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 به تصویب شورای اسالمی شهر احمدآباد رسید

 

 

 96جْت اجشاءدسسبل تؼشكِ ػَاسؼ ٍ ثْبي خذهبت ضْشداسي احوذآثبد

 هبًَى ًَسبصي ٍ ػوشاى ضْشي

ت٭سًٯ ٦ًبثط ٬ ايزبز پبضٚٱب ٬  ٪٭سبظي ٬ ي٧طا٨ ٬ اغالحبت اسبسي ٬ تأ٦ي٩ ٪يبظ٫٦سيٱبي ضٱطي ٬ احساث ٬ اغالح ٬ :٦1بزٮ

ي٧٭٦ي ٬  ت٭ٖٟٓبٰٱب( ٬ ٦يسا٪ٱب ٬ حٓم ٬ ٪ٟٱساضي پبضٚٱب ٬ ثبَٱبي ي٧٭٦ي ٦٭ر٭ز ٬ تأ٦ي٩ سبيط تأسيسبت ٦٭ضز ٪يبظ پبضٚي٫ٟٱب )

٬ ٦٭ظ٨٬ ضٱطٰب اظ ٬نبيّ اسبسي ضٱطزاضيٱب است ٬ ضٱطزاضيٱب زض ارطاي ٬نبئّ ٪٭سبظي ٦حالت ٬ ٦طاٖجت زض ضضس ٦ت٫بست 

 ٰبي رب٦ى ٰست٫س. ٰبي اسبسي ٬ ٪ٗطٯ ثٯ تٱيٯ ثط٪ب٦ٯ ٦صٚ٭ض ٣ٛ٦ّ

٬ زض سبيط ضٱطٰب اظ تبضيري ٚٯ ٬ظاضت ٚط٭ض تًيي٩ ٬ ايال٤ ٫ٚس ثط ٣ٚيٯ  1348زض ضٱط تٱطا٨ اظ تبضيد ا٠٬ ْط٬ضزي٩ ٦بٮ :٦2بزٮ

٬ ٦ستحسحبت ٬اٖى زض ٦حس٬زٮ ٖب٪٭٪ي ضٱط ي٭اضؼ ذبظ سبال٪ٯ ثٯ ٦أذص پ٫ذ زض ٰعاض ثٱبي آ٪ٱب ٚٯ قجٕ  سبذت٧ب٪ٱباضاؾي ٬ 

ض٭ز. ضٱطزاضيٱب ٫ٓ٣ٛ٦س ثط اسبس ٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ ي٭اضؼ ٦صٚ٭ض ضا ٬غ٭٠  ٦ي ٦ٗطضات اي٩ ٖب٪٭٨ تًيي٩ ذ٭اٰس ضس ثطٖطاض

٬ر٭ٮ حبغ١ اظ ارطاي اي٩ ٖب٪٭٨ زض َيط ٦٭اضز ٦ػطح زض اي٩  ٦ػطِ. ب٪٫سٚطزٮ ٬ ٫٦حػطاً ثٯ ٦ػطِ ٪٭سبظي ٬ ي٧طا٨ ضٱطي ثطس

 ٖب٪٭٨ زض ح٥ٛ تػطِ َيط ٖب٪٭٪ي زض ا٦٭ا٠ ز٢٬ت ذ٭اٰس ث٭ز.

 5/1سبظ٦ب٨ ضٱطزاضيٱب ٬ زٰيبضيٱبي ٚط٭ض  ثٯ   ٦15/01/89٭ضخ  01/133/819?ت٭ؾيح: يجبضت پ٫ذ زض ٰعاض قي اثالَيٯ ض٧بضٮ 

 % اغالح ضسٮ است<

طتيت ٧٦يعي ٬ تطريع ٬ قطظ ٬غ٭٠ ي٭اضؼ ٦صٚ٭ض ٬ تطتيت تًيي٩ ٪سجتي اظ ٖي٧ت ٣٦ٙ ٚٯ زض ٰط ضٱط ثب ت٭رٯ ثٯ ت :1تجػطٮ

اي ٚٯ اظ قطِ ٬ظاضت ٚط٭ض ت٫هي٥ ٬ ثٯ  ٪ب٦ٯ ٞيطز ثٯ ٦٭رت آيي٩ ضطائف ذبظ اٖتػبزي ٦أذص زضيبْت ي٭اضؼ ٖطاض ٦ي ٦ٗتؿيبت ٬

 .تًيي٩ ٬ ارطا ذ٭اٰس ضس ضسس تػ٭يت ٰيأت ٬ظيطا٨ ٦ي

اي٩ ٖب٪٭٨ ثط ٦ج٫بي ٧٦يعي ضٱطزاضي تًيي٩ ٬ ايال٤ ذ٭اٰس ضس  2ثٱبي اضاؾي ٬ سبذت٧ب٪ٱب ٬ ٦ستحسحبت ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  : ٦4بزٮ

٫ٓ٣ٛ٦س حساٚخط نطِ ز٬ سب٠ اظ تبضيد ض٧٭٠، ٧٦يعيٱبي ٦صٚ٭ض ضا ثب ضيبيت ؾ٭اثف شي١ ثٯ ي١٧  ٦2ط٧٭٠ ٦بزٮ  ٬ ضٱطزاضيٱبي

٦ٗب٤ يب ٪٧بي٫سٞب٨ ٖب٪٭٪ي آ٪ٱب ثط اسبس اي٩  ثٱبيي ٚٯ اظ قطِ ٦ب٢ٙ يب ٦ب٢ٛي٩ يب ٖبئ٥ ٪يب٦سٮآ٬ض٪س ٬ ٦بزا٤ ٚٯ ٧٦يعي ثٯ ي١٧ 

 ٞطزز ٦ال٘ ي١٧ ٦حس٭ة ذ٭اٰس ضس. ؾ٭اثف تًيي٩ ٬ ايال٤ ٦ي

٭ض ٬ ٬ظاضت زاضايي ثب ٚست اقالو اظ ٦طارى ٦ح٣ي تًيي٩ ٬ ط٬سي٣ٯ ٬ظاضت ٚ ثٯ اي ذ٭اٰس ث٭ز ٚٯ ثٱبي اضاؾي قجٕ ٖي٧ت ٫٦كٗٯ

ٰبي ٚط٭ض ٬  ضسيسٮ ثبضس ٬ ثٱبي سبذت٧ب٪ٱب ٬ ٦ستحسحبت ثط اسبس ؾ٭اثكي ذ٭اٰس ث٭ز ٚٯ ٬ظاضترب٪ٯ تػ٭يت ٰيأت ٬ظيطا٨ثٯ 

 ٬ظيطا٨ ضسيسٮ ثبضس. آثبزا٪ي ٬ ٦س٩ٛ تًيي٩ ٪٧٭زٮ ٬ ثٯ تػ٭يت ٰيأت

سبذت٧ب٨ ٦ال٘ پطزاذت ٰب ٬ ٚبضٞبٰٱب ٬ ٦ؤسسبت غ٫ًتي ٬ اٖتػبزي ٬ ي٧٣ي ْٗف ٖي٧ت ظ٦ي٩ ٬  زض ٦٭ضز ٚبضذب٪ٯ : 1تجػطٮ 

 ٞطْت. ي٭اضؼ ٖطاض ذ٭اٰس

ٚطي ٬ ثطٔ يب يٛي اظ آ٪ٱب زض زستطس سب٫ٚي٩ آ٨ ٫٦كٗٯ ٞصاضزٮ  زض ٫٦بقٗي اظ ٦حس٬زٮ ضٱط ٚٯ آة ٦طط٬ة ٢٭٢ٯ : 2تجػطٮ

٫٦بقٕ  ٰبي ثبيط ٬اًٖٯ زض آ٨ ٞطزز ٢٬ي ظ٦ي٩ زضغس اظ ي٭اضؼ ٦ٗطض ٚسط ٦ي 25اظ آ٪ٱب ٚٯ تأ٦ي٩ ٪طسٮ  ٪طسٮ ثبضس ثبثت ٰط يٙ

 ٦ط٧٭٠ اي٩ ثرط٭زٞي ٪ر٭ا٫ٰس ضس.

٦ب٢ٛي٩ ٬ ٦تػطْي٩ ا٦ال٘ ٫ٓ٣ٛ٦س زض ٧٦يعي اضاؾي ٬ سبذت٧ب٪ٱب ٬ ٦ستحسحبت ثب ٦أ٦٭ضي٩ ٧٦يعي ٧ٰٛبضي ٫٫ٚس ٬ :  3تجػطٮ

ز ا٢طأس ٬ زض ٦٭ض ت٣ٛيّ ذ٭ززاضي ٫٫ٚس ٦أ٦٭ضي٩ ٧٦يعي زض ٦٭ضز اضاؾي ثبيط يب ثس٨٬ حػبض ثب تطريع ي٣ي ٰطٞبٮ اظ ا٪زب٤ اي٩

ايال٤ ٚتجي ٖج٣ي ٬ ثب حؿ٭ض ٪٧بي٫سٮ زازستب٨ ٬اضز ٣٦ٙ ضسٮ ا٬ضأ ٧٦يعي ضا ت٫هي٥  سبذت٧ب٪ٱب ٬ ثبَبت ٬ اضاؾي ٦حػ٭ض ثب

 ذ٭ا٫ٰس 

 ٪٧٭ز.

 ؾ٭اثف ٦صٚ٭ض زض اي٩ ٦بزٮ ثطاي تٗ٭ي٥ ظ٦ي٩ ٬ يب سبذت٧ب٨ ثبيس سبزٮ ٬ ٦طرع ٬ ض٬ض٩ ثبضس.:  4ػطٮتج



 

3 

 به تصویب شورای اسالمی شهر احمدآباد رسید

 

 

 96جْت اجشاءدسسبل تؼشكِ ػَاسؼ ٍ ثْبي خذهبت ضْشداسي احوذآثبد

يبثس ٬ ثبيس حساٚخط تب پبيب٨ ٧ٰب٨ سب٠ ثٯ ضٱطزاضي پطزاذت  ٦بٮ آ٨ سب٠ تحٕٗ ٦يي٭اضؼ ٰط سب٠ زض ا٠٬ ْط٬ضزي٩ :٦10بزٮ

 ٞطزز.

اظ ي٭اضؼ ٦ؤزيب٪ي ٚٯ نطِ ٦ست ٦صٚ٭ض ي٭اضؼ ٦ت٣ًٕ ثٯ ٰط ٣٦ٙ ضا ثپطزاظ٪س زٮ زضغس ي٭اضؼ آ٨ سب٠ ثٯ ي٫٭ا٨ :1تجػطٮ

 ذ٭اٰس ضس. ربيعٮ ٫٦ه٭ض ٬ ٚسط

بي ٚٱ٫ٯ ٬ ٖسي٧ي ٪٭سبظي ٬ تزسيس ث٫ب ض٭ز ثٯ ٦ست سٯ سب٠ اظ تبضيد ات٧ب٤ سبذت٧ب٪ٱبي اسبسي ٚٯ ثٯ ربي سبذت٧ب٪ٱ :2تجػطٮ

 زض پط٬ا٪ٯ سبذت٧ب٨ اظ پطزاذت ي٭اضؼ ٦٭ؾ٭و اي٩ ٖب٪٭٨ ٦ًبِ ذ٭ا٫ٰس ث٭ز. ث٫ب ٦طرع ضسٮ

 ثٱبي اييب٪ي پبضٚي٫ٟٱبي اذتػبغي زض ٰط سبذت٧ب٨ زض احتسبة ي٭اضؼ ٫٦ه٭ض ٪ر٭اٰس ضس.: 3تجػطٮ 

ي ٬اٖى زض ٦حس٬زٮ ضٱط ٚٯ ْبٖس سبذت٧ب٨ اسبسي ث٭زٮ ٬ يب ثبٌ ضٱطي ثٯ آ٨ اقالٔ ٪ط٭ز زض غ٭ضتي ٚٯ ٪سجت ثٯ اضاؾ :٦11بزٮ 

٦ٗب٤ يب ٪٧بي٫سٞب٨ ٖب٪٭٪ي آ٪ب٨ ٦طرػبت ٬ ثٱبي ٣٦ٙ ذ٭ز ضا ثٯ  ٦ب٢ٛي٩ يب ٖبئ٥ 5پبيب٨ ٦ٱ٣ت ٦ٗطض زض ٦بزٮ  تب يٙ سب٠ ثًس اظ

٦ٗب٦ي ٦ب٢ٙ  ب٪٭٨ ٫ٓ٣ٛ٦س اي٩ ٞ٭٪ٯ ا٦ال٘ ضا ثٯ تػطِ زضآ٬ضزٮ ٬ ثٯ ٖبئ٥اي٩ ٖ ٦2بزٮ  ضٱطزاضي ايال٤ ٪٫٫ٛس ضٱطزاضيٱبي ٦ط٧٭٠

اي ثٯ ْط٬ش ثطسب٪٫س ٬ ٦كب٢جبت ذ٭ز ضا ثٯ ا٪ؿ٧ب٤  ٖي٧ت ٫٦كٗٯ ٪ب٦ٯ ٦ًب٦الت ضٱطزاضي ٬ ثط اسبس اظ قطيٕ ٦عايسٮ ثب ضيبيت آيي٩

ثٱبي ٣٦ٙ ثطزاضت ٪٧٭زٮ ٦بثٗي ضا زض  ظ ٦ح١زضغس ٖي٧ت ٣٦ٙ ثٯ س٭ز ثط٪ب٦ٯ ٪٭سبظي ا 5ٰبي ٦ت٣ًٗٯ ثٯ اؾبْٯ  رطائ٥ ٬ ٰعي٫ٯ

٦ٗبث١ اذص ضسيس  حسبة سپطزٮ حبثت ضٱطزاضي زض ثب٪ٙ ٪ٟٱساضي ٫٫ٚس تب زض غ٭ضت ٦طارًٯ ٦ب٢ٛي٩ يب ٪٧بي٫سٞب٨ ٖب٪٭٪ي آ٪ب٨ زض

بة زضآ٦س ثٯ آ٪ٱب پطزاذت ض٭ز ٬ ٰطٞبٮ نطِ زٮ سب٠ ٦ب٢ٙ ٣٦ٙ يب ٪٧بي٫سٞب٨ ٖب٪٭٪ي آ٪ب٨ ٦طارًٯ ٪٧٫بي٫س ٬ر٭ٮ ٦صٚ٭ض ثٯ حس

 ٫٦ه٭ض ذ٭اٰس ضس. ٪٭سبظي

سب٠ ٦صٚ٭ض زض اي٩ ٦بزٮ اظ تبضيد غس٬ض ح٥ٛ ٪ٱبيي ٦ج٫ي ثط ضْى  10ٰطٞبٮ ٦ب٢ٛيت ٣٦ٙ ٦ح١ اذتالِ ثبضس ٦ست  :1تجػطٮ 

 ض٭ز. ٦ي اذتالِ ضط٬و

اي٩  4زض ٦بزٮ  ٞطزز ٚٯ اضظش آ٨ ثط اسبس ؾ٭اثف ٫٦سضد سبذت٧ب٨ اسبسي ٦صٚ٭ض زض اي٩ ٖب٪٭٨ ثٯ سبذت٧ب٪ي اقالٔ ٦ي :2تجػطٮ

 8ثيست زضغس ثٱبي ١ٚ ظ٦ي٩ ثبضس ٦طرى ضسيسٞي ثٯ اذتالِ حبغ٣ٯ زض اي٩ ٦٭ضز ٧ٚيسي٭٨ ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  ٖب٪٭٨ ثطاثط حسا١ٖ

 اي٩ ٖب٪٭٨ است.

ضٱطزاضي ٣ٛ٦ّ است ٬ؾى ا٦ال٘ ٦ط٧٭٠ اي٩ ٦بزٮ ضا ٖج١ اظ ا٪تطبض آٞٱي ٦عايسٮ ثب حؿ٭ض ٪٧بي٫سٮ زازستب٨ : 3تجػطٮ

 ٫ٚس. ٦ز٣سضٱطستب٨ غ٭ضت 

زض غ٭ضتي ٚٯ ٦ب٢ٛي٩ اي٩ ٞ٭٪ٯ اضاؾي ٖج١ اظ ا٪تٗب٠ ٖكًي ٣٦ٙ ٦طرػبت ثٱبي ٣٦ٙ ذ٭ز ضا ثٯ ضٱطزاضي ايال٤ زاض٪س : 4تجػطٮ 

 اي ٚٯ ثبضس ٦ت٭ّٖ ذ٭اٰس ضس. رطائ٥ ٦طث٭ـ ضا ٪ٗساً ثپطزاظ٪س ي٣٧يبت ضٱطزاضي زض ٰط ٦طح٣ٯ ٬ ي٭اضؼ ٬

٦طرػبت ٦ؤزيب٪ي ضا  10ٖب٪٭٨ ٫ٓ٣ٛ٦س نطِ ز٬ ٦بٮ اظ تبضيد ا٪ٗؿبء ٦ٱ٣ت ٦ٗطض زض ٦بزٮ اي٩  2ضٱطزاضيٱبي ٦ط٧٭٠ ٦بزٮ :٦12بزٮ 

ا٪س ثٯ ٦ؤسسبت ثطٔ ٬ ٞبظ تس٣ي٥ ٫٫ٚس ٬ ٦ؤسسبت ٦صٚ٭ض ٫ٓ٣ٛ٦س ثب ايال٤  پطزاذت ي٭اضؼ ا٦ال٘ ذ٭ز اٖسا٤ ٪ٛطزٮ ٚٯ ٪سجت ثٯ

ز ٪سجت ثٯ ٖكى ثطٔ ٬ ٞبظ ٦ح١ سٛ٭٪ت ٣٦ٛي ا٬ ٦كب٢جبت ضٱطزاضي تب ا٪ٗؿبء ٦ٱ٣ت ٬غ٭٠ ٪ط٭ ٦ٱ٣ت ز٦٬بٰٯ ثٯ ٦ؤزي ٰطٞبٮ

 اٖسا٤ ٫٫ٚس.

٪ب٦ٯ ارطايي اي٩ ٦بزٮ ٬سي٣ٯ ٬ظاضت ٚط٭ض ٬ ٬ظاضت آة ٬ ثطٔ ت٫هي٥ ٬ پس اظ تػ٭يت ٰيأت ز٢٬ت ثٯ ٦٭ضز ارطا  آيي٩ : تجػطٮ

 ض٭ز. ٞصاضزٮ ٦ي

ز ٬ ٖكًي ٞطزز يال٬ٮ ثط ٦ب٢ٙ ٚٯ زض ٰط ٦٭ضز ٚٯ ي٭اضؼ يب حٕ ٦طَ٭ثيت ٦٭ؾ٭و اي٩ ٖب٪٭٨ ثٯ يٙ ٣٦ٙ ت٣ًٕ ٞيط :٦13بزٮ

يي٩ ٣٦ٙ ٬سي٣ٯ تأ٦ي٩ ٦كب٢جبت ضٱطزاضي ث٭زٮ ٬ ضٱطزاضي ٣ٛ٦ّ است زض غ٭ضتي ٚٯ ٦ب٢ٙ ي٭اضؼ يب  ٦سئ٭٠ پطزاذت است

٪پطزاظز ثب غس٬ض ارطائيٯ ٪سجت ثٯ ٬غ٭٠  ٦2بزٮ  1٪ب٦ٯ ٦صٚ٭ض زض تجػطٮ  ضيبيت آيي٩ ٰبي ٦ٗطض ثب حٕ ٦طَ٭ثيت ضا نطِ ٦ٱ٣ت

 آ٨ اظ يي٩ ٣٦ٙ اٖسا٤ ٫ٚس.ي ٦ب٢ٙ يب استيٓب ق٣ت ذ٭ز اظ
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ازاضات ٬ ز٬ائط ارطاي حجت ث٫ب ثٯ تٗبؾبي ضٱطزاضي ٣ٛ٦ّ ثٯ غس٬ض ارطائيٯ ٬ تًٗيت ي٣٧يبت ارطايي قجٕ ٦ٗطضات  :1تجػطٮ 

 ثبضس. االرطاء ٦ي اس٫بز ضس٧ي الظ٤ ٦طث٭ـ ثٯ ارطاي

 اضت ضرع ٦ؤزي ٦زبظ ٪يست.ٰبي غبزضٮ ٦طث٭ـ ثٯ اي٩ ٦بزٮ ثبظز يٯئزض ٖجب٠ ارطا :2طٮػتج

٦ؤزيب٪ي ٚٯ تب پبيب٨ ٰط سب٠ ي٭اضؼ ٦ٗطض زض اي٩ ٖب٪٭٨ ضا ٪پطزاظ٪س اظ آَبظ سب٠ ثًس ٣٦ع٤ ثٯ پطزاذت غسي ٪ٯ ظيب٨ :٦14بزٮ 

٪سجت ٦ست تأذيط ذ٭ا٫ٰس ث٭ز ٬ ضٱطزاضي ٣ٛ٦ّ است پس اظ پبيب٨ ضص ٦بٮ ا٠٬ سب٠ ثًس قجٕ ٦ٗطضات ٦بزٮ  زيطٚطز زض سب٠ ثٯ

 .ذ٭ز اٖسا٤ ٫ٚس ٪٭٨ ٪سجت ثٯ استيٓبي ٦كب٢جبتاي٩ ٖب 13

ٚطي ٬ ثطٔ آ٨ تأ٦ي٩ ضسٮ ٬ ْبٖس سبذت٧ب٨ اسبسي ثبضس ز٬ ثطاثط  ي٭اضؼ اضاؾي ٬اٖى زض ٦حس٬زٮ ضٱط ٚٯ آة ٢٭٢ٯ :٦29بزٮ

 اي٩ ٖب٪٭٨ ذ٭اٰس ث٭ز. ٦2يعا٨ ٦ٗطض زض ٦بزٮ 

ٚطي ٬ ايزبز ْؿبي سجع زض اضاؾي ٦عث٭ض اٖسا٤  ٪طزٮزض غ٭ضتي ٚٯ ٦ب٢ٛي٩ اي٩ ٞ٭٪ٯ اضاؾي قجٕ ٪ٗطٯ ضٱطزاضي ثٯ  :1تجػطٮ 

 اي٩ ٖب٪٭٨ ٬غ٭٠ ذ٭اٰس ضس. 2اي٩ ٦بزٮ ٪ج٭زٮ ٬ ي٭اضؼ ثٯ ٦أذص ٦ٗطض زض ٦بزٮ  ٫٫ٚس ٦ط٧٭٠ ٦ٗطضات

ض٭ز ثبيس حساٚخط ٦ستي ٚٯ ثطاي پبيب٨ يبْت٩ سبذت٧ب٨  ٰبي سبذت٧ب٪ي ٚٯ اظ قطِ ضٱطزاضيٱب غبزض ٦ي زض پط٬ا٪ٯ :2تجػطٮ 

٫٫ٚس ثبيس نطِ ٦ست ٦ٗطض زض  ٦يسبظي ٚسب٪ي ٚٯ زض ٦يسا٪ٱب ٬ ٦ًبثط اغ٣ي ضٱط اٖسا٤ ثٯ سبذت٧ب٨  يس ٞطزز ٬ؾط٬ضي است ٖ

ز٬ سب٠ ثًس اظ ٦ستي ٚٯ ثطاي ات٧ب٤ ث٫ب زض پط٬ا٪ٯ ٖيس ضسٮ ثبظ ٥ٰ  ٰب سبذت٧ب٨ ذ٭ز ضا ثٯ ات٧ب٤ ثطسب٪٫س ٬ زض غ٭ضتي ٚٯ تب پط٬ا٪ٯ

سبذت٧ب٨ ٧ٰچ٫ب٨ ٪بت٧ب٤ ثبٖي ث٧ب٪س  ٨ ثٯ ز٬ ثطاثط اْعايص يبْتٯ ٬ اظ آ٨ ثٯ ثًس ٪يع اٞط٪بت٧ب٤ ثٟصاض٪س ي٭اضؼ ٦ٗطض زض اي٩ ٖب٪٭

ٞطزز. اث٫يٯ  زضغس زض سب٠ ثب٢ٍ 4ثطاي ٰط ز٬ سب٢ي ٚٯ ثٟصضز ي٭اضؼ ثٯ ز٬ ثطاثط ٦أذص ز٬ سب٠ ٖج١ اْعايص ذ٭اٰس يبْت تب ثٯ

 .س ث٭ز٫٪ر٭اٰ٪بت٧ب٤ ٚٯ اظ قطِ ٦ٗب٦بت ٖؿبيي ت٭ٖيّ ضسٮ ثبضس ٦ط٧٭٠ اي٩ ٦بزٮ 

 اص هبًَى ضْشداسیْب :گضیذُ اي 
 

: ضٱطزاضي ثب تػ٭يت ا٪ز٩٧ ضٱط آئي٩ ٪ب٦ٯ ارطائي ٬غ٭٠ ي٭اضؼ ضٱطزاضي ٬   آة ثٱب ٬ ا٦خب٠ آ٨ ضا تدس٬ي٩ ٬ت٫هدي٥    ٦74بزٮ 

 ٦ي ٪٧بيس.

 : ي٭اضؼ ٬ زضآ٦س ضٱطزاضي ثٯ ٬سي٣ٯ ٦دأ٦٭ضي٩ ٦رػ٭غدي ٚدٯ اظ قدطِ ضدٱطزاضي ثدٯ ٪دب٤ ٦دأ٦٭ض ٬غد٭٠ تًيدي٩            ٦75بزٮ 

 ٦ي ض٭٪س زضيبْت ذ٭اٰس ضس ٬ ٦أ٦٭ضي٩ ٬غ٭٠ ثبيس قجٕ ٦ٗطضات ا٦٭ض ٦ب٢ي تؿ٧ي٩ ٚبْي ثسپبض٪س.

ثٱبي ذس٦بت اضائٯ ضسٮ ت٭سف ضٱطزاضي ٬ : ضْى ٰطٞ٭٪ٯ اذتالِ ثي٩ ٦ؤزي ٬ ضٱطزاضي زض ٦٭ضز ي٭اضؼ ٬ 77اغالحيٯ ٦بزٮ

سبظ٦ب٨ ٰبي ٬اثستٯ ثٯ آ٨ ثٯ ٧ٚيسي٭٪ي ٦طٚت اظ ٪٧بي٫سٞب٨ ٬ظاضت ٚط٭ض ٬ زازٞستطي ٬ ا٪ز٩٧ ضٱط اضربو ٦ي ض٭ز ٬ تػ٧ي٥ 

٧ٚيسي٭٨ ٦عث٭ض ٖكًي است. ثسٰي ٰبيي ٚٯ قجٕ تػ٧ي٥ اي٩ ٧ٚيسي٭٨ تطريع زازٮ ض٭ز قجٕ ٦ٗطضات اس٫بز الظ٤ االرطا ثٯ 

ازاضٮ حجت ٖبث١ ٬غ٭٠ ٦ي ثبضس، ارطاي حجت ٣ٛ٦ّ است ثط قجٕ تػ٧ي٥ ٧ٚيسي٭٨ ٦عث٭ض ثٯ غس٬ض ارطائيٯ ٬ ٬غ٭٠ ق٣ت  ٬سي٣ٯ

ضٱطزاضي ٦جبزضت ٪٧بيس، زض ٪ٗبقي ٚٯ سبظ٦ب٨ ٖؿبئي ٪جبضس ضئيس زازٞستطي ضٱطستب٨ يٙ ٪ٓط ضا ثٯ ٪٧بي٫سٞي زازٞستطي 

 سٮ ا٪ز٩٧ اظ قطِ ض٭ضاي ضٱطستب٨ ثٯ ي١٧ ذ٭اٰس آ٦س.تًيي٩ ٦ي ٪٧بيس ٬ زض َيبة ا٪ز٩٧ ضٱط ا٪تربة ٪٧بي٫

: ي٭اضؾي ٚٯ ت٭أ٤ ثب ٦ب٢يبتٱبي ز٢٬تي اذص ٦ي ض٭ز ثٯ ٬سي٣ٯ زاضايي ٬غد٭٠ ٬ ٧ٰچ٫دي٩ يد٭اضؼ ٚبالٰدبيي ٚدٯ ثبيدس        ٦78بزٮ 

ٯ ٬رد٭ٰي  ضطٚتٱب ٬ ٦ؤسسبت ثپطزاظ٪س ثٯ تطتيجي ٚٯ ضٱطزاضي ٦ٗطض ٦ي زاضز ثٯ ٬سي٣ٯ ٧ٰب٨ ٦ؤسسبت زضيبْت ٦ي ٞطزز ٬ ٣ٚي

ٚٯ ر٧ى آ٬ضي ٦ي ض٭ز ثبيس زض غ٭ضت ٬ر٭ز ثب٪ٙ زض ثب٪ٙ ٦ت٧طٚع ٬ زض غ٭ضت ٪ج٭ز٨ ثب٪ٙ زض ضٱط يب زض ٦ح١ ٪عزيدٙ ثدٯ آ٨   

 ضٱطزاضي ثب ٪هبضت ا٪ز٩٧ زض ضٱطزاضي ٦ت٧طٚع ض٭ز.

يٙ اضاؾي ٬ ضط٬و : ٦ب٢ٛي٩ اضاؾي ٬ ا٦ال٘ ٬اٖى زض ٦حس٬زٮ ضٱط يب حطي٥ آ٨ ثبيس ٖج١ اظ ٰط اٖسا٤ ي٧طا٪ي يب تٓٛ ٦100بزٮ

 سبذت٧ب٨ اظ ضٱطزاضي پط٬ا٪ٯ اذص ٪٧بي٫س. 
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ضٱطزاضي ٦ي ت٭ا٪س اظ ي٣٧يبت سبذت٧ب٪ي سبذت٧ب٪ٱبي ثس٨٬ پط٬ا٪ٯ يب ٦رب٢ّ ٦ٓبز پط٬ا٪ٯ ثٯ ٬سي٣ٯ ٦أ٦٭ضي٩ ذ٭ز اي٥ اظ آ٪ٛٯ 

 سبذت٧ب٨ زض ظ٦ي٩ ٦حػ٭ض يب َيط ٦حػ٭ض ٬اٖى ضسٮ ثبضس ر٣٭ٞيطي ٪٧بيس.

ٚط ٚٯ اظ ٢حبل اغ٭٠ ضٱطسبظي، ٫ْي ٬ يب ثٱساضتي، ٣ٖى تأسيسبت ٬ ث٫بٰبي ذالِ ٦طرػبت ٫٦سضد : زض ٦٭اضز ْ٭ٔ ا٢ص1تجػطٮ

زض پط٬ا٪ٯ ؾط٬ضت زاضتٯ ثبضس يب ثس٨٬ پط٬ا٪ٯ ضٱطزاضي، سبذت٧ب٨ احساث يب ضط٬و ثٯ احساث ضسٮ ثبضس ثٯ تٗبؾبي ضٱطزاضي 

طٚط٭ض ٬ يٛي اظ ٖؿبت زازٞستطي ثٯ ا٪تربة ٬ظيط ٦٭ؾ٭و زض ٧ٚيسي٭٨ ٰبيي ٦طٚت اظ ٪٧بي٫سٮ ٬ظاضت ٚط٭ض ثٯ ا٪تربة ٬ظي

زازٞستطي ٬ يٛي اظ ايؿبي ا٪ز٩٧ ضٱط ثٯ ا٪تربة ا٪ز٩٧ ٦كطح ٦ي ض٭ز. ٧ٚيسي٭٨ پس اظ ٬غ٭٠ پط٬٪سٮ ثٯ شي٫ٓى ايال٤ ٦ي 

ا ثب ٪٧بيس ٚٯ نطِ ٦ست زٮ ض٬ظ ت٭ؾيحبت ذ٭ز ضا ٚتجبً اضسب٠ زاضز، پس اظ ا٪ٗؿبي ٦ست ٦صٚ٭ض، ٧ٚيسي٭٨ ٣ٛ٦ّ است ٦٭ؾ٭و ض

حؿ٭ض ٪٧بي٫سٮ ضٱطزاضي ٚٯ ثس٨٬ حٕ ضأي ثطاي ازاي ت٭ؾيح ضطٚت ٦ي ٫ٚس نطِ ٦ست يٙ ٦بٮ تػ٧ي٥ ٦ٗتؿي ثط حست ٦٭ضز 

 اتربش ٫ٚس . 

زض ٦٭اضزي ٚٯ ضٱطزاضي اظ ازا٦ٯ سبذت سبذت٧ب٨ ثس٨٬ پط٬ا٪ٯ يب ٦رب٢ّ ٦ٓبز پط٬ا٪ٯ ر٣٭ٞيطي ٦ي ٫ٚس، ٣ٛ٦ّ است حساٚخط 

٭ٞيطي، ٦٭ؾ٭و ضا زض ٧ٚيسي٭٨ ٦صٚ٭ض ٦كطح ٪٧بيس زض َيط اي٩ غ٭ضت ٧ٚيسي٭٨ ثب تٗبؾبي نطِ ٦ست يٙ ٰٓتٯ اظ تبضيد ر٣

 شي٫ٓى ثٯ ٦٭ؾ٭و ضسيسٞي ذ٭اٰس ٚطز. 

زض غ٭ضتي ٚٯ تػ٧ي٥ ٧ٚيسي٭٨ ثط ٣ٖى ت٧ب٤ يب ٖس٧تي اظ ث٫ب ثبضس، ٦ٱ٣ت ٫٦بسجي ٚٯ ٪جبيس اظ ز٬ ٦بٮ تزب٬ظ ٫ٚس تًيي٩ ٦ي ٪٧بيس. 

 ض ضا ثٯ ٦ب٢ٙ اثالٌ ٫ٚس. ضٱطزاضي ٣ٛ٦ّ است تػ٧ي٥ ٦عث٭

ٰطٞبٮ ٦ب٢ٙ زض ٦ٱ٣ت ٦ٗطض اٖسا٤ ثٯ ٣ٖى ث٫ب ٪٧٫بيس ضٱطزاضي ضس٧بً اٖسا٤ ٚطزٮ ٬ ٰعي٫ٯ آ٨ ضا قجٕ ٦ٗطضات آئي٩ ٪ب٦ٯ ارطائي 

 ٬غ٭٠ ي٭اضؼ اظ ٦ب٢ٙ زضيبْت ذ٭اٰس ٪٧٭ز. 

ى زض ح٭ظٮ استٓبزٮ اظ اضاؾي ٦سٛ٭٪ي، : زض ٦٭ضز اؾبْٯ ث٫بي ظائس ثط ٦سبحت ظيطث٫بي ٫٦سضد زض پط٬ا٪ٯ سبذت٧ب٪ي ٬ا2ٖتجػطٮ

٧ٚيسي٭٨ ٦ي ت٭ا٪س زض غ٭ضت يس٤ ؾط٬ضت ٣ٖى اؾبْٯ ث٫ب، ثب ت٭رٯ ثٯ ٦٭ًٖيت ٣٦ٙ اظ ٪هط ٦ٛب٪ي )زض ثط ذيبثب٪ٱبي اغ٣ي يب 

 ذيبثب٪ٱبي ْطيي ٬ يب ٚ٭چٯ ث٩ ثبظ يب ث٩ ثست( ضأي ثٯ اذص رطي٧ٯ اي ٚٯ ٦ت٫بست ثب ٪٭و استٓبزٮ اظ ْؿبي ايزبز ضسٮ ٬ ٪٭و

سبذت٧ب٨ اظ ٪هط ٦ػب٢ح ٦ػطْي ثبضس غبزض ٬ ضٱطزاضي ٣ٛ٦ّ است ثط اسبس آ٨ ٪سجت ثٯ ٬غ٭٠ رطي٧ٯ اٖسا٤ ٪٧بيس. )رطي٧ٯ 

٪جبيس اظ حسا١ٖ يٙ ز٤٬ ٧ٚتط ٬ اظ سٯ ثطاثط اضظش ٦ًب٦التي سبذت٧ب٨ ثطاي ٰط ٦تط ٦طثى ث٫بي اؾبْي ثيطتط ثبضس( زض غ٭ضتي ٚٯ 

ضٱطزاضي ٣ٛ٦ّ است ٦زسزاً پط٬٪سٮ ضا ثٯ ٧ٰب٨ ٧ٚيسي٭٨ اضربو ٬ تٗبؾبي غس٬ض ضأي  شي٫ٓى اظ پطزاذت رطي٧ٯ ذ٭ززاضي ٪٧٭ز

 ترطيت ضا ث٧٫بيس. ٧ٚيسي٭٨ زض اي٩ ٦٭ضز ٪سجت ثٯ غس٬ض ضأي ترطيت اٖسا٤ ذ٭اٰس ٪٧٭ز. 

غ٫ًتي ٬  : زض ٦٭ضز اؾبْٯ ث٫بي ظائس ثط ٦سبحت ٫٦سضد زض پط٬ا٪ٯ سبذت٧ب٪ي ٬اٖى زض ح٭ظٮ استٓبزٮ اظ اضاؾي تزبضي،3تجػطٮ

ازاضي ٧ٚيسي٭٨ ٦ي ت٭ا٪س زض غ٭ضت يس٤ ؾط٬ضت ٣ٖى اؾبْٯ ث٫ب، ثب ت٭رٯ ثٯ ٦٭ًٖيت ٣٦ٙ اظ ٪هط ٦ٛب٪ي )زض ثط ذيبثب٪ٱبي اغ٣ي 

يب ذيبثب٪ٱبي ْطيي ٬ يب ٚ٭چٯ ث٩ ثبظ يب ث٩ ثست( ضأي ثٯ اذص رطي٧ٯ اي ٚٯ ٦ت٫بست ثب ٪٭و استٓبزٮ اظ ْؿبي ايزبز ضسٮ ٬ ٪٭و 

ح ٦ػطْي ثبضس غبزض ٬ ضٱطزاضي ٣ٛ٦ّ است ثط اسبس آ٨ ٪سجت ثٯ ٬غ٭٠ رطي٧ٯ اٖسا٤ ٪٧بيس. )رطي٧ٯ سبذت٧ب٨ اظ ٪هط ٦ػب٢

ثطاثط اضظش ٦ًب٦التي سبذت٧ب٨ ثطاي ٰط ٦تط ٦طثى ث٫بي اؾبْي ايزبز ضسٮ ثيطتط ثبضس( زض  4ثطاثط ٧ٚتط ٬ اظ  2٪جبيس اظ حسا١ٖ 

٣ّٛ است ٦زسزاً پط٬٪سٮ ضا ثٯ ٧ٰب٨ ٧ٚيسي٭٨ اضربو ٬ تٗبؾبي غ٭ضتي ٚٯ شي٫ٓى اظ پطزاذت رطي٧ٯ ذ٭ززاضي ٪٧٭ز ضٱطزاضي ٦

 غس٬ض ضأي ترطيت ضا ث٧٫بيس. ٧ٚيسي٭٨ زض اي٩ ٦٭ضز ٪سجت ثٯ غس٬ض ضأي ترطيت اٖسا٤ ذ٭اٰس ٪٧٭ز.

: زض ٦٭ضز احساث ث٫بي ثس٨٬ پط٬ا٪ٯ زض ح٭ظٮ استٓبزٮ اظ اضاؾي ٦طث٭قٯ زض غ٭ضتي ٚٯ اغ٭٠ ٫ْي ٬ ثٱساضتي ٬ ضٱطسبظي 4تجػطٮ

يبيت ضسٮ ثبضس ٧ٚيسي٭٨ ٦ي ت٭ا٪س ثب غس٬ض ضأي ثط اذص رطي٧ٯ ثٯ اظاي ٰط ٦تط ٦طثى ث٫بي ثس٨٬ ٦ز٭ظ يٙ ز٥ٰ اضظش ض

٦ًب٦التي سبذت٧ب٨ يب يٙ پ٫ز٥ اضظش سط٣ٖٓي سبذت٧ب٨ ، زض غ٭ضتي ٚٯ سبذت٧ب٨ اضظش زضيبْت سط٣ٖٓي زاضتٯ ثبضس، ٰط 
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غس٬ض ثطٜ پبيب٨ سبذت٧ب٨ ضا ثٯ ضٱطزاضي ايال٤ ٪٧بيس. اؾبْٯ ث٫بي ظائس  ٚسا٤ ٚٯ ٦ج٣ٍ آ٨ ثيطتط است اظ شي٫ٓى،  ثال٦ب٪ى ث٭ز٨

 ي١٧ ذ٭اٰس ضس. ٬3  2ثط تطا٥ٚ ٦زبظ ثط اسبس ٦ٓبز تجػطٮ  ٰبي 

: زض ٦٭ضز يس٤ احساث پبضٚي٫ٝ ٬ يب َيط ٖبث١ استٓبزٮ ث٭ز٨ آ٨ ٬ يس٤ ا٦ٛب٨ اغالح آ٨ ٧ٚيسي٭٨ ٦ي ت٭ا٪س ثب ت٭رٯ ثٯ 5تجػطٮ

استٓبزٮ اظ ْؿبي پبضٚي٫ٝ ضأي ثٯ اذص رطي٧ٯ اي ٚٯ حسا١ٖ يٙ ثطاثط ٬ حساٚخط ز٬ ثطاثط اضظش ٦ًب٦التي ٦٭ًٖيت ٦ح٣ي ٬ ٪٭و 

٦تط  25سبذت٧ب٨ ثطاي ٰط ٦تط ٦طثى ْؿبي اظ ثي٩ ضْتٯ پبضٚي٫ٝ ثبضس، غبزض ٪٧بيس )٦سبحت ٰط پبضٚي٫ٝ ثب احتسبة ٞطزش 

 ض ثطٜ پبيب٨ سبذت٧ب٨ ٦ي ثبضس.٦طثى ٦ي ثبضس( ضٱطزاضي ٣ٛ٦ّ ثٯ اذص رطي٧ٯ تًيي٩ ضسٮ ٬ غس٬

: زض ٦٭ضز تزب٬ظ ثٯ ٦ًبثط ضٱط، ٦ب٢ٛي٩ ٦٭نّ ٰست٫س زض ٫ٰٟب٤ ٪٭سبظي ثط اسبس پط٬ا٪ٯ سبذت٧ب٨ ٬ قطح ٰبي ٦ػ٭ة 6تجػطٮ

ضيبيت ثطٰبي اغالحي ضا ث٧٫بي٫س. زض غ٭ضتي ٚٯ ثط ذالِ پط٬ا٪ٯ ٬ يب ثس٨٬ پط٬ا٪ٯ تزب٬ظي زض اي٩ ٦٭ضز ا٪زب٤ ٞيطز ضٱطزاضي 

ست اظ ازا٦ٯ ي٣٧يبت ر٣٭ٞيطي ٬ پط٬٪سٮ ا٦ط ضا ثٯ ٧ٚيسي٭٨ اضسب٠ ٪٧بيس. زض سبيط ٦٭اضز تر٣ّ ٦ب٪٫س يس٤ استحٛب٤ ث٫ب، ٣ٛ٦ّ ا

 يس٤ ضيبيت اغ٭٠ ٫ْي، ثٱساضتي ٬ ضٱطسبظي زض سبذت٧ب٨، ضسيسٞي ثٯ ٦٭ؾ٭و زض غالحيت ٧ٚيسي٭٨ ٰبي ٦بزٮ غس است .

ي٣٧يبت ارطايي سبذت٧ب٪ي ٚٯ ثٯ ٦سئ٭٢يت آ٪ٱب احساث ٦ي ٞطزز اظ ٢حبل  : ٦ٱ٫سسب٨ ٪بنط سبذت٧ب٪ي ٫ٓ٣ٛ٦س ٪سجت ثٯ 7تجػطٮ

ا٪كجبٔ سبذت٧ب٨ ثب ٦طرػبت ٫٦سضد زض پط٬ا٪ٯ ٬ ٪ٗطٯ ٰب ٬ ٦حبسجبت ٫ْي ؾ٧ي٧ٯ آ٨ ٦ست٧طاً ٪هبضت ٚطزٮ ٬ زض پبيب٨ ٚبض 

الِ ٬اٖى ٞ٭اٰي ٪٧بيس ٬ يب تر٣ّ ٦كبثٗت سبذت٧ب٨ ثب پط٬ا٪ٯ، ٪ٗطٯ ٬ ٦حبسجبت ٫ْي ضا ٞ٭اٰي ٪٧بي٫س. ٰطٞبٮ ٦ٱ٫سس ٪بنط ثط ذ

ضا ثٯ ٦٭ٖى ثٯ ضٱطزاضي ايال٤ ٪٧٫بيس ٬ ٦٭ؾ٭و ٫٦تٱي ثٯ قطح زض ٧ٚيسي٭٨ ٫٦سضد زض تجػطٮ يٙ ٦بزٮ غس ٖب٪٭٨ ضٱطزاضي ٬ 

غس٬ض ضأي ثٯ رطي٧ٯ يب ترطيت سبذت٧ب٨ ٞطزز ضٱطزاضي ٣ٛ٦ّ است ٦طاتت ضا ثٯ ٪هب٤ ٧ً٦بضي ٬ سبذت٧ب٪ي ٫٦ًٛس ٪٧بيس. 

٦ي ٪هب٤ ٦صٚ٭ض ٦٭نّ است ٦ٱ٫سس ٪بنط ضا زض غ٭ضت حج٭ت تٗػيط ثطاثط ٖب٪٭٨ ٪هب٤ ٧ً٦بضي ٬ سبذت٧ب٪ي حست ض٭ضاي ا٪تهب

٦بٮ تب سٯ سب٠ ٦حط٦٬يت اظ ٚبض ٬ زض غ٭ضتي ٚٯ ٦زسزاً ٦طتٛت تر٣ّ ض٭ز ٚٯ ٫٦زط ثٯ  ٦6٭ضز ثب ت٭رٯ ثٯ ا٧ٰيت ٦٭ؾ٭و ثٯ 

خط ٦زبظات ٦حٛ٭٤ ٫ٚس. ٦طاتت ٦حٛ٭٦يت اظ قطِ ض٭ضاي غس٬ض ضأي ترطيت ثٯ ٬سي٣ٯ ٧ٚيسي٭٨ ٦بزٮ غس ٞطزز ثٯ حساٚ

 ا٪تهب٦ي ٪هب٤ ٧ً٦بضي ٬ سبذت٧ب٪ي زض پط٬ا٪ٯ اضتُب٠ زضد ٬ زض يٛي اظ رطائس ٚخيطاال٪تطبض ايال٤ ٦ي ٞطزز. 

ضٱطزاضي ٣ٛ٦ّ است تب غس٬ض ضأي ٦حٛ٭٦يت ثٯ ٦حؽ ٬ٖ٭ِ اظ تر٣ّ ٦ٱ٫سس ٪بنط ٬ اضسب٠ پط٬٪سٮ ثٯ ٧ٚيسي٭٨ ٦بزٮ غس ثٯ 

٦بٮ اظ اذص ٞ٭اٰي ا٦ؿبي ٦ٱ٫سس ٪بنط ٦طث٭قٯ ثطاي سبذت٧ب٨ رٱت پط٬ا٪ٯ سبذت٧ب٨ ضٱطزاضي ذ٭ززاضي ٪٧بيس.  6حساٚخط٦ست 

٦أ٦٭ضا٨ ضٱطزاضي ٪يع ٫ٓ٣ٛ٦س زض ٦٭ضز سبذت٧ب٨ ٰب ٪هبضت ٪٧بي٫س ٬ ٰطٞبٮ اظ ٦٭اضز تر٣ّ زض پط٬ا٪ٯ ثٯ ٦٭ٖى ر٣٭ٞيطي ٪٫٫ٛس ٬ 

ثب پط٬ا٪ٯ ٦طتٛت تٗػيطي ض٭٪س قجٕ ٦ٗطضات ٖب٪٭٪ي ثٯ تر٣ّ آ٪ب٨ ضسيسٞي ٦ي ض٭ز يب زض ٦٭ضز غس٬ض ٞ٭اٰي ا٪كجبٔ سبذت٧ب٨ 

٬ زض غ٭ضتي ٚٯ ي١٧ اضتٛبثي ٦ٱ٫سسب٨ ٪بنط ٬ ٦أ٦٭ضا٨ ضٱطزاضي ٬ارس ر٫جٯ رعائي ٥ٰ ثبضس اظ اي٩ رٱت ٪يع ٖبث١ تًٗيت 

ت٭ض ضٱطزاضي ارطا ٪ط٭ز ٦ي ت٭ا٪س ثب ذ٭ا٫ٰس ث٭ز. زض ٦٭اضزي ٚٯ ضٱطزاضي ٣ٛ٦ّ ثٯ ر٣٭ٞيطي اظ ي٣٧يبت سبذت٧ب٪ي است ٬ زس

 استٓبزٮ اظ ٦أ٦٭ضا٨ ارطائيبت ذ٭ز ٬ زض غ٭ضت ٢ع٤٬ ٦أ٦٭ضا٨ ا٪تهب٦ي ثطاي ٦ت٭ّٖ سبذت٩ ي٣٧يبت سبذت٧ب٪ي اٖسا٤ ٪٧بيس.

: زْبتط اس٫بز ضس٧ي ٫ٓ٣ٛ٦س ٖج١ اظ ا٪زب٤ ٦ًب٣٦ٯ ٖكًي زض ٦٭ضز سبذت٧ب٨ ٰب ٞ٭اٰي پبيب٨ سبذت٧ب٨ ٬ زض ٦٭ضز 8تجػطٮ

ٰبي ٪بت٧ب٤ ٞ٭اٰي يس٤ ذالِ تب تبضيد ا٪زب٤ ٦ًب٣٦ٯ ضا ٚٯ ت٭سف ضٱطزاضي غبزض ضسٮ ثبضس ٦الحهٯ ٬ ٦طاتت ضا زض  سبذت٧ب٨

 س٫س ٖيس ٪٧بي٫س.

( ٦ًب٣٦ٯ ا٪زب٤ 24/11/1355تجػطٮ ا٢حبٖي ثٯ ٦بزٮ غس ٖب٪٭٨ ضٱطزاضي ٰب ) 6زض ٦٭ضز سبذت٧ب٨ ٰبيي ٚٯ ٖج١ اظ تػ٭يت ٖب٪٭٨

ذبضد ضسٮ ثبضس، زض غ٭ضتي ٚٯ ٦٭ضز ٦ًب٣٦ٯ ١ٚ پال٘ ضا ضب١٦ ٪ٟطزز ٞ٭اٰي يس٤ ذالِ يب ثطٜ ٞطْتٯ ٬ اظ زست ٦ب٢ٙ ا٢٬يٯ 

 پبيب٨ سبذت٧ب٨ ا٢عا٦ي ٪ج٭زٮ ٬ ثب حجت ٬ تػطيح آ٨ زض س٫س ا٪زب٤ ٦ًب٣٦ٯ ثال٦ب٪ى ٦ي ثبضس.
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رسيسي حبزث ٪ٟطزيسٮ  زض ٦٭ضز سبذت٧ب٨ ٰبيي ٚٯ ٖج١ اظ تبضيد تػ٭يت ٪ٗطٯ رب٦ى ضٱط ايزبز ضسٮ زض غ٭ضتي ٚٯ اؾبْٯ ث٫بي

ثبضس ٬ ٦ساض٘ ٬ اس٫بز ٪طب٨ ز٫ٰسٮ ايزبز ث٫ب ٖج١ اظ سب٠ تػ٭يت قطح رب٦ى ضٱط ثبضس ثب حجت ٬ تػطيح ٦طاتت ْ٭ٔ زض س٫س 

 ٦ب٢ٛيت ا٪زب٤ ٦ًب٣٦ٯ ثال٦ب٪ى ٦ي ثبضس.

٦بزٮ  1اظ ض٧٭٠ تجػطٮ : سبذت٧ب٨ ٰبيي ٚٯ پط٬ا٪ٯ سبذت٧ب٨ آ٪ٱب ٖج١ اظ تبضيد تػ٭يت ٪ٗطٯ رب٦ى ضٱط غبزض ضسٮ است 9تجػطٮ

 غس ٖب٪٭٨ ضٱطزاضي ٦ًبِ ٦ي ثبض٫س.

: زض ٦٭ضز آضاي غبزضٮ اظ ٧ٚيسي٭٨ ٦بزٮ غس ٖب٪٭٨ ضٱطزاضي ٰطٞبٮ ضٱطزاضي يب ٦ب٢ٙ يب ٖبئ٥ ٦ٗب٤ ا٬ اظ تبضيد اثالٌ ضأي 10تجػطٮ

زٮ غس ذ٭اٰس ث٭ز ٚٯ نطِ ٦ست زٮ ض٬ظ ٪سجت ثٯ آ٨ ضأي ايتطاؼ ٪٧بيس، ٦طرى ضسيسٞي ثٯ اي٩ ايتطاؼ ٧ٚيسي٭٨ زيٟط ٦ب

 ايؿبي آ٨ َيط اظ اْطازي ثبض٫س ٚٯ زض غس٬ض ضأي ٖج٣ي ضطٚت زاضتٯ ا٪س. ضأي اي٩ ٧ٚيسي٭٨ ٖكًي است 

: آئي٩ ٪ب٦ٯ اضظش ٦ًب٦التي سبذت٧ب٨ پس اظ تٱيٯ ت٭سف ضٱطزاضي ٬ تػ٭يت ا٪ز٩٧ ضٱط زض ٦٭ضز اذص رطائ٥ ٖبث١ 11تجػطٮ

 ث١ تزسيس ٪هط ذ٭اٰس ث٭ز.ارطاست ٬ اي٩ اضظش ٦ًب٦التي سب٢ي يٛجبض ٖب

 اص ٍظبیق ضْشداسیْب:
 :٦55بزٮ  24ث٫س 

 غس٬ض پط٬ا٪ٯ ثطاي ٣ٚيٯ سبذت٧ب٪ٱبيي ٚٯ زض ضٱط سبذتٯ ٦ي ض٭ز .

تجػطٮ: ضٱطزاضي زض ضٱطٰبيي ٚٯ ٪ٗطٯ رب٦ى ضٱط تٱيٯ ضسٮ ٣ٛ٦ّ است قجٕ ؾ٭اثف ٪ٗطٯ ٦صٚ٭ض زض پط٬ا٪ٯ ٰبي سبذت٧ب٪ي 

٫ٚس. زض غ٭ضتي ٚٯ ثط ذالِ ٫٦سضربت پط٬ا٪ٯ سبذت٧ب٪ي زض ٫٦كٗٯ َيط تزبضي ٦ح١ ٚست يب ٪٭و استٓبزٮ اظ سبذت٧ب٨ ضا ٖيس 

اي٩ ٖب٪٭٨ ٦كطح ٦ي ٪٧بيس ٬ ٧ٚيسي٭٨  100پيطٯ ٬ يب تزبضت زائط ض٭ز ضٱطزاضي ٦٭ضز ضا زض ٧ٚيسي٭٨ ٦ٗطض زض تجػطٮ يٙ ٦بزٮ 

ز٬ ٦بٮ تزب٬ظ ٪٧بيس زض ٦٭ضز تًكي٣ي ٦ح١ ٚست يب  زض غ٭ضت احطاظ تر٣ّ ٦ب٢ٙ يب ٦ستأرط ثب تًيي٩ ٦ٱ٣ت ٫٦بست ٚٯ ٪جبيس اظ

پيطٯ ٬ يب تزبضت نطِ ٦ست يٙ ٦بٮ اتربش تػ٧ي٥ ٦ي ٫ٚس. اي٩ تػ٧ي٥ ثٯ ٬سي٣ٯ ٦أ٦٭ضي٩ ضٱطزاضي ارطا ٦ي ض٭ز ٬ ٚسي ٚٯ ثب 

ظ ضص ٦بٮ آٞبٰي اظ اي٩ ٦٭ؾ٭و اظ ٦ح١ ٦عث٭ض پس اظ تًكي٣ي ثطاي ٚست ٬ پيطٯ ٬ يب تزبضت استٓبزٮ ٫ٚس ثٯ حجس ر٫حٯ اي ا

تب ز٬ سب٠ ٬ رعاي ٪ٗسي اظ پ٫ذ ٰعاض ٬ يٙ ضيب٠ تب زٮ ٰعاض ضيب٠ ٦حٛ٭٤ ذ٭اٰس ضس ٬ ٦ح١ ٚست ٪يع ٦زسزاً تًكي١ ٦ي ض٭ز. 

زائط ٚطز٨ زْتط ٬ٚب٢ت، ٦كت، زْتط اس٫بز ضس٧ي، اظز٬اد ٬ قالٔ، زْتط ض٬ظ٪ب٦ٯ، ٦ز٣ٯ ٬ زْتط ٦ٱ٫سسي ثٯ ٬سي٣ٯ ٦ب٢ٙ اظ ٪هط 

 ٦حس٭ة ٪٧ي ض٭ز.اي٩ ٖب٪٭٨ استٓبزٮ تزبضي 

 :٦55بزٮ  26ث٫س 

پيط٫ٱبز ثطٖطاضي يب ٢ُ٭ ي٭اضؼ ضٱط ٬ ٧ٰچ٫ي٩ تُييط ٪٭و ٬ ٦يعا٨ ي٭اضؼ اي٥ اظ ٚبالٰبي ٬اضزاتي ٬ غبزضاتي ٬ ٦حػ٭الت 

 زاذ٣ي ٬ َيطٮ ٬ اضسب٠ يٙ ٪سرٯ اظ تػ٭يت ٪ب٦ٯ ثطاي اقالو ٬ظاضت ٚط٭ض.

 : ٦99بزٮ  2ث٫س  2تجػطٮ 

 يبيس ٦ي ٞطزز ثبيستي ت٧ب٦بً ثٯ ضٱطزاضي ٰبي ٦ح١ ارطاي ٖطاضزاز پطزاذت ٞطزز. ي٭اضؾي ٚٯ اظ يٗس ٖطاضزازٰب

 اص آئيي ًبهِ هبلي ضْشداسیْب :
 

ٰط ضٱطزاضي زاضاي تًطْٯ اي ذ٭اٰس ث٭ز ٚٯ زض آ٨ ٣ٚيٯ ا٪٭او ي٭اضؼ ٬ ثٱبي ذس٦بت ٬ سبيط زضآ٦سٰبيي ٚٯ ثٯ ٬سي٣ٯ : ٦30بزٮ

٬غ٭٠ يب تحػي١ ٦ي ض٭ز زضد ٬ ٰط ٪٭و ي٭اضؼ يب ثٱبي ذس٦بت رسيسي ٚٯ ٬ؾى ٬ ضٱطزاضي يب ٦ؤسسبت تبثًٯ ٬ ٬اثستٯ ثٯ آ٨ 

 تػ٭يت ٦ي ٞطزز يب ٰط تُييطي ٚٯ زض ٪٭و ٬ ٦يعا٨ ٪طخ آ٪ٱب غ٭ضت ٦ي ٞيطز زض تًطْٯ ٦صٚ٭ض ٫٦ًٛس ٦ي ض٭ز.

ثٯ يٱسٮ ٦أ٦٭ضي٩ تكجيٕ ٬ؾى ٰط ٦ؤزي يب ٰط ٦٭ضز ثب تًطْٯ ي٭اضؼ ٬ ثٱبي ذس٦بت ٬ تًيي٩ ٬ تطريع ثسٰي ٦ؤزي : ٦31بزٮ

تطريع يب ٚسب٪ي است ٚٯ اظ قطِ ضٱطزاضي يب سبظ٦ب٨ تبثًٯ ٬ ٬اثستٯ اذتيبض تطريع ثٯ آ٪ٱب زازٮ ضسٮ است. ٦أ٦٭ضي٩ ٦صٚ٭ض 
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٫ٓ٣ٛ٦س ٧ٚب٠ زٖت ثي ٪هطي ضا زض تطريع ٰبي ذ٭ز ثٯ ٚبض ثط٪س ٬ زض غ٭ضت تر٣ّ، ثٯ ٬ؾى آ٪ٱب زض زازٞبٮ ازاضي ضٱطزاضي 

 زضثبضٮ آ٪ٱب اتربش ٬ ثٯ ٦٭ٖى ارطا ٞصاضزٮ ذ٭اٰس ضس. ضسيسٞي ٬ ت٫جيٱبت ٦ٗطض

: ثٯ ضٱطزاضي ٰبي ١ٚ ٚط٭ض اربظٮ زازٮ ٦ي ض٭ز تب ٦كب٢جبت ذ٭ز ضا ثب اٖسبـ حساٚخط سي ٬ ضص ٦بٰٯ ٦كبثٕ 32اغالحيٯ ٦بزٮ 

ٰط حب٠ غس٬ض زست٭ضا٣٧ً٢ي ٚٯ ث٫ب ثٯ پيط٫ٱبز ضٱطزاض ثٯ تػ٭يت ض٭ضاي اسال٦ي ضٱط ٦طث٭قٯ ٦ي ضسس زضيبْت ٪٧بيس. زض 

 ٦ٓبغب حسبة ٦٭ٚ٭٠ ثٯ تأزيٯ ٣ٚيٯ ثسٰي ٦ؤزي ذ٭اٰس ث٭ز.

 : اص هبًَى هبليبت ثش اسصش اكضٍدُ 

 :   ٦50بزٮ  1تجػطٮ 

ض٭ضاٰبي اسال٦ي ضٱط ٬ ثرص رٱت ٬ؾى ٰط يٙ اظ ي٭اضؼ ٦ح٣ي رسيس ، ٚٯ ت٣ٛيّ آ٪ٱب زض اي٩ ٖب٪٭٨ ٦طرع ٪طدسٮ ثبضدس ،   

 ٦٭ن٫ٓس ٦٭اضز ضا حساٚخط تب پب٪عز٥ٰ ثٱ٩٧ ٦بٮ ٰط سب٠ ثطاي ارطاء زض سب٠ ثًس ، تػ٭يت ٬ ايال٤ ي٧٭٦ي ٪٧بي٫س  

 : ٦50بزٮ  3تجػطٮ 

 رٓيّ يب ٦ًبْيت اظ پطزاذت ي٭اضؼ يب ٬ر٭ٮ ثٯ ضٱطزاضيٱب ٬ زٰيبضيٱب ٣٦ُي ٦يٟطززٖ٭ا٪ي٩ ٬ ٦ٗطضات ٦طث٭ـ ثٯ ايكبء ت

 هبًَى ثشًبهِ پٌجن تَسؼِ ًطَس 181تجػشُ ریل هبدُ 

ٰط ٞ٭٪ٯ ترٓيّ ،ثرط٭زٞي حٗ٭ٔ ٬ ي٭اضؼ ضٱطزاضي ٰب ت٭سف ز٢٬ت ٬ ٖ٭ا٪ي٩ ٦ػ٭ة ٫٦٭ـ ثٯ تدب٦ي٩ آ٨ اظ ث٭زردٯ ي٧د٭٦ي    

 ثرط٭زٞي ٬ ترٓيّ حٗ٭ٔ ٬ ي٭اضؼ ضٱطزاضي ٫٧٦٭و است. سبال٪ٯ ٚط٭ض است.زض َيط اي٫ػ٭ضت

 : هذیشیت پسوبًذّب اص هبًَى 
 

 :  ٦8بزٮ  

 ت٭٢يس ٫٫ٚسٞب٨ پس٧ب٪س يدبزي ٬ اضدربظ حٗيٗدي ٬ حٗد٭ٖي ٦سدئ٭٠ ٦طاٚدع ٬ ٦زت٧دى ٰدبيي ٚدٯ پسد٧ب٪س يدبزي ت٭٢يدس             

ز٬ٞبٰٱب ، سطثبظذب٪ٯ ٰب ، ٬احسٰب ٬ ٦زت٧ى ٰدبي  ٦ي ٫٫ٚس ، اظ ٖجي١ سب٫ٚي٩ ٫٦بظ٠ ، ٦سيطا٨ ٬ ٦تػسيب٨ ٦زت٧ى ٰب ٬ ضٱطٚٱب ، اض

تزبضي ، ذس٦بتي ، آ٦٭ظضي ، تٓطيحي ٬ تٓطرٟبٰي زض ٖجب٠ ٦سيطيت ارطائي پس٧ب٪س يبزي پبسدرٟ٭ ثد٭زٮ ٬ ٣٦دع٤ ثدٯ ضيبيدت      

 ٦ٗطضات ٬ ضي٭ٮ ٪ب٦ٯ ٰبي آئي٩ ٪ب٦ٯ ٦ي ثبضس .

 سبیش هستٌذات هبًًَي

  1/3/75ٖب٪٭٨ تطٛيالت، ٬نبيّ ٬ ا٪تربثبت ض٭ضاٰبي اسال٦ي ٚط٭ض ٬ ا٪تربة ضٱطزاضا٨ ٦ػ٭ة  -

 10/3/1383ٖب٪٭٨ ٫٦ى ْط٬ش ٬ ٬اٞصاضي اضاؾي ْبٖس ٚبضثطي ٦سٛ٭٪ي ثطاي ا٦ط ٦س٩ٛ ٬ آئي٩ ٪ب٦ٯ ارطايي ٦ػ٭ة  -

 84ٖب٪٭٨ تًبضيّ ٦حس٬زٮ ٬ حطي٥ ضٱط، ض٬ستب ٬ ضٱط٘ ٬ ٪ح٭ٮ تًيي٩ آ٪ٱب ٦ػ٭ة سب٠  -

 28/8/70ٖب٪٭٨ ٪ح٭ٮ تٗ٭ي٥ اث٫يٯ، ا٦ال٘ ٬ اضاؾي ٦٭ضز ٪يبظ ضٱطزاضي ٰب ٦ػ٭ة  -

 29/8/67ٖب٪٭٨ تًيي٩ ٬ؾًيت ا٦ال٘ ٬اٖى زض قطح ٰبي ز٢٬تي ٬ ضٱطزاضي ٰب ٦ػ٭ة  -

 ٖب٪٭٨ ٪هب٤ غ٫ٓي ٚط٭ض ٬ آئي٩ ٪ب٦ٯ ارطائي ٦طث٭قٯ -
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 96جْت اجشاءدسسبل تؼشكِ ػَاسؼ ٍ ثْبي خذهبت ضْشداسي احوذآثبد

 تؼبسیق :  

 ػَاسؼ :

يجبضت است اظ ٦ج٣ٍ يب ٦جب٢ُي ٚٯ ٦ست٫س ثٯ ٖ٭ا٪ي٩ ربضي ، ٪٭و ٬ ٦يعا٨ آ٨ ثٯ تػ٭يت ٦طرى ٖب٪٭٪ي ضسيسٮ ٬ ثٯ غ٭ضت آٞٱي 

 ي٧٭٦ي ت٭سف ضٱطزاضي ايال٤ ٦ي ض٭ز.

 هٌجغ ػَاسؼ :

 يجبضت است اظ ٣٦ٙ ، يب ا٦٭ا٠ ، يب ٚبال ، يب ذس٦بت ، يب حٗ٭ٔ ٬ َيطٮ ٚٯ ثطاثط تًطْٯ ، ٦ال٘ اي٧ب٠ ي٭اضؼ ٖطاض 

 .ٞيطز٦ي 

 ًَع ػَاسؼ :

 ي٭اضؼ ٩ٛ٧٦ است اظ ٢حبل ت٣ًٕ ثٯ ٫٦جى ي٭اضؼ ، يٛي اظ حبالت شي١ ضا زاضتٯ ثبضس :

 ت٧ب٨ ٬ ا٦٭ا٠ َيط ٫٦ٗ٭٠ ٬ ٫٦ٗ٭٠.اظ ٖجي١ ٪٭و ي٭اضؼ ٦ت٣ًٕ ثٯ ظ٦ي٩ ٬ سبذ ،٦ستٗي٥ ثبضس -

 ٪هيط ٚبالٰب ٬ ذس٦بت. ،َيط ٦ستٗي٥ ثبضس ، اظ ٖجي١ ا٪٭او ي٭اضؼ ٦ت٣ًٕ ثٯ ٫٦بثى ي٭اضؼ -

 ي٧٭٦ي ثبضس ٬ ٣ٚيٯ ٫٦بثى ي٭اضؼ ضا ثس٨٬ استخ٫بء ضب١٦ ض٭ز. -

 ذبظ ثبضس ٬ ْٗف ٫٦جى ي٭اضؼ ٦طرػي ضا ضب١٦ ض٭ز. -

 ي٭اضؼ يٙ ٪٧بيطٟبٮ ذبظ ( ، چٯ اظ ٢حبل ظ٦ب٪ي  ) ٦خالً ثطاي چ٫س ٦بٮ يب ْػ٣ي اظ سب٠ چٯ اظ ٢حبل ٦ٛب٪ي ) ٦خالً ،٦حس٬ز ثبضس -

 ٪هيط ي٭اضؼ استٓبزٮ اظ پيست اسٛي زض ظ٦ستب٨ (

 ٦ست٧ط يب َيط٦ست٧ط ثبضس . -

 ي٭اضؼ ٦ح٣ي ، ٫٦كٗٯ اي ) استب٪ي ( ٬ يب ٣٦ي ثبضس . -

اظ ٚبال ٬ ٦حػ٭٠ ٬ يب ذس٦بت ( ثٯ ٫٦جى ي٭اضؼ ٦ستٗط ٬ يب ٦٭ر٭ز زض  ي٭اضؼ ٦ح٣ي ي٧ستبً ي٭اضؾي است ٚٯ ْبضٌ اظ ت٭٢يس ) اي٥

حس٬ز ضٱط ) ٦حس٬زٮ ٖب٪٭٪ي ، حطي٥ ، ح٭ظٮ ضٱطي ( ت٣ًٕ ٦ي ٞيطز . اظ ا٪٭او ي٭اضؼ ٦ح٣ي ٦ي ت٭ا٨ ي٭اضؼ ٬ؾى ضسٮ ثطاي 

الت ضا حست آ٪ٛٯ ٦ح١ ظ٦ي٩ ٬ سبذت٧ب٨ ٬ ي٭اضؼ ٚست ٬ پيطٯ ضا ٪ب٤ ثطز . ي٭اضؼ ٦ت٣ًٕ ثٯ ت٭٢يسات ٬ ذس٦بت ٬ ٦حػ٭

٦ػطِ ثط٨٬ زاز ًْب٢يت زض حس٬ز ضٱطثبضس يب زض سكح استب٨ ٬ يب زض سكح ٚط٭ض ٬ يب ذبضد اظ ٚط٭ض ، ٦ي ت٭ا٨ ثٯ ٦ح٣ي ٬ 

٫٦كٗٯ اي ) استب٪ي ( ٬ ٣٦ي تٗسي٥ ٚطز . تًيي٩ ٬ تطريع ٪٭و ٬ ٦يعا٨ ي٭اضؼ ٦ح٣ي، ٫٦كٗٯ اي ) استب٪ي ( ٬ ٣٦ي تبثى 

 ٚط٭ض است .زست٭ضا١٧ً٢ ٰبي ٬ظاضت 

 ػَاسؼ هحلي :

( ٖب٪٭٨ ٦ب٢يبت ثط اضظش اْدع٬زٮ ، ثدب   ٦50بزٮ ) (1( ٖب٪٭٨ تز٧يى ي٭اضؼ ٬ تجػطٮ )٦5بزٮ ) (1ي٭اضؾي است ٚٯ ثٯ است٫بز تجػطٮ )

٬  1/3/1375ضيبيت ٦ٗطضات ٫٦سضد زض ٖب٪٭٨ تطٛيالت ، ٬نبيّ ٬ ا٪تربثبت ض٭ضاٰبي اسال٦ي ٚط٭ض ٬ ا٪تربة ضٱطزاضا٨ ٦ػ٭ة 

 .٪ب٦ٯ ارطايي آ٨ ت٭سف ض٭ضاٰبي اسال٦ي ٚط٭ضي ٬ؾى ٦ي ٞطززآيي٩ 

 ًبال :  تَليذًٌٌذگبى

 اضربظ حٗيٗي ٬ حٗ٭ٖي سبظ٪سٮ ٬ ٦٭٪تبغ٫٫ٚسٮ ٚبالٰبي ٦٭ؾ٭و ٖب٪٭٨ ٦ي ثبض٫س.

 خذهبت : دٌّذگبىاسائِ 

 .اضربظ حٗيٗي ٬ حٗ٭ٖي اضائٯ ز٫ٰسٮ ذس٦بت ٦٭ؾ٭و ٖب٪٭٨ ٦ي ثبض٫س
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 ثْبي خذهبت :

ضٱطزاضي ثطاثط ٦ز٭ظ ٖب٪٭٪ي زض اظاي ذس٦بت اضايٯ ضسٮ ثٯ ق٭ض ٦ستٗي٥ اظ ٦تٗبؾيب٨ زضيبْت ذس٦بت ، ٬غ٭٠ ٦ج٣ُي است ٚٯ 

 ٦ي ٪٧بيس.

 :هؤدي ػَاسؼ یب دسآهذ ضْشداسي 

ضرع ) حٗيٗي يب حٗ٭ٖي ( تأزيٯ ٫٫ٚسٮ ي٭اضؼ يب زضآ٦س ثٯ ضٱطزاضي است ٚٯ ٩ٛ٧٦ است ٫٦جى ي٭اضؼ يب زضآ٦س ٦ت٣ًدٕ ثدٯ   

 . ٬سي٣ٯ ٬غ٭٠ ٬ ايػب٠ ي٭اضؼ ٬ زضآ٦س ثبضس٬ي ثبضس يب ٬ي 

 هأهَس تطخيع :

آيي٩ ٪ب٦ٯ ٦ب٢ي ضٱطزاضي ،  31ٚسي است ٚٯ اظ قطِ ضٱطزاضي يب سبظ٦ب٨ ٰبي تبثًٯ ٬ ٬اثستٯ ثٯ ضٱطزاضي ثب ت٭رٯ ثٯ ٦بزٮ 

 ا٬ ٞصاضتٯ ٦ي ض٭ز. اذتيبض تكجيٕ ٬ؾى ٰط ٦ؤزي يب ٰط ٦٭ضز ثب تًطْٯ ي٭اضؼ ، زضآ٦سٰب ٬ تطريع ثسٰي ٦ؤزي ٚتجبً ثٯ يٱسٮ

 هأهَس ٍغَل :

 ض٭ز. ٖب٪٭٨ ضٱطزاضي ) ث٫ب٤ ٦أ٦٭ض ٬غ٭٠ ( تًيي٩ ٦ي ٦75أ٦٭ض ٦رػ٭غي است ٚٯ اظ قطِ ضٱطزاضي ثب ت٭رٯ ثٯ ٦بزٮ 

 آگْي ػوَهي :

ٖب٪٭٨ ضٱطزاضي ٣ٛ٦ّ است ٦ػ٭ثبت ض٭ضاي اسال٦ي ضٱط ضا ٚٯ ر٫جٯ ي٧٭٦ي زاضز ) اظ ر٣٧ٯ  47ضٱطزاضي زض ارطاي ٦بزٮ 

ٖب٪٭٨ ضٱطزاضي ، ٦ٗطضات ضٱطزاضي ٚٯ ر٫جٯ ي٧٭٦ي  57( ثٯ ٬سبي١ ٫ٛ٧٦ٯ ثطاي اقالو ي٧٭٦ي آٞٱي ٪٧بيس. ثطاثط ٦بزٮ  ي٭اضؼ

 زاضز ٬ ثٯ تػ٭يت ض٭ضاي اسال٦ي ضٱط ضسيسٮ است پس اظ ايال٤ ثطاي ٣ٚيٯ سب٫ٚي٩ ضٱط الظ٤ ا٢طيبيٯ است .

 پيص آگْي :

ؼ ٬ ٦ؤزي يب ٦ؤزيب٨ است ، ثب شٚط ٦ست٫س ٖب٪٭٪ي ٬ ٪٭و ٬ ٦يعا٨ آٞٱي ٦رتػطي ٦ي ثبضس ٚٯ حب٬ي ٦طرػبت ٫٦جى ي٭اض

ي٭اضؼ ٬ ٦ج٣ٍ آ٨ ٬ تبضيد ٦ٱ٣ت پطزاذت ي٭اضؼ ٬ ض٧بضٮ حسبة ثب٪ٛي ضٱطزاضي ٬ ٪ب٤ ٬ آزضس ثب٪ٙ ٚٯ ثًس اظ سط ضسيس 

 ٦٭يس پطزاذت ي٭اضؼ ثطاي ثسٰٛبض ي٭اضؼ ٬ يب ٦ؤزي ي٭اضؼ ْطستبزٮ ٦ي ض٭ز .

 اخطبسیِ :

ٚٯ ثًس اظ غس٬ض ٬ اضسب٠ پيص آٞٱي ثطاي آٞبٰي ٬ ٞ٭ضعز ثٯ ثسٰٛبض ي٭اضؼ ٬ يب ٦ؤزي ي٭اضؼ ٚٯ پطزاذت يبز ثطٞي است 

 ثسٰي ٪بضي اظ ي٭اضؼ ذ٭ز ضا ثٯ تأذيط ا٪ساذتٯ است ْطستبزٮ ٦ي ض٭ز .

 اثالؿيِ :

 ضسب٪س٨ پيب٤ ح٧ٛي است ٚٯ ثط ٢ٯ يب ي٣يٯ ثسٰٛبض ي٭اضؼ ٬ يب ٦ؤزي ي٭اضؼ غبزض ضسٮ است.
 

 ػَاسؼ :توسيط 

 32يجبضت است اظ تٗسي٥ ي٭اضؼ ٦ت٣ًٗٯ ثٯ ٫٦جى ي٭اضؼ ٬ پطزاذت آ٨ ت٭سف ٦ؤزي زض ظ٦ب٪ٱبي ٦ًي٫ٯ ثط اسبس ٦ٓبز ٦بزٮ  

 آيي٩ ٪ب٦ٯ ٦ب٢ي ضٱطزاضي 
 

 هٌطوِ ضْشداسي :

 ٪ٓط ر٧ًيت سب٩ٚ زاضز .  ٫٦25000كٗٯ ضٱطزاضي ٦حس٬زٮ اي است ٚٯ ضس٧بً زض تجًيت يٙ ضٱطزاضي است ٬ ثيص اظ 

 ْشًطيي :ض

 ثٱطٮ ٫٦س است . ٦ي ٫ٚس ٬ اظ حٗ٭ٔ ٬ ٦عايبي ٦س٪ي ضٱط٪طي٩ يب ضٱط٬٪س ٚسي است ٚٯ زض ضٱط ظ٪سٞي
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 حَهِ ضْش :

٪٭احي اي است ٚٯ ا٣َت زض ضًبو ٪عزيٙ ضٱطٰب ٖطاض زاض٪س ٬ ذس٦بت ٦٭ضز ٪يبظ ذ٭ز ضا اظ ضٱط تأ٦ي٩ ٦ي ٫٫ٚس . ح٭٦ٯ ضٱط 

 ٞطا٪ي ظ٦ي٩ ٬ يب آ٢٭زٞي ٰ٭ا زض زاذ١ ضٱط ، زض حبضيٯ احساث ضسٮ است . ثيطتط رعئي اظ ذ٭ز ضٱط است ٚٯ ثٯ ز٢ي١

 هشاًض ضْش :

٫٦كٗٯ اي است ربشة سٓطٰبي پيطا٦٭٨ ٚٯ سبذت٧ب٪ٱبي ازاضي ، تزبضي ٬ ذس٦بتي زض آ٨ ٬اٖى ضسٮ ا٪س . ٦طٚع ضٱط ٧ً٦٭الً زض 

 ٦ح١ تٗبقى ذيبثب٪ٱبي اغ٣ي ضٱط ثب يٛسيٟط ض١ٛ ٦ي ٞيطز.

 اساضي ضْشي :

 ٯ ظ٦ي٫ٱبيي اقالٔ ٦ي ٞطزز ٚٯ زض ٦حس٬زٮ ٬ حطي٥ ضٱطٰب ٬ ضٱط٘ ٰب  ٖطاض ٞطْتٯ ثبض٫س.ث

 اساضي ثبیش :

٫٦ه٭ض ظ٦ي٩ ٰبيي است ٚٯ سبثٗٯ ي٧طا٨ ٬ احيب زاض٪س ٬ ثٯ تسضيذ ثٯ حب٢ت ٦٭ات زض آ٦سٮ ا٪س ، ثس٨٬ اي٫ٛٯ ٦ب٢ٛيت ضب٨ زض ٪هط 

 ٞطْتٯ ضسٮ ثبضس.

 اساضي هَات :

ٚٯ ثب١ًٓ٢ ٦ب٢ٙ ٪ساض٪س ٬ سبثٗٯ ٦ب٢ٛيت ذػ٭غي ضب٨ ٣ً٦٭٤ ٪يست ٬ ٚطت ٬ ظضو ٬ ث٫ب ٬ آثبزي ٪يع زض  ٫٦ه٭ض ظ٦ي٩ ٰبيي است

 آ٪ٱب ٬ر٭ز ٪ساضز.

 اكشاص :

 .٦زعا ٚطز٨ سٱ٥ ٦طبو ٰط يٙ اظ ضطٚبء ٰط ٣٦ٙ

 تجويغ :

 اي٩ ي١٧ ضا تز٧يى ٞ٭ي٫س.چ٫ب٪چٯ ثت٭ا٨ اظ ٪هط حجتي ز٬ يب چ٫س ٖكًٯ ظ٦ي٩ ٦زب٬ض يٛسيٟط ضا تجسي١ ثٯ يٙ پال٘ حجتي ٚطز ، 
 

 هطبع :

 ٣٦ٛي است ٚٯ ٦ب٢ٛيت آ٨ ثي٩ چ٫س ٪ٓط ٦طتط٘ ثبضس.

 استلبع ثٌب :

 . يجبضت است اظ ْبغ٣ٯ ٖبئ٥ ثبالتطي٩ حس يٙ سبذت٧ب٨ تب ّٚ تًيي٩ ضسٮ ، ثط اسبس ٦ًجط زستطسي ٦زب٬ض ٖكًٯ ظ٦ي٩

 استلبع هليذ :

 . ضسٮ ت٧ب٤ يب ٖس٧تي اظ ز٬ قجٗٯ تب پبيي٩ تطي٩ حس سبذت ٬ سبظ سّٗ ٧ٰب٨ قجٗٯ تًيي٩يجبضت است اظ ْبغ٣ٯ ّٚ 

 : اضبكبت

 .يجبضت است اظ سبذت ٬ سبظٰبيي ٚٯ يال٬ٮ ثط سبذت٧ب٨ اغ٣ي ، ثٯ ٫٦ه٭ض ثٱج٭ز ٚيٓي ي٣٧ٛطز ث٫ب احساث ٦ي ض٭٪س

 ثش صهيي :

 حسي اظ ٖكًٯ ظ٦ي٩ است ٚٯ ٦ططِ ثٯ ٞصض ثبضس.

 ثش اغالحي :

 .اظ ٖكًٯ ظ٦ي٩ است ٚٯ ٦ططِ ثٯ ٞصض، ٬ اظ ٖس٧ت ي٧ٕ ٦ست٣ع٤ يٗت ٪طي٫ي ثبضسآ٨ حسي 

 پخي :
يجبضت است اظ ذف ٦٭ضثي ٚٯ سكح ٞ٭ضٯ اي اظ ٖكًٯ ظ٦ي٩ِ ٖطاض ٞطْتٯ زض ٪جص ز٬ ٦ًجط ضا ، ثٯ ٫٦ه٭ض ايزبز زيس ٫٦بست 

 ضا٪٫سٞي حصِ ٦ي ٫ٚس ٬ آ٨ ضا رع٬ ْؿبٰبي ي٧٭٦ي ضٱط ٖطاض ٦ي زٰس.



 

13 

 به تصویب شورای اسالمی شهر احمدآباد رسید

 

 

 96جْت اجشاءدسسبل تؼشكِ ػَاسؼ ٍ ثْبي خذهبت ضْشداسي احوذآثبد

 بى :پشٍاًِ سبختو

 ٦ز٭ظ ضٱطزاضي است ثطاي احساث ث٫ب ، ت٧ًيط ٬ تُييط اسبسي زض سبذت٧ب٨ .

 پبیبى ًبس :

ٞ٭اٰي ضٱطزاضي ٦ج٫ي ثط ات٧ب٤ سبذت٧ب٨ است ،ٚٯ ثبيس ٫٦كجٕ ثب پط٬ا٪ٯ غبزض ضسٮ اظ ٪هط اغ٭٠ ٫ْي ، ثٱساضتي ، اي٫٧ي ٬ سبيط 

 ٪هب٦بت ؾط٬ضي زض سبذت٧ب٨ ثبضس.

 هحذٍدُ  ضْش:

يجبضت است اظ حس ٚب٢جسي ٦٭ر٭ز ضٱط ٬ ت٭سًٯ آتي زض ز٬ضٮ قطح رب٦ى  ٬ تب تٱيٯ قطح ٦صٚ٭ض زض قطح ٰبزي ضٱط ٚٯ ؾ٭اثف ٬ 

 ٦ٗطضات ضٱط سبظي زض آ٨ الظ٤ االرطا ٦ي ثبضس . 

 حشین ضْش:

زاضز ٬ اظ ٦دطظ  يجبضت است اظ ٖس٧تي اظ اضاؾي ثالْػ١ پيطا٦٭٨ ٦حس٬زٮ ضٱط ٚٯ ٪هبضت ٬ ٫ٚتدط٠ ضدٱطزاضي زض آ٨ ؾدط٬ضت    

 تٗسي٧بت ٚط٭ضي ضٱطستب٨ ٬ ثرص ٦طث٭قٯ تزب٬ظ ٪٧٫بيس .

 اًَاع ًبسثشي صهيي :

 : ضب١٦ ذب٪ٯ ٰب ٬ ٫٦بظ٠ ٦سٛ٭٪ي ٬ ٦زت٧ى ٰبي سٛ٭٪تٟبٰي ثب تطا٥ٚ ٥ٚ ، ٦ت٭سف ، ظيبز ٬ ثسيبض ظيبز.ًبسثشي هسًٌَي 

 زيٟط ٦طاٚع آ٦٭ظضي.ٚبضثطي آ٦٭ظضي : ضب١٦ ٦ٱس ٚ٭ز٘ ، زثستب٨ ، زثيطستب٨ ، زا٪طٟبٮ ٬ 

 ضب١٦ ٬ظاضترب٪ٯ ٰب ، ٪ٱبزٰب ٬ ضٱطزاضي ٰب . : ًبسثشي اداسي 

 ذطيس. ضب١٦ ٦ُبظٮ ٰب ، س٭پط ٦بضٚت ٰب ، ضست٭ضا٨ ٰب ، ي٧سٮ ْط٬ضي ٰب ٬      ٦زت٧ى ٰبي تزبضي ٬ ٦طاٚعًبسثشي تجبسي : 

 اقطاِ ضٱط. ضب١٦ پبض٘ ٰب ٬ ث٭ستب٨ ٰب ، ْؿبٰبي سجع ٬ ٧ٚطث٫س سجع:  ًبسثشي كضبي سجض

 ضب١٦ زض٦ب٪ٟبٮ ٰب ،٣ٚي٫يٙ ٰب ٬ ثي٧بضستب٨ ٰب  ًبسثشي ثْذاضتي :

 . ضب١٦ ايستٟبٮ ٰب ٬ پبيب٪ٯ ٰبي ات٭ث٭س ٰبي ٦سبْطثطي ، ٦تط٬ ، ضاٮ آ٩ٰ ٬ ْط٬زٞبٮ ًبسثشي حول ٍ ًول :

 تهب٦ي .ضب١٦ آتص ٪طب٪ي ، پست ٬ ٦ربثطات ، ٪٭احي ضٱطزاضي ٬ ح٭ظٮ ٰبي ٪يط٬ي ا٪ ًبسثشي خذهبت ضْشي :

 ضب١٦ ٚطتبضٞبٮ ٰب ٬ ٦يسا٨ ٰبي ٦ي٭ٮ ٬ تطٮ ثبض. ًبسثشي خذهبت ػوَهي :

 . ضب١٦ سي٧٫ب ، تئبتط ، ٚتبثرب٪ٯ ، حسي٫يٯ ، ٦سزس ٬ ا٦ب٩ٚ ٦صٰجي : ًبسثشي كشٌّگي ٍ هزّجي

 .ضب١٦ آة ، ثطٔ ، ٞبظ ، ت٩ٓ٣ ، ْبؾالة ٬ سبيط تأسيسبت : ًبسثشي تجْيضات ضْشي

 ٚبضٞبٮ ٰب ، ٚبضذب٪ٯ ٰب ، ت٧ًيطٞبٮ ٰب ٬ ٚبضٞبٮ ٰبي ت٭٢يسيضب١٦  : ًبسثشي غٌؼتي

 ضب١٦ اضاؾي ٦عض٬يي ٬ غيٓي ٚبضي . : ًبسثشي ًطبٍسصي

  . ضب١٦ ثبٌ ٰبي ذػ٭غي ثطاي استٓبزٮ پبيب٨ ٰٓتٯ : ًبسثشي ثبؽ

 .ضب١٦ ا٪جبضٰب ، سطزذب٪ٯ ٰب ٬ ثبضا٪ساظٰب : ًبسثشي اًجبسداسي

 .ي ٧ّٰٛ ٬ قجٗبتيضب١٦ پبضٚي٫ٝ ٰب : ًبسثشي پبسًيٌگ

 : اًَاع پشٍاًِ ّبي سبختوبًي ػجبستٌذ اص
 

 ثٯ پط٬ا٪ٯ ٰبيي اقالٔ ٦ي ٞطزز ٚٯ غطْبً استٓبزٮ ٦سٛ٭٪ي زاضتٯ ثبضس. پشٍاًِ هسًٌَي :

ٖب٪٭٨ ضٱطزاضيٱب ثٯ ٫٦هد٭ض اسدتٓبزٮ    ٦55بزٮ  24ثٯ پط٬ا٪ٯ ٰبيي اقالٔ ٦ي ٞطزز ٚٯ زض آ٨ ثطاثط تجػطٮ شي١ ث٫س  : پشٍاًِ تجبسي

 ٚست ٬ پيطٯ ٬ تزبضت غبزض ٦ي ٞطزز ٬ تحت پ٭ضص ٖب٪٭٨ ٪هب٤ غ٫ٓي يب ٖب٪٭٨ تزبضت ًْب٢يت زاضز.
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 96جْت اجشاءدسسبل تؼشكِ ػَاسؼ ٍ ثْبي خذهبت ضْشداسي احوذآثبد

ضدب١٦   ثٯ پط٬ا٪ٯ ٰبيي اقالٔ ٦ي ض٭ز ٚٯ غطْبً ٬اثستٯ ثٯ ٬ظاضترب٪ٯ ٰب ٬ سبظ٦ب٪ٱبي ز٢٬تدي ثبضدس ٚدٯ ايد٩ ا٦دط      : پشٍاًِ اداسي

ثبضس.ؾ٫٧بً ٦ؤسسبت ز٢٬تي ٬ ٬اثستٯ ثٯ ز٢٬ت ٬ ٪ٱبزٰبي ا٪ٗالة اسال٦ي ٚدٯ  ضطٚتٱبي ٦ربثطات ، آة ٬ ْبؾالة ، ثطٔ ٬ ٞبظ ٪٧ي 

 ثب اغ٭٠ ثبظضٞب٪ي ازاضٮ  ٦ي ض٭٪س ٬ ٦ط٧٭٠ پطزاذت ٦ب٢يبت ٰست٫س اظ ٪هط پطزاذت ي٭اضؼ پصيطٮ ، تزبضي ٦حس٭ة ٦ي ٞطز٪س.

ٚبضٞبٰٱبي ت٭٢يسي اي٥ اظ سجٙ ٬ سد٫ٟي٩  ثٯ پط٬ا٪ٯ ٰبيي اقالٔ ٦ي ٞطزز ٚٯ ثٯ ٫٦ه٭ض استٓبزٮ غ٫ًتي ٬ ايزبز  :پشٍاًِ غٌؼتي 

 ٦ي ثبض٫س. ٬ يب ٬ظاضت غ٫ًت ٬ ٦ًس٨ ٬ تزبضتغبزض ٦ي ض٭٪س ٬ زاضاي ٦٭اْٗت اغ٭٢ي اظ رٱبز ٚطب٬ضظي ، 
ثٯ پط٬ا٪ٯ ٰبيي اقالٔ ٦ي ض٭ز ٚٯ ًْب٢يت آ٪ٱب پيطا٦٭٨ اضائٯ ذس٦بت آ٦٭ظضي ٬ پعضٛي ٦ي ض٭ز . ت٭ؾيح اي٫ٛٯ  : پشٍاًِ خذهبتي

 ي آ٨ ضب١٦ اي٩ ث٫س ٪٧ي ض٭ز.ٖس٧تٱبي ازاض

 هيوت هٌطوِ اي:

ٖب٪٭٨  64ٖي٧ت ٫٦كٗٯ اي يجبضت است اظ اضظش ٦ًب٦التي ظ٦ي٩ ٬ سبذت٧ب٨ ٚٯ ثطاثط آذطي٩ اضظش ٦ًب٦التي زاضايي ٦٭ؾ٭و ٦بزٮ 

 اغالح  ٖب٪٭٨ ٦ب٢يبتٱبي ٦ستٗي٥ ٦ي ثبضس.

 : 1تجػطٮ 
 ٫٦كٗٯ اي ٞطا٪تطي٩ ثط ٣٦ٙ ٦ططِ ثٯ ٦ًجط ٦حبسجٯ ذ٭اٰس ضس . زض ٦حبسجٯ ي٭اضؼ ، چ٫ب٪چٯ ظ٦ي٫ي زاضاي چ٫س ثط ثبضس ٖي٧ت

 : 2تجػطٮ 

ٖي٧ت ٫٦كٗٯ اي ذيبثب٪ٱبي رسيساالحساث ٚٯ زض زْتطچٯ اضظش ٦ًب٦التي ضٱطزاضي ثطاي آ٨ ٖي٧ت ٦طرع ٪طسٮ است،ثطاسبس 

، ثط اسبس ثدبالتطي٩ اضظش  ثبالتطي٩ اضظش ٦ًبثط ٧ًٰطؼ ٦٭ر٭ز زض ٫٦كٗٯ ٬ زضغ٭ضت يس٤ ٬ر٭ز ٦ًجط٧ًٰطؼ زض ٫٦كٗٯ ٦طث٭قٯ

 ٦ًدددبثط ٧ًٰدددطؼ ٫٦دددبقٕ ٰددد٥ رددد٭اض ثدددب پيطددد٫ٱبز ضدددٱطزاضي ٬ تػددد٭يت ضددد٭ضاي اسدددال٦ي ضدددٱط تًيدددي٩  

 ٦ي ٞطزز .   

 سبل احذاث : 

سب٠ احساث ثط٦ج٫بي ٪هطيٯ ٧ٚيسي٭٨ ٦بزٮ غسيب سبيط زالئ١ ٦خجتٯ اظ ٖجي١ تبضيد ٪ػت ٫ٚت٭ض ثطٔ ٧ٰ٬چ٫ي٩ اضائٯ پط٬ا٪ٯ ٚسدت  

 ع٤٬ ٪هط ٚبضض٫بس ضس٧ي زازٞستطي ٦طرع ٦ي ٞطزز. ،يٛس ٰ٭ايي ٬ي٫سا٣٢

 سبل تجذیل :

٬ يب ٞ٭اٰي ازاضٮ زاضايي ٬ يب پط٬ا٪ٯ ٚست ٬ يب تبضيد   5تبضيد ٖكًي ضس٨ ضاي ٧ٚيسي٭٨ ٦بزٮ غس، تبضيد ٦ػ٭ثٯ ٧ٚيسي٭٨ ٦بزٮ 

بضس ٦ال٘ سب٠ تجسي١ ذ٭اٰس ٪ػت ٫ٚت٭ض ثطٔ ٬ يبٖج٭ؼ ثطٔ ٦ػطْي ٚٯ تًيي٩ ٫٫ٚسٮ سب٠ تجسي١ ٬ ٪٭و استٓبزٮ اظ سبذت٧ب٨ ث

 ث٭ز.

زض غ٭ضتي ٚٯ اضائٯ ٞ٭اٰي ازاضٮ ٦ب٢يبتي ٬ يب تبضيد ٪ػت ٫ٚت٭ض ثطٔ ثٯ ت٫ٱبيي ٪ت٭ا٪س سب٠ تجسي١ ضا ثدٯ احجدبت ثطسدب٪س    تجػطٮ : 

 ٪هطيٯ ٚبضض٫بس ضس٧ي زازٞستطي ٦طؾي ا٢كطْي٩ ٦ال٘ ي١٧ ٖطاضذ٭اٰس ٞطْت. 

 سبل ثْشُ ثشداسي :

٬ يب ٞ٭اٰي ازاضٮ زاضايي ٬ يب پط٬ا٪ٯ ٚست ٬ يب ٖج٭ؼ  ٧ٚ5يسي٭٨ ٦بزٮ غس ،تبضيد ٦ػ٭ثٯ ٧ٚيسي٭٨ ٦بزٮ تبضيد ٖكًي ضسٮ ضاي 

 .ثطٔ ٚٯ تًيي٩ ٫٫ٚسٮ سب٠ ثٱطٮ ثطزاضي ثبضس ٦ال٘ سب٠ ثٱطٮ ثطزاضي ذ٭اٰس ث٭ز

 تجػطٮ : 
٦طؾي  هطيٯ ٚبضض٫بس ضس٧ي زازٞستطيزض غ٭ضتي ٚٯ اضائٯ ٦ساض٘ ْ٭ٔ ثٯ ت٫ٱبيي ٪ت٭ا٪س سب٠ ثٱطٮ ثطزاضي ضا ثٯ احجبت ثطسب٪س ٪

 ٦ال٘ ي١٧ ٖطاض ذ٭اٰس ٞطْت .  ا٢كطْي٩
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 صهبى هحبسجِ ٍ تؼلن ػَاسؼ غذٍس پشٍاًِ :

ي٭اضؼ غس٬ض پط٬ا٪ٯ سبذت٧ب٪ي اي٥ اظ تزبضي، ازاضي ٬ غ٫ًتي ٬ َيطٮ، پس اظ غس٬ض زست٭ض تٱيٯ ٪ٗطٯ ٬ يب اضائٯ ٪ٗطٯ ٧ً٦بضي ٬ 

ٞعاضش ٬احس ٫ْي ٦حبسجٯ ٬ اذص ٦ي ض٭ز.ؾ٫٧بً  ٦ب٢ٙ ٖج١ اظ غس٬ض پط٬ا٪ٯ اربظٮ ي٣٧يبت تأييس ٬احس ٫ْي)غس٬ض پط٬ا٪ٯ( ٬ 

 سبذت٧ب٪ي ٪ر٭اٰس زاضت.

اظ ظ٦ب٨ ضط٬و پطزاذت ي٭اضؼ ٦ٱ٣ت  پبيب٨ سب٢زبضي: ٦ؤزي زض غ٭ضت پطزاذت ي٭اضؼ ثػ٭ضت ٪ٗس يب اٖسبـ حساٚخط تب 1تجػطٮ

پط٬ا٪ٯ سبذت٧ب٨ غبزض ٪ٟطزز ٬ ي٭اضؼ اْعايص يبثس  تب پبيب٨ سب٢زبضيتيٛٯ زاضز تب ٪سجت ثٯ اذص پط٬ا٪ٯ اٖسا٤ ٪٧بيس ٬ زض غ٭ض

 ٦ط٧٭٠ پطزاذت ٦بثٯ ا٢تٓب٬ت ي٭اضؼ ثٯ ٪طخ ض٬ظ ذ٭اٰس ضس.
 

 هْلت پشداخت ػَاسؼ غذٍس پشٍاًِ :

تدب   ْيص ي٭اضؼ غس٬ض پط٬ا٪ٯ ثبيس زض ٦ٱ٣ت تًيي٩ ضسٮ زض آ٨ پطزاذت ٞطزز ٬ ٖج٭ؼ غبزضٮ زض ض٬ظٰدبي پبيدب٪ي سدب٠ ٦دب٢ي،    

آذطي٩ ض٬ظ سب٠ ايتجبض زاضتٯ ٬ زض غ٭ضت يس٤ پطزاذت ت٧ب٤ ٬ يب ٖس٧تي اظ ثسٰي زض سب٠ ٦حبسجٯ ، ي٭اضؼ ثدط ٦ج٫دبي سدب٠    

 پطزاذددت ت٧ددب٤ ثددسٰي ) ثددٯ غدد٭ضت ٪ٗددسي ٬ يددب اٖسددبـ ( ٦حبسددجٯ ٬ ٦ج٣ددٍ پطزاذتددي يي٫ددبً اظ ٚدد١ ثددسٰي ٚسددط      

 ( ـ ٦ي ثبضس٦ي ض٭ز.)٫٦ه٭ض اظ پطزاذت ثسٰي، پطزاذت ثٯ غ٭ضت ٪ٗسي ٬ اٖسب

 :هيوت ًبسضٌبسي سٍص

٬ يب ٰيبتي ٦تط١ٛ اظ ز٬ ٚبضض٫بس ضس٧ي ٬ يٙ ذجطٮ  ضس٧ي زازٞستطي٫٦ه٭ض اظ ٖي٧ت ٚبضض٫بسي ض٬ظ ظ٦ي٩، ٪هطيٯ ٚبضض٫بس 

 ٦ًطْي ضسٮ ت٭سف ضٱطزاضي ٦ي ثبضس.٦ح٣ي 

 :ًحَُ پشداخت ػَاسؼ

 ٖب٪٭٨ ضٱطزاضيٱب )٦ػ٭ة ض٭ضاي اسال٦ي ضٱط ( تًيي٩ ضسٮ است .     32٪ح٭ٮ پطزاذت ي٭اضؼ زضآيي٩ ٪ب٦ٯ اغالحي ٦بزٮ 

ضٱطزاضي ٦ي ت٭ا٪س ثٯ آ٨ زستٯ اظ اْطازي ٚٯ ي٭اضؼ ذ٭ز ضا اي٥ اظ ٪٭سبظي ٬ ٚست ٬ سب٢يب٪ٯ ات٭٦جي١ پطزاذت ٪٧٭زٮ ا٪س ثٯ ٖيس 

 ض ٦ي ثبضس ر٭ايعي ضا اٰساء ٪٧بيس.ٖطيٯ زض ظ٦ب٨ ذبغي ٚٯ ثٯ تطريع ضٱطزا
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 96جْت اجشاءدسسبل تؼشكِ ػَاسؼ ٍ ثْبي خذهبت ضْشداسي احوذآثبد

 توضیحات کلی: 
 

سبذت٧ب٨ تٙ ٬احسي ٦سٛ٭٪ي ضب١٦ ظيط ظ٦ي٩ ثٯ غ٭ضت ا٪جبضي ٬ ٧ّٰٛ ثػد٭ضت يدٙ ٬احدس ٦سدٛ٭٪ي ٬ قجٗدٯ ا٠٬ آ٨       - 1

 ثػ٭ضت ت٭سًٯ ٧ّٰٛ ٦ي ثبضس. 

٬ تُييط  رٱت زضيبْت پط٬ا٪ٯ تب پبيب٨ سب٠ اٖسا٤  ٪٫ٛس، ثب ٰط ٞ٭٪ٯ  يٛٯزض غ٭ضت غس٬ض پط٬ا٪ٯ، پطزاذت ي٭اضؼپس اظ ٦ب٢ٙ   - 2

 ، ٦ط٧٭٠ ٦بثٯ ا٢تٓب٬ت ذ٭اٰس ضس.زض سب٠ ثًس زض ٦يعا٨ ي٭اضؼاْعايص 

ضا قدي ٪٧د٭زٮ ٬ پديص    ، ظ٦ب٪ي است ٚٯ پط٬٪سٮ، ت٧ب٤ ٦طاح١ ٖب٪٭٪ي غس٬ض پط٬ا٪دٯ  غس٬ض پط٬ا٪ٯظ٦ب٨ ٦حبسجٯ ٬ اذص ي٭اضؼ  - 3

 ٪٭يس پط٬ا٪ٯ ت٫هي٥ ضسٮ ثبضس. اقاليبت ٫٦سضد زض پيص ٪٭يس ٦ج٫بي ٦حبسجٯ ي٭اضؼ ظيطث٫ب ٖطاض ذ٭اٰس ٞطْت .

ض٫بس٫ب٦ٯ سبذت٧ب٨ )پط٬ا٪ٯ (، ٧ٰب٨ ٦ز٭ظ ضط٬و ي٣٧يبت سبذت٧ب٪ي ٦ي ثبضس ٬اي٩ ثسي٩ ٫ً٦ي است ٚٯ اٞط ثط ض٬ي ٣٦ٛدي    – 4

٦طاح١ آ٨ اي٥ اظ تٱيٯ ٪ٗطٯ ، پطزاذت ي٭اضؼ ٬َيطٮ قي ضسٮ ثدب ضدس ٢٬دي ٖجد١ اظ اذدص       زضذ٭است پط٬ا٪ٯ ضسٮ ثبضس ٬ ت٧ب٤

ض٫بس٫ب٦ٯ ت٭سف ٦ب٢ٙ، اٖسا٤ ثٯ سبذت ٬ سبظ ض٭زآ٨ سبذت ٬ سبظ ثٯ ي٫٭ا٨ ثس٨٬ پط٬ا٪ٯ ت٣ٗي ٬ پط٬٪سٮ آ٨ ثٯ ٧ٚيسي٭٨ ٦دبزٮ  

٦ي  زضيبْتزاذتي اظآ٨ ٚسط، ٬ ٦بثٯ ا٢تٓب٬ت غس اضربو ٦ي ض٭ز، ٬ ي٭اضؼ آ٨ ثط اسبس تًطْٯ ثس٨٬ ٦ز٭ظ ٦حبسجٯ ٬ ي٭اضؼ پط

 ٞطزز. 

ٖي٧ت ٫٦كٗٯ اي ا٦ال٘ ٦سٛ٭٪ي ٚٯ ٖس٧تي اظ يٙ حس آ٨ ثٯ ٦ًجط اغ٣ي ٬ ٖس٧ت زيٟط ٧ٰب٨ حس، ثٯ ٣٦ٙ ٦زدب٬ض ٫٦تٱدي     -5

٦ًجط اغ٣ي ، ٦ي ٞطزز ، ثسي٩ ٞ٭٪ٯ است ٚٯ آ٨ ٖس٧ت ٚٯ ٦ططِ ثٯ ذيبثب٨ ٬ يب ٦ًجط اغ٣ي ٦ي ثبضس، زاضاي ٖي٧ت ثط ذيبثب٨ ٬ يب 

% ٖي٧ت ٫٦كٗدٯ اي ذيبثدب٨ ٬ يدب    ٬70 آ٨ ٖس٧ت ٚٯ ثٯ ٣٦ٙ ٦زب٬ض ٫٦تٱي ٦ي ض٭ز ) اظ آ٨ ٖس٧ت زستطسي ثٯ ذيبثب٨ ٪ساضز ( 

 ٦ًجط اغ٣ي ٦ج٫بي ٦حبسجٯ ٖطاض ذ٭اٰس ٞطْت ، ٦طط٬ـ ثٯ آ٪ٛٯ اظ ٖي٧ت ٦ًجط ْطيي ) زض غ٭ضت ز٬ ثط ث٭ز٨ ٣٦ٙ ( ٧ٚتط ٪جبضس.

ي٣٧يدبت سدبذت٧ب٪ي   ٰدط ٞ٭٪دٯ   ٦تٗبؾيب٪ي ٚٯ اظ تٓٛيٙ ٬يب غس٬ض پط٬ا٪ٯ ٖج١ اظ ات٧ب٤ ٦ٱ٣ت ٦ٗطض زض پط٬ا٪ٯ ٬ ٖج١ اظ ضط٬و  -6

ثطاي ٬احسٰبي ٦سٛ٭٪ي (% ٦ج٣ٍ پطزاذتي٫٦10ػطِ ضسٮ ا٪س ٬ زضذ٭است استطزاز ٬رٯ پطزاذتي ضا ٪٧٭زٮ ا٪س ضٱطزاضي ثب ٚسط 

 س اظ قي ٦طاح١ ٖب٪٭٪ي ثٯ ٦تٗبؾي پطزاذت ٦ي ٪٧بيس.ضيب٠( ٦ب ثٗي ٦ج٣ٍ ْ٭ٔ ث1000000ًحساٚخط 

اظ سبذت ٬ سبظ زض يٛي اظ قجٗبت ٫٦ػطِ ضسٮ ،٦طارًي٫ي ٚٯ ثًس اظ غس٬ض پط٬ا٪ٯ ٬ تب تبضيد يٛسب٠ ض٧سي اظ غس٬ض پط٬ا٪ٯ  -7

٭زٮ ا٪س ضٱطزاضي ثب ا٪س ٬ ٰيچ ٞ٭٪ٯ ي٣٧يبت سبذت٧ب٪ي ضا زض آ٨ قجٗٯ ضط٬و ٪٧٫٭زٮ ا٪س ٬ زضذ٭است استطزاز ٬رٯ پطزاذتي ضا ٪٧

 ثٯ ٦تٗبؾي ي٭زت ٦ي زٰس.  ضا ،٦بثٯ ا٢تٓب٬ت% ٦ج٣ٍ پطزاذتي ثٯ ٪طخ ظ٦ب٨ غس٬ض پط٬ا٪ٯ ثطاي آ٨ قجٗٯ20ٚسط 

ثطض٬ي ظ٦ي٫ٱبي ٖ٭٫٢ب٦ٯ اي پط٬ا٪ٯ سبذت٧ب٪ي غبزض ٪٧بيس ٦طط٬ـ ثط اي٫ٛٯ ٦ب٢ٛيدت ْط٬ضد٫سٮ ٦حدطظ     ضٱطزاضي ٦زبظ است -8

 ظٮ احساث اييب٪ي اظ ٦ت٭٢ي آ٨ اي٥ اظ حٗيٗي يب حٗ٭ٖي الظ٤ است.ثبضس .زض ٦٭ضز ظ٦ي٫ٱبي ٦٭ٖ٭ْٯ ارب

 ثطاثط ي٭اضؼ غس٬ض پط٬ا٪ٯ ٦حبسجٯ ٦ي ٞطزز.  2  ٬ ٦بظاز ثط پط٬ا٪ٯثطاثط 3ي٭اضؼ ظيطث٫بي سبذت٧ب٪ٱبي ثس٨٬ پط٬ا٪ٯ -9

 :ٍ هؼبكيتْبي ػَاسؼ ًَسبصي تخليلبت خذهبت پسوبًذ

 ضٱطزاضي رٱت تط٭يٕ ضٱط٬٪سا٨ ٦ج٫ي ثط پطزاذت ثٯ ٦٭ٖى ي٭اضؼ ٪٭سبظي ٦ي ت٭ا٪س ثططح شي١ اٖسا٤ ٪٧بيس.  

سٯ ٦بٰدٯ سد٭٤ سدب٠     -د پس٧ب٪س زضغس ذس٦بت 40سٯ ٦بٰٯ ز٤٬ سب٠  -ة پس٧ب٪س زضغس ذس٦بت 60سٯ ٦بٰٯ ا٠٬ سب٠  -ا٢ّ 

 ذس٦بت پس٧ب٪س اذص ٞطزز . زضغس100سٯ ٦بٰٯ چٱبض٤ سب٠  پس٧ب٪سترٓيّ زازٮ ض٭ز ٬ زضغس ذس٦بت20

٣ٚيٯ ٦سبرس ٬ حسي٫يٯ ٰب ٬ ٦ًبثس ا٣ٖيتٱبي ٦صٰجي ٚٯ غطْبً استٓبزٮ ٦صٰجي اظ آ٪ٱب ٦يط٭ز  اظ پطزاذت ي٭اضؼ ٪٭سبظي ٦ًبِ 

 ٦ي ثبض٫س.

 هَاسد ریل اص دسیبكت پشٍاًِ ٍ پشداخت ػَاسؼ هؼبف هي ثبضٌذ:

 ٦تط   20ستٓبزٮ ا٪جبضي ٬ ٦سبحت ٧ٚتط اظ ٦تط ثب ا 2ا٢ّ( ظيطظ٦ي٩ ٰبي ثب اضتٓبو ٧ٚتط اظ 

 ٦تط ٦طثى ظيطث٫بي ٦ٓيس 5ة( سط٬يس ثٱساضتي زض حيبـ ثٯ ٦سبحت حساٚخط 
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 ٦تط٦طثى   25د(سبيجب٨ ذ٭زض٬ زض حيبـ ثب ٦ػب٢ح َيط ث٫بيي ثب اضتٓبو ثطاثط زي٭اض حيبـ حساٚخط 

 يطتط ٪جبضس ٬ ثٯ ٞصض تزب٬ظ ٪طسٮ ثبضس٦تط ٦طثى ث 4ز( سبيجب٨ ض٬ي زضة ٫٦بظ٠ ٬ زضة حيبـ ٦طط٬ـ ثٯ اي٫ٛٯ اظ 

ثدب ت٭ردٯ ثدٯ سد٭اثٕ      ٦75تط٦طثى تُييط زازٮ ا٪س  )ٖج١ اظ سدب٠  30ش( زض ثبْتٱبي ٖسي٥ ٚٯ ْٗف ٖس٧تي اظسّٗ سبذت٧ب٨ ضا تب 

 ٪٭سبظي ٬ يب تبييس ٦ب٦٭ض ٫ْي(

يد٭اضؼ ظيدطظ٦ي٩ آ٨ ٦ًدبِ ٬ردعء     زضغس ْط٦٭٠ ٦حبسدجٯ ٬   20غبزض ضسٮ ي٭اضؼ ٦بظاز آ٨ 75پط٬ا٪ٯ ٰبيي ٚٯ ٖج١ اظ سب٠ض: 

 ظيطث٫بي ٦زبظ ٦حبسجٯ ض٭ز.

زضغدس ْط٦د٭٠    ٦20تط٦طثدى ٦ًدبِ ٬ ٦دبثٗي     10زض غ٭ضت ٞعاضش اذتالِ ٦تطاغ ٫ٰٟب٤ غس٬ض ٦ٓبغبحسبة حساٚخط ثٯ ٦يدعا٨   

 ٦حبسجٯ ٬ ي٭اضؼ اذص ٦ي ٞطزز.

 ّبي سبختوبًي تي ٍاحذيػَاسؼ غذٍس پشٍاًِ  -1

 ػَاسؼ غذٍس پشٍاًِ ّبي سبختوبًي تي ٍاحذي   )1-1
 

                                                                                                          P 3.7                      ٦تط٦طثى  120تب 

                                                                                                           P12.8    ٦تط٦طثى  200تب   120ثط ٦بظاز

 P9/20      ٦تط٦طثى 400تب  200ثط ٦بظاز

 ٦p45تط ٦طثى ثٯ ثبال     ٦400بظاز ثط 
ٖب٪٭٨ ثطاي احساث يٙ ٬احس ٦سٛ٭٪ي ثب ٦ط٧٭ال٨ اي٩ ٖب٪٭٨ رب٦ى ذس٦بت ضسب٪ي ثٯ ايخبضٞطا٨ ، 6ثٯ است٫بز ٦بزٮ  :1تجػطٮ

ٰبي ي٭اضؼ  ظيطث٫بي ٦ٓيس تب يٛػس ٬ ثيست ٦تط٦طثى ٬ ثيست ٦تط٦طثى تزبضي زض ضٱط ٦ح١ سٛ٭٪ت ذ٭ز اظ پطزاذت ٰعي٫ٯ

ثبض٫س. ٦ٓبز اي٩ ٦بزٮ زض احساث  ٰبي سبذت٧ب٪ي، ي٭اضؼ ضٱطزاضي ٬ ٪٭سبظي ثطاي يٙ ثبض ثب ٦ًطْي ث٫يبز ٦ًبِ ٦ي غس٬ض پط٬ا٪ٯ

 . ٰبي ٦سٛ٭٪ي ٪يع اي٧ب٠ ٬ ٦بظاز ثط تطا٥ٚ ضب١٦ ايخبضٞطا٨ ٪ر٭اٰس ث٭ز ٧ى٦زت

٦سزر٭يب٨ تحت پ٭ضص ٧ٚيتٯ ا٦ساز ا٦ب٤ ذ٧ي٫ي )ضٮ( ٬ سبظ٦ب٨ ثٱعيستي ٚط٭ض، اظ پطزاذت ٰعي٫ٯ غس٬ض پط٬ا٪ٯ :2تجػطٮ

سبذت٧ب٪ي ٬ي٭اضؼ ضٱطزاضي ثطاي يٙ ثبض زض حس يٙ ٬احس ٦سٛ٭٪ي ٦كبثٕ ا٢ٟ٭ي ٦ػطِ ) ٖب٪٭٨ ث٭زرٯ ٚط٭ض ( زض غ٭ضت 

ضتي ٚٯ ظيطث٫ب ثيص اظ ا٢ٟ٭ي ٦س٩ٛ  ثبضس ٦ط٧٭٠ ٦ًبْيت ضيبيت ا٢ٟ٭ي ٦س٩ٛ اظ پطزاذت ي٭اضؼ ٦ًبِ ذ٭ا٫ٰس ث٭ز ٬ زض غ٭

           ٪ر٭ا٫ٰس ضس. 

: زض غ٭ضتي ٚٯ ٦ب٢ٙ زضذ٭است اغالح پط٬ا٪ٯ ٧ٰطاٮ ثب اْعايص ٬يب اذص ٦ز٭ظ اْعايص ث٫ب ضا زاضتٯ ثبضس، ي٭اضؼ غدس٬ض  3تجػطٮ

زاضاي ٦ز٭ظ ثط اسبس ٧ٰي٩ ضزيّ ٦دب ثدٯ ا٢تٓدب٬ت    ( ٦حبسجٯ ٬ پس اظ ٚسط ي٭اضؼ ظيط ث٫بي  1-1پط٬ا٪ٯ ١ٚ ظيطث٫بء قجٕ ضزيّ) 

 ٬غ٭٠ ذ٭اٰس ضس.

 1560غس٬ض پط٬ا٪ٯ ثط ض٬ي اضاؾي ٦٭ٖ٭ْٯ ٬ ْبٖس س٫س ٬ ٖ٭٫٢ب٦ٯ اي ، زض غ٭ضت سپطز٨ تًٱس الظ٤ ) قجٕ ٦ػ٭ثٯ ضد٧بضٮ   :4تجػطٮ

 ط٬ا٪ٯ اذص ٦ي ٞطزز .( ثال٦ب٪ى  ٦ي ثبضس ؾ٫٧بً ٰعي٫ٯ تٓٛيٙ ، تُييط ٚبضثطي زض ظ٦ب٨ غس٬ض پ 71/ 6/8ز / ش ٦٭ضخ 

% ي٭اضؼ اي٩ ضزيّ اذدص ٦دي ٞدطزز .    ٦20ًبز٠  75زضذػ٭ظ سبذت ٬سبظ ث٫بٰبي ٦سٛ٭٪ي ثس٨٬ ٦ز٭ظ ٖج١ اظ سب٠  :5تجػطٮ

 ث٫بٰبي ذطت ٣ٞ٬ي اظ پطزاذت ي٭اضؼ اي٩ ضزيّ ٦ًبِ ٦ي ثبض٫س .

ضٱطسبظي يب ٫ْي ٬ ثٱساضدتي ٪٧د٭زٮ    غ٭ضتيٛٯ ضيبيت اغ٭٠ظائس ثط ٦سبحت ٫٦سضد زضپط٬ا٪ٯ ،زض  ي: زض٦٭ضز اؾبْٯ ث٫ب6تجػطٮ

 ٦حبسجٯ ٬ اظ ٦ب٢ٙ اذص ض٭ز. ٦100بزٮ ٦11تط ٦طثى ثطاثط اضظش ٦ًب٦التي قجٕ تجػطٮ  30ثبضس تب  ا٪س
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 ثبكت هذینػَاسؼ غذٍس پشٍاًِ هسًٌَي دس ( 1-2

 زضآ٨، ٬اٖى ٦ٗب٤٬ سبظي  ٬٪٭سبظي ،  ثبظسبظي  سبذت ٬ سبظ، تط٭يٕ ضٱط٬٪سا٨ ثٯ ْطس٭زٮ رٱت٬ ٖسي٥ ثٯ ٫٦ه٭ض احيبء ثبْت   

  ٦ًبِ ٦ي ثبض٫س. (1-1) ؼ ظيطث٫ب ضزيّ% ي٭اض٦50ًبز٠ث٫بٰب  اي٫ٟ٭٪ٯ

    .اي٩ ثرط٭زٞي ٦ط٧٭٠ تر٣ّ سبذت٧ب٨ ٪٧ي ض٭ز

 ( ػَاسؼ غذٍس پشٍاًِ هسًٌَي هَهَكِ 1-3

ث٭زٮ ٬ ٦٭ض٬حي ٪٧ي ثبضدس ،   ٦٭ٖ٭ْبت يب٤ ٚٯ ثٯ غ٭ضت يب٤ ا٫٧٢ًٓٯ ازاضٮ ٦ي ض٭٪س ٬ ٦٭سسبت ذيطيٯ ٚٯ  ْبٖس ٦ب٢ٛيت ذػ٭غي 

٦طط٬ـ ثٯ اضائٯ ٞ٭اٰي اظ ازاضٮ ا٬ٖبِ ٦ج٫ي ثط ٬ّٖ ٬ يب٤ ا٫٧٢ًٓٯ ث٭ز٨ ،  ثب اضائٯ پيط٫ٱبز ضٱطزاضي ٬تػ٭يت ضد٭ضاي اسدال٦ي   

 . ضٱط ، اظ پطزاذت ي٭اضؼ غس٬ض پط٬ا٪ٯ ٦ًبِ ٦ي ثبض٫س

بضٮ زازٮ ضسٮ ٬ يب ثط٭ز ٬ زض س٫س ٬اٞصاضي يب اردبضٮ  تجػطٮ : زض غ٭ضتي ٚٯ ٦٭ٖ٭ْبت ثٯ اضربظ حٗيٗي ٬ حٗ٭ٖي ٬اٞصاض ٬ يب ار

حٕ ايزبز ث٫ب ٬ ٦ستحسحبت ٬ اذص س٫س ٦ب٢ٛيت اييب٪ي ثطاي اضربظ ٫٦ه٭ض ضسٮ ثبضس اضربظ ٦صٚ٭ض زض ح٥ٛ ٦ب٢ٙ ٦حس٭ة ٬ 

                                                      .ذت ي٭اضؼ ثٯ ضٱطزاضي ذ٭ا٫ٰس ث٭ز٦ط٧٭٠ پطزا

                                   چٌذ ٍاحذيّبي سبختوبًي  ػَاسؼ غذٍس پشٍاًِ -2

 چٌذ ٍاحذي َاسؼ غذٍس پشٍاًِ ّبي سبختوبًي ( ػ2-1

   P 25                   ثٯ اظاي ٰط ٦تط ٦طثى                                                                

            ٬P3/2 اتبٔ ٪ٟٱجب٪ي   تأسيسبت  ، ا٪جبضي پي٣٭ت ،، پبضٚي٫ٝثٯ اظاي ٰط٦تط ٦طثى 

:زض غ٭ضتيٛٯ زضذ٭است ا٢٬يٯ چ٫س ٬احسي ٦سٛ٭٪ي ثط ض٬ي ٧ّٰٛ تزبضي ثط٭ز ٬ اظ ٪هط ؾ٭اثف ،غس٬ض چ٫ي٩ پط٬ا٪ٯ اي 1تجػطٮ

 ذس٦بتي ٦ٗيبس ضٱطي ٫٦ٓطز( -تزبضي) ا٠٬ ٬ ثبالتط ثط ٦ج٫بي اي٩ ضزيّ ٦حبسجٯ ذ٭اٰس ضس. قجٗٯ٦زبظ ثبضس ي٭اضؼ ظيطث٫بي 

 ٦حبسجٯ ٞطزز.  P 50: ٰط ٦تط ٦طثى ٚسطي ْؿبي ثبظ 2تجػطٮ 

 (ثبالزست ٦ػ٭ةقجٕ ؾ٭اثف قطح ) ْؿبي ثبظ 

 ثبكت هذیندس هجتوغ هسًٌَي  ػَاسؼ غذٍس پشٍاًِ (2-2

ث٫بٰدب   اي٫ٟ٭٪دٯ  زضآ٨، ٬اٖى ٦ٗب٤٬ سبظي  تط٭يٕ ضٱط٬٪سا٨ ثٯ ثبظسبظي ٬٪٭سبظي ٬ ٬ ْطس٭زٮ رٱت ٖسي٥ ٫٦ه٭ض احيبء ثبْتثٯ 

  ٦ًبِ ٦ي ثبض٫س. (1-2) ؼ ظيطث٫ب ضزيّ  % ي٭اض٦50ًبز٠

 اي٩ ثرط٭زٞي ٦ط٧٭٠ تر٣ّ سبذت٧ب٨ ٪٧ي ض٭ز.

 هجتوغ هسًٌَي هَهَكِ  ( ػَاسؼ غذٍس پشٍا2-3ًِ

٦٭ٖ٭ْبت يب٤ ٚٯ ثٯ غ٭ضت يب٤ ا٫٧٢ًٓٯ ازاضٮ ٦ي ض٭٪س ٬ ٦٭سسبت ذيطيٯ ٚٯ  ْبٖس ٦ب٢ٛيت ذػ٭غي ث٭زٮ ٬ ٦٭ض٬حي ٪٧ي ثبضدس ،   

٦طط٬ـ ثٯ اضائٯ ٞ٭اٰي اظ ازاضٮ ا٬ٖبِ ٦ج٫ي ثط ٬ّٖ ٬ يب٤ ا٫٧٢ًٓٯ ث٭ز٨ ،  ثب اضائٯ پيط٫ٱبز ضٱطزاضي ٬تػ٭يت ضد٭ضاي اسدال٦ي   

 ٬ا٪ٯ ٦ًبِ ٦ي ثبض٫س .  ضٱط ، اظ پطزاذت ي٭اضؼ غس٬ض پط
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تجػطٮ : زض غ٭ضتي ٚٯ ٦٭ٖ٭ْبت ثٯ اضربظ حٗيٗي ٬ حٗ٭ٖي ٬اٞصاض ٬ يب اربضٮ زازٮ ضسٮ ٬ يب ثط٭ز ٬ زض س٫س ٬اٞصاضي يب اربضٮ 

حٕ ايزبز ث٫ب ٬ ٦ستحسحبت ٬ اذص س٫س ٦ب٢ٛيت اييب٪ي ثطاي اضربظ ٫٦ه٭ض ضسٮ ثبضس اضربظ ٦صٚ٭ض زض ح٥ٛ ٦ب٢ٙ ٦حس٭ة ٬ 

 ث٭ز . ثسيٱي است ضيبيت سبيط ؾ٭اثف ا٢عا٦ي است .  ٦ط٧٭٠ پطزاذت ي٭اضؼ ثٯ ضٱطزاضي ذ٭ا٫ٰس

 ػَاسؼ توذیذ پشٍاًِ سبختوبًْبي هسًٌَي (3 

٦طط٬ـ ثٯ اي٫ٛٯ ٦ج٣ٍ ت٧سيس پط٬ا٪ٯ اظ ٦ج٣ٍ  زضغس ي٭اضؼ غس٬ضپط٬ا٪ٯ ثٯ ٪طخ ض٬ظ ثبؾبْٯ حٕ ٚبضض٫بسي1ثٯ اظاي ٰط٦بٮ تبذيط

 ي٭اضؼ غس٬ض پط٬ا٪ٯ ثٯ ٪طخ ض٬ظ تزب٬ظ ٪٫ٛس.

ثٯ  ٪طسيسٮ استات٧ب٤ ثٯ  سبذت٧ب٪ي٬ ي٣٧يبت ثبض ت٧سيس يب يس٤ ت٧سيس ثٯ پبيب٨ ضسيسٮ  2پط٬ا٪ٯ ٰبيي ٚٯ ايتجبض آ٪ٱب پس اظ(1

 :ضطح شي١ ٦ط٧٭٠ پطزاذت ي٭اضؼ رٱت غس٬ض پط٬ا٪ٯ رسيس ٦ي ثبض٫س

اذص ثٯ ٪طخ ض٬ظس٬ض پط٬ا٪ٯ % ي٭اضؼ غ30ثبضس  ارطاي ْ٭٪ساسي٭٨چ٫ب٪چٯ ٰيچٟ٭٪ٯ سبذت ٬ سبظي ا٪زب٤ ٪طسٮ يب زض حس   -ا٢ّ

 ٦ي ٞطزز .

اذص % ي٭اضؼ غس٬ض پط٬ا٪ٯ ثٯ ٪طخ ض٬ظ20ّٗ ( ثبضس  زضغ٭ضتيٛٯ سبذت ٬ سبظ ا٪زب٤ ضسٮ زض حس پبٚبض )آ٦بزٮ ارطاي س  -ة

 ٦يٟطزز . 

    اذص ٦ي ٞطزز  .ثٯ ٪طخ ض٬ظ% ي٭اضؼ غس٬ض پط٬ا٪ٯ سبذت٧ب٨ 10، ثطاثط ٦ٓبز پط٬ا٪ٯ ، ْٗف   ارطاي سّٗزضغ٭ضت  -د

      000تجبسي ،اداسي ،غٌؼتي ، ثبًي ّب ٍ ّبي ٍاحذ پزیشُ )غذٍس پشٍاًِ(ػَاسؼ  -4

 تجبسي  ٍاحذّبي پزیشُ )غذٍس پشٍاًِ(ػَاسؼ ( 4-1
 

 P34 تزبضي ثٯ اظاي ٰط ٦تط ٦طثى ٧ّٰٛ

 P16 ظيط ظ٦ي٩ تزبضي ثٯ اظاي ٰط ٦تط ٦طثى  

 P15 ٬ ثبالتطقجٗٯ ا٠٬ 

 P 8  ثٯ اظاي ٰط ٦تط ٦طثى                                              ا٪جبضي

 P8                                    ٪ي٥ قجٗٯ

 P8 پبضٚي٫ٝ ٬ تبسيسبت ثٯ اظاي ٰط ٦تط ٦طثى                             

 تزبضي ٦حبسجٯ ٦ي ض٭ز.ؼ تبالض ٰب ٬ سب٩٢ ٰبي پصيطايي ٬ ضست٭ضا٪ٱب ثطاسبس ي٭اضؼ اض(ي٭1

: رٱت ٧ٚٙ ثٯ ايزبز ٫٦جى زضآ٦سي پبيساض ثطاي ٦سبرس ،ا٦ب٩ٚ ٦صٰجي،٬ ٦ساضس ذيطسدبظ،ح٭ظٮ ٰدبي ي٧٣يدٯ ،ا٦دب٩ٚ     1تجػطٮ 

٦تط ٦طثدى  ٦30صٰجي ا٣ٖيت ٰبي زي٫ي ٬ ٚتبثرب٪ٯ ٰب ثب ت٭رٯ ثٯ يب٤ ا٫٧٢ًٓٯ ث٭ز٨ ٬ غطْب ثب ٚبضثطي ٰبي ٦صٰجي ٬ يب آ٦٭ظضي  تب 

 ي٭اضؼ تزبضي ٦ًبِ ٬ ٦بظاز آ٨ قجٕ تًطْٯ تزبضي ي١٧ ٞطزز ٬ ؾ٫٧ب ٣ٚيٯ ؾ٭اثف ٬ ٦ٗطضات ضيبيت ٞطزز.اظ پطزاذت 

 دٍلتي   اتػَاسؼ پزیشُ اداس(4-2

 P                                      60 ثٯ اظاي  ٰط ٦تط ٦طثى ظيطث٫ب  

 P 7تأسيسبت ٬ پبضٚي٫ٝ ٦سّٗ احساحي ثٯ اظاي ٰط٦تط٦طثى  

 -2ازاضٮ ثدب اغد٭٠ ثبظضٞدب٪ي     -1: ٫٦ه٭ض اظ ازاضي ز٢٬تي ، زستٟبٰٱبي ز٢٬تي ٬ ٬اثستٯ ثٯ ز٢٬ت ٚٯ يٛي اظ ز٬ ضدطـ :   1تجػطٮ

اي٫ٟ٭٪ٯ زسدتٟبٰٱب ،٦طد٧٭٠ يد٭اضؼ پدصيطٮ      ٬ يب زستٟبٮ ٦ط٧٭٠ پطزاذت ٦ب٢يبت ٪جبض٫س ٦كبثٕ ٖ٭ا٪ي٩ ٬ اسبس٫ب٦ٯ آ٨ ازاضٮ

 ازاضي ز٢٬تي ٦ي ض٭٪س.
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رٱت آ٦٭ظش ٚبض٫ٚب٨ ٬يب ايزبز ٦ٱس ٚ٭ز٘ اذتػبظ زازٮ ضد٭ز ،ثدط   ٚٯ ٮ ٖس٧تي اظ تأسيسبت ازاضي ضا :  ي٭اضؼ پصيط 2تجػطٮ

 ٦ج٫بي پصيطٮ ازاضي ٦حبسجٯ ٦ي ٞطزز. 

 

 ثخص خػَغي  ات( ػَاسؼ پزیشُ اداس4-3

 P 75                                     ثٯ اظاي  ٰط ٦تط ٦طثى ظيطث٫ب                 ٧ّٰٛ 

 P 7.5تأسيسبت ٬ پبضٚي٫ٝ ٦سّٗ احساحي ثٯ اظاي ٰط٦تط ٦طثى ظيطث٫ب          

: ٫٦ه٭ض سبذت٧ب٪ٱبيي ٰست٫س ٚٯ اظ ٪هط ٪ٗطٯ زاضاي ذػ٭غيبت ازاضي ث٭زٮ ٢٬ي ت٭سف زستٟبٰٱبي ز٢٬تي ٬ َيطٮ ٚٯ ثدب  1تجػطٮ

٫بً ثب ت٭رٯ ثٯ اي٫ٛدٯ ٦بٰيدت ايد٩ ٞ٭٪دٯ     اغ٭٠ ثبظضٞب٪ي ازاضٮ ٬ ٦ط٧٭٠ پطزاذت ٦ب٢يبت ٦ي ثبض٫س تأسيس ٬ ازاضٮ ٦ي ض٭٪س ؾ٧

 ًْب٢يت ٰب تزبضي ٦ي ثبضس ٦ي ثبيست ٚبضثطي آ٨ تزبضي ثبضس.

 ٫٦ه٭ض اظ ٦زت٧ى ازاضي ، سبذت٧ب٪ٱبيي ٰست٫س ٚٯ ٦ح١ استٗطاض ازاضات ٦رت٣ّ ٦ي ثبضس.:2تجػطٮ 

 

 ،اًجبس ٍ ًبسگبّيغٌؼتيٍاحذّبي ( ػَاسؼ پزیشُ  4-4

  P 20           ثٯ اظاي  ٰط ٦تط ٦طثى ظيط ث٫ب)زاذ١ ٦حس٬زٮ ضٱطي(                                           

 P 5/7                             )ثٯ اظاي  ٰط ٦تط ٦طثى ظيط ث٫ب)زاذ١ حطي٥ ٬ذبضد اظ ٦حس٬زٮ ضٱطي

 P 5/7          پبضٚي٫ٝ ٦سّٗ احساحي ثٯ اظاي ٰط ٦تط ٦طثى ظيط ث٫بزاذ١ ٦حس٬زٮ ضٱطي         

 P 3       پبضٚي٫ٝ ٦سّٗ احساحي ثٯ اظاي ٰط ٦تط ٦طثى ظيط ث٫ب ذبضد اظ ٦حس٬زٮ ضٱطي

 .سبظ٦ب٨ غ٫بيى ٬ ٦ًبز٨ ذ٭اٰس ث٭زرٱبز ٚطب٬ضظي يب اظ  ٦٭اْٗت ٪ب٦ٯ اغ٭٢ي٦ال٘، زاضت٩ 

: ٖي٧ت ٫٦كٗٯ اي ٞطا٪تطي٩ ٦ًجط ثطرجٱٯ ٣٦ٙ ٦ج٫بي ٦حبسجٯ ي٭اضؼ پصيطٮ غ٫ًتي ٦ي ثبضس ٬ي٧ٕ ٣٦ٙ تأحيطي ثدطآ٨   1تجػطٮ

 ٪ساضز.

 :ي٭اضؼ پصيطٮ ٚبضثطيٱبي تزٱيعات ٬ تبسيسبت ضٱطي ٦طبثٯ غ٫ًتي ٦حبسجٯ ٦ي ٞطزز.2تجػطٮ

 ٧٭٠ ي٭اضؼ پصيطٮ تزبضي ٦ي ٞطزز.سٰبي ٚبضٞبٰي ٚٯ ْبٖس ٦٭اْٗت اغ٭٢ي اظ ٦طارى شيطثف ثبضس ٦طح:٬ا3تجػطٮ 

 

 ( ػَاسؼ  پزیشُ ّتل ٍ هْوبًپزیش 4-5

 P 45                     ثٯ اظاي  ٰط ٦تط ٦طثى ظيط ث٫ب                             

 P 7.5پبضٚي٫ٝ ٦سّٗ احساحي ثٯ اظاي ٰط ٦تط ٦طثى                    

: ٦كبثٕ ؾ٭اثف ٫٦سضد زض قطحٱبي تٓػي٣ي ضٱط ، احساث تأسيسبت اٖب٦تي ٦ب٪٫س ٰت١ ٬ ٦ٱ٧ب٪پصيط زض اضاؾي ثب ٚبضثطي  1تجػطٮ

ذس٦بت رٱب٪ٟطزي ٬ پصيطائي ٬ ٧ٰچ٫ي٩ زض ٚبضثطي تزبضي ا٦ٛب٨ پصيط ٦ي ثبضس ٬ زض ٦٭اضزي ٚٯ ظ٦دي٩ ٫٦بسدت ثدطاي ايزدبز     

ثٯ َيط اظ ٚبضثطيٱبي يبز ضسٮ تٗبؾبي احساث تأسيسبت ْ٭ٔ ٞطزز پس اظ  تأسيسبت ٦صٚ٭ض زض قطح ٦طرع ٪طسٮ ٬ يب زض ٦ٛب٪ي

قطح ٦٭ؾ٭و زض ٧ٚيسي٭٨ ٦بزٮ پ٫ذ ٬ يب ٧ٚيسي٭٨ تُييطٚبضثطي قطحٱب ثٯ يٛي اظ ز٬ حب٢ت اضبضٮ ضسٮ تأسيسدبت ْد٭ٔ ٖبثد١    

 پصيطٮ تزبضي ٦ي ض٭٪س. احساث ذ٭اٰس ث٭ز زض غ٭ضتي ٚٯ تأسيسبت ْ٭ٔ زض َيط اظ ز٬ ٚبضثطي ْ٭ٔ احساث ض٭ز ٦ط٧٭٠ ي٭اضؼ

زض غ٭ضتي ٚٯ ضست٭ضا٨ احساحي زض ٰت٣ٱب ثٯ ي٫٭ا٨ تبالض پصيطايي )رٱت ثطٞعاضي ٦طاس٥ ٦رت٣ّ(استٓبزٮ ض٭ز،ي٭اضؼ پصيطٮ آ٨ 

 ثط ٦ج٫بي تبالض ٬ قجٕ تًطْٯ تزبضي ٦حبسجٯ ذ٭اٰس ضس.
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 ( ػَاسؼ پزیشُ ٍاحذّبي كشٌّگي ، آهَصضي ، ٍسصضي ، دسهبًي 4-6
 

 P 10ثٯ اظاي  ٰط ٦تط ٦طثى                                                        

 P 4        پبضٚي٫ٝ ٦سّٗ احساحي ثٯ اظاي ٰط ٦تط ٦طثى          

،ح٭ظٮ ا٦ب٩ٚ ٦ٗسسٯ ،:٬احس ٰبي ْط٫ٰٟي ،آ٦٭ظضي ، ٬ضظضي ٬زض٦ب٪ي ٚٯ ثػ٭ضت ٦٭ٖ٭ْبت يب٤ ٰست٫س٬ ٧ٰچ٫ي٩ ٦سبرس1تجػطٮ

٦٭سسبت ذيطيٯ يب٤ ا٫٧٢ًٓٯ َيط ا٪تٓبيي ضس٧ي ٚٯ ثٯ حجت ضسيسٮ ا٪س، ٦طط٬ـ ثط اي٫ٛٯ  ٦،٬ًبثس ا٣ٖيت ٰبي ٦صٰجي ي٧٣يٯ 

سط٦بيٯ ٞصاضي اظ قطِ ذ٭ز ا٬ٖبِ يب اضربظ ذيط ٬ ٪يٛ٭ٚبض زض٦٭ٖ٭ْبت ثبضس ٬ ثٯ غ٭ضت يب٤ ا٫٧٢ًٓٯ ازاضٮ ض٭٪س ) ْبٖس 

سبيط ؾ٭اثف اظ پطزاذت ي٭اضؼ پصيطٮ ٦ًبِ ٦ي ثبض٫س ؾ٫٧بً اضائٯ ٞ٭اٰي  ٦ب٢ٛيت ذػ٭غي ث٭زٮ ٬ ٦٭ض٬حي ٪٧ي ثبضس( ثب ضيبيت

 ث٭ز٨ ا٢عا٦ي ٦ي ثبضس. اظ ازاضٮ ا٬ٖبِ ٦ج٫ي ثط ٬ّٖ ٬ يب٤ ا٫٧٢ًٓٯ

: زض غ٭ضتي ٚٯ ٦٭ٖ٭ْبت ثٯ اضربظ حٗيٗي ٬ حٗ٭ٖي ٬اٞصاض ٬ يب اربضٮ زازٮ ضسٮ ٬ يب ثط٭ز ٬ زض س٫س ٬اٞصاضي يب اربضٮ  2تجػطٮ

٬ ٦ستحسحبت ٬ اذص س٫س ٦ب٢ٛيت اييب٪ي ثطاي اضربظ ٫٦ه٭ض ضسٮ ثبضس اضربظ ٦صٚ٭ض زض ح٥ٛ ٦ب٢ٙ ٦حس٭ة ٬ حٕ ايزبز ث٫ب 

٦ط٧٭٠ پطزاذت ي٭اضؼ ثٯ ضٱطزاضي ذ٭ا٫ٰس ث٭ز .ثسيٱي است زض ٰط ظ٦ب٨ ٚٯ ٣٦ٛي يٛي اظ ز٬ ضطـ ٦٭ٖ٭ْٯ يب٤ ث٭ز٨ ٬ يب يب٤ 

 ٬ظ پطزاذت ذ٭اٰس ضس.ا٫٧٢ًٓٯ ث٭ز٨ ذ٭ز ضا اظزست ثسٰس ٦ط٧٭٠ ي٭اضؼ ثط ٦ج٫بي ض

 : ي٭اضؼ پصيطٮ ذ٭اثٟبٰبي زا٪طز٭يي ٚٯ زض ٚبضثطي آ٦٭ظضي احساث ٦ي ض٭٪س ، ثط٦ج٫بي اي٩ ضزيّ ٦حبسجٯ ٦ي ض٭ز.  3تجػطٮ

: ثٯ ٫٦ه٭ض تط٭يٕ ثب٪يب٨ ا٦٭ض ذيطيٯ ٬احسٰبي ْط٫ٰٟي ،آ٦٭ظضي ،٬ضظضي، زض٦ب٪ي ثدب پيطد٫ٱبز ضدٱطزاضي ٬تػد٭يت     4تجػطٮ 

٧٭٠ زاذت ي٭اضؼ پصيطٮ ْ٭ٔ ٦ًبِ ٦ي ثبض٫س. زضغ٭ضتي ٚٯ ا٪تٗب٠ س٫س ٦ب٢ٛيت ثدٯ َيدط ضد٭ز ٦طد    ض٭ضاي اسال٦ي ضٱط اظپط

 ي٭اضؼ ثٯ ٪طخ ض٬ظ ذ٭ا٫ٰس ضس.

 پزیشُ ثبًي ّب ٍ هؤسسبت هبلي ٍ اػتجبسي ٍ غٌذٍم ّبي هشؼ الحسٌِ ( ػَاسؼ 4-7

 P 105 ثٯ اظاي ٰط ٦تط ٦طثى ٧ّٰٛ

 P 14 ظيط ظ٦ي٩ ثٯ اظاي ٰط ٦تط ٦طثى  

 P 18 ا٠٬ ٬ ثبالتط ثٯ اظاي ٰط ٦تط ٦طثى قجٗٯ

 P 6 ٪ي٥ قجٗٯ زاذ١ ٬احس ثٯ اظاي ٰط ٦تط ٦طثى   

 P 11  ثٯ اظاي ٰط ٦تط ٦طثى                                              ا٪جبضي

 P 18                                    ا٪جبضي ٦ست١ٗ ثٯ اظاي ٰط ٦تط ٦طثى

 P 11 پبضٚي٫ٝ ٦سّٗ ثٯ اظاي ٰط ٦تط ٦طثى                             

 P 5 تأسيسبت  ثٯ اظاي ٰط ٦تط ٦طثى                                         
 

 

  )ثجض هسًٌَي (( ػَاسؼ توذیذ پشٍاًِ 5

٦طط٬ـ ثٯ اي٫ٛٯ ٦ج٣ٍ ت٧سيس پط٬ا٪ٯ اظ زضغس ي٭اضؼ غس٬ض پط٬ا٪ٯ ثٯ ٪طخ ض٬ظ  ثٯ اظاي ٰط ٦بٮ تبذيط ثبؾبْٯ حٕ ٚبضض٫بسي  5/1

 ٦ج٣ٍ ي٭اضؼ غس٬ض پط٬ا٪ٯ ثٯ ٪طخ ض٬ظ تزب٬ظ ٪٫ٛس.

ثٯ  ٪طسيسٮ است ات٧ب٤  ثٯ سبذت٧ب٪ي ٬ ي٣٧يبت ثبض ت٧سيس يب يس٤ ت٧سيس ثٯ پبيب٨ ضسيسٮ  2پط٬ا٪ٯ ٰبيي ٚٯ ايتجبض آ٪ٱب پس اظ(1

 ضطح شي١ ٦ط٧٭٠ پطزاذت ي٭اضؼ رٱت غس٬ض پط٬ا٪ٯ رسيس ٦ي ثبض٫س:
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 96جْت اجشاءدسسبل تؼشكِ ػَاسؼ ٍ ثْبي خذهبت ضْشداسي احوذآثبد

اذص  ثٯ ٪طخ ض٬ظ % ي٭اضؼ غس٬ض پط٬ا٪ٯ30ثبضس  ارطاي ْ٭٪ساسي٭٨چ٫ب٪چٯ ٰيچٟ٭٪ٯ سبذت ٬ سبظي ا٪زب٤ ٪طسٮ يب زض حس   -1

 ٦ي ٞطزز .

اذص  ثٯ ٪طخ ض٬ظ % ي٭اضؼ غس٬ض پط٬ا٪ٯ20اي سّٗ ( ثبضس  زضغ٭ضتيٛٯ سبذت ٬ سبظ ا٪زب٤ ضسٮ زض حس پبٚبض )آ٦بزٮ ارط  -2

  ٦يٟطزز .

 اذص ٦ي ٞطزز  .ثٯ ٪طخ ض٬ظ % ي٭اضؼ غس٬ض پط٬ا٪ٯ سبذت٧ب٨ 10سّٗ ، ثطاثط ٦ٓبز پط٬ا٪ٯ ، ْٗف   ارطايزضغ٭ضت  -3

 ت٭ؾيحبت:

 ثبضس. .ثزع ٦سٛ٭٪ي ٦ي   000ي٭اضؼ اي٩ ضزيّ ٦ط٧٭٠ سبذت٧ب٨ تزبضي ،ازاضي ،غ٫ًتي ، ثب٪ٙ ٰب ٬

 هطشف  ثش هؼبثش ػَاسؼ پيص آهذگي(6

ي ازاضي زض غ٭ضتي ٚٯ پيص آ٦سٞي زض ٦ًجط ي٧٭٦ي ثٯ غ٭ضت ض٬ثستٯ ٬ ظيطث٫بي ٦ٓيس ٦٭ضز استٓبزٮ ٦سٛ٭٪ي ،تزبض-1ث٫س ا٢ّ:

سٞي ثط اي٩ ٚٯ رع٬ ظيطث٫بي ٦ٓيس ٦حس٭ة ٬ ي٭اضؼ ٦طث٭قٯ ٬غ٭٠ ذ٭اٰس ضس اظ ٰط ٦تط ٦طثى پيص آ٦ ،غ٫ًتي ٖطاض ٞيطزيال٬ٮ 

 ثطاثط ٖي٧ت ض٬ظ اظ ٦تٗبؾيب٨ ٬غ٭٠ ذ٭اٰس ٞطزيس.

ٓيس ٦٭ضز استٓبزٮ ٖطاض ٞيطز اٞط پيص آ٦سٞي ثٯ غ٭ضت ض٬ثستٯ ٬ زاضاي زي٭اضٰبي رب٪جي ثبضس ٢٬ي ثٯ غ٭ضت ث٫بي َيط٦-2

٦طثى پيص ثٯ غ٭ضت ثب٩ٛ٢(يال٬ٮ ثط اي٩ ٚٯ رع٬ ظيطث٫بي ٪بذب٢ع ٦حس٭ة ٬ ي٭اضؼ ٦طث٭قٯ ٬غ٭٠ ذ٭اٰس ضس اظ ٰط ٦تط  )غطْب

 اضظش ض٬ظ ظ٦ي٩ ٬غ٭٠ ذ٭اٰس ضس. %50آ٦سٞي 

 %ٖي٧ت ٚبضض٫بسي ٬غ٭٠ ذ٭اٰس ضس.50چ٫ب٪چٯ پيص آ٦سٞي ثٯ غ٭ضت ض٬ثبظ ٬ ْبٖس زي٭اضٰبي رب٪جي ثبضس )تطاس(٦ًبز٠ -3

 ٪ر٭اٰس ضس.:چ٫ب٪چٯ پيص ا٦سٞي سّٗ آذطي٩ قجٗٯ ث٫ب غطْب ثٯ غ٭ضت سبيٯ ثب٨ ٦٭ضز استٓبزٮ ٖطاض ٞيطز ٦ط٧٭٠ اي٩ تًطْٯ ا٢ّث٫س

ث٫س ة:چ٫ب٪چٯ پيص آ٦سٞي پس اظ سبذت ث٫ب ٬ ذبضد اظ حس ٦زبظ ث٭زٮ ثبضس زض غ٭ضت اثٗبء ت٭سف ٧ٚيسي٭٨ ٦بزٮ غس ٬غ٭٠ 

 ي٭اضؼ پيص آ٦سٞي ثٯ غ٭ضت ٦بظاز ثط تطا٥ٚ ٦زبظ ثط ٦ج٫بي تًطْٯ ٦طث٭قٯ ٦حبسجٯ ذ٭اٰس ضس.

 ضص گبًِ( ( ػَاسؼ حزف پبسًيٌگ تجبسي ٍ هسًٌَي )دس غَست داضتي ضشایط7

 P 42             ثٯ اظاي ٰط٦تط ٦طثى پبضٚي٫ٝ حصِ ضسٮ تزبضي ٬ازاضي

 P 25                      ثٯ اظاي ٰط٦تط ٦طثى پبضٚي٫ٝ حصِ ضسٮ ٦سٛ٭٪ي 

ايف اي٩ ي٭اضؼ ْٗف زض ظ٦ب٨ غس٬ض پط٬ا٪ٯ ٬زض ٦٭اضزيٛٯ ا٦ٛب٨ تأ٦ي٩ پبضٚي٫ٝ زض سبذت٧ب٪ٱب ٬ يب زض ثط ٦ًجط ) ثس٢ي١ زاضت٩ ضط

 ضص ٞب٪ٯ ٦٭ضز ٪هط زض زست٭ضا١٧ً٢ ٬ظاضت ٚط٭ض ( ٬ر٭ز ٪ساضتٯ ثبضس ، ٦حبسجٯ ٬ اذص ٦ي ٞطزز. 

 ضطايف ضص ٞب٪ٯ

 ٦تط ٬ ثيطتط ٖطاض زاضتٯ ٬ زستطسي ثٯ ٦ح١ ات٭٦جي١ ض٬ ٪ساضتٯ ثبضس . 45( سبذت٧ب٨ زض ثط ذيبثب٪ٱبي سطيى ا٢سيط ثٯ يطؼ 1

٦تط ٬ ثيطتط ٖطاضزاضتٯ ٬ زستطسي ثٯ ٦ح١ ات٭٦جي١ ض٬  45ب٪ٱبي ثٯ يطؼ ( سبذت٧ب٨ زض ْبغ٣ٯ يٛػس ٦تطي تٗبقى ذيبث2

 ٪ساضتٯ ثبضس .

( سبذت٧ب٨ زض ٦ح٣ي ٖطاض ٞطْتٯ ثبضس ٚٯ ٬ض٬ز ثٯ پبضٚي٫ٝ  ٦ست٣ع٤ ٖكى زضذتٱبي ٚٱ٩ ثبضس ٚٯ ضٱطزاضي اربظٮ ٖكى آ٪طا 3

 ٪سازٮ ثبضس.

 ا٦ٛب٨  يج٭ض ات٭٦جي١ ٪جبضس. (سبذت٧ب٨ زض ثطٚ٭چٯ ٰبيي ٖطاضٞطْتٯ ٚٯ ث٣ًت يطؼ ٥ٚ ٚ٭چٯ  4

 ( سبذت٧ب٨ زض ثط ٦ًجطي ٖطاض ٞطْتٯ ٚٯ ث٣ًت ضيت ظيبز احساث پبضٚي٫ٝ زض آ٨ اظ ٪هط ٫ْي ٦ٗس٬ض ٪جبضس .5

 ( زض غ٭ضتيٛٯ ٬ؾى ٬ ْط٤ ظ٦ي٩ ظيط سبذت٧ب٨ ثٯ غ٭ضتي ثبضس ٚٯ اظ ٪هط ٫ْي ٪ت٭ا٨ زض سكح قجٗبت احساث پبضٚي٫ٝ ٪٧٭ز .6

 تًيي٩ ؾ٭اثف تطريع ضيت ظيبز ظ٦ي٩ ثطاي حصِ پبضٚي٫ٝ زض غالحيت ض٭ضاي ضٱطسبظي استب٨ ٦ي ثبضس .  :تجػطٮ

 



 

24 

 به تصویب شورای اسالمی شهر احمدآباد رسید

 

 

 96جْت اجشاءدسسبل تؼشكِ ػَاسؼ ٍ ثْبي خذهبت ضْشداسي احوذآثبد

 هبصاد ثش تشاًن سبختوبىػَاسؼ  (8

 الق:هسًٌَي

 p40ثٯ اظاي ٰط ٦تط ٦طثى تطا٥ٚ 

 ة:تجبسي،اداسي ٍ سبیش:

 58ثٯ اظاي ٰط ٦تط ٦طثى 

 

 تَسؼِ ضْشي ٍ هلبد پشٍاًِ سبختوبًيػَاسؼ اضبكِ استلبع هـبیش ثب ضَاثط طشح ّبي (9

p4 ثٯ ٦تط ٦طثى*سكح ظيطث٫ب ثٯ ٦تط*اذتالِ اضتٓبو َيط ٦زبظ 

 (٬غ٭٠ ي٭اضؼ ٦٭ؾ٭و اي٩ تًطْٯ زض ٦٭اضز ٦ُبيط ثب ٦ٓبز پط٬ا٪ٯ سبذت٧ب٪ي ،غطْب زض غ٭ضت اثٗب ث٫ب ت٭سف ٧ٚيسي٭٨ ٦بزٮ غس ٦زبظ ٦ي ثبضس.1ث٫س

 ٚٯ اؾبْٯ اضتٓبو زاضز. ٫٦ه٭ض اظ سكح ث٫ب سكح قجٗٯ اي است(2ث٫س

    ( غذٍس الوثٌي پشٍاًِ سبختوبًي ( غذٍس الوثٌي پشٍاًِ سبختوبًي 1010.

    ضيب٠ اذص ض٭ز. 400000زض غ٭ضت اضائٯ زْتطچٯ ٦ج٣ٍ 

 ػَاسؼ خذهبت ضْشي(11

  آتص ًطبًي ٍ ایوٌيثْبي خذهبت الق: 

 ضيب850٠                ٦سٛ٭٪ي ثبظاي ٰط٦تط٦طثى          

 ضيب2300٠تزبضي  ثبظاي ٰط٦تط٦طثى                             

 ضيب2700٠              ازاضي ٬ غ٫ًتي ثبظاي ٰط٦تط٦طثى  

 ضيب2300٠سبيطٚبضثطيٱب ثبظاي ٰط٦تط٦طثى                    

ي٫سا٢ع٤٬ اؾبْٯ ٪٧٭ز٨ ايستٟبٮ زض ظ٦ب٨ غس٬ض پط٬ا٪ٯ يب پبيب٨ ٚبض ،رٱت تزٱيع ٬سبي١ ٬ا٦ٛب٪بت اي٫٧ي آتص ٪طب٪ي ضٱطزاضي ٬ 

 آتص ٪طب٪ي ْٗف ثطاي يٙ ثبض اظ ٦ب٢ٙ اذص ٦ي ض٭ز

 ة:كضبي سجض

 % ي٭اضؼ ثس٨٬ پط٬ا٪ٯ2زض  ظ٦ب٨ اذص پط٬ا٪ٯ ٬  غس٬ض پط٬ا٪ٯ% ي٭اضؼ 4

 زض ظ٦ب٨ غس٬ض پط٬ا٪ٯ يب پبيب٨ ٚبض رٱت ت٭سًٯ ْؿبي سجع اظ ٦ب٢ٙ اذص ٦ي ض٭ز.

 75ػَاسؼ جبیگضیي ٍاحذّبي تجبسي  احذاثي كبهذ هجَص هجل اص سبل (12

                                                                                                                  % ي٭اضؼ غس٬ض پط٬ا٪ٯ ثٯ ٪طخ ض٬ظ20

P 58 ثٯ اظاي ٰط ٦تط ٦طثى پبضٚي٫ٝ ٦٭ضز ٪يبظ 

 ي١٧ يٛس ٰ٭ايي /ٖج٭ؼ ثطٔ يب آة ٦ي ثبضس.٦ال٘ 

 .تجػطٮ:زض ظ٦ب٨ ترطيت ٬ ثبظسبظي ضيبيت پبضٚي٫ٝ قجٕ ؾ٭اثف ا٢عا٦ي ٦ي ثبضس

 

 (ػَاسؼ تلٌيي13

  ثطاي ٰط٦تط٦طثى ثطاثط ٖي٧ت ٫٦كٗٯ اي  5/6 ٦سٛ٭٪ي

 ثطاثط ٖي٧ت  ٫٦كٗٯ اي  ثطاي ٰط ٦تط٦طثى                    11تزبضي 

 ثطاثط ٖي٧ت ٫٦كٗٯ5/6سبيط ٚبضثطيٱب 
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 96جْت اجشاءدسسبل تؼشكِ ػَاسؼ ٍ ثْبي خذهبت ضْشداسي احوذآثبد

چٯ ٣٦ٛي ثس٨٬ ٦ز٭ظ ضٱطزاضي تٓٛيٙ ٞطزز ٬ يطؼ ٦ًبثط آ٨ اظ ؾ٭اثف ضٱطسبظي ٧ٚتط ثبضس ٬ ٪يبظ ثٯ تًطيؽ ٞصض ٪چ٫ب -1

 زاضتٯ ثبضس ي٭اضؼ تٓٛيٙ اضاؾي اظ ظ٦ي٩ ثبٖي٧ب٪سٮ پس اظ ٚسط ٦ًبثطي ٚٯ ثس٨٬ اذص ٬رٯ اظ س٫س ذبضد ٦يٟطزز ٦حبسجٯ ٦ي ض٭ز.

٬ ٦ًبثس ا٣ٖيتٱبي ٦صٰجي ٚٯ زض ٚبضثطي ٦طث٭قٯ ث٭زٮ ٬ غطْبً استٓبزٮ ٦صٰجي اظ آ٪ٱب ض٭ز اظ پطزاذت  ٦سبرس، حسي٫يٯ ٰب -2

 ي٭اضؼ تٓٛيٙ ٦ًبِ ٦ي ثبض٫س.

٬احس ٰبي ْط٫ٰٟي، آ٦٭ظضي، ٬ضظضي ٬ زض٦ب٪ي ٚٯ ثٯ غ٭ضت ٦٭ٖ٭ْبت يب٤ ٰست٫س ٬ ٦٭سسبت ذيطيٯ يب٤ ا٫٧٢ًٓٯ َيط  -3

٬ ثٯ غ٭ضت يب٤ ا٫٧٢ًٓٯ ازاضٮ ض٭٪س )ي٫ًي ْبٖس ٦ب٢ٛيت ذػ٭غي ث٭زٮ ٬ ٦٭ض٬حي ٪٧ي  ا٪تٓبيي ضس٧ي ٚٯ ثٯ حجت ضسيسٮ ا٪س،

ثبض٫س( ثب ضيبيت سبيط ؾ٭اثف، ثب اضائٯ پيط٫ٱبز ضٱطزاضي ٬ تػ٭يت ض٭ضاي اسال٦ي ضٱط، اظ پطزاذت ي٭اضؼ تٓٛيٛي ٦ًبِ ٦ي 

يب٤ ا٫٧٢ًٓٯ ث٭ز٨ ذ٭ز ضا اظ زست ثسٰس ٬ يب  ثبض٫س. ثسيٱي است زض ٰط ظ٦ب٨ ٚٯ ٣٦ٛي يٛي اظ ز٬ ضطـ ٦٭ٖ٭ْٯ يب٤ ث٭ز٨ ٬ يب

 س٫س ٦ب٢ٛيت آ٨ ثٯ َيط ٫٦ت١ٗ ض٭ز، ٦ط٧٭٠ ي٭اضؼ تٓٛيٛي ثٯ ٪طخ ض٬ظ ذ٭ا٫ٰس ضس.

 تلٌيي خذهبت(14

 ضيب٠ ثٯ اظاي ٰط ٦تط ٦طثى تٓٛيٙ تزبضي23000

 ضيب٠ ثٯ اظاي ٰط ٦تط ٦طثى تٓٛيٙ ٦سٛ٭٪ي4600

 تلٌيٌي(اسصش اكضٍدُ ًبضي اص تؼذیل حذ ًػبة 15

 ٦ب ثٯ ا٢تٓب٬ت حس ٪ػبة تٓٛيٙ ثطاثط ٖي٧ت  ٫٦كٗٯ اي ثطاي ٰط٦تط٦طثى15

اس٫بز غبزضٮ، ا٦ال٘ ٬ سبذت٧ب٨ ٰبي احساحي تب ظ٦ب٨ اثالٌ قطح تٓػي٣ي ٚٯ  ظيط حس ٪ػبة تٓٛيٛي )ثط اسبس ؾ٭اثف ض٬ظ( 

ا٢تٓب٬ت ٦سبحت ظ٦ي٩ ٦٭ر٭ز ثب حس  ٖكًٯ ث٫سي ضسٮ است ٦ط٧٭٠ پطزاذت ٚسطي حس ٪ػبة تٓٛيٛي ثٯ اظاء ٰط ٦تط٦طثى ٦ب ثٯ

 ٦ي ثبضس.P 15٪ػبة ٦ػ٭ة ثطاثط 

ظ٦ي٩ ثب  ٦سبحت: اس٫بزغبزضٮ ٬ سبذت٧ب٨ ٰبي احساحي پس اظ اثالٌ قطح تٓػي٣ي رسيس ٦ط٧٭٠ پطزاذت ٦ب ثٯ ا٢تٓب٬ت 1تجػطٮ 

 .٦يٟطزز P15حس ٪ػبة ٦ػ٭ة قطح تٓػي٣ي ثط ٦ج٫بي 

 ( سطَح خذهبت16

ٖب٪٭٨ حجت  ٬133  148، 147اظ قطيٕ ارطاي ٦بزٮ (18/3/90)ٖب٪٭٨ ضٱطزاضيٱب  101ظ٦ي٩ ٰبيي ٚٯ ٖج١ اظ اثالٌ ٖب٪٭٨ اغالح ٦بزٮ 

 تًطْٯ ي٭اضؼ ذ٭ا٫ٰس ث٭ز. ٬13  14تٓٛيٙ  ٞطزيسٮ است ٦ط٧٭٠ پطزاذت سك٭ح ذس٦بت ٬ ث٫س 

 ٦ز٧٭و زضغس اظ ١ٚ ظ٦ي٩ ٦سبحت ١ٚ ظ٦ي٩   ضزيّ

 ٬13  14قجٕ ث٫س  ٦تط ٦طثى500تب  1

 %1 ٦تط ٦طثى1000تب  ٦500بظاز ثط  2

 %2 ٦تط ٦طثى  1500تب ٦1000بظاز ثط  3

 %3 ٦تط ٦طثى 2000تب  ٦1500بظاز ثط  4

 %5 ٦تط ٦طثى3000تب  ٦2000بظاز ثط  5

 %7 ٦تط٦طثى 4000تب  ٦3000بظاز ثط  6

 %12 ٦تط٦طثى5000تب  ٦4000بظاز ثط  7

 %15 ٦تط ثٯ ثبال٦5000بظاز 8
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 96جْت اجشاءدسسبل تؼشكِ ػَاسؼ ٍ ثْبي خذهبت ضْشداسي احوذآثبد

 ٫بي ٦حبسجٯ ضزيّ ٰبي ْ٭ٔ ٦ي ثبضس ٬ ثٯ ٪سجت ٖسض ا٢سٱ٥ ٦ب٢ٙ اذص ٦ي ٞطزز٦ج اظ س٫س ا٢٬يٯ  (٦سبحت اغالح ضسٮ1تجػطٮ 

(زض غ٭ضتيٛٯ ٦سبحت سك٭ح ذس٦بت ٦٭ضز ٦حبسجٯ ثٯ ا٪ساظٮ يٙ ٖكًٯ تٓٛيٛي ثبضس ثبيستي ظ٦ي٩ ٬اٞصاض ض٭ز ،زض 2تجػطٮ 

 پطزاذت ٞطزز.َيط اي٫ػ٭ضت ثٯ اضظش ض٬ظ ظ٦ي٩ 

 ت٪ٱب س٫س ٦ب٢ٛيت ثس٨٬ اذص ٦ز٭ظ ضٱطزاضي ٬ زض ٖب١٢ اظ تػ٭يت قطح ٦ػ٭ة ضٱط ٚٯ ثطاي آ(سبذت٧ب٪ٱبي احساحي ٖج3تجػطٮ

ثٯ اي٫ٛٯ ثًس اظ سب٠ ْ٭ٔ ٦زسزا اْطاظ  ـتٓٛيٙ ٬ يب اْطاظ غبزض ٞطزيسٮ است اظ پطزاذت سك٭ح ذس٦بت ٦ًبِ ٦ي ثبض٫س. ٦طط٬

 يب تٓٛيٙ ٪طسٮ ثبض٫س.

 ضْشداسیْب هبًَى 101اغالحي هبدُ  3آیيي ًبهِ اجشایي تجػشُ (17

 

 

 

 

 

 

 ٦حبسجٯ ٦ي ٞطزز.(%75/43) 101ٰعاض( ٦تط٦طثى ٬ ثيطتط ثط اسبس سّٗ ٖب٪٭٨ اغالح ٦بزٮ  پ٫ذ)5000ؾ٫٧بً اضاؾي ثب ٦سبحت 

ضيبيت ٞطزز اظ  5: زض غ٭ضتي ٚٯ ٦ًبثط ٦كبثٕ قطح تٓػي٣ي ٬ ؾ٭اثف ٬ ٦ٗطضات ضٱطسبظي ٬ يب ثب تبييس ٧ٚيسي٭٨ ٦بزٮ 1تجػطٮ

پطزاذت سطا٪ٯ ٦ًبثط ٦ًبِ ٦ي ثبضس ٬ زض غ٭ضت يس٤ ضيبيت ٦ًبثط، ٦بثٯ ا٢تٓب٬ت ٦ًبثط ٦ًبز٠ رس٠٬ ْ٭ٔ ثب ٦ًبثط احساحي 

 اسبس ثبٖي ٦ب٪سٮ ظ٦ي٩ پس اظ ٚسط ٦ًبثط ٦حبسجٯ ٦ي ٞطزز.  ٦حبسجٯ ذ٭اٰس ضس ؾ٫٧بً سطا٪ٯ  ْؿبي ي٧٭٦ي ثط

ٖب٪٭٨ ضٱطزاضي ٰب تٓٛيٙ ضسٮ ثبضس ٬ ٦ب٢ٙ زضذ٭است تٓٛيٙ ٦زسز  101اٞط ٣٦ٛي ٖج١ اظ ارطاي ٖب٪٭٨ اغالح ٦بزٮ  -1

ثط اسبس زاضتٯ ٬ ٧ٰچ٫ي٩ سك٭ح ذس٦بت پطزاذت ضا ٪٧٭زٮ ثبضس، سك٭ح ذس٦بت ٦حبسجٯ ضسٮ اظ سطا٪ٯ ذس٦بت ٦حبسجٯ ضسٮ )

 رس٠٬ ْ٭ٔ( ٚسط ذ٭اٰس ضس.

اٖسا٤ ثٯ اذص س٫س  101ث٭زٮ ٬ يب ثس٨٬ ارطاي ٦بزٮ  ٦147ز٧٭و سطا٪ٯ ٦ًبثط ٬ سطا٪ٯ ْؿبي ذس٦بت ا٦الٚي ٚٯ زاضاي س٫س ٦بزٮ  -2

غبزض ضسٮ ثبضس ثط اسبس س٫س ا٢٬يٯ ٬ قجٕ رس٠٬ ْ٭ٔ ٬ ثٯ  ٦101ب٢ٛيت ٪٧٭زٮ ا٪س ٬ س٫س آ٨ پس اظ ارطاي ٖب٪٭٨ اغالح ٦بزٮ 

ٞطزز ٬ زض غ٭ضتي ٚٯ ٦ب٢ٙ ٪ت٭ا٪س س٫س ٦ب٢ٛيت اضائٯ ٪٧بيس، ٦ز٧٭يبً سطا٪ٯ ذس٦بت ٬ ٦ًبثط ثط  ٪سجت ٖسض ا٢سٱ٥ آ٪ٱب ٦حبسجٯ ٦ي

 ٦سبحت س٫س اضائٯ ضسٮ ٦حبسجٯ ذ٭اٰس ضس. %25اسبس 

پالٚٱبيي ٚٯ ثط اسبس قطح آ٦بزٮ سبظي ٦ػ٭ة ازاضٮ ضاٮ ٬ ضٱطسبظي تٓٛيٙ ٦ي ٞطز٪س، چ٫ب٪چٯ ذب٢ع سٱ٥ ٦ب٢ٙ ثيص اظ  -3

% ثبيس ثس٨٬ اذص ٬رٯ ثٯ ٪ب٤ ضٱطزاضي  ١ٚ25/56 پال٘ قجٕ س٫س ا٢٬يٯ ثبضس، ٦سبحت ٦بظاز ثط ثيص اظ  % اظ ٦سبحت 25/56

 ٞطزز. 

٦تط ٦طثى ثٯ ثبال ثطحست ٦سبحت ٫٦سضد زض س٫س ضص  500ٖب٪٭٨ ضٱطزاضي ٰب، ٦سبحت  101( ثط اسبس ٖب٪٭٨ اغالح ٦بزٮ 1-ا٢ّ

٦حؿطي )٦بزض س٫س( ٬ يب استًال٤ حجتي رٱت ا٪زب٤ ي١٧ تٓٛيٙ ضب١٦  زا٪ٝ ٬ يب س٫س ا٢٬يٯ اضاؾي ٦طبيي زاضاي تٗسي٥ ٪ب٦ٯ

 اي٩ ؾ٭اثف ٦ي ثبضس. 

٦تط ٦طثى است؛ ضب١٦ اي٩  500زا٪ٝ ٬ يب س٫س ا٢٬يٯ ٬ يب استًال٤ حجتي ٦سبحت آ٪ٱب ٧ٚتط اظ  6( اضاؾي اي ٚٯ قجٕ س٫س 2-ا٢ّ

 ؾ٭اثف ٪٧ي ٞطز٪س.

س٨ اي٩ ٖب٪٭٨ ا٪زب٤ ضسٮ يب ٦ي ض٭٪س ٬ زاضاي سبثٗٯ ت٭إْ زض ضٱطزاضي ٪٧ي ( ٣ٚيٯ تٓٛيٙ ٰبيي ٚٯ پس اظ الظ٤ االرطا ض3-ا٢ّ

 ثبض٫س؛ ٦ط٧٭٠ اي٩ ؾ٭اثف ٦ي ٞطز٪س.

 سطا٪ٯ ْؿبي ذس٦بتي ٬ ي٧٭٦ي سطا٪ٯ ٦ًبثط ٦سبحت ١ٚ ظ٦ي٩
 ٬13  14ضزيّ ٦تط ٦طثى 500تب 

 %10 %10≤قجٕ قطح ٦ػ٭ة ٬ ٪ٗطٯ تٓٛيٛي≤%52 ٦تط ٦طثى٦1500تط تب  ٦500بظاز
 %15 %15≤ي٪ٗطٯ تٓٛيٛقجٕ قطح ٦ػ٭ة ٬ ≤%52 ٦تط ٦طثى 3000تب  ٦1500بظاز
 %20 %20≤قجٕ قطح ٦ػ٭ة ٬ ٪ٗطٯ تٓٛيٛي≤%52 ٦تط ٦طثى 5000تب  ٦3000بظاز
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 96جْت اجشاءدسسبل تؼشكِ ػَاسؼ ٍ ثْبي خذهبت ضْشداسي احوذآثبد

 ( ٪ٗطٯ ٬ ٞعاضش قطح تٓٛيٛي ٬ آ٦بزٮ سبظي ثبيس ثٯ تبئيس ضٱطزاضي ثطسس.4-ا٢ّ

 ( ٪ح٭ٮ ضيبيت سطا٪ٯ ْؿبي ي٧٭٦ي ٬ ذس٦بتي زض قطح تٓٛيٛي ٬ آ٦بزٮ سبظي:5-ا٢ّ

يي ٚٯ ضٱط ثطحست تٗسي٧بت ٚب٢جسي ٬ ثط اسبس ؾ٭اثف ضٱطسبظي زاضاي سك٭ح ٦تٓب٬تي اي٥ اظ ث٣٭٘ سبذت٧ب٪ي، اظ آ٪زب -1

٬احس ٧ٰسبيٟي، ٦ح٣ٯ، ثطظ٨، ٪بحيٯ ٬ ٫٦كٗٯ است ٬ ٦ال٘ تطريع آ٪ٱب، ٦سبحت ٬ ذػ٭غبً سّٗ ر٧ًت پصيطي آ٪ٱب ثط اسبس 

است تب ٦يعا٨ سطا٪ٯ ْؿبي ي٧٭٦ي ٬ ذس٦بتي ٦٭ضز ٪يبظ ثط اي٩ تطا٥ٚ ٦ػ٭ة قطح رب٦ى، تٓػي٣ي ٬ يب آ٦بزٮ سبظي است؛ الظ٤ 

اسبس ٬ ثط حست سطا٪ٯ الظ٤ ثطاي ٰط يٙ اظ سك٭ح ٚب٢جسي ٚٯ زض قطح تٓػي٣ي ٬ رب٦ى ٦ػ٭ة ٦طرع ضسٮ است؛ ٦حبسجٯ ٬ 

ثطزاضي ٖطاض  غطْبً ثط حست ٚبضثطي ٦٭ضز ٪يبظ تخجيت ٬ حٓم ضسٮ ٬ س٫س آ٨ ثٯ ٪ب٤ ضٱطزاضي ض٭ز تب ثط آ٨ اسبس ٦٭ضز ثٱطٮ

 ٞيطز.  

٦سبحت ٚبضثطي ْؿبي ي٧٭٦ي ٬ ذس٦بتي، ٖبث١ تُييط ٚبضثطي ٬ ٬اٞصاضي ثٯ َيط )ثٯ استخ٫بي زستٟبٮ ثٱطٮ ثطزاضي ٫٫ٚسٮ(  -2

 ٪٧ي ثبضس.

 ( ٪ح٭ٮ ضيبيت ضجٛٯ ٰب ٬ ٦ًبثط ي٧٭٦ي ضٱط زض قطح تٓٛيٛي ٬ آ٦بزٮ سبظي:6-ا٢ّ

 ٬ ٦ٗطضات قطح رب٦ى ٬ تٓػي٣ي ٦ال٘ ي١٧ ثبضس. ضيبيت ٞصضث٫سي قطح، ا٢عا٦ب ثبيس قجٕ ؾ٭اثف -1

 ضيبيت ٦ًبثط ٬ ض٭اضو ي٧٭٦ي ضٱط قجٕ قطح تٓػي٣ي ٬ رب٦ى ٬ قطح ٰبي ارطايي ٦ػ٭ة ضٱط ا٢عا٦ي است. -2

زضغس  ٦سبحت  40( چ٫ب٪چٯ زض قطح پالٚي، ٦سبحت ٪بضي اظ ضيبيت ضجٛٯ ٰب ٬ ٦ًبثط ي٧٭٦ي ضٱط ٦ًبز٠ ٬ يب ثيص اظ7-ا٢ّ

س؛ ٪يبظي ثٯ ضيبيت سك٭ح ذس٦بت ٪٧ي ثبضس. زض اي٩ ذػ٭ظ چ٫ب٪چٯ ٦سبحت ٪بضي اظ ضيبيت ضجٛٯ ٰب ٬ ٦ًبثط ا٢٬يٯ ظ٦ي٩ ثبض

زضغس ٦سبحت ظ٦ي٩ ا٢٬يٯ قجٕ ٪طخ ٚبضض٫بسي 50زضغس ٦سبحت ا٢٬يٯ ظ٦ي٩ ثبضس؛ ٦بثٯ اظاي ثيص اظ  50ي٧٭٦ي ضٱط ثيص اظ 

 ٦حبسجٯ ٬ ثٯ ٦ب٢ٙ پطزاذت ذ٭اٰس ضس.

ي٩ سٱ٥ ٬اٞصاضي ثٯ ضٱطزاضي، ثطاثط ثب حسا١ٖ ٪ػبة تٓٛيٛي زض آ٨ پٱ٫ٯ اظ ضٱط قجٕ ؾ٭اثف ٦ال٘ ( چ٫ب٪چٯ ٦سبحت ظ8٦-ا٢ّ

 ي١٧ ثبضس، ا٢عا٦بً ثبيس ٖكًٯ ٦طث٭قٯ ثٯ ضٱطزاضي ٬اٞصاض ٞطزز. 

( ضٱطزاضي ظ٦ب٪ي ٦ي ت٭ا٪س ٪سجت ثٯ اذص ٦ًبز٠ ٖي٧ت ظ٦ي٩ قجٕ ٪هط ٚبضض٫بس ضس٧ي اٖسا٤ ٪٧بيس ٚٯ ٦سبحت ظ٦ي٩ِ 9-ا٢ّ

٬اٞصاضي ثٯ ضٱطزاضي، ٧ٚتط اظ حس ٪ػبة تٓٛيٙ قجٕ ؾ٭اثف ٦ال٘ ي١٧ زض آ٨ پٱ٫ٯ اظ ضٱط ثبضس ٬ ا٦ٛب٨ استٓبزٮ اظ  سٱ٥

 ٦سبحت ٦٭ضز ٪هط ثطاي ْؿبي ثبظ ضٱطي ٬ پبضٚي٫ٝ ٬... ٪يع ٦ٗس٬ض ٪جبضس. 

س٦بتي ٦٭ضز ٪يبظ زض آ٨ ٬ر٭ٮ اذص ضسٮ اظ اي٩ ٦ح١، ثبيس ثٯ ٚس زضآ٦سي ذبظ اذتػبظ ٬ غطْبً ثٯ احساث ْؿبي ي٧٭٦ي ٬ ذ

 ٦ح٣ٯ ٬ حساٚخط آ٨ ٪بحيٯ اظ ضٱط ثطسس.

( اضاؾي زضيبْتي سٱ٥ ضٱطزاضي غطْبً رٱت ٦ً٭ؼ اضاؾي زض قطح ضجٛٯ ٦ًبثط ٬ ٞصضٰبي ٰبي سكح ضٱط ٬اٞصاض ٬ يب 10-ا٢ّ

 حست ٪يبظ تجسي١ ثٯ پبض٘، پبضٚي٫ٝ ٬ تبسيسبت ضٱطي زض ٧ٰب٨ ٫٦كٗٯ ذ٭اٰس ضس.

 ًبضي اص تـييش ًبسثشي  اسصش اكضٍدُ(  18

 p7                                                                                         ٦عض٬يي ثٯ ٦سٛ٭٪ياظ ٚبضثطي 

 p 115                                                                                        ٦سٛ٭٪ي ثٯ تزبضياظ ٚبضثطي 

 p     122                                                                                       ٦عض٬يي ثٯ تزبضياظ ٚبضثطي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           p122ي٣ي ثٯ تزبضي)ثٯ َيط اظ ٦سٛ٭٪ي ٬ ٦عض٬يي(                    ػاظ ٚبضثطي پيط٫ٱبزي قطح تٓ

 p7             ثٯ ٦سٛ٭٪ي ي٣ي )ثٯ َيط اظ تزبضي(ػتُييط ٚبضثطي اظ ٚبضثطي پيط٫ٱبزي قطح تٓ

 p21         ي٣ي ٬ ْبٖس ٚبضثطي ثٯ ا٪جبضي ،ازاضي ٬ غ٫ًتي      ػتُييط ٚبضثطي اظ ٚبضثطي قطح تٓ

 p7                                                                         تًيي٩ ٚبضثطي ٚبضٞبٰي ٬ غ٫ًتي زض حطي٥
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 ٦ًبِ                                                         ٚبضثطي ثٯ ٚبضثطي پبضٚي٫ٝتُييط ٚبضثطي اظ ٰط ٪٭و 

 ٦ًبِ         تُييط ٚبضثطي اظ ٚبضثطي تزبضي ثٯ ٚبضثطي ٦سٛ٭٪ي ٬ ْبٖس ٚبضثطي ثٯ ٦عض٬يي ٬ ثبٌ

 ا٫٧٢ًٓٯ    ٦ًبِتُييط ٚبضثطي اظ ٰط ٪٭و ٚبضثطي ثٯ ٚبضثطي ٦صٰجي،٬ضظضي، ْط٫ٰٟي ،آ٦٭ظضي ٬ زض٦ب٪ي يب٤ 

 ػَاسؼ اسصش اكضٍدُ ًبضي اص اجشاي طشح ّبي ػوشاى ٍ تَسؼِ ضْشي(19

 % اضظش ثبٖي٧ب٪سٮ ٣٦ٙ تزب٬ظ ٪٫ٛس. ٦20طط٬ـ ثٯ اي٫ٛٯ اظ % ٦بثٯ ا٢تٓب٬ت اضظش ظ٦ي٩ ٖج١ ٬ ثًس اظ ارطاي قطح ثٯ ٪طخ ض٬ظ50

 ت٭ؾيحبت:

  50تب   26اظي٧ٕ   ٬ ظ٦ي٩ ٖج١ ٬ ثًس اظ ارطاي قطح ثٯ ٪طخ ض٬ظ % ٦بثٯ ا٢تٓب٬ت اضظش٦50تطي قجٕ تًطْٯ   25تب ي٧ٕ  :1تجػطٮ

 ٦ي ثبضس ٬ زض ظ٦ب٨ ا٪زب٤ ٦ًب٣٦ٯ ٬ يب اغالح حس اذص ٦ي ٞطزز.٦بثٯ ا٢تٓب٬ت اضظش ظ٦ي٩ ٖج١ ٬ ثًس اظ ارطاي قطح ثٯ ٪طخ ض٬ظ % ٦25تطي

ح ٦ًبثط ٬ ٦يبزي٩ زض ثددط ٞصض احساحي يب ٰبي احساث تًطيؽ ٬ ت٭سًٯ ٬ اغال : اضاؾي ا٦الٚي ٚٯ ثط احط ارطاي قطح 2تجػطٮ 

 ٦ط٧٭٠ پطزاذت ي٭اضؼ حٕ ٦ططْيت ذ٭ا٫ٰس ث٭ز.  ْبضٌ اظ سب٠ ارطاي قطحض٭٪س  اغالحي يب تًطيؿي ٬ يب ت٭سًٯ ٬اٖى ٦ي

ا٪س ٬ ٦ب٢ٙ رٱت پطزاذت حٕ ٦ططْيت ضؾبيت زاضز ثب ت٭رٯ  : زض ٦٭ضز اضاؾي ٦طبو ٚٯ ٦ط٧٭٠ حٕ ٦ططْيت ٞطزيسٮ 3تجػطٮ 

ٚٯ حست تًطيّ ٦ب٢ٛيت ٦طبيي زضغسي اظ ١ٚ سٱ٥ است ي٭اضؼ ٚالً ٦حبسجٯ ٬ ثٯ ٪سجت ٖسضا٢سٱ٥ اظ ٦ب٢ٛي٩ ٦طبيي  ثٯ اي٩

 ٞطزز. ٬غ٭٠ ٦ي

ْ٭ٔ زض ظ٦ب٨ ا٪تٗب٠ ٬ يب غس٬ض ٞ٭اٰي ٦ٓبغبحسبة ٦حبسجٯ ٬ اذص ٞطزز.ثسيٱي است ي٭اضؼ  اضظش اْع٬زٮ:ي٭اضؼ  4تجػطٮ  

 ٬ ٖبث١ تٱبتط ٦ي ثبضس.قطْي٩ ٖبث١ ٬غ٭٠  ٦صٚ٭ض زض ظ٦ب٨ آظازسبظي ثب ر٣ت ت٭إْ

 ا٢تٓب٬ت ٦ج٣ٍ زض ٬رٯ ٦ب٢ٙ پطزاذت ض٭ز. : زض ٦٭اضزي ٚٯ ٦يعا٨ ي٭اضؼ اظ ٦يعا٨ َطا٦ت ٧ٚتط ثبضس ٦بثٯ 5تجػطٮ  

:ٚبضض٫بسب٨ اضظيبة ٖبيستبً ٦يعا٨ اضظش ا٦ال٘ ضا ثب ت٭رٯ ثٯ ٪٭و ٣٦ٙ ٬ ٪٭و ٦سيط احساحي ٬ ٪ح٭ٮ ٦ططْيت ٣٦ٙ زض 6تجػطٮ 

 ظ٦ب٨ اضظيبثي ٫٦ه٭ض ذ٭اٰس ٪٧٭ز.

٣٦ح٭ل  بث ي٭اضؼ:زض غ٭ضتيٛٯ ٣٦ٛي ٚٯ زض پطت ٣٦ٙ ثط ٦ًجط ٖطاض ٞطْتٯ ،زض ٣٦ٙ ثط ٦ًجط تز٧يى ٞطزز ٦ط٧٭٠ 7تجػطٮ 

 .٪٧٭ز٨ ي٧ٕ رجٱٯ ٦حبسجٯ ٦ي ٞطزز

 ٍهٌَات هتشًٍِ ٍحشین آى (  ًْشآةثْبي اغالح حذ )كشٍش ًَچِ ، (20

 ٪هطيٯ ٚبضض٫بسي٬ظ ظ٦ي٩  ثط اسبس اضظش ض

 ّضیٌِ ًبسضٌبسي (21

 ضيب٠ ظ٦ي100000٩

 ٦سٛ٭٪ي  ضيب٠ 140000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      سبيط ٚبضثطيضيب٠    200000

  ًَسبصيػَاسؼ  (22

 )اضظش ٦ًب٦التي زاضايي*٦سبحت اييب٪ي+ ٖي٧ت ٫٦كٗٯ اي زاضايي*٦سبحت ظ٦ي٩(%5/1

 حشین ًِ ضْشداسي ثِ آًْب خذهبت هي دّذ.(ػَاسؼ سبليبًِ اهالى ٍاهغ دس 23

 )اضظش ٦ًب٦التي زاضايي*٦سبحت اييب٪ي+ ٖي٧ت ٫٦كٗٯ اي زاضايي*٦سبحت ظ٦ي٩(%5/1 

  خذهبت  پسوبًذ(24

 % ي٭اض ؼ ٪٭سبظي50

 .٦حبسجٯ ٬ اذص ٦يٟطزز  ٪٭سبظي٫ٰٟب٤ غس٬ض ي٭اضؼ 
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 حػبسًطي ٍ دیَاسًطي ثشاي اهالى كبهذ هستحذثبتػَاسؼ (25

 ضيب٠ ثٯ اظاي ٰط٦تطق٭٠ 8000

 .زض ٦٭ٖى زضذ٭است ٦ب٢ٙ رٱت حػبضٚطي  ٣٦ٙ ٦حبسجٯ ٬اذص ٦ي ٞطزز

  ثْبي خذهبت ًبسثشي ّبي  ؿيش هشتجط (26

  ثبص  ثٌگبُ ّب ٍ كشٍضگبّْبي داساي هحَطِ سٍ ثْبي خذهبت  (26-1
 

 احساحي ظيطث٫بي ٰط ٦تط ٦طثى ٦سبحت ١ٚ ٦ح٭قٯ ٦حػ٭ض ثب ٚسط ثٯ اظايثطاثط ٖي٧ت ٫٦كٗٯ اي  

، ٧ٰب٪٫س ٦ػب٢ح ْط٬ضي ، آ٩ٰ ْط٬ضي  ٬ ثٯ غ٭ضت سب٢يب٪ٯ اظ ٣٦ٙ ٦٭ضز ٪هط٦٭ٖت  ثٯ اظاي ثٱطٮ ثطزاضيضزيّ اي٩ ثٱبي ذس٦بت  

٬ ٦رتع ٚبضثطيٱبي َيط ٦زبظ ) َيط تزبضي ( است ٬ زضيبْت ثٱبي ذس٦بت ْ٭ٔ ٰيچ ٞ٭٪ٯ  ٞطزز اذص ٦ي ، س٫ٝ ْط٬ضي ٬ َيطٮ

 .س٭ة ٪٧ي ض٭ز ٬ زض غ٭ضت زضذ٭است تُييطٚبضثطي قجٕ ٦ٗطضات اٖسا٤ ذ٭اٰس ضس ا٦تيبظي ثطاي ٦ب٢ٙ ٦ح

 

  ثْبي خذهبت استلبدُ اص سبختوبًْبي احذاثي دس ًبسثشي ّبي ؿيشهشتجط (26-2

 *)٦سبحت ظيطث٫ب+ظيطث٫بي ثب٩ٛ٢ زاذ١( p2                 استٓبزٮ تزبضي اظ ٧ّٰٛ                              

 *)٦سبحت ظيطظ٦ي٩+ظيطث٫بي قجٗبت( p1              استٓبزٮ تزبضي اظ ظيطظ٦ي٩ ٬ قجٗبت              

 ٦سبحت ظيطث٫ب +ظيطث٫بي ثب٩ٛ٢ زاذ١((*p4       استٓبزٮ ثب٪ٙ اظ ٧ّٰٛ                                           

 *) ٦سبحت ظيطث٫ب+ظيطث٫بي ثب٩ٛ٢ زاذ١( p3                             استٓبزٮ ازاضي ٬ يب غ٫ًتي اظ ٧ّٰٛ

 *)٦سبحت ظيطظ٦ي٩+ظيطث٫بي قجٗبت( p2     استٓبزٮ ازاضي ٬ يب غ٫ًتي اظ ظيطظ٦ي٩ ٬ قجٗبت   

 *)٦سبحت ظيطث٫بي ٦٭ضز استٓبزٮ(p1استٓبزٮ ث٫ً٭ا٨ ا٪جبضي تزبضي ٬ ا٪جبضي ٦ست١ٗ         

 *)٦سبحت ظيطث٫بي ٦٭ضز استٓبزٮ(p1استٓبزٮ ث٫ً٭ا٨ آ٦٭ظضي اظ ٖجي١ آ٦٭ظضٟبٰٱبي       

  َيطا٪تٓبيي،آ٦٭ظش ضا٪٫سٞي،ظثب٫ٚ،٨ٛ٭ض

 ت٭ؾيحبت :

(ثٱبي ذس٦بت اي٩ ضزيّ ثٯ غ٭ضت سب٢يب٪ٯ است ٬ ٦ط٧٭٠ ا٦ال٘ ثب ٚبضثطي َيط ٦طتجف ٦يجبضس ٬ زض ظ٦ب٨ ٦كب٢جٯ ضٱطزاضي ٬ يب 1

٪٭و ٞ٭اٰي ثطاي ٦ب٢ٙ ٬ يب ٦ستبرط زضيبْت ٦ي ٞطزز.اذص ثٱبي ذس٦بت ت٭سف ضٱطزاضي ٰيچٟ٭٪ٯ ا٦تيبظي ٫ٰٟب٤ غس٬ض ٰط 

 ثطاي ٣٦ٙ ٦حس٭ة ٪٧ي ض٭ز ٬ زض غ٭ضت زضذ٭است تُييط ٚبضثطي قجٕ ٦ٗطضات اٖسا٤ ذ٭اٰس ضس.

غس٬ض ٦ز٭ظ ثب استًال٤  (زض ذػ٭ظ ٦٭اضزي ٚٯ زضذ٭است ٦ز٭ظ اظ ضٱطزاضي ثٯ غ٭ضت ٦٭ٖت )تب پبيب٨ سب٠ تٗ٭ي٧ي(٦ي ض٭ز2

 ٦زب٬ض غ٭ضت ٦ي ٞيطز. اظ ازاضٮ ١ٚ ا٦ب٩ٚ ٬ ضؾبيت ٦ب٢ٛي٩

(زض غ٭ضتيٛٯ ٦ح١ ٚست زايط ثبضس ٬ ٪بضؾبيتي ٬ يب ٦رب٢ٓتي اظ قطِ ٦ب٢ٛي٩ ٦زب٬ض ثب ازا٦ٯ ًْب٢يت ٦كطح ٪طسٮ ثبضس 3

 ضٱطزاضي ثب ٬غ٭٠ ثٱبي ذس٦بت ٦عث٭ض ٦ب٪ى ازا٦ٯ ًْب٢يت ٪ر٭اٰس ضس.

٬ ٦عاح٧ت ثطاي ٦ب٢ٛي٩ ٦زب٬ض ايزبز ضسٮ ثبضس رٱت ضْى ٦عاح٧ت ،ضٱطزاضي ثٯ است٫بز (زض غ٭ضتي ٚٯ ٦ح١ ٚست زايط ثبضس 4

 ٦بزٮ ٖب٪٭٨ ضٱطزاضيٱب اٖسا٤ ثٯ اضربو پط٬٪سٮ ثٯ ٧ٚيسي٭٨ ٦بزٮ غس ٦ي ٪٧بيس. 24ث٫س 

٫٭ا٨ ٦طب١َ ت٭سف سبظ٦ب٨ ٫ْي ٬ حطْٯ اي ثٯ ي (آ٦٭ظضٟبٰٱبي ذيبقي ظ٪ب٪ٯ ،آضايطٟطي ظ٪ب٪ٯ ،ٖب٢ي ثبْي ٬ ٦طب١َ ذب٪ٟي ٚٯ5

 ٦ي ثبض٫س.٦ًبِ ثٱبي ذس٦بت ٚبضثطي َيط ٦طتجف  اظ پطزاذتذب٪ٟي ض٫بذتٯ ٦ي ض٭٪س 

 (ٚبضثطي تزٱيعات ٬ تبسيسبت ضٱطي ٦طبثٯ غ٫ًتي ٦حبسجٯ ٦ي ٞطزز.6
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٫ي٩ سبذت٧ب٨ ٦٭سسبت ٖطآ٪ي (سبذت٧ب٨ ٰبي ٦ت٣ًٕ ثٯ ٦سبرس  ٬حسي٫يٯ ٰب ٬ ا٦ب٤ ظازٞب٨ ٚٯ ٬ّٖ آ٪ٱب ٦ي ثبضس ٬ ٧ٰچ7

    اظ پطزاذت ثٱبي ذس٦بت ٚبضثطي ٰبي َيط ٦طتجف ٦ًبِ ٦ي ثبض٫س. ٦ًتجط ٚٯ زض آ٪ٱب آ٦٭ظش ٖطآ٨ زازٮ ٦ي ض٭ز

 ػَاسؼ حن الٌظبسُ(27

 % ٦ج٣ٍ زضيبْتي ثبثت حٕ  ٪هبضت ٦ٱ٫سسي٩ ٪بنط 10

ي٭اضؼ ْ٭ٔ ثبيس ت٭سف ٪هب٤ ٦ٱ٫سسي يب ٦ٱ٫سس ٪بنط ثٯ ضدٱطزاضي پطزاذدت ٬ زض غد٭ضت يدس٤ اٖدسا٤ ٦٭ؾد٭و ثدٯ        :تجػطٮ

 اضربو ض٭ز.  ٧ٚ77يسي٭٨ ٦بزٮ 

 ّضیٌِ استؼالم(28

 ضيب٠ 000/140

 %ٖي٧ت ٫٦كٗٯ اي  10ثبثت حجت ظ٦ي٫ٱبي ْبٖس س٫س ثبظاي ٰط ٦تط ٦طثى 

 )صهيٌْبي ثذٍى حػبس ٍ سبختوبًْبي ًيوِ توبم ٍ...(ػوشاًي ضْشيثْبي خذهبت اسصش اكضٍدُ ًبضي اص اهذاهبت  (29

P5/11 

ا٢ّ:اي٫ٟ٭٪ٯ ي٭اضؼ ثٯ ظ٦ي٫ٱبي ْبٖس حػبض ٬ ث٫بٰبي ٦رط٬ثٯ ٬ ٪ي٧ٯ ت٧ب٤  ت٣ًٕ ٦ي ٞيطز ٚٯ اظ قدطِ ضدٱطزاضي ثدٯ ٦ب٢دٙ زض     

يب زض ٣٦ٙ ٦٭ضز ٪هط تدبث٣٭ اذكدبض   ذػ٭ظ حػبض ٚطي ٬ يب ت٧سيس ٬ يب ت٧ٛي١ پط٬٪سٮ آ٪ٱب ثٯ غ٭ضت ٦ٛت٭ة اذكبض زازٮ ثبضس ٬ 

٪ػت ضسٮ ثبضس.زض غ٭ضتي ٚٯ ٦ب٢ٛي٩ زض ٦٭يس ٦ٗطض ٪سجت ثٯ حػبض ٚطي ٬ يب ضْى ٦عاح٧ت اٖسا٤ ٪٧٫بي٫س ضٱطزاضي ثب ت٭رٯ ثٯ 

 ٖب٪٭٨ ضٱطزاضي اٖسا٤ ذ٭اٰس ٪٧٭ز. ٦110بزٮ 

ٖسا٤ ٦ط٧٭٠ ي٭اضؼ سب٠ اٖسا٤ ٪٧ي ٞدطزز ٬  ة:زض غ٭ضتي ٚٯ ٦ب٢ٛي٩ اٖسا٤ ثٯ حػبضٚطي ثطاثط ؾ٭اثف ضٱطزاضي ٪٧بيس اظ ظ٦ب٨ ا

٪٧بيدس  زض غ٭ضتي ٚٯ زض سب٠ ٦٭ضز ٪هط سبذت٧ب٨ ٪ي٧ٯ ت٧ب٤ ضا ت٧ٛي١ ٬ يب پط٬ا٪ٯ سبذت٧ب٨ اذدص ٬ يدب ٦ٱ٣دت پط٬ا٪دٯ ضا ت٧سيدس      

 ٦ط٧٭٠ ي٭اضؼ اي٩ ضزيّ ٪ر٭اٰس ث٭ز.

٦عاح٧تي ثطاي ضٱط٬٪سا٨ ٪ساضتٯ  ٬ اظ ٪هدط   ؾي ظضايي ٬ ثبَبت زايط )٬ؾى ٦٭ر٭ز ثٯ غ٭ضت ثبٌ ٬ يب ظ٦ي٩ ظضايي ثبضس( ٚٯاد:اض

 سي٧بي ضٱط ٦ط٣ٛي ٪ساضتٯ ثبضس  ٦ط٧٭٠ اي٩ ي٭اضؼ ٪٧ي ض٭ز.

ز:زض غ٭ضتي ٚٯ ٦ب٢ٙ زضذ٭است پط٬ا٪ٯ حػبضٚطي ٪٧بيس ٬ غس٬ض پط٬ا٪ٯ ثطاي ضٱطزاضي ٦ًص٬ضيت ٖب٪٭٪ي زاضتٯ ثبضس ٦طد٧٭٠  

 ي٭اضؼ ْ٭ٔ ٪٧ي ض٭ز.

كبض ضسٮ ٬ زض ٦ٱ٣ت تًيي٩ ضسٮ اٖسا٤ ثٯ حػبضٚطي ٬ يب ت٧سيس ٬ يب اذص پط٬ا٪ٯ سبذت ٮ:ٚسب٪ي ٚٯ اظ قطِ ضٱطزاضي ثٯ آ٪ٱب اذ

٦ي ثبض٫س ٬ زض غ٭ضتي ٚٯ ثًس اظ ٦ٱ٣دت زازٮ ضدسٮ   ٚٯ اذكبض زازٮ ضسٮ ٪ٛطزٮ ثبضس ٦ط٧٭٠ ي٭اضؼ سب٠ اذكبض ٬ سب٢ٱبي ٖج١ 

 ـ ثٯ سب٠ اٖسا٤ ٦ًبِ ٦ي ثبضس.پط٬ا٪ٯ ٬ يب ت٧سيس ٪٧بي٫س اظ پطزاذت ي٭اضؼ ٦طث٭اٖسا٤ ثٯ حػبضٚطي ٬ يب اذص 
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 :چُارمفصل 

 ساختمان آییه وامٍ ارزش معامالتی
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 هبًَى ضْشداسیْب 100هبدُ  11یيي ًبهِ اسصش هؼبهالتي سبختوبى هَضَع تجػشُ  آ (30

 ضيب٠  000/500قجٗٯ ثطاي ٰط٦تط٦طثى 5سبذت٧ب٨ اس٣ٛتي ثب ٰط٪٭و سّٗ تب  -1

 ضيب٠ 000/350ثب سّٗ تيطآ٩ٰ يب تيطچٯ ث٣٭٘ ثطاي ٰط٦تط ٦طثى  ٦ػب٢ح ث٫بييسبذت٧ب٨  -2

 ضيب٠ 000/200احساث ضيط٬ا٪ي ثب ٰط٪٭و اس٣ٛت ثبظاي ٰط٦تط ٦طثى   -3

 ضيب000/100٠اس٣ٛت ٦ر٣٭ـ ذطت ٬ ١ٞ ٬س٫ٝ ٬چ٭ة ثطاي ٰط ٦تط ٦طثى  -4

 ضيب٠ 000/400ٰط٪٭و سّٗ  س٭٢ٯ ثب  -5

 ضيب٠ ٦000/180ػب٢ح س٫ٝ ، آرط ، ث٣٭٘ سي٧ب٪ي ٬ ٰط٪٭و سّٗ  سب٫٢ٱب يب ت٭ّٖ ٞبٰٱب ثب -6

 ضيب٠ ٣ٞ000/60رب٪ٯ ثب ٰط٪٭و ٦ػب٢ح ٬ ٰط٪٭و سّٗ  -7

 ضيب٠ ٦000/220تط ٦ًٛت ثٯ ثبال  6ا٪٭او ٦ربظ٨ اي٥ اظ ظ٦ي٫ي ، ٰ٭ايي اظ  -8

 ضيب000/45٠ثٯ اظاي ٰط٦تط ق٭٠   ثب ٰط٪٭و ٦ػب٢ح  زي٭اض ٚطي -9
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 بُای خذمات

 عًارض کسب مشاغل ي 
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 ػَاسؼ حن اكتتبح هطبؿل (31

(PM22%+PM12%+T4)5; 

 T;٦طب١َ ٦بٰيب٪ٯ٪طخ تًطْٯ ي٭اضؼ ٦ػ٭ة 

 M1; ٦ٓيس  ٦تطاغ

 M2;  ٦تطاغ َيط ٦ٓيس

 P;ٖي٧ت ٫٦كٗٯ اي

 سطح ضْشكؼبل دس ٍ ؿيش غٌلي سبليبًِ ًليِ هطبؿل غٌلي  ثْبي خذهبتػَاسؼ ٍ (32

 ٢يست پي٭ست

 استثٌبي غٌذٍهْبي هشؼ الحسٌِ هحليِ اػن اص دٍلتي ٍخػَغي ث ٍ اداسات ثبًٌْب ٍهَسسبت اػتجبسي هبّيبًِ (ثْبي خذهبت33

 ٦P*50%سبحت ظيطث٫ب

 ثٱبي ذس٦بت ضب١٦ ذس٦بت ي٧٭٦ي،پس٧ب٪س ،آتص ٪طب٪ي ٬اي٫٧ي ٦ي ثبضس.

 ( خذهبت ثش دستگبّْبي ػبثش ثبًي ًِ اص  پيبدُ سٍّب   استلبدُ هي ًوبیٌذ 34

 ضيب٠  000/2000سب٢يب٪ٯ 

 (ػَاسؼ هجَص تبًسي ضْشي ٍ غذٍس دكتشچِ  35

 ضيب٠ 000/800

 ػَاسؼ ًول ٍاًتوبل تبًسي ًٍشایِ (36

 ضيب٠ ثطاي ٰط٦طتجٯ 000/240

 ٍاًت ثبس غذٍسهجَص ػَاسؼ  (37

 ضيب٠ 000/150/1

 ػوَهي ستوذیذ پشٍاًِ ٍاًت ثب (38

 ضيب0000/280٠

 (ّضیٌِ خذهبت غذٍس هجَص هَسسِ هسبكشثشي ٍ ثبسثشي دسٍى ضْشي ٍسبیل ًوليِ ًيوِ سٌگيي39

 ضيب٠ 000/000/11

 (ّضیٌِ خذهبت غذٍس ًبست تشدد جْت خَدسٍ ّبي ًيوِ سٌگيي40

 ضيب٠ 000/500/1

 ًيوِ سٌگيي(ّضیٌِ توذیذ ًبست تشدد خَدسٍّبي 41

 ضيب000/450٠

خبظ  هَسد استلبدُ ثشاي كؼبليتْبي كػلي ٍ دائوي ًليِ ٍاحذّبي تَليذي،خذهبتي ٍ اهتػبدي ثش كضبي ضْشيٍ خذهبت ػَاسؼ ( 42

  ((سبلي ّب ،هجوَػِ تلشیحي ، گل كشٍضي ٍؿيشُپستِ ضٌٌي،)
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 ٪عزيٛتطي٩ ٦ًجط اغ٣ي ثٯ سب٩٢ يب ٦ح٭قٯ ْ٭ٔ ٦حبسجٯ ٞطزز.  pٚٯ ٦ج٫بي ٦p 5/0بٰيب٪ٯ ثط اسبس ٦سبحت سب٩٢ يب ٦ح٭قٯ *

 آتص ًطبًي هشؿذاسي ،گبٍداسي،ضيالت ٍ ؿيشُ سبليبًِ (ثْبي خذهبت43

 ضيب٠(4500*زاذ١ حطي٥ ضٱطي)  ٦سبحت ظيطث٫ب

 تشهيٌبلْبي پستِ  سبليبًِ ثْبي خذهبت(44

 ضيب٠*نطْيت زستٟبٮ ثط حست ٚي٣٭ٞط٤*تًساز ض٬ظٰبي ٚبضٚطز300

 سبيت ٬10 حسا١ٖ ٚبضٚطز ض٬ظا٪ٯ  ض٬ظ 60حسا١ٖ ٚبضٚطز سب٢يب٪ٯ 

 ثْبي خذهبت هطبؿل داساي صثبلِ خبسج اص حذ هؼوَل( 45

ضيب٠ ٦000/140بٰيب٪ٯ  1زضرٯ  - 1  

ضيب٠ ٦000/100بٰيب٪ٯ  2زضرٯ  -2  

 ثطاثط ٦ت٭سف ظثب٢ٯ سبيط ٦طب١َ ثبضس.2(٦طب٣َي ٚٯ ٬ظ٨ ظثب٢ٯ  آ٪ٱب 1زضرٯ 

 ثطاثط ٦ت٭سف ظثب٢ٯ سبيط ٦طب١َ ثبضس.1.5ٚٯ ٬ظ٨ ظثب٢ٯ  آ٪ٱب ٦طب٣َي  (2زضرٯ 

ا٢جتٯ زض ذػ٭ظ ٦طب٣َي اظ ٖجي١ ٰت١ ٰب ضست٭ضا٨ ٰبي ثعضٜ ٦٬٭اضز ٦طبثٯ اضٖب٤ حبثت پيط٫ٱبزي پبسد ٞ٭ ٪ج٭زٮ ٬ثبيستي 

 ثػ٭ضت ٦٭ضزي ثط آ٬ضز ٰعي٫ٯ ا٪زب٤ ٬ثٯ ٦طح٣ٯ ٬غ٭٠ زض آيس.

 ّشدكؼِ ٍسٍد ٍسبیل ًوليِ  ثِ جبیگبُثْبي خذهبت  ثبصاس ّلتگي ثشاي   (46

 ضيب٬000/100٠ا٪ت پيٛب٨ 
 ضيب٬000/150٠ا٪ت ٪يسب٨ ٬ ٦طبثٯ ٦ج٣ٍ 

 ضيب٠ 000/200ٚب٦ي٭٪ت ٚب٦ي٭٨ ٬ 

٬ر٧ى آ٬ضي ظثب٢ٯ ٰبي ضيرتٯ ضسٮ ت٭سف ْط٬ض٫سٞب٨ ، زض ٰطزًْٯ ٬ض٬ز ثٯ ربيٟبٮ  رجطا٨ ثرطي اظ ٰعي٫ٯ ضْت ٬ ض٬ة ثطاي

                                                                                        ثبظاضٰٓتٟي اظ ْط٬ض٫سٞب٨ ٚبال اذص ٦ي ٞطزز.

 ّبي ًظبست تػَیشي سطح ضْشثْبي خذهبت اسائِ تػَیش ٍیذئَیي ضجط ضذُ تَسط دٍسثيي (47

 ضيب٠ 000/200                 زٖيٗٯ                         15( ثٱبي ذس٦بت اضائٯ تػ٭يط تب1

 ضيب٠  000/10زٖيٗٯ ثٯ اظاي ٰط زٖيٗٯ    15( ثٱبي ذس٦بت اضائٯ تػ٭يط ٦بظاز ثط 2

 ٦حط٦ب٪ٯپس اظ اذص ٦ز٭ظ )٦ًطْي ٪ب٦ٯ( اظ ٦طارى ٖؿبيي ٬ اضسب٠ آ٨ ثٯ غ٭ضت 
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 ( ػَاسؼ ثش ثليط ًٌسشت ٍ سيشى ٍ ًظبیش آى48

 % ثْبي ثليط15(ػَاسؼ ثليط ًٌسشت ، سيشى ٍ جطٌْبي ًوبیطي ، هسبثوبت ٍسصضي ، ٍسٍدیِ ًوبیطگبّْب ٍ تئبتش ٍ ًظبیش آى    48-1

 سيطٚٱب ٬ رط٫ٱبي ٪٧بيطي ٬ ٪هبيط آ٨ ثبيس ثٯ ٦ٱط ضٱطزاضي ٧٦ٱ٭ض ٞطزز.ث٣يف ت٧ب٤ ٫ٚسطتٱب ٬ 

 ثليط % ثْبي15(ػَاسؼ ًوبیطگبّْب 48-2

 : 1تجػشُ 

٪٧بيطٟبٰٱبيي ٚٯ زض سكح ضٱط ثط ٞعاض ٦يٟطز٪س ٦ط٧٭٠ اي٩ ي٭اضؼ ٦ي ض٭٪س ٬ ٪٧بيطٟبٰٱبيي ٚٯ َطْٯ ٰبي آ٪ٱب ثٯ غ٭ضت 

% اربضٮ ثٱب، ثٯ ربي ي٭اضؼ ث٣يف ٦ي ثبض٫س ، ثٯ استخ٫بء ٪٧بيطٟبٮ اضظأ ٦15ط٧٭٠ پطزاذتاربضٮ ثٯ ٦تٗبؾيب٨ ٬اٞصاض ٦ي ٞطزز 

 ي٧٭٦ي ٬ ٢٭اظ٤ ا٢تحطيط .

 : 2تجػشُ

٪٧بيطٟبٰٱبي ٚتبة اي٥ اظ ٦ٛت٭ة ٬ا٢ٛتط٬٪يٛي ٧ٰ٬چ٫ي٩ ٪٧بيطٟبٰٱبي ٖطآ٪ي اي٥ اظ ٦ٛت٭ة ٬ا٢ٛتط٬٪يٛي ٬٪٧بيطٟبٰٱبي 

 ٦صٰجي ٚٯ ر٫جٯ ا٪تٓبيي ٪ساضتٯ ثبض٫س ٦ًبِ ٦ي ٞطز٪س. 

 گبص حن االسؼ هبثل ٍغَل اص ضشًتْبي آة ٍ كبضالة ، ثشم ، هخبثشات ٍسبليبًِ ػَاسؼ (49

 ضيب700٠ثبظاي ٰط ٦تط ق٭٠

 تَضيح :
 ي٣ٚيٯ ضطٚتٱب حٓبض ٚٯ زض ٦ًبثط سكح ضٱط زاضاي تبسيسبت ٦ي ثبض٫س ٦ط٧٭٠ اي٩ ي٭اضؼ ذ٭ا٫ٰس ضس ٬ ٧ٰچ٫ي٩  ضطٚتٱبي

 ٚٯ تبسيسبت آ٪ٱب زض ثبالي ٦ًبثط ٦ي ثبضس ٦ب٪٫س )ثطٔ ( ٦ط٧٭٠ ذ٭ا٫ٰس ضس.

 تبسيسبت ٍ تجْيضات ضْشي ثش كضبي اضـبل ضذُ تَسط هبّيبًِ ػَاسؼ(50

 ضيب٠ 000/200/1ي٭اضؼ ز١ٚ ٰبي ٦ربثطاتي ٦بٰيب٪ٯ -1

 ضيب000/600٠ي٭اضؼ پست تطا٪سٓ٭ض٦بت٭ض ٦بٰيب٪ٯ -2

 ضيب٠ 000/600ي٭اضؼ پست ٞبظ ٦بٰيب٪ٯ -3

 ضيب٠ 000/600 ٦بٰيب٪ٯ  ي٭اضؼ پست ٦ربثطات-4

زضيبْت ي٭اضؼ تحت ي٫ب٬ي٩ ْ٭ٔ قي .ضيب٠ ٦ي ثبضس  000/000/21الظ٤ ثٯ ت٭ؾيح است ٦ج٣ٍ اْتتبحيٯ ثطاي ٰط يٙ اظ ٦٭اضز ْ٭ٔ 

ثب حؿ٭ض ٚبضض٫بسب٨ ٦حتط٤ استب٪ساضي ٬ زضآ٦س ضٱطزاضي ٰبي استب٨ رٱت ٧ٰب٫ٰٟي ثي٩  17/9/93ر٣سٯ اي ٦٭ضخ 

 ضٱطزاضيٱب ثٯ تبييس ضسيس.

 (ػَاسؼ ًػت تبثلَّب51

 تَضيحبت:

٪٧بي٫سٞيٱبي ثي٧ٯ اظ پطزاذت ي٭اضؼ يٙ تبث٣٭ ٧ٰچ٫ي٩ زْبتط ٦طٚعي ضطٚتٱب، زْبتط ٬ ٬ ثب٪ٛٱب ٬ ٦ؤسسبت ٦ب٢ي ٬ ايتجبضي  -1

سب٪تي ٦تط ٦ًبِ ٬ ٦بظاز ثط آ٨ ثط اسبس تبث٣٭ٰبي ض٫بسبيي ٦حبسجٯ ٦ي ض٭ز  ٫٦130ػ٭ثٯ سط زضة ثب يطؼ سبذت٧ب٨ ٬ اضتٓبو تب

 ضزيّثط٬ زض غ٭ضت زاضت٩ تبث٣٭ي ز٤٬، ي٭اضؼ آ٨ ثطاسبس تج٣يُبتي ٦حبسجٯ ذ٭اٰس ضس. زض غ٭ضت ٪ػت تبث٣٭ زض پطت ثب٤ ثطا

 ٦ط٧٭٠ ي٭اضؼ ٦ي ٞطزز. ز
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س زض َيط اي٫ػ٭ضت ٪يب تً٭يؽ ٞطز٬ آ٬ضي  تبث٣٭ٰبي ْطس٭زٮ ٬ ٪بظيجب ؾ٩٧ زاز٨ ٦ٱ٣ت ٫٦بست ثبيس اظ سكح ضٱط ر٧ى -2

% زضظ٦ب٨ تح٭ي١ تبث٣٭ٰبي ر٧ى آ٬ضي ضسٮ 15ضٱطزاضي ضأسبً اٖسا٤ ثٯ ر٧ى آ٬ضي ذ٭اٰس ٪٧٭ز ٬ٰعي٫ٯ ٰبي ر٧ى آ٬ضي ثٯ اؾبْٯ 

 . ضسص ذ٭اٰس ثٯ ٦ب٢ٙ،اذ

٪ػت ٰطٞ٭٪ٯ تبث٣٭يي زض ٰط ضطايكي ثس٨٬ ٦ز٭ظ اظ ضٱطزاضي زض ٰط ٪ٗكٯ ضٱط ٫٧٦٭و ث٭زٮ ٬ زض غ٭ضت ٦طبٰسٮ ر٧ى آ٬ضي -3

 % رطي٧ٯ اظ يب٣٦ي٩ ٦طث٭قٯ اذص ٦ي ٞطزز .٬15 ٰعي٫ٯ آ٨ ثبؾبْٯ 

ر٧ى آ٬ضي ٬  ي٭اضؼ ٦ست ٪ػت آ٨ تبث٣٭ٰبي ٫٦ػ٭ثٯ پطت ثب٤ ٰب زض غ٭ضت يس٤ تأييس استحٛب٤ سبظٮ اظ س٭ي ضٱطزاضي ، -4

ثب ت٭رٯ ثٯ ؾ٭اثف اي٩ ضزيّ ٬ ٦ت٫بست ثب ظ٦ب٨ ثٱطٮ ثطزاضي ٦حبسجٯ ٬ اذص ذ٭اٰس ضس. ضٱطزاضي ٣ٛ٦ّ ثٯ زاز٨ اذكبض ثٯ ثٱطٮ 

 ثطزاض رٱت ر٧ى آ٬ضي ٦ي ثبضس  ٬ زض غ٭ضت يس٤ ر٧ى آ٬ضي ٰطٞ٭٪ٯ ٦سئ٭٢يت ثًٱسٮ ثٱطٮ ثطزاض است.

 تجليـبت سٍي جبیگبّْبي  تؼجيِ ضذُ دس سطح ضْش  الق:ػَاسؼ  ًػت  تبثلَّبي  

   ضيب٠ 000/100اظ ٦يسا٨ چبزض٣٦٭ تب ٚ٭چٯ ضٱيس يجسا٢ٛطي٧ي ض٬ظا٪ٯ تبث٣٭ٰبي ا٢ّ:

 ضيب000/125٠ض٬ظا٪ٯ  ٦ػ٣ي تب ا٪تٱبي ث٣٭اض ضٱيس يجسا٢ٛطي٧ياظ ٚ٭چٯ  تبث٣٭ٰبية:

 يٯ ضسٮ ٫٧٦٭و ٦ي ثبضس  .   ض ٦ٛب٪ٱبيي ٚٯ ثٯ ٧ٰي٩ ٫٦ه٭ض تًجتج٣يُبت زض سكح ضٱط ، ثزع ز

 ة:ػَاسؼ ًػت  تبثلَّبي اختػبغي جذا  اص هلي ثػَست پبیِ كلضي )دس  پيبدُ سٍّب ( 

 ضيب٠ 000/20ثٯ اظاي ٰط ٦تط٦طثى ٦بٰيب٪ٯ  ٦ج٣ٍ 

رطائيبت ٪سجت ٪ػت تبث٣٭ زض ٦ًبثط ٬ پيبزٮ ض٬ ٰب زض غ٭ضت ٚست ٦ز٭ظ اظ ضٱطزاضي ا٦ٛب٨ پصيط است زض َيط اي٫ػ٭ضت ضٱطزاضي اظ قطيٕ ا

 ثٯ ر٧ى آ٬ضي تبث٣٭ اٖسا٤ ذ٭اٰس ٪٧٭ز.

 بي تجليـبتي دس سشدسة  ٍاحذّبي تجبس ي ٍ غٌؼتي ٍ....ػَاسؼ تبثلَّج:

 ضيب٠ 000/20ثبظاي ٰط ٦تط٦طثى ٦بٰيب٪ٯ ٦ج٣ٍ 

  ،هَسسبت هبلي ٍ اػتجبسي ٍ ...ٍ ثبًٌْب ثبم هـبصُ ّب  پطت   سٍي ثش تبثلَّبي هٌػَثِد:ػَاسؼ 

 ٯ اي ثطاي ٰط٦تط٦طثى   سب٢يب٪ٯٗثطاثط ٖي٧ت ٫٦ك 40

  ػَاسؼ تبثلَّبي ضٌبسبیي:) ثب هجَص(ُ:

 سبذت٧ب٨ ثال٦ب٪ى ٬ اظ پطزاذت ي٭اضؼ ٦ًبِ ٦ي ثبض٫س    سط زضةسب٪تي ٦تط    60*  100٪ػت تبث٣٭ي ض٫بسٯ ٚست ثٯ اثًبز  

تبث٣٭ٰبي ٦ًطْي پعضٛب٨  ، ٦كج٭يبت ٬ ٦٭سسبت ْط٫ٰٟي ٫ٰطي زض غ٭ضتيٛٯ ٚبالي ذبغي تج٣يٍ ٪ٛطزٮ ثبض٫س اظ پطزاذت ايد٩  

 ث٣٭>ق٭٠ تب× اضتٓبو تبث٣٭(  –P4(= × )0.6)                                                                                       .٪٭و ي٭اضؼ ٦ًبِ ٦ي ثبض٫س 
    ثطاثط اي٩ ضزيّ 5/1تبث٣٭ٰبي ثس٨٬ ٦ز٭ظ 

زض غ٭ضتيٛٯ تبث٣٭ي ٫٦ػ٭ثٯ  َيط ٦طتجف ثب ٚست ٬ پيطٯ ثبضس ٬ اظ حس ٦زبظ تبث٣٭ي ض٫بسٯ ٚست تزب٬ظ ٫ٚس تج٣يُبتي ٦حس٭ة 

 ي٭اضؼ اذص ٦يٟطزز . (دضزيّ  )٬ قجٕ تًطْٯ ٦طث٭قٯ

 یب تجليـبت ثذٍى هجَص دیَاس ًَیسيٍاسدُ ثِ سيوبي ضْش ثبثت  ٍخسبست جشائن( ( 5522

 ضيب٠ ٬500000 ثطاي سبيط ٦ًبثطضيب٠ 1000000ٰط ٦تط ٦طثى  ثطاي٣ٚيٯ ٦ًبثط اغ٣ي رطاي٥ 

 ٦تر٣ّ ٦٭نّ ثٯ ٦ح٭ آحبض تج٣يُبت ٬ رجطا٨ ذسبضات ٬اضزٮ ٦كبثٕ ثب ٪هط ٚبضض٫بس ٬احس سبذت٧ب٨ ٦ي ثبضس.زض َيط اي٫ػ٭ضت

% ٰعي٫ٯ ثبال سدطي ثدٯ   15اٖسا٤ ٪٧بيس ٬ ٰعي٫ٯ ا٪زب٤ ضسٮ ٦ح٭ آحبض ثٯ اؾبْٯ ، ضٱطزاضي ٦ي ثبيست ٪سجت ثٯ ٦ح٭ آحبض تج٣يُبتي 

 حسبة ٦تر٣ّ ٫٦ه٭ض ٬ اظ قطيٕ ٦طارى ٖب٪٭٪ي ٪سجت ثٯ ٬غ٭٠ آ٨ اٖسا٤ ٪٧بيس.
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 تاسیسات شُرداری
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 



 

41 

 به تصویب شورای اسالمی شهر احمدآباد رسید

 

 

 96جْت اجشاءدسسبل تؼشكِ ػَاسؼ ٍ ثْبي خذهبت ضْشداسي احوذآثبد

 (ًشایِ هبضيي آالت:53

 ليتشي(13000)ثشسبًي آ تبًٌشالق: 

 ضيب000/35٠ٚي٣٭٦تطي  -1

 ضيب٠ 000/350حسا١ٖ ٖي٧ت ٰطسط٬يس 

 يب ثطاسبس ٪طخ ض٬ظ

 ًبسًشد لَدسة: 

 يب ثطاسبس ٪طخ ض٬ظ ضيب000/650٠سبيتي

 ًبسًشد ثيل ثٌَْج: 

 يب ثطاسبس ٪طخ ض٬ظ ضيب000/500٠سبيتي 

 ًبسًشد ثيل هٌبًيٌيد: 

 ضيب٠ يب ثطسبس ٪طخ ض٬ظ000/550ضيب٠،ثٯ اظاي ٰط سبيت 55000ثٯ اظاي ٰط ٦تط ٦ًٛت ذبٚجطزاضي 

 ًبسًشد ؿلطيٍ: 

 يب ثطاسبس ٪طخ ض٬ظ ضيب000/500٠سبيتي 

 تشاًتَسُ: 

 يب ثطاسبس ٪طخ ض٬ظ ضيب000/350٠سبيتي 

 زض ٦حبسجٯ ٚبضٚطز سبيت ٬سبي١ ْ٭ٔ ا٢صٚط ،ْٗف ظ٦ب٨ ضْت يب  ثطٞطت ٬سي٣ٯ اظ پبضٚي٫ٝ ثٯ ٦ح١ ٚبض ٦حبسجٯ ٦ي ٞطزز.

 ًوپشسيي: 

 ثطاسبس ٪طخ ض٬ظ

                      (ثْبي كشٍش آة چب54ُ
 ضٱطزاضي رٱت ٚطب٬ضظا٨ 2ثٱبي ْط٬ش ٰطسبيت آة چبٮ ض٧بضٮ  -1

 ضيب٠  ثبظاي ٰط سبيت000/160

 اي٩ ٦ج٣ٍ ثٯ ت٫بست اْعايص يبثس. 96زض غ٭ضت اْعايص ٪طخ تًطْٯ ثطٔ زض سب٠ 

 ضٱطزاضي 1ثٱبي ْط٬ش آة چبٮ ض٧بضٮ   -2

 ضيب٠ ثبظاي ٰط٦تط٦ًٛت000/30
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 :َشتمفصل 

 مًدیان خاص ي سایر عًارض
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 ػَاسؼ هطغ اضجبس(55

 ضيب2000000٠سب٪تي ٦تط ٰطاغ٣ٯ20ا٢ّ( زضذت ثب ٦حيف ث٩ تب 

 ضيب3000000٠ سب٪تي ٦تط  50تب  20اظ ة( 

 ضيب150000٠سب٪تي ٦تط 50ضيب٠ ثٯ اظاي ٰط سب٪تي ٦تط اؾبْٯ ثط  3000000سب٪تي ٦تط يال٬ٮ ثط  100تب 50ح(اظ 

 ضيب٠ 150000ثطيٙ ٦تط ضيب٠ ثٯ اظاي ٰطسب٪تي ٦تط ٦بظاز9000000( زضذت ثب ٦حيف ث٩ ثيص اظ يٙ ٦تط يال٬ٮ ثط٦ج٣ٍ ت

  ّضیٌِ آسلبلت (56

 %ٰعي٫ٯ آسٓب٢ت ثطاسبس ٪طخ ض٬ظ        ٦20ب٨ زضذ٭است اٰب٢ي ثٯ ٪سجت زض ظ

سبذتٯ ضسٮ ٬ ت٧ب٤ تبسيسبت ضٱطي ٪يع يج٭ض ٪٧٭زٮ است ضٱطزاضي ٪سجت ثٯ اذص  زضغس پالٚٱب 80تب  50  ٦٩ًبثطي ٚٯ ثيزض 

زضغس پالٚٱب سبذتٯ ضسٮ، ضايٟب٨ ٬ زض ا٢٬٭يت  100تب  ٬80 زض ٦ًبثطي ٚٯ ثي٩  %ٰعي٫ٯ آسٓب٢ت ثطاسبس ٪طخ ض٬ظ اٖسا٤ ٪٧بيس.5

                                                                                                 اي ،٦ًبثط ثب ا٢٬٭يتٱبي ٦طرع ضسٮ اظ قطِ ض٭ضا ثٯ غ٭ضت ضايٟب٨ آسٓب٢ت ٦ي ٞطز٪س.زض غ٭ضت زضيبْت ٖيط يبضا٪ٯ ٖطاض ٞيط٪س.

 (خسبست ضٌستي آسلبلت ٍ تخشیت هؼبثش ٍ غذٍس هجَص حلبسي57

 ٦ًبثط  ذسبضت ضٛست٩ آسٓب٢ت ٬ ترطيتا٢ّ:

 %10ٖي٧ت ض٬ظ آسٓب٢ت ٬ ظيطسبظي+

 :غس٬ض ٦ز٭ظ حٓبضية

 .٦ًبثط آسٓب٢ت1

زست٭ضا١٧ً٢ رسيس اظ قطِ  96)زض غ٭ضتي ٚٯ اثتساي سب٠ زست٭ضا١٧ً٢ رسيس اثالَي اظ قطِ ٦ًب٬٪ت ي٧طا٪ي استب٪ساضيقجٕ 

 (ٯ ٪طخ ض٬ظ ٦حبسجٯ ٦ي ٞطززاستب٪ساضي اثالٌ ٪ٟطزز ْط٦٭٠ ٰب قجٕ زست٭ضا١٧ً٢ ٖج٣ي ٬ ٖي٧ت ٰط ٦تط ٦طثى آسٓب٢ت ث
 .٦ًجطٰبي ظيط سبظي ضسٮ2

 ضيب000/75٠ٰط٦تط٦طثى  ثٯ اظاي

 .زض غ٭ضتيٛٯ حٓبضي ٦٭رت ذسبضت آ٦س٨ ثٯ س٫ٝ رس٠٬ ض٭ز3

 ضيب٠ ثٯ اظاي ٰط ٦تط ق٭000/450٠

 ثٯ پيبزٮ ض٬ ض٭ز. ٨.زض غ٭ضتيٛٯ حٓبضي ٦٭رت ذسبضت آ٦س4

 ضيب٠ ثٯ اظاي ٰط ٦تط ٦طثى000/400

 خذهبت حلبسي ؿيش هجبص ٍ ثذٍى ًبتش(ثْبي 58

 .حٓبضي ثس٨٬ ٦ز٭ظ1

 %٦بظاز30ثٯ اؾبْٯ  ٦60حبسجٯ ذسبضت قجٕ ث٫س 

 .ي٭اضؼ آسٓب٢ت ضٛبْي ٬ ترطيت آسٓب٢ت ٚٯ ثس٨٬ ٚبتط غ٭ضت ٦ي ٞيطز2

 %٦بظاز10ثٯ اؾبْٯ  60ذسبضت قجٕ ث٫س 

 (ثْبي خذهبت لَلِ گزاسي اًْبس ػوَهي ثٌب ثِ دسخَاست ضْشًٍذاى59

 ٰعي٫ٯ ٢٭٢ٯ ٞصاضي30%

 ثطاسبس ٪هط ٚبضض٫بس ضٱطزاضي
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 ػَاسؼ غذٍس هجَص احذاث پل(60

 ق٭٠ثطاثط ٖي٧ت ٫٦كٗٯ اي ثطاي ٰط٦تط 21تزبضي ا٢ّ(

  ق٭٠ثطاثط ٖي٧ت ٫٦كٗٯ اي ثطاي ٰط٦تط٦15سٛ٭٪ية(

٦تر٣ّ ، ضاسبً ٪سجت ثسيٱي است ضٱطزاضي زض٦٭اضز ْبٖس ٦ز٭ظ رٱت ر٧ى آ٬ضي پ١ اذكبض ٬زض غ٭ضت يس٤ اٖسا٤ ٦٭حط اظ س٭ي 

٦تط ق٭٠ ثس٨٬ اذص ي٭اضؼ اٖسا٤ 2.60،تب ٰط ٬احس ٦سٛ٭٪ي  ثطايغس٬ض ٦ز٭ظ احساث پ١  .ثٯ ر٧ى آ٬ضي آ٨ اٖسا٤ ذ٭اٰس ٪٧٭ز

 ٞطزز.

  ػَاسؼ پيوبًٌبسي اػن اص ػوشاًي ، اجشائي ، هطبٍسُ اي ، هطبلؼبتي ، ثبصسگبًي ، تجبسي ، غٌؼتي ٍخذهبتي ثجض خذهبت ثيوِ(61

 ٬ تًسي١ ٦ج٣ٍ پي٧ب٨/% 5

 رٱت  ٰطغ٭ضت ٬ؾًيت ٦٭ٖت ٬ ٖكًي ٬ تًسي١ ٦طث٭قٯ  

   ػَاسؼ اًَاع خَدسٍ ثِ استثٌبي سَاسي ٍ ٍاًت دٍ ًبثيي(62

 ضيب٠   ٬150000ا٪ت  -ا٢ّ 

 ضيب٦230000٠ي٫ي ث٭سا٪٭او ٬ ،ذب٬ضضص چطخ ٚب٦ي٭٪ت  -ة

 ضيب٠  380000ثبالتطٚب٦ي٭٨ زٮ چطخ ٬ ا٪٭او ات٭ث٭س ، –د 

 ضيب٠ 27000ي٭اضؼ ٦٭ت٭ضسي٣ٛت -ٰد

  ضيب٦650000٠بضي٩ آالت ضاٮ سبظي-٤

 ٚٯ آ٦س ٬ضساي٩ ٬سي٣ٯ ٪٣ٗيٯ زاضتٯ ٬زاضز.٧يى ي٭اضؼ ٧ٰ٬چ٫ي٩ تبحيطات ثبت٭رٯ ثٯ ٢ُ٭ي٭اضؼ ٦ػ٭ة ٖج٣ي ثٯ ٦٭رت ٖب٪٭٨ تز

ٚٯ زض زْتط ذب٪ٯ ٰبي اس٫بز ٟب٤ ا٪زب٤ ٦ًب٣٦ٯ ٫ؾ٩٧ ٦طارًٯ ٦تٗبؾيب٨ ثٯ ٬احس ٬غ٭٠ ي٭اضؼ ٬٬سبئف ٪٣ٗيٯ ضٱطزاضي ٬يب زض ٰ

 .ضس٧ي ٣٦ع٤ ثٯ ايعا٤ ٦تٗبؾيب٨ ثٯ ضٱطزاضي رٱت زض يبْت ٦ٓبغب حسبة ذ٭ا٫ٰس ث٭ز

 تشدد خَدسٍّبي سٌگيي حبهل هَاد هؼذًي ٍ هػبلح سبختوبًيٍ ثْبي خذهبت  (ػَاسؼ63

 ي٭اضؼ تطزز ذ٭زض٬ٰبي س٫ٟي٩ ثٯ اظاي ٰط ٦بٮا٢ّ:

 ثٯ اظاي ٰط ٦بٮ ضيب٠ ٦000/600ج٣ٍ ٬ ذب٬ضٚب٦ي٭٨ ضص چطخ 

 ثٯ اظاي ٰط٦بٮ ضيب000/800٠چطخ  10ٚب٦ي٭٨ 

   ثٯ اظاي ٰط ٦بٮ ضيب٠ 000/1000تطي٣ط 

 .٪بضي اظ اؾبْٯ ت٫بغ ٬ ٪يع ٪ساضت٩ ت٭ض ٬ ٦حبْم ٚٯ ٦٭رت ضيرت٩ ٦٭از ح١٧ ضسٮ زض سكح ضٱط ٦ي ٞطزز ذسبضت:ة
 ضيب٠  000/100اؾبْٯ ت٫بغ ثٯ اظاء ٰط ت٩ 

 ضيب٠ 000/200يس٤ ٪ػت ت٭ض ٬ ٦حبْم 

 ضيب٠ 000/000/1ٚطيس٨ ٦ي٣ٟطز ثط ض٬ي آسٓب٢ت زض ظ٦ب٨ ح١٧ 

ثب ت٭رٯ ثٯ اي٫ٛٯ ثب ت٫بغ ثبال اظ ٦ًبثط سكح ضٱط يج٭ض٦ي ٪٧بي٫س ٬ ثبيج ذسبضت ثط تأسيسبت ظيطث٫بيي ضٱط ذػ٭غبً آسٓب٢ت ٦دي  

  يبز ضسٮ ٫٦ه٭ض ٞطزيسٮ است. ذسبضتٞطز٪س 

سٯ ٦بٮ يٛجبض ٪سجت ثٯ تس٭يٯ حسبة ي٭اضؼ ٦صٚ٭ض اٖسا٤ ٪٧بي٫دس زض َيدط اي٫ػد٭ضت    الظ٤ است غبحجب٨ ٦بضي٩ آالت ْ٭ٔ ٰط 

 ضٱطزاضي ثب ٧ٰب٫ٰٟي ضا٧٫ٰبيي ٬ ضا٪٫سٞي اظ تطزز ٦بضي٩ ٰبي س٫ٟي٩ ٦تر٣ّ ر٣٭ٞيطي ذ٭اٰس ٪٧٭ز.
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 96)اكبؿٌِ(ثشاي سبلِبًػَاسؼ سبليبًِ اص اتجبع ثيگ (64

 .ثٯ غ٭ضت يٛسب٨ زض ضٱطزاضيٱبي ١ٚ استب٨ ارطا ذ٭اٰس ضس ،ذبضري استب٪ساضي پس اظ ايال٤ ازاضٮ ١ٚ ا٦٭ض اتجبو ٬ ٦ٱبرطي٩

 ػَاسؼ گزس ًبهِ (65

 ء غس٬ض ، ت٧سيس ٬ يب تزسيس ٰط ر٣س ٞصض٪ب٦ٯ ثٯ اظا

 % ١ٚ ٦جب٢ٍ زضيبْتي ت٭سف ٦طرى غس٬ض 10

ثػ٭ضت ٦بٰيب٪ٯ ٬ ت٭سف ازاضٮ ٞصض ٪ب٦ٯ اظ ٦تٗبؾيب٨ اذص  ي٭اضؼ ٞصض ٪ب٦ٯ ثٯ اظاء غس٬ض ، ت٧سيس ٬ يب تزسيس ٰط ر٣س ٞصض٪ب٦ٯ

 ٪سرٯ ٰبي ْيص ٦طث٭قٯ ٪يع اضائٯ ٞطزز.ثبيست  ٦يثٯ حسبة ضٱطزاضي  ٬اضيع ٧ٰع٦ب٨ ثب
 

  جشائن تخليِ ؿيش هجبص ًخبلِجشائن تخليِ ؿيش هجبص ًخبلِ  ((6666

 ضيب٠ ٬1000000ا٪ت 

 ضيب٠ 2000000 ٪يسب٨ 

 ضيب٠  5000000تطاٚت٭ض 
 

 ضيب٠  6000000ذب٬ض 
 

 ضيب٠  10000000 ٬ تٙ  ٧ٚ911پطسي 

ت٭رٯ ثٯ اْعايص سب٢يب٪ٯ ٬ٰعي٫ٯ ٰبي ر٧ى آ٬ضي ٪رب٢ٯ َيط ٦زبظ زض سكح ضٱط ت٭سف ٦ب٦٭ضي٩ ثبظضسي ٬ارطائيبت ضٱطزاضي زض ٖجب٠ اضائٯ ثب 

 ْيص ضسيس

  :هبًَى ضْشداسیْب(  55هبدُ  2جوغ آٍسي سذ هؼجش دستلشٍضبى ٍ هـبصُ داساى پس اص اخطبس الصم )تجػشُ یي ثٌذ (67

 زًْٯ ز٤٬ ثٯ ثًس زًْٯ ا٠٬ 

 ضيب٠ 000/000/1 ضيب٠ 000/500 زستٓط٬ضب٨

 % 15ٰعي٫ٯ ر٧ى آ٬ضي ثٯ اؾبْٯ 

زض غ٭ضت يس٤ پطزاذت اظ س٭ي ٦ُبظٮ زاضا٨ ثٯ حسبة ثسٰي ٦تر٣ّ ٫٦ه٭ض ٦ي ٞطزز ٬ ٧ٰطاٮ ثبْيص ي٭اضؼ ٚست ٬ پيطٯ 

 ٦كب٢جٯ ذ٭اٰس ضس.

 هطبلجبت ضْشداسي(دستَسالؼول پشداخت ًوذي ػَاسؼ ٍ 68

                                                                                                                                                                                                                                     تخليق                                                                                                                        هيضاى                                             هجلؾ ثذّي                          

 %10                                ٦ي٣ي٭٨ ضيب٦100٠ي٣ي٭٨ تب  ٦5بظاز

 %15                            ٦ي٣ي٭٨ ضيب٠ ٦250ي٣ي٭٨ تب ٦100بظاز

 %٦20ي٣ي٭٨ ثٯ ثبال                                               ٦250بظاز 

٭اٰس ي٭اضؼ ٬ ٦كب٢جبت ضٱطزاضي ضب١٦ پط٬ا٪ٯ سبذت٧ب٪ي ،تٓٛيٙ ،تُييط ٚبضثطي ،پبضٚي٫ٝ ٬.... ٦ط٧٭٠ اي٩ زست٭ض ا١٧ً٢ ذ

 ٬رٯ ٪ٗس زضيبْتي اظ٬  77،آضاء ٧ٚيسي٭٨ ٦بزٮ غس ٬ ٣ٚيٯ ثسٰي ٰبي ي٭اضؼ ٪٭سبظي ،ٚست ٬ا٪زب٤ ٦ًب٦الت ٦تر٣ٓي٩ سبذت٧ب٪ي ٬ ٬ ث٭ز 

)زض َطا٦ت٣ٍ ج٦٦ًبز٠  آظازسبظي زض ت٭اْٗبت٦ط٧٭٠ اي٩ زست٭ضا١٧ً٢ ٪ر٭اٰس ضس.ٖب٪٭٨ ضٱطزاضيٱب  101ٖسضا٢سٱ٥ ضٱطزاضي ٦٭ؾ٭و ٦بزٮ 

 ٦ط٧٭٠ ترٓيّ ٪ٗسي اي٩ ضزيّ ٦ي ٞطزز. َطا٦ت ٧ٚتط اظ ثٱبي ذس٦بت ضٱطزاضي ثبضس(غ٭ضتيٛٯ 
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 (دستَسالؼول اجشائي توسيط ػَاسؼ ٍهطبلجبت ضْشداسي69

 :1هبدُ 

اي٩ زست٭ضا١٧ً٢ ثٯ ٫٦ه٭ض ايزبز ٬حست ض٬يٯ زض تٗسيف ثسٰي ٰبي ضٱط٬٪سا٨ ثٯ ضٱطزاضي ٬ ٧ٚٙ ثٯ ٦تٗبؾيب٨ ٬ تٛطي٥ اضثبة 

 ضر٭و ت٫هي٥ ٞطزيس. 

 :2هبدُ 

 .غ٭ضت ٪ٗسي ثٯ حسبة ضٱطزاضي ٬اضيع ٪٧بي٫س% ٦ج٣ٍ ثسٰي ضا ثٯ ٦20تٗبؾيب٨ تٗسيف ثبيس حسا١ٖ 

 :3هبدُ

اي٩ زست٭ضا١٧ً٢ ثط اسبس ٦ج٣ٍ  2ب٨ ضا اي٥ اظ ي٭اضؼ تٓٛيٙ ٬ سبذت٧ب٨ ٬َيطٮ ثب ضيبيت ٦بزٮ ضٱطزاضي ٦زبظ است ثسٰي ٦ؤزي

 ثسٰي ٦كبثٕ رس٠٬ شي١ تٗسيف ٪٧بيس.

 تؼذاد هسط          هجلؾ ثذّي  

 ٦بٰٯ 10                           ٦ي٣ي٭٨ ضيب٠        50تب                

 ٦بٰٯ 15        ٨ ضيب٠       ٦ي٣ي٭ 150 ٦ي٣ي٭٨ تب50اظ               

 ٦بٰٯ 20                      ٦ي٣ي٭٨ ضيب٠    ٦300ي٣ي٭٨ تب 150اظ               

  ٦بٰٯ25                         ٦ي٣ي٭٨ ضيب٠ ٦400ي٣ي٭٨ تب 300اظ  

 ٦بٰٯ ٦30ي٣ي٭٨ ضيب٠                          ٦500ي٣ي٭٨ تب 400اظ  

 ٦بٰٯ ٦36ي٣ي٭٨ ضيب٠                                      500ثيطتط اظ 

زضغس ٬ ثبالتط ٬ آظازٞب٨ ٬ ضظ٫٦سٞب٨ ثب 25ثسٰي ذب٪٭ازٮ ٦ًه٥ ضٱسا)پسض،٦بزض،ْطظ٪سا٨ ٬ ٧ٰسط ضٱيس( ٬ رب٪جبظا٨ :4هبدُ 

٦ساز ا٦ب٤ ذ٧ي٫ي )ضٮ( ثيص اظ ضص ٦بٮ حؿ٭ض زض رجٱٯ ٬ اْطاز ثي ثؿبيت غطْبً ثب زاضت٩ زْتطچٯ )ٚبضت( تحت پ٭ضص ٧ٚيتٯ ا

، تٗسيف ذ٭اٰس ضس ٬ زض غ٭ضتي ٚٯ ثسٰي ثيص اظ اي٩ ٦ج٣ٍ ثبضس 2ثس٨٬ ضيبيت ٦بزٮ ضيب٠ ٦ي٣ي٭٨  ٬50 ثٱعيستي ، تب سّٗ 

 ٬غ٭٠ ٦ي ٞطزز . 2٬3ثط اسبس ٦بزٮ ٦ج٣ٍ ٦بظاز 

 :5هبدُ 

حب٠ ضس٨ ٣ٚيٯ زي٭٨ ٦ؤر١ ،  زض غ٭ضت يس٤ ٬غ٭٠ چٙ ٰبي تٗسيكي زض سطضسيسٰبي ٦ٗطض ٬ يب يس٤  پطزاذت اٖسبـ، ؾ٩٧

ضٱطزاضي ٣٦ع٤ است ي٭اضؼ ٬ ثٱبي ذس٦بت ضا ثٯ ٪سجت ثسٰي ٰبي ٦ً٭ٖٯ ثط اسبس تًطْٯ ي٭٤ االزاء ، ٦حبسجٯ ٬ ثٯ ٧ٰطاٮ 

 ذسبضت ٰبي ٬غ٭٠ چٙ ثطٞطتي اظ٦ؤزي زضيبْت ٪٧بيس.

 :6هبدُ 

ي ٚٯ زض ٰط غ٭ضت چٛٱبي آ٪ٱب زض ٦٭يس ٦ٗطض ضٱطزاضي ٦٭نّ است اظ پبسد ثٯ استًال٤ ٬ اضائٯ ٰط ٞ٭٪ٯ ٞ٭اٰي ثٯ ٦تٗبؾيب٪

 ٬غ٭٠ ٪طسٮ تب تبزيٯ ١ٚ ثسٰي ثٯ غ٭ضت ٪ٗس ذ٭ززاضي ٪٧بيس.

 :7هبدُ 

 غس٬ض ٦ٓبغب حسبة ٦٭ٚ٭٠ ثٯ تبزيٯ ٣ٚيٯ ثسٰي ٦ؤزي است.

 :8هبدُ 

ثب ايكبء  زض ثسٰي ٰبي ثيص اظ ٦ج٣ٍ پ٫زبٮ ٦ي٣ي٭٨ ضيب٠ ٦تٗبؾي رٱت تٗسيف ٦٭نّ است يٙ ْٗطٮ چٙ سٓيس ا٦ؿبء ٧ٰطاٮ

     ٬ٚب٢ت ثاليع٠ ثب نٱط ٪٭يسي ؾب٩٦ ٦ًتجط ثٯ ضٱطزاضي تح٭ي١ ٪٧بيس.
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 96جْت اجشاءدسسبل تؼشكِ ػَاسؼ ٍ ثْبي خذهبت ضْشداسي احوذآثبد

 ًحَُ اجشا:

آئي٩ ٪ب٦ٯ ٦ب٢ي ضٱطزاضيٱب تٗسيف ٦كب٢جبت ت٭سف ضٱطزاضي ٬ ثس٨٬ اضربو   32ثب ارطاي اي٩ زست٭ضا١٧ً٢ ٦كبثٕ اغالحيٯ ٦بزٮ 

 ٩ ا٦ط ثٯ ضٱطزاض تٓ٭يؽ ٦ي ض٭ز.ا٪زب٤ ٦ي ض٭ز ٚٯ اي 77ثٯ ٧ٚيسي٭٨ ٦بزٮ 

 زض ارطاي اي٩ آئي٩ ٪ب٦ٯ ضيبيت ٦٭اضز شي١ ؾط٬ضي است:

 ْط٤ زضذ٭است تٗسيف ثبيس ت٭سف ٦ؤزي ت٧ٛي١ ٬ ا٦ؿبء ٬ ثٯ تبييس ضٱطزاض ثطسس. -1

 ٦ؤزي ٦ي ت٭ا٪س حساٚخط ٰط ز٬ ٖسف ضا زض يٙ ْٗطٮ چٙ پطزاذت ٪٧بيس. -2

٬ زض غ٭ضت ؾط٬ضت ثٯ تطريع ضٱطزاض ، تً٭يٕ ْٗف يٙ ْٗطٮ ٬ اظ ثٯ تً٭يٕ ا٪ساذت٩ تبضيد چٙ ذ٭ززاضي ٪٧٭زٮ  -3

 ٦بٮ ثال٦ب٪ى است. ز٬حساٚخط ثطاي 

 زض ٬رٯ َيط اظ ضٱطزاضي ٫٧٦٭و ٦ي ثبضس.٬ اذص ٬ زضيبْت ٰطٞ٭٪ٯ چٙ ٦رس٬ش  ٬ پطت ٪٭يسي ضسٮ  -4

ثبضس ) ثٯ رع چٛٱبي تحت سيست٥ ضتبة ٦ب٪٫س  اح٧سآثبز ٱط٦ح١ استٗطاض ثب٪ٛي ٚٯ چٙ آ٨ اذص ٦ي ٞطزز ثبيس زض ض -5

سپٱط ، رب٤ ، سيجب( ٬زض ٦٭اضز ذبظ ثب تبييس ضٱطزاض ٦ي ت٭ا٨ چٙ ثب٪ٛٱبي ٦ستٗط زض سبيط ضٱطٰبي استب٨ ٪يع اذص 

 ٪٧٭ز.

 زض ٫ٰٟب٤ غس٬ض پبيب٨ ٚبض ٬ يب ٪١ٗ ٬ ا٪تٗب٠ ٣٦ٙ ، ثسٰي ٰب حب٠ ضسٮ ٬ ٦تٗبؾي ٣٦ع٤ ثٯ پطزاذت ٪ٗسي آ٨ ٦ي ثبضس -6

 زض ٰط غ٭ضت غس٬ض پبيب٨ ٚبض ٬ يب ٪١ٗ ٬ا٪تٗب٠ ٬ ٦ٓبغبحسبة ٫٦٭ـ ثٯ پطزاذت ٣ٚيٯ ثسٰي ٰب ٦ي ثبضس.              

ٖؿبيي ضٱطزاضي يال٬ٮ ثط اي٩ ٚٯ حٕ زاضز اظ قطيٕ ٦طارى زض غ٭ضت يس٤ پطزاذت ثسٰي زض سطضسيس ٦ٗطض  -7

اي٩ حٕ ط تبزيٯ ٬ َيطٮ اٖسا٤ ٪٧بيس، ٪سجت ثٯ ٬غ٭٠ ٬رٯ چٙ ٬ ٣ٚيٯ ذسبضات اظ ٖجي١ ٰعي٫ٯ زازضسي ٬ تبذي

ضا ٪يع ذ٭اٰس زاضت تب ثسٰي ٦ً٭ٖٯ ضا ثٯ ٪طخ ض٬ظ ي٭٤ االزاء ) ثٯ ٪سجت ثسٰي ٦ً٭ٖٯ ٬ ثط اسبس تًطْٯ ض٬ظ 

 پطزاذت ثسٰي ( ٦حبسجٯ ٬ اذص ٪٧بيس.
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 96جْت اجشاءدسسبل تؼشكِ ػَاسؼ ٍ ثْبي خذهبت ضْشداسي احوذآثبد

 دسخَاست توسيط

ض٧بضٮ .................... ٚس ٣٦ي ضد٧بضٮ ........................  غدبزضٮ اظ.....................    اي٫زب٪ت ................. ْطظ٪س.............. زاضاي ض٫بس٫ب٦ٯ

............... ..................................ض٧بضٮ ت٩ٓ٣ ٫٦ع٠ .................................. ت٩ٓ٣ ٧ٰدطاٮ................................... ثدٯ آزضس ....................  

....... ٬اٖدى  ٚسپستي ................................. ثب پصيطش تًٱس شي١ زضذ٭است تٗسيف ثسٰي ٦طث٭ـ ثٯ پال٘ ضد٧بضٮ ........................... 

...................ضا زاض٤ . ذ٭اٰط٫٧س است ثب تٗسيف آ٨ ثػد٭ضت  زض ................................................................... ثٯ ٦ج٣ٍ .......................

 ........................... ضيب٠ ٪ٗسي ٬ ٦ب ثٗي زض .............  ٖسف ٦٭اْٗت ٪٧بييس.

 

ساض٤ : اي٫زب٪ت اغ١ ضا ثط پطزاذت ٪ٗسي ثسٰيٱبي ضٱطزاضي ٦ي زا٪٥ ٢٬ي اظ آ٪زب ٚٯ ت٭ا٨  پطزاذت آ٨ ضا ثٯ غ٭ضت ٪ٗسي ٪٦1بزٮ  

 زضذ٭است تٗسيف ٪٧٭زٮ ا٤.

: اي٫زب٪ت ذ٭ز ضا ٣٦ع٤ ثٯ پطزاذت ثسٰي ذ٭ز زض سطضسيس ٦ٗطض ٦ي زا٪٥ ٬ اقالو زاض٤ ٚٯ زض غد٭ضت يدس٤ پطزاذدت زض    ٦2بزٮ 

زاذت ٦٭ارٯ ض٭ز( ضٱطزاضي يال٬ٮ ثط اي٩ ٚٯ حٕ زاضز اظ قطيٕ ٦طارى ٖؿبيي ٪سجت ثدٯ  طسطضسيس ٦ٗطض )چٙ ثب ٞ٭اٰي يس٤ پ

اي٩ حٕ ضا ٪يدع ذ٭اٰدس زاضدت تدب     ٬ ٣ٚيٯ ذسبضات اظ ٖجي١ ٰعي٫ٯ زازضسي ٬ تبذيط تبزيٯ ٬ َيطٮ اٖسا٤ ٪٧بيس، ٬غ٭٠ ٬رٯ چٙ 

ثسٰي ٦ً٭ٖٯ ضا ثٯ ٪طخ ض٬ظ ي٭٤ االزاء ) ثٯ ٪سجت ثسٰي ٦ً٭ٖٯ ٬ ثط اسبس تًطْٯ ض٬ظ پطزاذت ثدسٰي ( ٦حبسدجٯ ٬ اذدص ٪٧بيدس. ٬     

. ٬ ٧ٰچ٫ي٩ ٦ب٢ٙ ٦تًٱس ٦دي ضد٭ز زض غد٭ضت يدس٤     ضا ٪ر٭اٰس زاضت  ٦ب٢ٙ يب ٦تٗبؾي تٗسيف حٕ ٰيچٟ٭٪ٯ ازيب ٬ ايتطاؾي

پطزاذت پس اظ اذكبض ضٱطزاضي ٪سجت ثٯ تس٭يٯ حسبة ذ٭ز اٖسا٤ ٪٧بيس زض َيط اي٫ػ٭ضت ضٱطزاضي ٦ي ت٭ا٪س ٣٦دٙ ٦دصث٭ض ضا   

 رٱت تب٦ي٩ ق٣ت ذ٭ز ت٭ٖيّ ٪٧بيس.

يس ٦ٗطض ضٱطزاضي ثطاثط ؾ٭اثف تب تبزيدٯ ٚب٦د١ ثدسٰي اظ    : اي٫زب٪ت اقالو زاض٤ ٚٯ زض غ٭ضت يس٤ پطزاذت اٖسبـ زض ٦٭٦3بزٮ  

  پبسد ثٯ ٰط ٪٭و استًال٤ ٬ يب اضائٯ ٰط ٞ٭٪ٯ ٞ٭اٰي ثٯ اي٫زب٪ت ذ٭ززاضي ذ٭اٰس ٪٧٭ز.

     

 ا٦ؿب ٦تٗبؾي                 

 ٬احس زضآ٦س:

 ٖسف اٖسا٤ ٞطزز.                   قي زضغس ثٯ غ٭ضت ٪ٗسي ٬ ٦بثٗي           ٪سجت ثٯ زضيبْت  

 

 ا٦ؿبءضٱطزاض
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