Pدبٶعزٺ ثطاثط اضظـ ٲٷُ٣ٻ اي(اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي ظٲيٵ) ٸ ثطاي ؾبيط ٦بضثطي
ټبي ثطاي ټط ٲشطٲطثٕ ثب٢يٳبٶسٺ ٲٯ)35 P ( ٥
ح :زضذهٹل اؾٷبز ٖبزي( ٢ٹٮٷبٲٻ اي) زض نٹضسي ٦ٻ ٲٗبثط ٸ ًٞبټب ثهٹضر ضاي٫بٴ ثٻ قٽطزاضي ٸا٪صاض ٪طزز ٸ ٲبٮ ٥انٯي ٲسٖي ٚطاٲز ٶجبقس ػٽز ػٯٹ٪يط اظ سكٹيف اشټبٴ
ٖٳٹٲي ٖٹاضو س٧ٟي ٥ثٻ ٲ٣ساض ٚيط ٢بث٭ ٢يبؼ يٗٷي ثب ثطاي ټط ٲشطٲطثٕ ثب٢يٳبٶسٺ ٲٯ ٥زض ٦بضثطي ٲؿ٧ٹٶي يب سؼبضي (  )55 Pدبٶعزٺ ثطاثط اضظـ ٲٷُ٣ٻ اي(اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي
ظٲيٵ) ٸ ثطاي ؾبيط ٦بضثطي ټبي ثطاي ټط ٲشطٲطثٕ ثب٢يٳبٶسٺ ٲٯ)35 P ( ٥
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تجهطُ : 1زض ذهٹل ثٷس (ح) چٷبٶچٻ زض حب ٬يب آيٷسٺ ٲبٮ ٥ٲسٖي ٚطاٲز ٸ اظ ثبثز ټط٪ٹٶٻ سٗطيى ٸ ٲٗبثط ثبقس ٖٹاضو س٧ٟي ٥ثطاثط ٲبزٺ ٢ 101بٶٹٴ قٽطزاضي ټب اظ ٲبٮ ٥اذص ٸ
ټعيٷٻ اذص قسٺ ثٷس (ح) ثٻ ٶطخ ؾب ٬اذص ٖٹاضو اظ آٴ ٦ؿط ٲي قٹز ٸ ٲبثٻ اٮشٟبٸر اذص ٲي قٹز ٸ ا٪ط ٲؿبحز ٲٯ ٥اظ  500ٲشطٲجٕ ٦ٳشط ثبقس ٦ %30بضقٷبؾي ضٸظ ٲٯ٥
ر :زض نٹضر ازٖبي ٚطاٲز ٲبٮ ٥زض ټط حب ( ٬اٖٱ اظ ازٖبي ٚطاٲز ٸ ػٽز اػطاي َطح سٹؾٗٻ يب انالح ٲٗبثط ٸ  ) ...ټعيٷٻ س٧ٟي٢ %30 ٥يٳز ٦بضقٷبؾي ضٸظ اذص ٲي قٹز
تجهطُ :2ثب اٖٳب ٬ٲبزٺ ٢ 101بٶٹٴ قٽطزاضي ټب چٷبٶچٻ س٧ٟي٧ٽبي ٞٹ ٠ثب ديكٷٽبز ٸ زضذٹاؾز ٲبٮ ٥اٶؼبٰ ث٫يطز؛ ٦٭ قٹاضٔ َطح ټبزي ػبٲٕ سٟهيٯي ؛ قٹاضٔ ديكٷٽبزي ٲبٮ ٥ٸ ٶيع
سٗطيى احشٳبٮي ٲٯ٦ ٥ٻ ٲٷؼط ثٻ ٦ؿطؾٷس ٸ انالح آٴ قٹ ز؛ ثٻ َٹض ضاي٫بٴ ثٻ قٽطزاضي سٗٯ ١ٲي ٪يطز ٸ قٽطزاضي ثٻ ټيچ ٸػٻ ٚطاٲشي اظ ثبثز ٲٹاضز ٞٹ ٠دطزاذز ٶرٹاټس ٶٳٹز.
سجهطٺ  :2زض ٦ٯيٻ اٲال ٤طجشي ٞٹ ٠چٷبٶچٻ س٧ٟي ٥ثب س٣بيبي اقربل ٶجٹزٺ ٸ ٶبقي اظ اػطاي َطح ټبي قٽطزاضي ثبقس ؛ ٲٯ ٥ٲكٳٹ٢ ٬بٶٹ ٴ سٗييٵ ٸيٗيز اٲال ٤ٸا ٕ٢ز ض َطح ټبي
زٸٮشي ٸ قٽطزاض ي ټب ذٹاټس ثٹز اٲب زض ذهٹل اٲال ٤طجشي ٲٹيٹٔ ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ  147ٸ ٢ 148بٶٹٴ طجز چٷبٶچٻ زض ټٷ٫بٰ طجز ٲٯ ٥اؾشٗالٲي اظ قٽطزاضي نٹضر ٶ٫طٞشٻ ثبقس ((
زض ا٦ظط ٲٹاضز اؾشٗالٰ نٹضر ٶذصيطٞشٻ اؾز)) ٢بٶٹٶ٫صاض ح ١اذص ٖٹاضيبر ٢بٶٹٶي ضا ثطاي قٽطزاضي ٲحٟٹِ زاٶؿشٻ اؾز .زض چٷيٵ حبٮشي چٷبٶچٻ ٲبٮ٧يٵ اٲال ٤زاضاي اؾٷبز ٲبزٺ 147
ٸ  148اظ ثبثز ٲ٣ساض اٲال ٤ٸا ٕ٢زض ٲؿيط سٗطيى ذٹز س٣بيبي ٚطاٲز ٶٷٳبيٷس ٲجٷبي ٲحبؾجٻ زض ٦بضثطي ٲؿ٧ٹٶي يب سؼبضي (  )55 Pٸ ثطاي ؾبيط ٦بضثطي ټبي ثطاي ټط ٲشطٲطثٕ
ثب٢يٳبٶسٺ ٲٯ )35 P ( ٥اٲب زض نٹضر س٣بيبي اذص ٚطاٲز ٶٳبيٷس ٲجٷبي ٲحبؾجٻ ٖٹاضو س٧ٟي % 30 ٥اضظـ ٦بضقٷبؾي ضٸظ ثب٢يٳبٶسٺ ٲٯ ٥ثٗس اظ ضٖبيز سٗطيى ذٹاټس ثٹز.
تجهطُ :3ثٻ ٲٹػت ٢بٶٹٴ ٲٷٕ ٞطٸـ ٸ ٸا٪صاضي اضايي ٞب٢س ٦بضثطي ٲؿ٧ٹٶي ثطاي اٲط ٲؿ٧ٵ ثٻ قط٦شٽبي سٗبٸٶي ٲؿ٧ٵ ٸ ؾبيط اقربل ح٣ي٣ي ٸ ح٣ٹ٢ي ٲهٹة ٞ 81 /5/16طٸـ ٸ
ٸا٪صاضي اضايي ثب ٦بضثطي ٚيط ٲؿ٧ٹٶي ٲٳٷٹٔ ثٹزٺ ٸٮي چٷبٶچٻ قٽطزاضي ثط اؾبؼ آضاي ٦ٳيؿيٹٴ ٲٛبيطسٽبي ٚيط اؾبؾي يب ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ  5يب آضاي نبزضٺ اظ قٗجبر زيٹاٴ ٖس اٮز
ازاضي ٲٯعٰ ثٻ س٧ٟي ٥ايٵ ٢جي٭ اضايي زض حس ٶهبة ُٗ٢بر ٲؿ٧ٹٶي ((ٸ يب حس ٶهبة ُٗ٢بر ٲٛبيط ثب ٦بضثطي ٲٯ٪ ))٥طزز ثطاثط ؾُح س٧ٟي ٥يٹاثٍ َطح سٟهيٯي ٪طزز؛ ٖٹاضو
س٧ٟي ٥ثط ٲجٷبي ٲٯ )35 P ( ٥اٲب زض نٹضر س٣بيبي اذص ٚطاٲز ٶٳبيٷس ٲجٷبي ٲحبؾجٻ ٖٹاضو س٧ٟي % 30 ٥اضظـ ٦بضقٷبؾي ضٸظ ذبٮم ُٗ٢بر ثٗس اظ ضٖبيز سٗطيى ذٹاټس ثٹز.
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تجهطُ  :3زض ذهٹل س٧ٟي ٥اٲال٦ي ٦ٻ زض زٸ يب چٷس ثط ٢طاض ٲي ٪يطٶس .ټعيٷٻ س٧ٟي ٥ټط٦ساٰ اظ ُٗ٢بر ثط ٲجٷبي اضظـ ٲٷُ٣ٻ ٲٗجطي ٦ٻ دؽ س٧ٟي ٥ثط آٴ ٸا ٕ٢ٲي ٪طزٶس ټعيٷٻ
س٧ٟي ٥ٲحبؾجٻ ٸ اذص ذٹاټس قس .ټٳچٷيٵ ا٪ط ٲٯ٧ي دؽ اظ س٧ٟي ٥زض زٸ ثط ٸا ٕ٢قٹز ټعيٷٻ س٧ٟي ٥ثط ٲجٷبي ثيكشطيٵ ٢يٳز اضظـ ٲٗبٲالسي زاضايي ٲحبؾجٻ ذٹاټس قس.
هبزُ  - 22ػَاضو تفىيه اػيبًي
زض ٦ٯيٻ ؾبذشٳبٶٽبئي ٦ٻ قطايٍ س٧ٟي ٥اٖيبٶي ثطاؾبؼ يٹاثٍ آدبضسٳبٴ ضا زاضا ٲي ثبقٷس يٗٷي ٲكشط٦بر ٸ ٲكبٖب ر ؾبذشٳبٴ ٸ دبض٦يٷ ٩ٲٹضز ٶيبظ ثطاي ټط َج٣ٻ ٸ ٸاحس ( حؿت
ٲٹضز) ضا زاضا ثبقٷس؛ اٲ٧بٴ س٧ٟي ٥اٖيبٶي ٲ٣سٸض ثٹزٺ  ،ٲحبؾجٻ ٖٹاضو س٧ٟي ٥اٖيبٶي َجٞ ١طٲٹ٦ ٬ٯي ظيط ثٻ ظيط ٲحبؾجٻ ٲي ٪طزز:

T = S× P
 = Sٲؿبحز ٦٭ ظيطثٷب

 = Tٲجٯ٢ ٙبث٭ دطزاذز

٢ = Pيٳز ټط ٲشط ٲطثٕ ظيطثٷب ثب سٹػٻ ٶٹٔ ٦بضثطي ٸ ٶٹٔ ٲهبٮح ثٻ ٦بضضٞشٻ ٦ٻ اظ ؾشٹٶٽبي ػسٸ -22( ٬اٮ )ٝاؾشرطاع ٸ ػبي٫عيٵ ذٹاټس قس
جسٍل( -22الف )ٖ :ٹاضو ټط ٲشط ٲطثٕ س٧ٟي ٥اٖيبٶي ثب اٶٹٔ ٦بضثطي ٸ ٲهبٮح ثٻ ٦بضضٞشٻ
ضزیف

ًَع ؾبذتوبى

هؿىًَي

تجبضي

هُت پعقىبى -زفتط ازاضي – آظهبیكگبُ ٍ  . . .ؾبٮٵ دطٸـ زاٰ ٸ َيٹض ٸ آثعي

1

ؾبذشٳبٴ سٳبٰ ثشٹٶي (اؾ٧ٯز  ،زيٹاض  ،ؾ)ٝ٣

 40000ضيب٬

 168000ضيب 252000 ٬ضيب٬

19200

ضيب٬

2

ؾبذشٳبٴ اؾ٧ٯز ثشٹٶي ٸ اؾ٧ٯز ٞٯعي

 36000ضيب٬

 156000ضيب 234000 ٬ضيب٬

19200

ضيب٬

3

ؾبذشٳبٴ آػطي ٸ ؾٹٮٻ

 24000ضيب٬

96000

ضيب٬

 144000ضيب٬

1400

ضيب٬

4

ؾبيط ؾبيط ؾبذشٳبٶٽب

ضيب٬

48000

ضيب٬

ضيب٬

9600

ضيب٬

10000

تجهطُ  :1ٲٛبظٺ دبؾبغ ظيط ٤ٲؿشظٷي ثٹزٺ ٸ ٗٞالً ٖٹاضو س٧ٟي ٥اظ آٴ اذص ٶرٹاټس قٹز.

72000
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هبزُ  - 23جطاین اثمبء ثٌبء (جطاین هبزُ )100
٢بٶٹٴ ٲبزٺ  100قٽطزاضيٽب ايٵ اذشيبض ثٻ ٦ٳيؿيٹٴ ٲطثٹٌ زازٺ اؾز سب زض نٹضر ٖسٰ يطٸضر ٢ٯٕ ٸ ٢ٳٕ ثٷب ٸ ثب سٹػٻ ثٻ ٲٹٗ٢يز ٲٯ ٥اظ ٶٓط ٲ٧بٶي (زض ثط ذيبثبٶٽبي انٯي يب ذيبثبٶٽبي
ٞطٖي ٸ يب ٦ٹ چٻ ة ٴ ثبظ يب ة ٶجؿز) ضأي ثٻ اذص ػطيٱ ټبي ٦ٻ ٲشٷبؾت ثب ٶٹٔ اؾشٟبزٺ اظ ًٞبي ايؼبز قسٺ ٸ ٶٹٔ ؾبذشٳبٴ اظ ٶٓط ٲهبٮح ٲهطٞي ثبقس سٗييٵ ٸ قٽطزاضي ٲ٧ٯ ٝاؾز
ثط اؾبؼ آٴ ٶؿجز ثٻ ٸنٹ ٬ػطيٳٻ ا٢ساٰ ٦ٵ ز .ٲجٷبي سٗييٵ ػطايٱ ثط اؾبؼ اضظـ ٲٗبٲالسي ٸ يطايت اٖٳبٮي ثط اؾبؼ سجهطٺ ټبي  2اٮي ٢ 5بٶٹٴ ٲص٦ٹض ذٹاټس ثٹ ز .ټٳيٷُٹض سجهطٺ
 11ټٳيٵ ٢بٶٹٴ ٲ٣طض ٶٳٹزٺ آئيٵ ٶبٲٻ اضظـ ٲٗبٲالسي ؾبذشٳبٴ دؽ اظ سٽيٻ سٹؾٍ قٽطزاضي ٸ سهٹيت آٴ سٹؾٍ قٹضاي اؾالٲي قٽط ٲال ٤اذص ػطايٱ ذٹاټس ثٹز.
ٖٯيٽصا ثب ٖٷبيز ثٻ ٲٹاضز ٢بٶٹٶي ٲص٦ٹض اضظـ ٲٗبٲالسي ػٽز اٖٳب ٬ػطايٱ ٲطثٹٌ سٹؾٍ ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ  100ثٻ قطح ػسٸ - 23 ( ٬اٮ )ٝسٗييٵ ٲي ٪طزز.
جسٍل( -23الف ) :ػطائٱ ټط ٲشط ٲطثٕ اٖيبٶي ثب اٶٹٔ ٦بضثطي ٸ ٲهبٮح ثٻ ٦بضضٞشٻ
ضزیف

ًَع ههبلح

ليوت ّط هتطهطثغ

ًَع ههبلح

ضزیف

ليوت ّط هتطهطثغ

1

ؾبذشٳبٴ سٳبٰ ثشٹٶي (اؾ٧ٯز  ،زيٹاض  ،ؾ)ٝ٣

200000

ضيب٬

4

ؾبذشٳبٴ آػطي ثب ؾٞ ٝ٣ٯعي يب سيطچٻ

120000

ضيب٬

2

ؾبذشٳبٴ اؾ٧ٯز ثشٹٶي ثب ټط ٶٹٔ ؾٝ٣

180000

ضيب٬

5

ؾٹٮٻ

100000

ضيب٬

3

اؾ٧ٯز ٞٯعي ثب ټط ٶٹٔ ؾٝ٣

150000

ضيب٬

6

ؾبيط ؾبيط ؾبذشٳبٶٽب

70000

ضيب٬

سٹييح ٲٽٱ :ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ زض ٲبزٺ  6ټٳيٵ سٗطٞٻ ش٦ط ٪طزيس ٦ٯيٻ ثٷبټبيي ٦ٻ ثهٹضر ٚيط ٲؼبظ (ثسٸٴ دطٸاٶٻ) ؛ ٲبظاز ثط دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي يب زض٦بضثطي ٲٛبيط احساص قسٺ يب ثكٹٶس ٸ دؽ
ا ظ َطح زض ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ ٢ 100بٶٹٴ قٽطزاضي ضأي ثٻ اث٣بء آٶٽب نبزض ٪طزز ٖالٸٺ ثط اذص ػطايٱ سٗييٵ قسٺ سٹؾٍ آضأي ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ  100؛ ٲكٳٹ ٬زضيبٞز ٖٹاضو دصيطٺ ٸ ؾبيط
ٖٹاضيبر ( دصيطٺ اٖيبٴ ي؛ س٧ٟي٥؛ ٲبظاز سطا٦ٱ ٸ )...ذٹاټٷس ثٹز  .ٲيعاٴ ٖٹاضو ٲشٗٯ٣ٻ ثٻ ٲبٶٷس ٖٹاضو نسٸض دطٸاٶٻ ػسيس ٲحبؾجٻ ٸ اذص ذٹاټس ٪طزيس.
تجهطُ  :1زض ذهٹل سجهطٺ  5ثٗس اظ اٖٳب ٬يطيت ي ٥زټٱ ٲجٯ ٙػطيٳٻ ټط ٲشطٲطثٕ ٶجبيس اظ ٲجٯ ٙػسٸ-23( ٬اٮ )ٝايٵ سٗطٞٻ ٶجبيس ٦ٳشط ثبقس زض نٹضر ٦ٳشط ثٹزٴ ثبيس ٲجٯ ٙايٵ
ػسٸ ٬اٖٳب٪ ٬طزز
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هبزُ  - 24ػَاضو هكطفيت (حك تكطّف)
زض اطط زضذٹاؾز ٦ٯيٻ قٽطزاضاٴ اظ ٸظيط ٦كٹض ٲجٷي ثط سحٳي٭ ثبض ٲبٮي ثؿيبض ؾٷ٫يٵ ثٻ قٽطزاضي ټب زض اطط اػطاي َطح ټبي قٽطزاضي زض ذيبثبٴ ٦كي  ،ٲؿيط ٪كبيي ٦ٻ سحٳي٭ ثبض
ٲبٮي اػطاي َطح ټب ٸ ؾبيط َطح ټب ؾبيط ٲؤزيبٴ دطزاذز ٦ٷٷس٪بٴ ٖٹاضو ٸ قٽطٸٶساٴ ٲشٹػٻ ٲي ٪طزز زض نٹضسي ٦ٻ ثٽطٺ ثيكشط ضا  ٍ٣ٞٲبٮ٧يٵ ٲي ثطٶس ٦ٻ ٲٯ ٥آٶٽب زض ثط َطح
ټبي قٽطزاضي (ذيبثبٴ  -دبض ٤ٸ ٚيطٺ ) ٢طاض ٲي ٪يطز ٸ يب ٢ؿٳشي اظ ٲٯ ٥ٲبٮ٧يٵ ذبضع اظ َطح ثب زضيبٞز ٚطاٲز ثب٢ي ٲي ٲبٶس ٮصا ثب اؾشٟظبض ٸظيط ٦كٹض اظ ٲحًط ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي
ٸٮي اٲط ٲؿٯٳيٵ ٸ ٲٹا٣ٞز ٲٗٓٱ ٮٻ ٲجٷييي ثط زضيبٞز ٲكطٞيز -سكط ٜاظ ٲبٮ٧ي ٦ٻ ٢ؿٳشي اظ ٲٯ ٥آٶٽب زض ثيطٸٴ َطح ٸ يب ٦الً زض ثط ذيبثبٴ ٸ َطح قٽطزاضي ٢طاض ٲي ٪ؿط ٲكطٸٌ ثٻ
ايٷ٧ٻ ټٷ٫بٰ ٞطٸـ ثطاي ثب٢يٳبٶسٺ يب ٦٭ ٲٯٖ ٥ٹاضو ٲكطٞيز ٸ سكط ٜزضيبٞز قٹز ٮصا زؾشٹضاٮٗٳ٭ ٶحٹٺ ٲحبؾجٻ ٸ ٲُبٮجٻ ٖٹاضو ٲكطٞيز ٸ سكطَ ٜي  2643/1/3/34ٲٹضذٻ
 70/11/27ٸظيط ٲحشطٰ ٸ٢ز ٦كٹض (ػبٶكيٵ ٸ ٢بئٱ ٲ٣بٰ قٹضاټبي اؾالٲي) ثٻ قٽطزاضي ټب اثال٘ ٸ اظ اٸ ٬ؾبٖ 1371 ٬ٹاضو ٲكطٞيز ٸ سكط ٜزض قٽطزاضي ټب ثٻ اػطا زضآٲسٺ ٸ اظ
ظٲبٴ ضٸي ث٧بضآٲسٴ قٹضاټبي اؾالٲي قٽط ٶيع ٖٹاضيبر ٲص٦ٹض ټطؾب ٬سهٹيت ٸ اظ اػطاي سجهطٺ  1ٲبزٺ ٢ 5بٶٹٴ انالح ٲٹاز اظ ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ ؾٹٰ سٹؾٗٻ ا٢شهبزي (٢بٶٹٴ ٲٹؾٹٰ ثٻ
سؼٳيٕ ٖٹاضو ٦ٻ اظ  82/1/1ٸيٕ ٖٹاضيبر ٲحٯي ػسيس ٸ اٞعايف ٶطخ ټطي ٥اظ ٖٹاضيبر ٲحٯي ٲي ثبيؿشي حسا٦ظط سب دبٶعزټٱ ثٽٳٵ ٲبٺ ټطؾب ٬ثطاي اػطا زض ؾب ٬ثٗس سهٹيت ٸ
اٖالٰ ٖٳٹٲي ٪طزز نٹضر ٲي دصيطز.ثب سٹػٻ ثٻ زازٶبٲٻ  160ٲٹضذٻ  69/6/15ټيبر ٖٳٹٲي زيٹاٴ ٖساٮز ازاضي ٦ٻ سب سك٧ي٭ قٹضاټبي اؾالٲي زض ټط قٽط  ،ٸظيط ٦كٹض ؾطدطؾز
ٸظاضر ٦كٹض ػبٶكيٵ قٹضاټبي اؾالٲي آٴ قٽط زض اٲٹض ٲطثٹٌ ثٻ قٽطزاضي ټب اؾز ٸ ٲبزاٲي ٦ٻ زضآٲسټبي ديف ثيٷي قسٺ ٦بٞي ٶجبقس قٹضاي قٽط ٲي سٹاٶس ثب سٷٟيص ٸٮي اٲط ثطاي
سأٲيٵ ټعيٷٻ ټبي قٽطزاضي ٖٹاضو ٲشٷبؾت ثب اٲ٧بٶبر ا٢شهبزي ٲح٭ ٸ ذسٲبر اضائٻ قسٺ سٗييٵ ٶٳبيس.
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تؼبضیف
َ - 1طح ّبي انالح هؼبثط :ثٻ َطح ټبي اَال ٠ٲي ٪طزز ٦ٻ زض اطط ٲُبٮٗبر سطاٞي٧ي  ،ٸ يب َطح ټبي قٽطؾبظي ٶيبظ ثٻ انالح زض َطح ٸ يب ٲٗبثط زاضز
َ - 2طح ّبي تَؾؼِ ٍ تَُیل :ثٻ ٪صض ټبي اَال ٠ٲي ٪طزز ٦ٻ زٸاٰ ٲؿيط ٲٹػٹز ثط اطط ٲُبٮٗبر سطاٞي٧ي زض َطح ټبي قٽطؾبظي ديف ثيٷي ٸ َطاحي قسٺ اٶس
َ - 3طح ّبي تؼطیًي :ثٻ ٪صضټبي اَال ٠ٲي٫طزز٦ٻ ٚبٮجبًزضټٷ٫بٰ سؼسيس ثٷبٸيب احساص ثٷبثطاثطآئيٵ ٶبٲٻ ٪صضثٷسي ٸيبَطحٽبي سًٟيٯي ٸؾبٲبٶسټي ٲكٳٹ٣ٖ ٬ت ٶكيٷي ٲي٫طزز
َ - 4طح ّبي احساثي :ثٻ ٪صض ټبي اَال ٠ٲي ٪طزز ٦ٻ ثطاي ٲُبٮٗبر قٽطؾبظي ٸ سطاٞي ٥ايؼبز ٸ احساص ٲي ٪طزٶس.
سجهطٺ  :ٶٓط ثٻ  10306/61ٲٹضذٻ  85/2/4ازاضٺ اٲٹض ح٣ٹ٢ي ٸظاضر ٦كٹض ٖ :ٹاضو ح ١قطٞيز ثب ٖٷبيز ثٻ ؾيط س٧ٹيٷي آٴ ٶٹٖبً ٖٹاضو ٲحٯي اؾز ٸ قٹضاټب ثب سٹػٻ ثٻ اذشيبضار
٢بٶٹٶي ذٹز ٲي سٹاٶٷس زض چٽبضچٹة ٲ٣طضار ٲطثٹَٻ زض ايٵ ذهٹل ٸيٕ ٖٹاضو ٶٳبيٷس.
هبزُ ٍاحسُ :ثٻ ٦ٯيٻ اضايي ٸ اٲال٦ي ٦ٻ ثط اطط َطح ټبي انالحي  ،سٗطيى  ،سٹؾٗٻ اي ٸ احساطي زض ثط ٪صض انالحي ٸ يب سٗطيى ٸ يب احساطي ٸا ٕ٢ٲي قٹٶس ٖٹاضو ٲكطٞيز ثطاي
ي ٥ثب سٗٯ ١ٲي ٪يطز٦ٻ ټٷ٫بٰ ٞطٸـ ٶؿجز ثٻ ؾٽٱ ٞطٸـ ضٞشٻ  ،اظ نبحجبٴ ايٵ ٢جي٭ اٲال ٤ثطاثط ٲٟبز سجبنط شي٭ ايٵ ٲبزٺ ٸاحسٺ سٹؾٍ قٽطزاضي ٸنٹ ٬ذٹاټس قس.

تجهطُٖ :1ٹاضو ٲكطٞيز ثٻ ٦ٯيٻ اضايي ٸ اٲال٦ي ٦ٻ زض ٲٗطو َطح ٸ يب ثط اؾبؼ اػطاي َطح ټبي ٲبزٺ ٸاحسٺ ثط ٪صظ ٸا ٕ٢قسٺ ٸ يب ٲي قٹٶس  %20اضظـ ٦بضقٷبؾي ثطاي ثب٢يٳبٶسٺ
ذبضع اظ َطح ٲي ثبقس ٸ اػطاي ٦ٯيٻ ٖٳٯيبر اػطايي ٲطثٹَٻ ثٻ ايٵ ٸاحسټب ثٻ ٖٽسٺ قٽطزاضي ٲي ثبقس
تجهطُ ٦ :2ٯيٻ ٲؿشحسطبسي ( ٲبٶٷس ثٹؾشبٴ  ،دبضًٞ ، ٤بي ؾجع ) زض ٲؼبٸض اٲال٦ ٤ٻ سٹؾٍ قٽطزاضي احساص ٲي قٹز ٲٹػت اضظـ اٞعٸزٺ ٲي ٪طزٶس ٖٹاضو ٲكطٞيز ثط اؾبؼ 3P
سب ٖٳ 100 ١ٲشط ثٗس اظ اػطاي َطح قٽطزاضي  ،نطٞبً ثطاي اٲال ٤سؼبضي سٗٯ ١ٲي ٪يطز
تجهطُ ٦ :3ٯيٻ اٲال٦ي ٦ٻ ٲكٳٹ ٬سٗطيى ٪طزٶس (ثٻ قطٌ ايٵ ٦ٻ ٲؿبحز سٗطيى ثيف اظ ٲؿبحز حبن٭ َٹ ٬زټٷٻ ٲٯ ٥زض ثط ٪صض ػسيس يطة زض ٶهٖ ٝطو سٗطيى ثبقس ٸ
ٲؿبحز سٗطيى ثيف اظ ٦ %25٭ ٲٯ ٥ثبقس) ٲكطٸٌ ثٻ ايٷ٧ٻ ٲُبٮجٻ ٚطاٲز ٶٷٳبيٷس ٲكٳٹ ٬دطزاذز ٖٹاضو ح ١ٲكطٞيز ٶٳي قٹٶس ٸ قٽطزاضي ثطاي ټط ٲٯ ٥سٹا٣ٞٷبٲٻ اي سٷٓيٱ ٦ٻ
ټط ٶؿرٻ آٴ زض ح٧ٱ ٸاحس زض ؾٹاث ١ٶ٫ٽساضي ذٹاټس قس.
ٲظب :٬زض ذيبثبٴ اٶ٣الة َطٞيٵ  6ٲشط (ټط َط3 ٜٲشط) سٗطيى زاضز زض نٹضسي ٦ٻ ي ٥زټٷٻ ٲٛبظٺ ٖٳ ١سٗطيى آٴ ثيف اظ  3ٲشط ثبقس ٸ ازٖب ٚطاٲز ٶٷٳبيس قبٲ٭ ح ١سكط ٜٶٳيكٹز.
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تجهطُ  :4اٲال٦ي ٦ٻ زض ٲؿيط ٲٗبثط ٢طاض ٶٳي ٪طٞشٷس ٸٮي ثب اػطاي َطح زض ثط ٲٗبثط احساطي ٢طاض ٲي ٪يطٶس قبٲ٭ ح ١ٲكطٞيز ٦ %30بضقٷبؾي ضٸظ ثٗس اظ اػطاي َطح ٲي ٪طزز .
تجهطُ  :5زض ٲٹضز اٲال٦ي ٦ٻ زض ٲؿيط َطح احساص ٲٗبثط ٢طاض ٶساضٶس ٸ ٮ٧ٵ زض اطط اػطاي ٲٗبثط ػسيس زض ثط ٲٗبثط ٢طاض ٲي ٪يطٶس ٖٹاو ح ١ٲكطٞيز زض ټٷ٫بٰ س٣بيبي ٲبٮ ٥ثطاي
اذص ٲؼٹظ ايؼبز زضة ٸ يب انالح ؾٷس ٸ يب دطٸٶٻ ؾبذشٳبٶي ٸ ٚيطٺ ٸنٹ ٬ذٹاټس قس ٲبٮ٢ ٥ج٭ اظ دطزاذز سكط ٜح ١اؾشٟبزٺ اظ ٲٗجط ضا ٶساضز
تجهطُ  :6زض نٹضسي ٦ٻ ظٲيٵ ٲبٮ٧يٵ ټٳؼٹاض ٞطٸذشٻ قسٺ اٖٱ اظ ٞطٸـ سٹؾٍ ٲبٮ٢ ٥جٯي ٸ يب ٞطٸـ اظ ٶبحيٻ قٽطزاضي زض اػطاي ٲبزٺ ٢ 19بٶٹٴ ٶٹؾبظي ٦ٻ ٲبٮ٧يٵ ٲؼبٸض زض
اٸٮٹيز ذطيس ٢طاض زاضٶس ٸ ٲٯ ٥زض ٲٗجط ػسيس ٢طاضٲي ٪يطٶس ثٻ ٲأذص سجهطٺ  3ٸنٹ ٬ٲي قٹز.
تجهطُ  :7ٲبٮ٧يٷي ٦ٻ اظ ذؿبضر ٲٯ ٥ٸا ٕ٢زض ٲؿيط ذيبثبٴ نطٞٷٓط ٲي ٦ٷٷس (ثٻ قطٌ ايٵ ٲؿبحز زض ٲؿيط سٗطيى ثيكشط اظ ٲؿبحز حبن٭ َٹ ٬زټٷٻ ٲٯ ٥زض ثط ٪صض ػسيس يطة

زض ٶهٖ ٝطو ٲٗجط ػسيس ثبقس ٸ يب ٲؿبحز سٗطيى ثيف اظ ٦ %25٭ ٲٯ ٥ثبقس) اٸالً سطا٦ٱ ؾبذشٳبٶي ثط اؾبؼ ٲؿبحز ٲٯ٢ ٥ج٭ اظ سٗطيى ٖٳ٭ ٸ ٲحبؾجٻ ذٹاټس قس .طبٶيبً ثطاثط
ػسٸ( ٬اٮ )ٝزض شي٭ زضنسي ثٻ ٖٷٹاٴ سكٹي٣ي ٲبظاز ثط يٹاثٍ َطح ػبٲٕ ٸ سًٟيٯي ثٻ اٶشربة ٲبٮ ٥زض ټٳ ٝ٧يب َج٣بر اُٖبء ٲي قٹز.
جسٍل(الف ) :جذٍل تشَيك در هماتل ػذم دريافت غزاهت (پاياپاي) در ٌّگام اجزاي طزح تا اتالؽ اخطار اس ًاحيِ شْزداري
ضزیف

همساض تؼطیى

هيعاى تطاون تكَیمي پبیبپبي غطاهت

هيعاى تطاون تكَیمي زض َجمبت

ول تطاون تكَیمي ثِ ًؿجت هله لجل اظ تؼطیى

1

 0سب  10ٲشط

%5

%5

%10

2

 10سب  20ٲشط

%7/5

%7/5

%15

3

 20سب  50ٲشط

%10

%10

%20

4

 50سب  100ٲشط

%10

%20

%30

5

ثيكشط اظ  100ٲشط

%10

%30

%40
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تجهطُ  :8اٲال٦ي ٦ٻ زٸ ثط يب زٸ ٶجف ټؿشٷس ي٧ي اظ ٲٗبثط  14ٲشطي ٸ ثيكشط ٸٮي قبٲ٭ سٗطيى ٶجبقس ٸ ٲٗجط زي٫ط ٲٯ٦ ٥ٻ قبٲ٭ سٗطيى ٲي قٹز ٲكطٸٌ ثٻ ايٷ٧ٻ ثٗس اظ سٗطيى اظ 12
ٲشطي ثيكشط ٶجبقس قٽطزاضي ثبيس ثٻ ٲ٣ساض سٗطيى ثطاثط ٢يٳز ٦بضقٷبؾي ضٸظ ثٻ ٲبٮٚ ٥طاٲز دطزاذز ٶٳبيس  .ثٻ ٖجبضر زي٫ط زض نٹضسي ٦ٻ زض ثط انٯي سٗطيى ٶساقشٻ ثبقس ٸ ٖطو ثط

ٞطٖي ثٗس اظ سٗطيى ٦ٳشط اظ ثط انٯي ثبقس قبٲ٭ ح ١ٲكطٞيز ٶٳي ثبقس.
تجهطُ  :9ٲبٮ٧يٷي ٦ٻ ثسٸٴ زض ٶٓط ٪طٞشٵ ٲبزٺ ٢ 101بٶٹٴ قٽطزاضي ټب ا٢ساٰ ثٻ سطؾيٱ ٶ٣كٻ ٚيط ٢بٶٹٶي ٸ ثسٸٴ ٲؼٹظ اظ قٽطزاضي ٲي ٶٳبيٷس ٸٮي ٖٳالً قٹاضٔ َطح ټبزي ٸ ػبٲٕ ٸ
سًٟيٯي ضا ضاؾبً آظاز ؾبظي ٲي ٶٳبيٷس ٸ ٶيع ثطاي ثب٢يٳبٶسٺ اٲال ٤قبٲ٭ ٲكطٞيز ٶرٹاټٷس قس ٸٮي زض نٹضسي ٦ٻ ازٖبي ٚطاٲز ثٻ ٲ٣ساض ٸا ٕ٢زض ٲؿيط ٲُبٮجٻ ٶٳبيٷس زض آٴ نٹضر
قٽطزاضي ٶيع سٽبسط ٚطاٲز ثب ٖٹاضو ٲكطٞيز ضا زض ٶٓط ذٹاټس ٪طٞز ثطاثط سجهطٺ 4
(جسٍل ة) چٷبٶچٻ سٗطيى زض ظٲبٴ اذص دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي سٹؾٍ ٲبٮ ٥نٹضر ٪يطز ٸ قٹاضٔ سٗطيى قسٺ ٸ ١ٞٲبزٺ ٢ 101بٶٹٴ قٽطزاضي انالح قٹز ح ١ٲكطٞيز قبٲ٭ ٶرٹاټس
قس ثٯ٧ٻ قٽطزاضي ثطاي ٢ؿٳز سٗطيى ٸ ٲٗبز ٬ٲؿبحز سٗطيى زض َج٣بر ٲبظاز ثطسطا٦ٱ ٶيع نبزض ذٹاټس قٹز
جسٍل(ة ):
ضزیف
1

همساض تؼطیى

 1ٲشط سب ټط ٲ٣ساض سٗطيى

هيعاى تطاون تكَیمي زض ّوىف

ٲٗبز 5 ٬سب  10زضنس ( سطا٦ٱ ٲؼبظ  65سب  70زضنس)

هيعاى تطاون تكَیمي زض َجمبت

ٲٗبز ٬ٲؿبحز ٲ٣ساض سٗطيى

ول تطاون تكَیمي

ٲٗبز ٬ٲ٣ساض سٗطيى
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تَييحبت٦ :ٯيٻ اٲال ٤ٸا ٕ٢زض ٲٗبثط قٽط ٦ٻ ثب ذطيس ٸ يب سٳٯ ٥ثٻ ٲبٮ٧يز قٽطزاضي زض ٲيآيٷس قٽطزاضي ح ١سهط ٜٸ احساص زيٹاض ثٳٷٓٹض ٲٳبٶٗز اظ ٸضٸز اقربل ضا زاقشٻ ٸ
ټيچ قٽطٸٶسي ح ١ثٽطٺثطزاضي اظ آٴ ثسٸٴ ٲؼٹظ قٽطزاضي ضا ٶساضز .ثٷب ثطايٵ سب ظٲبٶي٧ٻ ٲبٮ٧يٵ ټٳؼٹاض چٷيٵ اٲالٖ ٤ٳٹٲي اظ قٽطزاضي اػبظٺ ٶ٫طٞشٻاٶس ح ١ايؼبز زضة ثٻ ايٵ
اٲال ٤ضا ټط چٷس ٦ٻ ايٵ اٲال ٤ثٻ ذيبثبٴ سجسي٭ قسٺ ثبقس ٶساضٶس ٲ٫ط ايٷ٧ٻ ح١اؾشٟبزٺ زاقشٻ ثبقٷس ٦ٻ ٲؿشٯعٰ دطزاذز ح ١ٲكطٞيز ذٹاټٷس ثٹز
ٖٯيٽصا ٲبٮ٧يٵ ٦ٯيٻ اضايي ٸ اٲال٦ي ٦ٻ ثط اطط اػطاي َطح ټبي احساص  ،سٗطيى ٸ سٹؾٗٻ ٸ انالح ٲٗبثط ٸ ٲيبزيٵ زض ثط ٪صض احساطي يب انالحي ٸ يب سٗطيًي زض سٹؾٗٻ ٸا ٕ٢ٲيقٹٶس
زض نٹضر دطزاذز ٶٳٹزٴ ٖٹاضو ح ١ٲكطٞيز ثٻ قٽطزاضي ٲيسٹاٶٷس ٶؿجز ثٻ زضيبٞز ٲؼٹظ ايؼبز زضة ثٻ ذيبثبٴ ا٢ساٰ ٶٳبيٷس.
سجهطٺ  :2ثٻ اؾشٷبز سجهطٺ ثٷس اٮ ٝٲبزٺ ٢ 18بٶٹٴ ٶٹؾبظي ٸا٪صاضي ثب٢يٳبٶسٺ اضايي اظ اػطاي َطحټب ٦ٻ ٲؿبحز آٶٽب ٦ٳشط اظ حس ٶهبة س٧ٟي ٥ٲٷسضع زض يٹاثٍ َطح سًٟيٯي يب
ټبزي قٽط ثبقس ثٻ زٮي٭ قٷبذشٻ ٶكسٴ ثٗٷٹاٴ يُٗ٢ ٥ٻ ٸ ٖسٰ اٲ٧بٴ نسٸض ؾٷس ثٗٷٹاٴ يُٗ٢ ٥ٻ ٲٳٷٹٔ اؾز ٸ ثٳٷٓٹض ػٯٹ٪يطي اظ ٲشطٸ٦ٻ ٸ ٲرطٸثٻ ٲبٶسٴ آٴ ثبيؿشي ايٷ٫ٹٶٻ اضايي
سٳبٲبً سٹؾٍ قٽطزاضي اظ ٲبٮ ٥ذطيساضي ٸ يب َج٢ ١بٶٹٴ سٳٯ ، ٥ا٢ساٰ ٶٳبيس.
 - 1اضايي ٦ٻ زض اػطاي َطح سٗطيى ثٻ ٲبٮ٧يز قٽطزاضي زض ٲيآيٷس چٷبٶچٻ ثٻ اٲال ٤ټٳؼٹاض اٮحب ٠قٹٶس ثُٹضي٧ٻ ٲٹػس ايؼبزاضظـ اٞعٸزٺ ٪طزز قبٲ٭ ح ١ٲكطٞيز ٲي ٪طزز.
 - 2چٷبٶچٻ ٲٯ٧ي ٦ٻ زض ثط ٲٗبثط ٸ ذيبثبٴټب ٸا ٕ٢اؾز سٹؾٍ ٲبٮ ٥ټٳؼٹاض (دكز ػجٽٻ ٸ يب ثطټبي آٴ) ذطيساضي ٸ ثٻ ٲٯ ٥ذٹز اٮحب ٠ٶٳبيس ثكطح ايٵ سٗطٞٻ قبٲ٭ ح ١ٲكطٞيز

ذٹاټس ثٹز .زض ايٵ حب ٬ح ١سكط ٜثطاثط  %35ٲبثٻ اٮشٟبٸر (٢ %35يٳز اضظـ اٞعٸزٺ حبن٭ اظ ٲكطٞيز ثطاثط ٶٓط ٦بضقٷبؼ زاز٪ؿشطي)
سجهطٺ  :5ثُٹض ٦ٯي ٖٹاضو ٲكطٞيز ثٻ اٲال٦ي سٗٯ ١ٲي٪يطز ٦ٻ قٽطزاضي َطحي ضا اػطا ٸ ٲؿيطي ضا آظاز ٸ اضايي حبقيٻ آٴ اضظـ اٞعٸزٺ ديسا ٶٳبيٷس ٸ يب ثب اٮحب ٠ٸ سؼٳيٕ ٲٯ٥
ٲؼبٸض ٲٹػٹز زض ثط ذيبثبٴ ثٻ ٲٯ ٥دكز آٴ اضظـ اٞعٸزٺ زض ٲٯ ٥ايؼبز ٶٳبيس.
تجهطُ  :: 10ؾبذشٳبٶٽبي ٦ٻ ٢جالً ذبضع اظ ٲحسٸزٺ ٢بٶٹٶي َطح سًٟيٯي قٽط ٢طاض زاقشٻ اٶس ٸ زض حب ٬حبيط ثط اطط انالح ٸ سٹؾٗٻ َطح ػبٲٕ زض زاذ٭ ٲحسٸزٺ قٽط ٸا ٕ٢ٲي قٹٶس
دؽ اظ َطح ٲٹيٹٔ زض ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ نس ٶيبظ ثٻ ٸنٹٖ ٬ٹاضو آٴ َج ١ٶٹٔ ٦بضثطي ٲطثٹَٻ ثٗالٸٺ اضظـ اٞعٸزٺ (اضظـ الح %70 )١اضظـ ٲٷُ٣ٻ اي ظٲيٵ ثطاي ټطٲشطٲطثٕ ٖطنٻ
ٸنٹ ٬ذٹاټس قس

نٟحٻ  64اظ 121
هبزُ  - 25اهتيبظ ًگْساضي ثبؽ زض هحسٍزُ لبًًَي ٍ حطین قْط
ثطاثط ٢بٶٹٴ ح ّٟٸ ٪ؿشطـ ًٞبټبي ؾجع ٲهٹة ؾب 59 ٬ٸ سجهطٺ ي ٥آئيٵ ٶبٲٻ ٲطثٹٌ ثٻ آٴ ثبٚبر قٽط ثٻ قطٌ احساص حهبض ٸ ٶ٫ٽساضي ٲُٯٹة اظ زضذشبٴ آٴ ٦ٻ زض دبيبٴ ټط ؾب٬
ٲٹضز ثبظزيس ٸ سأئيس ًٞبي ؾجع قٽطزاضي ٢طاض ٲي ٪يطز ٸ زضذشبٴ ؾطؾجع ٸ ثسٸٴ  ُٕ٢ثبقس:

ٖ - 1ٹاضو ٶٹؾبظي ٶساضز
 - 2اظٖٹاضو  ُٕ٢اقؼبض زض ظٲبٴ س٧ٟي٢ ٥بٶٹٶي  % 15ٲٗب ٜذٹاټس ثٹز
هبزُ ّ - 26عیٌِ ّبي آهبزُ ؾبظي
ٲبزٺ ٸاحس :ټعيٷٻ ټبي ذسٲبر آٲبزٺ ؾبظي ٸ ػسٸ ٬ٸ آؾٟبٮز ٸ ثشٵ ٲٗبثط ثٻ ٖٽسٺ س٧ٟي٦ ٥ٷٷسٺ ثٹزٺ ٸ ثٻ نٹضر ي٧ؼب زض ټٷ٫بٰ س٧ٟي ٥ٸ يب ثطاي ټطي ٥اظ ُٗ٢بر ثٻ ټٷ٫بٰ نسٸض
دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي يب دبيبٶ٧بض يب ٪ٹټي ٲٟبنب حؿبة ٲحبؾجٻ ٸ اذص ذٹاټس ٪طزيس .ٲجٷبي ٲحبؾجٻ ټعيٷٻ ټبي ٲص٦ٹض يب ٞ %40ٽطؾز ثٽبي اٖالٲي ؾب 1392 ٬ٸ يب ثٻ قطح ظيط:
ظيطؾبظي ټط ٲشطٲطثٕ ٲجٯ 20000 ٙضيب٬

ثشٵ ٲٗبثط ٸ ديبزٺ ضٸ ټط ٲشطٲطثٕ ٲجٯ 50000 ٙضيب٬
آؾٟبٮز ي ٥ضٸيٻ ٸ زٸ ټط ٲشطٲطثٕ ٲجٯ 75000 ٙضيب٬

ػسٸ ٬ثب ٦بٶيٹ ټط ٲشطٲطثٕ ٲجٯ 90000 ٙضيب٬

ػسٸ ٬زٸ َطٞٻ(ػٹة) ٲشط َٹ ٬ٲجٯ 200000 ٙضيب٬

ضٞٹژ یا س ٥ػسٸ ٬ټط ٲشط َٹ ٬ٲجٯ 70000 ٙضيب٬

ًٞبي ؾجع ټط ٲشطٲطثٕ ٲجٯ 15000 ٙضيب٬
تجهطُ  :1زض ٦ٹچٻ ټبي ٢سيٳي چٷبٶچٻ ٶيبظ ثٻ آؾٟبٮز ٲؼسز ٦٭ ٦ٹچٻ ثبقس  50زضنس ؾٽٱ قٽطزاضي ٸ  50زضنس ؾٽٱ اټبٮي ٦ٹچٻ
تجهطُ ٖ :2الٸٺ ثط ټعيٷٻ ٞٹ ٠ٲجٯ %6 ٙزي٫طثٗٷٹاٴ ٲبٮيبر ثط اضظـ اٞعٸزٺ ٶيع اذص ٲي ٪طزز.

نٟحٻ  65اظ 121
هبزُ  - 27اهتيبظات قْطزاضي جْت احساث پبضويٌگ گطٍّي
 - 1قٽطزاضي اٲشيبظ ٸيػٺ اي ثطاي احساص دبض٦يٷ٪ ٩طٸټي ٸ َج٣بسي زض ٲحالر ضا ثب حسا٢٭ ٖٹاضو ٲطثٹَٻ (  %30اضظـ زاضايي ثطا ي ټط ٲشطٲطثٕ ) ٲٷٓٹض ذٹاټس ٶٳٹز.

هبزُ ّ - 28عیٌِ اًجبم ذسهبت وبضقٌبؾي
قٽطزاضي ٲؼبظ اؾز ثطاي ثبظزيس اٲال ٤ٸ اضايي ثٻ ټٷ٫بٰ اؾشٗالٰ زٞبسط اؾٷبز ضؾٳي ،ازاضار طجز اؾٷبز ٸ اٲال ، ٤ثبٶ٧ٽب  ،انٷب ، ٜٶٹؾبظي ٸ نسٸض دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ټعيٷٻ ذسٲبر
ٸ ......ضا ثب احشؿبة  %6اضظـ اٞعٸزٺ ثٻ قطح شي٭ اذس ٶٳبيس ٦ٻ ثٻ حؿبة زضآٲس ٖٳٹٲي قٽطزاضي ٸاضيع ذٹاټس قس.

 - 1سٽيٻ ٞيف ثبٶ٧ي ثطاي ثبظزيس ٦بضقٷبؼ ؾبذشٳبٶي ٲجٯ 90000 ٙضيب٬
- 2چٷبٶچٻ ثبظزيس اظ ٲؼشٳٕ ټبي سؼبضي ازاضي ذسٲبسي دعق٧بٴ ٸ يب آدبضسٳبٴ ثبقس ثطاي ټط ٸاحس ػسا٪بٶٻ  35000ضيب٬
تجهطُ ٖ :1ٹاضو ضزي 1 ٝثٗس اظ طجز زضذٹاؾز اذص ٲي قٹز ٸ اٲب ضزي 2 ٝثٗس اظ ثبظزيس ٸ زض نٹضر زضذٹاؾز ٲبٲٹض ثبظزيس اذص ٲي قٹز.

نٟحٻ  66اظ 121
هبزُ  – 29ػَاضو اذتهبني اؾتفبزُ اظ هؼبثط ػوَهي قْط ٍ قْطزاضي تَؾٍ ازاضات ٍ ًْبزّبي ذسهبتي
ٸيٕ ٖٹاضو ح ١االضو ثٻ قط٦شٽبي ( ثط٪ ٠بظ سٯٟٵ آة ٸ ٞبيالة ) ٸ اؾشٷبز آٴ ثٻ سجهطٺ  6ٲبزٺ ٢ 96بٶٹٴ قٽطزاضي ټب ٦ٻ قٹاضٔ ٲٯٖ ٥ٳٹٲي ٲحؿٹة ٸ زض ظٲبٴ ٲؿيط ٪كبيي
ذيبثبٴ سٹؾٍ قٽطزاضي ٚطاٲز ٖطنٻ ٸ اٖيبٶي ثٻ ٲبٮ٧يٵ دطزاذز ٲي قٹز سب قبضٔ ٖٳٹٲي ثبظ ٪كبيي قٹز  .ٸ قط٦ز ټب ثسٸٴ دطزاذز زيٷبضي ثطاي دطزاذز ٚطاٲز ٸ يب ٦ٳ ٥ٲبٮي

ثٻ قٽطزاضي  ٍ٣ٞاظ اٲ٧بٶبر ايؼبز قسٺ سٹؾٍ قٽطزاضي ثٽطٺ ثطزاضي ٶٳٹزٺ ٸ ٮٹٮٻ آة ٞب يالة يب ٦بث٭ ٸ سيط ٸ  ....ضا زض قٹاضٔ ٶهت ٲي ٶٳبيٷس  .ٮصا ٖٹاضو ح ١االضو ثط ٲجٷبي ټط
ٲشط َٹ ٬سبؾيؿبر (ٮٹٮٻ ٦بٶب٦ ٬بث٭)  20زضنس ٢يٳز ٲٷُ٣ٻ اي ثطاي ټط ؾب ٬ثٻ اؾشٷبز ضأي  1481-1477ٲٹضذٻ  1386/12/12ټيأر ٖٳٹٲي زيٹاٴ ٖساٮز ازاضي ٲحبؾجٻ ٸ اذص
ذٹاټس ٪طزيس.
ثطاثط ٢بٶٹٴ زٸٮز ٲ٧ٯ ٝاؾز ثب ٲكبض٦ز ٸ ؾطٲبيٻ ٪صاضي زؾش٫بٺ ټبي ثٽطٺ ثطزاضي ( آة ٸ ٞبيالة ٪بظ سٯٟٵ ثط ) ٠زض قٽطټبي ػسيس سٹؾٍ ٸظاضر ٲؿ٧ٵ ٸ قٽطؾبظي ٸزض
سٹؾٗٻ قٽطټب سٹؾٍ زٞبسط ٞٷي اؾشبٶساضي ٶؿجز ثٻ احساص سٹٶ٭ ٲكشط ٤ٲٹضز ٶيبظ ؾبظٲبٶٽب ٸ قط٦ز ټبي ٲشٹٮي ذسٲبر قٽطي ثب ضٖبيز انٹٞ ٬ٷي ٸ ٲؿبئ٭ ايٳٷي ٲطثٹٌ ثٻ ټط زؾش٫بٺ
اظ ٲح٭ اٖشجبض ټٳبٴ َطحٽب ا٢ساٰ ٶٳبيٷس.
ٮصا قٹضاټبي اؾالٲي قٽط ٲي سٹاٶٷس قط٦ز ټبي ذسٲبر ضؾبٴ ضا ٲ٧ٯ ٝٶٳبيٷس ٦ٻ ثطاي ثٽطٺ ثطزاضي ٖجٹض ٦بٶب ٬ٲؼعا ثٻ ټط قط٦ز ٲٳٷٹٔ ٸ ٦ٯيٻ قط٦شٽبي ذسٲبر ضؾبٴ ثٻ ٲٷبَ١
سٹؾٗٻ قٽطي ٸ اضايي ٦ٻ ٲٹضز س٧ٟي٢ ٥بٶٹٶي ٢طاض ٲي٫يطز ٸ قط٦شٽبي ذسٲبر ضؾبٴ َج٢ ١بٶٹٴ ٲٷٕ ٞطٸـ اضايي ٚيطٲؿ٧ٹٶي ثٹيػٺ ٲبزٺ  8آٴ ذسٲبر ضا ثب اؾشٗالٰ اظ قٽطزاضي
ٸا٪صاض ٶٳبيٷس ٮصا قط٦شٽبي ٞٹ ٠اٮص٦ط ٲ٧ٯٟٷس زض احساص ٦بٶب ٬ٲكشط ٤ثطاي ٖجٹض ٦ٯيٻ ذسٲبر ذٹز اظ ي٦ ٥بٶب ٬ا٢ساٰ ٶٳبيٷس.

نٟحٻ  67اظ 121
هبزُ  - 30ػَاضو اذتهبني اضايي ٍ اهالن ثال اؾتفبزُ ٍ ضّب قسُ قْطي
ثٻ ٲٷٓٹض ػٯٹ٪يطي اظ ٖسٰ اؾشٟبزٺ ٸ يب اؾشٟبزٺ ٚيط ٲؼبظ ٸ ٶب٦بضآٲس ٦ٻ اظ اٲ٧بٶبر ٸ ظيط ؾبذشٽبي قٽطي زض ٲحسٸٺ ذسٲبسي ٸ قٽط٦ٽبي ا٢ٳبضي ثب ٢بثٯيز س٧ٟي ٥ٸ ټٱ چٷيٵ اٞعايف
ثٽطٺ ٸضي اظ ؾُح ٢بث٭ ٢ت ٸ ٬ثطاي اؾشٟبزٺ ٲشٷبؾت اظ اضايي ٸ اٲال ٤زض قٽط  ،قٽطزاضي ثب ضٖبيز يٹاثٍ ثٻ قطح ثٷسټبي شي٭ ٶؿجز ثٻ اذص ٖٹاضو اذشهبني ثٻ نٹضر ؾبالٶٻ اظ
نبحجبٴ اٲال ٤ٸ اضايي ثال اؾشٟبزٺ ذبٮي يب ٲشطٸ٦ٻ ا٢ساٰ ٶٳبيٷس.
الف :حؿت ٢بٶٹٴ قٽطزاض ي ٲي ثبيؿز ْط ٜٲسر  6ٲب ٺ ٮيؿز اضايي ٲٹضز ٶٓط ثب ټط ٶٹٔ ٦بضثطي ضا اؾشرطاع ٸ اٖالٰ ٶٳبيس سب نبحجبٴ آٴ ٶؿجز ثٻ احساص ٸ سجسي٭ ثٻ احؿٵ ا٢ساٰ
ٶٳبيٷس ثٗس اظ ؾذطي قسٴ زض نٹضر ٖسٰ اذص دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي قٽطزاضي ثٻ قطح شي٭ ثٻ ٸنٹٖ ٬ٹاضو اذشهبني ا٢ساٰ ذٹاټس ٦طز.
 - 1ثٻ ٲبذص  10زضنس ٢يٳز ٲٷُ٣ٻ اي ٲٹيٹٔ زٞشطچٻ س٣ٹيٱ زاضائي ثٻ اظاء ټط ٲشطٲطثٕ زض ؾب ٬اٸ٬
 - 2ثٻ ٲبذص  20زضنس ٢يٳز ٲٷُ٣ٻ اي ٲٹيٹٔ زٞشطچٻ س٣ٹيٱ زاضائي ثٻ اظاء ټط ٲشطٲطثٕ زض ؾب ٬زٸٰ
 - 3ثٻ ٲبذص  30زضنس ٢يٳز ٲٷُ٣ٻ اي ٲٹيٹٔ زٞشطچٻ س٣ٹيٱ زاضائي ثٻ اظاء ټط ٲشطٲطثٕ زض ؾب ٬ؾٹٰ
 - 4ثٻ ٲبذص  40زضنس ٢يٳز ٲٷُ٣ٻ اي ٲٹيٹٔ زٞشطچٻ س٣ٹيٱ زاضائي ثٻ اظاء ټط ٲشطٲطثٕ زض ؾب ٬چٽبضٰ

 - 5ثٻ ٲبذص  50زضنس ٢يٳز ٲٷُ٣ٻ اي زٞشطچٻ س٣ٹيٱ زاضائي ثٻ اظاء ټط ٲشطٲطثٕ زض ؾب ٬دٷؼٱ
هثبل :چٷبٶچٻ ٲبٮ٧ي  3ؾب ٬دي زضدي ٶؿجز ثٻ ثال اؾشٟبزٺ ٸ ذبٮي ٲبٶسٴ ٲٯ ٥ذٹز ٖٯي ضٚٱ اٖالٰ قٽطزاضي زض ؾب ٬اٸ ٬ا٢ساٰ ٶٷٳبيس ٖٹاضو اذشهبني آٴ ثٻ قطح شي٭ ٲحبؾجٻ ٸ
اذص ذٹاټس ٪طزيس:
ٲجٯ٢ ٙبث٭ دطزاذز ; ٲؿبحز ٲٯ P × ٥ٲؿبحز ٲٯ P × %30 + ٥ٲؿبحز ٲٯ%10P × %20 + ٥
ة :ٲٷٓٹض اضايي ٸ اٲال ٤ثال اؾشٟبزٺ آٴ زؾشٻ اظ اضايي اؾز ٦ٻ ثب ٦بضثطي ټبي ٲرشٯ ٝٲؿ٧ٹٶي سؼبضي ٦بض٪بټي نٷٗشي ٢طاض زاضٶس ٢طاض ٴ ٪طٞشٻ ٸ ذبٮي ٸ يب ٲشطٸ٦ٻ ٲي ثبقٷس ٸ
ثٻ نٹضر ٚيط ٲحهٹض يب ٲحهٹض ضټب قسٺ ثبقٷس
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ج :ػٽز سكريم ايٷ٫ٹٶٻ اضايي ٸ اٲال ٤ٶٹاحي ٸ ٲٷبَ ١قٽطزاضي ٸ دؽ اظ اٮهب ٠ؾٻ اذُبض ٢بٶٹٶي ثٻ ٞٹان٭ ي ٥ٲبٺ اظ ټٱ زض ٲح٭ ٲص٦ٹض ثٻ زيٹاض ٲٯ ٥يب ٶهت سبثٯٹ سٹؾٍ
قٽطزاضي زض ٲٯ ٥ٸ سٽيٻ ٦طٸ٦ي ز٢ي ١ٲٯ ٥زضضٸي َطح ټبي ټبزي ػبٲٕ سٟهيٯي ٸ ضٶ ٩آٲيعي آٴ ثطاي ضٸئز زض ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ  77ثٻ ٦يؿيٹٴ ٲص٦ٹض ػٽز سكريم ٸ نسٸض
ضاي ثطاي اػطاء ٸنٹٖ ٬ٹاضو ٲطثٹٌ  ......ذٹاټس ثٹز
تجهطُ  :1ٲؤزيبٶي ٦ٻ سب دبيبٴ ؾب ٬ٲطثٹٌ ٖٹاضو اذشهبني اٲال ٤ثال اؾشٟبزٺ ضا دطزاذز ٶٷٳبيٷس ٲٯعٰ ثٻ دطزاذز  9زضنس زيط٦طز زض ؾب ٬ثٻ ٶؿجز ٲسر سبذيط ذٹاټٷس ثٹز ٸ
قٽطزاضي ٲ٧ٯ ٝاؾز دؽ اظ دبيبٴ قف ٲبٺ اٸ ٬ؾب ٬ثٗس  ،اظ َطي٦ ١ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ  77ٸ ثب نسٸض اػطائيٻ ٶؿجز ثٻ ٸنٹَ ٬ٯت ذٹز اظ ٲبٮ ٥يب اؾشيٟبءآٴ اظ ٖيٵ ٲٯ ٥ا٢ساٰ ٦ٷس ٦ٻ زض
ظٲبٴ نسٸض ٲٟبنب حؿبة يب دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ٲٹضز ٲُبٮجٻ ٢طاض ذٹاټس ٪طٞز.
ز :اذص ٖٹاضو زض نٹضر سٗٯ ١اظ ظٲبٴ نسٸض ضاي ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ  77ثٻ ٲسر ثسټي ٢جٯي ٲٯ٦ ٥ٻ زض ضاي سٗييٵ ذٹاټس قس نٹضر ذٹاټس ٪طٞز.
ش :زض نٹضر دطزاذز ثٻ ٲٹٖ ٕ٢ٹاضو سٹؾٍ ٲبٮ٢ ( ٥ج٭ اظ َطح زض ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ  ) 77قٽطزاضي ذٹاٶسٺ ضا اظ ٦٭ ٖٹاضو ٲطثٹٌ ايٵ ٲبزٺ ٲكٳٹ % 20 ٬سرٟي٢ ٝطاض ذٹاټس زاز.
ض :ٲٹاضزي ٦ٻ ثسٮي٭ ٲؿبئ٭ ح٣ٹ٢ي ٸ ً٢بيي ٸ ٢بٶٹٶي ٸ يب َطح زض ٦ٳيؿيٹٴ ټبي ٲرشٯ ٝازاضي سحز ثطضؾي ٸ ضؾيس٪ي ٢طاض زاضٶس سبظٲبٴ سٗييٵ س٧ٯي ٝٶٽبيي اظ ٲكٳٹ ٬ايٵ ٲهٹثٻ
ٲٗب ٜٸ ٲؿشظٷي ذٹاټٷس ثٹز.
تجهطُ  : 2ٲبٮ٧يٷي ٦ٻ ا٢ساٰ ثٻ اذص دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ٶٳٹزٺ ٸٮي زض ٲٽٯز ٢بٶٹٶي ا٢ساٰ ثٻ ؾبذز ٸ ؾبظ ٶٳي ٶٳبيٷس ٲكٳٹٖ ٬ٹاضو سٳسيس دطٸاٶٻ ٲي قٹٶس ٸ اظ ايٵ ٖٹاضو اذشهبني
ٲٗب ٜٲي ثبقٷس.
سجهطٺ ٖ :3ٹاضو اذشهبني قبٲ٭ اضايي ثبالي  500ٲشطٲطثٕ ٲي ثبقس.
تجهطُ  : 4زض نٹضسي ٦ٻ ٲؿبحز ٲؼٳٹٔ ُٗ٢بر اضايي ټط ٲٯ ٥ثيف اظ دبٶهس ٲشط ٲطثٕ ثبقس ٲبظاز ثط  500ٲشط ٲطثٕ ٲكٳٹٖ ٬ٹاضو ضټب قسٺ ٲي٫طزز.
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هبزُ  - 31ػَاضو هؼبهالت ٍ حك ثجت اؾٌبز ضؾوي ٍ غيط ضؾوي
الف) تجهطُ  90ثٌس ج اظ لبًَى ثَزجِ ؾبل  1362ول وكَض ههَة 61/12/26
اظ ٲؼٳٹٔ زضآٲس حبن٭ اظ ح ١اٮظجز اؾٷبز ضؾٳي ٲٹيٹٔ ٲبزٺ  123انالحي ٢بٶٹٴ طجز اؾٷبز ٸ اٲال ٤ٲهٹة زيٳبٺ  1351ټكز زضنس (  ) %8ثٻ قٽطزاضي اذشهبل ٲي يبثس.
تجهطُ  :1زاضار زاضائي زض قٽط ٲح٭ سحطيط ٸ طجز ٲٗبٲٯٻ ٲٹْ ٝټؿشٷس ټط  15ضٸظ ي٧جبض نٹضر زضآٲس قٽطزاضي ضا ثٻ ثبٶ ٥قٽطزاضي سٹزيٕ ٸ ثٻ قٽطزاضي اضؾب ٬زاضٶس  (.سجهطٺ 1
ٲبزٺ ٢ 78بٶٹٴ قٽطزاضي ټب)

تجهطُ  : 2ثٻ اؾشٷبز ثٷس ع سجهطٺ ٢ 90بٶٹٴ ثٹزػٻ ؾب 62 ٬زض ټٷ٫بٰ طجز اؾٷبز ضؾٳي زض زٞبسط اؾٷبز ضؾٳي ثٻ ٲيعاٴ  %8ح ١اٮظجز ثٻ حؿبة ذعاٶٻ ٸاضيع ٸ اظ َطي ١ٸظاضر زاضائي زض
اذشيبض قٽطزاضي ٢طاض ٲي ٪يطز
تجهطُ  : 3اؾبؼ ٲبزٺ ٢ 17بٶٹٴ سك٧ي٭ قٹضايٽبي آٲٹظـ ٸ دطٸضـ زض اؾشبٶٽب ٸ قٽطؾشبٶٽب  ....ٲهٹة ٖ 1372/10/26ٹاضو ٶ٣٭ ٸ اٶش٣ب ٬ظٲيٷٽب ٸ اٲال ٤ٲٹيٹٔ ٲبزٺ ( 17اضايي زض
٦بضثطي آٲٹظقي ) ثٻ ټٷ٫بٰ ٶ٣٭ ٸ اٶش٣ب ٬ػٽز ًٞبي آٲٹظقي زٸٮشي اظ دطزاذز ټعيٷٻ ٖٹاضو ٸ ٲبٮيبر ٸ ح ١اٮظجز ٲٗب ٜټؿشٷس.
تجهطُ ٖ : 4ٹاضو ٸا٪صاضي ٲح٭ ( ؾطٟ٢ٯي)ٖجبضر اؾز اظي ٥ثطاثط اضظـ ٲٗبٲالسي زاضايي ثٻ ٲيعاٴ ٲؿبحز ٸا٪صاضقسٺ ثطاي ټط ٲشطٲطثٕ ح ١ٸا٪صاضي ٲح٭ ثطاؾبؼ اٖالٲي ازاضٺ
ٲبٮيبسي ثٻ زٞبسط اؾٷبز ضؾٳي
تجهطُ  : 5ثطاثط ثٷس ة ٲبزٺ ٢ 144بٶٹٴ ثطٶبٲٻ ؾٹٰ سٹؾٗٻ ( سٷٟيصي ) زض ثطٶبٲٻ چٽبضٰ ثٻ اقربل ح٣ي٣ي ٸ ح٣ٹ٢ي ٚيطزٸٮشي ٦ٻ اٲٹا ٬ذٹز ضا ٲبٶٷس ؾبذشٳبٴ  ،ٲٷبظ ٬ٲؿ٧ٹٶي  ،ثب٘ ،
ظٲيٵ ٸ ؾٽٱ االضص ثٻ آٲٹظـ ٸ دطٸضـ زاٶك٫بٺ ټب ٲؤؾؿبر آٲٹظـ ٖبٮي زٸٮشي ٸ ٶيطٸي ٲ٣بٸٲز ثؿيغ ٸ حٹظٺ ټبي ٖٯٳيٻ ٸ ٲطا٦ع سح٣ي٣بسي ٸاثؿشٻ ثٻ زاٶك٫بټٽب ٸ ؾبظٲبٴ اظ
دطزاذز ټعيٷٻ ٖٹاضو ٸ ٲبٮيبر ٶ٣٭ ٸ اٶش٣ب ٬ٲٗب ٜٲي ثبقٷس.
تجهطُ  : 6ٶ٣٭ ٸ اٶش٣ب ٬ح ١االضص ثٻ ٸضاص اظ دطزاذز ٖٹاضو ثط ٲٗبٲالر ؾطٟ٢ٯي ٸ ٚيطٲٷ٣ٹ ٬ٲٗب ٜذٹاټٷس ثٹز.
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ة) ػَاضو ثط هؼبهالت غيط هٌمَل ( اػن اظ اؾٌبز ضؾوي ٍ غيط ضؾوي)
ٖٹاضو ثط ٲٗبٲالر ٚجط ٲٷ٣ٹ ٬ػٽز ٖطنٻ ٸ اٖيبٶي َجٞ ١طٲٹ٦ ٬ٯي ظيط ٲحبؾجٻ ٲي ٪طزز:

( (T =) ) S× R( +) M× P×%40
 = Tٲجٯ٢ ٙبث٭ دطزاذز
 = Sٲؿبحز ٦٭ ظيطثٷب
 = Rيطيجي اظ ٢يٳز ټط ٲشط ٲطثٕ ظيطثٷب ثب سٹػٻ ٶٹٔ ٦بضثطي ٸ ٶٹٔ ٲهبٮح ثٻ ٦بضضٞشٻ ٦ٻ اظ ؾشٹٶٽبي ػسٸ -31( ٬ة) اؾشرطاع ٸ ػبي٫عيٵ ذٹاټس قس
 = Mٲؿبحز ٖطنٻ
 = Pاضظـ ٲٷُ٣ٻ اي(اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي ظٲيٵ)
جسٍل( -31ة )ٖ :ٹاضو اٶش٣ب ٬ټط ٲشط ٲطثٕ اٖيبٶي ثط اؾبؼ اٶٹٔ ٦بضثطي ٸ ٲهبٮح ثٻ ٦بضضٞشٻ
ضزیف

ًَع ؾبذتوبى

هؿىًَي

تجبضي هُت پعقىبى -زفتط ازاضي – آظهبیكگبُ ٍ . . .

ؾبٮٵ دطٸـ زاٰ ٸ َيٹض ٸ آثعي

1

ؾبذشٳبٴ سٳبٰ ثشٹٶي (اؾ٧ٯز  ،زيٹاض  ،ؾ)ٝ٣

4000

ضيب٬

40000

ضيب٬

1600

ضيب٬

2

ؾبذشٳبٴ اؾ٧ٯز ثشٹٶي ٸ اؾ٧ٯز ٞٯعي

3500

ضيب٬

35000

ضيب٬

1500

ضيب٬

3

ؾبذشٳبٴ آػطي ٸ ؾٹٮٻ

2500

ضيب٬

25000

ضيب٬

1000

ضيب٬

4

ؾبيط ؾبذشٳبٶٽب

1500

ضيب٬

15000

500

ضيب٬

ضيب٬
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هبزُ  - 32ػَاضو ثجت ًبم آهَظـ ضاًٌسگي
5 %زضنس ټعيٷٻ طجز ٶبٰ ٸ نسٸض ٪ٹاټيٷبٲٻ  ،سؼسيس آظٲبيف  ،سٗٹيى ٪ٹاټيٷبٲٻ ٸ نسٸض اٮٳظٷي ٦ٻ سٹؾٍ ٶيطٸي اٶشٓبٲي( ضاټٷٳبيي ٸ ضاٶٷس٪ي ) يب دٯيؽ 10+ٸنٹ ٬ٸ ثٻ حؿبة
قٽطزاضي ٸاضيع ٲي ٪طزز.
هبزُ  - 33ػَاضو ثط لطاضزازّب
ٶيٱ زضنس ټط ٪ٹٶٻ ٢طاضزاز اٖٱ اظ ٢طاضزاز ٲٽٷسؾي ٸ اػطايي  ،ٲكبٸضٺ اي  ،ٲُبٮٗبسي ٸ ٖٳطاٶي ٦ٻ ثطاي اٶؼبٰ ي ٥سٗٽس ٶبٲٻ زض ظٲيٷٻ ٗٞبٮيز ټبي ؾبذشٳبٶي نٷٗشي ذسٲبر ٲٽٷسؾي
سؼبضي دعق٧ي ٦كبٸضظي ٸ  ......ضايبٶٻ اي سٹؾٍ شيحؿبثبٴ ٸ حؿبثساضاٴ زؾش٫بٺ ټب اظ ٲح٭ اٖشجبض دطٸغٺ ٦ؿط ٸ ثٻ حؿبة قٽطزاضي ٲح٭ ٸاضيع ٪طزز.
هبزُ  - 34ػَاضو حك الٌظبضُ هٌْسؾيي ًبظط ؾبذتوبًي
ثٻ ټٷ٫بٰ نسٸض دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي يب انالح ٸ اٞعايف ظيط ثٷبي دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي اظ ض٢ٱ ح ١اٮٷٓبضٺ زضزضيبٞشي ٲٽٷسؾيٵ ٶبْط ؾبذشٳبٴ  5زضنس سٹؾٍ ٲٽٷسؾيٵ ٶبْط ثٻ حؿبة قٽطزاضي
ٸاضيع ذٹاټس قس  .ثطاي ؾٽٹٮز زض ٲحبؾجٻ ٖٹاضو ٲطثٹٌ:
سب 200ٲشط ٲطثٕ ظيط ثٷب ٶٓبضر ټط ٲشط ٲطثٕ  2000ضيب٬

سب  400ٲشط ٲطثٕ ظيط ثٷب ٶٓبضر ټط ٲشطٲطثٕ  2500ضيب٬

سب  1000ٲشط ٲطثٕ ظيط ثٷب ٶٓبضر ټط ٲشطٲطثٕ  2800ضيب٬

سب 2000ٲشط ٲطثٕ ظيط ثٷب ٶٓبضر ټط ٲشط ٲطثٕ  3000ضيب٬

سب 600ٲشط ٲطثٕ ظيط ثٷب ٶٓبضر ټط ٲشط ٲطثٕ  2700ضيب٬

٦ - 1ٯيٻ ٲٽٷسؾيٵ ثبيس ٶٓبضر ٦بٞي زض  4ٶٹثز زض احساص ؾبذشٳبٶٽبي ٖٳٹٲي ضا ثٷٳبيٷس.
 - 2ثٻ ٲحى ٲح٧ٹٲيز زض ثبض اٸ ٬ثسٮي٭ سرٯ ٝٲبٮ ٥ثٻ اظاء ټط ٲشط ٲطثٕ ايبٞٻ ثٷب ( سرٯ ٝظيط ثٷب ) ٲٽٷسؾيٵ ٶبْط ثبيس ػطيٳٻ قٹٶس يب  3ٲبٺ ٶٓبضر ٲشٹ ٝ٢قٹز .سجهطٺ  7ٲبزٺ
٢ 100بٶٹٴ قٽطزاضيٽب ٸ َج ١ٲح٧ٹٲيز زضػٻ  3اظ ٲبزٺ  90ٸ  91آئيٵ ٶبٲٻ اػطائي ٢بٶٹٴ ٶٓبٰ ٲٽٷسؾي ٸ ٦ٷشط...٬
 - 3ثبض زٸٰ ٲٽٷسؼ ٶبْط ثبيس ػطيٳٻ قٹز سب  1ؾب ٬ٶٓبضر ٲشٹ ٝ٢ٸ َج ١ٲح٧ٹٲيز زضػٻ  4اظ ٲبزٺ  90ٸ  91آئيٵ ٶبٲٻ اػطائي ٢بٶٹٴ ٶٓبٰ ٲٽٷسؾي ٸ ٦ٷشط...٬

 - 4ثبض زٸٰ ٲٽٷسؼ ٶبْط ثبيس ػطيٳٻ قٹز سب  1ؾب ٬ٶٓبضر ٲشٹ ٝ٢ٸ َج ١ٲح٧ٹٲيز زضػٻ  4اظ ٲبزٺ  90ٸ  91آئيٵ ٶبٲٻ اػطائي ٢بٶٹٴ ٶٓبٰ ٲٽٷسؾي ٸ ٦ٷشط...٬
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ٲٽٷسؾيٵ ٶبْط ٲي سٹاٶٷس ٲحطٸٲيز اظ ٦بض ٲح٧ٹٲيز زضػٻ  3ضا زض قٽطزاضي ثٻ اظاء ټط ٲبٺ ي ٥ٲيٯيٹٴ ضيب ٬ذطيساضي ٸٮي زض ٶٓبضر ټبي ثٗسي ثبيس ز٢ز ٦بٞي ٶٳبيٷس ٦ٻ ٲبٮ٧يٵ
سرٯ ٝٶٷٳبيٷس ٸ يب ٶبْطيٵ ثيكشط ثٻ ٶٓبضر ٸ ٦ٷشط ٬اټٳيز ٢بئ٭ قٹٶس ٸٮي ٲح٧ٹٲيز ټبي زضػٻ  4سب  6حؿت ضأي قٹضاي اٶشٓبٲي اؾشبٴ.
تجهطُ  :1قٽطزاضي ثٻ ٲحى ٲح٧ٹٲيز ُٗ٢ي ٲبٮ٧يٵ ٲشرٯ ٝؾبذشٳبٴ ( زض ٦ٳيؿيٹٴ سؼسيس ٶٓط ٲبزٺ  ) 100ٲطاست ٖسٰ ٶٓبضر ٦بٞي ٲٽٷسؼ ٶبْط ضا حؿت ثٷسټبي ( اٮ ٝسب ٔ ) 19
٪بٶٻ اظ ٲبزٺ  91آئيٵ ٶبٲٻ اػطايي ٢بٶٹٴ ٶٓبٰ ٲٽٷسؾي  ...ضا ثٻ قٹضاي اٶشٓبٲي اؾشبٴ يب قٽطؾشبٴ ٪عاضـ ٸ سب حهٹة ضأي اظ ٢جٹ ٬ټط ٪ٹٶٻ ٶٓبضر ٲٽٷسؼ ٲص٦ٹض ذٹززاضي اټس ٦طز ثٻ
ٲحى ضٸقٵ قسٴ ٸ ٲح٧ٹٲيز يب ثطائز يب ټط سٷجيٻ زي٫ط قٽطزاضي ٸ ١ٞضأي ٖٳ٭ ٸ ثطذٹضز ذٹاټس ٦طز.
تجهطُ  :2ؾبظٲبٴ ٶٓبٰ ٲٽٷسؾي ٲ٧ٯ ٝاؾز ٦ٻ ٞيف ٸاضيعي ضا ثٻ حؿبة قٽطزاضي سحز ٖٷٹاٴ ح ١ٶٓبضٺ ٲٽٷسؾيٵ ٶبْط ضا ثٻ ټٳطاٺ ٶ٣كٻ سبئيس قسٺ ٲٳٽٹض ثٻ ٲٽط آٴ ؾبظٲبٴ ضا ثٻ
قٽطزاضي اضؾب ٬ٶٳبيس.زض ٚيط ايٵ نٹضر قٽطزاضي ٲي سٹاٶس سب ظٲبٴ سؿٹيٻ حؿبة ٦بٲ٭ ح ١اٮٷٓبضٺ اظ ٢جٹ ٬ٶ٣كٻ ټبي ؾبظٲبٴ ٶٓبٰ ٲٽٷسؾي ذٹزاضي ٶٳبيس.
هبزُ ً - 35حَُ ثطذَضز ثب ػَاضو ً %5ظبم هٌْسؾي ثبثت حك الٌظبضُ هٌْسؾيي زض نَضت اؾتٌىبف
زض نٹضر اؾشٷ٧ب ٜؾبظٲبٴ ٶٓبٰ ٲٽٷسؾي اظ دطزاذز ٖٹاضو ح ١اٮٷٓبضٺ ٲٽٷسؼ ٶبْط  ،ثٻ قٽطزاضي  ،قٽطزاضي ٲؼبظ ثٻ زضذٹاؾز  %5ح ١ٶٓبضر ٶ٣كٻ اظ ٲبٮ ٥ؾبذشٳبٶي ٦ٻ سٹؾٍ
ٲٽٷسؼ ٶبْط ٲطثٹَٻ ثب ٶٓبضر ٶٓبٰ ٲٽٷسؾي ثٻ حؿبة قٽطزاضي ٸاضيع ٪طزيسٺ ٲي ثبقس  .اظ ٢جٹ ٬ٶ٣كٻ ټبي ٲطثٹَٻ ثٗٯز ٖسٰ دطزاذز ح ١ٶٓبضر ذٹززاضي ٶٳبيس.

نٟحٻ  73اظ 121
هبزُ ّ - 36عیٌِ ذسهبت تطافيه ؾٌگيي ػجَضي اظ قْط
ذؿبضر ٸاضزٺ ثط اثٷيٻ ٞٷي ٸ سبؾيؿبر ظيط ثٷبيي زض قٽط د٭ ػسٸ ٬آؾٟبٮز ٸ ًٞبي ؾجع اظ َطي ١ثبضټبي ؾٷ٫يٵ ٦ٻ زض اطط ٖجٹض اظ زاذ٭ ٲحسٸزٺ قٽط ٸ اظ قٹاضٔ قٽطزاضي نٹضر
ٲي دصيطز ثٻ قطح آسي ٲُبٮجٻ ٸ ٸنٹ ٬ذٹاټس ٪طزيس.
تجهطُ  :1ثب سٹػٻ ثٻ ايٷ٧ٻ زؾش٫بٺ ټبي زٸٮشي ٸ قط٦شٽبي زٸٮشي  ،ثرف ذهٹني ٸ ٖٳٹٲي ٪بټبً ثٻ حٳ٭ ثبض سطاٞي٧ي ثب اؾ٧ٹضر ا٢ساٰ ٲي ٶٳبيٷس ٸ ٲؼجٹضاً اظ زاذ٭ ٲحسٸزٺ قٽطټب
ٲؿيط ذٹز ضا اٶشربة ٲي ٶٳبيٷس ٮصا ٸضٸز چٷيٵ ثبضي ثٻ زاذ٭ ٲحسٸٺ قٽط ثسٮي٭ ٖسٰ َطاحي ٞٷي ٸ ٲحبؾجٻ ز٢ي ١آٴ ٲٳ٧ٵ ٶرٹاټس ثٹز ٸ زؾش٫بٺ ٸ نبحت ٦بال ثبيس اظ ٲؿيط زي٫طي ثٻ
حٳ٭ ثبض ذٹز ا٢ساٰ ٶٳبيس٦ٻ زضنٹضر ٶيبظ ثٻ اٲ٧بٶبر قٽطزاضي ثطاي ٖجٹض چٷيٵ ٦بالټبيي قٽطزاضي ثطحؿت ٶيبظ ٸاٲ٧بٶبسي ٦ٻ ٞطاټٱ ٲي آٸضز ٲحبؾجٻ ټعيٷٻ آٴ ضا ٲُبٮجٻ ذٹاټس٦طز
تجهطُ  : 2ا٪ط اٲ٧بٴ ٸضٸز ثٻ زاذ٭ قٽط ٸػٹز زاقشٻ ثبقس قٽطزاضي ٲؿبٖسر ٸ ټٳ٧بضي الظٰ ضا ثٻ قطٌ سأٲيٵ ذؿبضر احشٳبٮي ثٻ اثٷيٻ ٲص٦ٹض ضا نبحجبٴ ٦بال نٹضر ػٯؿٻ ٸ
سٹا ١ٞٶبٲٻ سٷٓيٱ ذٹاټٷس ٦طز.
تجهطُ  : 3قٽطزاضي ثٻ اظاء ټط سٵ ثبض ٲجٯ 20000 ٙضيبٖ ٬الٸٺ ثط سجهطٺ  1ٸ  2ٸنٹ ٬ذٹاټس ٦طز
تجهطُ  : 4ټط ٪ٹٶٻ ذؿبضار ثٻ سبؾيؿبر قٽطي ٲشٗٯ ١ثٻ قط٦شٽبي ذسٲبسي ٸ ٲطزٰ ٸ  ......ٶيع سٹؾٍ نبحجبٴ ٦بال سأٲيٵ ذٹاټس قس.
تجهطُ  : 5قٽطزاضي اظ قط٦شٽبي ذسٲبسي ثطاي ٖجٹض ٦بالي ثبض سطاٞي ٥زٖٹر ٸ ثب اٌ الٔ ٦شجي آٶبٴ سٹا٣ٞبر ٞٹ ٠ضا ثٻ قطٌ ٲٹا٣ٞز آٶبٴ اٶؼبٰ ذٹاټس زاز ٸ ټط قط٦ز ٶيع ٲؿئٹ٬
سبؾيؿبر ظيط ثٷبيي ذٹز ذٹاټس ثٹز.
هبزُ  - 37ػَاضو پيوبى ّب ٍ لطاضزازّب زض حطین قْط
ٲٗبز ٬ٶيٱ زضنس ٲجٯ ٙٶٽبيي ٦ٯيٻ ديٳبٴ يب ٢طاضزازټبي ٸا ٕ٢زض حطيٱ قٽطټب:
ٲؿشٷس ثٻ سجهطٺ 2ثٷس  2ٲبزٺ ٢ 99بٶٹٴ قٽطزاضيٽب (زض ٲٹضز حطيٱ قٽط ٖٹاضيي ٦ٻ اظ ٖ٣س ٢طاضزازټب ٖبيس ٲي ٪طزز ثبيؿشي سٳبٲبً ثٻ قٽطزاضي ټبي ٲح٭ اػطاي ٢طاضزاز دطزاذز ٪طزز)

نٟحٻ  74اظ 121
هبزُ  - 38ػَاضو ٍ ثْبء ذسهبت فًبّبي ؾجع لُغ اقجبض لُغ زضذتبى ظهيٌي گلْبي یىؿبلِ ٍ فهلي
ثطاي سح ١٣ثطٶبٲٻ ټبي قٽطزاضي زض ػٽز احساص ًٞبي ؾجع ټب ٸ دبض٦ٽبي ٲحٯٻ اي ٦ ،ٹز٦بٴ  ،ثع٪ؿبالٴ  ،ثبظٶكؿش٫بٴ  ،ثبٶٹاٴ ٸٖ ........ٹاضو ظيط اذص ٲي ٪طزز.
 - 1ٲٗبز 5 ٬زضنس ٦٭ ٖٹاضو ؾبذشٳبٶي اٖٱ اظ ٖٹاضو احساطي ٸ ٖطنٻ ٸ س٧ٟي ٥ٸ ټعيٷٻ اٶش٣ب ٬ٸ  ...ثٗٷٹاٴ ٖٹاضو ًٞبي ؾجع

 - 2ٲٗبز 5 ٬زضنس ٖٹاضو ح ١اٞششبح يب سٳسيس يب سٗٹيى دطٸاٶٻ ټبي ٦ؿت
تجهطُ  :1زض ؾبذشٳبٶٽبئي ٦ٻ ا٢ساٰ ثٻ اذص دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ٶٳٹزٺ ٸ ٮي ثٗسټب ايبٞٻ ثٷب زاقشٻ اٶس ٸ ايٵ ايبٞٻ ثٷب ثٻ ح٧ٱ آضاي ٦ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ  100ٲكٳٹ ٬ػطيٳٻ ٲي ٪طزٶس ٖٹاضو
ًٞبي ؾجع ثطاي اٖيبٶي ټبي ٞب٢س دطٸاٶٻ ٶيع قبٲ٭ ٲي ٪طزز
ثْبءذسهبت :زض نَضت لُغ زضذتبى ؾُح قْط ثطاثط فطهَل ظیط هلعم ثِ پطزاذت ػَاضو هطثََِ هي ثبقٌس.

ثطاي  ُٕ٢اقؼبض ٖ :ٹاضو  ُٕ٢زضذز ; ٲٗبزٖ ٬ٳط زضذز× ٢يٳز ٶ٫ٽساضي زضذز )ٲٗبز ٬ح٣ٹ ٠ي٦ ٥بض٪ط زض  6ٲبٺ )
زضذشبٴ ٚيط ٲظٳط ٦ٻ ثٻ حس ضقسضؾيسٺ حطيٱ قٽط ثؿشٻ ثٻ ايٵ ٦ٻ زاذ٭ ٲحسٸزٺ قٽط ٸ يب حطيٱ قٽط ٢طاض زاقشٻ ثبقسثب دطزاذز ٖٹاضو ظيط ٲي سٹاٴ ٦ ُٕ٢طز.
 - 1زضذز ثٻ ٲحيٍ ثٵ سب  50ؾبٶشيٳشط ټط انٯٻ زاذ٭ ٲحسٸزٺ  3/000/000ضيب٬

حطيٱ قٽط  2/000/000ضيب٬

 - 2زضذز ثٻ ٲحيٍ ثٵ سب  100ؾبٶشيٳشط ټط انٯٻ زاذ٭ ٲحسٸزٺ  5/000/000ضيب٬

حطيٱ قٽط  2/500/000ضيب٬

 - 3زضذز ثٻ ٲحيٍ ثٵ سب ثيف اظ  1ٲشط ټط انٯٻ زاذ٭ ٲحسٸزٺ  10/000/000ضيب٬

حطيٱ قٽط  5/000/000ضيب٬

تجهطُ  : 2ثبٚبسي ٦ٻ ثب ٲؼٹظ ٢بٶٹٶي قٽطزاضي زض اػطاي ٲبزٺ ٢ 101بٶٹٴ قٽطزاضي ټب س٧ٟي ٥ٲي ٪طزٶس ثٻ زضذشبٴ ٲظٳط  ُٕ٢قسٺ زض قٹاضٔ انٯي ٸ ٞطٖي ٖٹاضو  ُٕ٢زضذز سٗٯ١
ٶٳي ٪يطز ٸٮي ثطاي ُٗ٢بر س٧ٟي ٥قسٺ ثٻ ټط انٯٻ زضذز ثٻ قطح ظيط ٖٹاضو سٗٯ ١ٲي ٪يطز.

نٟحٻ  75اظ 121
 -2زضذز ٲظٳط سب ثٵ  30ؾبٶشيٳشط ټط انٯٻ  100/000ضيب٬

 - 1زضذز ٲظٳط سب ثٵ يٗٷي ٲحيٍ 15ؾبٶشيٳشط ټط انٯٻ  50/000ضيب٬
 -3زضذز ٲظٳط ثبالي  30ؾبٶشيٳشط ټط انٯٻ  150/000ضيب٬

تجهطُ  :3ثب سٹػٻ ثٻ قٷبؾٷبٲٻ ثبٚبر زض ٸاحس يب ؾبظٲبٴ ًٞبي ؾجع قٽطزاضي سٗساز زضذشبٴ ٲٹػٹز ثب زضذشبٴ قٳبضـ قسٺ زض قٷبؾٷبٲٻ ثب٘ سُجي ١ثٻ سٗساز ٲٹػٹز ٖٹاضو ٞٹ ٠ٸ ثٻ
سٗساز  ُٕ٢قسٺ ٚيط ٲؼبظ ثٻ قطح شي٭:
 - 1زضذز ٲظٳط سب ثٵ  15ؾبٶشيٳشط ټط انٯٻ  50/000ضيب٬

 -2زضذز ٲظٳط سب ثٵ  20ؾبٶشيٳشط ټط انٯٻ  100/000ضيب٬

 - 2زضذز ٲظٳط سب ثٵ  15ؾبٶشيٳشط ټط انٯٻ  150/000ضيب٬
تجهطُ  : 4ٶٓط ثٻ ايٷ٧ٻ ثطاي احساص ٦بقز ٶ٫ٽساضي ضٞٹغ ثٯٹاضټب  ،ض ٞٹغ ديبزٺ ضٸټب ،دبض٦ٽبي قٽط ضٲخ ٸ قجسضي ظيط ٪صض ٸ ضٸ٪صض قٽطزاضيٽب ټعيٷٻ ټبي ٪عاٞي ضا ذطع ٲي
ٶٳبيٷس ٮصا ظيجبيي ٸ َطاٸر قٽط ثب ًٞب ټبي ؾجع ٸ زضذشبٴ ٸ سبؾيؿبر ػٷجي آٴ ٲشجٯٹض اؾز ٮصا ثط نسٲٻ ٸ ذؿبضر ظٶٷس٪بٴ ثٻ ًٞبي ؾجع( چٳٵ زضذشچٻ زضذز ٪٭ ٸ ٪يبٺ ٸ سب
ؾيؿبر ) ٸ ثط ٠ٶٹض اٞكبٶي آة ٸ قيطٞٯ٧ٻ ټب  ،سأؾيؿبر ثبظي ٦ٹز٦بٴ ٸ ټط ٶٹٔ سبثٯٹ ٸ  ........ػطيٳٻ اي ٲٗبز ٬زٸ ثطاثط ذؿبضر ٸاضزٺ ٸنٹ ٬ذٹاټس قس.
هبزُ  - 39ػَاضو ٍ ثْبء ذسهبت گَضؾتبًْب
ثٷس 12ٸ  13اظ ٲبزٺ  55زض ٸْبي ٝقٽطزاضي ثٷس  12سٽيٻ آٲبض ٲطثٹٌ ثٻ اٲٹض قٽطزاضي ٸ ٲٹاٮيس ٸ ٲشٹٞيبر
ثٷس 13ايؼبز ٚؿب ٬ذبٶٻ ٸ ٪ٹضؾشبٴ ٸ سٽيٻ ٸؾبي٭ حٳ٭ اٲٹار ٸ ٲطا٢جز زض اٶشٓبٰ اٲٹض آٶٽب
ٶٓط ثٻ ايٷ٧ٻ قٽطزاضي ٸ يبٲؤؾؿبر ٸاثؿشٻ ثٻ قٽطزاضي (ؾبظٲبٴ ٪ٹضؾشبٶٽب ) ټيأر اٲٷبء ٪ٹضؾشبٴ ثطازاضٺ اٲٹض ٪ٹضؾشبٶٽب ٲٹْٟٷس ٮصا ټعيٷٻ ټبي ٲطثٹٌ ثٻ ټط ٶٹٔ ذسٲبر ثٻ قطح ػسٸ٬
( - 38اٮ )ٝاظ نبحجبٴ ٲشٹٞي زضيبٞز ٲي قٹز.

نٟحٻ  76اظ 121
جسٍل( -39الف ):
ضزیف

ّعیٌِ ذسهبت ثِ ضیبل

قطخ ذسهبت

1

ټعيٷٻ حٳ٭ اٲٹار ثب آٲجٹالٶؽ قٽطزاضي اظ زاذ٭ قٽط ثٻ ٪ٹضؾشبٴ ضٸؾشب

300/000

ضيب٬

2

ټعيٷٻ حٳ٭ اٲٹار ثب آٲجٹالٶؽ قٽطزاضي اظ ثيٳبضؾشبٴ يبٲٷع ٬ثٻ ٲؿؼس ٸ ؾذؽ ٚؿبٮربٶٻ ٪ٹضؾشبٴ قٽط

250/000

ضيب٬

3

ټعيٷٻ حٳ٭ اٲٹار ثب آٲجٹالٶؽ قٽطزاضي اظ ثيٳبضؾشبٴ يب ٲٷع ٬يب ٲؿؼس ٲؿش٣يٳب ثٻ ٚؿبٮربٶٻ ٪ٹضؾشبٴ قٽط

200/000

ضيب٬

4

ټعيٷٻ ٶ٫ٽساضي اٲٹار زض ؾطزذبٶٻ ٪ٹضؾشبٴ

65/000

ضيب٬

5

ټعيٷٻ سٛؿي٭ ٲشٹٞي ثعض٪ؿبالٴ ثبالي 15ؾب٬

130/000

ضيب٬

6

ټعيٷٻ سٛؿي٭ ٲشٹٞي ثعض٪ؿبالٴ ظيط 15ؾب٬

80/000

ضيب٬

7

ټعيٷٻ ٦بٲ٭ ٟ٦ٵ ٸزٞٵ ټط ٲشٹٞي ثعض٪ؿب٬

250/000

ضيب٬

8

زضنٹضسي ٦ٻ ٟ٦ٵ سٹؾٍ ٶعزي٧بٴ اٲٹار اضايٻ قٹز ( ثعض٪ؿبالٴ)

200/000

ضيب٬

9

ټعيٷٻ ٦بٲ٭ ٟ٦ٵ ٸزٞٵ ټطٲشٹٞي ظيط15ؾب٬

150/000

ضيب٬

10

زض نٹضسي ٦ٻ ٛ٦ٵ سٹؾٍ ٶعزي٧بٴ اٲٹار اضائٻ قٹز (ذطزؾبالٴ)

120/000

ضيب٬

11

ټعيٷٻ حٳ٭ اٲٹار ثب آٲجٹالٶؽ قٽطزاضي ثٻ ؾبيط قٽطؾشبٴ ټب ( زض نٹضر ٸػٹز اٲ٧بٶبر الظٰ زض قٽطزاضي)

ټط ٦يٯٹ ٲشط  10/000ضيب٬

تجهطُ  : 1اٞطاز ثي ثًبٖز سحز دٹقف ٦ٳيشٻ اٲساز ثٽعيؿشي ٸ ثي ٸاضطيٵ ٸ ٶيع دي٧ط ٲُٽط قٽساء اظ ټعيٷٻ ټبي ذسٲبر ٪ٹضؾشبٴ ٲٗب ٜذٹاټٷس ثٹز.

نٟحٻ  77اظ 121
هبزُ  - 40ػَاضو ٍ ثْبء ذسهبت آگْي تجليغبتي ٍ ًهت تبثلَ
تبثلَّبي تجليغبتي ًهت قسُ تَؾٍ قْطزاضي ثب تَافك َطفيي ذَاّس ثَز ٍ یب ٍاگصاضي ثهَضت هعایس ػوَهي
الف) ػَاضو آگْي تجليغبتي ٍ فطٍـ ثليٍ
ٖ - 1ٹاضو اذشهبني آ٪ٽي سجٯيٛبسي زض ضٸظٶبٲٻ ټبي ٲحٯي  :ثٻ ٲيعاٴ  3زضنس ټعيٷٻ آ٪ٽي دطزاذشي ثٻ ټط ي ٥سٗييٵ ٸ اظ ضٸظٶبٲٻ ٲحٯي ٸنٹ ٬ٲي قٹز.
ٖ - 2ٹاضو اذشهبني آ٪ٽي سجٯيٛبسي زض آ٪ٽي ٶبٲٻ ټب ٸ ٶيبظٲٷسيٽبي ثب ٲؼٹظ ضؾٳي ؾبظٲبٴ ٞطټٷ ٩ٸ اضقبز اؾالٲي :ثٻ ٲيعاٴ  2زضنس ټعيٷٻ آ٪ٽي دطزاذشي ٸ ثٻ ټط ي ٥سٗييٵ
ٸ اظ آ٪ٽي ٶبٲٻ ٸ ٶيبظٲٷسيٽبي چبدي ٸنٹ ٬ٲي قٹز.
ٖ - 3ٹاضو اذشهبني ٞطٸـ ثٯيٍ ٦ٷؿطر ٖ :ٹاضو ٞطٸـ ثٯيٍ ٦ٷؿطسٽب ٸ ثطٶبٲٻ ټبي زاذٯي ثٻ ٲيعاٴ  %5ٲجٯ ٙثٯيٍ ٸ ثطٶبٲٻ ټبي ذبضػي ثٻ ٲيعاٴ  %10سٗييٵ ٸ ٸنٹ ٬ٲي٫طزز.
ٖ - 4ٹاضو ؾيٷٳب :سٹػٻ ثٻ ايٷ٧ٻ ٗٞالً ؾيٷٳبټب ٲكشطي ثطاي سٳبقب ٶساضٶس سب اَالٔ طبٶٹي اظ دطزاذز ٖٹاضو ٞطٸـ ثٯيٍ ٲٗب ٜاٶس.
ة) تبثلَ ّبي هؼطفي ذسهبت پعقىي  ،زاضٍذبًِ ٍ ٍوالي زازگؿتطي
 -1سبثٯٹ ٲُت دعق٧بٴ  ،زٶساٴ دعق٧بٴ ٸ ؾبيط حط ٜدعق٧بٴ ٸ ٸ٦الي زاز٪ؿشطي ٦ ،بضقٷبؾبٴ ضؾٳي زاز٪ؿشطي زض نٹضسي ٦ٻ زض ٲؼشٳٕ سٗساز آٶٽب ٦ٳشط اظ ؾٻ ٸاحس ذسٲبسي ثبقس
سٗساز يٖ ٥سز سبثٯٹ ثٻ اٶساظٺ ٲؼبظ  70 × 50ٸ يب ٦ٳشط ٖٳٹز ٸآٸيعاٴ اظ زيٹاض ٲٯ٧ي ( 2 Pثطاي ټطٲشطٲطثٕ سبثٯٹ)
ػٷؽ ٞٯ٧ؽ ٞيؽ  1/000/000ضيب ٬ثطاي ټط ؾب٬
ػٷؽ ٶئٹٴ دالؾشي 1/000/000 ٥ضيب ٬ثطاي ټط ؾب٬
ػٷؽ ٸض ٠آټٵ ٸ ٚيطٺ  1/000/000ضيب ٬ثطاي ټط ؾب٬
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 -2زض ٲٹاضز ثيف اظ ؾٻ ٸاحس ذسٲبسي زض ي ٥ٲٯ ( ٥ٲؼشٳٕ ثيف اظ ؾٻ ٸاحس ) ٲ٣ساض ي ٥سبثٯٹ ثب ٖٷٹاٴ سٹا٣ٞي ٲبٮ٧يٵ سٽيٻ ٸ ثٻ ؾطزضة ٸضٸزي انٯي چؿجيسٺ ثٻ ثسٶٻ ؾبذشٳبٴ ٦ٻ
َٹ ٬آٴ ٲشٷبؾت ثب زټبٶٻ ٸ ٸضٸزي ؾبذشٳبٴ ٸ ٖطو سبثٯٹ حسا٦ظط  120ؾبٶشيٳشط قسٺ ثبقس ٶهت ٲي٫طزز.
ػٷؽ ٞٯ٧ؽ ٞيؽ  1/000/000ضيب ٬ثطاي ټط ؾب٬

ػٷؽ ٶئٹٴ دالؾشي 1/000/000 ٥ضيب ٬ثطاي ټط ؾب٬

ػٷؽ ٸض ٠آټٵ ٸ ٚيطٺ  1/000/000ضيب ٬ثطاي ټط ؾب٬

3زضٲبٶ٫بٺ ټب ٲؼشٳٕ ټبي دعق٧ي ٸ ٲطا٦ع سكريم َجي ( ديطادعق٧ي ) ٸ زاضٸذبٶٻ ټب ٲبٶٷس ثٷس  2اظ ضزي( ٝة) ٲؼبظٶس  .ٸ ٖٹاضو ٲطثٹَٻ ٶيع ٸ ١ٞثٷس  2ٸنٹ ٬ٲي قٹز.
تجهطُ  :1ؾبظٲبٴ ٶٓبٰ دعق٧ي اؾشبٴ ٸ ٦بٶٹٴ ٸ٦ال ٲكرهب ر ٸ ضٶ ٩ظٲيٷٻ سبثٯٹټب ضا ثب ضٖبيز اثٗبز ش٦ط قسٺ ثب ټٳبټٷ٫ي قٽطزاضي ثطاي ظيجبيي قٽط سٽيٻ ٸ اثال٘ ذٹاټٷس ٦طز.
ج) تبثلَ ّبي آهَظقي ٍ ازاضي

1سٗساز يٖ ٥سز سبثٯٹ ٶهت ثط ؾطزضة ٸضٸزي انٯي( ثٻ نٹضر ا٣ٞي ) ٦ٻ اثٗبز آٴ ٲشٷبؾت ثب زټٷٻ ٸضٸزي ؾبذشٳبٴ ٸ حسا٦ظط ٖطو سبثٯٹ  120ؾبٶشيٳشط ٲي ثبقس 2 .ٲشطي 200/000
ضيب٦ ٬ٻ حسا٦ظط يربٲز ٦شيجٻ ثب ٢بة سبثٯٹ زض اضسٟبٔ ٶهت  2/5سب  3ثبقس اظ  ٝ٦ٲٗجط ثٗطو  15ؾبٶشيٳشطي ٲي ثبقس
تجهطُ  :2حسا٦ظط يربٲز ٦شيجٻ يب ٢بة سبثٯٹ اظ اضسٟبٔ  3/5ٲشطي اظ  ٝ٦ٲٗجط  20ؾبٶشيٳشط ٲي ثبقس .
ز) تبثلَ ّبي تجبضي ٍ ذسهبتي
 -1سٗساز يٖ ٥سز سبثٯٹ ٶهت ثط ؾط زضة ٸضٸزي انٯي(ضٸي ديكبٶي) ٦ٻ اثٗبز آٴ ٲشٷبؾت ثب زټبٶٻ ٸضٸزي ؾبذشٳبٴ ٸ ٲٛبظٺ ٸ حسا٦ظط ٖطو سبثٯٹ  1/80سب  3/5ٸ اضسٟبٔ  1/5سب  2ٲشط

ذٹاټس ثٹز ٸ حسا٦ظط يربٲز آٴ سب 20ؾبٶشيٳشط ٸ حسا٢٭ اضسٟبٔ ٶهت زض نٹضر ٸػٹز ثبٮ٧ٵ  ٝ٦ثبٮ٧ٵ ٸ ٲٛبظٺ ثبقس اضسٟبٔ ٲٛبظٺ٦،ٻ ثطاي ټط ٲشط ٲطثٕ سبثٯٹ 1/000/000ضيب ٬زض ؾب٬
 -2قيكٻ ٶٹيؿي ٶٹقشٵ ضٸي ؾبيجبٶٽبي ٲؼبظ  ،اؾشٟبزٺ اظ ٶئٹٴ ٲشه٭ ثٻ قيكٻ زض اٶساظٺ ٲشٷبؾت ثٻ ػٽز قٷبؾبيي ٸاحسټبي سؼبضي ذسٲبسي ټٳ ٝ٧زض نٹضسي٧ٻ نطٞبً ٲٗط ٜٶٹٔ
٦ؿت ثبقس ثالٲبٶٕ ٸ ٖٹاضو ٶساضز.
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-3ٶهت سبثٯٹ قٷبؾبيي ٲؼٳٹٲٻ ټبي ثعض ٨سؼبضي ثٻ نٹضر حطٸ ٜيب آضٰ ثسٸٴ ٢بة زض ٢ؿٳز ٞٹ٢بٶي ٸ ٸضٸزي ټبي ٲؼٳٹٖٻ ثب ٲطاٖبر ؾبيط يٹاثٍ ٸ يب ضٸي ٢ؿٳشٽبي ٲكرم اظ

ثٷب ٸ ٲشٷبؾت ثب حؼٱ ؾبذشٳبٴ ثسٸٴ ظٲيٷٻ ثب ضٖبيز ٲ٣طضار ايٳٷي ٸ اؾشح٧بٰ زض اؾش٣طاض آٴ ثال ٲبٶٕ ٸ ټط ٲشطٲطثٕ  2/000/000ضيب٬
-4ٲٛبظٺ ټبي ٲؿش٣ط زض زاذ٭ ٲؼٳٹٖٻ ټبي سؼبضي ٸ ذسٲبسي ٸ يب دبؾبغټب ٲؼبظ ثٻ اؾشٟبزٺ اظ سبثٯٹ زض ٶٳبي ثيطٸٶي ؾبذشٳبٴ ٶٳي ثبقٷس
 -5اؾشٟبزٺ اظ سبثٯٹ زض ذيبثبٶٽب ٲحٹَٻ ټب ٸ ٲؼٳٹٖٻ ټبيي ٦ٻ زاضاي َطح ٲهٹة  ،ثسٶٻ ؾبظي ٶٳب ثٹزٺ ٸ زض آٴ ٲكرهبر ٦شيجٻ ٢بة ٸ سبثٯٹ ديف ثيٷي قسٺ اؾز نطٞبً ثطاثط َطح
ٲهٹة اػطا ٲي ٪طزز
 -6يٹاثٍ ٶهت سبثٯٹ زض ټٷ٫بٰ نسٸض دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي  ،سؼبضي ٸ ذسٲبسي ثٻ ٲبٮ٧يٵ اثال٘ ٸ زض ظٲبٴ دبيبٴ ؾبذشٳبٴ زض نٹضر ا٢ساٰ ثٻ ٶهت سٹؾٍ قٽطزاضي ٲٷُ٣ٻ ٲطثٹَٻ ٦ٷشط٬
ذٹاټس قس.
 -7اؾشٟبزٺ اظ سبثٯٹ قٷبؾبيي ذسٲبسي يب سؼبض ي زض ٲحسٸزٺ آطبض طجز قسٺ ٲٷٹٌ ثٻ ح ّٟټٳ٫ٹٶي ثب ٶٳبي ٲٷُ٣ٻ ٲي ثبقس.
 -8ٶٹقشبض ٸ سهبٸيط ٦ٯيٻ سبثٯٹ ټبي قٷبؾبيي ٸ سجٯيٛبسي ٶجبيس ٲٛبيط ثب اضظـ ټبي اؾالٲي ٸ اٶ٣الة.
 -9ټٳبټٷ٫ي ثب قٽطزاضي زض ٲٹضز سجٯيٛبر سؼبضي سٹؾٍ ٲش٣بيي زض چبضچٹة آئيٵ ٶبٲٻ يطٸضي اؾز.
-10اؾشٟبزٺ اظ ٞٯف ضاټٷٳب ٸ سبثٯٹټبي سجٯيٛبسي سحز ټط ٖٷٹاٴ ٸ سٹؾٍ ټط قرم يب اض٪بٶي زض ضٞٹغټب ٲٳٷٹٔ ٲي ثبقس.
تجهطُ  :3زض ٦ٯيٻ ٲٹاضز اضسٟبٔ سبثٯٹ ٲشٷبؾت ثب َطح ټبي ؾبٲبٶسټي ٲٗبثط سٹؾٍ قٽطزاضي سٗييٵ ذٹاټس قس.
تجهطُ  : 4ضٖبيز ٦ٯيٻ انٹ ٬ايٳٷي ٸ ايؿشبيي سبثٯٹټب ثب سٹػٻ ثٻ يٹاثٍ قٽطؾبظي  ،ظيجب ؾبظي ثطٖٽسٺ ٲبٮ ٥ٲي ثبقس.
تجهطُ  : 5نسٸض ٲؼٹظ ٶهت سبثٯٹ ثٻ ٲٷعٮٻ سأئيس ٸاحس نٷٟي ٲطثٹَٻ ٶٳي ثبقس ٸ ثبيس اظ قٽطزاضي ٲؼٹظ ضؾٳي ثطاي ٲح٭ ٦ؿت ٸ ديكٻ َج ١ٲ٣طضار ٲطثٹَٻ ٸنٹ٪ ٬طزز.
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ؼ) تبثلَّبي تجليغبتي
٦ -1ٯيٻ سبثٯٹ ټبي زضذٹاؾشي اقربل ح٣ي٣ي ٸ يب ح٣ٹ٢ي ذبضع اظ قطايٍ ٸ يٹاثٍ ٲٷسضع ثٷسټبي اٮ ٝة ع ز ثٗٷٹاٴ سبثٯٹ سجٯيٛبسي ٲحؿٹة ٲي ٪طزز.
-2ٶهت ټط ٪ٹٶٻ سبثٯٹ ػٽز سجٯيٛبر ٲكط ٜثٻ ٲٗبثط ٸ سأطيط٪صاض ثط ٶٳبي قٽطي نطٞبً ثب ٲؼٹظ قٽطزاضي ٸ زض چٽبضچٹة ايٵ آئيٵ ٶبٲٻ ٲؼبظ ٲي ثبقس.
ٞطٲٹ ٬ػٽز ٲحبؾجٻ ٖٹاضو سبثٯٹټبي سجٯيٛبسي ثطاي نٷٹ ٜزض ٲٹضز ٲحهٹالر ٢بث٭ ٖطيٻ زض چبضچٹة ٗٞبٮيز نٷٝ
ٖ ×Pطو سبثٯٹ × َٹ ٬سبثٯٹ ; ٖٹاضو ؾبٮيبٶٻ
تجهطُ  : 6ضٖبيز ؾبيط يٹاثٍ ايٵ آئيٵ ٶبٲٻ زض ټط چٽبض ٲٹضز ٞٹ ٠اٮعاٲي ثٹزٺ سجٯيٛبر ثط ضٸي سبثٯٹټبي ٲٹيٹٔ ثب ضٖبيز يٹاثٍ اظ دطزاذز ٖٹاضو ٲٗب ٜٲي ثبقس.
تجهطُ  : 7زض ٲٹضز سبثٯٹټبي ٶهت قسٺ ثسٸٴ ٲؼٹظ زض نٹضر ضٖبيز انٹ ٬ايٳٷي ٸ قٽطؾبظي ٸ ح٣ٹ ٠ؾبيط ٲبٮ٧يٵ زض اٲال ٤ٲكبٖي زٸ ثطاثط ٲحبؾجٻ ٸ ٸنٹ ٬ذٹاټس ٪طزيس.
تجهطُ ٖ :8ٹاضو اذشهبني ذسٲبر دب ٤ؾبظي ټط ٲشطٲطثٕ ٲح٭ ٲٳٷٹٔ اٖالٰ قسٺ سٹؾٍ قٽطزاضي زض نٹضر ٶٹقشٵ ٲُبٮت سجٯيٛبسي ٸ ...يب ٶهت سبثٯٹ سٹؾٍ اقربل ح٣ي٣ي يب
ح٣ٹ٢ي ٲجٯ 2/000/000 ٙضيب ٬ثطاي ټط ثبض سرٯ. ٝ
ـ) همطضات هطثٌَ ثِ ؾبهبًسّي  ،تٌظين ٍ ًهت تبثلَ قٌبؾبیي
-1زض ټٷ٫بٰ ثطضؾي َطحٽبي ٲٗٳبضي ٲؼشٳٕ ټبي ٲؿ٧ٹٶي  ،ٲبٮ ٥ٲٹْ ٝثٻ اضايٻ َطح ثب ٶٳبيي ٲٷبؾت زض ٶٳبي ؾبذشٳبٴ ػٽز ٶهت سبثٯٹ قٷبؾبيي ٲؼشٳٕ ٲي ثبقس
-2ٲؼشٳٕ ټبي ٲؿ٧ٹٶي  ،ػٽز سبثٯٹ يب ٶكبٶٻ اظ حطٸ ٜٸ آضٰ ثطػؿشٻ ٸ ثسٸٴ ټيچ ٶٹٔ ٢بة ٸ ظٲيٷٻ ٲشٷبؾت ثب ؾبذشٳبٴ ثٻ نٹضر ٲشه٭ ثٻ ٶٳبي ؾبذشٳبٴ ٲي سٹاٶٷس اؾشٟبزٺ ٶٳبيٷس (
ٖٹاضو ٶساضز)
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ث) ؾبیط يَاثٍ
 -1ٶهت ټط ٪ٹٶٻ سبثٯٹ ذبضع اظ يٹاثٍ ايٵ آئيٵ ٶبٲٻ ٲٳٷٹٔ ٸ قٽطزاضي ٲ٧ٯ ٝاؾز ثطاثط ٲ٣طضار ٶؿجز ثٻ ثطچيسٴ آٴ ا٢ساٰ ٶٳبيس.
-2سبثٯٹ ټبي ٲٹيٹٔ ٢ج٭ اظ ايٵ آئيٵ ٶبٲٻ ٶهت قسٺ اٶس ثٻ سسضيغ ٸ زض َٹ ٬زٸ ٲبٺ آسي ثطچيسٺ ٸ ثب سبثٯٹ ټبي ٲس ٬ػسيس ثطاثط ثب آييٵ ٶبٲٻ ٲطثٹٌ ٶهت ذٹاټس قس ٦ٻ زض ظٲبٴ ٶهت اظ
 50زضنس ٖٹاضو ٲطثٹٌ ثٻ آٴ ؾب ٬ٲٗب ٜذٹاټٷس ثٹز.
 -3ٶهت سبثٯٹټبي ٸيػٺ ٦ٻ ثٻ ظيجبيي ٶٳبي قٽط ػٯٹٺ ٲي زټٷس ثب ٲؼٹظ ثال ٲبٶٕ اؾز.
-4سٽيٻ ٸ اضائٻ ٲحبؾجٻ ٸ َطح ٲٷبؾت ايؿشبيي ايٳٵ دبيٻ ټبي اؾشٹاض سبثٯٹ ټبي سجٯيٛبسي ػٽز ٶهت زض ضٸي زيٹاضټب ،دكز ثبٰ ټب ٸ ٲحٹَٻ ټبي ثبظ زاذ٭ حطيٱ ٲٯ ٥ثٻ ٖٽسٺ ٲش٣بيي
ٲي ثبقس الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ټط٪ٹٶٻ ٖٹا٢ت ٶبقي اظ ؾٽ٭ اٶ٫بضي ز ض ٶهت سبثٯٹ ٸ ٖسٰ ضٖبيز ٶ٧بر ٞٷي اظ ٢جي٭ ايؿشبيي ٸ ټط ٶٹٔ يطض ٸ ظيبٴ ػبٶي ٸ ٲبٮي ديف ثيٷي ٶكسٺ ثٻ ٖٽسٺ
نبحت سبثٯٹ ثٹزٺ ٸ قٽطزاضي زض ايٵ ذهٹل ټيچ ٪ٹٶٻ ٲؿئٹٮيشي ضا ٖٽساض ٶرٹاټس ثٹز .
اػبظٺ اؾشٟبزٺ اظ سبثٯٹ ټبي ٞٯ٧ؽ قٽطزاضي زض ٲيبزيٵ قٽط ٸ ذيبثبٴ ټب ثب سٹاَ ١ٞطٞيٵ ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ثهٹضر ٲبټبٶٻ ٲي ثبقس.

اػبظٺ اؾشٟبزٺ اظ د٭ ټبي ټٹائي ثطاي سجٯيٛبر ثب سٹاَ ١ٞطٞيٵ ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ثهٹضر ٲبټبٶٻ ٲي ثبقس
تجهطُ ٦ : 9ؿبٶي ٦ٻ ثٻ اٲط ظيجبيي قٽط ثب ٶٹقشٵ ٲُبٮت ٸ ٦كيسٴ ٖ٧ؽ ٸ سبثٯٹ ٶ٣بقي زض زيٹاض ٲٯ٧ي ذٹز ٸ يب اػبضٺ زيٹاض ثٻ اقربل ح٣ي٣ي ا٢ساٰ ٶٳبيٷس ٸ ٲحشٹاي آٴ ػٷ٫٭ ٸ
زضذز ٸ ًٞبي ؾجع  ،زضيب ضٸزذبٶٻ ٸ دطٶس٪بٴ ٸ يب ٦بضسٵ ٦ٹز٦بٴ ( قبز ٦طزٴ ثچٻ ټب  ،ٸ آضاٲف ذبَط آٶبٴ ٸ يب زض ٲًطار اٖشيبز ٸ ٲٹاز ٲرسض ٸ يب زض ٲًطار آٮٹز٪ي ټٹا ...... ،
ثبقس ) اظ َطي ١قٽطزاضي ثسٸٴ ٲُبٮجٻ ٸػٻ نبزض ذٹاټس قس.

تجهطُ  : 10ٶٹقشٵ ټط ٶٹٔ آ٪ٽي سجٯيٛبسي ضٸي زيٹاضټب ٸ ٶهت ثسٸٴ ٲؼٹظ  ،ػطيٳٻ اي ٲٗبز 1 ٬اٮي  5ثطاثط ٖٹاضو سبثٯٹ ټبي سجٯيٛبسي ثب ضأي ٲبزٺ 77
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هبزُ  - 41ػَاضو ذسهبت آتف ًكبًي ٖ :ٹاضو آسف ٶكبٴ ثٻ قطح ػسٸ – 41 (٬اٮ )ٝٸنٹ ٬ذٹاټس قس
جسٍل( -41الف )ٖ :ٹاضو آسف ٶكبٴ
ضزیف

1
2
3
4
5
6
7
8

9

ّعیٌِ ذسهبت

ضزیف

اَٟبي حطي -١اٲساز ٸ ٶؼبر – آٲٹظـ زض ٲساضؼ
ذسٲبر ٲكبٸضٺ اي زض ذهٹل آسف ٶكبٶي
احشيبٌ اٲساز ټط ؾبٖز ثب ٲبقيٵ ٸ ٲبٲٹض
نسٸض ٪عاضـ
نسٸض ٪عاضـ ثب سٗييٵ ٖٯز حطي ١زض قٽط
نسٸض ٪ٹاټي ايٳٷي انٷب( ٜدطٸاٶٻ ٦ؿت)

ضاي٫بٴ
ضاي٫بٴ
 200/000ضيب٬
 300/000ضيب٬
 400/000ضيب٬
 200/000ضيب٬

11

آٲٹظـ اَٟبء حطي ١ثطاي ازاضار ٸ اض٪بٶٽب ثطاي ټط
ٶٟط ثسٸٴ اؾشٟبزٺ اظ سؼٽيعار ؾبظٲبٴ

 10/000ضيب٬

ًَع ذسهبت

ټعيٷٻ حٳ٭ اٲٹار ثب آٲجٹالٶؽ ؾبظٲبٴ اظ زاذ٭ قٽط ثٻ
ضٸؾشبټب ( ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ ثٗس ٲؿبٞز )
ټعيٷٻ حٳ٭ اٲٹار ثب آٲجٹالٶؽ ؾبظٲبٴ اظ ثيٳبضؾشبٴ يب ٲٷع٬
ثٻ ٲؿؼس ٸ ؾذؽ ثٻ ٪ٹضؾشبٴ ٖٳٹٲي قٽط

ټط ٦يٯٹٲشط
 15/000ضيب٬
 250/000ضيب٬

12
13

ًَع ذسهبت

ّعیٌِ ذسهبت

ٞطٸـ ټط ؾطٸيؽ آة ثطاي زاذ٭ قٽط
ٞطٸـ ټط ؾطٸيؽ آة ثطاي ذبضع قٽط سب ٦ 10يٯٹٲشط
ٞطٸـ ټطؾطٸيؽ آة ثطاي ذبضع قٽط اظ ٦ 10يٯٹٲشط ثٻ ثبال
اػبضٺ ٦ ٝ٦ف ثطاي ټط ؾبٖز ٦بض٦طز ثب ٲبٲٹض
اػبضٺ ٦ ٝ٦ف ثطاي ټط ؾبٖز ٦بض٦طز ثسٸٴ ٲبٲٹض

 350/000ضيب٬
 400/000ضيب٬
 600/000ضيب٬
 350/000ضيب٬
 300/000ضيب٬

ٖٹاضو آسف ٶكبٶي اظٲح٭ نسٸضدطٸاٶٻ سب ٲؿبحز 100ٲشطٲطثٕ
ٖٹاضو آسف ٶكبٶي اظٲح٭ نسٸضدطٸاٶٻ سب ٲؿبحز 200ٲشطٲطثٕ
ٖٹاضو آسف ٶكبٶي اظٲح٭ نسٸضدطٸاٶٻ سب ٲؿبحز 300ٲشطٲطثٕ
ٖٹاضو آسف ٶكبٶي اظٲح٭ نسٸضدطٸاٶٻ سب ٲؿبحز 400ٲشطٲطثٕ
ٖٹاضو آسف ٶكبٶي اظٲح٭ نسٸضدطٸاٶٻ سب ٲؿبحز 500ٲشطٲطثٕ
ٖٹاضو آسف ٶكبٶي اظٲح٭ نسٸضدطٸاٶٻ سب ٲؿبحز 1000ٲشطٲطثٕ
ٖٹاضو آسف ٶكبٶي اظٲح٭ نسٸضدطٸاٶٻ سب ٲؿبحز 2000ٲشطٲطثٕ
ٖٹاضو آسف ٶكبٶي اظٲح٭ نسٸضدطٸاٶٻ ثٻ ٲؿبحز يف اظ2000ٲشطٲطثٕ

 100/000ضيب٬
 150/000ضيب٬
 200/000ضيب٬
 250/000ضيب٬
 450/000ضيب٬
 750/000ضيب٬
2/000/000ضيب٬
3/500/000ضيب٬
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هبزُ  - 42ػَاضو فؼبليتْبي قغلي (وؿت ٍ پيكِ ٍ افتتبحيِ)
الف) ػَاضو افتتبحيِ
ټط قٛٯي ٦ٻ زض قٽط سحز ٢بٶٹٴ ٶٓبٰ نٷٟي زايط ٲي ٪طزز ثطاي أذص دطٸاٶٻ ٦ؿت ٖٹاضو ح ١اٞششبحيٻ ( ٖٹاضو  5ؾب ) ٬ضا ٶؿجز ثٻ ٦ؿت ٸ حطٞٻ ٲطثٹٌ دطزاذز ذٹاټس ٦طز ٸ ټط
ٸاحس نٷٟي سب ظٲبٴ اثُب ٬دطٸاٶٻ ٦ؿت ٸ سُٗي٭  ،ضؾٳبً ٗٞبٮيز ٲكٳٹ ٬دطزاذز ٖٹاضو ؾبٮيبٶٻ ٲُبث ١ايٵ سٗطٞٻ ذٹاټس ثٹز سُٗي٭ ثسٸٴ اَالٔ قٽطزاضي زٮي٭ ٲٗبٞيز اظ ٖٹاضو
ٶٳيجبقس .
تجهطُ  :1ٸاحسټبي نٷٟي ٗٞب ٬زض نٹضسي٧ٻ دطٸاٶٻ ٦ؿت ٶيع ٶساقشٻ ثبقٷس ٲكٳٹٖ ٬ٹاضو ايٵ سٗطٞٻ ٲي ثبقٷس.
تجهطُ ٖ :2ٹاضو ؾبٮيبٶٻ ثط انٷب ٜٲطسجٍ ثب ٦بٲذيٹسط (ؾرز اٞعاض ٸ ٶطٰ اٞعا) ثٻ قطح شي٭ ٸ ٖٹاضو ؾبيط انٷب ٜٲٗبز 2/07 ٬ثطاثط سٷٟيص ؾب 1383 ٬ٲي ثبقس.
 - 1ٶطٰ اٞعاض ٞطٸقي ٸ  CDؾبٮيبٶٻ ٲجٯ 500000 ٙضيب٬
٦ - 2بٞي ٶز ؾبٮيبٶٻ ٲجٯ 1000000 ٙضيب٬
 - 3آٲٹظق٫بٺ ٦بٲذيٹسط ؾبٮيبٶٻ ٲجٯ 1500000 ٙضيب٬
 - 4ذسٲبر اٶشطٶشي  ISPؾبٮيبٶٻ ٲجٯ 1500000 ٙضيب٬
 - 5ذسٲبر ٦بٲذيٹسطي سٗٳيط ؾبٮيبٶٻ ٲجٯ 500000 ٙضيب٬
 - 6ذسٲبر ٦بٲذيٹسطي ٞطٸـ ٸ سٗٳيط ؾبٮيبٶٻ ٲجٯ 1500000 ٙضيب٬
 - 7ؾبيط ذسٲبر ٦بٲذيٹسطي  1000000ضيب٬
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ة ) ػَاضو ثط پطٍاًِ وؿت ٍ پيكِ ٍ حك نسٍض پطٍاًِ (افتتبحيِ)

ثط اؾبؼ زؾشٹض اٮٗٳ٭ قٳبضٺ  117/1/3/34ٲٹضخ  74/7/5ٸظاضر ٦كٹض ٸ سٗطٞٻ سٷٟيصي  37ثط٪ي ثٻ قٳبضٺ  1/3/34/4420ٲٹضذٻ  66/3/24ٸ اٞعايف ثٗسي آٴ ٲُبث ١ٶبٲٻ
قٳبضٺ /1705/3ـ ٲٹضخ  75/12/22اؾشبٶساضي ٖٹاضو دطٸاٶٻ ٦ؿت ٸ ديكٻ ٸ ح ١نسٸض دطٸاٶٻ (اٞششبحيٻ) ټط ٗٞبٮيز ٸ حطٞٻ ثكطح ظيط سٹؾٍ قٽطزاضي ٲحبؾجٻ ٸ ثٻ حؿبة
قٽطزاضي ٸاضيع ٲي ٪طزز:
- 1سٗطٞٻ ٖٹاضو ؾبٮيبٶٻ دطٸاٶٻ ٦ؿت ثطاي ټط ٗٞبٮيز ثطاثط سٷٟيص ديٹؾشي ؾب 92 ٬ٲي ثبقس
ٖ- 2ٹاضو ح ١نسٸض دطٸاٶٻ يب اٞششبحيٻ  2ثطاثط ضزي1 ٝ
 - 3ټط نٷ ٝسب ظٲبٴ اثُب ٬ٲكٳٹ ٬دطزاذز ٖٹاضو ٲي ٪طزٶس
- 4ٸاحسټبي نٷٟي ٗٞبٞ ٬ب٢س دطٸاٶٻ ٦ؿت ٶيع ٲكٳٹٖ ٬ٹاضو ايٵ سٗطٞٻ ٲي ٪طزٶس.

(وِ هؼبزل  2/07ثطاثط تٌفيص ؾبل  1383هي ثبقس )
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ج) ػَاضو فؼبليت ّبي ذبًگي
ٲٹاضز ظيط ػعٸ ٲكبٚ٭ ذبٶ٫ي ٲحؿٹة ٲي ٪طزٶس
 - 1چٷبٶچٻ ايٵ ٗٞبٮيشٽب زض ٲ٧بٶٽبي ٲؿش٣٭ ٸ اذشهبني ثبقٷس ( اظ ٲٯ ٥ذٹز اؾشٟبزٺ ٶٳبيٷس ) ٲظ٭ ٦بض٪بٺ ٢بٮيجبٞي آضايك٫بٺ ظٶبٶٻ ٸ ذيبَي.
 - 2چٷبٶچٻ ايٵ ٗٞبٮيشٽب زض ٲ٧بٶٽبي زؾشٻ ػٳٗي ٸٮي اذشهبني ثبقٷس ( زض ٲٯ ٥ذٹز اؾشٟبزٺ ٶٳبيٷس ) ٲظ٭ ٦بض٪بٺ ٢بٮيجبٞي يب ٦بض٪طٸٺ يب سٗبٸٶي ٸ يب آضايك٫بٺ ظٶبٶٻ ٸ ذيبَي ٶد
ضيؿي ػٹضاة ثبٞي ثبٞٷس٪ي ٟ٦ف زٸظي ٸ اٲظبٮٽٱ ز ضټط نٹضر ٲؼٹظ الظٰ ثطايبيٵ ٶٹٔ ٗٞبٮيز سٹؾٍ قٽطزاضي ثهٹضر ٲٹ٢ز نبزض ٲي قٹز ٲبزاٰ ٦ٻ ټٳؿبي٫بٴ قب٦ي
ٶجبقٷس زضآٴ نٹضر ٖٹاضو سجسي٭ ٸاحس ٲؿ٧ٹٶي ثٻ نٷٗشي ثطاثط سٗطٞٻ ٖٹاضو دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ٲحبؾجٻ ٸ ٸنٹ ٬ٲي قٹز ح ١اٞششبحيٻ ثطاي ايٵ ٢جي٭ ٲكبٚ٭ ٸنٹ ٬ٶٳيكٹز.
ٗٞ - 3بٮيز ټبي ټٷطي اٶشٟبٖي ٸ ذُبَي ذٹـ ٶٹيؿي ٲٷجز ٦بضي ؾٹظٴ زٸظي آٲٹظـ ذهٹني ٸ ٖٯٳي ٸ دػٸټكي زضٲٷبظ٦ ٬ٻ ٦بض٪بٺ ٸ آٲٹظق٫بٺ سٯ٣ي ٶكٹز ٖٹاضو
ح ١اٞششبح ٶساضز ا٪ط ٲؼٹظ ضؾٳي اظ ٲطاػٕ شيطثٍ زاقشٻ ثبقس ٖ % 50ٹاضو ح ١اٞششبح ٸنٹ ٬ذٹاټس قس.
٦ - 4ٯيٻ ٗٞبٮيشٽبي اٶشٟبٖي ثسٸٴ زاقشٵ ٲؼٹظ ٢بٶٹٶي زض ٲٷبظ ٬ٸ زض ټط ٲ٧بٴ ٲؿ٧ٹٶي ٲٳٷٹٔ ٲي ثبقس ٸ قٽطزاضي ثب ټٳبټٷ٫ي اسحبزيٻ ٲطثٹَٻ ثب ازاضار ٲكٳٹ ٬ا٢ساٲبر الظٰ ثطاي
سُٗيٯي آٶبٴ ثٗٳ٭ ذٹاټس آٸضز
ز) فؼبليتْبي ؾيبض
ٗٞ- 1بٮيز نٷٟي ثهٹضر زؾز ٞطٸقي يب ثب ذٹزضٸ زض ٲٗبثط قٽط ٲٳٷٹٔ ثٹزٺ ٸ قٽطزاضي ثطاثط ٲ٣طضار ثب آٶبٴ ضٞشبض ذٹاټس ٦طز
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هبزُ  - 43ػَاضو حول ٍ ًتمل ػوَهي زضٍى قْطي
قٽطزاضي ثطاي ٦ٯيٻ ذٹزضٸټبئي٧ٻ زض قٽط ثٻ ذسٲز ضؾبٶي ثٻ ٲطزٰ ٲكٛٹٮٷس ٸ ثب ضٶ ٩ٲرهٹل ٸ ظيط ٶٓط ؾبظٲبٴ ٲطثٹٌ ٗٞبٮيز زاضٶس ضا ثب زضيبٞز ٖٹاضو شي٭ دطٸاٶٻ ٗٞبٮيز نبزض
ٲي ٶٳب يس ٸ ٖٳط ي ٥ذٹزضٸ زض ظٲبٴ نسٸض دطٸاٶٻ سب ؾٻ ٲس ٬دبئيع سٹٮيس ؾب ٬ٸ ٖٳط ٲٟيس ي ٥ذٹزضٸ ثطاي ازاٲٻ ٗٞبٮيز ٶيع  15ؾب ٬سٗييٵ ٲي قٹز ٸ ٲؿئٹٮيٵ ٸ ٲٹؾؿبر قٽطزاضي ح١
نسٸض ٲؼٹظ ٗٞبٮيز ذٹزضٸټبي ثيكشط اظ ايٵ ٖٳط ضا ٶرٹاټٷس زاقز  .زض ټطحبٖ ٬ٹاضو ٲشٗٯ٣ٻ ثٻ قطح
جساٍل( - 43الف-ة-ج-ز) تؼييي هي گطز:
 )1ػَاضو نسٍض هجَظ تأؾيؽ آغاًؽ تبوؿي تلفٌي ٍ ٍاًت ثبض تلفٌي ٍ حك االهتيبظ تبوؿي ًبضًجي  ،تلفٌي ٍ ،یػُ ٍ ٍاًت ثبض
جسٍل( – 43الف(
قطخ ذسهبت

ضزیف

ّعیٌِ ذسهبت ثِ ضیبل

1

نسٸض ٲؼٹظ (سأؾيؽ ) آغاٶؽ سب٦ؿي سٯٟٷي

 40/000/000ضيب٬

2

نسٸض ٲؼٹظ (سأؾيؽ ) آغاٶؽ ٸاٶز ثبض سٯٟٷي

 20/000/000ضيب٬

3

نسٸض ٲؼٹظ(سأؾيؽ ) آغاٶؽ ٲيٷي ثٹؼ سٯٟٷي

 10/000/000ضيب٬

4

ٸا٪صاضي اٲشيبظ ٗٞبٮيز سب٦ؿي ٶبضٶؼي دال( ٤ر)

30/000/000

5

ٸا٪صاضي اٲشيبظ ٗٞبٮيز سب٦ؿي سٯٟٷي

10/000/000

6

ٸا٪صاضي اٲشيبظ ٗٞبٮيز ٸاٶز ثبض سٯٟٷي

2/000/000

تجهطُ  :1نسٸض ٲؼٹظ ټط ي ٥اظ آغاٶؿٽبي ٞٹ ٠ٲٷٹٌ ثٻ ٲؼٹظ ٦ٳيشٻ سطاٞي ٥قٽطؾشبٴ ذٹاټس زاقز

 )2ػَاضو هطثٌَ ثِ ؾبظهبى تبوؿيطاًي( نسٍض  ،توسیس پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضي اًَاع تبوؿي  ،آغاًؿْبي تلفٌي ٍ ٍاًت ثبض)
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جسٍل( – 43ة)

ضزیف

قطخ ذسهبت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ټعيٷٻ سك٧ي٭ دطٸٶسٺ ٸ طجز ٶبٰ ٲش٣بييبٴ دطٸاٶٻ سب٦ؿيطاٶي ٸ حٳ٭ ثبض
ټعيٷٻ نسٸض ٸ يب سٳسيس دطٸاٶٻ سب٦ؿيطاٶي ثٻ ٲسر  2ؾب ٬ثطاي اٶٹأ سب٦ؿي زضٸٴ قٽطي
ټعيٷٻ نسٸض ٸ يب سٳسيس دطٸاٶٻ حٳ٭ ثبض (اقشٛب )٬ثٻ ٲسر  2ؾب ٬ثطاي اٶٹأ ٸاٶز ثبضټب
ټعيٷٻ نسٸض ٸ يب سٳسيس دطٸاٶٻ ثٽطٺ ثطزاضي آغاٶؽ ټب سٯٟٷي ثٻ ٲسر ي ٥ؾب٬
ټعيٷٻ نسٸض ٸ يب سٳسيس دطٸاٶٻ ٗٞبٮيز آغاٶؽ ټب ٸاٶز ثبض سٯٟٷي
ټعيٷٻ نسٸض دطٸاٶٻ ٲٹ٢ز سب٦ؿيطاٶي ثٻ ٲسر زٸ ٲبٺ
ټعيٷٻ ٗٞبٮيز ؾبالٶٻ سب٦ؿي ٲٹ٢ز (ٸيػٺ)
ټعيٷٻ ٗٞبٮيز ٲبټبٶٻ اٶٹأ سب٦ؿي ٸ ٸاٶز ثبضټب
ټعيٷٻ ٶ٣٭ ٸ اٶش٣ب ٬اٲشيبظ آغاٶؿٽبي سٯٟٷي
ټعيٷٻ ٶ٣٭ ٸ اٶش٣ب ٬سب٦ؿي دال٢ ٤طٲع (ؾٷس)
ټعيٷٻ ٶ٣٭ ٸ اٶش٣ب ٬سب٦ؿي سٯٟٷي
ټعيٷٻ ٶ٣٭ ٸ اٶش٣ب ٬آغاٶؿٽبي ٸاٶز ثبض سٯٟٷي
ټعيٷٻ سجسي٭ ثٻ احؿٵ سب٦ؿي ٶبضٶؼي
ټعيٷٻ سجسي٭ ثٻ احؿٵ سب٦ؿي سٯٟٷي
ټعيٷٻ ثط٪عاضي آظٲٹٴ قٽطقٷبؾي ٸ ٦الؼ سٹػيٽي ٸ اٶؼبٰ ٲطاح٭ ٪عيٷف
ټعيٷٻ اؾشٗالٰ ټبي نبزضٺ ٸ ٸاضزٺ زض ذهٹل ٸيٗيز زاضٶس٪بٴ دطٸاٶٻ سب٦ؿيطاٶي (ټط٣ٞطٺ)
ټعيٷٻ نسٸض اٶٹأ دطٸاٶٻ سب٦ؿي ضاٶي (اٖٱ اظ اٮٳظٷي ٸ اٶش٣ب ٬اظ ي ٥سب٦ؿي ثٻ سب٦ؿي زي٫ط ٢ج٭ اظ اسٳبٰ اٖشجبض 6ٲبټٻ)
ټعيٷٻ سب٦ؿيٳشط ٸ ؾبيط ٲٹاضز

ّعیٌِ ذسهبت ثِ ضیبل

 500/000ضيب٬
 300/000ضيب٬
 300/000ضيب٬
 2/000/000ضيب٬
 2/000/000ضيب٬
 200/000ضيب٬
 2/000/000ضيب٬
 50/000ضيب٬
 10/000/000ضيب٬
 3/000/000ضيب٬
 1/500/000ضيب٬
5/000/000ضيب٬
3/000/000ضيب٬
1/000/000ضيب٬
 60/000ضيب٬
 50/000ضيب٬
 200/000ضيب٬
٢يٳز سٳبٰ قسٺ ثٻ ايبٞٻ  %10ټعيٷٻ
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ج) جطاین هطثٌَ ثِ ترلفبت ًبقي اظ ػسم ضػبیت لَاًيي ٍ همطضات تبوؿي ضاًي تَؾٍ تبوؿيٍ ،اًت ثبض ٍ آغاًؿْب
جسٍل( – 43ج(
ضزیف

هيعاى جطیوِ

قطخ ذسهبت

1

ؾٹاض٦طزٴ ٲؿبٞط ثيٵ ضاټي (قبٲ٭ سب٦ؿي سٯٟٷي)

 400/000ضيب٬

2

ٲرسٸـ ٶٳٹزٴ ٸ يبٖسٰ اٮهب ٠آضٰ ٸ ٖالئٱ سب٦ؿيطاٶي ( قبٲ٭ ٦يٯٻ سب٦ؿيٽب)

 400/000ضيب٬

3

ٖسٰ سٹػٻ ثٻ اذُبض ثبظضؾيٵ( قبٲ٭ ٦يٯٻ سب٦ؿيٽب)

 500/000ضيب٬

4

ٸا٪صاضي ذٹزضٸ ثٻ اٞطاز ٚيط ٸاػس قطايٍ ٸ ٞب٢س دطٸاٶٻ سب٦ؿيطاٶي ( قبٲ٭ ٦يٯٻ سب٦ؿيٽب)

 1/000/000ضيب ٬ٸ سٹ ٝ٢ذٹزضٸ سب ٲٗطٞي ضاٶٷسٺ ٸاػس قطايٍ

5

ٶساقشٵ ٲُبث٣ز زٞشط ثب ؾطٸيؽ ٸ ٲرسٸـ ثٹزٴ زٞشط ( قبٲ٭ آغاٶؽ سب٦ؿي سٯٟٷي )

 400/000ضيب٬

6

ٶساقشٵ ذٹزضٸ آٲبزٺ ثٻ سٗساز حسا٢٭ 4زؾش٫بٺ زضآغاٶؽ ( قبٲ٭ آغاٶؽ سب٦ؿي سٯٟٷي )

 1/000/000ضيب٬

7

ٶساقشٵ ٲجبقط ٲٹضز سأييس زايطٺ ٲحشطٰ اٲب٦ٵ يب ٖسٰ ذًٹض ٲسيط( قبٲ٭ آغاٶؽ سب٦ؿي سٯٟٷي)  800/000ضيب٬

8

ذطٸع ٚيط ٲؼبظ سب٦ؿي ٸيػٺ اظ ٲؿيط سٗييٵ قسٺ

 300/000ضيب٬

9

ذطٸع ثسٸٴ ٲؼٹظ سب٦ؿيٽبي ٪طزقي اظ ٲحسٸزٺ قٽط

 400/000ضيب٬

10

ٖسٰ ضٖبيز ٶطذٽبي ٲهٹة زض ذهٹل حٳ٭ ٲؿبٞط

 400/000ضيب٬

11

اٲشٷبٔ اظ حٳ٭ ٲؿبٞط ثسٸٴ ٖصض ٲٹػٻ

 400/000ضيب٬

12

ٲُبث٣ز ٶساقشٵ ٲٷسضػبر دطٸاٶٻ سب٦ؿيطاٶي ثب ٲكرهبر ذٹضزٸ

 400/000ضيب٬

نٟحٻ  89اظ 121

ازاهِ جسٍل( – 43ج(
قطخ ذسهبت

ضزیف

هيعاى جطیوِ

13

ٖسٰ ٶهت ٦س قٷبؾبئي ضاٶٷسٺ سب٦ؿي ثطٸي قيكٽبي ػٯٹ ٖ٣ت ذٹضزٸض

 300/000ضيب٬

14

ٶهت اقيبء ٚيط ٲؼبظ ٸ ذبضع اظ اؾشبٶساضز ذٹزضٸ (آيٷٻ ايبٞي  ،قيكٻ زٸزي  ،دطزٺ ٸ ) ...

 400/000ضيب٬

15

ٶساقشٵ دطٸاٶٻ سب٦ؿيطاٶي ٲٗشجط ٸ ٞب٢س اٖشجبض ( ثٗساظ ي ٥ٲبٺ ثسٸٴ دطٸاٶٻ قٷبذشٻ ٲي قٹز)

 400/000ضيب٬

16

ٶساقشٵ دطٸاٶٻ سب٦ؿيطاٶي

 500/000ضيب٬

17

ٖسٰ اضائٻ ٲساض٢ ٤بٶٹٶي الظٰ ثٻ ثبظضؼ سب٦ؿيطاٶي

 400/000ضيب٬

18

ٖسٰ اٶؼبٰ ثطٶبٲٻ ټبي ٲطثٹٌ ثٻ ٦كي ٥سب٦ؿي زض نٹضر اثال٘

 400/000ضيب٬

19

ٖسٰ اؾشٟبزٺ اظ ٮجبؼ ٞطٰ ٸ سٳيع سٹؾٍ ضاٶٷسٺ ټٷ٫بٰ ٗٞبٮيز ثب سب٦ؿي

 300/000ضيب٬

20

ٖسٰ اٖالٰ ٲسر سط ٤ٸ سُٗي٭ ٶٳٹزٴ ٗٞبٮيز سب٦ؿي ثٻ ټط زٮي٭ ْط ٜٲسر  48ؾبٖز اظ سبضيد سٹ ٝ٢سب٦ؿي ثٻ ثبظضؾيٵ

 500/000ضيب٬

21

ٗٞبٮيز ثسٸٴ ٲؼٹظ سب٦ؿي زض ظٲبٴ ٦ٻ دطٸاٶٻ ثٽطټجطزاضي سٹؾٍ ٲطاػٕ شيطثٍ ٸ ثُٹض ٲٹ٢ز ثبَ٭ قسٺ ثبقس

 400/000ضيب٬

22

ٖسٰ ٶهت ٦ذؿٹ ٬آسف ٶكبٶي ؾبٮٱ زض سب٦ؿي

 300/000ضيب٬

23

ٶساقشٵ ثط ٨ٲٗبيٷٻ ٞٷي ذٹزضٸ

 300/000ضيب٬

24

ٶهت سبثٯٹ ػٗٯي سب٦ؿي ٸ سب٦ؿي سٯٟٷي ٸ  ...سٹؾٍ ذٹزضٸټبي ٲؿبٞطثطي قرهي ٞب٢س ٲؼٹظ ٗٞبٮيز

 2/000/000ضيب٬

25

ٖسٰ ضٖبيز قئٹٶبر اؾالٲي ٸ اذال٢ي سٹؾٍ سب٦ؿطاٴ

ٲٗطٞي ثٻ ٦ٳيشٻ اٶًجبَي
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ازاهِ جسٍل( – 43ج(
ضزیف

هيعاى جطیوِ

قطخ ذسهبت

26

اضس٧بة ػطٰ زض ټٷ٫بٰ ٦بض ثب سب٦ؿي ٸ يب ثٹؾيٯٻ سب٦ؿي

1/000/000ضيب ٬ٸ ٲٗطٞي ثٻ ٦ٳيشٻ اٶًجبَي

27

ثؿشٻ ثٹزٴ آغاٶؽ ثسٸٴ اَالٔ ٢جٯي ثٻ ؾبظٲبٴ

 1/000/000ضيب٬

28

ٖسٰ ٲطاػٗٻ سب٦ؿي سٯٟٷي ثٻ آغاٶؽ ثطاثط زؾشٹضاٮٗٳٯٽبي نبزضٺ

 400/000ضيب٬

29

ؾٹاض ٸ ديبزٺ ٶٳٹزٴ ٲؿبٞط ذبضع اظ ايؿش٫بٺ سب٦ؿي ٸ ايؼبز سطاٞي٥

 200/000ضيب٬

30

دبض ٤ٶٳٹزٴ سب٦ؿي زض ايؿش٫بٺ سب٦ؿي ٸ سط ٤آٴ

 300/000ضيب٬

31

ٖسٰ ضٖبيز ٶٓبٞز ثرف زاذٯي ٸ ذبضػي سب٦ؿي

 200/000ضيب٬

32

ٖسٰ ٶهت ثطچؿت ٶطح حٳ٭ ٲؿبٞط ثطٸي قيكٻ ػٯٹ سب٦ؿي

 100/000ضيب٬

33

ٖسٰ حًٹض زض ػٯؿٻ ټيئز اٶًجبَي زض نٹضر اثال٘

 100/000ضيب٬

34

ٖسٰ اٮهب ٠سهٹيط دطٸاٶٻ سب٦ؿيطاٶي ٸ ٦س قٷبؾبئي زض زاذ٭ سب٦ؿي

 200/000ضيب٬

35

ٞطٸـ ثٷعيٵ ٦الً ٲٳٷٹٔ ثٹزٺ ٸ زض نٹضر اضس٧بة سرٯ ٝػطيٳٻ سٗٯ ١ٲي ٪يطز

 1/000/000ضيب ٬ٸ زض نٹضر س٧طاض ٮٛٹ ؾٽٳٻ ثٷعيٵ

36

ؾبيط ٲٹاضز زض نٹضر ٸ٢ٹٔ

َطح زض ټيئز اٶًجبَي

٦طايٻ ٲجسا سب ٲ٣هس سب٦ؿي ټبي سٯٟٷي  8000ضيب ٬ٲي ثبقس.
ح٦ ١ٳيؿيٹٴ ضٸظاٶٻ آغاٶؽ ټب ثطاي ټط زؾش٫بٺ سب٦ؿي  22000ضيب ٬ٲي ثبقس

ز) ًطخ وطایِ اًَاع تبوؿي گطزقي ٍ تلفٌي
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جسٍل( – 43ز)
ضزیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

هؿيط ّب

ٲؿيط ٲط٦ع سب ثيٳبضؾشبٴ ػسيس ٸ قٽط ٤قٽساء
ٲط٦ع سب ٲيساٴ ٲٗٯٱ ٸ ثٯٗ٧ؽ
ٲيساٴ ٲٗٯٱ سب قٽطٞ ٤طټٷ٫يبٴ ٸ ثٯٗ٧ؽ
ٲيساٴ ٲٗٯٱ سب ٲيساٴ ٞطٲبٶساضي
ٲط٦ع سب قٽطٞ ٤طټٷ٫يبٴ (ټط زٸ ٲؿيط ػٳٗبً)
ٲط٦ع سب ديبٰ ٶٹض
ٲط٦ع سب ٲيساٴ ٖٯي آثبز
ٲيساٴ ػبٶجبظاٴ سب ٲيساٴ ٞٯؿُيٵ
ٲيساٴ ػبٶجبظاٴ سب ثيٳبضؾشبٴ ػسيس
ٲط٦ع سب ٲؼشٳٕ ازاضار ٸ ٞٷي حطٞٻ اي –٪ٹضؾشبٴ ٖٳٹٲي –٦ٹي ٲحٳسيٻ
ٲط٦ع سب اٶشٽبي اٲيط آثبز
ٲط٦ع سب ؾبٮٳٷساٴ
ٲط٦ع سب اؾالٰ آثبز ٸ ٶؿبػي
ٲط٦ع سب ٖكبيط ٸ اٶشٽبي ذيبثبٴ نالح اٮسيٵ
ٲط٦ع سب اٶشٽبي اٲيط آثبز اظ ٲؿيط ذيبثبٴ  20ٲشطي ٪ٯعاض (ؾٻ ضاٺ حٳبٲيبٴ)
ٲيساٴ ٞطٲبٶساضي سب ٲؼشٳٕ ازاضار ٸ ٞٷي حطٞٻ اي –٪ٹضؾشبٴ ٖٳٹٲي –٦ٹي ٲحٳسيٻ
ٲيساٴ ٲٗٯٱ سب ثيٳبضؾشبٴ ػسيس

ًطح وطایِ ثِ ضیبل

 2/000ضيب٬
 2/000ضيب٬
 2/000ضيب٬
 1/500ضيب٬
 4/000ضيب٬
 2/000ضيب٬
 2/000ضيب٬
 2/500ضيب٬
 2/000ضيب٬
 2/000ضيب٬
 2/000ضيب٬
 2/000ضيب٬
 2/000ضيب٬
 2/000ضيب٬
 2/500ضيب٬
 2/000ضيب٬
 2/000ضيب٬

نٟحٻ  92اظ 121

ل) ًطخ وطایِ هؿيطّبي ههَة ؾبظهبى اتَثَؼ ضاًي ثَوبى ٍ حَهِ جسٍل( – 43ل)
ضزیف

ًبم هؿيط ّب

ًطح وطایِ

ضزیف

ًبم هؿيط ّب

ًطح وطایِ

ضزیف

ًبم هؿيط ّب

ًطح وطایِ

1

ثٹ٦بٴ سب اٸچشذٻ

 2/000ضيب٬

15

ثٹ٦بٴ سب حٳبٲيبٴ

 2/000ضيب٬

29

ثٹ٦بٴ سب سب٦ٷشذٻ

 4/000ضيب٬

2

ثٹ٦بٴ سب زاقجٷس

 3/000ضيب٬

16

ثٹ٦بٴ سب اٲيطآثبز (اٶجبض)

 2/000ضيب٬

30

ثٹ٦بٴ سب ؾبضي ٢بٲيف

 4/500ضيب٬

3

ثٹ٦بٴ سب ٲحٳٹزآثبز

 1/500ضيب٬

17

ثٹ٦بٴ سب َبټطآثبز

 2/500ضيب٬

31

ثٹ٦بٴ سب ػبٶٳطز

 4/000ضيب٬

4

ثٹ٦بٴ سب ؾيسآثبز

 2/000ضيب٬

18

ثٹ٦بٴ سب ػٳجٹٚٻ

 2/000ضيب٬

32

ثٹ٦بٴ سب ٢بيي اذٹي

 4/000ضيب٬

5

ثٹ٦بٴ سب قٽطي٧ٷس

 3/000ضيب٬

19

ثٹ٦بٴ سب ٢بػط

 3/000ضيب٬

33

ثٹ٦بٴ سب ايالٶي

 4/500ضيب٬

6

ثٹ٦بٴ سب ٲيساٴ زٸاة

 1/500ضيب٬

20

ثٹ٦بٴ سب حهبض

 1/500ضيب٬

34

ثٹ٦بٴ سب ٦بٶي ؾجعٺ

 4/500ضيب٬

7

ثٹ٦بٴ سب ٦ٽطيعٺ ؾطزاض

 2/000ضيب٬

21

ثٹ٦بٴ سب سجز

 2/500ضيب٬

35

ثٹ٦بٴ سب آٚؼيٹاٴ

 5/000ضيب٬

8

ثٹ٦بٴ سب ٪ٹ٬

 1/500ضيب٬

22

ثٹ٦بٴ سب اٶجبض ٸ ٪طزٺ ٢جطاٴ

 3/000ضيب٬

36

ثٹ٦بٴ سب ٲالٮط

 3/500ضيب٬

9

ثٹ٦بٴ سب اٮجال٘

 2/000ضيب٬

23

ثٹ٦بٴ سب قط٧ٞٷس

 5/000ضيب٬

37

ثٹ٦بٴ سب ٶبچيز

 1/500ضيب٬

10

ثٹ٦بٴ سب ي٧كٹٺ

 2/500ضيب٬

24

ثٹ٦بٴ سب ذبٶ٣بٺ

 5/500ضيب٬

38

ثٹ٦بٴ سب ٦ٽطيعٺ ٲحٳٹزآثبز

 1/500ضيب٬

11

ثٹ٦بٴ سب آذشُبض

 2/000ضيب٬

25

ثٹ٦بٴ سب يٷ٫يؼٻ

 1/500ضيب٬

39

ثٹ٦بٴ سب ثطزٺ ظضز

 3/500ضيب٬

12

ثٹ٦بٴ سب ٢طٺ ٦ٷس

 2/500ضيب٬

26

ثٹ٦بٴ سب ٢ٽطآثبز

 3/000ضيب٬

40

ثٹ٦بٴ سب ٢طٺ ثطاظ

 3/000ضيب٬

13

ثٹ٦بٴ سب سبظٺ ٢ٯٗٻ

 3/000ضيب٬

27

ثٹ٦بٴ سب ثي ٩اٸيؿي

 2/500ضيب٬

41

ثٹ٦بٴ سب ٶٹثٽبض

 4/000ضيب٬

14

ثٹ٦بٴ سب ٦بٶي َٹٲبض

 3/500ضيب٬

28

ثٹ٦بٴ سب ٦ٽطيعٺ ايٹثي

 3/500ضيب٬

42

زاذ٭ ٲحسٸزٺ قٽط

 750ضيب٬
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ٌ) ًطخ ّعیٌِ تجليغبت ثط ضٍي ذَزضٍّبي ػوَهي (اتَثَؾْبي قْطي)
ًطخ ّعیٌِ تجليغبت زض زاذل ٍ ذبضج اظ ذَزضٍّبي ثط اؾبؼ ػساٸ )1 -ٌ - 43 ( ٬ٸ  )2 -ٌ- 43ٲحبؾجٻ ٸ اذص ذٹاټس ٪طزيس
جسٍل( )1-ٌ– 43

ضزیف

قطح ذسهبت

ًطخ اجبضُ ؾِ هبُ

ًطخ اجبضُ یه هبُ

ًطخ اجبضُ قف هبُ

ًطخ اجبضُ یه ؾبلِ

1

اػبضٺ ثٽبي سجٯيٛبر زض دكز اسٹثٹؼ

 400/000ضيب٬

 1/000/000ضيب٬

 1/900/000ضيب٬

 3/200/000ضيب٬

2

اػبضٺ ثٽبي سجٯيٛبر زض دكز ٲيٷي ثٹؼ

 120/000ضيب٬

 320/000ضيب٬

 580/000ضيب٬

 1/000/000ضيب٬

3

اػبضٺ ثٽبي سجٯيٛبر زض ثسٸٶٻ اسٹثٹؼ

 1/900/000ضيب٬

 5/200/000ضيب٬

 9/000/000ضيب٬

 13/000/000ضيب٬

4

اػبضٺ ثٽبي سجٯيٛبر زض ثسٸٶٻ ٲيٷي ثٹؼ

 350/000ضيب٬

 1/000/000ضيب٬

 1/900/000ضيب٬

 3/200/000ضيب٬

جسٍل( )2-ٌ– 43
ضزیف

قطح ذسهبت

ّعیٌِ ذسهبت

ضزیف

قطح ذسهبت

ّعیٌِ ذسهبت

1

اػبضٺ ثٽبء سجٯيٛبر ثهٹضر ثطچؿت زض زاذ٭ اسٹثٹؼ(ٲبټبٶٻ)

 600/000ضيب٬

6

اػبضٺ ثٽبء اػطاي سجٯيٛبر زض قيكٻ ٖ٣ت اسٹثٹؼ

 400/000ضيب٬

2

اػبضٺ ثٽبء سجٯيٛبر زض يَ ٥ط ٜاسٹثٹؼ(  6ٲبټٻ)

400/000ضيب٬

7

اػبضٺ ثٽبء اػطاي سجٯيٛبر زض قيكٻ ٖ٣ت ٲيٷي ثٹؼ

 65/000ضيب٬

3

اػبضٺ ثٽبء سجٯيٛبر زضيَ ٥ط ٜاسٹثٹؼ ( ي ٥ؾبٮٻ)

 6/500/000ضيب٬

8

اػبضٺ ثٽبء اػطاي سجٯيٛبر ثهٹضر ثطچؿت آٞشبث٫يط

 120/000ضيب٬

4

ټعيٷٻ ذٹاة ثطاي اػطاي سجٯيٛبر سٳبٰ ثسٶٻ اسٹثٹؼ ټط ضٸظ

 250/000ضيب٬

9

٦بٚص  A4ٸ  A3ټط ضٸظ

 1/000ضيب٬

5

ټعيٷٻ ذٹاة ثطاي اػطاي سجٯيٛبر سٳبٰ ثسٶٻ ٲيٷي ثٹؼ ټط ضٸظ

 200/000ضيب٬

10

اػبضٺ ػبي٫بټٽبي ؾبيجبٴ ٲؿبٞط زض ذيبثبٶٽب ټط ٲبٺ

 1/300/000يب٬
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هبزُ  - 44ثْبي ذسهبت پبضويٌگ ػوَهي
الف) پبضوجبى زض ذيبثبًْب
َٹ٦ ٬ٯي ذٹزضٸټبئي ٦ٻ ضٸظاٶٻ ٸاضز قٽط ٲي قٹٶس حسٸز ٦ 17يٯٹٲشط ٲي ثبـ ز ٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ سٗساز ٢بث٭ سٹػٻ آٶبٴ اظ ي٧ؽ ٸ ٸ ٦ٱ ٖطو ثٹز ٴ ذيبثبٶٽب ٦ ،ٹچٻ ټب  ،ٲيساٶٽب ٸ ٖسٰ
احساص يب ٖسٰ ٟ٦ب ٜدبض٦يٷ ٩ٲٹضز ٶيبظ ٶؿجز ثٻ ذٹزضٸ ٲٹػٹز زض ؾبذشٳبٶٽبي ٲؿ٧ٹٶي ٸ سؼبضي ٖ ،سٰ سٗجيٻ دبض٦يٷ ٩ٲٹضز ٶيبظ سٹؾٍ ثبٶ٧ٽب ٲؤؾؿبر ٲبٮي ٸ اٖشجبضي قط٦شٽبي
ذسٲبسي ٸ  ....ثطاي دبض ٤ذٹزضٸي اضثبة ضػٹٔ ٸ ٲكشطي ثبٖض ٪طزيسٺ ٦ٻ سٳبٲي نبحجبٴ ٶ٣ٯيٻ ٲٹسٹضي چبضٺ اي ػع دبض ٤ذٹزضٸ زض ٦ٹچٻ ټب ٸ ذيبثبٶٽبي ؾُح قٽط ٶساقشٻ ثبقٷس .
اظ َطٞي ثسٮي٭ ٖسٰ ٸػٹز ثطٶبٲٻ ٲسٸٴ زض قٽطزاضي  ،ضاټٷٳبيي ٸ ضاٶٷس٪ي اض٪بٶٽبي زذي٭ زض اٲط ضٸاٴ ؾبظي سطاٞي ٥قٽطټب چبضٺ اي ػع سٷٓيٱ ٲ٣طضار ذبل ثب ٖٹايس ٸيػٺ ثطاي
دبض ٤ذٹزضٸ زض ثركي اظ ذيبثبٶٽب ٸ ٦ٹچٻ ټب ثب ٪ٳبضزٴ دبض ٤ثبٴ ٸػٹز ٶساضز.

ٖٹاضو ټط ؾبٖز سٹ ٝ٢ذٹزضٸ زض ٲح٭ سٗييٵ قسٺ ٦ٻ ثبيؿشي ثب ټٳبټٷ٫ي ضاټٷٳبئي ٸ ضاٶٷس٪ي ثبقس اظ ٮحٓٻ سٹ ٝ٢سب ي ٥ؾبٖز ٲٗبز 2000 ٬ضيب ٬ٸ ثٗس اظ آٴ ثٻ اظاي ټط ؾبٖز
سٹ ٝ٢ٲبظاز 2/000ضيب ٬ٸ حس ا٦ظط سب  3ؾبٖز ٲؼبظ ذٹاټس ثٹز زض ټطحب ٬ضٖبيز ٲٹاضز ظيط اٮعاٲي ٲي ثبقس.
-1قٽطزاضي ثبټٳبټٷ٫ي ضاټٷٳبيي ٸضاٶٷس٪ي ٶؿجز ثٻ َطاحي ٸذٍ ٦كي دبض ٤ذٹزضٸ زض ثًٗي اظ ذيبثبٶٽبي ؾُح قٽط ٦ٻ ثبض سطاٞي ٥ثٻ ٲح٭ ٸ ٲٗجط ٶساقشٻ ثبقس ضا اٶؼبٰ ذٹاټٷس زاز
-2زض ذيبثبٴ  16ٲشطي ٸ  20ٲشطي  ٍ٣ٞزض ي ٥ؾٳز ذيبثبٴ دبض ٤ذٹزضٸ ٲؼبظ ٲي ثبقس َطاحي ٸ ذٍ ٦كي زض ي ٥ؾٳز نٹضر ذٹاټس ٪طٞز.
-3زض ذيبثبٶٽبي  24ٲشطي ٸ  32ٲشطي زض زٸؾٳز ذيبثبٴ دبض ٤ذٹزضٸ ٲؼبظ ذٹاټس ثٹز.
-4قٽطزاضي ثطاي دبض ٤ذٹزضٸ زض ذيبثبٴ ثٻ ٖطو  2/70ٸثُٹ 5/5 ٬ٲشط ذٍ ٦كي ذٹاټس ٦طز ٸ زض ضٸي ټط ٲح٭ دبض٦يٷ ٩قٳبضٺ  1اٮي آذط ضا ټ ٥سب سٗساز ذٹزضٸ ٢بث٭ دبض ٤زض
ي ٥ذيبثبٴ ثسؾز آيس  .ؾذؽ ثب چبح ثٯيٍ دبض ٤ثالٲبٶٕ ثطاي ي ٥ؾبٖز ثٻ اظاء  2000ضيب ٬اٲ٧بٴ دبض٦يٷ ٩ٲيؿط ذٹاټس ثٹز.
-5دبض٦جبٴ اظدطؾٷ٭ قٽطزاضي ٦ٻ حؿت سهٳيٱ قٹضاي دعق٧ي ٦ ،ٳيؿيٹٶٽبي ٢بٶٹٴ ٦بض اظ اضػبٔ ٦بض ؾرز ٲٗصٸض ٪طزيسٺ اٶس ثٻ اٲط ٲص٦ٹض اؾشٟبزٺ ذٹاټس ٦طز زض نٹضر ٶجٹز
چٷيٵ ٶيطٸئي قٽطزاضي اظ دطؾٷ٭ ثبظٶكؿشٻ قٽطزاضي ٲي سٹاٶس ثطاي دبض٦جبٶي سحز قطايٍ ذبل اؾشٟبزٺ ٶٳبيس
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-6ٲ٣طضار ثطاي ازاضٺ ٦طزٴ ؾبٖبر ٦بض ٸ  ..................ٸ  .................سٹؾٍ قٽطزاضي ٸيٕ ٸ ثٻ اػطاء زضذٹاټس آٲس
ة) پبضويٌگ ّبي ذهَني ثطاي اؾتفبزُ ػوَم ثب ًظبضت ٍ پطٍاًِ قْطزاضي
٦-1ٯيٻ ٲبٮ٧يٵ اٲال ٤ٸ اضايي زض ٲحسٸزٺ ثبٞز ٢سيٱ قٽط  ،ثبظاض  ،ذيبثبٴ اٶ٣الة ٸ ذيبثبٶٽبي ٲٷشٽي ٸ ٲشه٭ ثٻ ذيبثبٴ اٶ٣الثٳي سٹاٶٷس اظ سكٹي٣بر ٸ اٲشيبظار ٲرهٹل قٽطزاضي
ثطاي اذص دطٸاٶٻ دبض٦يٷَ ٩ج٣بسي اؾشٟبزٺ ٶٳبيٷس ٸ زض اٸٮٹيز ٢طاض زاضٶس.
-2حسا٢٭ ٲؿبحز ظٲيٵ ٸ ٲٯ 400 ٥ٲشط ٲطثٕ ٲي ثبقس.
-3قٽطزاضي ثٻ ټٳ ٝ٧ٲٯ٦ ٥الً ٲؼٹظ سؼبضي ٸ ٲٛبظٺ نبزض ٲي ٶٳبيس زض ٲ٣بث٭ ظيطظٲيٵ ٸ زٸ َج٣ٻ ( َج٣ٻ اٸ ٬ٸ زٸٰ ) ثبيس دبض٦يٷ ٩احساص ٸ ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٖٳٹٰ ثب ثٯيٍ ٢طاض ٪يطز.
ٖ-4ٹاضو دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ثطاي ( سؼبضي ثهٹضر ٲؼشٳٕ  ،دبؾبغ ) ثب ٲحبؾجٻ ٞطٲٹٖ ٬ٹاضو دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي دصيطٺ زض ػسٸ« ٬ز» نٟحٻ  11ذٹاټس ثٹز
-5ٲؿبحز دبض٦يٷ ٩ٲٹضز ٶيبظ ثطاثط يٹاثٍ َطح ټبزي ػبٲٕ سٟهيٯي ٲحبؾجٻ ٸ زض ظيطظٲيٵ ٲٷٓٹض ( ظيطظٲيٵ دبض٦يٷ ٩ذٹزضٸټبي ٲٛبظٺ ټبي دبؾبغ( ذٹاټس قس.
َ-6ج٣ٻ اٸ ٬ثٗٷٹاٴ سكٹي٣ي ثطاي ټط ٲشطٲطثٕ دبض٦يٷٖ ٩ٹاضيي ٲٗبز٢ %30 ٬يٳز ٲٷُ٣ٻ اي زاضايي ثهٹضر دبض٦يٷَ ٩ج٣بسي اذص ذٹاټس قس.
-7ٲبٮ٧يٵ ٲي سٹاٶٷس يَ ٥ج٣ٻ ٶيع ٲبظاز ثط سطا٦ٱ َج٣ٻ ؾٹٰ ضا ثب دطزاذز ٢ %30يٳز ٲٷُ٣ٻ اي زاضايي ٖٹاضيي ثهٹضر دبض٦يٷ ٩دطٸاٶٻ اذص ٶٳبيٷس.
-8دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ثب ٢يس سؼبضي ٸ دبض٦يٷَ ٩ج٣بسي نبزض ذٹاټس قس.
-9ټيچ٧ؽ ٲؼبظ ٶيؿز دبض٦يٷ ٩ضا سٛييط ٦بضثطي زټس زض نٹضر سرٯ ٝاظ َطي٦ ١ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ  100ح٧ٱ ثط٪كز ثٻ حبٮز اٸٮيٻ نبزض ذٹاټس قس ٸ َج٣ٻ ټٳ٦ ٝ٧الً ٲؿ٧ٹٶي سٯ٣ي
ٸ ثٻ ٲبٮ ٥ٸ ٲبٮ٧يٵ ٸ ذطيساضاٴ ٲٟبنب حؿبة  ،نسٸض دطٸاٶٻ ٦ؿت  ،نسٸض دبيبٴ ٦بض  ،اؾشٟبزٺ اظ سؿٽيالر ثبٶ ، ٥ٲٟبنب حؿبة ثٻ ثبٶ ٥ٸ ٚيطٺ ثٻ ټيچ ٸػٻ نبزض ٶرٹټس قس.
-10ٲبٮ ٥ٲؼبظ ٲي ثبقس اظ ټط دبض ٤ذٹزضٸ زض ظيطظٲيٵ ٸ َج٣ٻ اٸ ٬ٸ زٸٰ ثٽبء ذسٲبر دبض ٤ذٹزضٸ ٦ٻ ټط ؾبٮٻ سٹؾٍ قٽطزاضي سٗيٵ ٸ اثال٘ ٲي قٹز اذص ٶٳبيس
-11ٲٗبز 10 ٬زضنس زضيبٞشي ٲبٮ ٥اظ ټط ذٹزضٸ ثٗٷٹاٴ ٖٹاضو قٽطزاضي ٲٷٓٹض ٸ ثٻ حؿبة قٽطزاضي ٸاضيع ذٹاټس قس.
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هبزُ  - 45ػَاضو ًَؾبظي
الف) ػَاضو ًَؾبظي ؾبليبًِ ٍاحسّبي غيط آپبضتوبًي ثط اؾبؼ فطهَل ظیط هحبؾجِ ٍ اذص ذَاّس گطزیس
ول ػَاضو هتؼلمِ ثطاي ػطنِ؛ اػيبى ٍ تأؾيؿبت یه هله ; ( × %1/5ثْبي تأؾيؿبت+ثْبي اػيبًي ول  +ثْبي ػطنِ ول )
 - 1ثٽبي ٖطنٻ ; اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي ثطاي ٖطنٻ× ٲؿبحز ظٲيٵ
 - 2ثٽبي اٖيبٶي ; اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي ثطاي اٖيبٶي× ٲؿبحز ظيطثٷب
 - 3ثٽبي سبؾيؿبر ; اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي ثطاي سبؾيؿبر × ٲؿبحز سبؾيؿبر

تجهطُ  :1اؾشرط آة ؾطز ٸ ٪طٰ ٪ٯربٶٻ ټب ثيكشط اظ  30ٲشطٲطثٕ ثٻ ٖٷٹاٴ سأؾيؿبر ٲٷٓٹض ٸ ٲكٳٹ ٬ثٽبي سأؾيؿبر ٲي ٪طزز.
چبٺ آة ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٦ؿجي ٸ سٹٮيسي ثط اؾبؼ ايٷچ ٸ ٮيشط آة زټي زض طبٶيٻ ٲكٳٹٖ ٬ٹاضو ٶٹؾبظي يب ؾُح قٽط ثٹزٺ ٦ٻ ثٽبي آٴ ثب ثٽبي ٖطنٻ ٸ اٖيبٴ ٲٯ ٥ػٳٕ ٲي ٪طزز.
زض ػسٸ - 45 (٬اٮ )ٝٲجٷبي اضظـ ٲٷُ٣ٻ اي ػٽز ٲحبؾجٻ ٖٹاضو ٶٹؾبظي ٲٹضز ٖٳ٭ ايٵ قٽطزاضي اظ ؾب 1382 ٬سب٦ٷٹٴ ثط اؾبؼ اضظـ زاضائي ؾب 1392 ٬ٲكرم ٪طزيسٺ اؾز
جسٍل( )2-ٌ– 43

ضزیف

ػَاضو ؾبل

هيعاى ػَاضو ًَؾبظي ؾُح قْط

ضزیف

ػَاضو ؾبل

هيعاى ػَاضو ًَؾبظي ؾُح قْط

1

1382

ثٻ ٲيعاٴ  %25اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي

6

1387

ثٻ ٲيعاٴ  %100اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي

2

1383

ثٻ ٲيعاٴ  %25اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي

7

1388

ثٻ ٲيعاٴ  %100اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي

3

1384

ثٻ ٲيعاٴ  %40اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي

8

1389

ثٻ ٲيعاٴ  %100اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي

4

1385

ثٻ ٲيعاٴ  %60اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي

9

1390

ثٻ ٲيعاٴ  %100اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي

5

1386

ثٻ ٲيعاٴ  %80اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي

10

1391

ثٻ ٲيعاٴ  %100اضظـ ٲٗبٲالسي زاضائي
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الف) ػَاضو ًَؾبظي ؾبليبًِ ٍاحسّبي آپبضتوبًي ثط اؾبؼ فطهَل ظیط هحبؾجِ ٍ اذص ذَاّس گطزیس
ثطاي ايٵ ٲٷٓٹض اثشسا ثبيس ثب اؾشٟبزٺ اظ ٞطٲٹ ٬شي٭ ؾٽٱ ٖطنٻ ټط ٸاحس اظ ٖطنٻ ٦٭ ٸاحس ٲكرم ٪طزز:
ؾٽٱ ٖطنٻ ٸاحس ٲٹضز ٶٓط ; ٲؿبحز ٦٭ ٖطنٻ × ٲؿبحز اٖيبٶي ٸاحس ٲٹضز
ٲؿبحز ٦٭ اٖيبٶي
ثب ٲكرم قسٴ ؾٽٱ ٖطنٻ ټط ٸاحس اظ ٞطٲٹ ٬ظيط ٸ ثب اؾشٟبزٺ اظ يطايت ػسٸ - 45 (٬اٮٖ )ٝٹاضو ٶٹؾبظي ټط ٸاحس ٲكرم ذٹاټس ٪طزيس.
ول ػَاضو هتؼلمِ ثطاي ػطنِ؛ اػيبى ٍ تأؾيؿبت ٍاحس ; ( × %1/5ثْبي تأؾيؿبت ّط ٍاحس +ثْبي اػيبًي ّطٍاحس  +ثْبي ؾْن ػطنِ ّط ٍاحس )
هبزُ  - 46ػَاضو اظ ثليٍ ٍؾبیل حول ٍ ًمل ثطٍیي قْطي ( َّائي -ضیلي -ظهيي) ٍ حك ؾىَ
الف)  :ػَاضو حك ؾىَّ:

)1اظ ټط ؾطٸيؽ اسٹثٹؼ زض سطٲيٷب ٬ثيٵ قٽطي زض ؾُح قٽطؾشبٶٽبي اؾشبٴ  5000ضيب٬

)2اظ ټط ؾطٸيؽ اسٹثٹؼ زض سطٲيٷب ٬ثيٵ قٽطي زض ؾُح ؾبيط اؾشبٴ ټب  10000ضيب٬

)3ټط ؾطٸيؽ ٲيٷي ثٹؼ زض سطٲيٷب ٬ثيٵ قٽطي زضؾُح قٽطؾشبٴ ټبي اؾشبٴ2500ضيب٬

 )3ټط ؾطٸيؽ ٲيٷي ثٹؼ زضسطٲيٷب ٬ثيٵ قٽطي حؿت ٢طاضزاز ٸ سٗطٞٻ ٲهٹة دبيبٶٻ  5000ضيبا٬

)4ثطاي زضثؿشي اظ ټط ؾطٸيؽ سب٦ؿي ثيٵ قٽطي ؾٳٷس ٸ دػٸ  2000ضيب٬

 )5اظ ټط ؾطٸيؽ اسٹثٹؼ ٲؿبٞط ثطي ضٸؾشبئي  2000ضيب٬

 )5اظ ټط ؾطٸيؽ ٲيٷي ثٹؼ ٲؿبٞط ثطي ضٸؾشبئي  1500ضيب٬
ة)  :اجبضُ ثْبي غطفِ ّبي تؼبًٍيْبي هؿبفطثطي:
اػبضٺ ثٽبي ٚطٞٻ ټبي ٸا ٕ٢زض سطٲيٷب ٬قٳب ٬قٽط ػٽز ٞطٸـ ثٯيٍ سٹؾٍ قط٦ز ټبي ٲؿبٞطثطي ٲبټبٶٻ ٲجٯ 1/300/000 ٙضيب ٬يٳٵ ايٷ٧ٻ ټعيٷٻ آة  ،ثط٪ ، ٠بظ ٸ سٯٟٵ ثٻ ٶؿت
ٲهط ٜټط ٚطٞٻ اذص ذٹاټس قس
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ج)ػَاضو فطٍـ ثليٍ ظهيٌي
 )1ا ظ ٞطٸـ ټط ثٯيٍ  %5زضنس ثٻ ٖٷٹاٴ ٖٹاضو قٽطزاضي اظ اسٹثٹؼ ٸ ٲيٷي ثٹؼ ثيٵ قٽطي زض سطٲيٷب٬
 )2اظ ٞطٸـ  % 5زضنس ثٻ ٖٷٹاٴ ٖٹاضو قٽطزاضي اظ ؾٹاضي زضثؿشي ٸ سب٦ؿي ثيٵ قٽطي زض سطٲيٷب٬
تجهطُ : 1ٲٷٓٹض اظ ٲؿبٞطر ( ؾٟط ذبضع اظ قٽط ثٻ قٽطټب ٸ قٽطؾشبٴ ټب ٸ اؾشبٴ ټبي زي٫ط ) ٲي ثبقس.
ح) ػَاضو فطٍـ ثليٍ ضیلي :
 %5ثٽبي ثٯيٍ سٹؾٍ ٞطٸقٷس٪بٴ ثٯيٍ
تجهطُ  :2ا٪ط زٞشط ٞطٸـ ثٯيٍ ُ٢بض زض قٽط زايط اؾز ٢بث٭ ٸنٹ ٬ٲي ثبقس.
ت) ػَاضو ثليٍ َّاپيوبئي:
%5ثٽبء ثٯيٍ سٹؾٍ ٞطٸقٷس٪بٴ ثٯيٍ ( قط٦شٽبي ټٹاديٳبئي)
تجهطُ  : 3ٲٷٓٹض زٞبسط ٞطٸـ ثٯيٍ ټٹاديٳبئي ا٪ط زض قٽط زايط اؾز ٢بث٭ ٸنٹ ٬ٲي ثبقس.
ث)ػَاضو حول ثبض ٍ ثبضثطي:
ٲيعاٴ  %5اظ نٹضر ٸيٗيز ثبضٶبٲٻ سٹؾٍ نبزض ٦ٷٷسٺ ثبضٶبٲٻ ( زٞبسط قط٦شٽبي ثبضثطي ٸ قط٦شٽبي ٲؿبٞطثطي ) ٦ٻ ثٻ اٲط حٳ٭ ثبض ٸ ثبضثطي زض٪بضاغټب ٸ ټٳچٷيٵ
سطٲيٷب ٬قٽط ٲجبزضر ٲي ٶٳبيس ٸنٹ ٬ټط ؾٻ ٲبٺ ي٧جبض ٸ يب زض دبيبٴ ؾب ٬ثٻ حؿبة قٽطزاضي ٸاضيع ٪طزز.
ج)ػَاضو حك التَظیي:
ٲٗبز %5 ٬ح ١اٮشٹظيٵ ٸ ٖٳٯ٧طز ؾبٮيبٶٻ

نٟحٻ  99اظ 121
ز)ػَاضو ثط هؼبهالت ٍؾبئٍ ًمليِ ٍ هبقيي آالت ؾٌگيي :
ثطاثط ي ٥ټعاضٰ ٢يٳز ٞطٸـ ٦بضذبٶٻ زض ټٷ٫بٰ سٷٓيٱ ؾٷس زض زٞبسط اؾٷبز ضؾٳي ثطاي قٽطزاضي ٸنٹ٪ ٬طزز
ل)ػَاضو ؾبليبًِ اًَاع ذَزضٍ

 )1ػٽز اٶٹأ ؾٹاضي ټب ٸ ٸاٶز ټبي زٸ ٦بثيٵ زاذٯي ٸ حبضػي ٖٹاضو ؾبٮيبٶٻ ٲٗبز٢ 0/001 ٬يٳز ٞطٸـ ٦بضذبٶٻ
ٖ )2ٹاضو ؾبٮيبٶٻ اٶٹأ ٸاٶز س٦٥بثيٵ ٸ ؾٹاضي دال٢ ٤طٲع ټطؾب ٬ٲجٯ 60000 ٙضيب٬
ٖ )3ٹاضو ؾبٮيبٶٻ اٶٹأ اسٹثٹؼ ٸ ٦بٲيٹٴ سب زٺ سٵ ټطؾب ٬ٲجٯ 100000 ٙضيب٬
ٖ )4ٹاضو ؾبٮيبٶٻ اٶٹأ ٦بٲيٹٴ ثيكشط اظ زٺ سٵ ټطؾب ٬ٲجٯ 150000 ٙضيب٬
ٖ)5ٹاضو ؾبٮيبٶٻ اٶٹأ ٲيٷي ثٹؼ ټطؾب ٬ٲجٯ 80000 ٙضيب٬
ٖ )6ٹاضو ؾبٮيبٶٻ اٶٹأ ؾٻ چطذٻ ټطؾب ٬ٲجٯ 50000 ٙضيب٬
ٖ )7ٹاضو ؾبالٶٻ ٲٹسٹضؾي٧ٯز ٲٗبز٢ 0/001 ٬يٳز ٦بضذبٶؼبر زاذٯي ٸ يب ٲكبثٻ زاذٯي يب ؾبٮيبٶٻ ٲجٯ 20000 ٙضيب)٬

 )8عوارض نقل و انتقال اٶٹأ ٮٹزض ٸ ثٯسيعض ٸ ؾبيط زؾش٫بٺ ټبي ضاٺ ؾبظي زض ټٷ٫بٰ ٶ٣٭ ٸ اٶش٣ب ٬ٲٗبز٢ %1 ٬يٳز ٞطٸـ
تجهطُ  : 1زض ضاؾشبي ثٷس  26ٲبزٺ ٢ 71بٶٹٴ سك٧يالر ٸْبي ٝٸ اٶشربثبر قٹضاټب اذص ثٽبي ذسٲبر نسٸض ٲؼٹظ سبؾيؽ مزاکش معاينه فنی خودرو تزاتز  %25تهای حق معاينه
ثهٹضر ضٸظاٶٻ اذص ٸ ثٻ حؿبة قٽطزاضي ٸاضيع ٪طزز ( ٲجٯ %25 ٙاظ ٸنٹ ٬ذبٰ ٲٗبيٷٻ ٞٷي ذٹزضٸ ٲي ثبقس يٗٷي ثسٸٴ ٦ؿط ټط ٪ٹٶٻ ټعيٷٻ ٸ يب ٖٹاضيي) .يٳٷبً ٖال.ٸٺ ثط ٲجٯٞ ٙٹ٢ ٠ج٭
سبؾيؽ ثبثز نسٸض ٲؼٹظٺ اٸٮيٻ ٲجٯ 40/000/000 ٙضيب ٬ثٻ حؿبة قٽطزاضي ٸاضيع ٪طزز.
تجهطُ : 2ثٻ ٦ٯيٻ ٲجٯٖ ٙٹاضيي ٦ٻ ٲٽٯز دطزاذز آٴ ؾذطي قسٺ ثبقس  %2/5ثٗٷٹاٴ سأذيط ثٻ نٹضر ضٸظ قٳبض سٗٯ ١ٲي٪يطز ٸ ايٵ ٖٹاضو ٚيط ٢بث٭ حص ٜٸ يب ثركٹز٪ي اؾز
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هبزُ  - 47ػَاضو جوغ آٍضي ٍ زفغ پؿوبًسّب (ظثبلِ(
ثٽبي ذسٲبر ٲسيطيز اػطائي دؿٳبٶس ثط اؾبؼ ٲبزٺ ٢ 8بٶٹٴ دؿٳبٶس ٲهٹة  83/2/20ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي ٲحشطٰ ٸ آئيٵ ٶبٲٻ اػطايي قٳبضٺ/28488ر 32561ٺ ٲٹضذٻ 84/5/1
ٲهٹة ټيبر ٲحشطٰ زٸٮز ٸ ٲُبث ١زؾشٹضاٮٗٳ٭ ٸظاضر ٲحشطٰ ٦كٹض ثٻ قٳبضٺ  95325/2ٲٹضذٻ  85/7/17ثٻ قطح ظيط ٲحبؾجٻ ٲي ٪طزز
الف) ًرَُ هحبؾجِ ثْبي ذسهبت پؿوبًس ػبزي ثطاي اهبوي هؿىًَي:
ثٽبي ذسٲبر دؿٳبٶس ٖبزي ثطاي اٲب٦ٵ ٲؿ٧ٹٶي ؾبالٶٻ ٲٗبزٖ %75 ٬ٹاضو ؾبٮيبٶٻ ٶٹؾبظي ٲحبؾجٻ ٸ زضيبٞز ذٹاټس قس
ټٳكٽطيبٴ ٪طاٲي ٦ٯيٻ ظثبٮٻ ټبي سٹٮيسي ذٹز ضا حشي االٲ٧بٴ اظٲجسأ س٧ٟي ٥ٸ ٍ٣ٞظثبٮٻ ټبي سط ضاثٻ ٦يؿٻ ټبي ٶبيٯٹٶي ٪صاقشٻ ٸزض ػٯٹي زضة ٲٷع ٬آدبضسٳبٴ ذٹز ٢طاضزټٷس
ة) ًرَُ هحبؾجِ ثْبي ذسهبت پؿوبًس ػبزي ثطاي تجبضي ازاضي ٍ غيطُ:
ثٽبي ذسٲبر دؿٳبٶس ٖبزي ثطاي سؼبضي  ،ازاضي ٸ ٚيطٺ ثطاثط ػسٸ -47( ٬ة ) ٲحبؾجٻ ٸ زضيبٞز ذٹاټس قس
ثطاي ؾبيط ٦ؿجٻ ٸ ثبظاضيبٴ ٪طاٲي ٶيع ثطاي ټط ٸاحس سؼبضي ٦ٻ ثٻ زازٸ ؾشس ٲكٛٹٮٷس ثطاي ضٞز ٸ ضٸة ٸ ثطزاقز ظثبٮٻ ٲجٯ 50000 ٙضيب ٬زض ٦ٻ ټٳطاٺ ٞيف ٖٹاضو ٦ؿت ٸ ديكٻ ثٻ
زضة ٲٛبظٺ ټبي آٶٽب اضؾب ٬ٲي قٹز
ج) جطائن پرف ًربلِ زض ؾُح قْط تَؾٍ ٍاؾئٍ ًمليِ وبهيَى وبهيَى  ٍ ،اًت  ،ؾِ چطذِ ٍ . . .
ػطائٱ درف ٶربٮٻ زض ؾُح قٽط ٸ ثب سرٯيٻ ٶربٮٻ زض ٚيط اظ ٲ٧بٴټبيي ٦ٻ سٹؾٍ قٽطزاضي ثٗٷٹاٴ ٲح٭ زٞٵ ظثبٮٻ سٗييٵ ٪طزيسٺ اؾز ٲجٯ ٙٲٗبز 1/500/000 ٬ضيب ٬ثطاي ټط ٸؾتيٯٻ ٶ٣ٯيتٻ
ذبَي اذص ٪طزز

جسٍل(  -47ة )ٖ :ٹاضو دؿٳبٶس ٖبيس ثطاي سؼبضي ازاضي ٸ ٚيطٺ (ثٻ ٚيط ٲؿ٧ٹٶي)
ضزیف

ًَع نٌَف  ،هطاوع ذسهبتي ٍ . . .

ثْبي ؾبالًِ ذسهبت پؿوبًس
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ضزیف

ًَع نٌَف  ،هطاوع ذسهبتي ٍ . . .

ثْبي ؾبالًِ ذسهبت پؿوبًس

1

ٞطٸقٷ٫بٴ ٲهبٮح ؾبذشٳبٶي

 3ثطاثط ٖٹاضو دطٸاٶٻ ٦ؿت

13

ثيٳبضؾشبٴ

 3/0000/000ضيب٬

2

٦بض٪بٺ ټبي ؾٷ٫جطي ٸ ؾٷٟ٫طقي

 1ثطاثط ٖٹاضو دطٸاٶٻ ٦ؿت

14

ؾبذشٳبٶي ټبي ثبٶ ٥ټب  :قٗجٻ ٲط٦عي

 2/0000/000ضيب٬

3
4

سٗٳيط٪بٺ ټبي اسٹٲجي٭ ٸا ٕ٢زض ثط ٲٗبثط

 3ثطاثط ٖٹاضو دطٸاٶٻ ٦ؿت

15

ؾبذشٳبٶي ټبي ثبٶ ٥ټب  :ؾبيط قٗجٻ ټبي (ثٻ ٚيط ٲط٦عي)

 1000/000ضيب٬

سٗٳيط٪بٺ ټبي اسٹٲجي٭ ٸا ٕ٢زض زاذ٭ ٲؼشٳٕ ټب

 2ثطاثط ٖٹاضو دطٸاٶٻ ٦ؿت

16

آظٲبيك٫بٺ ټبي سكريم َجي ٸ ضازيٹٮٹغي ټب

 1000/000ضيب٬

5

ثبض ٞطٸقبٴ ٲيساٴ ٲيٹٺ ٸ سطٺ ثبض

 1/5ثطاثط ٖٹاضو دطٸاٶٻ ٦ؿت

17

زاٶك٫بٺ آظاز اؾالٲي

5/0000/000ضيب٬

6

آټٷ٫طاٴ ٸ زضة ٸ دٷؼطٺ ؾبظاٴ آټٷي ٸآٮٳيٷيٹٲي

 2ثطاثط ٖٹاضو دطٸاٶٻ ٦ؿت

18

زاضٸذبٶٻ ضٸظاٶٻ ٸ ٲساضؼ ٚيط اٶشٟبٖي

 400/000ضيب٬

7

سبٶ٧ط ؾبظاٴ ٦ ،بثيٷز ٸ ٦ٳس ؾبظاٴ چٹثي ٸ ٞٯعي

 2ثطاثط ٖٹاضو دطٸاٶٻ ٦ؿت

19

زاضٸذبٶٻ قجبٶٻ ضٸظي

 500/000ضيب٬

8

ٲيٹٺ ٞطٸقٽب ٪ٯٟطٸقٽبي َجيٗي ٸسعئيٵ ذٹزضٸ

 2ثطاثط ٖٹاضو دطٸاٶٻ ٦ؿت

20

ٲُت دعق٧بٴ

 1000/000ضيب٬

9

آثٳيٹٺ ٞطٸقي ٸ ذٹاضثبضٞطٸقي

 2/5ثطاثط ٖٹاضو دطٸاٶٻ ٦ؿت

21

زضٲبٶ٫بٺ ټبي قجبٶٻ ضٸظي ٸ ٦ٯيٷي ٥ټبي سرههي

 1/500/000ضيب٬

10

ؾبيط انٷبٜ

 1ثطاثط ٖٹاضو دطٸاٶٻ ٦ؿت

22

ٲُت زاٲذعق٧ي

 1/000/000ضيب٬

11

چٯٹ٦جبثي ٸ ٦بٞٻ ٢ٷبزي

 1/5ثطاثط ٖٹاضو دطٸاٶٻ ٦ؿت

23

ؾبذشٳبٶٽبي ازاضار زٸٮشي

ؾبالٶٻ ٲٗبز2٬ثطاثط ٶٹؾبظي

12

ؾٹدطٲبض٦ز

 1ثطاثط ٖٹاضو دطٸاٶٻ ٦ؿت

سجهطٺ  : 1اٞطاز سحز دٹقف ٦ٳيشٻ اٲساز ،ثٽعيؿشي اظ ثٽبء ذسٲبر اٲب٦ٵ ٲؿ٧ٹٶي ثٻ قٽطزاضي ( ٲٗب ) ٜټؿشٷس.
سجهطٺ ٦ : 2ؿجٻ ٸ ثبظاضيبٴ ٞب٢س سٹٮيس ظثبٮٻ ثٻ سكريم قٽطزاضي ٲٗب ٜاظ دطزاذز ٖٹاضو ذسٲبر
سجهطٺ ٦ : 3ؿبٶي ٦ٻ ظثبٮٻ ذٹز ضا زض ٦يؿٻ ټبي دالؾشي٧ي زضة ثؿشٻ ٸ س٧ٟي ٥قسٺ زض ذبٶٻ  ،ٲٛبظٺ اٶؼبٰ زټٷس اظ  20زضنس ٖٹاضو ذسٲبر زض ٲبٺ ٲٗب ٜذٹاټٷس ثٹز.
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هبزُ  - 48ػَاضو زفبتط
ثٻ زازٶبٲٻ قٳبضٺ171ٲٹضخ72/1/4ټيأر ٖٳٹٲي زيٹاٴ ٖساٮز ازاضي ٦ٻ زٞبسط ٸ٦بٮز،ٲُت،زٞبسط اؾٷبزضؾٳي اظزٸاع ٸ َال ٠ٸ زٞشط ٞٷي ثٹؾيٯٻ ٲبٮ ٥اؾشٟبزٺ سؼبضي ٲحؿٹة ٶٳي٫طزز.
زض ٶشيؼٻ قٽطزاضي ثٻ ټٷ٫بٰ نسٸضدطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي  ٍ٣ٞثطاي ي ٥ٸاحسحسا٦ظط ثٻ ٲؿبحز50ٲشطٲطثٕ زضي٧ي اظَج٣بر( ظيطظٲيٵ اٸ ٬زٸٰ )ثٻ اٶشربة ٲبٮ( ٥ٸ٦ي٭ ح٣ٹ٢ي ز٦شط ٲسيط
زٞشط اؾٷبزضؾٳي ٲسيطزٞشطاظزٸاع ٸَال ٠ٸ زٞشطٲٽٷسؼ) ثب اضائٻ ان٭ ٸ ٦ذي ثطاثط ان٭ ٲسض ٤ٲٗشجط ٸ ٲؼٹظ ٸ٦بٮز ٶٓبٰ دعق٧ي ٲسيطزٞشط ٶٓبٰ ٲٽٷسؾي زض ٲٯ ٥ذٹز ٖٹاضو دطٸاٶٻ
ؾبذشٳبٶي سؼبضي سٯ٣ي ٶكسٺ ثٯ٧ٻ ٖٹاضو ذسٲبسي ٲحبؾجٻ ذٹاټس قس ث٣يٻ ظيطثٷب َج ١يٹاثٍ َطح ټبزي ػبٲٕ سٟهيٯي قٽط ثطاثط سٗطٞٻ ٲهٹة ثطاي ٖٹاضو ٲطثٹَٻ ذٹاټس ثٹز.
ٶٓط ثٻ زازٶبٲٻ قٳبضٺ  108ٲٹضخ  1368/11/2ټيأر ٖٳٹٲي زيٹاٴ ٖساٮز ازاضي  ،ثط٢طاضي ټط ٪ٹٶٻ ٖٹاضو ثٻ زٞبسط ٸ٦بٮز ثط ٖٽسٺ قٹضاي اؾالٲي قٽط ٲي ثبقس ٸثب سٹػٻ ثٻ ثٷس  16اظ
ٲبزٺ  71زض ٸْبي ٝقٹضاي اؾالٲي ثطاي زٞبسط ظيط ٦ٻ ثٗس اظ احساص ؾبذشٳبٴ ثطاي اؾشٟبزٺ ذٹز زض ٲٯ ٥قرهي ثٻ اٲط اؾشٟبزٺ ٸ ثٽطٺ ثطزاضي ٲكٛٹ ٬ٲي ٪طزٶس ٖٹاضو ؾبالٶٻ ثٻ
زٞبسط ذٹز ضا ثٻ قٽطزاضي دطزاذز ذٹاټٷس ٦طز ٸ ټٳچٷيٵ چٷبٶچٻ زٞبسط ضا ٸ٦الء دعق٧بٴ ؾطزٞشطاٴ ٲٽٷسؾيٵ ثب اػبضٺ اظ ٚيط زايط ٶٳبيٷس ٲكٳٹ ٬دطزاذز ٖٹاضو ؾبالٶٻ ذٹاټٷس ثٹز
 - 1زٞشط ٸ٦بٮز :ٸ٦الي زاز٪ؿشطي ٲكبٸضيٵ ح٣ٹ٢ي ٸ %0/5 ...اظ ح ١اٮٹ٦بٮٻ سٷٓيٳي ثيٵ ذٹز ٸ ٲٹ٦ٯيٵ ٦ٻ زض دبيبٴ ټط ؾب ٬سٹؾٍ ٦بٶٹٴ ٸ٦الء ٖٳٯ٧طز ٸ٦الء اؾشرطاع ٸ ثٻ
قٽطزاضي ٲطثٹٌ اٖالٰ ٲي قٹز٦ .بٶٹٴ ٸ٦الء ٲي سٹاٶٷس ټط ٸ٦ي٭ ضا ثب سٹػٻ ثٻ ح ١اٮٹ٦بٮٻ سٷٓيٳي ثٻ نٹضر ٲٹضزي ثطاي دطزاذز ٖٹاضو ؾبالٶٻ ثٻ قٽطزاضي ټسايز ثٗس اظ
ضٸيز ٞيف سهٟيٻ حؿبة ٞطٰ سٷٓيٱ ٸ٦بٮز ٶبٲٻ ثب ٲٹ٦ٯيٵ ضا سحٹي٭ ٶٳبيٷس
 - 2ٲُت دعق٧بٴ  :اظ ټط ٸيعيز ثيٳبض زض ٲُت  %1ثٻ ٖٷٹاٴ ٖٹاضو قٽطزاضي ٦ٻ ؾبظٲبٴ ٶٓبٰ دعق٧ي قٽط ٲطثٹٌ سٗساز ثيٳبضاٴ ٸيعيز قسٺ زض َٹ ٬ؾب ٬ضا ثٻ ټط ي ٥اظ
دعق٧بٴ ٸ ٲيعاٴ ح ١ٸيعيز ضا اٖالٰ ذٹاټٷس ٦طز
 - 3زٞبسط قط٦شٽبي ؾبذشٳبٶي  %0/5 :ټط ٪ٹٶٻ ٢طاضزاز ديٳبٶ٧بضي يب ٲكبٸضٺ ٦ٻ زض دبيبٴ ټط ؾب ٬ؾبظٲبٴ اػطائي َط٢ ٜطاضزاز ٸ ټٳچٷيٵ ؾبظٲبٴ ٲسيطيز ٸ ثطٶبٲٻ ضيعي يب اٲٹض
ٲبٮيبسي زاضائي ثٻ قٽطزاضي اٖالٰ ذٹاټس ٦طز.
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 - 4زٞبسط ٞٷي ٲٽٷسؾي %5 :اظ ټط ٪ٹٶٻ سطؾٱ َطاحي اػطاء ،ٶٓبضر ٶ٣كٻ ټبي ؾبذشٳبٶي ٸ احساص ضا َج ١ضزي ٝنٟحٻ (  ) 71سٗطٞٻ زض ح ١قٽطزاضي دطزاذز ذٹاټٷس ٦طز
(ؾبظٲبٴ ٶٓبٰ ٲٽٷسؾي) ٲؿئٹ ٬ټٳبټٷ٫ي ثطاي دطزاذز ٖٹاضو ؾبالٶٻ ټط ٲٽٷسؼ َطاح زٞشط ٞٷي ثٻ حؿبة قٽطزاضي ٲي ثبقس ٸاٮّب قٽطزاضي اظ ٢جٹ ٬سطؾيٱ ٶٓبضر ٶ٣كٻ زض
دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي سب سهٟيٻ حؿبة ُٗ٢ي ٲٗصٸض ذٹاټس ثٹز.
 - 5زٞبسط ٲكبٸضٺ اٲٹض طجشي ٲبٮيبسي ٸ اٲظبٮٽٱ %0/5 :اظ ټط ٪ٹٶٻ ٢طاضزاز ديٳبٶ٧بضي يب ح ١اٮٗٳ٭ ٦بضي ،ح ١اٮٹ٦بٮٻ ٸ يب ٲُ٣ٹٔ زض ؾب 1/000/000 ٬ضيب ٬ټط٦ساٰ ٦ٻ ثيكشط اؾز.
 - 6زٞبسط ٲكبٸضٺ قط٦شٽبي ٸاضزار  ،نبزضار ٦بال ٪ ،ٳط٦ي ٸ  %0/5 ...اظ ټط ٪ٹٶٻ ٢طاضزاز  ،ثط ٨ؾجع نبزضار ٸاضزار طجز زض ٪ٳط٦بر ٦ٻ سٹؾٍ ٪ٳط٦بر اسب ٠ثبظض٪بٶي
ؾبظٲبٴ ثبظض٪بٶي اٖالٰ ٲي قٹز.

(حؿت ٲبزٺ ٢ 1بٶٹٴ سؼٳيٕ ٖٹاضو ٸ.يٕ ټط ٪ٹٶٻ ٖٹاضو ثٻ ٦بالټبي ٸضٸزي ٲٳٷٹٔ ٲي ثبقس ٮصا  ٍ٣ٞزٞبسط اظ زضآٲس ذٹز %0/5ضا دطزاذز ذٹاټٷس ٦طز ) .
- 7ثٻ زٞبسط ٦بضقٷبؾبٴ ضؾٳي زاز٪ؿشطي ٶيٱ زضنس(  )%0/5اظ ټط اْٽبضٶٓط سٗييٵ ٢يٳز ٸ ٦ ...ٻ سٹؾٍ ٦بٶٹٴ ٦بضقٷبؾبٴ ضؾٳي ٖٳٯ٧طز ټط ٦بضقٷبؼ ضؾٳي زض ي ٥ؾب ٬ثٻ
قٽطزاضي اٖالٰ ذٹاټس قس.
- 8زٞبسط ذسٲبر ٲكشط٦يٵ ٲٹثبي٭  -سٯٟٵ  %0/5 :اظ ټط٪ٹٶٻ ذسٲبر ثٻ ٲكشطي
- 9زٞبسط زٸٮز اٮ٧شطٸٶي( ٥دٯيؽ  %0/5 )10 +اظ ټط٪ٹٶٻ ذسٲبر ثٻ ٲكشطي
- 10زٞبسط دؿز ثبٶ٥

 %0/5اظ ټط٪ٹٶٻ ذسٲبر ثٻ ٲكشطي

- 11زٞبسط ثيٳٻ ټب

 %0/5اظ ټط٪ٹٶٻ ذسٲبر ثٻ ٲكشطي

- 12ٲؤؾؿبر ٲبٮي ٸ اٖشجبضي ازاضار ٸ ٶٽبزټب ٦ٻ زض ثيطٸٴ اظ ازاضٺ ذٹز زٞبسط زايط ٸ ٲكشطي ػصة ٲي ٶٳبيٷس  %1اظ ټط ٪ٹٶٻ اضائٻ ذسٲبر
 1/000/000ضيب٬
- 13زٞبسط اؾٷبز ضؾٳي ؾبالٶٻ ٲجٯٙ
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هبزُ - 49زضآهس قْطزاضي اظ هحل فطٍـ آؾفبلت ٍ قي ٍ هبؾِ ٍ وبضوطز ٍ اجبضُ هبقيي آالت ثط اؾبؼ ؾبػت وبضي
اٮٞ )ٝطٸـ آؾٟبٮز ثٻ نٹضر سٷي زضٲٹاٗ٢ي ٦ٻ قٽطزاضي ٲبظاز ثط ٶيبظ سٹٮيس آؾٟبٮز زاضز ثؿشٻ ثٻ ٶٹٔ ٲهبٮح ثسٸٴ حٳ٭

ٞطٸـ قٵ ٸ ٲبؾٻ ٲٗسٶي ټط سٵ  40000ضيب٬

ٞطٸـ قٵ ٸ ٲبؾٻ قؿشٻ ټط سٵ  60000ضيب٬

ٞطٸـ قٵ ٶرٹزي ټط سٵ  50000ضيب٬

ٞطٸـ قٵ ثبزاٲي ټط سٵ  60000ضيب٬

ٞطٸـ قٵ ٲرٯٹٌ ٶرٹزي ٸ ثبزاٲي ټط سٵ  60000ضيب٬

ذب٦جطزاضي ثب ٲبقيٵ آالر ټط سٵ  50000ضيب٬

ٞطٸـ آؾٟبٮز ټط سٵ  1/500/000ضيب٬

ٞطٸـ ٲب٦بزاٰ ټط سٵ ثب حٳ٭ ٸ درف زض ٲحسٸزٺ قٽط  50000ضيب٬

ٞطٸـ ذب ٤ٶجبسي ټط ٲٗ٧ت  50000ضيب٬
ٞطٸـ ػسٸ ٬ثب اثٗبز  0/30*0/50ټط ٖسز  50000ضيب٬

ٞطٸـ زا ٬ثشٷي ثب اثٗبز  0/2*1*1ټط ٖسز  800000ضيب٬
ٞطٸـ زا ٬ثشٷي ثب اثٗبز  0/2*2*1ټط ٖسز  1600000ضيب٬

ٞطٸـ قٵ ٲب٦بزاٰ ټط سٵ  40000ضيب٬
ٞطٸـ ذبٚ ٤يط ٶجبسي ټط سٵ  15000ضيب٬
حٳ٭ آؾٟبٮز ټط سٵ  50000ضيب٬

ة) اػبضٺ ثٽبء ٲبقيٵ آالر ضاٺ ؾبظي قٽطزاضي ثط اؾبؼ ؾبٖز ٦بض٦طز ثب احشؿبة حط٦ز اظ ٸاحس ٲٹسٹضي

ثٯسظض  D8ټط ؾبٖز  1/800/000ضيب٬

ثٯسظض  D6ټط ؾبٖز  1/400/000ضيب٬

٪طيسض ټط ؾبٖز  1/000/000ضيب٬

ٮٹزض ټط ؾبٖز  800/000ضيب٬

اَٯؽ ٦ٹٲبسؿٹ ټط ؾبٖز  700/000ضيب٬

ٚٯُ ٥زٸچطخ آټٷي ټط سٵ آؾٟبٮز  40/000ضيب٬

ثي٭ ٲ٧بٶي٧ي ټط ؾبٖز  650/000ضيب٬

سبٶ٧ط آة ټط ؾطٸيؽ  600/000ضيب٬

ٚٯُ٦ ٥ككي ٸيجطٺ ټط ؾبٖز  600/000ضيب٬

ٞٷيكط درف آؾٟبٮز ټط ٲبٺ  80/000/000ضيب٬

٢يطدبـ ټط ؾطٸيؽ  4/000/000ضيب٬

ٚٯُ ٥الؾشي٧ي ټط سٵ درف  40/000ضيب٬

ٞطٸـ  ٝ٦دٹـ ثب ٶهت ټط ٲشطٲطثٕ 150000ضيب٬

ٞطٸـ  ٝ٦دٹـ ثسٸٴ ٶهت ټط ٲشطٲطثٕ 90000

سطا٦شٹض ثبالثط ټط ؾبٖز  100/000ضيب٬

تجهطُ : 1زض نٹضسي ٦ٻ ثٻ ټط زٮيٯي ټعيٷٻ سٳبٰ قسٺ ثطاي قٽطزاضي اظ ٲجبٮٞ ٙٹ ٠ثيكشط ثبقس قٽطزاضي ٲي سٹاٶس ايٵ ٲهبٮح ضا ثٻ ٲجٯ ٙسٳبٰ قسٺ ثٟطٸقس
تجهطُ : 2ػٽز ٞطٸـ ٸ يب اضائٻ اٶٹأ ذسٲبر ٸ يب اػبضٺ ٲبقيٵ آالر ٦ٻ زض سٗطٞٻ ٲٹػٹز ٶٳي ثبقس قٽطزاضي ٲي سٹاٶس ايٵ ٲهبٮح ٸ يب ذسٲبر ٸ  ...ضا ثٻ ٢يٳز سٳبٰ قسٺ ثٟطٸقس ،
اضائٻ ٸ يب اػبضٺ زټس(زض نٹضسي ٦ٻ ٞطٸـ اػبضٺ ٸيب اضائٻ ذسٲبر ثطاي ي ٥قرم ح٣ي٣ي يب ح٣ٹ٢ي اظ ايٵ ٲبزٺ ثٻ ثيف اظ نسٲيٯيٹٴ ضيب ٬ثبقس ثٻ سهٹيت قٹضاي قٽط نٹضر ٪يطز )
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هبزُ  - 50ػَاضيبت قْطزاضي حبنل اظ لبًَى هبليبت ثط اضظـ افعٍزُ:
تثصزُ  1هادُ  38لاًَى هاليات تز ارسش افشٍدُ  :ٸاحسټبي سٹٮيسي آاليٷسٺ ٲحيٍ ظيؿز ٦ٻ اؾشبٶساضزټب ٸ يٹاثٍ حٟبْز اظ ٲحيٍ ظيؿز ضا ضٖبيز ٶٳي ٶٳبيٷسَ .ج١
سكريم ٸ اٖالٰ ؾبظٲبٴ حٟبْز ٲحيٍ ظيؿز (سب دبٶعزټٱ اؾٟٷس ٲبٺ ټط ؾب ٬ثطاي اػطاء زض ؾب ٬ثٗس) ټٳچٷيٵ دباليك٫بټٽبي ٶٟز ٸ ٸاحسټبي دشطٸقيٳي ٖالٸٺ ثط ٲبٮيبر ٸ ٖٹاضو
ٲشٗٯ ١ٲٹيٹٔ ايٵ ٢بٶٹٴ ٲكٳٹ ٬دطزاذز ي ٥زضنس (  )%1اظ ٢يٳز ٞطٸـ ثٻ ٖٷٹاٴ ٖٹاضو آاليٷس٪ي ٲي ثبقٷس .ح٧ٱ ٲبزٺ  17ايٵ ٢بٶٹٴ ٸ سجهطٺ ټبي آٴ ثٻ ٖٹاضو آاليٷس٪ي
ٲٹيٹٔ ايٵ ٲبزٺ ٢بث٭ سؿطي ٶٳي ثبقس.
ٸاحسټبيي ٦ٻ زض َي ؾب ٬ٶؿجز ثٻ ض ٕٞآاليٷس٪ي ا٢ساٰ ٶٳبيٷس ثب زضذٹاؾز ٸاحس ٲعثٹض ٸ سبييس ؾبظٲبٴ حٟبْز ٲحيٍ ظيؿز اظ ٞٽطؾز ٸاحس ټبي آاليٷسٺ ذبضع ٲي ٪طزٶس  .زض ايٵ
نٹضر ٸاحسټبي يبز قسٺ اظ اٸ ٬زٸضٺ ٲبٮيبسي ثٗس اظ سبضيد اٖالٰ سٹؾٍ ؾبظٲبٴ ٲعثٹض ثٻ ؾبظٲبٴ اٲٹض ٲبٮيبسي ٦كٹض ٲكٳٹ ٬دطزاذز ٖٹاضو آاليٷس٪ي ٶرٹاټٷس قس.
ٸاحسټبيي ٦ٻ زض َي ؾب ٬ثٷب ثٻ سكريم ٸ اٖالٰ ؾبظٲبٴ حٟبْز ٲحيٍ ظيؿز ثٻ ٞٽطؾز ٸاحسټبي آاليٷسٺ ٲحيٍ ظيؿز ايبٞٻ ٪طزٶس اظ اٸ ٬زٸضٺ ٲبٮيبسي ثٗس اظ سبضيد اٖالٰ سٹؾٍ
ؾبظٲبٴ ٲحيٍ ظيؿز ٲكٳٹ ٬دطزاذز ٖٹاضو آاليٷس٪ي ذٹاټٷس ثٹز.
ٖٹاضو ٲٹيٹٔ ايٵ سجهطٺ زض زاذ٭ حطيٱ قٽطټب ثٻ حؿبة قٽطزاضي ٲح٭ اؾش٣طاض ٸاحس سٹٮيسي ٸ زض ذبضع اظ حطيٱ قٽطټب ثٻ حؿبة سٳط٦ع ٸػٹٺ ٲٹيٹٔ سجهطٺ  2ٲبزٺ  39ٸاضيع
ٲي قٹز سب ثيٵ زټيبضيٽبي ټٳبٴ قٽطؾشبٴ سٹظيٕ ٪طزز.
ٶٹقشٵ ٶبٲٻ ثٻ ٲحيٍ ظيؿز ػٽز ٲٗطٞي سٹٮيسټبي آاليٷسٺ ٲحيٍ ظيؿز سٹؾٍ زضآٲس ٲط٦عي
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هادُ  39لاًَى هاليات تز ارسش افشٍدُ  :ٲؤزيبٴ ٲ٧ٯٟٷس ٖٹاضو ٸ ػطايٱ ٲشٗٯ ١ٲٹيٹٔ ٲبزٺ( ) 38ايٵ ٢بٶٹٴ ضا ثٻ حؿبثٽبي ضاثُي ٦ٻ ثٷب ثٻ زضذٹاؾز ؾبظٲبٴ اٲٹض ٲبٮيبسي ٸ
سٹؾٍ ذعاٶٻ زاضي ٦٭ اٞششبح ٲي ٪طزز ٸاظ َطي ١ؾبظٲبٴ اٲٹض ٲبٮيبسي اٖالٰ ٲي ٪طزز ٸاضيع ٶٳبيٷس .

ؾبظٲبٴ اٲٹض ٲبٮيبسي ٲٹْ ٝاؾز ٖٹاضو ٸنٹٮي ټط ٲبٺ ضا سب دبٶعزټٱ ٲبٺ ثٗس ثٻ سطسيت ظيط ثٻ حؿبة قٽطزاضي ٲح٭ ٸ يب سٳط٦ع ٸػٹٺ حؿت ٲٹضز ٸاضيع ٶٳبيس.
اٮٖ _ ٝٹاضو ٸنٹٮي ثٷس اٮ ٝٲبزٺ  38زض ٲٹضز ٲٹزيبٴ زاذ٭ حطيٱ قٽطټب ثٻ حؿبة قٽطزاضي ٲح٭ ٸ زض ٲٹضز ٲٹزيبٴ ذبضع اظ حطيٱ قٽطټب ثٻ حؿبة سٳط٦ع ٸػٹٺ ٸظاضر ٦كٹض
ثٻ ٲٷٓٹض سٹظيٕ ثيٵ زټيبضيٽبي ټٳبٴ قٽطؾشبٴ ثط اؾبؼ قبذم ػٳٗيز ٸ ٲيعاٴ ٦ٳشط سٹؾٗٻ يبٞش٫ي
تثصزُ  _ 2هادُ  39لاًَى هاليات تز ارسش افشٍدُ  :حؿبة سٳط٦ع ٸػٹٺ ٢يس قسٺ زض ايٵ ٲبزٺ سٹؾٍ ذعاٶٻ زاضي ٦٭ ثٻ ٶبٰ ٸظاضر ٦كٹض اٞششبح ٲي قٹز  .ٸػٹٺ ٸاضيعي ثٻ
حؿبة ٲعثٹض (ثٻ اؾشظٷبء ٶحٹٺ سٹظيٕ ٲص٦ٹض زض ٢ؿٳشٽبي اذيط ثٷس اٮ ٝايٵ ٲبزٺ ٸ سجهطٺ  1ٲبزٺ  38ايٵ ٢بٶٹٴ ) ثٻ ٶؿجز ثيؿز زضنس(٦ )%20الٴ قٽطټب ( قٽطټبي ثبالي ي ٥ٲيٯيٹٴ
ٶٟط ػٳٗيز) ثط اؾبؼ قبذم ػٳٗيز  ،قهز زضنس ( )%60ؾبيط قٽطټب ثط اؾبؼ قبذم ٦ٳشط سٹؾٗٻ يبٞش٫ي ٸ ػٳٗيز ٸ ثيؿز زضنس( )%20زټيبضي ټب ثط اؾبؼ قبذم ػٳٗيز
سحز ٶٓط ٦بض ٪طٸټي ٲشك٧٭ اظ ٶٳبيٷس٪بٴ ٲٗبٸٶز ثطٶبٲٻ ضيعي ٸ ٶٓبضر ضاټجطزي ضييؽ ػٳٽٹض ٸ ٸظاضر اٲٹض ا٢شهبزي ٸ زاضايي ٸ ٸظاضر ٦كٹض ٸ ي ٥ٶٟط ٶبْط ثٻ اٶشربة ٦ٳيؿيٹٴ
ا٢شهبزي ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي ٲُبث ١آييٵ ٶبٲٻ اػطايي ٦ٻ ثٻ ديكٷٽبز ٲكشط ٤ٸظاضر اٲٹض ا٢شهبزي ٸ زاضايي  ،ٸظاضر ٦كٹض ٸ قٹضاي ٖبٮي اؾشبٴ ټب ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ٲيطؾس
سٹظيٕ ٸ سٹؾٍ قٽطزاضي ټب ٸ زټيبضي ټب ټعيٷٻ ٲي قٹز  .ټط ٪ٹٶٻ ثطزاقز اظ حؿبة سٳط٦ع ٸػٹٺ ثٻ ػع دطزاذز ثٻ قٽطزاضي ټب ٸ زټيبضي ټب ٸ ٸػٹٺ ٲٹيٹٔ ٲبزٺ  37سجهطٺ ټبي  2ٸ
 3ٲبزٺ  38ايٵ ٢بٶٹٴ ٸ سجهطٺ ( )1ايٵ ٲبزٺ ٲٳٷٹٔ ٲيجبقس  .ٸظاضر ٦كٹض ٲٹْ ٝاؾز ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز ٸػٹٺ زضيبٞشي ضا ټط ؾٻ ٲبٺ ي ٥ثبض ثٻ قٹضاي ٖبٮي اؾشبٶٽب ٸ ٦ٳيؿيٹٴ ا٢شهبزي
ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي اضايٻ ٶٳبيس.

نٟحٻ  107اظ 121
تثصزُ  _ 3هادُ  41لاًَى هاليات تز ارسش افشٍدُ  :ٲٗبز ٬زٸاظزٺ زض ټعاض اضظـ ٪ٳط٦ي ٦بال ټبي ٸاضزاسي ٦ٻ ح٣ٹ ٠ٸضٸزي آٶٽب ٸنٹ ٬ٲيكٹز اظ ٲح٭ اٖشجبضاسي ٦ٻ ټٳٻ
ؾبٮٻ زض ٢ٹاٶيٵ ثٹزػٻ ؾٷٹاسي ٦٭ ٦كٹض ٲٷٓٹض ٲي قٹز زض اذشيبض ٸظاضر ٦كٹض ٢طاض ٲي٫يطز سب ثط اؾبؼ ٲ٣طضار سجهطٺ  2ٲبزٺ  39ايٵ ٢بٶٹٴ ثٻ قٽطزاضي ټب ٸ زټيبضي ټبي ؾطاؾط ٦كٹض
ثٻ ٖٷٹاٴ ٦ٳ ٥دطزاذز ٸ ثٻ ټعيٷٻ ُٗ٢ي ٲٷٓٹض قٹز.
هادُ 43لاًَى هاليات تز ارسش افشٍدُ  :ٲبٮيبر ٸ ٖٹاضو ذسٲبر ذبل ثٻ قطح ظيط سٗييٵ ٲي٪طزز:
الف ـ حٳ٭ ٸٶ٣٭ ثطٸٴقٽطي ٲؿبٞط زض زاذ٭ ٦كٹض ثب ٸؾبي٭ ظٲيٷي (ثٻ اؾشظٷبء ضيٯي) ،زضيبيي ٸ ټٹايي دٷغ زضنس ( )%5ثٽبء ثٯيٍ (ثٻ ٖٷٹاٴ ٖٹاضو).
ب ـ ٖٹاضو ؾبٮيبٶٻ اٶٹأ ذٹزضٸټبي ؾٹاضي ٸ ٸاٶز زٸ٦بثيٵ اٖٱ اظ سٹٮيس زاذٯي يب ٸاضزاسي حؿت ٲٹضز ٲٗبز ٬ي٥زضټعاض ٢يٳز ٞطٸـ ٦بضذبٶٻ (زاذٯي) ٸ يب ي٥زضټعاض ٲؼٳٹٔ
اضظـ ٪ٳط٦ي ٸ ح٣ٹ ٠ٸضٸزي آٶٽب.
تثصزُ ـ ٖٹاضو ٲٹيٹٔ ثٷس (ة) ايٵ ٲبزٺ زض ٲٹضز ذٹزضٸټبي ثب ٖٳط ثيف اظ زٺ ؾب( ٬ثٻ اؾشظٷبء ذٹزضٸټبي ٪بظؾٹظ) ثٻ اظاء ؾذطي قسٴ ټط ؾب( ٬سب ٲسر زٺ ؾب )٬ثٻٲيعاٴ ؾبالٶٻ
زٺزضنس ( )%10ٸ حسا٦ظط سب نس زضنس (ٖ )%100ٹاضو ٲٹيٹٔ ثٷس ٲعثٹض ايٵ ٲبزٺ اٞعايف ٲييبثس.
ج ـ قٳبضٺ٪صاضي اٶٹأ ذٹزضٸټبي ؾٹاضي ٸ ٸاٶز زٸ٦بثيٵ اٖٱ اظ سٹٮيس زاذ٭ ٸ يب ٸاضزاسي ثٻ اؾشظٷبء ذٹزضٸټبي ؾٹاضي ٖٳٹٲي زضٸٴقٽطي يب ثطٸٴقٽطي حؿت ٲٹضز ؾٻ زضنس
(٢ )%3يٳز ٞطٸـ ٦بضذبٶٻ ٸ يب ٲؼٳٹٔ اضظـ ٪ٳط٦ي ٸ ح٣ٹ ٠ٸضٸزي آٶٽب (زٸ زضنس ( )%2ٲبٮيبر ٸ ي٥زضنس (ٖ )%1ٹاضو).
ح٧ٱ ٲبزٺ ( )17ايٵ ٢بٶٹٴ ٸ سجهطٺټبي آٴ ثٻ ٲبٮيبر ٸ ٖٹاضو ايٵ ٲبزٺ ٢بث٭ سؿطي ٶٳيثبقس
ثٷس ة ٲبزٺ  : 46ٸنٹٖ ٬ٹاضو ٲٹيٹٔ ثٷس ټبي اٮ ٝٸ ة ٲبزٺ  43ايٵ ٢بٶٹٴ ثٻ قٽطزاضي ٲح٭ ٲحٹ ٬ٲي قٹز ٸ ٖٹاضو ٲعثٹض ٶيع ثٻ حؿبة قٽطزاضي ٲح٭ ٗٞبٮيز ٸاضيع ٲي ٪طزز.

نٟحٻ  108اظ 121
تٌذ ُ_هادُ  46لاًَى هاليات تز ارسش افشٍدُ  :اذشال ٜٸ اؾشٷ٧ب ٜاظ دطزاذز ٸػٹٺ زضيبٞشي ٲٹيٹٔ ثٷس ټبي اٮ ٝٸ ة ٲبزٺ  43ايٵ ٢بٶٹٴ ٦ٻ سٹؾٍ قٽطزاضي ټب ٸنٹ ٬ٲي
٪طزز ٲكٳٹ ٬اح٧بٰ ٲبزٺ ٢ 77بٶٹٴ ازاضٺ قٽطزاضي ټب ذٹاټس ثٹز.
هادُ  47لاًَى هاليات تز ارسش افشٍدُ :
الف _ اقربني ٦ٻ ٲجبزضر ثٻ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ثطٸٴ قٽطي ٲؿبٞط زض زاذ٭ ٦كٹض ثب ٸؾبي٭ ٶ٣ٯيٻ ظٲيٷي  ،زضيبيي ٸ ټٹايي ٲيٷٳبيٷس  ،ٲ٧ٯٟٷس دٷغ زضنس(  )%5ثٽبء ثٯيٍ ٲٹيٹٔ ثٷس اٮ ٝٲبزٺ
 43ايٵ ٢بٶٹٴ ضا ثب زضع زض ثٯيٍ ٸ يب ٢طاضزاز حؿت ٲٹضز  ،ثٻ ٖٷٹاٴ ٖٹاضو اظ ٲؿبٞطاٴ اذص ٸ ٖٹاضو ٲص٦ٹض ٲطثٹٌ ثٻ ټط ٲبٺ ضا حسا٦ظط سب دبٶعزټٱ ٲبٺ ثٗس ثٻ حؿبة قٽطزاضي ٲح٭
ٞطٸـ ثٯيٍ ٸاضيع ٶٳبيٷس.
ب _ ٲبٮ٧بٴ ذٹزضٸټبي ؾٹاضي ٸ ٸاٶز زٸ٦بثيٵ اٖٱ اظ سٹٮيس زاذ٭ يب ٸاضزاسي ٲ٧ٯٟٷس ٖٹاضو ؾبٮيبٶٻ ذٹزضٸټبي ٲشٗٯ ١ثٻ ذٹز  ،ٲٹيٹٔ ثٷس ة ٲبزٺ  43ايٵ ٢بٶٹٴ ضا ثٻ ٶطخ ي ٥زض
ټعاض ٢يٳز ٞطٸـ ٦بضذبٶٻ (زاذٯي) ٸ يب ٲؼٳٹٔ اضظـ ٪ٳط٦ي ٸ ح٣ٹ ٠ٸضٸزي (ٸاضزاسي) ثط اؾبؼ ٢يٳز ټبي ٲٷسضع زض ػساٸٮي ٦ٻ سٹؾٍ ؾبظٲبٴ اٲٹ ٲبٮيبسي اٖالٰ ٲي ٪طزز ،
ٲحبؾجٻ ٸ ثٻ حؿبة قٽطزاضي ٲح٭ ٸاضيع ٶٳبيٷس.
تثصزُ  _ 3هادُ  50لاًَى هاليات تز ارسش افشٍدُ :
٢ٹاٶيٵ ٸٲ٣طضار ٲطثٹٌ ثٻ اُٖبء سرٟي ٝيب ٲٗبٞيز اظ دطزاذز ٖٹاضو يب ٸػٹٺ ثٻ قٽطزاضيٽب ٸ زټيبضي ټب ٲٯٛي ٲي ٪طزز.

نٟحٻ  109اظ 121

هبزُ  ( - 51ػَاضو هيساى تطُ ثبض ذكه ثبض ٍ غالت ٍ ثبؾىَل)
ثٷس  3اظ سجهطٺ  4اظ ثٷس  2ٲبزٺ  55ٸ ثٷس  18اظ ٲبزٺ  55زض ٸْبي ٝقٽطزاضيٽب سٽيٻ ٸ سسٸيٵ ٲيساٴ ټبي ٖٳٹٲي ثطاي ذطيس ٸ ٞطٸـ اظضا ٠ٸ سٹ ٝ٢ٸؾبئ٭ ٶ٣ٯيٻ ٸ ٚيطٺ ...ثٷس 28اظ ٲبزٺ
 71زض ٸْبي ٝقٹضاټبي اؾالٲي  :ٸيٕ ٲ٣طضار ٲطثٹٌ ثٻ ايؼبز ٸ ازاضٺ ٲيساٶٽبي ٖٳٹٲي سٹؾٍ قٽطزاضي ثطاي ذطيس ٸ ٞطٸـ ٲبيحشبع ٲطزٰ.
اٮٖ )ٝٹاضو ٲيساٴ ٲيٹٺ ٸ سطٺ ثبض ٲٗبز %2 ٬ٸظٴ ثبضٶبٲٻ
 10000ضيب٬
-1ثطاي ټط سٵ ٲيٹٺ ٸ ٲط٦جبر
 -3ثطاي ټط سٵ سطٺ ثبض

 5000ضيب٬

-2ثطاي ټط ؾجس ٸ نٷسٸ٦ ٠ٳشطاظ ٦ 50يٯٹ  300ضيب٬
-4ثطاي ټط ٦يٯٹ ا٢الٰ ٸ اػٷبؼ زي٫ط ٦ٻ ػعٸ ٲيٹٺ ٸ ٲط٦جبر ٸ سطٺ ثبض ٢طاض ٶساضٶس  20/000ضيب٬

ة) ٖٹاضو ٲيساٴ ذك٧جبض ٲٗبز %3 ٬ٸظٴ ثبضٶبٲٻ
-1ثطاي ټط سٵ آٞشبث٫طزاٴ ٸ سرٱ ٦سٸ

10/000ضيب٬

-2ثطاي ټط سٵ ا٢الٰ ذك٧جبض ( ؾجعٺ اٶ٫ٹض ٦ ،كٳف  ،ظزضآٮٹ  ،آٮٹچٻ ٸ  40/000 ) ...ضيب٬

ع) ٖٹاضو ٚالر ٸ حجٹثبر ٲٗبز %1 ٬ٸظٴ ثبضٶبٲٻ
-1ثطاي ٪ٷسٰ ٸ ػٹ ټط سٵ

 10/000ضيب٬

 -2ثطاي ٶرٹز ٸ اٶٹأ ٲبـ ٸ ٖسؼ ټط سٵ 15/000ضيب٬

-3ثطاي اضظٴ زاٰ َيٹض ٸ زاٰ

 8/000ضيب٬

 20/000ضيب٬

 -4ثطاي ثطٶغ ټط سٵ

هبزُ  - 52ػَاضو وكتبضگبُ قْطزاضي
اٮ)ٝزض ظٲبٴ شثح احكبٰ زض ٦كشبض٪بٺ قٽطزاضي يب ثرف ذهٹني ٖٹاضو ٲيساٴ ٦كشبض٪بٺ ثطاي ټط ي ٥اظ احكبٰ:
 -1شثح ټط ضاؼ ٪بٸ ٸ ٪بٲٳيف ثب ټعيٷٻ حٳ٭ 140000ضيب٬

 - 2شثح ټط ضاؼ ٪ٹؾٟٷس ٸ ثع ٸ  ...ثب ټعيٷٻ حٳ٭  43000ضيب٬

ة)اػبضٺ ثٽبء ٸ ټعيٷٻ ٶ٫ٽساضي احكبٰ زض زض انُج٭ ٦كشبض٪بٺ قٽطزاضي زض ي ٥قجبٶٻ ضٸظ ثطاي ټط ي ٥اظ احكبٰ:
 -1ټط ضاؼ ٪بٸ ٸ ٪بٲٳيف ثب ټعيٷٻ حٳ٭  8000ضيب٬

 - 2شثح ټط ضاؼ ٪ٹؾٟٷس ٸ ثع ٸ  ...ثب ټعيٷٻ حٳ٭  4300ضيب٬

تجهطُ ٖ:الٸٺ ثطٖٹاضو ٞٹ ٠ثطاي شثح ټط ضاؼ ٪بٸٸ ٪بٲٳيف  1000ضيب ٬ٸ ثطاي شثح ټط ضاؼ ٪ٹؾٟٷسٸ ثع ٸ ٚيطٺ  500ضيب ٬ثٻ حؿبة اٶؼٳٵ حٳبيز اظ ظٶساٶيبٴ ثٹ٦بٴ ٸاضيعقٹز

نٟحٻ  110اظ 121
هبزُ  - 53ػَاضو هيساى زٍاة
زض ظٲبٴ ٞطٸـ احكبٰ زض ٲيبزيٵ زٸاة قٽطزاضي يب ثرف ذهٹني ٖٹاضو ٲيساٴ زٸاة ثطاي ټط ي ٥اظ احكبٰ
ٲيساٴ قٽطزاضي

ٲيساٴ ثرف ذهٹني ثٻ ٲؼٹظ قٽطزاضي

 - 1ټط ضأؼ قشط

 12/000ضيب٬

 5/000ضيب٬

 - 2ټط ضأؼ اؾت

 10/000ضيب٬

 5/000ضيب٬

 - 3ټط ضأؼ اال٘

 10/000ضيب٬

 5/000ضيب٬

 - 4ټط ضأؼ ٪بٸ ٪ ،بٸٲيف (ثعض)٨

 8/000ضيب٬

 5/000ضيب٬

 - 5ټط ضأؼ ٪بٸ ٪ ،بٸٲيف (٦ٹچ)٥

 7/000ضيب٬

 4/000ضيب٬

 - 6ټط ضأؼ ٪ٹؾٟٷس ٸ ثع

 6/000ضيب٬

 3/000ضيب٬

 - 7ټط ضأؼ ٲب٦يبٴ

 6/000ضيب٬

 1/000ضيب٬

 - 8ح ١ٸضٸزيٻ ټط ٸؾيٯٻ ٶ٣ٯيٻ ثٻ ٲيساٴ:
 - 9ح ١ٸضٸزيٻ زؾز ٞطٸقبٴ ثٻ ٲيساٴ:

اٮ٦)ٝبٲيٹٴ  ،ثبضي حٳ٭ ٪بٸ ٸ ٪ٹؾٟٷس  12/000ضيب٬
اٮ )ٝزؾز ٞطٸقبٴ ٖٳسٺ ٲجٯٙ

- 10ح ١ٸضٸزيٻ اٶٹأ ٖٯٹٞٻ ثب ٸؾيٯٻ ٶ٣ٯيٻ :اٮ )ٝحٳ٭ ثب سطا٦شٹض ٸ ذبٸض
ٖ- 11ٹاضو اٶٹأ ثبؾ٧ٹ٬

 17/000ضيب٬

- 12ؾبيط ٲٹاضز ٲشٟط٢ٻ ثب ديكٷٽبز قٽطزاضي ٸ سهٹيت ٸقٹاضي قٽط

ة) ٸاٶز – ذبٸض  6/000ضيب٬

 22/000ضيب٬

ة) زؾز ٞطٸقبٴ ػعء  12/000ضيب٬

 22/000ضيب٬

ة) حٳ٭ ثب ٸاٶز ثبض  22/000ضيب٬

ز) ؾٹاضي  3/000ضيب٬

نٟحٻ  111اظ 121
هبزُ  - 54اهتيبظ ثِ ذيطیي قْط
قٽطزاضي ٲ٧ٯ ٝاؾز اظ ذيطيٷي ٦ٻ حبيطٶس ػٽز ض ٕٞحبػز ٲؿٯٳيٵ ،ؾب٦ٷيٵ قٽط ،ٲؿبٞطيٵ ضا ثربَط ضيبي دطٸضز٪بضٸ زض ضاٺ ذسا اٶٟب ٠ٶٳبيٷس حٳبيز ٶٳٹزٺ ٸ ٲكبض٦ز زټس .
 -1ظٲيٵ ٸ دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي اظ قٽطزاضي ٸ زض ٲبٮ٧يز قٽطزاضي ; احساص ؾطٸيؽ ثٽساقشي زض ٲٷبَ ١دطػٳٗيز قٽط اظ ذيطيٵ ثٷبٰ ټسيٻ قرم ذيط ثطاي قٽط
-2ظٲيٵ ٸ دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي اظ قٽطزاضي ٸ زض ٲبٮ٧يز قٽطزاضي; احساص آؾبيك٫بٺ ؾبٮٳٷساٴ ذهٹني اظ ذيطيٵ ثٷبٰ ټسيٻ قرم ذيط ثطاي قٽط
-3ظٲيٵ ٸ دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي اظ قٽطزاضي ٸ زض ٲبٮ٧يز قٽطزاضي ; احساص ٲؿبػس زض ٲٷبَ ١ٶيبظ اظ ذيطيٵ ثٷبٰ ټسيٻ قرم ذيط ثطاي قٽط
-4ظٲيٵ ٸ دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي اظ قٽطزاضي ٸ زض ٲبٮ٧يز قٽطزاضي; احساص ثب٘ ٦ٹز٦بٴ اظ ذيطيٵ ثٷبٰ ټسيٻ قٽطزاضي ٸ قرم ثطاي ثٷبٰ قٽط
-5ظٲيٵ ٸ دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي اظ قٽطزاضي ٸ زض ٲبٮ٧يز قٽطزاضي ; احساص ٸضظق٫بٺ اظ ذيطيٵ ثٷبٰ ټسيٻ قٽطزاضي ٸ قرم ذيط ثطاي قٽط
-6ظٲيٵ ٸ دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي اظ قٽطزاضي ٸ زض ٲبٮ٧يز قٽطزاضي; احساص دبض ٤ثبظٶكؿش٫بٴ اظ ذيطيٵ ثٷبٰ ټسيٻ قٽطزاضي ٸ قرم ذيط ثطاي قٽط
-7ظٲيٵ ٸ دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي اظ قٽطزاضي ٸ زض ٲبٮ٧يز قٽطزاضي ; احساص زضٲبٶ٫بٺ ثطاي ؾبٮٳٷساٴ اظ ذيطيٵ ثٷبٰ ټسيٻ قٽطزاضي ٸ قرم ذيط ثطاي قٽط
-8ظٲيٵ ٸ دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي اظ قٽطزاضي ٸ زض ٲبٮ٧يز قٽطزاضي; احساص ټط٪ٹٶٻ ؾبذشٳبٴ ٖبٰ اٮٳٷٟٗٻ اظ ذيطيٵ ثٷبٰ ټسيٻ قٽطزاضي ٸ قرم ذيط ثطاي قٽط
-9ظٲيٵ ٸ دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي اظ قٽطزاضي ٸ زض ٲبٮ٧يز قٽطزاضي ; احساص ضذشكٹيربٶٻ ٲسضٴ اسٹٲبسي ٥اظ ذيطيٵ ثٷبٰ ټسيٻ قٽطزاضي ٸ قرم ذيط ثطاي قٽط
تجهطُ  : 1سٳبٰ ذيطيٵ زض نٹضر ضيبيز ٲي سٹاٶٷس زض ؾط زض ٸضٸزي اٲب٦ٵ ٲص٦ٹض ٶبٰ ذٹز ضا ح ٥ٸ طجز ٶٳبيٷس.
تجهطُ  : 2ذيطيٵ ٲي سٹاٶٷس ثب سٗييٵ ح ١اٮعحٳٻ ثٽبء ذسٲبر ثطاي ټط ي ٥اظ ٲٹاضز ٞٹ ٠ثٯيٍ سٽيٻ ٸ ٲسيطيز اٲب٦ٵ ضا ٶيع ازاضٺ ٶٳبيٷس.
تجهطُ  : 3قٽطزاضي حبيط اؾز ؾبالٶٻ ٲجٯ 10 ٙسب 100ٲيٯيٹٴ ضيب ٬ثطاي ازاضٺ ٦طز اٲب٦ٵ ٞٹ ٠اٮص٦ط ٸ ٶ٫ٽساضي آٴ ثب ديكٷٽبز اظ َط ٜقٽطزاضي ٸ سهٹيت سٹؾٍ قٹضاي اؾالٲي
قٽط ټعيٷٻ ٶٳبيٷس  ( .ثٻ ٶؿجز ٶٹٔ ثٷبي ايؼبز قس )
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هبزُ - 55هكبضوت قْطزاضي ثب ثرف ذهَني ٍ ؾطهبیِ گصاضي ( ثطاي ًَؾبظي ٍ ػوطاى قْطي(
ٲبزٺ٢111بٶٹٴ قٽطزاضي :ثٻ ٲٷٓٹض ٶٹؾبظي قٽطټب،قٽطزاضيٽب ٲي سٹاٶٷس اظ َطي ١سأؾيؽ ٲؤؾؿبسي ثب ؾطٲبيٻ ذٹز ذبٶٻ ټب ٸ ٲؿشٛالر ٸ اضايي ٸ ٲحالر ٢سيٳي٦،ٽٷٻ قٽط ضا ثب اؾشٟبزٺ اظ
ٲ٣طضار ٢بٶٹٶي سٳٯ ٥ظٲيٵ ذطيساضي ٶٳبيٷس ٸزضنٹضر ا٢شًبءثطاي سؼسيسؾبذشٳبٴ َجَ ١طحٽبي ٲهٹة قٽطزاضي ثٟطٸقٷسٸيب ايٷ٧ٻ ضاؾبً ا٢ساٰ ثٻ اػطاي َطحٽبي ؾبذشٳبٶي ثٷٳبيٷس.
چٹٴ ٗٞالً قٽطزاضي ؾطٲبيٻ ٦بٞي ٸ يب قطايٍ الظٰ ثطاي سأؾيؽ چٷيٵ ؾبظٲبٴ( ؾبظٲبٴ ٖٳطاٴ ٸ ٶٹؾبظي قٽطي ) ٸ ٲؤؾؿٻ ضا ٶساضز ٮصا اظ ثرف ذهٹني ٸ ؾطٲبيٻ ٪صاض ذٹاؾشبض
ٲكبض٦ز زض ايٵ اٲط ٲٽٱ ضا زاضز
-1قٽطزاضي حبيط اؾز ظٲيٵ ٸدطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ٸاٲ٧بٶبر ذسٲبسي( آة ،ثط٪ ،٠بظ ،سٯٟٵ) زض ٲبٮ٧يز قٽطزاضي ٸ آٸضزٺ قٽطزاضي; آٸضزٺ ؾطٲبيٻ ٪صاضزض اٲط احساص ٲؿ٧ٵ ٦ٹچ٥
آدب ضسٳبٴ ٸاحسټبي ازاضي سؼبضي ذسٲبسي دعق٧ي ضا ثب ٲكبض٦ز ثرف ذهٹني ثٻ اػطا زضثيبٸضز  .ٸ ثٻ ٶؿجز ؾٽٱ آٸضزٺ ټط ي ٥زض ظٲبٴ ٞطٸـ ٶ ٕٟټط ٦ساٰ ثطزاقز قٹز.
-2قٽطزاضي حبيط اؾز ظٲيٵ ٲيساٶٽب ٸ ٞٯ٧ٻ ټب ٸ چٽبض ضاټٽبي ذٹز ضا ػٽز اػطا َطح ظيط٪صض ٸ ضٸ٪صض ثٻ قط٦شٽب ٸ ٲؤؾؿبر ٸ اقربل ح٣ي٣ي ٸ ح٣ٹ٢ي ؾطٲبيٻ ٪صاض زض ٲبٮ٧يز
قٽطزاضي ٢طاض زټس ٸ ؾطٲبيٻ ٪صاض ٶيع زض َطاحي ٞٯ٧ٻ ٸ ظيط٪صض ثب سٗجيٻ ٲٛبظٺ ٸ ٸاحس سؼبضي ز ضټٳ ٝ٧ظيطظٲيٵ ٦ٷبضٺ ظيط ٪صض ؾطٲبيٻ ذٹز ضا ثب ٞطٸـ ؾطٟ٢ٯي ٲٛبظٺ ټب ٸ ٸاحس ټب ٸ
سب  50ؾب ٬اظ ٲب ٬االػبضٺ آٶٽب ثٽطٺ ٲٷس قٹز-3 .قٽطزاضي زض سٳبٲي ظٲيٷٻ ټب ٸ دطٸغٺ ټبي ذبل ثب ثرف ذهٹني ٲكبض٦ز ٶٳبيس.
هبزُ - 56قوَل ػَاضو ثط قطوتْبي آة ٍ فبيالة قْطي
ثطاثط ٲبزٺ ٢ 10بٶٹٴ سك٧ي٭ قط٦شٽبي آة ٸ ٞبيالة ( قط٦ز يبز قسٺ اظ ټط ٪ٹٶٻ دطزاذز ٖٹاضو اظ ػٳٯٻ ٖٹاضو ٶٹؾبظي ٸ ٶٓبيط آٴ ثٻ قٽط زاضيٽب اظ سبضيد سك٧ي٭  1369/10/11ثٻ
ٲسر  15ؾب 1384/10/10 ٬ٲٗب ٜثٹزٺ اٶس )
ثب سٹػٻ ثٻ اسٳبٰ  15ؾبٮٻ اظ  1384/10/11ٲكٳٹ ٬سٳبٲي ٖٹاضيبر ٲشٗٯ٣ٻ ٸ ٶٓبيط آٴ ثٻ قٽطزاضي ٲي ثبقٷس ٸ حؿت سجهطٺ  3ٲبزٺ ٢ 5بٶٹٴ سؼٳيٕ ٖٹاضو ٦ٻ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضار ٲطثٹٌ
ثٻ اُٖبي سرٟي ٝيب ٲٗبٞيز اظ دطزاذز ٖٹاضو يب ٸػٹٺ ثٻ قٽطزاضيٽب ٲٯٛي ٪طزيسٺ ٮصا قط٦ز يبز قسٺ اظ  82/1/1ٲٯعٰ ثٻ دطزاذز ٖٹاضو ثٻ قٽطزاضي ٲي ثبقس زض ٶشيؼٻ  2ؾب٢ ٬ج٭
اظ اسٳبٰ ٲٽٯز  15ؾبٮٻ زض ٢بٶٹٴ سأؾيؽ قط٦ز يبز قسٺ ثب ٸيٕ ٢بٶٹٴ سؼٳيٕ ٲكٳٹ٦ ٬ٯيٻ ٖٹاضو ٪طزيسٺ اٶس.
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ثطاثط ٲبزٺ ٢ 10بٶٹٴ سؼٳيٕ ٖٹاضو ; ٦ٯيٻ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضار ذبل ٸ ٖبٰ ٲٛبيط ثب ايٵ ٢بٶٹٴ ٮٛٹ ٲي ٪طزز  .دؽ ٦ٯيٻ ازاضار ٸ ٶٽبزټب ٸ ٲؤؾؿبر ٦ٻ ٢ج٭ اظ ايٵ ٢بٶٹٴ  82/1/1اظ دطزاذز
ټط ٪ٹٶٻ ٖٹاضو ثٻ قٽطزاضيٽب ٲٗب ٜثٹزٺ اٶس ٮٛٹ قسٺ ٸ ٲكٳٹ ٬دطزاذز ټط ٪ٹٶٻ ٖٹاضو ثٻ قٽطزاضي ٪طزيسٺ اٶس .
٦ٯيٻ ؾبظٲبٶٽب ٸ ٶٽبزټبي ٖٳٹٲي قط٦شٽبي زٸٮشي ػٳٗيز حال ٬احٳط ؾبظٲبٴ نسا ٸ ؾيٳب اٲال ٤ٸ ٲؿشٛالر ؾشبز اػطايي ٞطٲبٴ حًطر اٲبٰ ٲٹ٢ٹٞبر ٖبٰ ٸ ؾبظٲبٴ سأٲيٵ اػشٳبٖي
…ٲٯعٰ ثٻ دطزاذز ٖٹاضو
ٸ زضٲبٶي ثٽساقز ٸ زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ دعق٧ي آٲٹظـ ٸ دطٸضـ ٶيطٸټبي ٲؿٯح قط٦ز آة ٸ ٞبيالة ثٽعيؿشي ٦ٳيشٻ اٲساز ٲؤؾؿبر ٖبٰ اٮٳٷٟٗٻ ٸ .
ٲ٣طض زض ايٵ سٗطٞٻ ثط اؾبؼ ٢ٹاٶيٵ ٲٹيٹٖٻ ٸ ٲؿشٷس ثٻ ٲٹاز ٢بٶٹٴ ٦ٻ ثٻ ديكٷٽبز قٽطزاضي ثٻ سهٹيت قٹضاي اؾالٲي ضؾيسٺ ټؿشٷس ٲؿشٷٟ٧يٵ اظ دطزاذز ٖٹاضو اظ َطي٦ ١ٳيؿيٹٴ ٲبزٺ
٢ 77بٶٹٴ قٽطزاضي سحز ضؾيس٪ي ٸ دي ٪يطي ٢طاض ٲي ٪يطز.
هبزُ  - 57لبًَى پطزاذت ػَاضو ازاضات ثِ قْطزاضیْب
زض اػطاي ٮٛٹ ٲبزٺ٢ 90بٶٹٴ ٲحبؾجبر ٲهٹة 1363اظ اٸ٦ 1364/1/1 ٬ٯيٻ ازاضار ٸ ؾبظٲبٶٽبي زٸٮشي ثٻ اؾشظٷبء ثًٗي اظ ازاضار ٲ٧ٯٟٷس ثٻ قٽطزاضي ٖٹاضو دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ٖٹاضو
ٶٹؾب ظي ٸ ٖٹاضو آؾٟبٮز ټعيٷٻ آٲبزٺ ؾبظي ٖٹاضو اسٹٲجي٭ ٸ ٚيطٺ ضا دطزاذز ٶٳبيٷس ٸٮي ٢ج٭ اظ  1364اظ دطزاذز ٖٹاضو زض ٢بٶٹٴ ثٹزػٻ ٦كٹض ثٻ قٽطزاضي ٲٗب ٜثٹزٶس.
-1ؾبذشٳبٶٽبي احساطي ازاضار ٸ ؾبظٲبٶٽبي زٸٮشي ٢ج٭ اظ  1364/1/1ػٽز سٗييٵ س٧ٯي ٝؾبذشٳبٴ ثٻ ٦ٳيؿيٹٴ ټبي ٲبزٺ  100اضػبٔ ٲي ٪طزز ػطايٱ ٲطثٹَٻ ٸنٹ ٬ٲي قٹز ٸٮي چٹٴ
اظ دطزاذز ٖٹاضو ٲٗب ٜثٹزٺ اٶس ٲكٳٹٖ ٬ٹاضو دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٴ ٶيؿشٷس.
-2ؾبذشٳبٶٽبي احساطي ثٗس اظ 1364/1/1ټٱ ٲكٳٹ ٬ػطيٳٻ ٲبزٺ  100ٸ ټٱ ٲكٳٹٖ ٬ٹاضو دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ٲي ثبقٷس ٦ٻ زض سٗطٞٻ دصيطٺ ثٻ ٶؿجز ٖٳط ؾبذشٳبٴ زض ايٵ سٗطٞٻ آٲسٺ اؾز
هبزُ - 58اذتيبض تمؿيٍ ػَاضو ثِ قرم قْطزاض
ٲبزٺ  32آئيٵ ٶبٲٻ ٲبٮي قٽطزاضي ٲهٹة  1346/4/12انالح ٲي قٹز ( ٲبزٺ  73اظ ٢بٶٹٴ سٷٓيٱ ثركي اظ ٲ٣طضار ٲبٮي زٸٮز ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ چٽبضٰ )
ٲبزٺ  ( 32ثٻ قٽطزاضيٽبي ٦٭ ٦كٹض اػبظٺ زازٺ ٲي قٹز سب ٲُبٮجبر ذٹز ثب ا٢ؿبٌ حسا٦ظط ؾي ٸ قف ٲبټٻ ٲُبث ١زؾشٹض اٮٗٳٯي ٦ٻ ثٻ ديكٷٽبز قٽطزاض ثٻ سهٹيت قٹضاي اؾالٲي قٽط
ٲطثٹٌ ضؾيس زضيبٞز ٶٳبيٷس زض ټط حب ٬نسٸض ٲٟبنب حؿبة ٲٹ٦ٹ ٬ثٻ سأزيٻ ٦ٯيٻ ثسټي ٲؤزي ذٹاټس ثٹز).
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الف )زؾتَض الؼول تمؿيٍ ػَاضو ٍ هُبلجبت قْطزاضي
قٹضا ايٵ اذشيبض ضا ثٻ قٽطزاض ٲي زټس سب ٲُبٮجبر ذٹز ضا ثب ا٢ؿبٌ حسا٦ظط ؾي ٸ قف ٲبټٻ زضيبٞز ٶٳبيس.
 - 1ٲُبٮجبر سب ٲجٯ 50/000/000 ٙضيب ٬ثبقس ٦ال"ٖٹاضو ثهٹضر ٶ٣سي ٸنٹ ٬قٹز.
 - 2ا٪ط ٲُبٮجبر ثيكشط اظ ٲجٯ 50/000/000 ٙضيب ٬ٸ ٦ٳشط اظ  150/000/000ضيب ٬ثبقس حسا٢٭ ي ٥زٸٰ ٖٹاضو ثهٹضر ٶ٣سي ٸ اٮجب٢ي سب ٢ 24ؿٍ
 - 3ا٪ط ٲُبٮجبر ثيكشط اظ ٲجٯ 100/000/000 ٙضيب ٬ٸ ٦ٳشط اظ  150/000/000ضيب ٬ثبقس حسا٢٭ ي ٥ؾٹٰ ٖٹاضو ثهٹضر ٶ٣سي ٸ اٮجب٢ي سب ٢ 24ؿٍ
 - 4ا٪ط ٲُبٮجبر ثيكشط اظ ٲجٯ 150/000/000 ٙضيب ٬ثبقس حسا٢٭ ي ٥ؾٹٰ ٖٹاضو ثهٹضر ٶ٣سي ٸ اٮجب٢ي سب ٢ 36ؿٍ
 - 5سًٳيٵ ثبظ دطزاذز ا٢ؿبٌ ،چ٦ ٥بضٲٷسي ثسٸٴ سبضيد زضٸػٻ قٽطزاضي ثٹ٦بٴ ثٻ ٲجٯ ٙٲٗبز ٬ٲبٶسٺ ٲُبٮجٻ ٸ سٗٽس حؿبثساضي يبٲٵ ٦بضٲٷس
 - 6سب سؿٹيٻ حؿبة ٦بٲ٭ دبيبٴ ٦بض ٸ يب ٲٟبنب حؿبة نبزض ٶرٹاټس قس .اٲب ػٹاة ؾبيط اؾشٗالٲبر نبزض ٲي ٪طزز
 - 7زض نٹضر ٖسٰ دطزاذز ثٻ ٲٹ ٕ٢ا٢ؿبٌ ثٻ ٖٯز ثسحؿبثي قٽطزاضي ٲي سٹاٶس سب سؿٹيٻ حؿبة ٦بٲ٭ ٸ يب حتسا٢٭ دطزاذتز ا٢ؿتبٌ ٲٗٹ٢تٻ ټتيچ ٪ٹٶتٻ ذتسٲبسي اظ ټتط ثتبثشي ثتٻ
ثسټ٧بضزض سٳبٰ اٲٹض ثٻ اٸ اٶؼبٰ ٶسټس.
ة )ترفيفبت ٍیػُ زِّ هجبضن فجط
ثط اؾبؼ ايٵ ثٷس ثٻ قٹضا اذشيبض زازٺ ٲي قٹز سب ثب سبئيسيٻ ٞطٲبٶساضي ٲحشطٰ قٽط ٸ اؾشبٶساضي زض ٞطاضضؾيسٴ ايبٰ انهل زټٻ ٲجبضٞ ٤ؼط ؾب 1392 ٬ٶؿجز ثٻ اٖٳب ٬سرٟيٟبر حسا٦ظط سب %25
اظ ٦٭ ٖٹاضيبر احساطي ٸ ٖطنٻ ا٢ساٰ ٸ قٽطزاض ٶيع ثطاثط آٴ ٲهٹثٻ ا٢ساٰ ٶٳبيس
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هبزُ  59اذتيبضات قْطزاضي ٍ قَضاي اؾالهي قْط زض تهَیت هؼبهالت ثب تطن تكطیفبت هٌبلهِ یب هعایسُ ػوَهي
ټيأر ٸظيطاٴ زض ػٯؿٻ ٲٹضخ  1390/11/9ثٷب ثٻ ديكٷٽبز قٳبضٺ  99816/1/3/34ٲٹضخ  1390/7/5ٸظاضر ٦كٹض ٸ ثٻ اؾشٷبز ٲبزٺ ٸاحسٺ ٢بٶٹٴ انالح ٲبزٺ  20ٲ٧طض آئيٵ ٶبٲٻ ٲبٮي
قٽطزاضيٽب – ٲهٹة  -1388سهٹيت ٶٳٹز:
حس ٶهبة ټبي ٲ٣طض زض ٲبزٺ ( )1ٸ ثٷسټبي « اٮ » ٝٸ « ة » ٸ « ع » ٲبزٺ ( )4ٸ ٢ؿٳز اذيط ٲبزٺ ( )16ٸ ( ) 20آئيٵ ٲبٮي قٽطزاضيٽب ثٻ قطح شي٭ اٞعايف ٲي يبثس:
اٮ -ٝاٞعايف ٶهبثٽبي ٲبزٺ (:)1
ٶٹٔ اٸ :٬ٲٗبٲالر ػعيي اظ ٲجٯ ٙزٸ ٲيٯيٹٴ ضيب ٬ثٻ ٲجٯ ٙدٷؼبٺ ٲيٯيٹٴ ضيب.٬
ٶٹٔ زٸٰ :ٲٗبٲالر ٲشٹؾٍ ثٻ سطسيت اظ ٲجٯ ٙزٸ ٲيٯيٹٴ ضيب ٬ثٻ ٲجٯ ٙدٷؼبٺ ٲيٯيٹٴ ضيب ٬ٸ اظ ٲجٯ ٙؾي ٲيٯيٹٴ ضيب ٬ثٻ ٲجٯ ٙدبٶهس ٲيٯييٹٴ ضيب.٬
ٶٹٔ ؾٹٰ :ٲٗبٲالر ٖٳسٺ اظ ٲجٯ ٙؾي ٲيٯيٹٴ ضيب ٬ثٻ ٲجٯ ٙدبٶهس ٲيٯيٹٴ ضيب.٬
ة -اٞعايف ٶهبثٽبي ثٷسټبي (اٮ( ، )ٝة) ٸ (ع) ٲبزٺ ( )4زض ذهٹل سط ٤سكطيٟبر ٲٷب٢هٻ:
زض ثٷس (اٮ )ٝٲبزٺ ( – )4اظ ٲجٯ ٙزٸيؿز ٸ ثيؿز ٸ ؾٻ ٲيٯيٹٴ ضيب ٬ثٻ ٲجٯ ٙزٸ ٲيٯيبضز ضيب.٬
زض ثٷس (ة) ٲبزٺ ( – )4ثٻ سطسيت اظ ٲجٯ ٙزٸيؿز ٸثيؿز ٸؾٻ ٲيٯيٹٴ ضيب ٬ثٻ زٸٲيٯيبضز ضيب ٬ٸ اظ ٲجٯ ٙي ٥ٲيٯيبضزٸ دبٶهسٸ چٽبضٲيٯيٹٴ ضيب ٬ثٻ ټكز ٲٯيبضزٸ دبٶهسٲيٯيٹٴ ضيب.٬
زض ثٷس (ع) ٲبزٺ ( – )4اظ ٲجٯ ٙزٸ ٲيٯيبضز ٸ دبٶهس ٸ چٽبض ٲيٯيٹٴ ضيب ٬ثٻ ٲجٯ ٙټكز ٲيٯيبضز ٸ دبٶهس ٲيٯيٹٴ ضيب.٬

ع -اٞعايف ٶهبثٽبي ٲبزٺ ( )16زض ٲٹضز اػبضٺ ٲبټبٶٻ ٸ ؾبالٶٻ:
ثٻ سطسيت اظ ٲجٯ ٙثيؿز ٸ چٽبض اظ ثيؿز ٸ چٽبض ٲيٯيٹٴ ضيب ٬ثٻ ٲجٯ ٙزٸيؿز ٸ چٽبض ٲيٯيٹٴ ضيب ٬ٸ اظ ٲجٯ ٙثيؿز ٸ چٽبض اظ زٸ ٲيٯيٹٴ ضيب ٬ثٻ ٲجٯ ٙثيؿز ٲيٯيٹٴ ضيب ٬ٲبټبٶٻ.
ز -اٞعايف ٶهبثٽبي ٲبزٺ (:)20
اظ ٲجٯ ٙثيؿز ٲيٯيٹٴ ضيب ٬ثٻ ٲجٯ ٙي ٥ٲيٯيبضز ضيب.٬

نٟحٻ  116اظ 121
هبزُ َ- 60طح ّبي زض آهس ظائي
ثٻ اذشهبض َطح ټبي زضآٲس ظاي ٢بث٭ اػطا زض قٽط زض نٹضر سأٲيٵ اٖشجبض اظ َط ٜؾبظٲبٴ قٽطزاضيٽبي ٦كٹض ٸ ٖٹاضيبر ٲحٯي ٸ سٹاظٴ ٲٷُ٣ٻ اي
اٮ )ٝقٽطزاضيٽبي زضػٻ  1ٸ  2ٸ ٦ 3ٻ ثيكشط اٖشجبضار اظ َطي ١ؾبظٲبٴ قٽطزاضيٽب ٸ اظ ٲح٭ سؼٳٕ ٖٹاضو ٪ٳط٦بر  ،ؾي٫بض  ،ؾٹذز ) سأٲيٵ ٸ دطزاذز ٲي قٹز.
 - 1ذطيس ظٲيٵ ٸ سٛييط ٦بضثطي ٸ س٧ٟي ٥ٸ ٞطٸـ ثٻ ٲش٣بييبٴ
 - 2ذطيس ظٲيٵ  ،احساص ٸاحس سؼبضي ٸ ٞطٸـ ثٻ ٲش٣بييبٴ
 - 3ذطيس ٲبقيٵ آالر ٸ يب زضآٲس حبن٭ اظ اػبضٺ ٲبقيٵ آالر
 - 4ذطيس ٦بضذبٶٻ قٵ ٸ ٲبؾٻ ٸ ايؼبز زضآٲس حبن٭ اظ ٞطٸـ قٵ ٸ ٲبؾٻ
 - 5احساص ضؾشٹضاٴ زض دبض ٤قٽط ثطاي ايؼبز زضآٲس
 - 6اػطاي سبالض دصيطايي ثٻ ػكٷٽب زض اضايي ٲشٗٯ ١ثٻ قٽطزاضي زض ٲٷبَ٪ ١طزق٫طي ثب ٲٷٓط َجيٗي زض حطيٱ قٽط
 - 7احساص ثبظاضچٻ ټبي ٦ٹچ ٥ٲحٯي ٸ ثٻ اػبضٺ زازٴ آٴ
َطح ټبي زضآٲس ظايي ٢بث٭ اػطا زض قٽط زض نٹضر سأٲيٵ اٖشجبض اظ َط ٜؾبظٲبٴ قٽطزاضيٽب ٸ ٖٹاضيبر ٲحٯي ٸ سٹاظٴ ٲٷُ٣ٻ اي
اٮ )ٝقٽطزاضيٽب ي زضػٻ 5 ، 4ٸ ٢ 6طيت ثٻ  60سب  70زضنس اٖشجبضار اظ َطي ١ؾبظٲبٴ قٽطزاضيٽب ٸ اظ ٲح٭ سؼٳٕ ٖٹاضو (٪ٳط٦بر ؾي٫بض ؾٹذز) سأٲيٵ ٸ دطزاذز ٲي قٹز.

نٟحٻ  117اظ 121
َطح ّبي لبثل اجطا
 - 1ايؼبز ٦بض٪بٺ قٵ ٸ ٲبؾٻ ٸ ايؼبز زضآٲس حبن٭ اظ ٞطٸـ قٵ ٸ ٲبؾٻ
 - 2احساص ٲيساٴ ٲيٹٺ ٸ سطٺ ثبض ٸ ايؼبز زضآٲس حبن٭ اظ ٞطٸـ ٚطٞٻ ٸ ٲب ٬االػبضٺ ٲبټبٶٻ
 - 3ذطيس ٲبقيٵ آالر ٖٳطاٶي ٸ ايؼبز زضآٲس حبن٭ اظ اػبضٺ ٲبقيٵ االر
 - 4ذطيس ٦بضذبٶٻ آؾٟبٮز ٸ ايؼبز زضآٲس حبن٭ اظ ٞطٸـ آؾٟبٮز
 - 5ذطيس اضايي ٦بض٪بٺ ٲٹظاي ٥ٸ ثشٵ دال ٤ٸ ؾٷ ٩ق٧ٵ :ثطاي ايؼبز زضآٲس
 - 6ذطيس اضايي ٲٷبؾت ٸ سؼبضي ٸ احساص ٲٛبظٺ ٸ ٞطٸـ ؾطٟ٢ٯي ٸ ٲب ٬االػبضٺ ٲبټبٶٻ
 - 7احساص اضايي حبقيٻ ذيبثبٴ ٦ٻ زض اػطاي َطح ذيبثبٴ ٦كي ثب٢يٳبٶسٺ اٲال ٤قٽطزاضي ٢بث٭ سجسي٭ ثٻ ٸاحسټبي سؼبضي ٸ ازاضي ٸ زٞشط ٲي ثبقس
 - 8احساص سطٲيٷب ٬قٽط
 - 9احساص ثبظاضچٻ ټبي ضٸظ
- 10احساص ٲؼشٳٕ ټبي سٹضيؿشي زض ٲٷبْط َجيٗي ٸ ٪طزق٫طي
- 11احساص ثب٘ دطٶس٪بٴ زض ي٧ي اظ دبض٦ٽبي ٲٽٱ ٸ دط ضٞز آٲس
- 12احساص ثب٘ ٸحف ٦ٹچ ٥اظ اٶٹأ حيٹاٶبر اټٯي ٸ ٲٷُ٣ٻ اي
ثٻ اذشهبض َطح ټبي زضآٲس ظايي ٢بث٭ اػطا زض قٽط زض نٹضر سأٲيٵ اٖشجبض اظ َط ٜؾبظٲبٴ قٽطزاضيٽب ٸ ٖٹاضيبر ٲحٯي ٸ سٹاظٴ ٲٷُ٣ٻ اي
اٮ ٝقٽطزاضيٽبي زضػٻ  8 ، 7ٸ ٦ 9ٻ ٢طيت ثٻ  30سب  40زضنس اٖشجبضار اظ َطي ١ؾبظٲبٴ قٽطزاضيٽب ٸ اظ ٲح٭ سؼٳٕ ٖٹاضو اظ َطي ١ؾبظٲبٴ قٽطزاضيٽب ٸ اظ ٲح٭ سؼٳيٕ ٖٹاضو
(٪ٳط٦بر ؾي٫بض ؾٹذز) سأٲيٵ ٸ اظ سٹاظٴ ٲٷُ٣ٻ اي ٶيع دطزاذز ٲي قٹز.

نٟحٻ  118اظ 121
َطح ّبي لبثل اجطا
 - 1احساص ؾٷ ٩ق٧ٵ ٸ ٦بض٪بٺ قٵ ٸ ٲبؾٻ
 - 2احساص احساص ٦بضذبٶٻ آؾٟبٮز ٸ ٦بض٪بٺ ٲٹظائي ، ٥ثشٵ دال٤
 - 3احساص قٽطثبظي
 - 4احساص ٲيساٴ ٲيٹٺ ٸ سطٺ ثبض
 - 5احساص دبيبٶٻ ٲؿبٞطثطي ٸ سطٲيٷب٬
 - 6احساص ٲؼشٳٕ ټبي سؼبضي  ،ازاضي ،زٞشطي
 - 7احساص ٲؼشٳٕ ټبي ٲؿ٧ٹٶي  ،آدبضسٳبٶي ٸ ٲؼشٳٕ ټبي دعق٧بٴ
 - 8آٲبزٺ ؾبظي قٽط ٤ټب زض اضايي ٲشٗٯ ١ثٻ قٽطزاضي ٸ يب اضايي ثرف ذهٹني  ،زٸٮشي
 - 9احساص ٲيساٴ زاٰ ٸ احكبٰ ٸ احساص ثبظاضچٻ ټبي ضٸظ
 10ا-حساص ٶٳبيك٫بټٽبي اسٹٲجي٭ اٲال ٤زض ٲؼشٳٕ ټب ٸ اٶش٣ب ٬ٲكبٚ٭ ٲص٦ٹض ثٻ ٲح٭ ٶٳبيك٫بٺ ټب
- 11احساص ثب٘ دطٶس٪بٴ ثب٘ ٸحف زض دبض٤
- 12احساص ٲؼشٳٕ ټبي سٹضيؿشي
- 13احساص سبالض ػكٵ ٖطٸؾي  -ضؾشٹضاٴ زض دبض٦ٽب يب اضايي حطيٱ قٽط

ثٻ اذشهبض َطح ټبي زضآٲس ظايي ٢بث٭ اػطا زض قٽط زض نٹضر سأٲيٵ اٖشجبض اظ َط ٜؾبظٲبٴ قٽطزاضي ټب ٸ ٖٹايبر ٲحٯي ٸ سٹاظٴ ٲٷُ٣ٻ اي
اٮ ٝقٽطزاضيٽبي زضػٻ  11 ، 10ٸ ٦ 12ٻ ٢طيت ثٻ  5سب  15زضنس اٖشجبضار اظ َطي ١ؾبظٲبٴ قٽطزاضيٽب ٸ اظ ٲح٭ سؼٳٕ ٖٹاضو اظ َطي ١ؾبظٲبٴ قٽطزاضيٽب ٸ اظ ٲح٭ سؼٳيٕ ٖٹاضو
(٪ٳط٦بر ؾي٫بض ؾٹذز) سأٲيٵ ٸ اظ سٹاظٴ ٲٷُ٣ٻ اي ٶيع دطزاذز ٲي قٹز.

نٟحٻ  119اظ 121
َطح ّبي لبثل اجطا
 - 1احساص ثبظاضچٻ ضٸظ زض چٷسيٵ ٲٷُ٣ٻ قٽط ثٹيػٺ زض قٽط ٤ټبي سٗبٸٶي ٲؿ٧ٵ  ،ٲحالر
- 2احساص سب ؾيؿبر سؼبضي زض سٳبٲي ُٗ٢بر ٸ اضايي ٲشٗٯ ١ثٻ قٽطزاضي ٶبقي اظ ٖٹاضو س٧ٟي٦ ٥ٻ زض ٲٹٗ٢يز ٲٷبؾت اظ ٶٓط سؼبضي زاضٶس.
 - 3احساص ادبضسٳبٴ زض اضايي ٲشٗٯ ١ثٻ قٽطزاضي ٸ يب ٲكبض٦ز ثب ٲبٮ٧يٵ اضايي
- 4سؼٽيع ٦بض٪بٺ ټبي ثعض ٨قٵ ٸ ٲبؾٻ ٸ آؾٟبٮز
- 5ايؼبز ذسٲبر ٦بٲذيٹسطي ثٹيػٺ احساص قٽط٦ٽبي ذسٲبر اٲٹض ازاضي
- 6احساص قٽط ٤ټبي سٹضيؿشي  ،حٳبيز اظ ؾطٲبيٻ ٪صاضي ثطاي ايؼبز ٸ احساص قٽط ٤سٹضيؿشي زض ٲٷبَ ١ثب ٲٷٓط َجيٗي
- 7احساص دٳخ ثٷعيٵ ٸ ػبي٫بٺ  CNGثب ٦ٯيٻ ذسٲبر ٲ٧بٶي٧ي  ،ضٞبټي ثٻ ذٹزضٸ
َ- 8طح ؾبٲبٶسټي سأؾيؿبر سؼبضي قٽط َ -طح ؾبٲبٶسټي سأؾيؿبر ثبظض٪بٶي – سؼبضي – ازاضي – قط٦ز ټب – حٳ٭ ٸ ٶ٣٭
- 9ايؼبز ٲط٦ع ٞطٸـ ٪ٹقز ثؿشٻ ثٷسي ٸ ثٽساقشي ثب سٹػٻ ثٻ سٗٯ٦ ١كشبض٪بٺ نٷٗشي ثٻ قٽطزاضي
َ- 10طح ٲكبض٦ز ثب ايؼبز ٲسضؾٻ ټبي ٚيط اٶشٟبٖي
َ- 11طح ټبي ايؼبز ٲطا٦ع دعق٧بٴ آدبضسٳبٴ ؾبظي ٸ...
 12ا-زاص ٦بضذبٶٻ ٦ٳذٹؾز ٦ -بضذبٶٻ ثبظيبٞز ٲٹاز ٦بٚص  ،دالؾشي٥
 13ا-حساص سبالض ټب ٸ ؾبٮٷٽبي اػشٳبٔ  ،ػكٵ ټب ٸ...
َ- 14طح ايؼبز ٲطا٦ع نٷٗشي ٦ ،بض٪بټٽب زض  ٤ضثطيٽب نٷبيٕ ٲعاحٱ
- 15سٹٮيس دالؾشي ٥ظثبٮٻ ٦بٶشيٷطټب  -ٲبقيٵ آالر ػٳٕ آٸضي ظثبٮٻ – چٳٷعٴ -ٲهبٮح ؾبذشٳبٶي

نٟحٻ  120اظ 121
هبزُ  - 61افعایف زضآهس اظ َطیك هىبًيعهْبي ضایبًِ
 - 1اسربش ٲ٧بٶيعٰ ػٽز ٸنٹ ٬ثٳٹٖ ٕ٢ٹاضو قسٺ زض ظٲبٴ ٲٗيٵ (ي ٥ؾب)٬
قٽطزاضي ٲي سٹاٶس ٖٹاضو ٶٹؾبظي يب ؾُح قٽط -اسٹٲجي٭ – ٖٹاضو ذسٲبر قٽطي – ٖٹاضو سبثٯٹ – ٖٹاضو دطٸاٶٻ ٦ؿت ؾبٮيبٶٻ ٸ اٲظبٮٽٱ ضا ټٱ ٲبٶٷس ٢جى ثط ٠ٸ آة ثٻ
ٲٷبظ ٬قٽطٸٶساٴ ثٟطؾشٷس يب ثطاي ٲؤزيبٴ ٦ٻ دطزاذز ٖٹاضيبر ضا س٣ؿيٍ ٶٳٹزٺ اٶس ثُطي ١زٞشطچٻ س٣ؿيٍ ٸنٹ ٬ٶٳبيٷس.
 - 2سجٯيٛبر الظٰ زض نسا ٸ ؾيٳب  ،ټٟشٻ ٶبٲٻ ټبي ٪بټٷبٲٻ ټبي ٲحٯي ثٹيػٺ زض ذجطٶبٲٻ ټٟش٫ي يب ٲبټبٶٻ ٲشٷكطٺ قٽطزاضي ثطاي دطزاذز ٖٹاضو ثٻ ٲٹٕ٢
 - 3زض نٹضسي ٦ٻ ٲأٲٹضيٵ ٲحبؾت ٸ ٸنٹٖ ٬ٹاضيبر قٽطزاضي ثٻ ٸْيٟٻ ذٹز ٖٳ٭ ٶٳبيٷس قٽط ٸ قٽطزاضي ٸ قٽطٸٶساٴ ضا اظ ذٹز ثساٶٷس – سٗهت ثٻ ازاضٺ ٶكبٴ زټٷس –
قٽطزاضي ٶيع زض سٗهت آٶٽب – دبزاـ اٞعايف زضآٲس ٸ اٞعايف ٶبقي اظ ٖٹاضو ضا ثٻ آٶٽب اُٖب ٶٳبيٷس.
 - 4اٞطازي اٶشربة قٹٶس ٦ٻ ح٣ٹٖ ٠ٳٹٲي قٽطٸٶساٴ ٸ ظيجبيي قٽط ضا سطػيح زټٷس ٸ ثطاي سٹؾٗٻ قٽط ٦ٻ  ٍ٣ٞاظ ٲح٭ ٸنٹٖ ٬ٹاضيبر  ،ثٽبء ذسٲبر ٦،طايٻ آٶٽٱ ٖبزالٶٻ ٸ
٢بٶٹٶي َج ١سٗطٞٻ ٲهٹة اٲ٧بٴ دصيط ٲي ثبقس.
 - 5اٖٳب ٬سرٟي ٝذٹـ حؿبثي ثطاي ٦ٯيٻ ٖٹاضو ٸ ثسټي ټب ٦ٻ زض سٗطٞٻ آٲسٺ ضا ثٻ ٲؤزيبٴ ذٹـ حؿبة ٸ ػطيٳٻ زيط ٦طز ضا ثٻ ٲؤزيبٴ ثس حؿبة اٖٳب٦ ٬ٷٷس
ٖ - 6ٹاضو ؾبالٶٻ اسٹٲجي٭ ټب زض دٳخ ثٷعيٵ قٽط ثب ٪ٳبضزٴ ٲأٲٹض زضآٲس قٽطزاضي ٸ يب زض قط٦شٽبي ثيٳٻ ٲي سٹاٶس ٲؤزيبٴ( نبحجبٴ ذٹزضٸ ضا ) ثٻ دطزاذز ثٳٹٖ ٕ٢ٹاضو
اسٹٲجي٭ سطٚيت ٶٳبيٷس
َ - 7طاحي ؾيؿشٱ ټبي ٲبٮي ٦ٻ اٲ٧بٴ ضا ٞطاټٱ ٦ٷس سب آذط ؾب٢ ٬جٹو سٹؾٍ قٽطزاضي ثٻ ذبٶٻ ٸ ٲٷبظ ٬ٸ ثبظاضيبٴ ٸ ٦ؿجٻ  ،قط٦شٽب  ،زٞبسط اضؾب ٬ٸ زض نٹضر دطزاذز ذٹـ
حؿبثي ٸ زض نٹضر سأذيط زيط ٦طز ضا ٲحبؾجٻ ٸ ٲُبٮجٻ ٶٳبيٷس
 - 8سبثٯٹټبئي زض ٦ٷبض ټط دطٸغٺ ٲٽٱ ٸ زض زؾز اػطاي قٽطزاضي ٶهت قٹز ٦ٻ زٮي٭ ٦ٷسي اػطاي دطٸغٺ ٖسٰ دطزاذز ثٳٹ ٕ٢ٲؤزيبٴ ٸ قٽطٸٶساٴ ٸ ٖسٰ ٟ٦ب ٜاٖشجبض سرهيهي
ثسٮي٭ اؾشٷ٧ب ٜٲؤزيبٴ ٲي ثبقس.

نٟحٻ  121اظ 121
 - 9قٽطزاضي ثب اذص اػبظٺ نبحجبٴ اٲال ٤ٸ ټٳچٷيٵ ثب زيٹاض ٦كي زض اضايي ذبٮي ٲشٗٯ ١ثٻ قٽطزاضي يب قٽطٸٶساٴ يب سطؾيٱ ٶ٣بقي  ،ذُبَي ظيجب ٲطزٰ ضا ثٻ دطزاذز ٖٹاضو ٸ
ٲكبض٦ز زض َطټبي قٽطزاضي سطٚيت ٸ سكٹي ١ٶٳبيٷس
- 10قٽطزاضي اسب٧ٞ ٠ط حٳبيز اظ ؾطٲبيٻ ٪صاضاٴ ضا زض ؾبذشٳبٴ قٽطزاضي زايط ٶٳبيس ٦بضقٷبؾبٴ ٲشجحط ٸ آظٲٹزٺ ٸ ذٹـ ٧ٞط قٽط يب اؾشبٴ ضا زٖٹر ٸ اظآٶٽب ثطاي اػطاي ثٽشط
دطٸغٺ ټب ٦،بټف ټعيٷٻ ټب ٸ اٞعايف زضآٲس اؾشٳساز ٸيبضي ثرٹاټس
تؼطفِ ػَاضو ٍ ثْبء ذسهبت هحلي قْطزاضي ثَوبى هكتول ثط  61هبزُ ٍ زض  121نفحِ هي ثبقس وِ زض نَضتجلؿِ قوبضُ
قَضاي اؾالهي قْط ثَوبى ثِ تهَیت ضؾيس.

هيط حؿبهي
قْطزاض ثَوبى

ؾيس هحؿي حؿيٌي
ضئيؽ قَضاي اؾالهي قْط ثَوبى
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