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جٌاب آقاي هٌْذس پژهاى
ضْزدار هحتزم هطْذ

٦٭ؾ٭و  :ث٭دخٯ سب 1392 ٠ضٱشداسي ٦طٱذ
سالم عليكن
ثب احتشا ،٤اليحٯ ض٧بسٮ ٦ 21/166460و٭س  91/10/26ضوٱشداسي ٦حتوش٦ ٤طوٱذ دس ص٦ن٫وٯ بَدجهِ اها 24:3

ضْزداري هطْذ دس خ٣سٯ ي٫٣ي ٦٭س  91/12/20ض٭ساي اسال٦ي ضٱش ٦طٱذ ٦كشح ضذ  ٬ثٯ ضشح صيش تػ٭يت ٞشديذ.
هازُ ٍاحسُ  :تَزرِ ؾال  1392قْطزاضي هكْس وِ اظ حيج زضآهس ٍ ؾايط هٌاتغ تأهيي اػتثاض تالغ تط 51/048/880/584/000
( پٌزاُ ٍ يه ّعاض ٍ چْل ٍ ّكت هيلياضز ٍ ّكتهس ٍ ّكتاز هيليَى ٍ پاًهس ٍ ّكتاز ٍ چْاض ّعاض ) ضيال ٍ اظ حيج ّعيٌِ ّا ٍ ؾايط پطزاذت ّا
تالغ تط  ( 51/048/880/584/000پٌزاُ ٍ يه ّعاض ٍ چْل ٍ ّكت هيلياضز ٍ ّكتهس ٍ ّكتاز هيليَى ٍ پاًهس ٍ ّكتاز ٍ چْاض ّعاض ) ضيال تِ
قطح آلثَم پيَؾت اٍل ( هْط قسُ اظ ؾَي قَضاي اؾالهي قْطهكْس ) تا ضػايت قطايظ ٍ تثهطُ ّاي ظيط تهَية قسّ ،وچٌيي پيَؾت تَزرِ
ؾال  1392قْطزاضي هكْس وِ اظ حيج زضآهس ٍ ؾايط هٌاتغ تأهيي اػتثاض تالغ تط ( 44/295/557/000/000چْل ٍ چْاض ّعاض ٍ زٍيؿت ٍ ًَز ٍ
پٌذ هيلياضز ٍ پاًهس ٍ پٌزاُ ٍ ّفت هيليَى ) ضيال ٍ اظ حيج ّعيٌِ ّا ٍ ؾايط پطزاذت ّا تالغ تط ( 44/295/557/000چْل ٍ چْاض ّعاض ٍ زٍيؿت
ٍ ًَز ٍ پٌذ هيلياضز ٍ پاًهس ٍ پٌزاُ ٍ ّفت هيليَى ) ضيال تِ قطح آلثَم پيَؾت زٍم ( هْط قسُ اظ ؾَي قَضاي اؾالهي قْط هكْس )
تا ضػايت قطايظ ٍ تثهطُ ّاي ظيط تهَية قس.
الف زضآهسّا  :تا زضآهسّا ٍ ؾايط هٌاتغ تأهيي اػتثاض هٌسضد زض آلثَم تَزرِ ؾال  92هَافمت قس.
ب وليِ تطًاهِ ّا ،ػوليات ٍ فؼاليت ّاي هٌسضد زض آلثَم ؾال  92تا ضػايت قطايظ ظيط تهَية قس.
تثهطُ ّ : 1عيٌِ وطز هثلغ  ( 550/000/000/000پاًهس ٍ پٌزاُ هيلياضز )ضيال اػتثاض پيف تيٌي قسُ هطتَط تِ ارطاي هطحلِ زٍم ّسفوٌسي ياضاًِ
ّا ،هٌَط تِ ارطاي هطحلِ زٍم ّسفوٌسي ي اضاًِ ّا گطزيس ٍ زض نَضت ػسم ارطا ّعيٌِ وطز تا تهَية قَضاي اؾالهي قْط هكْس نَضت ذَاّس
گطفت.
تثهطُ : 2تطاي ضفغ اذتالف ظاّطي هَرَز زض هثلغ اػتثاض تطًاهِ فضاي ؾثع قْطي هٌسضد زض نفحِ ّاي  16 ٍ 2 ،1آلثَم تَزرِ پيكٌْازي ؾال
 ،92هثلغ هاظاز تط هيعاى پيف تيٌي قسُ زض نفحِ  ،16زض ظيط تطًاهِ اضائِ قَز.
تثهطُ : 3تا ّسف يىؿاى تَزى ٍاغگاى هَضز اؾتفازُ زض آلثَم تَزرِ ،قْطزاضي هكْس هَظف اؾت ٍاغگاى هَضز اؾتفازُ تطاي اليِ ّاي هرتلف
زضآهس ٍ ّعيٌِ ضا زض آغاظ آلثَم اضائِ ٍ ول آلثَم ضا تا آى هٌغثك ؾاظز.
تثهطُ  : 4تطًاهِ ّا ،ػوليات ٍ فؼاليت ّاي هٌسضد زض آلثَم تَزرِ ،هٌغثك تا تطتية اضائِ قسُ زض فْطؾت آلثَم تَزرِ پيكٌْازي اضائِ قَز.
تثهطُ  : 5قْطزاضي هكْس هَظف اؾت هؿتٌسات هطتثظ تا ًظام پطزاذت قْطزاضي ٍ ؾاظهاى ّا ٍ قطوت ّاي ٍاتؿتِ ضا تِ هطوع پػٍّف ّا
اضائِ تا پؽ اظ تطضؾي ٍ تغثيك تا ضَاتظ ٍ همطضات ،گعاضـ آى رْت اًؼىاؼ الظم زض تَزرِ تِ قَضاي اؾالهي قْط تمسين ًوايس.

تثهطُ ً : 6گْساقت ٍ تَؾؼِ قْطزاضي زض همياؼ ًَاحي هٌحهطاً زض حَظُ ذسهات قْطي  ،تْؿاظي ٍ فطٌّگي ٍ ارتواػي هَضز لثَل اؾت ٍ
قْطزاضي هكْس زض ؾايط حَظُ ّا ،اراظُ ؾطهايِ گصاضي ٍ ترهيم هٌاتغ ضا زض ًَاحي ًساضز.
تثهطُ  : 7ترهيم اػتثاض تطاي تزْيع هزتوغ ضفاّي تاتلؿط تطاي آذطيي ؾال اؾت .
تثهطُ : 8هثلغ ( 50/000/000/000پٌزاُ هيلياضز) ضيال اػتثاض ضزيف احساث ٍ تَؾؼِ فضاي ٍضظقي واضوٌاى (فٌي ٍ ػوطاى )تِ تطًاهِ ذسهات
اهَض قْطًٍسي ػوليات ذسهات ٍضظقي ( نفحِ  24آلثَم تَزرِ پيكٌْازي) هٌتمل قس.
تثهطُ  : 9هثلغ ( 5/000/000/000پٌذ هيلياضز ) ضيال اظ ػوليات ذسهات آهَظـ قْطًٍساى اظ عطيك رطايس،هثلغ  ( 5/000/000/000پٌذ
هيلياضز ) ضيال اظ ػوليات تطگعاضي هطاؾوات فطٌّگي ،هثلغ  ( 3/000/000/000ؾِ هيلياضز ) ضيال اظ ػوليات ذسهات هكاضوت ّاي ٌّطي ،هثلغ
 ( 2/000/000/000زٍ هيلياضز ) ضيال اظ ػوليات ذسهات تطگعاضي هطاؾوات ٌّطي ٍ هثلغ  ( 5/000/000/000پٌذ هيلياضز )ضيال اظ ػوليات
ذسهات ضفاّي تِ ظائطيي ٍ گطزقگطاى وؿط قس ٍ هؼازل هزوَع ايي واّف ّا ،تِ هثلغ ( 20/000/000/000تيؿت هيلياضز ) ضيال تِ ضزيف
ووه تِ فؼاليت ّاي تؿيذ افعٍزُ قس.
تثهطُ  : 10هثلغ ( 3/000/000/000ؾِ هيلياضز ) ضيال اظ ػوليات ضاّثطي هكاضوت ّاي فطٌّگي (تفَيضي تِ ؾاظهاى فطٌّگي ٍ تفطيحي ) ٍ
هثلغ ّ( 7/000/000/000فت هيلياضز )ضيال اظ ػوليات تطگعاضي هطاؾوات فطٌّگي ( تفَيضي تِ ؾاظهاى فطٌّگي ٍ تفطيحي ) وؿط گطزيس ٍ
هؼازل هزوَع ايي واّف ّا تِ هثلغ  ( 10/000/000/000زُ هيلياضز ) ضيال تِ ػوليات ذسهات اهَض واّف ًاٌّزاضي ّا ٍ آؾية ّاي ارتواػي
تطاي ووه تِ روغ آٍضي هؼتازاى پطذغط ٍ ٍلگطز ٍ پصيطـ آًاى زض هطاوع ًگْساضي ٍ تاظپطٍضي افعٍزُ قس.
تثهطُ : 11هثلغ  ( 500/000/000پاًهس هيليَى ) ضيال اظ هحل ظيط ضزيف  -070101001408هغالؼات حَظُ هؼاًٍت ذسهات قْطي وؿط ٍ
تطاي ظيط ضزيف رسيسي ( ) 070101001409تا ػٌَاى هغالؼِ ٍ اهىاى ؾٌزي ايزاز يه هطوع تي ذغطؾاظي ظتالِ ّاي ػفًَي زض قْط هكْس
اذتهال يافت .تٌاتطايي ،ضزيف  07010100140زاضاي  9ظيط ضزيف هي گطزز.
تثهطُ  : 12تا وليِ ضزيف ّاي هطتَط تِ تاظپيطايي ٍ تزْيع تَؾتاى ّاي هحلي

هٌغمِ اي زض وليِ هٌاعك هَافمت قس ٍ ًمكِ ّا ٍ رعئيات

تاظپيطايي ٍ تزْيع ايي تَؾتاى ّا تِ تأييس وويتِ ّاي ًظاضتي قَضاي اؾالهي قْط هكْس تطؾس.
تثهطُ  :13تِ قْطزاضي هكْس اراظُ زازُ هي قَزُ ّوِ ؾالِ هتٌاؾة تا ًطخ تَضم ضؾوي اػالهي تَؾظ تاًه هطوعي هٌتْي تِ پاياى اؾفٌس
هاُ ؾال لثل ،تْاي ذسهات قْطي ٍ ػثَض ٍ هطٍض قْطي هاًٌس تْاي ذسهات آتف ًكاًي ،تْاي ذسهات روغ آٍضي  ،حول ٍ زفغ ظتالِ
( هسيطيت پؿواًس ّا ) ٍ تْاي ذسهات اتَتَؾطاًي ضا تا تهَية وويؿيَى ترههي شيطتظ ٍ وويؿيَى تطًاهِ ،تَزرِ ٍ اهَض ازاضي افعايف زّس.
تثهطُ  :14تِ قْطزاضي هكْس اراظُ زازُ هي قَز وِ اهالن  ،اهَال ٍ هؿتغالتي وِ تاتت هغالثات ذَز اظ اقرال حميمي ٍ حمَلي زضيافت هي
ًوايس تِ ػٌَاى زضآهسّاي ًمسي هحؿَب ٍ زض لثال تسّي ذَز تِ پيواًىاضاى يا ؾايط اقرال حميمي ٍ حمَلي تِ ليوت واضقٌاؾي ضٍظ تْاتط يا
تِ ليوت واضقٌاؾي ضٍظ تِ فطٍـ ضؾاًس .الثتِ تأويس گطزيس هَضَع ايي تثهطُ هكوَل ّيچىسام اظ ترفيف ّاي هطتَط تِ پطزاذت ّاي
ًمسي ًوي گطزز.
تثهطُ  : 15تِ قْطزاضي هكْس اراظُ زازُ هي قَز هؼازل زٍ ّعاضم تَزرِ ههَب ؾال  (1392تسٍى زض ًظط گطفتي هثلغ پيَؾت تَزرِ ) ضا
ذاضد اظ قوَل تا ًظط قْطزاض هكْس ّعيٌِ ًوايس.
تثهطُ  :16تِ قْطزاضي هكْس اراظُ زازُ هي قَز تا اضاضي ،اهالن ٍ ؾاذتواى ّاي احساحي اظ هحل فطٍـ اٍضاق هكاضوت يا ؾطهايِ گصاضي
ّاي هكاضوتي ضا تِ ليوت واضقٌاؾي ضٍظ ٍ تا تهَية وويؿيَى اهَض التهازي  ،ؾطهايِ گصاضي ٍ هكاضوت ّاي قَضاي اؾالهي قْط هكْس تِ
فطٍـ ضؾاًس .تهَية وويؿيَى ياز قسُ تا حك حضَض ٍ ضأي ّوِ اػضاي قَضاي اؾالهي قْط تِ هٌعلِ تهَية قَضاي اؾالهي قْط اؾت.
تثهطُ  : 17تِ قْطزاضي هكْس اراظُ زازُ هي قَز اػتثاضات ّعيٌِ ّ اي راضي ٍ ػوطاًي ضا زضچاضچَب تَزرِ ههَب تِ قطح ظيط واّف يا
افعايف زّس :
الف  :قْطزاضي هي تَاًس ّعيٌِ ّاي راضي ضا زض زضٍى ّط تطًاهِ حساوخط تا  10زضنس تغييط زّس.

ب  :زض ترف ّعيٌِ ّاي ػوطاًي ،تغييطات زض تطًاهِ ّا هزاظ ًيؿت ٍ اظ هحل اػتثاضات ّط ػوليات تا  15زضنس تا ًظط قْطزاضي ٍ زض ؾغح فؼاليت
حساوخط تا  25زضنس تا پيكٌْاز قْطزاضي ٍ تأييس وويؿيَى ترههي شيطتظ قَضاي اؾالهي قْط هكْس لاتل تغييط اؾت.زضذهَل پطٍغُ ّاي ؾغح
هٌاعك ،تأييس وويتِ ًظاضتي هطتَط وفايت هي ًوايس ( ػثاضت ػوليات ٍ فؼاليت تطاؾاؼ ٍاغگاى اضائِ قسُ اظ ؾَي هؼاًٍت تطًاهِ ضيعي ،هؼازل ؾاظي
ذَاّس قس ).
تثهطُ  : 18تا ػٌايت تِ تهَية هثلغ  44/295/557/000/000ضيال تِ ػٌَاى پيَؾت زٍم تَزرِ ؾال  1392تِ قْطزاضي هكْس اراظُ زازُ هي قَز تِ
هيعاى تحمك اضلـام هٌــسضد زض آلثــَم پيَؾت (اػن اظ زضآهس ٍ ّعيٌِ) ،اؾٌاز آى ضا زض حؿاب ّاي قْطزاضي حثت ٍزض آلثَم تفطيغ تَزرِ قْطزاضي تِ
قَضاي اؾالهي قْطهكْس گعاضـ گطزز.
تثهطُ:19قْطزاضي هكْس هىلف اؾت هياًگيي واضاًِ واضوٌاى ضا حساوخط تا پاياى فطٍضزيي هاُ ؾال  92تطاي تهَية تِ قَضاي اؾالهي قْط اضائِ ًوايس
تا پؽ اظ تهَية ،تَؾظ قْطزاضي ضػايت قَز .تسيْي اؾت تطاي تؼييي هيعاى اػتثاض واضاًِ ّط ٍاحس ؾاظهاًي الظم اؾت هياًگيي رسٍل ظيط (پؽ اظ
تؼييي) زض تؼساز پطؾٌل زاضاي ٍضؼيت اؾترساهي لطاضزاز هؼيي ،هؿترسم هَلت ،پيواًي ٍ ضؾوي (واضهٌسي ٍ واضگطي ) آى ٍاحس ؾاظهاًي ضطب قَز.
ّوچٌيي الظم اؾت هسل وٌَلي تَظيغ واضاًِ قْطزاض ي اٍالً تا ضٍيىطز پيًَس تيي واضاًِ تا تْطُ ٍضي واضهٌس ٍ واضگط زض ضاؾتاي واّف تْاي توام قسُ
ذسهات هٌسضد زض آلثَم تَزرِ ٍ تحمك اّساف قْطزاضي تهحيح ٍ هسل رسيس ضا حساوخط تا پاياى تْاض ؾال  1392تطاي تهَية تِ قَضاي اؾالهي
قْطهكْس اضائِ ًوايس ،حاًياً هسل تهحيح قسُ فَق تِ ؾاظهاى ّا ًيع تؿطي ياتس.
قْطزاضي ٍ ؾاظهاًْا

قْطزاضي

فٌاٍضي اعالػات ٍ اضتثاعات

فطٌّگي ٍتفطيحي

حول ٍ ًمل ٍ تطافيه

هسيطيت ٍ ًظاضت تط تاوؿيطاًي

اتَتَؾطاًي

پاياًِ ّاي هؿافطتطي

لغاض قْطضي

تْطُ تطزاضي لغاض قْطي

هسيطيت پؿواًس

آتف ًكاًي ٍ ذسهات ايوٌي

فطزٍؼ ّا

پاضن ّا ٍ فضاي ؾثع

ظهيي ٍ هؿىي

هيازيي هيَُ ٍ تطُ تاض

قاذم

هسيطيت حول ٍ ًمل تاض زضٍى قْطي ٍ حَهِ

ػوطاى

گطزقگطي تَؾؼِ ٍ ػوطاى ّفت حَو

هياًگيي
واضاًِ تِ
نَضت
هاّياًِ
(ّعاض ضيال)

تثهطُ ٍ : 20نَل ّط ًَع ٍرْي اظ هطزم تايس هؿتٌس تِ لاًَى يا ههَتِ قَضاي اؾالهي قْط هكْس تاقس ٍ زضيافت ّطًَع ٍرْي تؼييي هياًگيي تِ
وويؿيَى تطًاهِ ،تَزرِ ٍ اهَض ازاضي تا حك حضَض ٍ ضأي وليِ اػضا هحَل قس تِ ػٌَاى ههَتِ قَضا اػن اظ ًمسي يا غيط ًمسي ذاضد اظ ايي ضاتغِ،
غيط لاًًَي تَزُ ٍ هؿتَرة پيگيطي اؾت .تسيْي اؾت زضّط را وِ نطاحتي تطاي زضيافت ٍرَُ اظ هتماضياى ٍرَز ًساقتِ تاقس ،قْطزاضي حك زضيافت
ٍرِ ًساقتِ ٍ هَظف اؾت اظ قَضاي اؾالهي قْط هكْس اؾتؼالم ٍ تطاتط تهَية قَضاي اؾالهي قْط السام ًوايس.

تثهطُ : 21قْطزاضي هكْس هي تَاًس ارطاي پطٍغُ ّا تِ ضٍـ  BOTضا پؽ اظ تهَية قَضاي اؾالهي قْط هكْس تِ ؾطهايِ گصاضاى
ٍاگصاض ًوايس.
تثهطُ : 22تا ػٌايت تِ قطايظ التهازي ٍ ضطٍضت تَؾؼِ هكاضوت ّاي والى التهازي ،قْطزاضي هكْس هزاظ اؾت تطاي تَريِ زاض تَزى پطٍغُ
ّاي ؾطهايِ گصاضي هكاضوتي اظ لحاػ التهازي ًؿثت تِ تؼسيل حمَق ذَز تِ گًَِ اي ػول ًوايس وِ ضاًسهاى التهازي پطٍغُ ّاي ياز قسُ اظ
ؾغح اضلام ظيط ووتط ًكَز :
 -1تطاي حَظُ ّاي  2 ٍ 1زض آهسي ضاًسهاى التهازي (  ) IRRتِ هيعاى % 30
 -2تطاي حَظُ  3زضآهسي ضاًسهاى التهازي ( ) IRRتِ هيعاى %35
 -3تطاي حَظُ ّاي  5 ٍ 4زضآهسي ضاًسهاى التهازي ( ) IRRتِ هيعاى %40
گعاضـ تَريِ التهازي پطٍغُ ّاي هَضز ًظط ايي تثهطُ تايس تِ تهَية وويؿيَى ّاي اهَض التهازي ،ؾطهايِ گصاضي ٍ هكاضوت ّا ٍ تطًاهِ ،تَزرِ ٍ
اهَض ازاضي قَضاي اؾالهي قْطهكْس تطؾس.
تثهطُ  : 23قْطزاضي هكْس هَظف اؾت تطاي وليِ هسيطيت ّاي ارطايي وِ هٌاتغ آًْا اظ هحل ؾطهايِ گـصاضي ،اٍضاق هكـاضوت ٍ نـىَن ازاضُ هـي
قَز ،اػن اظ قْطزاضي هٌغمِ حاهي ٍ عطح ّاي ًَؾاظي ٍ تْؿاظي ؾايط تافت ّاي فطؾَزُ قْطي ،تطتيثي اتراش ًوايـس وـِ زاضاي تطًاهـِ ٍ تَزرـِ
هؿتمل تَزُ ٍ وليِ زضآهس ّاي آى ّا زض حؿاتي تحت ػٌَاى حؿاب عطح تِ ّطيه اظ ايي هسيطيت ّا ٍاضيع قَز ..هسيطيت ّاي هصوَض تايس زض لثال توام
تؼْسات ّطعطح تِ قْطزاضي پاؾرگَ تَزُ ٍ تِ نَضت ؾِ هاِّ نَضت ّاي هالي ػولىطز ذَز ضا تِ اضائِ ًوايٌس.
تثهطُ  : 24قْطزاضي هكْس هَظف اؾت تَزرِ التهازي وِ اظ تلفيك تَزرـِ ّطيـه اظ هـسيطيت ّـاي ارطايـي عطحْـاي زضآهـسّ -عيٌـِ ٍ ؾـايط
ترف ّاي التهازي تكىيل هي گطزز ضا تْيِ ٍ زض اليحِ تَزرِ ّط ؾال اضائِ ًوايس.
تثهطُ  : 25قْطزاضي هىلف اؾت ًؿثت ت ِ حؿاتطؾي هؿتمل تَزرِ التهازي اظ عطيك هؤؾؿات حؿاتطؾي ٍ حؿاتطؾاى ضؾوي تا زٍضُ ّاي چْـاض
هاِّ السام ًوايس .ايي هَضَع ًافي اذتياض اًتراب حؿاتطؼ تَؾظ قَضاي اؾالهي قْط ًوي تاقس.
تثهطُ  : 26حؿاتساضي حَظُ التهازي ٍ ؾاظهاى ؾطهايِ گصاضي ٍهكاضوت ّا ٍ وليِ هسيطيت ّاي ارطايي عطح ّاي زضآهسّ -عيٌِ ،تِ نَضت تؼْـسي
ٍتَزرِ آًْا ػولياتي ذَاّس تَز.
تثهطُ  : 27قْطزاضي هكْس هَظف اؾت زض رْت توطوع ظزايي ٍ ؾطػت تركيسى تِ ضًٍس تهوين گيطي زض اهط ؾطهايِ گصاضي ٍ هكـاضوت ٍ حزـن
تاالي ػوليات هالي حَظُ التهازي ًؿثت تِ تكىيل وويؿيَى ػالي هؼاهالت ٍ وويؿيَى ّاي هٌسضد زض آييي ًاهِ هالي ٍ هؼاهالتي قـْطزاضيْاٍ ،يـػُ
حَظُ التهازي قْطزاضي تِ نَضت هؿتمل السام ٍ تاتَرِ تِ ههَتات لثلي قَضاي اؾالهي قْط هكْس ًؿثت تِ اًتهاب شيحؿاب هؿتمل اٍل ٍزٍم
زض ايي حَظُ تطاي ػوليات ّعيٌِ ٍ زضآهس السام ًوايس.
تثهــطُ  :28تاظپطزاذــت انــل ،ؾــَز ،وــاضهعز ٍ ضــطاية تاالؾــطي ٍ وــاضگعاضي اٍضاق هكــاضوت ٍ ّعيٌــِ وــطز ضلــن 853/000/000/000
( ّكتهس ٍ پٌزاُ ٍ ؾِ هيلياضز ) ضيال هطتَط تِ ؾايط ههاضف هتٌاظط تا ضزيف زضآهسي فطٍـ زاضايي ّاي ايزاز قسُ اظ اٍضاق هكاضوت ٍ پـطٍغُ ّـاي
هكاضوتي هَضز تهَية لطاض هي گيطز .ضوٌاً اًزام ّطگًَِ ّعيٌِ اظ هحل ضلن  853/000/000/000هيلياضز ضيال زض هَاضزي وِ ههَتِ قَضاي اؾالهي
قْط هكْس لثالً اذص ًكسُ تاقس هٌَط تِ پيكٌْاز قْطزاضي هكْس ٍ تهَية آى زضوويؿيَى اهَض التهازي ،ؾطهايِ گصاضي ٍ هكاضوت ّاي قـَضاي
اؾالهي قْط هكْس تا حك حضَض ٍ ضأي ّوِ اػضاي قَضاي اؾالهي قْط هكْس نَضت هي پصيطز ٍ ههَتِ وويؿيَى يـاز قـسُ تـِ هٌعلـِ ههـَتِ
قَضاي اؾالهي قْط هي تاقس.
تثهطُ  : 29تطاي تأهيي تَزرِ راضي ٍ هغالؼاتي ٍ پكتيثاًي ٍ ًظاضتي فؼاليت ّاي التهازي ،اراظُ زازُ هي قَز حساوخط ًين زضنس اظ زضآهسّاي هحمك
قسُ تَزرِ التهازي ،زض لالة تَزرِ ههَب ههطف گطزز.

تثهطُ  : 30عطح ّاي ًَؾاظي ٍ تْؿاظي تافت ّاي فطؾَزُ قْطي تايس تا هىاًيعم زضآهس ٍ ّعيٌِ تِ ًحَي ازاضُ قًَس وِ اظ ذـَز پـطٍغُ يـا حـَظُ
پيطاهًَي ٍ حَظُ ًفَش ،زاضاي زضآهس ٍ تطاظ هخثت تاقٌس  .اؾتخٌائاً عطح ّاي حاهي هي تَاًس زاضاي تطاظ هالي نفط اؾت.
تثهطُ  : 31قْطزاضي هكْس هَظف اؾت ضوي تىيِ تط حساوخط تطٍى ؾپاضي فؼاليتْا اػن اظ ارطايي – هغالؼاتيً -ظاضتي -توله -فطٍـ اهـالن –
رصب هٌاتغ هالي – ذسهات حؿاتساضي -وٌتطل پطٍغُ ّا -هسيطيت ع طح تِ هٌظَض ايزاز ٍحست ضٍيِ عي هست يه هاُ الگَي چاضت ؾـاظهاًي تـطاي
هسيطيتْاي ارطايي زض ظهيٌِ ّاي فَق تْيِ ٍ تطاي تهَية تِ قَضاي اؾالهي قْط اضؾال ًوايـس .تـسيْي اؾـت پـؽ اظ اتوـام پـطٍغُ ّـا چـاضت
پيكٌْازي ٍ ههَب قسُ هٌحل ٍ تؿَيِ حؿاب تا ػَاهل ارطايي تِ ػول آهسُ ٍ تؼْسي تطاي چاضت ؾاظهاًي قْطزاضي ايزاز ًرَاّس وطز.
تثهطُ  : 32قْطزاضي هكْس هَظف اؾت تاتَرِ تِ لَاًيي هَرَز ٍ قطايظ قْط هكْس هىاًيعم غيطلاتل تطگكت ظهاى حثت لسض الؿْن قْطزاضي ضا
زض لطاضزازّاي هكاضوتي زض زاضايي ّاي قْطزاضي (اظ لثيل ظهاى هثازلِ لطاضزاز -پيكطفت زضنسي اظ واض -ظهاى نسٍض پيف ًَيؽ پطٍاًِ -ظهاى
اضائِ تضاهيي ٍ )...تْيِ ٍ عي هست يه هاُ رْت تطضؾي تِ قَضاي اؾالهي قْط اضؾال ًوايس.
تثهطُ  : 33اًتكاض اٍضاق هكاضوت زض ؾال  92تٌْا تا اضائِ عطح تَريِ فٌي ٍ التهازي پطٍغُ ّا ٍ تأييس قَضاي اؾالهي قْط اهىاًپصيط اؾت.
تثهطُ  : 34تا تَرِ تِ ًَؾاًات اذيط زض ليوت اهالن ٍ ههالح ؾاذتواًي حَظُ التهازي ،قْطزاضي هكْس هىلف اؾت عي هـست زٍ هـاُ اعالػـات
هطتَط تِ ؾطهايِ گصاضي ّاي ًاقي اظ فطٍـ اٍضاق هكاضوت زض ازٍاض هرتلف ٍ زاضايي ّاي تَليس قسُ ًاقي اظ پطٍغُ ّاي هكاضوتي ،قاهل اًتفـاع
يا ظياى زض پطٍغُ ّاي ياز قسُ ٍ ًطخ تاظگكت ؾطهايِ ًاقي اظ آًْا ضا تِ قَضاي اؾالهي قْط اضؾال ًوايس.
تثهطُ  :35قْطزاضي هَظف اؾت عي ّ 2فتِ زؾتَض الؼول هىاًيعم ّاي تكَيمي ٍ پطزاذت واضاًِ ٍيػُ فؼاليتْاي هؼاًٍت التهازي ٍ هـسيطيتْاي
ارطايي ضا تْيِ ٍ تطاي تهَية تِ وويؿيَى تطًاهِ ٍ تَزرِ ٍ اهَض ازاضي قَضاي اؾالهي قْط اضؾال ًوايس ٍ تهـَية وويؿـيَى هـصوَض تـِ هٌعلـِ
تهَية قَضاي اؾالهي قْط هي تاقس.
تثهطُ  : 36تِ قْطزاضي هكْس اراظُ زازُ هي قَز زض نَضت زضذَاؾت ؾطهايِ گصاض قطوت تِ ارطاي پطٍغُ رسيس زض لثال تْاتط ؾْن الكطوِ تا
ا ضاضي قْطزاضي يا زضيافت اهتياظ پطٍاًِ زض لالة آييي ًاهِ اي وِ تِ تهَية قَضاي اؾالهي قْط هكْس ذَاّس ضؾيس ،تا زضذَاؾت قطيه،
هَافمت ًوايس.
تثهطُ  : 37هؼاًٍت التهازي قْطزاضي هَظف اؾت هغالؼِ التهازي پتاًؿيل ّاي قْط هكْس زض وليِ ػطنِ ّا تِ ٍيػُ اهالن ٍ اضاضي قْطزاضي
ٍ اضاضي اضتفاػات رٌَب قْط ضا حساوخط زض قف هاُ اٍل ؾال  92تْيِ ٍ تِ قَضاي اؾالهي قْط اضائِ ًوايس.
تثهطُ  : 38تا زض ًظط گطفتي تطاظ نفط عطح تفهيلي هٌغمِ حاهي ٍ ايٌىِ ؾياؾت قَضاي اؾالهي قْط ّوچٌاى اػوال ضٍـ ّاي تكَيمي تطاي
تؿْيل زض ارطاي عطح ًَؾاظي ٍ تْؿاظي تافت پيطاهَى حطم هغْط ضضَي تطاؾاؼ تطاظ نفط تَزُ ٍ فطهَل ٍ ضٍـ هحاؾثاتي قْطزاضي هٌغمِ
حاهي تط ايي هثٌا هَضز تأييس قَضاي اؾالهي قْط هي تاقس ٍ تا تَرِ تِ قطايظ التهازي ٍ تِ هٌظَض ضًٍك تركي تِ ؾاذت ٍ ؾاظ زض ايي هٌغمِ
قْطزاضي هكْس هىلف اؾت ؾاظٍواضّاي الظم ضا تِ هٌظَض اؾتفازُ هَحط اظ ؾياؾت ّاي تكَيمي هٌسضد زض ههَتِ قواضُ /3/91/463ـ
هَضخ  ( 91/02/09ايزاز تؿْيالت تطاي ؾطهايِ گصاضاى زض عطح ًَؾاظي ٍ تْؿاظي تافت پيطاهَى حطم هغْط ) تا ّسف تكَيك ؾطهايِ گصاضي زض
پطٍغُ ّاي زذالت هؿتمين هٌغمِ حاهي فطاّن ًوَزُ ٍ گعاضـ هاّاًِ آى ضا تِ قَضاي اؾالهي قْط هكْس اضائِ ًوايس.
تثهطُ  : 39تاپطزاذت ّعيٌِ پطٍاًِ ؾاذتواًي تط هثٌاي تطاظ نفط تطاي پطٍغُ ّاي زذالت هؿتمين زض هٌغمِ حاهي اظ عطف هتماضياى ٍ زضيافت پيف
ًَيؽ پطٍاًِ ،زضيافت ّطگًَِ ٍرِ زيگطي اظ ؾَي قطوت ّا ٍ ؾاظهاى ّاي ذسهاتي تط ذالف ضَاتظ ههَب آًْا ،تحت ػٌَاى حك الؿْن هٌغمِ
حاهي غيط لاًًَي تَزُ ٍ هؿتَرة پيگطز لضايي اؾت.
تثهطُ  : 40زض پاؾد تِ اؾتفؿاض قواضُ  21/166826هَضخ  ٍ 91/10/27هؿتٌس تِ ًاهِ قواضُ  7/2840هَضخ  86/05/01هسيط ول حمَلي ٍ
اؾٌاز ٍ اهَض هتطرويي لَُ لضاييِ ،اذص ػَاضو اظ هتماضياى پطٍاًِ ّاي ؾاذتواًي تِ اؾتٌاز تٌس  3هازُ  3لاًَى تكىيل قَضاّاي آهَظـ ٍ پطٍضـ
زض اؾتاى ّا ٍ هازُ  16لاًَى هصوَض فالس ٍراّت لاًًَي اؾت ٍ قْطزاضي هكْس حك زضيافت ّيچ گًَِ ٍرْي ضا تِ اؾتٌاز هَاضز فَق ًساضز.

تثهطُ  : 41تِ ؾاظهاى حول ٍ ًمل ٍ تطافيه قْطزاضي هكْس اراظُ زازُ هي قَز تطاي تأهيي تركي اظ ّعيٌِ ّاي ؾتازي هطاوع هؼايٌِ فٌي
ذَزضٍ زض ظهيٌِ تطًاهِ ضيعيّ،سايتً ،ظاضت ٍ وٌتطل هطاوع هؼايٌِ فٌي ،نسٍض هزَظ زض لالة پطٍاًِ فؼاليت ،تكريم نالحيت ،آهَظـّ ،عيٌِ ّاي
ػَاهل اًؿاًي ٍ ارطايي ٍ ؾايط اهَض هطتثظً % 30،طخ ههَب تْاي ذسهات پصيطـ اٍليِ ضا اظ هطاوع هؼايٌِ فٌي ذَزضٍ تحت پَقف ( ذهَني ٍ
غيط ذهَني ) تطاي ّعيٌِ ّاي هَضز ًظط زضيافت ًوايس .تا تَرِ تِ تهَية ًاهِ قواضُ /168404ت هَضخ  44842ن هَضخ ّ 89/07/28يأت
ٍظيطاى ٍ ههَتات قواضُ /2/4892ـ هَضخ /2/5858 ٍ 85/10/25ـ هَضخ  85/11/16قَضاي اؾالهي قْط هكْس زض ظهيٌِ زضيافت تْاي
ذسهات اظ هطاوع فٌي هىاًيعُ ذَزضٍ لغَ هي گطزز.
تثهطُ  : 42زض نَضت احساث هطوع هؼايٌِ فٌي تِ نَضت هكاضوتي ،زضنس تْاي ذسهات ؾْن ؾاظهاى تط اؾاؼ تَافك تا ؾطهايِ گصاض ٍ زضيافت
هزَظ الظم تؼييي هي قَز.
تثهطُ ّ : 43طگًَِ ؾفط ذاضري اػضا ٍ قاغالى زضقَضاي اؾالهي قْط ٍ قاغالى زض قْطزاضي هكْس ٍ ؾاظهاى ّا ٍ قطوت ّاي ٍاتؿتِ
( اػن اظ واضگطي ،واضهٌسي ،اؾترسام ضؾوي ،پيواًي ،هَلت ،لطاضزاز هؼيي ،هكاٍضُ اي ٍ قطوتي ) ذَاُ تِ نَضت قرم حميمي تاقس يا حمَلي
( تا ّعيٌِ يا تسٍى ًياظ تِ ّعيٌِ ) تايس تطاؾاؼ ههَتات وويؿيَى ؾفطّاي ذاضري نَضت گيطز ٍ ّطگًَِ تهوين يا ههَتِ هغايط تا ايي تثهطُ
لغَ هي گطزز.
تثهطُ  : 44اؾتفازُ اظ قطوت ّاي تؼاًٍي واضهٌسي ٍ واضگطي قْطزاضي ٍ ؾاظهاى ّا ٍ قطوت ّاي ٍاتؿتِ تِ قْطزاضي زض اًزام واضّاي
قْطزاضي ٍ ؾاظهاى ّا ٍ قطوت ّاي ٍاتؿتِ هوٌَع اؾت.
تثهطُ  : 45قْطزاضي هكْس هَظف اؾت تِ قطح يه رلس زفتطچِ پيَؾت ( پيَؾت ؾَم تَزرِ ) ػَاضو ٍ تْاي ذسهات قْطزاضي ضا هحاؾثِ ٍ
زضيافت ًوايس ٍ ههَتات هغايط تا هفاز ايي زفتطچِ لغَ هي گطزز.
تثهطُ  : 46تثهطُ ّاي ، 42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ، 25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،14،16 ،13
 45 ٍ 44 ،43ايي ههَتِ زائوي هي تاقس.

ثذيٱي است اي٦ ٩ػ٭ثٯ ثب سيبيت ٦بدٮ ٖ 80ب٪٭ ٨تطٛنالت٬ ،نبيّ  ٬ا٪تخبثبت ض٭ساٰبي اسال٦ي ٚط٭سالص ٤االخشاست.
()1ا12/20 ّ٢

ضًٍَقت :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ًوايٌسگاى هحتطم هطزم هكْس ٍ والت زض هزلؽ قَضاي اؾالهي تطاي اؾتحضاض
قَضاي هحتطم اؾالهي اؾتاى ذطاؾاى ضضَي تطاي اؾتحضاض
فطهاًساضي هحتطم قْطؾتاى هكْس تطاي اؾتحضاض
اػضاي هحتطم قَضاي اؾالهي قْط هكْس تطاي اؾتحضاض
وويؿيَى ّاي هحتطم ترههي قَضاي اؾالهي قْط تطاي اؾتحضاض
هسيطيت هحتطم حَظُ ضياؾت قَضاي اؾالهي قْط تطاي آگاّي
ازاضُ هحتطم ًظاضت ٍ پيگيطي ارطاي ههَتات تطاي آگاّي

پيَات اَم بَدجِ اا 24:3ضْزداري هطْذ

دفترهچ يكپارهچ سازي ضوابط محاسبات ردآمدي
فصل اٍ ;كليات صذٍر پزٍاًِ ااختواًي در ضْز هطْذ
هادُ  -2ايتجبس پش٬ا٪ٯٰبي سبخت٧ب٪ي غبدسٮ اص تبسيخ  90/01/01ثٯ ثًذ دائ٧ي ث٭دٮ  ٬پش٬ا٪ٯ ٖبث ١اثكب٧٪ ٠يثبضذ  ٬د٬سٮ
سبخت سبخت٧ب ٨اص تبسيخ غذ٬س پش٬ا٪ٯ ثٯ ضشح خذ ٠٬صيش است ٚٯ ٦تٗبؾي ثبيذ دس ق٭ ٠اي ٩د٬سٮ٪ ،سجت ثٯ ات٧ب ٤سٓتٛبسي
سبخت٧ب ٨اٖذا٧٪ ٤بيذ ،دس َنش اي٫ػ٭ست پس اص ٦ٱ٣ت ٗ٦شس دس خذ ٠٬صيش ،ثبيذ اص  ١ٚصيشث٫بٰبي ٦ط٧٭ ِ٠ي٭اسؼ ٪٭سبصي ٚٯ دس
پش٬ا٪ٯ سبخت٧ب٪ي دسج ضذٮ ،ثٯ تًذاد سبٰ٠بي پس اص د٬سٮ سبخت پش٬ا٪ٯ ا٢٬نٯ ،ي٭اسؼ ٪٭سبصي سبال٪ٯ ٫٦ذسج دس تجػشٮ ٦ 2بدٮ
ٖ 29ب٪٭٪ ٨٭سبصي  ٬ي٧شا ٨ضٱشي دسيبْت ٓ٦ ٬بد پش٬ا٪ٯ ا٢٬نٯ ثذ ٨٬دسيبْت ٬خٯ ديٟشي ثشاي ي ٙد٬سٮ سبخت ديٟش ت٧ذيذ
ٞشدد:
ضزيف

ظيط تٌاي پطٍاًِ

هست ظهاى زٍضُ ؾاذت پطٍاًِ

1

تب ٦ 1000تش٦شثى

 5سب٠

2

ثنطتش اص  1000تب ٦ 3000تش٦شثى

 6سب٠

3

ثنطتش اص ٦ 3000تش٦شثى

 7سب٠

تجػشٮ  -1ضشايف ْ٭ٔ ا٢زٚش ثشاي سبيش ٦د٭صٰبيي ٚٯ ت٭سف ضٱشداسي ٦طٱذ ثشاي احذاث ث٫ب غبدس ضذٮ ٪نض ً٦تجش است.
تجػشٮ  -2ضشايف ْ٭ٔا٢زٚش ثب ٪هش ضٱشداسي ٦طٱذ؛ ثشاي پش٬ا٪ٯٰبي غبدسٮ ٖج ١اص سب٪ 1390 ٠نض ٖبث ١تً٧ن ٥خ٭اٰذ ث٭د.
هادُ  -3ثب ت٭خٯ ثٯ ٖنذ د٬سٮ سبختٰبي ديٟشي دس پش٬ا٪ٯٰبي غبدسٮ اص  ،90/01/01د٬سٮ سبخت ٦دبص آ٪ٱب (اص تبسيخ غذ٬س
پش٬ا٪ٯ) ثٯ ٦ذتٰبي ٫٦ذسج دس خذ٦ ٠٬بدٮ  1اْضايص يبْتٯ ٪ ٬نبصي ثٯ ت٧ذيذ ٪ذاس٪ذ.
هادُ  -4چ٫ب٪چٯ تب پبيب٦ ٨ٱ٣ت ٗ٦شس دس خذ٦ ٠٬بدٮ  ،1ي٣٧نبت سٓتٛبسي سبخت٧ب ٨ات٧ب٪ ٤نبْتٯ  ٬قشح تٓػن٣ي ٦ال٘
ي ١٧دس پالٚي ٚٯ پش٬ا٪ٯ سبخت٧ب٪ي ثشايص غبدس ضذٮ؛ ثٯ ٦٭خت ٦ػ٭ثٯ ض٭ساي يب٢ي ضٱشسبصي ٧ً٦ ٬بسي تُننش ٧٪بيذ ،پش٬ا٪ٯ
٦كبثٕ ؾ٭اثف قشح تٓػن٣ي خذيذ ٦ال٘ ي١٧؛ تدذيذ ضذٮ  ٬حٗ٭ٔ غذ٬س پش٬ا٪ٯ سبخت٧ب٪ي خذيذ ثٯ ضشح صيش ٦حبسجٯ خ٭اٰذ
ضذ:
 بهاي صدور پزوانه ساختواني جديد به نزخ روس= هبلغ ريالي تجديد پزوانهنزخ تورم تجويعي سال صدور پزوانه جديد تا سال پزداخت وجه × هبلغ پزداخت شده بزاي صدور پزوانه قبلي

هادُ  -5دس ٦٭اسدي ٚٯ ي٭اسؼ غذ٬س پش٬ا٪ٯ سبخت٧ب٪ي ثشاي ٛ٣٦ي ٦حبسجٯ  ٬اص  89/01/01ثٯ ثًذ ٦ ١ٚج ٍ٣ثٯ ٰش ٪ح٭ي
تس٭يٯ ضذٮ ثبضذ٦ ،بدا٦ي ٚٯ قشح تٓػن٣ي ٦ال٘ ي ١٧تُننش ٛ٪شدٮ ثبضذ ،حٕ ٦تٗبؾي دس ٰش ص٦بٚ ٨ٯ ثٯ ضٱشداسي ٦شاخًٯ
٧٪بيذ ،ثشاي دسيبْت پش٬ا٪ٯ سبخت٧ب٪ي ٦ ٙ٣٦زٚ٭س ثش ٦ج٫بي ضشايف ص٦ب ٨پشداخت ٬خ٭ٮ ،پب ثشخبست.
هادُ  -6دس ٦٭اسدي ٚٯ ي٭اسؼ غذ٬س پش٬ا٪ٯ سبخت٧ب٪ي ثشاي ٛ٣٦ي ٦حبسجٯ  ٬اص  89/01/01ثٯ ثًذ ٦ ١ٚج ٍ٣ثٯ ٰش ٪ح٭ي
تس٭يٯ ضذٮ ثبضذ؛ ٢٬ي پس اص آ ٨قشح تٓػن٣ي ٦ال٘ ي ١٧تُننش ٚشدٮ٧ٰ ،چ٫ن ٩دس خػ٭ظ ٦جب ٍ٢پشداختي ٦٭ديب ٨ثشاي
غذ٬س پش٬ا٪ٯ سبخت٧ب٪ي ٖج ١اص سب ،89 ٠غشْب ٦ج ٍ٣پشداخت ضذٮ ثشاي غذ٬س پش٬ا٪ٯ ٖج٣ي؛ ؾشثذس ٪ش ت٭س ٤تد٧نًيِ سب٠
غذ٬س پش٬ا٪ٯ خذيذ تب سب ٠پشداخت ٬خٯ؛ ثٯ ي٫٭ا ٨ق٣ت ٦٭دي؛ اص ثذٰي خذيذ ٬ي ٚسش خ٭اٰذ ضذ.
هادُ  -7دس ٰش غ٭ست ضش٬و ي٣٧نبت سبخت٧ب٪ي دس ا٦ال٘  ٬اساؾي؛ ٫٦٭ـ ثٯ غذ٬س پش٬ا٪ٯ سبخت٧ب٪ي خ٭اٰذ ث٭د ا٦ب
ي٣٧نبت ٞ٭دثشداسي  ٬احذاث سبصٮ ٟ٪ٱجب ٨سبخت٧بٰ ٨بي ٞش٬ٮ «ج» « ٬د» ثب پنص٪٭يس پش٬ا٪ٯ  ٬ثٯ س٬ش  EPCثب ٦سئ٭٢نت
ضشٚت ٦ٱ٫ذسي ريػالح ثشاي ا٪دب ٤اي ٩س٬شٖ ،بث ١ا٪دب ٤خ٭اٰذ ث٭د.
هادُ  -8دس غ٭ستي ٚٯ ٦٭دي دسخ٭است اغالح پش٬ا٪ٯ سبخت٧ب٪ي داضتٯ ثبضذ ،ت٫ٱب ؾ٭اثف ضٱشسبصي  ٬حٗ٭ٔ ٦شث٭ـ ثٯ
تُننشات خذيذ پش٬ا٪ٯ (اص خ٣٧ٯ اْضايص صيشث٫ب٬ ،احذ  )... ٬ثب ضشايف خذيذ؛ ٦حبسجٯ ضذٮ ٓ٦ ٬بد پش٬ا٪ٯ ٖج٣ي ٦ ٬حبسجبت آ٪ٱب
٧ٚبٚب ٨پبداس خ٭اٰذ ث٭د.
هادُ  -9دس غ٭ستي ٚٯ ٦٭دي دسخ٭است پش٬ا٪ٯ ت٭سًٯ ث٫ب داضتٯ ثبضذ ،پس اص دسيبْت ٞ٭اٰي يذ ٤خالِ پش٬ا٪ٯ ا٢٬نٯ ،ت٫ٱب
ؾ٭اثف ضٱشسبصي  ٬حٗ٭ٔ ٦شث٭ـ ثٯ تُننشات خذيذ ثب ضشايف خذيذ ٦حبسجٯ ضذٮ  ٬ؾ٭اثف ضٱشسبصي پش٬ا٪ٯ ٖج٣ي ٦ ٬حبسجبت
آ٪ٱب ٧ٚبٚب ٨پبداس خ٭اٰذ ث٭د.
هادُ  -:دس سبخت٧بٰ٨بيي ٚٯ ثشاثش ؾ٭اثف قشح تٓػن٣ي٦ ،خت٣ف اص چ٫ذ ٚبسثشي (٦ب٫٪ذ ٦سٛ٭٪ي -تدبسي) ثبض٫ذ ،حٗ٭ٔ
ضٱشداسي ثبثت صيشث٫بي ٰش ٚبسثشي؛ ٦ت٫بست ثب ٦سبحت  ٬تًشْٯ ٰ٧بٚ ٨بسثشي ٦حبسجٯ  ٬دسيبْت ٦يض٭د.
هادُ  -21دس تدذيذث٫بي ٣ٚنٯ ثٱشٮثشداسيٰب (اي ٥اص ٚبسثشيٰبي ٦دبص قشح تٓػن٣ي يب ثٱشٮثشداسيٰبي ا٪تٓبيي ٚٯ حٗ٭ٔ
٦شث٭ـ ثٯ ا٪تٓبو اينب ٨سا دس ٞزضتٯ ثٯ ضٱشداسي پشداخت ٧٪٭دٮا٪ذ) ،ثٱشٮثشداسي ٖج٣ي پبثشخبست  ٬غشْب ٦ط٧٭ ٠پشداخت
 %100ي٭اسؼ پزيشٮ غذ٬س پش٬ا٪ٯ؛ ٦شتجف ثب ٚبسثشي ٦شث٭ـ ثٯ ٰ٧ب ٨ثٱشٮثشداسي ٦يثبض٫ذ.
هادُ ٦ -22سبخذ  ٬حسن٫نٯٰبي داساي ٧٪بص خ٧بيت ي٭٦نٯ ،دس حذ ؾبثكٯ ٦دبص احذاث ث٫ب (٦ت٫بست ثب ٚبسثشي  )ٙ٣٦اص
پشداخت ي٭اسؼ  ٬حٗ٭ٔ ٦شث٭قٯ ً٦بِ ٰست٫ذ .ثذيٱي است ٦ %15سبحت يشغٯ ٣ٚنٯ ٦سبخذ ثبثت ثٱشٮثشداسي تدبسي دس
قجٗٯ ٰ٪ ّٛ٧نض اص پشداخت حٗ٭ٔ ضٱشداسي ٦تشتت ثٯ تدبسي ٦زٚ٭س ً٦بِ ٰست٫ذ.

هادُ  -23ثب ي٫بيت ثٯ دائ٧ي ضذ٦ ٨ذت ايتجبس پش٬ا٪ٯٰب ٦ ٬د٭صٰبي سبخت٧ب٪ي غبدسٮ اص  ٬ 90/01/01يذ ٤اٛ٦ب ٨اثكب٠
آ٪ٱب٬ ،خ٭ٮ پشداخت ضذٮ ٖبث ١استشداد ٪نست ٩ٛ٢ ،پس اص پبيب ٨د٬سٮ سبخت چ٫ب٪چٯ ثٯ خبقش تُننش قشح تٓػن٣ي؛ پش٬ا٪ٯ ثبيذ
تدذيذ ٞشدد ،غشْب دس غ٭ست تٗبؾبي ٦٭دي؛ اغ٦ ١ج ٍ٣پشداخت ضذٮ ثبثت غذ٬س پش٬ا٪ٯ ثٯ ٬ي ٦ستشد خ٭اٰذ ضذ٧ٰ .چ٫ن٩
دس خػ٭ظ ٦جب ٍ٢پشداخت ضذٮ ثبثت غذ٬س پش٬ا٪ٯ سبخت٧ب٪ي ٚٯ ٖج ١اص سب 89 ٠تس٭يٯ ضذٮ ا٪ذ ٪نض غشْب دس غ٭ست تٗبؾبي
٦٭دي؛ اغ٦ ١ج ٍ٣پشداخت ضذٮ ثٯ ٬ي ٦ستشد خ٭اٰذ ضذ.
هادُ  -24ضٱشداسي ٦طٱذ ٦٭نّ است دس پنص٪٭يس  ٬پش٬ا٪ٯٰبي غبدسٮ خذيذ ٓ٦بد اي٦ ٩ػ٭ثٯ سا ثٯ غ٭ست ٦طخع ٬
دٖنٕ ٖنذ  ٬اقالوسسب٪ي الص ٤سا ثٯ ضٱش٪٬ذا ٨ا٪دب ٤دٰذ.
فصل دٍم; عَارض ٍ بْاي خذهات صذٍر پزٍاًِ ااختواًي هسكًَي
هادُ  -25ثشاي ٦تٗبؾنب ٨ثش حست ضشايف  ٬ؾ٭اثف  ٬تٗبؾبي آ٪ٱب ،ي٭اسؼ غذ٬س پش٬ا٪ٯ سبخت٧ب٪ي تشا ٥ٚخب٢ع ٦سٛ٭٪ي
ثٯ ضشح صيش ٦حبسجٯ ٦يٞشدد:
( )pقيوت هنطقه اي × يني اس ضزايب جدول سيز بسته به حوسه درآهدي و هيشاى تزامن × هساحت تزامن خالص هسنوني= عوارض

ضطية تطاون تط حؿة حَظُ زضآهسي

ضزيف

همساض تطاون

1

تا تطاون ( %100تطاون پايِ)

5/5

2

هاظاز  %100تا %120

11

10

3

هاظاز  %120تا %180

16/5

15

13/5

4

هاظاز  %180تا %240

22

20

18

16

5

هاظاز  %240تا %400

33

30

27

24

21

6

هاظاز  %400تا %600

38/5

35

31/5

28

24/5

7

هاظاز تط %600

44

40

36

32

28

يه

زٍ

ؾِ

چْاض

پٌذ

5

4/5

4

3/5

9

8

7

12

10/5
14

تجػشٮ  -1ي٭اسؼ غذ٬س پش٬ا٪ٯ سبخت٧ب٪ي ٦سٛ٭٪ي ث٫٣ذ ٦شتجٯسبصي تب تشا٦ ٥ٚدبص قشح تٓػن٣ي؛ ثش ٦ج٫بي ؾشايت خذ ٠٬ثبال
٦حبسجٯ ٦يٞشدد  ٬ثشاي تشا ٥ٚحذ ْبغ« ١تشا٦ ٥ٚدبص قشح تٓػن٣ي» ٰش  ٙ٣٦تب تشا٦ ٥ٚدبص ث٫٣ذ٦شتجٯ سبصي  ،%400ؾشيت
سديّ  5خذ ٠٬ثبال ٦ال٘ ي٦ ١٧يثبضذ.

تجػشٮ  -2تشا ٥ٚخب٢ع دس ايْ ٩ػ ١يجبست است اص دسغذ تٗسن٦ ٥د٧٭و صيشث٫بي ٓ٦نذ ٦سٛ٭٪ي  ٙ٣٦ثش يشغٯ
تجػشٮ  -3دس خٱت تط٭يٕ ضٱش٪٬ذا٦ ٬ ٨بٛ٢ب ٨ثشاي تب٦ن ٩سشا٪ٯٰبي ْؿبٰبي ي٧٭٦ي دس سبخت٧بٰ٨ب ،صيشث٫بٰبي ٦شث٭ـ ثٯ
پبسٚن ،ٝ٫ا٪جبسي  ٬سش٬يس پ٣ٯ قجٕ ؾبثكٯ قشح تٓػن٣ي٪ ،٭سٞنش ،حنبـ خ٣٭ت ،آسب٪س٭سْ ،ؿبي ْن٣تش ،دسص اٗ٪كبو  ٬سبيش
صيشث٫بٰبيي ٚٯ  ْٕ٬ؾ٭اثف قشح تٓػن٣ي خض ٬تشا ٥ٚسبخت٧ب٪ي ٦حس٭ة ٧٪يض٭٪ذ ،خض ٬تشا ٬ ٥ٚصيشث٫بي ٓ٦نذ سبخت٧ب٨
٦حس٭ة ٧٪يض٭٪ذ  ٬اص پشداخت ي٭اسؼ غذ٬س پش٬ا٪ٯ سبخت٧ب٪ي ٪نض ً٦بِ ٦يثبض٫ذ .ثذيٱي است دس ٰش حب ٠صيشث٫بٰبي ٦بصاد
٪بضي اص ً٦بْنتٰبي تشا٧ٚي ٦زٚ٭س دس ٰش ق جٗٯ ،حذاٚثش تب د٦ ٬تش پنطش٬ي ق٭٢ي دس يشؼ ص٦نٖ ٩بث ١اي٧ب ٠ث٭دٮ ٬
صيشث٫بٰبي ثنطتش؛ دس ٖب٢ت قجٗٯ ْ٭ٖب٪ي ٖبث ١اي٧ب ٠خ٭اٰ٫ذ ث٭د.
تجػشٮ  -4ثٱبي خذ٦بت سبخت٧ب٪ي غذ٬س پش٬ا٪ٯ سبخت ثشاي تشاٰ٥ٚبي ٦بصاد اص خ٣٧ٯ قجٗٯ اؾبْي  ٬پنطش٬ي ق٭٢ي ثش اسبس
ؾشايت َ٫٦ pذسج دس خذ ٠٬صيش ٦حبسجٯ  ٬دسيبْت ٦يٞشدد  ٬دسيبْت ٦جب ٍ٢ديٟشي تحت ٰش ي٫٭ا ٨اص خ٣٧ٯ ي٭اسؼ صيشث٫بي
٦سٛ٭٪ي اص اي٦ ٩٭اسد ٫٧٦٭و است:
ح٭صٮ دسآ٦ذي

يٙ

د٬

سٯ

چٱبس  ٬پ٫ح

ؾشيت َp

%33

%30

%20

%10

تجػشٮ  -5اغالح ٦جب٣ًْ pَ ٍ٢ي (٦٭سد استٓبدٮ دس ٦٭اد  )48 ٬ 24 ،14ثشاي ٰش سب ٠حذاٚثش يٛجبس ٦دبص ث٭دٮ  ٬ثشسسي ٬
تػ٧نٞ ٥نشي ٪سجت ثٯ َ pپنط٫ٱبدي ضٱشداسي دس غ٭ستي ا٪دب ٤خ٭اٰذ ضذ ٚٯ ضٱشداسي ٦طٱذ؛ َ pپنط٫ٱبدي ٰش سب ٠سا دس
سٯ ٦بٰٯ چٱبس ٤سبٖ ٠ج ١ثٯ ض٭ساي اسال٦ي ضٱش ٦طٱذ تٗذي٧٪ ٥بيذ ٦ pَ ٬ػ٭ة خذيذ اص ص٦ب٪ي ٚٯ ض٭ساي اسال٦ي ضٱش
٦طٱذ دس ٰ٧ب٦ ٨ػ٭ثٯ تًنن ٩خ٭اٰذ ٧٪٭د ،دس سنست ٥يٛپبسچٯ ضٱشسبصي ٖبث ١اي٧ب ٠خ٭اٰذ ث٭د .ثذيٱي است اص ص٦ب ٨اي٧ب٠
َ pخذيذ دس سنست ٥يٛپبسچٯ ضٱشسبصي ٪نض ٦حبسجبت ا٪دب ٤ضذٮ ثشاي ا٦ال٘ ٦٭ديب ٨ثب َٖ pج٣ي ت٭سف سنست ٥يٛپبسچٯ
ضٱشسبص يٚ ،ٯ ٪ٱبيتب ٫٦دش ثٯ غذ٬س ْبٚت٭س ٦حبسجبت ضٱشسبصي  ٬دسآ٦ذ يب ْنص ٗ٪ذي ضذٮ ثبضذ؛ ثشاي تس٭يٯ حسبة ثب
ضٱشداسي ٦طٱذ ثٯ ٦ذت ي٦ ٙبٮ ً٦تجش ث٭دٮ  ٬پس اص آ٦ ٨ط٧٭ pَ ٠خذيذ خ٭اٰ٫ذ ث٭د.
هادُ  -26ثشاي ا٦ال٘ ثب ثٱشٮثشداسي ٦سٛ٭٪ي ٚٯ ٦ط٧٭٦ ٠٭اسد ٰٓتٞب٪ٯ يذ ٤تب٦ن ٩پبسٚن ٝ٫ثبض٫ذ ،ي٭اسؼ يذ ٤تب٦ن٩
پبسٚن ٝ٫دس تشاٰ٥ٚبي ٦ ،٥ٚت٭سف  ٬صيبد ثٯ اصاي ٰش ٦تش٦شثى پبسٚن٦ ٝ٫٭سد ٪نبص ثٯ تشتنت ٦ 40P ٬ 35P ،10Pحبسجٯ ٬
دسيبْت ٞشدد ،ثذيٱي است اي٪ ٩ح٭ٮ ٦حبسجٯ غشْب ثشاي ٬احذٰبي ٦سٛ٭٪ي ٦دبص  ْٕ٬( ٙ٣٦ؾ٭اثف قشح تٓػن٣ي) اي٧ب٠
خ٭اٰذ ضذ.
هادُ  -27ثٯ اصاي ٰش ٦تش٦شثى ٰش ٪٭و پنصآ٦ذٞي دس ً٦بثش ي٧٭٦ي ٚٯ ٦كبثٕ ؾ٭اثف ٗ٦ ٬شسات قشح تٓػن٣ي ٰ ٬بدي
احذاث ض٭د ،يال٬ٮ ثش ي٭اسؼ صيشث٫بي ٦سٛ٭٪ي پبيٯ (٦٭ؾ٭و سديّ  1خذ٦ ٠٬بدٮ  20p ،)14ثٯ ي٫٭ا ٨ي٭اسؼ پنصآ٦ذٞي
٦حبسجٯ  ٬دسيبْت ٞشدد.

فصل اَم ; عَارض پذيزُ كاربزيّا ٍ بْزُ بزداريّاي تجاري ،اداريً ،ظاهي ،اًتظاهي ،صٌعتي،
اقاهتي ٍ غيزُ
هادُ  -28ي٭اسؼ پزيشٮ صيشث٫بي خب٢ع تدبسي ثشاي ٦تٗبؾنب ٨ثش حست ضشايف  ٬ؾ٭اثف  ٬تٗبؾبي آ٪ٱب ،ثٯ ضشح خذ٠٬
صيش ٦حبسجٯ ٦يٞشدد:
ضزيب طبقات ×  +01( × 4{ × pتعداد واحد)}= عوارض پذيزه صدور پزوانه تجاري بزاي يل هتز هزبع خالص تجاري

تجػشٮ  -1ؾشيت قجٗبت ثشاي قجٗٯ ٰ ،%100 ّٛ٧قجٗٯ ٦ثجت ي ،%50 ٙقجٗٯ ٦ثجت د ٬ ٬ثبالتش  ،%35قجٗٯ ٫٦ٱبي يٙ
 ٬ %60قجٗٯ ٫٦ٱبي  ٬ 2پبين ٩تش ٦ %40يثبضذ.
تجػشٮ  -2حذاٚثش ؾشيت  pدس ساثكٯ ثبال يً٫ي { +01( × 4تعداد واحد)}ً٦ ،بد٦ 180 ٠يثبضذ.
تجػشٮ ٫٦ -3ه٭س اص صيشث٫بي خب٢ع تدبسي ،غشْب صيشث٫بي ٓ٦نذ ٬احذٰبي تدبسي ٦يثبضذ ٦ ٬طبيبت خض ٬صيشث٫بي ٦ط٧٭٠
ي٭اسؼ ٧٪يثبض٫ذ.
تجػشٮ  -4ي٭اسؼ پزيشٮ ا٪جبسي تدبسي دس قجٗبت ٫٦ٱبي ي٦ ٬ ّٛ٧ٰ ،ٙثجت ي٦ ِٙدت٧ىٰبي تدبسي ثب ٚبسثشي تدبسي،
ً٦بد %100 ٠ي٭اسؼ پزيشٮ تدبسي ٰ٧ب ٨قجٗٯ ٦يثبضذ  ٬ي٭اسؼ پزيشٮ ا٪جبسي تدبسي دس سبيش ٦٭اسد ثش ٦ج٫بي  %50ي٭اسؼ
پزيشٮ تدبسي ٰ٧ب ٨قجٗٯ ٦حبسجٯ ٦يض٭د.
تجػشٮ  -5ي٭اسؼ پزيشٮ ٪ن٥قجٗٯ تدبسي دس ٰش قجٗٯً٦ ،بد %50 ٠ي٭اسؼ پزيشٮ تدبسي ٰ٧ب ٨قجٗٯ  ٬ي٭اسؼ پزيشٮ
٪ن٥قجٗٯ ا٪جبسي تدبسي ً٦بد %50 ٠ي٭اسؼ پزيشٮ ا٪جبسي ٰ٧ب ٨قجٗٯ ٦يثبضذ.
هادُ  -29ي٭اسؼ پزيشٮ صيشث٫بي ٬احذٰبي اٖب٦تي ،اداسي٪ ،هب٦ي ،ا٪تهب٦ي ،غٓ٫ي ،آ٦٭صضي ،خذ٦بتي ،دس٦ب٪يْ ،شٰٟ٫ي،
٦زٰجي ،اخت٧بيي َ ٬نشٮ ثشاي ٦تٗبؾنب ٨ثش حست ضشايف  ٬تٗبؾبي آ٪ٱب ثٯ ضشح خذ ٠٬صيش ثٯ اصاي ٰش ٦تش٦شثى ٦حبسجٯ ٬
دسيبْت ٦يض٭د:

رديف

كاربزي  /بْزُبزداري

1

اٖب٦تي

2

غً٫تي  ٬ا٪جبسداسي (تب حذ صيش ث٫بي ٦دبص قجٕ قشح ٦ػ٭ة)

3

اداسي د٢٬تي ٪ ٬هب٦ي  ٬ا٪تهب٦ي َ ٬نشٮ (ٚٯ ثب ث٭دخٯ د٢٬تي اداسٮ ٦يض٭٪ذ)

عَارض سيزبٌاي ًاخالص
(بذٍى اعوا هطاعات)

( 20Pثذ ٨٬ؾشيت قجٗبت)
صيشث٫بي ٦سّٗ ; 20p
ْؿبي ثبص 10p ; ٙ٣٦
( 25 Pثذ ٨٬ؾشيت قجٗبت)

٪ب٪٭ايي ٰبي غً٫تي ْ ٬ب٪تضي پض ،اداسي َنش د٢٬تي  ٬خػ٭غي اص خ٣٧ٯ دْبتش اتحبديٯٰب،

4

5

پ٣نس  ،10 +دْبتش پنطخ٭اٚ( ٨ٯ ثذ ٨٬ث٭دخٯ د٢٬تي اداسٮ ٦يض٭٪ذ)
٪ب٪٭ايي ٰبي س٫تي ،آ٦٭صضي ،خذ٦بتيْ ،شٰٟ٫ي٬ ،سصضي ،ثٱذاضتي  ٬دس٦ب٪ي٦ ،زٰجي  ٬يب٤
آً٫٧٢ٯ اص خ٣٧ٯ ٦ؤسسبت خنشيٯ ٦ ٬شاٚض ٟ٪ٱذاسي ايتب... ٬ ٤
پبسٚن ٝ٫ي٧٭٦ي

6

10 P

3P
0

تجػشٮ  -1ؾشيت قجٗبت ٚبسثشيٰب يب ثٱشٮثشداسيٰبي خذْ ٠٬٭ٔ (ثٯ خض سديّٰبي  )3 ٬ 1ثشاي قجٗٯ ٰ ،%100 ّٛ٧قجٗٯ
٦ثجت ي ،%50 ٙقجٗٯ ٦ثجت د ٬ ٬ثبالتش  ،%35قجٗٯ ٫٦ٱبي ي ٬ %60 ٙقجٗٯ ٫٦ٱبي  ٬ 2پبين٩تش  %40دس ٦حبسجٯ ي٭اسؼ
٦ال٘ ي٦ ١٧يثبضذ.
تجػشٮ  -2ي٭اسؼ پزيشٮ ْ٭ٔ دس سديّٰبي  3 ٬ 2 ،1غشْب ثشاي ا٦ال٘ ثب ٚبسثشي ٦شتجف ثب ٰش سديّ ٖبث٦ ١حبسجٯ خ٭اٰذ
ث٭د .ثشاي سديّٰبي  6 ٬ 5 ،4ي٭اسؼ پزيشٮ ٦زٚ٭س ٦ت٫بست ثب ٪٭و ثٱشٮثشداسي اص ٦ ٙ٣٦حبسجٯ ضذٮ  ٬ثٯ ٪٭و ٚبسثشي ٦دبص
 ٙ٣٦استجبقي ٪ذاسد  ٬تشاٖ ٥ٚبث ١ايكب ثب ٰش ٪٭و ثٱشٮثشداسي اي ٩سديّٰب ً٦بد ٠تشا٦ ٥ٚدبص  ْٕ٬ ٙ٣٦قشح تٓػن٣ي خ٭اٰذ
ث٭د  ٬دس غ٭ست احذاث ثٱشٮثشداسيٰبي ٦زٚ٭س ٖج ١اص غذ٬س پش٬ا٪ٯ سبخت٧ب٪ي ،يال٬ٮ ثش ي٭اسؼ ٦زٚ٭س  0.1Kخشي٧ٯ ثذ٨٬
پش٬ا٪ٯ ٪نض دسيبْت ٞشدد.
هادُ  -2:ثشاي ٰش ٞ٭٪ٯ اْضايص تشا ٥ٚثب ثٱشٮثشداسي ٞش٬ٮ ا٪تٓبيي ٫٦( 1ذسج دس ٦بدٮ  )33دس پش٬ا٪ٯ٪ ،سجت ثٯ تشا٥ٚ
تدبسي ٦دبص ٖج٣ي ْ( ٙ٣٦بسٌ اص ٚبسثشي ٦دبص  ،)ٙ٣٦ثٯ اصاي ٰش ٦تش٦شثى تشا٦ ٥ٚبصاد ،يال٬ٮ ثش دسيبْت ثٱبي خذ٦بت
سبخت٧ب٪ي ثشاثش خذ٦ ٠٬٭ؾ٭و تجػشٮ ٦ 4بدٮ  ،14حٗ٭ٔ ا٪تٓبو آ ٨تشاٰ ٥ٚب؛ دس ا٦ال٘ ثب ٚبسثشي ٦دبص تدبسي ثٯ ٦بخز %50
تجػشٮ ٦ 1بدٮ  35ثًال٬ٮ ي٭اسؼ پزيشٮ تدبسي  ٬ثشاي ا٦ال٘ ثب سبيش ٚبسثشي ٰب  ْٕ٬تجػشٮ ٦ 1بدٮ ٦ 35حبسجٯ  ٬دسيبْت
ٞشدد.
هادُ  -31ثشاي ٰش ٞ٭٪ٯ اْضايص تشا ٥ٚثب سبيش ثٱشٮثشداسيٰب (ضبٞ ١٦ش٬ٮٰبي ا٪تٓبيي ٪ ٬ 2ن٧ٯ ا٪تٓبيي ٫٦ذسج دس ٦بدٮ
 )33دس پش٬ا٪ٯ٪ ،سجت ثٯ تشا٦ ٥ٚدبص ٖج٣ي  ٙ٣٦ثب ٰ٧ب ٨ثٱشٮثشداسي (ْبسٌ اص ٚبسثشي ٦دبص  ،)ٙ٣٦ثٯ اصاي ٰش ٦تش٦شثى تشا٥ٚ
٦بصاد ،يال٬ٮ ثش دسيبْت ثٱبي خذ٦بت سبخت٧ب٪ي ثشاثش خذ ٠٬تجػشٮ ٦ 4بدٮ  ،14حٗ٭ٔ ا٪تٓبو آ ٨تشاٰ٥ٚب دس ا٦ال٘ ثب ٚبسثشي
٦دبص ٰ٧ب ٨ثٱشٮثشداسي ٦كبثٕ ساثكٯ تًنن ٩ضذٮ دس ٦ت٦ ٩بدٮ  ٬ 35ثشاي ا٦ال٘ ثب سبيش ٚبسثشيٰب ثٯ ٦بخز  2ثشاثش ساثكٯ
تًنن ٩ضذٮ دس ٦ت٦ ٩بدٮ ٦ 35حبسجٯ  ٬دسيبْت ٞشدد.
هادُ  -32ي٭اسؼ غذ٬س پش٬ا٪ٯ سبخت٧ب ٨دس حشي ٥ضٱش دس حذ ؾبثكٯ ٦دبص ثشاي ٬احذٰبي غً٫تي  ٬حشِ ٬اثستٯ ثٯ
ٚطب٬سصي  ٬ 30pخب٪ٯ ثبٌ  60pثٯ اصاي ٰش ٦تش٦شثى صيشث٫ب ٦حبسجٯ ٞشدد.

تجػشٮ  -ي٭اسؼ غذ٬س ٦د٭ص دي٭اسٚطي دس حشي ٥ضٱش ً٦بد 150/000 ٠سيب ٬ ٠دس داخ٦ ١حذ٬دٮ  30/000سيب ٠ثٯ اصاي ٰش
٦تش ق٭ ٠دي٭اس ٦يثبضذ.
هادُ  -33ثشاي ا٦ال٘ ثب ٚبسثشي تدبسي ٪ ٬نض سبيش ٚبسثشيٰب (ثٯ خض ٦سٛ٭٪ي) دس حذ ؾبثكٯ ٦دبص ٚٯ ثٯ ٢حبل ؾ٭اثف
ضٱشسبصي اخبصٮ تب٦ن ٩پبسٚن٪ ٝ٫ذاس٪ذ ،ي٭اسؼ يذ ٤تب٦ن ٩پبسٚن ٝ٫ثٯ اصاي ٰش ٦تش٦شثى پبسٚن٦ ٝ٫٭سد ٪نبص ثٯ تشتنت ثشاي
ا٦ال٘ ثب ٚبسثشي تدبسي  ٬ 50pثشاي سبيش ٚبسثشي ٰب ٦ 40pحبسجٯ  ٬دسيبْت ٞشدد.
هادُ  -34ثٯ اصاي ٰش ٦تش٦شثى ٰش ٪٭و پنصآ٦ذٞي دس ً٦بثش ي٧٭٦ي ٚٯ ثشاي ٬احذٰبي تدبسي ،اداسي  ٬غً٫تي ( ... ٬ثٯ
خض ٦سٛ٭٪ي) ٦كبثٕ ؾ٭اثف ٗ٦ ٬شسات قشح تٓػن٣ي ٰ ٬بدي ايدبد  ٬احذاث ض٭د ،يال٬ٮ ثشي٭اسؼ صيشث٫بي ٦شث٭قٯ 20p ،ثٯ
ي٫٭ا ٨ي٭اسؼ پنصآ٦ذٞي ٦حبسجٯ  ٬دسيبْت ٞشدد.

فصل  ;5بْاي خذهات تخلفات ااختواًي احذاث ضذُ
هادُ  -35ثٱبي خذ٦بت تخٓ٣بت سبخت٧ب٪ي خالِ ؾبثكٯ ثب يٛي اص ثٱشٮثشداسيٰبي ٞش٬ٮٰبي ٦ج٫ب٪ ،ن٧ٯ ا٪تٓبيي ٬
َنشا٪تٓبيي (٫٦ذسج دس ٦بدٮ ٦ )33بصاد ثش تشا٦ ٥ٚدبص ْ( ٙ٣٦بسٌ اص ٚبسثشي ٦دبص  ،)ٙ٣٦احذاثي اص  91/01/01ثٯ ثًذ (ٚٯ
٦سبحت خالِ ؾبثكٯٰبي آ ٨ثش اسبس قشح تٓػن٣ي ٦ال٘ ي ١٧ضٱشداسي دس سبٖ٬ ٠٭و تخ ّ٣تًنن ٩ضذٮ؛ ثب ٢حبل
حذاٖ ١تشا٦ ٥ٚدبص پبيٯ  %100ثشاي ٰش پال٘) ثش اسبس دسغذٰبيي اص ( َ )pص٦ب ٨پشداخت دس ح٭صٮٰبي دسآ٦ذي پ٫حٞب٪ٯ ثٯ
ضشح صيش دسيبْت ٞشدد:
ح٭صٮ دسآ٦ذي

1

2

3

5٬4

ؾشيت َp

%36.3

%33

%22

%11

تجػشٮ -ثشاي غذ٬س پبيبٛ٪بس ،يال٬ٮ ثش ثٱبي خذ٦بت تخٓ٣بت سبخت٧ب٪ي ٦زٚ٭س ،غشْب  0.1Kثٯ ي٫٭ا ٨خشي٧ٯ ثذ ٨٬پش٬ا٪ٯ (ثش
حست  Kسبٖ٬ ٠٭و تخ )ّ٣ثٯ اصاي صيشث٫بي ْبٖذ ٦د٭ص دسيبْت خ٭اٰذ ضذ  ٬دسيبْت ٦جب ٍ٢ديٟشي تحت ٰش ي٫٭ا ٨اص خ٣٧ٯ
ي٭اسؼ صيشث٫بي ٦سٛ٭٪ي  ٬حٗ٭ٔ ا٪تٓبو اينب ٨اص اي٦ ٩٭اسد ٫٧٦٭و است.
هادُ  -36ثٱبي خذ٦بت تخٓ٣بت سبخت٧ب٪ي خالِ ؾبثكٯ ثب يٛي اص ثٱشٮثشداسيٰبي ٞش٬ٮٰبي ٦ج٫ب٪ ،ن٧ٯ ا٪تٓبيي ٬
َنشا٪تٓبيي (٫٦ذسج دس ٦بدٮ ٦ )33بصاد ثش تشا٦ ٥ٚدبص ْ( ٙ٣٦بسٌ اص ٚبسثشي ٦دبص  ،)ٙ٣٦احذاثي اص اثتذاي سب 86 ٠تب پبيب ٨سب٠

ٚ( 90ٯ ٦سبحت خالِ ؾبثكٯ ٰبي آ ٨ثش اسبس قشح تٓػن٣ي ٦ال٘ ي ١٧ضٱشداسي دس سبٖ٬ ٠٭و تخ ّ٣تًنن ٩ضذٮ؛ ثب
٢حبل حذاٖ ١تشا٦ ٥ٚدبص پبيٯ  %100ثشاي ٰش پال٘) ثش اسبس ؾشايجي اص ٖن٧ت ٫٦كٗٯاي ( )Pص٦ب ٨پشداخت دس ح٭صٮٰبي
دسآ٦ذي پ٫حٞب٪ٯ ثٯ ضشح خذ ٠٬صيش دسيبْت ٞشدد:
ح٭صٮ دسآ٦ذي

1

2

3

5٬4

ؾشيت p

45

35

25

20

ت٭ؾنح ايٛ٫ٯ ثٱبي خذ٦بت يبد ضذٮ غشْب ثشاي ثشاي پنطش٬ي ق٭٢ي دس قجٗبت ٦دبص ثشاثش ؾ٭اثف ضٱشسبصي  ٬حذاٚثش تب سّٗ
دٮ دسغذ سكح اضُب٦ ٠دبص ٰش قجٗٯ ثب يٛي اص ثٱشٮثشداسيٰبي ٞش٬ٮ ٰبي ٦ج٫ب٪ ،ن٧ٯ ا٪تٓبيي َ ٬نشا٪تٓبيي (٫٦ذسج دس ٦بدٮ )33
٦يثبضذ .ثشاي پنطش٬يٰبي ق٭٢ي ثنطتش يب قجٗٯ اؾبْٯ ثش ؾبثكٯ ضٱشسبصي  ٬سبيش خالِ ؾبثكٯٰبي ثب يٛي اص
ثٱشٮثشداسيٰبي ٞش٬ٮٰبي ٦زٚ٭س ،ثب  %20اْضايص ٪سجت ثٯ ؾشايت خذْ ٠٬٭ٔ ٦حبسجٯ ٞشدد.
تجػشٮ -ثشاي غذ٬س پبيبٛ٪بس ،يال٬ٮ ثش ثٱبي خذ٦بت تخٓ٣بت سبخت٧ب٪ي ٦زٚ٭س ،غشْب  0.1Kثٯ ي٫٭ا ٨خشي٧ٯ ثذ ٨٬پش٬ا٪ٯ (ثش
حست  Kسبٖ٬ ٠٭و تخ )ّ٣ثٯ اصاي صيشث٫بي ْبٖذ ٦د٭ص دسيبْت خ٭اٰذ ضذ  ٬دسيبْت ٦جب ٍ٢ديٟشي تحت ٰش ي٫٭ا ٨اص خ٣٧ٯ
ي٭اسؼ صيشث٫بي ٦سٛ٭٪ي  ٬حٗ٭ٔ ا٪تٓبو اينب ٨اص اي٦ ٩٭اسد ٫٧٦٭و است.
هادُ  -37ثٱبي خذ٦بت خالِ ؾبثكٯ ثب ثٱشٮثشداسيٰبي ٞش٬ٮٰبي ا٪تٓبيي ٪ ٬ 2ن٧ٯ ا٪تٓبيي (٫٦ذسج دس ٦بدٮ  )33دس
پبيبٛ٪بس٪ ،سجت ثٯ تشا٦ ٥ٚدبص ٖج٣ي  ٙ٣٦ثب ٰ٧ب ٨ثٱشٮثشداسي (ْبسٌ اص ٚبسثشي ٦دبص ٚ )ٙ٣٦ٯ ٦سبحت خالِ ؾبثكٯٰبي آ٨
ثش اسبس قشح تٓػن٣ي ٦ال٘ ي ١٧ضٱشداسي دس سبٖ٬ ٠٭و تخ ّ٣تًنن٦ ٩يض٭د ،ثٯ اصاي ٰش ٦تش٦شثى تشا٦ ٥ٚبصاد ،يال٬ٮ ثش
دسيبْت حٗ٭ٔ ضٱشداسي ثبثت خالِ ؾبثكٯ ً٦بد٦ ٠سٛ٭٪ي ثشاثش ٓ٦بد ٦٭اد  24يب  25اي٦ ٩ػ٭ثٯ (ثش حست سبٖ٬ ٠٭و
تخ ،)ّ٣حٗ٭ٔ ا٪تٓبو اينب ٨آ ٨تشاٰ٥ٚب دس ا٦ال٘ ثب ٚبسثشي ٦دبص ٰ٧ب ٨ثٱشٮثشداسي ٦كبثٕ ساثكٯ تًنن ٩ضذٮ دس ٦بدٮ ٬ 35
ثشاي ا٦ال٘ ثب سبيش ٚبسثشيٰب ثٯ ٦بخز  2ثشاثش ساثكٯ تًنن ٩ضذٮ دس ٦بدٮ ٦ 35حبسجٯ  ٬دسيبْت ٞشدد.
هادُ  -38ثٱبي خذ٦بت خالِ ؾبثكٯ ثب ثٱشٮثشداسي ٞش٬ٮ ا٪تٓبيي ٫٦( 1ذسج دس ٦بدٮ  )33دس پبيبٛ٪بس٪ ،سجت ثٯ تشا٥ٚ
تدبسي ٦دبص ٖج٣ي ْ( ٙ٣٦بسٌ اص ٚبسثشي ٦دبص ٚ )ٙ٣٦ٯ ٦سبحت خالِ ؾبثكٯٰبي آ ٨ثش اسبس قشح تٓػن٣ي ٦ال٘ ي١٧
ضٱشداسي دس سبٖ٬ ٠٭و تخ ّ٣تًنن٦ ٩يض٭د ،ثٯ اصاي ٰش ٦تش٦شثى تشا٦ ٥ٚبصاد ،يال٬ٮ ثش دسيبْت حٗ٭ٔ ضٱشداسي ثبثت خالِ
ؾبثكٯ ً٦بد٦ ٠سٛ٭٪ي ثشاثش ٓ٦بد ٦٭اد  24يب  25اي٦ ٩ػ٭ثٯ (ثش حست سبٖ٬ ٠٭و تخ ،)ّ٣حٗ٭ٔ ا٪تٓبو اينب ٨آ ٨تشاٰ٥ٚب دس
ا٦ال٘ ثب ٚبسثشي ٦دبص تدبسي ثٯ ٦بخز  %50تجػشٮ ٦ 1بدٮ  35ثًال٬ٮ ي٭اسؼ پزيشٮ تدبسي  ٬ثشاي ا٦ال٘ ثب سبيش ٚبسثشيٰب
 ْٕ٬تجػشٮ ٦ 1بدٮ ٦ 35حبسجٯ  ٬دسيبْت ٞشدد.

هادُ  -39خشي٧ٯ تخٓ٣بت سبخت٧ب٪ي خالِ ؾبثكٯ ٦بصاد ثش تشا٦ ٥ٚدبص  ،ٙ٣٦احذاثي ٖج ١اص سبٚ( 86 ٠ٯ ٦سبحت خالِ
ؾبثكٯٰبي آ ٨ثش اسبس قشح تٓػن٣ي ٦ال٘ ي ١٧ضٱشداسي دس سبٖ٬ ٠٭و تخ ّ٣تًنن ٩ضذٮ؛ ثب ٢حبل حذاٖ ١تشا٦ ٥ٚدبص
پبيٯ  %100ثشاي ٰش پال٘) ،ثٯ ٦٭خت ساي ٧ٚنسن٭٦ ٨بدٮ غذ  ٬ثش اسبس  0.5Kتب ( 3Kثش حست  Kسبٖ٬ ٠٭و تخ)ّ٣
ثشاي ثٱشٮثشداسي ٦سٛ٭٪ي  2K ٬تب ( 4Kثش حست  Kسبٖ٬ ٠٭و تخ )ّ٣ثشاي سبيش ثٱشٮثشداسي ٰب تًنن٦ ٩يض٭د.
ٰ٧چ٫ن ٩يال٬ٮ ثش خشي٧ٯ ٦زٚ٭س؛ ي٭اسؼ صيشث٫بي ٦شث٭ـ ثٯ ٰش ٚبسثشي ٪نض ثشاي ثٱشٮثشداسي ٦سٛ٭٪ي  ٬ 5Pثشاي سبيش
ثٱشٮثشداسي ٰب ثش اسبس ساثكٯ ٪ح٭ٮ ٦حبسجٯ ي٭اسؼ پزيشٮ ٦ال٘ ي ١٧دس سبٖ٬ ٠٭و تخٟ٧ٰ ٬ ّ٣ي ثب استٓبدٮ اص ٖن٧ت
٫٦كٗٯاي ( )Pص٦ب ٨پشداخت٦ ،حبسجٯ  ٬دسيبْت ٞشدد.
هادُ  -3:ثٱبي خذ٦بت ٬احذٰبي ٦سٛ٭٪ي اؾبْٯ ثش تًذاد ٬احذ ٦دبص قشح تٓػن٣ي٦ ،طش٬ـ ثش تب٦ن ٩ي ٙخبي پبس٘ ثٯ
اصاي ٰش ٬احذ اؾبْٯ ثش پش٬ا٪ٯ ،ثش اسبس ؾشايت خذ ٠٬صيش  ٬ ٬ثب استٓبدٮ اص ٖن٧ت ٫٦كٗٯاي ( )Pص٦ب ٨پشداخت ٦حبسجٯ ٬
دسيبْت ٞشدد:

سديّ

ضشح

ٰش ٦تش٦شثى

1

ا٢٬ن٬ ٩احذ اؾبْٯ ٦بصاد ثش ؾبثكٯ ٦دبص

5P

2

د٦٬ن٬ ٩احذ اؾبْٯ ٦بصاد ثش ؾبثكٯ ٦دبص

10P

3

س٭٦ن٬ ٩احذ اؾبْٯ ٦بصاد ثش ؾبثكٯ ٦دبص

15P

4

چٱبس٦ن ٬ ٩پ٫د٧ن٬ ٩احذ اؾبْٯ ٦بصاد ثش ؾبثكٯ ٦دبص

20P

5

ضط٧ن ٩تب دٰ٧ن٬ ٩احذ اؾبْٯ ٦بصاد ثش ؾبثكٯ ٦دبص

25P

6

يبصدٰ٧ن ٬ ٩ثنطتش ٬احذ اؾبْٯ ٦بصاد ثش ؾبثكٯ ٦دبص

30P

تجػشٮ -ثٱبي خذ٦بت ٬احذٰبي اؾبْٯ پس اص ٚسش ٬احذٰبي ً٦بِ  ٬ثٯ تشتنت اص ٚ٭چٛتشي٬ ٩احذ اؾبْٯ ثًذي ٦حبسجٯ
٦يض٭د.
هادُ  -41دس غ٭ست تٗبؾبي ٦٭دي ٦ج٫ي ثش غذ٬س ٦د٭ص تٓٛن ٙاينب٪ي ثشاي ٰش دسث٫ذ تدبسي داساي ٦د٭ص دس ا٦ال٘ ثب
ٚبسثشي َنشتدبسي  ٬تجذي ١آ ٨ثٯ ي٬ ٙاحذ تدبسي ،ثٱبي خذ٦بت آ ٨ثٯ اصاي ٰش ٦تش٦شثى تدبسي تٓٛن ٙضذٮ ،دس ً٦بثش 12
تب ٦ 20تش ً٦بد ٬ 15P ٠دس سبيش ً٦بثش ٦ 30Pحبسجٯ  ٬دسيبْت ٞشدد .دس اْضايصٰبي ثًذي ٬احذٰبي تدبسي دس ٰ٧ب٬ ٨احذ
ٖج٣ي٬ ،احذ ثضسٜتش ً٦بِ  ٬ثبثت سبيش ٬احذٰبي خذا ضذٮ ثٯ ٦بخز ْ٭ٔ حٗ٭ٔ ٦شتجف دسيبْت ض٭د.

هادُ  -42خشي٧ٯ يذ ٤تب٦ن ٩پبسٚن٦ ٝ٫٭سد ٪نبص دس ٰش ٚبسثشي (ٚٯ ٦سبحت آ ٨ثش اسبس ؾبثكٯ ٦ال٘ ي ١٧ضٱشداسي دس
سبٖ٬ ٠٭و تخ ّ٣تًنن٦ ٩ي ض٭د) ثٯ اصاي ٰش ٦تش٦شثى پبسٚن٦ ٝ٫٭سد ٪نبص تب٦ن٪ ٩طذٮ؛ ثٯ ٦٭خت ساي ٧ٚنسن٭٦ ٨بدٮ غذ  ٬ثش
اسبس  1Kتب  2Kتًنن٦ ٩يض٭د ٦ k ٬ال٘ ي ١٧ثشاي ٦حبسجٯ خشي٧ٯ حذاٖ ٬ ١حذاٚثش ٚسشي پبسٚن ،ٝ٫ثشاي
ثٱشٮثشداسيٰبي ٦سٛ٭٪ي دس ح٭صٮ  1دسآ٦ذي ً٦بد ،70P ٠دس ح٭صٮٰبي  3 ٬ 2دسآ٦ذي ً٦بد ،60P ٠دس ح٭صٮٰبي 5 ٬ 4
دسآ٦ذي ً٦بد 40P ٠ث٭دٮ  ٬ثشاي ٚبسثشي تدبسي ً٦بد ٬ 100P ٠ثشاي سبيش ٚبسثشيٰب ً٦بد٦ 80P ٠يثبضذ ٚٯ دس ت٧ب ٤آ٪ٱب
ثبيذ اص ٖن٧ت ٫٦كٗٯاي ( )Pص٦بٖ٬ ٨٭و تخ ّ٣استٓبدٮ ض٭د.
فصل  ;6بْاي خذهات تغييز كاربزيّا ٍ افشايص تزاكن
هادُ ٣ٚ -43نٯ تُننش ٚبسثشي  ٬تشاٰ٥ٚبي ٦٭سدي اساؾي  ٬ا٦ال٘ اص خ٣٧ٯ ٦ػ٭ثبت ٧ٚنسن٭٦ ٨بدٮ پ٫ح ض٭ساي يب٢ي
ضٱشسبصي ٧ً٦ ٬بسي ،پش٬صٮٰبي ٦طبسٚتي َ ٬نشٮ ٚٯ اص تبسيخ  ( 85/08/22تبسيخ ٦ػ٭ثٯ ض٧بسٮ /2/4340ش ٦٭س 85/08/22
ض٭ساي اسال٦ي ضٱش ٦طٱذ دسخػ٭ظ ثٱبي خذ٦بت تُننش ٚبسثشيٰب) غ٭ست ٞشْتٯ ثبضذ ٪ ٬نض تُننش ٚبسثشي  ٬تشا٪ ٥ٚبضي اص
تُننش قشحٰبي تٓػن٣ي ( ٣ٚي)٦ ،ط٧٭ ٠پشداخت ثٱبي خذ٦بت تُننش ٚبسثشي يب تشا ٥ٚثش اسبس ٓ٦بد ايْ ٩ػ٦ ١ي ض٭٪ذ.
تجػشٮ  -1ثذيٱي است دس ٦٭اسدي ٚٯ ا٦ال٘ داساي ت٭إْ ٖج٣ي ثب ضٱشداسي ثبض٫ذ ،آ ٨ت٭إْ ً٦تجش است.
تجػشٮ  -2ثٱبي خذ٦بت ٦زٚ٭س غشْب دس ٰٟ٫ب ٤تُننش ٚبسثشي اص س٧ت ٞش٬ٮ َنشا٪تٓبيي ثٯ س٧ت ٞش٬ٮ ا٪تٓبيي دسيبْت خ٭اٰذ
ضذ.
هادُ ٚ -44بسثشيٰب ثٯ ٞ 6ش٬ٮ اغ٣ي ثٯ ضشح صيش تٗسن٦ ٥يض٭٪ذ:
ا٪تٓبيي ٞش٬ٮ 1

ا٪تٓبيي ٞش٬ٮ 2

٪ن٧ٯ ا٪تٓبيي

٦ج٫ب

٪ن٧ٯ َنش ا٪تٓبيي

َنش ا٪تٓبيي

تدبسي

اٖب٦تي

غً٫تي

٦سٛ٭٪ي

٬سصضي

ْؿبي سجض

اداسي

ا٪جبسداسي

تأسنسبت ضٱشي

ْشٰٟ٫ي

ثبٌ

تدٱنضات ضٱشي ٞش٬ٮ 1

آ٦٭صضي

تدٱنضات ضٱشي ٞش٬ٮ 2

صسايي

ثبٰٙ٪ب ٣ٚ ٬نٯ ٦ؤسسبت
٦ب٢ي  ٬ايتجبسي

( اي ٥اص آ٦٭صضي ٬
ضشٚتٰبي تدبسي ٬
دْبتش ثبصسٞب٪ي خػ٭غي

ت٭سيستي

آ٦٭صش يب٢ي )

دا٦ذاسي

ثٱذاضتي

ً٦جش
پبسٚنٝ٫

تجػشٮ ٚ -1بسثشي تدٱنضات ضٱشي ٞش٬ٮ  1ضب ١٦پ٧پ ث٫ضي ٬ ٩دْبتش ضشٚتٰبي خذ٦بتي  ٬تدٱنضات ضٱشي ٞش٬ٮ  2ضب١٦
 ٬ CNGايستٟبٮ آتص٪طب٪ي ٦يثبضذ.
تجػشٮ  -2ثٱبي خذ٦بت تُننش ٚبسثشي ثٯ ثٱذاضتي ص٦ب٪ي ٬غ٭٦ ٠يٞشدد ٚٯ ثٱشٮثشداسي ا٪تٓبيي اص آ ٨غ٭ست پزيشد ٬
٦٭اسدي ٪هنش ٦شاٚض دس٦ب٪ي خنشيٯ  ٬خب٪ٯٰبي ثٱذاضت سا ضب٧٪ ١٦يٞشدد.
هادُ  – 45اسصشٞزاسي ٚبسثشيٰب ثشاي ٰشيٞ ٙش٬ٮٰبي ٚبسثشي ثش ٦ج٫بي ؾشيجي اص  pثٯ ضشح صيش ٦يثبضذ:
ٞش٬ٮ ٚبسثشي

ؾشيت p

ا٪تٓبيي ٞش٬ٮ 2

120

٪ن٧ٯ ا٪تٓبيي

100

٦ج٫ب

50

٪ن٧ٯ َنشا٪تٓبيي

25

َنشا٪تٓبيي

10

هادُ  -46ثٱبي خذ٦بت تُننشٚبسثشيٰب (دس ٞش٬ٮٰبي ٚبسثشي ٫٦ذسج دس خذ٦ ٠٬بدٮ  )34ثٯ ضشح ساثكٯ صيش ٦حبسجٯ ٬
دسيبْت ٞشدد:
بهاي خدهات هز هتزهزبع تغييز ماربزي اعياى اهالك = ( × %01ضزيب ماربزي قدين – ضزيب ماربزي جديد) × p

تجػشٮ  -1دس غ٭ستي ٚٯ تُننش ٚبسثشي اص ٰش ٚبسثشي پبين٩تش ثٯ ٚبسثشي ا٪تٓبيي ٞش٬ٮ  1ثٯ غ٭ست ٦٭سدي ثبضذ ،حٗ٭ٔ تُننش
ٚبسثشي ثٯ ٦بخز  180Pثٯ اصاي ٰش ٦تش٦شثى اينب ٨ثب اي٧ب ٠ؾشيت قجٗبت تدبسي (٫٦ذسج دس تجػشٮ ٦ 1بدٮ ٦ )17حبسجٯ
خ٭اٰذ ضذ  ٬ثشاي ا٦ال٘ داساي اس٫بد ٦٭ٖ٭ْٯ اداسٮ اٖ٬بِ  ٬آستبٗ٪ذس سؾ٭ي٦ ،جبْ ٍ٢٭ٔ ثب  %30تخٓنّ ٦حبسجٯ  ٬دسيبْت
ٞشدد.
تجػشٮ  -2دس غ٭ستي ٚٯ تُننش ٚبسثشي اص ٰش ٚبسثشي پبين٩تش ثٯ ٚبسثشي ا٪تٓبيي ٞش٬ٮ  1ثش اسبس تُننش قشح تٓػن٣ي ثبضذ،
حٗ٭ٔ ضٱشداسي ٦طٱذ ثٯ ٦بخز ي ٙس٭ٓ٦ ٤بد تجػشٮ ٦ 1حبسجٯ ٞشدد.
هادُ  -47ثٱبي خذ٦بت اْضايص تشا٪ ٥ٚبضي اص تُننش قشحٰبي تٓػن٣ي (٣ٚي) ثٯ اصاي ٰش ٦تش٦شثى ٦بصاد تشا ٥ٚدس ح٭صٮ 1
دسآ٦ذي ً٦بد ،40p ٠دس ح٭صٮٰبي  3 ٬ 2دسآ٦ذي ً٦بد ٬ 30 p ٠دس ح٭صٮٰبي  5 ٬ 4دسآ٦ذي ً٦بد٦ 20p ٠يثبضذ  ٬ثٱبي
خذ٦بت اْضايص تشا٪ ٥ٚبضي اص ٦ػ٭ثبت ٧ٚنسن٭٦ ٨بدٮ پ٫ح ،پش٬طٮٰبي ٦طبسٚتي َ ٬نشٮ (٦٭سدي) ثش اسبس ؾشايت َp
(٦٭ؾ٭و تجػشٮ ٦ 4بدٮ  14يب ٦بدٮ ٦ )24حبسجٯ  ٬دسيبْت ض٭د.

تجػشٮ دس ٦٭اسدي ٚٯ ثٯ خبقش تُننش قشحٰبي تٓػن٣ي٦ ٙ٣٦ ،ط٧٭ ٠پشداخت ثٱبي خذ٦بت تُننش ٚبسثشي يب اْضايص تشا٥ٚ
ضذٮ ثبضذ ،دس غ٭ست تٗبؾبي ٦ب٦ ٙ٢ج٫ي ثش ا٪تٗب ٙ٣٦ ٠ثب ٚبسثشي  ٬تشا٦ ٥ٚػ٭ة ٖج٣ي ،دس غ٭ستنٛٯ ا٪تٗبٞ ٠نش٪ذٮ سس٧ب
تًٱذ ٧٪بيذ دس اصاي استٓبدٮ اص ا٪تٓبو ٚبسثشي يب تشا ٥ٚخذيذ  ٙ٣٦دس ٰٟ٫ب ٤غذ٬س پش٬ا٪ٯ يب پبيبٛ٪بس سبخت٧ب٪ي؛ حٗ٭ٔ ٦زٚ٭س سا
ثٯ ٪ش س٬ص ثٯ ضٱشداسي ثپشداصد ،ضٱشداسي ٦طٱذ ٦٭نّ است ثش اسبس ٚبسثشي  ٬تشا٦ ٥ٚػ٭ة ٖج٣ي ثب ا٪تٗب٦ ٙ٣٦ ٠٭اْٗت
٧٪بيذ.

فصل  ;7بْاي خذهات ٍرٍد بِ هحذٍدُ ٍ تاهيي ازاًِ خذهاتي طزح جاهع ضْز هطْذ
هادُ  -48دس ساستبي اخشاي اغالحنٯ ٦بدٮ ٖ 101ب٪٭ ٨ضٱشداسيٰب ٦ ٬ست٫ذ ثٯ تجػشٮ ٦ 4بدٮ ٬احذٮ تًنن٬ ٩ؾًنت ا٦ال٘
٬اٖى دس قشحٰبي د٢٬تي  ٬ضٱشداسيٰب ،ثٯ ٫٦ه٭س دسيبْت حٗ٭ٔ ضٱشداسي ٦طٱذ ثبثت ٦ضايبي ٬س٬د ثٯ ٦حذ٬دٮ  ٬ثٯ تجى آ٨
تٓٛن ٙيب اْشاص٣ٚ ،نٯ اساؾي  ٬ا٦ال٘ خبسج اص خف ٦حذ٬دٮ سب(1367 ٠سب ٠تػ٭يت ٖب٪٭ ٨تًنن٬ ٩ؾًنت ا٦ال٘ ٬اٖى دس
قشحٰبي د٢٬تي  ٬ضٱشداسيٰب) ٦ط٧٭٬ ٠اٞزاسي دسغذي اص يشغٯ دس تػشِ خ٭د ثٯ ضٱشداسي ٦طٱذ؛ ثٯ ضشح خذ ٠٬صيش
خ٭اٰ٫ذ ث٭د (ثٯ استث٫بي ٦٭اسدي ٚٯ دس ٰ٧ن٦ ٩ػ٭ثٯ ً٦بِ ضذٮا٪ذ):

سديّ

٦سبحت يشغٯ دس تػشِ ٦٭ديب٨

ثشاي ٗ٦بديش

1

اساؾي  ٬ا٦ال٘ تب ٦ 500تش٦شثى

٦ ١ٚتشاط

اساؾي  ٬ا٦ال٘ ثنص اص 500

ثنص اص٦ 500تش٦شثى تب

٦تش٦شثى تب ٦ 1000تش٦شثى

٦ 1000تش٦شثى

اساؾي  ٬ا٦ال٘ ثنص اص 1000

ثنص اص ٦ 1000تش٦شثى

٦تش٦شثى تب٦ 3000تش٦شثى

تب ٦ 3000تش٦شثى

اساؾي  ٬ا٦ال٘ ثنص اص 3000

ثنص اص ٦ 3000تش٦شثى

٦تش٦شثى تب ٦ 15000تش٦شثى

تب ٦ 15000تش٦شثى

اساؾي  ٬ا٦ال٘ ثنص اص 15000

ثنص اص 15000

٦تش٦شثى

٦تش٦شثى

2

3

4

5

دس غ٭ست ٪ذاضت٩

دس غ٭ست داضت٩

يشغٯ دس ٦سنش

يشغٯ دس ٦سنش

 12دسغذ

20/75

 20دسغذ

28/75

 30دسغذ

 35دسغذ

43/75

38/75

43/75

43/75

تجػشٮ ٣ٚ -1نٯ اساؾي  ٬ا٦ال٘ تب ٦سبحت ٦ 500تش٦شثى يشغٯ دس تػشِ ٦٭ديب٨؛ ٬اٖى دس سٛ٭٪تٞبٮٰبي َنشسس٧ي ،دس
غ٭ست ٪ذاضت ٩يشغٯ دس ٦سنش؛ ٦ط٧٭ 10 ٠دسغذ  ٬دس غ٭ست داضت ٩يشغٯ دس ٦سنش ٦ط٧٭ 18/75 ٠دسغذ ثبثت ٦ضايبي
٬س٬د ثٯ ٦حذ٬دٮ خ٭اٰ٫ذ ضذ.
تجػشٮ  -2دس ٰش حب ٠حٗ٭ٔ ضٱشداسي ٦طٱذ ثبثت ٦ضايبي ٬س٬د ثٯ ٦حذ٬دٮ اص  43/75دسغذ ٪جبيذ ثنطتش ض٭د.
تجػشٮ ٣ٚ -3نٯ اساؾي  ٬ا٦ال٘ خبسج اص خف ٦حذ٬دٮ سبٚ 1367 ٠ٯ اص ضٱشداسي پش٬ا٪ٯ يب پبيبٛ٪بس يب ٓ٦بغب حسبة يب ٰش ٪٭و
ٞ٭اٰي ثب ايال ٤ؾبثكٯ ثش اسبس قشح تٓػن٣ي ٦ال٘ ي( ١٧يب قشح اخشايي ضٱشداسي) ٚٯ دا ٠ثش تس٭يٯ حسبة ثذٰي ثٯ
ضٱشداسي تب ص٦ب ٨غذ٬س ٞ٭اٰي ثبضذ؛ دسيبْت ٧٪٭دٮا٪ذ  ،يب ٦ذاس٘ ٦ ٬ست٫ذاتي ٦ج٫ي ثش پشداخت يب ٬اٞزاسي ٦ضايبي ٬س٬د ثٯ
٦حذ٬دٮ داضتٯ ثبض٫ذ ،اص ٬اٞزاسي حٗ٭ٔ ضٱشداسي ثبثت ٦ضايبي ٬س٬د ثٯ ٦حذ٬دٮ ً٦بِ ٦يثبض٫ذ؛ ٟ٦ش آٛ٪ٯ دس آ٦ ٨ست٫ذات ٬
٦ذاس٘ غبدسٮ ،غشاحتب ٖنذ ضذٮ ثبضذ ٚٯ حٗ٭ٔ ضٱشداسي ٦طٱذ ثبثت ٦ضايبي ٬س٬د ثٯ ٦حذ٬دٮ دسيبْت ٪طذٮ  ٬دس ٦د٭صٰبي
ثًذي اخز خ٭اٰذ ضذ.
تجػشٮ  -4ثبٌٰبيي ٚٯ داساي سأي ٧ٚنسن٭٦ ٨بدٮ ٖ 12ب٪٭ ٨ص٦ن ٩ضٱشي ٦ ٬بدٮ  7آين٪٩ب٦ٯ حٓم ٞ ٬ستشش ْؿبي سجض ٦ج٫ي
ثش يذ ٤تبينذ ثبٌ ثبض٫ذ ٪نض ٦ط٧٭ ٠اي٦ ٩ػ٭ثٯ ٦يٞشد٪ذ  ٬ثبيذ حٗ٭ٔ ضٱشداسي ٦طٱذ ثبثت ٦ضايبي ٬س٬د ثٯ ٦حذ٬دٮ سا ثشاثش
اي٦ ٩ػ٭ثٯ پشداخت ٧٪بي٫ذ.
هادُ  -49دس ساستبي اخشاي اغالحنٯ ٦بدٮ ٖ 101ب٪٭ ٨ضٱشداسيٰب ،ثٯ ٫٦ه٭س دسيبْت حٗ٭ٔ ضٱشداسي ٦طٱذ ثبثت تب٦ن٩
سشا٪ٯ خذ٦بتي قشح خب٦ى ٪بضي اص تٓٛن ٙيب اْشاص٣ٚ ،نٯ اساؾي  ٬ا٦ال٘ داخ٦ ١حذ٬دٮ سب( 1367 ٠سب ٠تػ٭يت ٖب٪٭ ٨تًنن٩
٬ؾًنت ا٦ال٘ ٬اٖى دس قشحٰبي د٢٬تي  ٬ضٱشداسيٰب) ٦ط٧٭٬ ٠اٞزاسي دسغذي اص يشغٯ دس تػشِ خ٭د ثٯ ضٱشداسي
٦طٱذ؛ ثٯ ضشح خذ ٠٬صيش خ٭اٰ٫ذ ث٭د (ثٯ استث٫بي ٦٭اسدي ٚٯ دس ٰ٧ن٦ ٩ػ٭ثٯ ً٦بِ ضذٮا٪ذ):

سديّ

٦سبحت يشغٯ دس تػشِ ٦٭ديب٨

ثشاي ٗ٦بديش

1

اساؾي  ٬ا٦ال٘ تب ٦ 500تش٦شثى

٦ ١ٚتشاط

اساؾي  ٬ا٦ال٘ ثنص اص ٦ 500تش٦شثى تب

ثنص اص٦ 500تش٦شثى تب

٦ 1000تش٦شثى

٦ 1000تش٦شثى

اساؾي  ٬ا٦ال٘ ثنص اص ٦ 1000تش٦شثى

ثنص اص ٦ 1000تش٦شثى تب

تب٦ 3000تش٦شثى

٦ 3000تش٦شثى

اساؾي  ٬ا٦ال٘ ثنص اص ٦ 3000تش٦شثى تب

ثنص اص ٦ 3000تش٦شثى تب

2

3
4

دس غ٭ست ٪ذاضت٩

دس غ٭ست داضت٩

يشغٯ دس ٦سنش

يشغٯ دس ٦سنش

0

0

 12دسغذ

 20/75دسغذ

 20دسغذ

 28/75دسغذ

 25دسغذ

 33/75دسغذ

5

٦ 15000تش٦شثى

٦ 15000تش٦شثى

اساؾي  ٬ا٦ال٘ ثنص اص ٦ 15000تش٦شثى

ثنص اص ٦ 15000تش٦شثى

 35دسغذ

 43.75دسغذ

تجػشٮ٣ٚ -نٯ اساؾي  ٬ا٦ال٘ داخ٦ ١حذ٬دٮ سبٚ 1367 ٠ٯ اص ضٱشداسي پش٬ا٪ٯ يب پبيبٛ٪بس يب ٓ٦بغب حسبة يب ٰش ٪٭و ٞ٭اٰي
ٚٯ دا ٠ثش تس٭يٯ حسبة ثذٰي ثٯ ضٱشداسي تب ص٦ب ٨غذ٬س ٞ٭اٰي ثبضذ؛ دسيبْت ٧٪٭دٮا٪ذ ،اص پشداخت حٗ٭ٔ ضٱشداسي ٫٦ذسح
دس اي٦ ٩بدٮ ٦حذ٬دٮ ً٦بِ ٦يثبض٫ذ.
هادُ  -4:حٗ٭ٔ ضٱشداسي ٦طٱذ دس خػ٭ظ ٦٭اد  38 ٬ 37ايْ ٩ػ١؛ دس ا٢٬٭يت ا ٠٬ثٯ غ٭ست ص٦ن ٩دسيبْت ٦يض٭د ٬
دس غ٭ستنٛٯ تٓٛن ٙسٱ ٥ضٱشداسي ٦طٱذ ٫٦دش ثٯ يذ ٠٬اص حذ ٪ػبة تٓٛن ٙيب ؾ٭اثف تٓٛنٞ ٙشدد ،غشْب ثٯ اصاي ٰش
٦تش٦شثى يشغٯ سٱ ٥ضٱشداسي ً٦بد٦ 120p ٠حبسجٯ  ٬دسيبْت ٞشدد .ؾ٫٧ب دس غ٭ستي ٚٯ تٓٛن ٙسٱ ٥ضٱشداسي ٦طٱذ
٫٦دش ثٯ يذ ٠٬اص حذ ٪ػبة تٓٛن ٙيب ؾ٭اثف تٓٛن٪ ٙج٭دٮ ٢٬ي ٦ب ٙ٢دسخ٭است ثشاي پشداخت اسصش ٚبسض٫بسي س٬ص ص٦ن٩
سٱ ٥ضٱشداسي ٦طٱذ ثدبي ٬اٞزاسي  ٙ٣٦سا داضتٯ ثبضذ ،دس غ٭ست ٦٭اْٗت ضٱشداسي ،حٗ٭ٔ ضٱشداسي غشْب ثش ٦ج٫بي
اسصش ٚبسض٫بسي سس٧ي س٬ص ٦ ٙ٣٦حبسجٯ  ٬دسيبْت ض٭د.
هادُ  -51آ ٨دستٯ اص اساؾي  ٬ا٦الٚي ٚٯ ثٯ ٦٭خت قشح ٰبي تٓػن٣ي يب اخشايي؛  ١ٚيشغٯ دس تػشِ ٦٭ديب ،٨دس ٦سنش
ٖشاس داضتٯ ثبضذ ،پس اص ٚسش سٱ ٥ضٱشداسي ثبثت ٦ضايبي ٬س٬د ثٯ ٦حذ٬دٮ يب تب٦ن ٩سشا٪ٯ خذ٦بتي (چ٫ب٪چٯ قجٕ ٦٭اد ٬ 37
٦ 38ط٧٭٬ ٠اٞزاسي حٗ٭ٔ ضٱشداسي ثبض٫ذ) ،ثبٖن٧ب٪ذٮ ٦سبحت يشغٯ دس تػشِ آ٪ٱب ثب تشا٦ ٥ٚ ٥ٚسٛ٭٪ي ٦٭سد اسصيبثي
ٚبسض٫بسي ٖشاسٞشْتٯ  ٬خشيذاسي ض٭د.
هادُ  -52دس خػ٭ظ آ ٨دستٯ اص اساؾي  ٬ا٦الٚي ٚٯ ثٯ ٦٭خت قشحٰبي تٓػن٣ي يب اخشايي ثخطي اص يشغٯ دس تػشِ
٦٭ديب ٨دس ٦سنش ٖشاس داضتٯ ثبضذ ،چ٫ب٪چٯ ٦ط٧٭ ٠پشداخت سٱ ٥ضٱشداسي ٦طٱذ ثبثت ٦ضايبي ٬س٬د ثٯ ٦حذ٬دٮ يب تب٦ن ٩سشا٪ٯ
خذ٦بتي قشح خب٦ى ٪نض ثبض٫ذ ،اثتذا ٦سبحت يشغٯ دس ٦سنش اص سٱ ٥ضٱشداسي ٚسش ضذٮ ،چ٫ب٪چٯ پس اص آ ٨ضٱشداسي ق٣جٛبس
ض٭د ،ثٯ ٪سجت ٦سبحت ق٣جٛبسي ضٱشداسي؛ قجٕ ٓ٦بد ٦بدٮ  39ي ١٧ض٭د  ٬چ٫ب٪چٯ ٦٭دي ق٣جٛبس ض٭د ،ؾ ٩٧سيبيت ٚب١٦
يشغٯ دس ٦سنش٪ ،سجت ثٯ ٦سبحت ق٣ت ٦٭دي قجٕ ٓ٦بد ٦بدٮ  48ي ١٧ض٭د.
هادُ  -53دس ٰش ٞ٭٪ٯ پبسخٟ٭يي ثٯ اساؾي  ٬ا٦ال٘ ثب ثٱشٮثشداسي ٞش٬ٮٰبي َنشا٪تٓبيي٪ ،ن٧ٯ ا٪تٓبيي ٦ ٬ج٫ب (ثٯ استث٫بي
ثٱشٮثشداسي ٦سٛ٭٪ي) ٫٦ذسج دس ٦بدٮ 33؛ ٦طش٬ـ ثٯ حٓم  ٬اخشاي ثٱشٮثشداسي خذ٦بتي اص ٦ ،ٙ٣٦بدا٦ي ٚٯ اي ٩ا٦ال٘
ثٱشٮثشداسي خذ٦بتي سا حٓم ٧٪بي٫ذ ،اص پشداخت حٗ٭ٔ ضٱشداسي ثبثت ٦ضايبي ٬س٬د ثٯ ٦حذ٬دٮ يب تب٦ن ٩سشا٪ٯ خذ٦بتي قشح
خب٦ى ً٦بِ خ٭اٰ٫ذ ث٭د.

هادُ  -54دس خػ٭ظ ٣ٚنٯ اساؾي  ٬ا٦ال٘ دس تػشِ ٦٭ديبٚ ٨ٯ ٦٭سد ثٱشٮثشداسي ٦سٛ٭٪ي ث٭دٮ ٦ ٬سبحت يب يشؼ
ٖكًبت آ٪ٱب ٧ٚتش اص حذ٪ػبة تٓٛن٦ ٙسٛ٭٪ي قشح تٓػن٣ي ٦ال٘ ي ١٧ثبضذ ،اص خ٣٧ٯ ٖكًبتي ٚٯ اص قشيٕ ٦شاخى ٖب٪٭٪ي
تٓٛن ٙيب اْشاص ضذٮ  ٬ثشاي آ٪ٱب س٫ذ غبدس ضذٮ است ٪ ٬نض پالٰ٘بيي ٚٯ ثش ٰ٧ن٫٦ ٩٭ا ٠ت٭سف ضٱشداسي ٦طٱذ پبسخٟ٭يي
٦ي ض٭د ،چ٫ب٪چٯ ثش اسبس ث٫ذٰبي ْ٭ٔ ٦ط٧٭ ٠پشداخت ٦ضايبي ٬س٬د ثٯ ٦حذ٬دٮ ثبض٫ذ ،حٗ٭ٔ ضٱشداسي ٦طٱذ ثبثت تٓٛنٙ
٧ٚتش اص ؾبثكٯ ضٱشسبصي؛ غشْب قجٕ ؾشايت ٫٦ذسج دس سديّ  1خذ٦ ٠٬بدٮ  37يب تجػشٮ ٧ٰ 1ب٦ ٨بدٮ ٓ٦ ٬بد ٦بدٮ  ٬ 44ثش
اسبس ٦سبحت حذاٖ ١ؾبثكٯ تٓٛن٦ ٙسٛ٭٪ي ً٦بد ٠قشح تٓػن٣ي ٦ال٘ ي٦ ١٧حبسجٯ ضذٮ  ٬دسيبْت ٰش ٞ٭٪ٯ ٬خٱي ثبثت
حٗ٭ٖبت يشغٯ؛ تحت ٰش ي٫٭ا ٨ديٟشي ٦دبص ٪خ٭اٰذ ث٭د.
ٰ٧چ٫ن ٩دس غ٭ستنٛٯ اي ٩پال٘ ٰب ثش اسبس ٓ٦بد ث٫ذٰبي ْ٭ٔ ٦ط٧٭ ٠پشداخت ٦ضايبي ٬س٬د ثٯ ٦حذ٬دٮ ٪جبض٫ذ ،حٗ٭ٔ
ضٱشداسي ٦طٱذ ثبثت تٓٛن٧ٚ ٙتش اص ؾبثكٯ ضٱشسبصي؛ غشْب قجٕ ٦بدٮ  ٬ 44ثش اسبس ٦سبحت حذاٖ ١ؾبثكٯ تٓٛنٙ
٦سٛ٭٪ي ً٦بد ٠قشح تٓػن٣ي ٦ال٘ ي٦ ،١٧حبسجٯ ضذٮ  ٬دسيبْت ٰش ٞ٭٪ٯ ٬خٱي ثبثت حٗ٭ٖبت يشغٯ؛ تحت ٰش ي٫٭ا٨
ديٟشي ٦دبص ٪خ٭اٰذ ث٭د.
فصل  ;8بْاي خذهات تفكيك
هادُ  -55ثٱبي خذ٦بت تٓٛن ٙيشغٯ ثٯ اصاي ٰش ٦تش٦شثى اص  ١ٚيشغٯ دس تػشِ ٦٭ديب ،٨اي ٥اص ايٛ٫ٯ ٦ط٧٭ ٠پشداخت
حٗ٭ٔ ضٱشداسي ثبثت ٦ضايبي ٬س٬د ثٯ ٦حذ٬دٮ يب تب٦ن ٩سشا٪ٯ خذ٦بتي قشح خب٦ى ثبض٫ذ يب ٪جبض٫ذ ،دس ا٦ال٘ ثب ٚبسثشي تدبسي
ً٦بد ٬ 10P ٠دس سبيش ٚبسثشيٰب ً٦بد٦ 6P ٠حبسجٯ  ٬دسيبْت ض٭د.
تجػشٮ  -1دس ثبصتٓٛنٰ ٙبي ثًذي ا٦ال٘ ،ثٱبي خذ٦بت تٓٛن ٙثٯ ضشح ْ٭ٔ غشْب ضبٖ ١٦كًٯ د٦ ٬ ٤٬ب ثًذ آ( ٨آ٪ٱ٥
ٖكًبت ٚ٭چٛتش) ٦يض٭د.
تجػشٮ  -2دس ح٭صٮٰبي  5 ٬ 4دسآ٦ذي دس ٰش غ٭ست حٗ٭ٔ ضٱشداسي ٦طٱذ (٦٭ؾ٭و ٦٭اد ْػ٭)7 ٬ 6 ٠؛ ثشاي يشغٯٰبي دس
تػشِ ٦٭ديبٚ ٨ٯ ٦سبحت آ٪ٱب ٧ٚتش اص ٦ 100تش٦شثى ث٭دٮ ٦ ٬٭سد استٓبدٮ ٦سٛ٭٪ي ٖشاس داضتٯ ثبض٫ذ٪ ،جبيذ اص ٦ 15ن٣ن٭ ٨سيب٠
ثنطتش ض٭د.
فصل  ;9اايز هَارد
هادُ  -56ي٭اسؼ  ٬ ١ٗ٪ا٪تٗب ٠يشغٯ يب اينب ٨ثٯ اصاي ٰش ٦تش٦شثى سٱ ٥اً٢شغٯ يب اينب ٙ٣٦ ٨يب آپبست٧بٰ( ٨ش ٚذا٤
ثضسٞتش ثبضذ) ،ثشاي ٣ٚنٯ ا٦ال٘ ٦ ٬٭ٖ٭ْبت ثب ثٱشٮثشداسي َنشتدبسيً٦ ،بد ٠سٯ دسغذ ٖن٧ت ٫٦كٗٯاي س٬ص ٬ )0.03P( ٙ٣٦
ي٭اسؼ  ٬ ١ٗ٪ا٪تٗب ٠يشغٯ يب اينب ٨يب سشٖٓ٣ي ثٯ اصاي ٰش ٦تش٦شثى اينب ٨ثب ثٱشٮثشداسي تدبسيً٦ ،بدٰٓ ٠تدٰٖ ٥ن٧ت
٫٦كٗٯاي س٬ص ٦ )0.7P( ٙ٣٦حبسجٯ  ٬دسيبْت ٞشدد.

هادُ  -57ي٭اسؼ اساؾي سٰب ضذٮ َ ٬نش٦حػ٭س اص ص٦نٰ٩بيي ٚٯ ً٦بثش آ٪ٱب آ٦بدٮسبصي ٪طذٮ يب ضٱشداسي اٛ٦ب ٨غذ٬س
پش٬ا٪ٯ احذاث ث٫ب يب دي٭اسٚطي سا ٪ذاضتٯ ثبضذ يب دس ثبْت پش ٖشاس ٪ذاضتٯ ثبض٫ذٖ ،بث٦ ١حبسجٯ  ٬دسيبْت ٪نست.
تجػشٮ٫٦ -ه٭س اص ثبْت پش آ ٨است ٚٯ دس ٰش ث٣٭٘ ضٱشي ،حذاٖٖ %70 ١كًبت ث٣٭٘ احذاث ضذٮ ثبض٫ذ.
هادُ  -58دس خػ٭ظ ثٱبي خذ٦بت ثٱشٮثشداسي ٦٭ٖت ٦بدا٦ي ٚٯ ضٱشداسي ٦طٱذ اليحٯ خذيذي دس اي ٩خػ٭ظ اسائٯ
٧٫٪٭دٮٓ٦ ،بد ٦ػ٭ثٯ /3/1861ش ٦٭س  86/05/23ض٭ساي اسال٦ي ضٱش ٦طٱذ ثٯ ٖ٭ت خ٭د ثبٖنست  ٬دس ً٦بثشي ٚٯ
ضٱشداسي ٦طٱذ ٪سجت ثٯ غذ٬س ٦د٭ص ثٱشٮثشداسي دائ ٥تدبسي اٖذا٦ ٤ي٧٪بيذ ،حست تٗبؾبي ٦٭ديب ،٨ضٱشداسي ٦طٱذ
٦٭نّ ثٯ غذ٬س ٦د٭ص ثٱشٮثشداسي ٦٭ٖت تدبسي خ٭اٰذ ث٭د.
هادُ  -59دس خػ٭ظ ا٦ال٘ داساي يشغٯ ٬اٖى دس ٦سنش قشحٰبي ضٱشداسي ٚٯ ْبٖذ ا٢٬٭يت ت٣٧وٰ ٙسوت٫ذ ،ثوٯ اسوت٫بد
غ٭ست خ٣سٯ ٦٭س ٧ٚ 1367/12/20نسن٭٦ ٨بدٮ پ٫ح ض٭ساييب٢ي ضٱشسبصي ٧ً٦ ٬بسي ٦طٱذ ،حٗ٭ٔ ٦٭ديب ٨دس اصاي يشغوٯ
دس ٦سنش سيبيت ضذٮ؛ غشْب ثٯ غ٭ست تشا ٥ٚتط٭يٗي ٖبث ١تٱبتش ث٭دٮ ٪ ٬ٱبيتب تشاٖ ٥ٚبث ١ايكب ثٯ ٦٭ديوب( ٨ثوب ٚوبسثشي ٦دوبص
قشح تٓػن٣ي  )ٙ٣٦ثشاي احذاث ث٫ب دس ايٖ ٩جن ١ا٦ال٘ يجبستست اص:
(٦ %30سبحت ٗ٦ذاس يشغٯ دس ٦سنش ٦ +سبحت يشغٯ ٖج ١اص تًشيؽ ) × دسغذ تشا٦ ٥ٚدبص قشح تٓػن٣ي (ٚٯ ٧ٚتش اص
 %100يشغٯ ٧٪يض٭د)
تجػشٮ  -1اسصش سيب٢ي ً٦بد ٠تشا ٥ٚتط٭يٗي ايٖ ٩جن ١ا٦ال٘ ،ثش اسبس ؾشايت َ٫٦ pذسج دس خذ ٠٬تجػوشٮ ٦ 4وبدٮ ٬ 14
ثش حست َ pص٦ب ٨ايكبي تشا٦ ٥ٚحبسجٯ خ٭اٰذ ضذ.
تجػشٮ  -2دس ٦٭اسدي ٚٯ ت٧ب ٤يب ثخطي اص ت شا ٥ٚتط٭يٗي ثٯ ٢حبل ْ٫ي ٖبث ١ايكب دس ٰ٧وب٣٦ ٨و٪ ٙجبضوذً٦ ،وبد ٠اسصش
سيب٢ي آ ٨تشاٰ٥ٚب ثٯ ي٫٭ا ٨ق٣ت ٦٭دي ٫٦ه٭س ٞشدد.
تجػشٮ  -3ثب ت٭خٯ ثٯ ايٛ٫ٯ اسصشٞزاسي تشاٰ٥ٚب ثٯ اصاي يشغٯ دس ٦سنش (تشا٧ٚي ً٦وبد 1.3 ٠ثشاثوش ٦سوبحت يشغوٯ دس
٦سنش × دسغذ تشا٦ ٥ٚدبص قشح تٓػن٣ي) ثش اسبس ؾشايت َ pغ٭ست ٦يپزيشد ،دس غذ٬س ٦د٭ص احذاث ث٫ب؛ اي٦ ٩توشاط توشا٥ٚ
ثشاي ي٪ ٙ٭ثت اص پشداخت ي٭اسؼ صيشث٫بي ٦سٛ٭٪ي ً٦بِ ٦يثبضذ.
تجػشٮ  ١ٚ -4تشاٰ٥ٚبي ايكب ضذٮ ثٯ ايٖ ٩جن ١ا٦ال٘ (ثب ٰش ٪٭و ثٱشٮ ثشداسي)؛ ثبثت ٬اٞزاسي يشغٯ دس ٦سونش آ٪ٱوب ثوٯ
ضٱشداسي ثب ي٫٭ا ٨تشا ٥ٚتط٭يٗي  ٙ٣٦پبداس  ٬دائ٧ي ث٭دٮ  ٬دس سبخت  ٬سبصٰبي ثًذي ،اي ٩تشاٰ٥ٚب غشْب ٦طو٧٭ ٠يو٭اسؼ
صيشث٫بي ٦شث٭قٯ خ٭اٰ٫ذ ضذ.
هادُ  -5:دس خػ٭ظ ٪ح٭ٮ دسيبْت  ٬تٗسنف ٦كب٢جبت ضٱشداسي ٦طٱذ اص ٦٭ديب ٨قجٕ ٓ٦بد ٦ػ٭ثٯ ض٧بسٮ /3/91/470ش
٦٭س  ٬ 91/02/10اغالحنٯ آ٪ ٬ ٨نض ٦ػ٭ثٯ ض٧بسٮ /3/91/5412ش ٦٭س ( 91/11/30ثٯ خض ٦بدٮ  3آ )٨اٖذاٞ ٤شدد.

هادُ  -61حٗ٭ٔ ضٱشداسي ٦طٱذ دس خػ٭ظ ٦٭ؾ٭يبت اي٦ ٩ػ٭ثٯ؛ اص اثتذاي سب 1392 ٠ثٯ ثًذ غشْب ثش اسبس ٓ٦بد اي٩
٦ػ٭ثٯ ٖبث ١دسيبْت است  ٬ضٱشداسي ٦طٱذ  ّ٣ٛ٦ثٯ اخشاي ٣ٚنٯ ٓ٦بد اي٦ ٩ػ٭ثٯ ث٭دٮ  ٬حٕ اخشاي ٰنچ ي ٙاص ٦٭اد آ ٨سا
ثٯ ت٫ٱبيي ٪ذاسد .ثذيٱي است اص اي ٩تبسيخ ٣ٚنٯ ٓ٦بد ٦ػ٭ثبت ٖج٣ي ض٭ساي اسال٦ي ضٱش ٦طٱذ ٚٯ دس اي٦ ٩ػ٭ثٯ ثشاي ٪ح٭ٮ
اٖذا ٤ضٱشداسي ٦طٱذ تًنن ٩ت٣ٛنّ ضذٮ؛ ثٯ ٦٭خت اي٦ ٩ػ٭ثٯ ُ٢٭ ٦يض٭٪ذ.
اي ٩دْتشچٯ ٦طت ١٧ثش ْ 8ػ٦ 50 ،١بدٮ  37 ٬تجػشٮ دس ٦٭س  91/12/20ثٯ تػ٭يت ض٭ساي اسال٦ي ضٱش ٦طٱذ سسنذ.

