
  

 

 زيال(-)هاّياًِ 99سال  زيال( -)هاّيا99ًِسال شسح الالم ػَازضي )ػٌَاى شغل ياوسة ( زديف

 3963 3963 پاًسيَى بدٍى غذا درجِ يل ّز اتاق 1

 33333 33333 هْدمَدك)پاًسيَى ًگْدارى اطفال ضيزخَارتاپٌج سال(بزاساس جوؼيت درجِ يل 2

 26433 26433 باضگاّْاٍملَپْاي تفزيحات سالن درجِ يل 3

 132333 132333 رستَراًْا درجِ يل 4

 39633 39633 چلَمبابى،چلَخَرضتى درجِ يل 5

 52833 52833 هطبخ ، آضپشخاًِ درجِ يل 6

 39633 39633 اغذيِ فزٍضى)اًَاع پيتشا ،خَراك ٍ يا ساًدٍيچ سزد يا گزم( درجِ يل 7

 59433 59433 مافِ قٌادى ّا درجِ يل 8

 13233 13233 ى ٍ آب هيَُ فزٍضي درجِ يلآب هيَُ گيز 9

 15843 15843 بَفِ،)سيٌوا،تاتز،تواضاخاًِ( درجِ يل 13

 26433 26433 مافِ تزياٍبستٌى فزٍضى ،مافى ضاپ درجِ يل 11

 79233 79233 اتَسزٍيسْاٍمارٍاش درجِ يل 12

 18483 18483 تَقفگاّْاٍپارميٌگْا درجِ يل 13

 66333 66333 ى ٍهسافزبزى ماهيَى ٍ اتَبَس درجِ يلبٌگاّْاٍهَسسات باربز 14

 52833 52833 بٌگاّْاٍهَسسات باربزى ٍهسافزبزى خاٍر ٍ هيٌى بَس درجِ يل 15

 26433 26433 هزامشتَسيغ ٍػودُ فزٍضى سَسيس ٍمالباس درجِ يل 16

 6633 6633 ميَسنْاى سياراغذيِ فزٍضى درصَرت داضتي هجَسقاًًَى درجِ يل 17

 ٍاحدّاي سيار ٍ ميَسنْا ٍ دمِ ّاى ثابت حَاضى خياباًْا در صَرتى اخذ هجَسات قاًًَى فؼاليت ضغلي 18
ػًارض پائيه تزيه درجٍ 
 مزبًط بٍ َمان ضغل مطابٍ

ػًارض پائيه تزيه درجٍ 
 مزبًط بٍ َمان ضغل مطابٍ

19 
طى،خطاطى،ػناسى، آهَسضگاُ هاضيي ًَيسى،حسابدارى،درسي،ًقطِ بزدارى،النتزًٍيل،آسهايطى،خيا

 ًقاضى،هَسيقى،ًٍظايزآى درجِ يل
33333 33333 

 52833 52833 آهَسضگاُ راياًِ ،سباى،آرايص ٍغيزُ ... درجِ يل 23

 26433 26433 آٗٞظقِب٢١بى ؿيطاٛشلبػى ديف زثؿشبٛى زضج٠ يي 21

 39633 39633 آٗٞظقِب٢١بى ؿيطاٛشلبػى زثؿشبٛى زضج٠ يي 22



  

 

 

 زيال(-)هاّياًِ 99سال  زيال( -)هاّيا99ًِسال ضي )ػٌَاى شغل ياوسة (شسح الالم ػَاز زديف

 39633 39633 آٗٞظقِب٢١بى ؿيطاٛشلبػى ضا١ٜ٘بئى زضج٠ يي 23

 66333 66333 آٗٞظقِب٢١بى ؿيطاٛشلبػى ٗشٞؾ٠ُ  زضج٠ يي 24

 132333 132333 سؼٔيٖ ضاٜٛسُى آٗٞظقِب٢١بى ضاٜٛسُى ثبٗجٞظنسٝضُٞا١يٜب٠ٗ زضج٠ يي 25

 92433 92433 سؼٔيٖ ضاٜٛسُى آٗٞظقِب٢١بى ضاٜٛسُى ثسٝٙ ٗجٞظ نسٝض ُٞا١يٜب٠ٗ زضج٠ يي 26

 19833 19833 آضايكِبٟ ٗطزا٠ٛ  زضج٠ يي 27

 26433 26433 آضايكِبٟ ١بي ظٛب٠ٛ زضج٠ يي 28

 19833 19833 ،ؾٞٛب زضج٠ يي ٗٞؾؿبر َجى،سٜبؾت اٛسإ 29

 39633 39633 يجبئى ،ػُطيبر زضج٠ ييكطٝقٜسُبٙ ٓٞاظٕ ٝ ٗٞاز آضايكى ٝظ 33

 39633 39633 كطٝقٜسُبٙ ُيؿٞى ٗهٜٞػى ٝٗٞؾؿبر ًبقز ٝسطٗيٖ ٗٞ زضج٠ يي 31

 33333 33333 كطٝقٜسُبٙ  ٗٞازٝٓٞاظٕ ث٢ساقشى زضج٠ يي 32

 39633 39633 كطٝقٜسُبٙ ٓٞاظٕ سٜبؾت اٛسإ ٝكيعيٞسطادى زضج٠ يي 33

 47523 47523 احى،ٓٞاظٕ دعقٌى زضج٠ ييكطٝقٜسُبٙ ٓٞاظٕ آظٗبيكِب١ى ،جط 34

 33333 33333 كطٝقٜسُبٙ زاض١ٝبى زاٗى ٝؾٕ٘ٞ زكغ آكبر ٛجبسى ًٝٞزقي٘يبئى زضج٠ يي 35

 26433 26433 كطٝقٜسُبٙ ٗٞازقي٘يبئى زضج٠ يي 36

 66333 66333 كطٝقٜسُبٙ ػي٢ٌٜبي َجي ٝآكشبثي زضج٠ يي 37

 92433 92433 زاضٝذب٠ٛ ١ب )زضاٍ اؾشٞض( زضج٠ يي 38

 46233 46233 حن آؼْ٘ ًبضاٙ زاضٝ ٝ ثِٜب٢١بي زاضٝئي  زضج٠ يي 39

 99333 99333 كطٝقِب٢١بي ظٛجيطٟ اي ٝثعضٍ  زضج٠ يي 43

 19833 19833 ػ٘سٟ كطٝقبٙ دٞزضٝ ٗبيؼبر ظطككٞئي ٓجبؾكٞئي  زضج٠ يي 41

 132333 132333 ثي٘بضؾشب٢ٛبي ذهٞني  زضج٠ يي 42

 39633 39633 ي٢ٌبي زضٗبٛي  زضج٠ ييزضٗبِٛب٢١ب،ًٔيٜ 43

 52833 52833 ُٗت دعقٌبٙ ٗشرهم زضج٠ يي 44



  

 

 زيال(-)هاّياًِ 99سال  زيال( -)هاّيا99ًِسال شسح الالم ػَازضي )ػٌَاى شغل ياوسة ( زديف

 15843 15843 ُٗت دعقٌبٙ ػ٘ٞٗي  زضج٠ يي 45

 39633 39633 ُٗت زٛساٛذعقٌبٙ  زضج٠ يي 46

 7923 7923 سجطثى زضج٠ يي زٛساٛؿبظى 47

 6336 6336 سعضيوبر ٝ دبٛؿ٘بٙ  زضج٠ يي 48

 66333 66333 آظٗبيكِب٢١بي سكريم َجي  زضج٠ يي 49

 52833 52833 ضازيٞٓٞغى ،كيعيٞسطادى،ؾُٞٛٞطاكى ٝٛظبيطآٙ زضج٠ يي 53

 26433 26433 ُٗت ًٝٔيٜي ١بي زاٗذعقٌي زضج٠ يي 51

 13233 13233 ْ نٞسي ٝٝيسيٞ ، ٓٞاظٕ نٞسي ٝ سهٞيطي زضج٠ ييسؼ٘يطًبضاٙ سٔٞيعيٞٙ ٝٝؾبئ 52

 23763 23763 سؼ٘يطًبضاٙ ًٞٓطآثِطٌٗٚ،يرچبّ،كطيعض،ٓجبؾكٞئى ،جبضٝثطهى،ٝٛظبئطآٙ زضج٠ يي 53

 66333 66333 سؼ٘يطًبضاٙ ا ٌٓشطٝٗٞسٞض،سطاٛؿلٞضٗبسٞض،د٘خ آة)ؾيٖ ديچي آٌشطٝٗٞسٞض( ٝٛظبئطآٙ زضج٠ يي  54

 19833 19833 اٙ سٔل٢ٜبى ٗؼ٘ٞٓى ٝآٌشطٝٛيي ، ٓٞاظٕ اضسجبَي ٝ ٗربثطاسي  زضج٠ ييسؼ٘يطًبض 55

 19833 19833 سؼ٘يطًبضاٙ ٗبقي٢ٜبي حؿبة ٝسحطيطٝزؾشِب٢١بي كشًٞذي ٝدٔي ًذي  زضج٠ يي 56

 31683 31683 سؼ٘يطًبضاٙ ضايب٠ٛ  زضج٠ يي 57

 13233 13233 سؼ٘يطًبضاٙ ؾبػز كٜسى ٝهٖٔ ٝذٞزٛٞيؽ  زضج٠ يي 58

 13233 13233 سؼ٘يطًبضاٙ ٝؾبئْ ُبظؾٞظ  زضج٠ يي 59

 19833 19833 ٠ٓٞٓ ًكي ُبظ ٝ ٛهت ٓٞاظٕ ُبظؾٞظ  زضج٠ يي 63

 13233 13233 ٠ٓٞٓ ًكي آة ٝ كبيالة  زضج٠ يي 61

 19833 19833 سؼ٘يطًبضاٙ ٓٞاظٕ ػٌبؾي كئ٘جطزاضي زٝضثيٚ دطٝغًشٞض  زضج٠ يي 62

 19833 19833 ٌٔز  زضج٠ ييسؼ٘يطًبضاٙ ٗٞسٞضؾي 63

 6633 6633 سؼ٘يطًبضاٙ زٝچطذ٠  زضج٠ يي 64

 59433 59433 سؼ٘يطًبضاٙ ٗبقيٚ آالر ؾِٜيٚ  زضج٠ يي 65

 66333 66333 سؼ٘يطًبضاٙ ٗبقيٚ آالر ضا١ؿبظي ٝ ؾبذش٘بٛي ٝ ٗؼسٛي ،ُطيسض،ٓٞزض  زضج٠ يي 66
 



  

 

 زيال(-)هاّياًِ 99سال  زيال( -ّياًِ)ها99سال شسح الالم ػَازضي )ػٌَاى شغل ياوسة ( زديف

 39633 39633 سؼ٘يطًبضاٙ ٗبقيٚ آالر ؾجي زضج٠ يي 67

 47523 47523 سؼ٘يطًبضاٙ ٗبقيٚ آالر ًكبٝضظي )سطاًشٞضٝؿيطٟ(  زضج٠ يي 68

 13233 13233 سؼ٘يطًبضاٙ آٗذط،ًئٞٗشطق٘بض،زضج٠ آة  زضج٠ يي 69

 19833 19833 ظ  زضج٠ ييسؼ٘يط ٝ سؼٞيى ُِٔيط ،ضازيبسٞض ٝ اُعٝ 73

 19833 19833 نبكٌبضاسٞٗجيْ زضج٠ يي 71

 19833 19833 آ١ِٜطٗبقيٚ آالر ؾجي زضج٠ يي 72

 47523 47523 آ١ِٜطٗبقيٚ آالر ؾِٜيٚ  زضج٠ يي 73

 23763 23763 ٛوبقي اسٞٗجيْ زضج٠ يي 74

 23763 23763 ثبَطيؿبظ،ثبَطي كطٝـ ،ؾيٖ ًف اسٞٗجيْ زضج٠ يي 75

 15843 15843 ٞيى ضٝؿٚ ،آدبضار،دٜچطُيطي ،سٜظيٖ كطٗبٙ زضج٠ ييسؼ 76

 26433 26433 سؼٞيى ضٝؿٚ ٝآدبضار)ٛيٖ ؾطٝيؽ( زضج٠ يي 77

 66333 66333 آدبضاسي ٝالؾشيي كطٝقي زضج٠ يي  78

 19833 19833 ً٘ي كٜطؾبظي  زضج٠ يي 79

 19833 19833 سكي زٝظي ٝسٞزٝظي اسٞٗجيْ  زضج٠ يي 83

 19833 19833 ٞثي اسٞٗجيْ  زضج٠ ييٜٓز ً 81

 66333 66333 سطاقٌبضي )ٗيْ َٜٓ سطاـ ( زضج٠ يي 82

 52833 52833 سطاقٌبضي زضج٠ يي 83

 132333 132333 كطٝقٜسُبٙ اٛٞاع،ٗبقيٚ آالر جبزٟ ؾبظي ،ًكبٝضظي ٝؿيطٟ  زضج٠ يي 84

 47523 47523 بٝضظي زضج٠ ييكطٝقٜسُبٙ ٓٞاظٕ يسًي اٛٞاع ٗبقيٚ آالر ؾِٜيٚ، جبزٟ ؾبظي ًٝك 85

 47523 47523 كطٝقٜسُبٙ سطاٛؿلٞضٗبسٞض،آٌشطٝٗٞسٞض زضج٠ يي 86

 13233 13233 كطٝقٜسُبٙ ٓٞاظٕ ثبَطي اسٞٗجيْ زضج٠ يي 87

 39633 39633 كطٝقٜسُبٙ جعء ٓٞاظٕ يسًي اسٞٗجيْ ٝٗبقيٚ آالر  زضج٠ يي 88

 66333 66333 سبٌٛطؾبظاٙ ٝاَبم ؾبظاٙ ًبٗيٞٙ زضج٠ يي 89



  

 

 زيال(-)هاّياًِ 99سال  زيال( -)هاّيا99ًِسال شسح الالم ػَازضي )ػٌَاى شغل ياوسة ( زديف

 6633 6633 اٝضاهچي ٝكطٝقٜسُبٙ ٓٞاظٕ زؾز زٕٝ اسٞٗجيْ زضج٠ يي 93

 19833 19833 كطٝقٜسُبٙ قيك٠ اسٞٗجيْ زضج٠ يي 91

 66333 66333 ر زضج٠ ييكطٝقٜسُبٙ اٛٞاع ضٝؿٚ ٗٞسٞضٝيسيد اسٞٗجيْ ٝٗبقيٚ آال 92

 66333 66333 كطٝقٜسُبٙ ٗٞسٞضؾئٌز زضج٠ يي 93

 26433 26433 كطٝقٜسُبٙ زٝچطذ٠  زضج٠ يي 94

 66333 66333 كطٝقٜسُبٙ ٗٞسٞضؾئٌز ٝزٝچطذ٠ زضج٠ يي  95

 52833 52833 كطٝقٜسُبٙ ٓٞاظٕ يسًي ٗٞسٞضؾيٌز ٝزٝچطذ٠ زضج٠ يي  96

97 
ٗشطٗطثغ )ٗؿبحز ٗٞضزٗحبؾج٠ زكشطٝدبضًيَٜ(  011سبٗؿبحز  ٛ٘بيكِب٢١بي كطٝـ اسٞٗجيْ

 135633 135633 زضج٠ يي

98 
ٗشطٗطثغ )ٗؿبحز ٗٞضز ٗحبؾج٠ زكشط ٝ 051سب010ٛ٘بيكِب٢١بي كطٝـ اسٞٗجيْ اظٗؿبحز 

 158433 158433 دبضًيَٜ ( زضج٠ يي

99 
زكشط ٝدبضًيَٜ(  ٗشطث٠ ثبال  )ٗؿبحز ٗٞضز ٗحبؾج050٠ٛ٘بيكِب٢١بي كطٝـ اسٞٗجيْ اظٗؿبحز 

 198333 198333 زضج٠ يي

 198333 198333 ٛ٘بيكِب٢١بي كطٝـ ٗبقيٚ آالر ؾِٜيٚ  زضج٠ يي 133

ريال ، بٍ اساي  78333دستگاٌ  5تا  آغاٛؿ٢بي ًطاي٠ ز١ي اسٞٗجيْ )سبًؿي سٔلٜي ( زضج٠ يي 131
 ريال 15633َز دستگاٌ ماساد 

ريال ، بٍ اساي  78333دستگاٌ  5تا 
 ريال 15633ٌ ماساد َز دستگا

 131مؼادل با دي بزابز رديف    آغاٛؿ٢بي ًطاي٠ ز١ي اسٞٗجيْ )سبًؿي سٔلٜي ( ثي ؾيٖ 131/1

ريال بٍ اساي  62433دستگاٌ  5تا  آغاٛؿ٢بي ًطاي٠ ز١ي اسٞٗجيْ )ٝاٛز ثبضسٔلٜي ( زضج٠ يي 132
 ريال 9363َز دستگاٌ ماساد

ريال بٍ اساي  62433دستگاٌ  5تا 
 ريال 9363ٌ ماسادَز دستگا

 39633 39633 زكبسط ثبضًك٢بي ق٢طي  زضج٠ يي 133

 26433 26433 كطٝقٜسُبٙ ضازيٞٝيجٍ اسٞٗجيْ زضج٠ يي 134

 13233 13233 سؼ٘يطًبضاٙ ضازيٞٝيجٍ اسٞٗجيْ زضج٠ يي 135

 26433 26433 ٗٞؾؿبر ذسٗبسي ٜٗبظّ اظهجيْ سٜظيلبر ،٠ٓٞٓ ثبظًٜي، ايع٠ٓٝ  زضج٠ يي 136

 47523 47523 كطٝقٜسُبٙ ٓٞاظٕ ٗطثٌٞ ث٠ ايعُٝبٕ ػبين ًبضي دكز ثبٕ ٝٛهت ايعُٝبٕ ٝٛظبئطآٙ زضج٠ يي 137

 13233 13233 ًٔيسؾبظٝسؼ٘يطًبضهلْ اػٖ اظاسٞٗجيْ ٝ ٜٗبظّ زضج٠ يي 138

 66333 66333 كطٝقٜسُبٙ اٛٞاع الؾشيي اسٞٗجيْ ٝ ،سطاًشٞض،ٗٞسٞضؾئٌز ،زٝچطذ٠  زضج٠ يي 139

 26433 26433 ًكي ٝكطٝقٜسُبٙ جعءٓٞاظٕ آٌشطيي زضج٠ يي ؾيٖ 113



  

 

 زيال(-)هاّياًِ 99سال  زيال( -)هاّيا99ًِسال شسح الالم ػَازضي )ػٌَاى شغل ياوسة ( زديف

 66333 66333 ثطم نٜؼشي  زضج٠ يي 111

 66333 66333 ػ٘سٟ كطقبٙ ٓٞاظٕ آٌشطيي  زضج٠ يي 112

113 
طي اظهجيْ ضازيٞ، سٔٞيعيٞٙ ،يجٍ نٞر،ٝيسئٞٛٞاضًبؾز، ٛٞاض كطٝقٜسُبٙ ٝؾبئْ نٞسي ٝسهٞي

 66333 66333 ٝيسئٞ زضج٠ يي 

 39633 39633 كطٝقٜسُبٙ ٝ سؼ٘يطًبضاٙ ٗٞثبيْ ٝ ٛظبئط آٙ زضج٠ يي 1/113

 66333 66333 ٓٞاظٕ ضايب٠ٛ  زضج٠ يي–كطٝقٜسُبٙ ضايب٠ٛ  114

 79233 79233 ذسٗبر ضايب٠ٛ )كطٝـ ٝسؼ٘يط( زضج٠ يي 115

 66333 66333 يي زضج٠كطٝقٜسُبٙ ٓٞاظٕ ذبِٛي،) آٌشطيٌي، ٛلشي ،ُبظي،اسٞٗجيْ، يرچبّ،كطيعض،،ثربضي،ًٞٓط،د٠ٌٜ( 116

 39633 39633 كطٝقٜسُبٙ اٛٞاع ثبَطي ٝيػٟ ؾبػز ٝٗبقيٚ ١بي سحطيطٝٛظبئطآٙ زضج٠ يي  117

118 
 زضج٠ػٌبؾي ٝكئٖ ٝٛظبئطآٙ  كطٝقٜسُبٙ زٝضثيٚ ١بي ػٌبؾي،كئ٘جطزاضي اٛٞاع دطٝغًشٞضٓٞاظٕ

 يي
66333 66333 

 66333 66333 اؾشٞزي١ٞبي كئ٘جطزاضي ٝآسٔي٠ ١بي ػٌبؾي زضج٠ يي  119

 132333 132333 جبيِب٢١بي د٘خ ثٜعيٚ ٝكطٝـ ٗٞازؾٞذشي )زٝٓشي،ذهٞني( زضج٠ يي 123

 2973 2973 قؼت كطٝـ ٛلز ثُٞض جعئي  زضج٠ يي 121

ريال بٍ اساي  15633دستگاٌ  2تا  لشي ٛلز ٗكؼْ،ُبظٝئيْ،ٗبظٝر )سي دي٘بٙ ( زضج٠ ييدي٘بٌٛبضاٙ حْ٘ ٗٞازٛ 122
 ريال 7833َز دستگاٌ ماساد 

ريال بٍ اساي  15633دستگاٌ  2تا 
 ريال 7833َز دستگاٌ ماساد 

 2973 2973 كطٝقٜسُبٙ شؿبّ ٝچٞة شؿبّ ؾَٜ  زضج٠ يي 123

 19833 19833 ؾ٘ؿبضي ٝاٗبٛز كطٝقى  زضج٠ يي 124

 19833 19833 ًطاي٠ ز١ٜسُبٙ ظطٝف ٝٝؾبيْ دصيطائي  زضج٠ يي 125

 19833 19833 ًطاي٠ ز١ٜسُبٙ ٝؾبيْ ثطهى ٛظيطثٜٔسُٞ،د٠ٌٜ،چطاؽ زضج٠ يي 126

 66333 66333 ثِٜب٢١بي ٗؼبٗالر ٝٗكبٝضيٚ اٗالى ٝ ٗؿشـالر زضج٠ يي 127

يال بٍ اساي ر 93633دستگاٌ  2تا  جطاثوبّ زاضاٙ )زكبسط( زضج٠ يي 128
 ريال 46833َز دستگاٌ ماساد 

ريال بٍ اساي  93633دستگاٌ  2تا 
 ريال 46833َز دستگاٌ ماساد 

129 
كطٝقٜسُبٙ ٝؾبيْ ث٢ساقشي ؾبذش٘بٙ اظ هجيْ ًبقي ، ؾطاٗيي ، ٗٞظائيي ، اٛٞاع قيط آالر 

 95343 95343 ؾبذش٘بٛي ، زٝـ ح٘بٕ ، زؾشكٞئي ، ٝاٙ ، سٞآز كطِٛي ٝ ٛظبئط آٙ زضج٠ يي 

 47523 47523 كطٝقٜسُبٙ ٗٞظائيي ،ٝثٔٞى ؾي٘بٛي  133



  

 

 زيال(-)هاّياًِ 99سال  زيال( -)هاّيا99ًِسال شسح الالم ػَازضي )ػٌَاى شغل ياوسة ( زديف

 198333 198333 ًبضُب٢١بي ؾِٜجطي ٝؾَٜ ًٞثي  زضج٠ يي 131

 132333 132333 ؾَٜ كطٝقبٙ ٛ٘بي ؾبذش٘بٙ زضج٠ يي 132

 26433 26433 كطٝقٜسُبٙ ًبال١بي اؾلٜجي ٝدكٖ قيك٠ ٝٛظبئطآٙ زضج٠ يي   133

 79233 79233 كطٝقٜسُبٙ ٗهبٓح ؾبذش٘بٛي اظهجيْ ؾي٘بٙ آ١ي ،ُچ،قٚ ،ٝٗبؾ٠ ٝذبى ٝؿيطٟ  زضج٠ يي  134

 33333 33333 زكبسط كطٝـ آجط١بي ككبضي يبٗبقيٜي  زضج٠ يي 135

 26433 26433 ظهجيْ ظٛج٠ ،ٗب٠ٓ،ًَٜٔ،ثيْ،سطاظ،سٞضؾي٘ي ،ُٝٞٛي ٝهيط زضج٠ ييٝقٜسُبٙ ٝؾبيْ ثٜبئي ٝؾبذش٘بٛي اكط 136

 92433 92433 كطٝـ ٝٛهت قيك٠ ؾٌٞضيز  زضج٠ يي 137

 47523 47523 قيك٠ ُطٝقيك٠ ثطؾبذش٘بٙ ٝكطٝقٜسُبٙ جعءاٛٞاع ٗيع١بي قيك٠ اي ٝٛظبئطآٙ زضج٠ يي 138

 52833 52833 كطٝقٜسُبٙ اٛٞاع ضَٛ ٝٓٞاظٕ اؾشرطزضج٠ يي 139

 19833 19833 ٛوبقي ؾبذش٘بٙ زضج٠ يي 143

 52833 52833 زكبسط٢ٜٗسؾيٚ ٗكبٝضؾبذش٘بٙ)ٛوك٠ ًكي ٝٛظبضر ( زضج٠ يي 141

142 
زكبسطٗوبَغ ًبضاٙ ٝدي٘بٌٛبضاٙ ضاٟ ،ٗؼسٙ،سبؾيؿبسى، ٝسحز ١طػٜٞاٙ ٠ً هيسِٛطزيسٟ ٝٛظبئطآٙ 

 79233 79233 زضج٠ يي

 66333 66333 ٞهي،ُ٘طًي،ٝٛظبئطآٙ ٝسحز ١طػٜٞاٙ ٠ً هيسِٛطزيسٟ  زضج٠ ييزكبسطحؿبثطؾي ،ٗبٓي،حو 143

144 
كطٝقٜسُبٙ س٢ٞي٠ ُٗجٞع ؾبذش٘بٙ اظهجيْ چئط،اضًبٛسيكٚ، قٞكبغ،كٚ ًٞئْ ،ٗكؼ٢ٔبى حطاضسى 

 66333 66333 ،١ٞاًف، ثبزثعٙ ١بى ثطهى ٗرهٞل س٢ٞي٠ ٝٛظبئطآٙ  زضج٠ يي

 39633 39633 اظهجيْ زضة ٝ دٜجطٟ زضج٠ يي كطٝقٜسُبٙ ٓٞاظٕ اؾوبَي ؾبذش٘بٙ 145

 39633 39633 كطٝقٜسُبٙ ٓٞاظٕ ٢ٜٗسؾى ،ٛوك٠ ثطزاضى،ٛوك٠ ًكى زضج٠ يي  زضج٠ يي 146

 19833 19833 ؾبظٛسُبٙ ٝكطٝقٜسُبٙ زضة ٝدٜجطٟ آ١ٜى ٝآٓٞٗيٜيٕٞ زضج٠ يي 147

 53333   ي ٝ ٛظبئط آٙ زضج٠ ييكطٝقٜسُبٙ ٝ سٞٓيس ًٜٜسُبٙ اٛٞاع سيطچ٠ ثٔٞى ، يٞٛبٓيز ؾبذش٘بٛ 148

 13233 13233 كطٝقٜسُبٙ ًبٛبّ ًٞٓط، ٠ٓٞٓ ثربضي،اٛٞاع قج٠ٌ ٝٓٞاظٕ حٔجي  زضج٠ يي 149

 158433 158433 كطٝقٜسُبٙ آ١ٚ،دطٝكيْ ٝاٛٞاع ٠ٓٞٓ ١بي كٔعي ُٝبٓٞاٛيعٟ زضج٠ يي 153

 52833 52833 يي كطٝقٜسُبٙ اثعاضٝيطام اظهجيْ ٓٞال،زؾشِيطٟ،هلْ،  ٝٛظبئطآٙ زضج٠ 151

 66333 66333 كطٝقٜسُبٙ اٛٞاع ايطاٛيز ،كبضيؿز ،ٝاٛٞاع دٞٓيٌب  ،ٝٛظبئطآٙ زضج٠ يي 152



  

 

 
 زيال(-)هاّياًِ 99سال  زيال( -)هاّيا99ًِسال شسح الالم ػَازضي )ػٌَاى شغل ياوسة ( زديف

 47523 47523 كطٝقٜسُبٙ آجيْ ٝذكٌجبضزضج٠ يي 153

 13233 13233 ،سٞٓيسًٜٜسٟ زضج٠ ييآثٜجبر دع،ٛوْ كطٝـ 154

 26433 26433 ػ٘سٟ كطٝقبٙ آضز زضج٠ يي 155

 6633 6633 كطٝقٜسُبٙ جعءآضز زضج٠ يي 156

 66333 66333 ثبضكطٝقبٙ ٗيبزيٚ ٗيٟٞ ٝسطٟ ثبض زضج٠ يي 157

 52833 52833 ٗيٟٞ ٝؾجعى كطٝقبٙ جعءزضج٠ يي 158

 66333 66333 ثٌٜساضاٙ ٗٞازؿصايي  زضج٠ يي 159

 39633 39633 ٓجٜيبر كطٝقبٙ زضج٠ يي 163

 19833 19833 ذطزٟ كطٝقبٙ ذٞاضٝثبضزضج٠ يي 161

 66333 66333 ػ٘سٟ كطٝقبٙ ذٞاضٝثبض زضج٠ يي 162

 33333 33333 ػُبضٝؾوٍ كطٝـ  زضج٠ يي 163

 33333 33333 كطٝقٜسُبٙ زاض١ٝبي ُيب١ي،ػطهيبر ُيب١ي ٝثصضؾجعيجبر  زضج٠ يي 164

 26433 26433 ٝقٜسُبٙ ؿالر ٝحجٞثبر  زضج٠ ييكط 165

 66333 66333 كطٝقٜسُبٙ ٗٞازدطٝسئيٜي زضج٠ يي 166

 19833 19833 ههبثى )كطٝقٜسُبٙ ُٞقز ُٞؾلٜس( زضج٠ يي 167

 19833 19833 ههبثي )كطٝقٜسُبٙ ُٞقز ُبٝ ٝقشط( زضج٠ يي 168

 39633 39633 كطٝقٜسُبٙ ُٞقز ُبٝ،قشط،ُٞؾلٜس،)ؾٞدطُٞقز( زضج٠ يي 169

 19833 19833 كطٝقٜسُبٙ ٗطؽ ،ٗب١ي ،دطٛسٟ،سرٖ ٗطؽ  زضج٠ يي 173

 6633 6633 كطٝقٜسُبٙ ه٢ٟٞ ًٝبًبئٞ زضج٠ يي 171

 19833 19833 ًجبثي،حٔيٖ دعي،آـ كطٝقي ،ٓجٞكطٝقي زضج٠ يي 172

 19833 ٠ًٔ دعي ٝؾيطاثي كطٝقي  زضج٠ يي 173
19833 

 
 



  

 

 زيال(-)هاّياًِ 99سال  زيال( -)هاّيا99ًِسال ى شغل ياوسة (شسح الالم ػَازضي )ػٌَا زديف

 26433 26433 ًجبثي ٠ًٔٝ دعي  زضج٠ يي 174

 13233 13233 جِطًي  زضج٠ يي 175

 19833 19833 كطٝقٜسُبٙ ،٠ًٔ ،جِط،زّ،هٟٔٞ ث٠ نٞضر ذبٕ زضج٠ يي 176

 13233 13233 كطٝـ ٓٞاظٕ هٜبزي  زضج٠ يي 177

 26433 26433 زاذ٠ٔ ٝذبضج٠ زضج٠ يي كطٝقٜسُبٙ چبى 178

 26433 26433 ػ٘سٟ كطٝقبٙ اٛٞاع قٌالر ٝسبكى زضج٠ يي 179

 135633 135633 اٛجبضدرف ٝسٞظيغ ٛٞقبث٠ ١بي ؿيطآٌٔي زضج٠ يي 183

 39633 39633 كطٝقٜسُبٙ ٛٞقبث٠ ١بي ؿيطآٌٔي زضج٠ يي 181

 13233 13233 كطٝقٜسُبٙ ازٝي٠ جبر ٝٛ٘ي زضج٠ يي 182

 52833 52833 كطٝقٜسُبٙ حٔٞاجبر زضج٠ يي 183

 6633 6633 كطٝقٜسُبٙ يد ٗهٜٞػى  زضج٠ يي 184

 6633 6633 ه٢ٟٞ ذب٠ٛ ٝچبيرب٠ٛ  زضج٠ يي 185

 6633 6633 ٛبٛٞائى ؾٜشى ،ؾليسدعى،ث٠ ضٝـ سٜٞضى)زؾشى( زضج٠ يي 186

 26433 26433 كطٝقٜسُبٙ ٛبٙ ٗبقيٜى)زٝاضٝضئي( زضج٠ يي 187

 26433 26433 كطٝقٜسُبٙ ٛبٙ هٜسى ٝقيطٗبّ ٝؿيطٟ  زضج٠ يي 188

 31683 31683 كطٝقٜسُبٙ ٛبٙ كبٛشعى،ثبُز،ؾبٛسٝيچى ٝٛظبئطآٙ زضج٠ يي 189

 13233 13233 ػ٘سٟ كطٝقبٙ اٛٞاع سطقي جبر ٝٗطثبجبر ٝؾؽ ٝضة ُٞج٠ كطِٛي ٝٛظبيطآٙ زضج٠ يي 193

 52833 52833 يكطٝقٜسُبٙ اٛٞاع دبضچ٠)ثعاظي ١ب( زضج٠ ي 191

 23763 23763 ؾطي زٝظي دٞقبى  زضج٠ يي 192

 6633 6633 ذيبَي ٗطزا٠ٛ  زضج٠ يي 193

 26433 26433 ذيبَي ظٛب٠ٛ زضج٠ يي 194

195 
 كطٝقِب٢١بى ٓجبؼ اظهجيْ ثطى ،جبٌٗٞ،جٜطاّ ٗس،اًؿيطٝٛظبئطآٙ زضج٠ يي

 
39633 39633 



  

 

 زيال(-)هاّياًِ 99سال  زيال( -)هاّيا99ًِلسا شسح الالم ػَازضي )ػٌَاى شغل ياوسة ( زديف

 31683 31683 ثٞسيي ٝٗعٝٙ ١بي دٞقبى زضج٠ يي 196

 13233 13233 ز٠ً٘ كطٝـ ،ؾَٜ زٝظى ،ز٠ً٘ ٠ِٜٜٗ  زضج٠ يي 197

 13233 13233 كطٝقِبٟ ٓٞاظٕ ذيبَي اظهجيْ ٛد ،ظيخ زضج٠ يي 198

 13233 13233 ُٔسٝظي  زضج٠ يي 199

 31683 31683 طزٟ كطٝقي  زضج٠ ييدطزٟ زٝظي ٝد 233

 39633 39633 كطٝـ ٝٛهت ًبالٝدطزٟ زٝظي زضج٠ يي 231

 31683 31683 كطٝقٜسُبٙ ًٝطاي٠ ز١ٜسُبٙ ٓجبؼ ػطٝؼ زضج٠ يي 232

 33333 33333 كطٝقٜسُبٙ ًٗٞز ٝاٛٞاع ًق دٞـ،ًبؿصزيٞاضى،  دطزٟ ًطًطٟ ٝؿيطٟ  زضج٠ يي 233

 15843 15843 ذش٘بٙ( زضج٠ ييكطٝـ ٝٛهت ًبال)سعئيٜبر ؾب 234

 72633 72633 كطٝقٜسُبٙ كطـ ٗبقيٜي زضج٠ يي 235

 26433 26433 كطٝقٜسُبٙ دكٖ ،ٗٞ،ًطى زضج٠ يي 236

 26433 26433 كطٝقٜسُبٙ دٜج٠ زضج٠ يي  237

 47523 47523 كطٝقٜسُبٙ دشٞ،ضٝسرشي ،ح٠ٓٞ،اٛٞاع ٓحبف، دكٖ قيك٠ ٝثبٓكز زضج٠ يي  238

 26433 26433 اٛٞاع جٞضاة ٝظيطدٞـ ٝٛظبئطآٙ زضج٠ يي كطٝقٜسُبٙ 239

 23763 23763 كطٝقٜسُبٙ اٛٞاع چبزض،ذي٠٘،ؾبيجبٙ  زضج٠ يي 213

 39633 39633 ؾطاجبٙ ، كطٝقٜسُبٙ ًيق ،چ٘ساٙ،ٝؾبيْ چطٗي ٝ ٛظبئط آٙ زضج٠ يي 211

 26433 26433 ػ٘سٟ كطٝقبٙ چطٕ  زضج٠ يي 212

 19833 19833 ى ؾبظاٙ  زضج٠ ييكطٝقٜسُبٙ جعءچطٕ ٝدؿشبئ 213

 63363 63363 كطٝقٜسُبٙ ًلف ٗبقيٜى زضج٠ يي 214

 13233 13233 كطٝقٜسُبٙ  ًلف زؾز زٝظ زضج٠ يي 215

216 
 كطٝقٜسُبٙ  ٓٞاظٕ ًلبقى زضج٠ يي

 
9243 9243 



  

 

 زيال(-)هاّياًِ 99سال  زيال( -)هاّيا99ًِسال شسح الالم ػَازضي )ػٌَاى شغل ياوسة ( زديف

 39633 39633 كطٝقٜسُبٙ كطـ زؾشي زؾشجبف  زضج٠ يي 217

 47523 47523 كطٝقٜسُبٙ كطـ زؾشي زؾشجبف ٝ ٗبقيٜى  زضج٠ يي 218

 2643 2643 سؼ٘يطًبضاٙ ٝ ضكُٞطاٙ كطـ  زضج٠ يي 219

 1323 1323 سؼ٘يطًبضاٙ ًلف ٝٝاًؿى ١ب زضج٠ يي 223

 52833 52833 كطٝقٜسُبٙ ًبٗٞا زضج٠ يي  221

 26433 26433 كطٝقٜسُبٙ ًبال١بى ًكجبف ،سطيٌٞ زضج٠ يي 222

 3963 3963 ٛساف ،ٓحبف زٝظ، دٜج٠ ظٙ زضج٠ يي 223

 52833 52833 ػ٘سٟ كطٝقبٙ آيبف قي٘يبيي اظهجيْ سشطٝٙ،دطٓٞٙ،   ٗٞازاٝٓي٠ ًكجبكي  زضج٠ يي 224

 13233 13233 جبكي  زضج٠ ييكطٝقٜسُبٙ جعء آيبف قي٘يبيي اظهجيْ سشطٝٙ،دطٓٞٙ،   ٗٞازاٝٓي٠ ًك 225

 26433 26433 ًبضُب٢١بي هبٓيكٞئي زضج٠ يي 226

 26433 26433 زكبسطًبضُب٢١بي هبٓيكٞئي  زضج٠ يي 227

 15843 15843 ٓجبؾكٞئي ،ذكٌكٞئي ،اًَٞكي  زضج٠ يي 228

 1323 1323 حهيطثبكي ،حهيطكطٝقى زضج٠ يي 229

 26433 26433 يكطٝقٜسُبٙ آجؿ٠ ٝٝؾبئْ ٝضظقي  زضج٠ ي 233

 39633 39633 كطٝقٜسُبٙ اٛٞاع ُٞٛي ،چشبئي ،ًٜق زضج٠ يي 231

 26433 26433 ػ٘سٟ كطٝقبٙ اٛٞاع ٛد ًالف ٝهطهطٟ  زضج٠ يي 232

 39633 39633 كطٝقٜسُبٙ اجٜبؼ ذطاظي زضج٠ يي 233

 39633 39633 كطٝقٜسُبٙ  ثٔٞضٝچيٜي آالر زضج٠ يي 234

 39633 39633 بزٝئي زضج٠ ييكطٝقٜسُبٙ اجٜبؼ ًٓٞؽ ً 235

 132333 132333 ٗشط ٗطثغ ( زضج٠ يي 55ٛ٘بيكِبٟ ٗجْ ) سب ٗؿبحز  236

 253333   ٗشط ٗطثغ ث٠ ثبال ( زضج٠ يي 55ٛ٘بيكِبٟ ٗجْ ) اظ ٗؿبحز  1/236

 46233 46233 ٛ٘بيكِب٢١بي ٓٞؾشطزضج٠ يي 237



  

 

 زيال(-)هاّياًِ 99سال  زيال( -ًِ)هاّيا99سال شسح الالم ػَازضي )ػٌَاى شغل ياوسة ( زديف

 31683 31683 كطٝقٜسُبٙ آئي٠ٜ ٝق٘ؼساٙ  زضج٠ يي 238

 92433 92433 َال ٝجٞا١طكطٝقي زضج٠ يي 239

 15843 15843 كطٝقٜسُبٙ ثسٓيجبر زضج٠ يي 243

 23763 23763 سؼ٘يطار َال  زضج٠ يي 241

 13233 13233 ،ٜٗجز ًبضي،ٗيٜيبسٞض زضج٠ يي كطٝقِبٟ ذبسٖ ًبضي 242

 13233 13233 ٛوطٟ ؾبظٝٛوطٟ كطٝـ ٠ٗٞٔٗٝ ًبض زضج٠ يي 243

 13233 13233 كطٝقٜسُبٙ ٗجؿ٠٘ ٝ اٛٞاع ٓٞاظٕ ظيٜشي ٜٗعّ زضج٠ يي 244

 31683 31683 كطٝقٜسُبٙ نٜبيغ زؾشي زضج٠ يي 245

 79233 79233 ؾبظٛسُبٙ ٝ كطٝقٜسُبٙ اٛٞاع ًبثيٜز 246

 13233 13233 ج٠ ييػوين ٝ كيطٝظٟ كطٝقي زض 247

 13233 13233 كطٝقٜسُبٙ ظطٝف ٝ ٝؾبيْ ؾلبٓيٚ زضج٠ يي 248

 31683 31683 كطٝقٜسُبٙ اٛٞاع ٢ُٔبي ٗهٜٞػي ٝ َجيؼي ٝ زضذشچ٠ ١بي سعئيٜي  زضج٠ يي 249
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 31683 31683 كطٝقٜسُبٙ ٓٞاظٕ آشحطيطًٝشبة)ُٗجٞػبسي ( زضج٠ يي 283



  

 

 زيال(-)هاّياًِ 99سال  زيال( -)هاّيا99ًِسال شسح الالم ػَازضي )ػٌَاى شغل ياوسة ( زديف

 15843 15843 زضج٠ ييزاضآشطج٠٘ ٝزاضآشحطيط  281
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عَارض پاييي تزيي درجِ شغل  حساهْ ٗجٔؾ ػٞاضو ًٔي٠ ٗكبؿْ ٠ً زض سؼطك٠ ػٞاضو ٜٗظٞض ِٛطزيسٟ اؾز 327
 عَارض ّن درجِ شغل هشاتِ هشاتِ

سِ تزاتز عَارض سالياًِ هزتَط  ٛبٕ ، سـييط قـْ(ػٞاضو اكششبحي٠ دطٝا٠ٛ ًؿت )نسٝض دطٝا٠ٛ ، سـييط  328
 تِ ّواى شغل

سِ تزاتز عَارض سالياًِ هزتَط 
 تِ ّواى شغل

  ػـًارض ساليـاوٍ سزدخـاوٍ َا، محصًالت وطايرسي 1/328

تي  500سوق ظطكيت 
  ضيبل 000/000/2سبليبًِ 

ثِ اظاي ّط تي ظطكيت اضبكِ 
ضيبل  000/4سبليبًِ هجلؾ 

 ز.زضيبكت هي گطز
  % رقن هذکَر را ٍصَل ًوايذ.09کليِ هشاغل تعزيف شذُ در تعزفِ چٌاًچِ عَارض هصَتِ را در سال هزتَعِ ٍاريش ًوايٌذتِ شْزداری اجاسُ دادُ هيشَد - 329

  تاشٌذ .کليِ هذدجَياى تحت پَشش تْشيستی ٍ کويتِ اهذاد تا هعزفی ًاهِ اسًْادهزتَعِ اس پزداخت عَارضات هصَتِ هعاف هی  - 333

 % رقن هذکَر را ٍصَل ًوايذ 09ٍاحذّای صٌفی کِ اس ًظز شغلی ٍضعيت ًاهٌاسة ٍ ًاهغلَتی دارًذ تِ شْزدار اختيار دادُ هی شَد  - 331

 تل هحاسثِ ٍصَل هی گزدد. % اس عَارضات قا56خاًَادُ درجِ يک شْذا ) پذر ، هادر،فزسًذ ، ّوسز ( جاًثاس ٍ ) ّوسز( ، شخص آسادُ در صَرت هزاجعِ هعادل  - 332

 % عَارض درجِ يک ّواى شغل قاتل هحاسثِ ٍ ٍصَل هی تاشذ59% عَارض درجِ يک ٍ تزای درجِ سِ ًيش تِ هيشاى 09کليِ هشاغل هٌذرج در تعزفِ تزای درجِ دٍ تِ هيشاى  - 1تبصزٌ 
فی ٍ اتحاديِ ّای هزتَعِ صَرت خَاّذ پذيزفت ، ضموٌا در صمَرتيكِ اتحاديمِ ّما تما ّوماٌّ ی       درجِ تٌذی تزای کليِ صٌَف تَسظ شْزداری ، تا ّوكاری هجوع اهَر صٌ - 2تبصزٌ 

% اس هغالثات عَارض شْزداری را اس اعضای خَد ٍصَل ٍ تِ حساب شْزداری ٍاريش ًوايٌذ تمِ  09شْزداری ٍ دريافت ليست تذّكاراى اعضای اتحاديِ خَد، ظزف هذت هشخص ، تيش اس 
 % اس عَارض ٍصَلی کسة ٍ پيشِ را تِ حساب اتحاديِ ٍاريش ًوايٌذ29تِ هيشاى  2809قاًَى ًظام صٌفی هصَب سال  90هی شَد ٍفق هادُ  شْزداری اجاسُ دادُ

ًٌوَدُ تاشذ، عَارض کسثی تا تزی اخذ رکا دُ ٍ شْزداری اس آًْا عَارض تثذيلس کليِ ٍاحذّای صٌفی فاقذ کارتزی تجاری کِ تز اساس رای کويسيَى هادُ صذ هجَس اخذ ًوَا -3تبصزٌ 
 ضزية دٍ ، هحاسثِ ٍ اخذ هی گزدد.
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 ضيال 000/120 ػًارض سالياوٍ اوًاع ميىي بًس 344

345 
اخذ ػًارض اس اماوه تفزيحي ، فزَىگي ي َىزي ) بزگشاري سيزن ، اجزاي ومايص در پارن َا ي سايز فضاَاي متؼلك 

 بٍ ضُزداري(

تِ اظای ّط ساًس ٍ زض ّط ًمؽِ اظ هحسٍزُ ضْط 

 ضيال000/000/2

346 
تفادٌ اس مىاوُا ي تأسيسات ضُزداري با اخذ ػًارض اس بزگشار وىىذگان َزگًوٍ ومايطگاٌ وٍ جىبٍ تجاري دارد بذين اس

 اليحٍ وحًٌ تؼييه ػًارض پسماوذَاي ػادي ضُزي 3ي  2رػايت تبصزٌ َاي 
 ضيال 000/000/1ضٍظاًِ 

 % اخاضُ ًاه5ِهؼازل  اوًاع دولُاي مخابزاتي در اماوه مسىًوي،تجاري،اداري ي غيزٌ   يػًارض بز وصب ويًسه  347

 ضيال 000/65 ماَياوٍات ي پستُاي بزق در مؼابز ػمًمي مخابز وافًَايػًارض بز  348

% ًـل  10ّوٌـبضي زاضًـس هؼـبزل     1/335ٍ  335 هوطض گطزيس ثوٌظَض ّوٌبضي ػَاهلي ًِ زض اهط ٍغَل ػَاضؼ ضزيـق ّـبي    : 9تثصسُ
  ٍغَلي زض پبيبى ّط هبُ ثؼٌَاى حن العحوِ پطزاذت گطزز .

هبليـبت ثـط اضظش   هبًَى  46خسٍل كَم پس اظ هَػس هوطض ثِ استٌبز ثٌس ٍ هبزُ  344الي  337پطزاذت ػَاضؼ سبليبًِ اظ ضزيق  :  تثصسُ
 ذَاّسثَز 1/7/87% ثِ اظاي ّط هبُ تأذيط اظ هَضخ 2خطيوِ اي هؼبزل اكعٍزُ هَخت تؼلن 

 



  

 

 (ي وظايز آن ATMا،دستگاٌ باوىُا يمًسسات مالي اػتباري مجاس يغيزٌ ي ػابزباوىُ)بُاي خذمات ضُزي اس اليحٍ بزلزاري ػًارض 

 

 زيال(-)هاّياًِ 99سال  ػٌَاى شؼثات زديف

 2583363 هتط تٌا  100ضؼثات هطوعی تا  1

 1291683 هتط تٌا  100ضؼثات فطػي تا  2

 153333 ّطزستگاُ ػاتطتاًه 3

 پىج بزابز ػًارض سالياوٍ ػَاضض افتتاحيِ تاًىْا ،هَسسات هالي ٍ اػتثاضی 4
 

 

ریال اضافه  01111شعبات فرعی  ریال ودر00511متر ماهیانه در شعبات مرکسی 011ه ازای هرمترمربع بنای مازادبرتبصره یک: ب

 رددمیگ

صندوق های قرض الحسنه دارای مجوز قانونی در سطح شهر از پرداخت عوارض افتتاحیه و ساالنه معاف می باشند -0تبصره 



  

 

 اليحٍ چگًوگي يصًل ػًارض تابلًَاي تبليغاتي

 

اظ ّط ًَع تاتلَ يا پيىطُ يا ساظُ ای وِ تِ ّط ًحَ  1392تِ ضْطزاضی اخاظُ زازُ هي ضَز وِ اظ اتتسای سال 

خْت اضائِ ّط ًَع ذسهات ٍ يا اضائِ يا هؼطفي واال )صٌفي ٍ غيطُ( ٍ يا تِ هٌظَض اًتمال پيام ضرصي زض هحسٍزُ 

هي ضَز، ًسثت تِ صسٍض هدَظ ًصة  ض زازُلاًًَي ٍ حطين ضْط ضاّطٍز ًصة ٍ زض هؼطض زيس ػوَم لطا

 ٍزضيافت ػَاضض تطاساس تثصطُ ّای شيل السام ًوايس :

تصَضت افمي ٍ تِ هَاظات پيازُ ضٍ )تِ اًساظُ ػطض  ی زضب ، زيَاض ٍ سطزضب هغاظُ ًصة تاتلَ تط ضٍ : 1هماد

 ، گطززًوي  هطوَل پطزاذت ػَاضض  هتط( 5/1ًِ هغاظُ ٍ حساوثط اضتفاع ازّ

ذَاّس  ضيال تطای ّط هتط هطتغ 11500تِ اظای هاّياًِ  تطهمساضفَق ، هطوَل پطزاذت ػَاضضاحت هاظازهس 

 ضس.

هيازيي هطوعی )هيساى اهام ٍ ٍالغ زض ًصة اًَاع تاتلَ تط ضٍی زيَاض يا تام ساذتواًْای  دزصَزت: 2هماد

 ضس.ضيال هاّياًِ ٍصَل ذَاّس 250000خوَْضی( تا خلة ضظايت هالىيي هطتَؼِ تِ اظای ّط هتطهطتغ هثلغ 

 %هثلغ فَق لاتل ٍصَل هيثاضس.50تطای سايط ًماغ سؽح ضْط هاّياًِ 

 سٌِ ٍ غيطُ تطای ضؼة هطوعی هدوَػاًتاًىْا ، هَسسات هالي اػتثاضی ٍ صٌسٍلْای لطض الح یتاتلَ : 3ه ماد

 گطزز الويت ػَاضض ًويطتغ هطوَل پطزاذهتطه 5/4تا هساحت  هتطهطتغ ٍ زيگط ضؼة هدوَػاً 6ساحت تا ه

 ضس.ذَاّس ٍصَلصَضت هاّياًِ ضيال تِ  50000تِ اظای ّطهتطهطتغ ،  تطای هساحت هاظاز



  

 

 

 هسىًَي ته ٍاحدی تؼسفِ ػَازض صدٍز پسٍاًِ ّای ساختواًي

 
 حِايي صفزض  ضَضای هحتطم ضْط وليِ فطهَلْای  15/2/1392هَضخ  251تط اساس هصَتِ ضواضُ 1392تطای سال  تَظيح :

 .ظطب هي گطزز 1.25زض  ( 1391سال هطتَغ تِ (

ف
دي

ز
 

گزيٌ  ضـــزح

 ساختماوي

 99سال  99سال 

 ػَازض ساخت

 ّس هتس هستغ 

حدالل ػَازض ّس 

  هتسهستغ

 ػَازض ساخت 

 ّس هتس هستغ

حدالل ػَازض ّس 

 هتسهستغ 

 ضيبل p 000/4هيوت هٌطوِ اي % 55 ضيبل p 000/4% هيوت هٌطوِ اي 55 متز مزبغ 75  تا 1

ضيبل p 000/5% هيوت هٌطوِ اي 65 متز مزبغ 153تا  75  اس 2 ضيبل p 000/5% هيوت هٌطوِ اي 65   

 233مزبغ تا  متز 153اس  3
 متز مزبغ

 ضيبل p 000/10% هيوت هٌطوِ اي 85 ضيبل p 000/10% هيوت هٌطوِ اي 85

 333متزمزبغ تا  233اس  4

 متز مزبغ
 ضيبل p 000/12 % هيوت هٌطوِ اي100 --- ---

 ضيبل p 000/15% هيوت هٌطوِ اي 120 --- --- متزمزبغ بٍ باال 333اس  5

 

P    : اتالغي ازاضُ زاضايي هي تاضس.  1390ليوت هٌؽمِ ای سال 

 

 



  

 

 ٍاحدیتؼسفِ ػَازض صدٍز پسٍاًِ ساختواًي هجتوغ ّای هسىًَي چٌد

 ٍاحدی

 

 

  

 ايي صفحِزض  ضَضای هحتطم ضْط وليِ فطهَلْای  15/2/1392هَضخ  251تط اساس هصَتِ ضواضُ 1392تطای سال  تَظيح :

 .ظطب هي گطزز 1.25زض  ( 1391سال طتَغ تِ ه(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زاضتِ ثبضٌس ػالٍُ ثط  توبضبي تؼساز ٍاحسّبي هسًٌَي ثيطتط اظ ضَاثط ططح تلضيلي)پس اظ اذص هدَظ اظ هطاخغ شيطثط( هتوبضيبًيٌِ :9تثصسُ 

 ثطاثط تطاًن هسًٌَي ّوبى هٌطوِ ًيع هبثل ٍغَل ذَاّس ثَز.   20ٍغَل اضهبم حبغل اظ ضزيلْبي كَم ثِ اظاي ّط ٍاحس اضبكي هؼبزل 

 حساهل هسبحت يي ٍاحس هسًٌَي زض سبذتوبى ّبي تي ٍاحسي ٍ چٌس ٍاحسي ثطاسبس ضَاثط ططح تلضيلي ضْط تؼييي هي گطزز.  :9تثصسُ 

ثطاي غسٍض پطٍاًِ ّبي سبذتوبًي ٍاحسّبي هسًٌَي ًِ ثطاثط ضَاثط اهسام ثِ ايدبز ثٌب ًوَزُ اًس ٌّگبم تدسيس) ًَسبظي( زض حس  : 3تثصسُ 

 % ػَاضؼ پصيطُ ضٍظ هحبسجِ ٍ زضيبكت گطزز.  50هتطاغ ٍضؼيت هٌسضج زض پطٍاًِ هجلي يب آذطيي گَاّي پبيبًٌبض هؼبزل 

زض گصضتِ ًسجت ثِ ذطيس پبضًيٌگ اهسام ًوَزُ اًس ظهبى تدسيس ثٌب يب ًَسبظي، ثِ تؼساز پبضًيٌگْبيي ًِ هتوبضيبًيٌِ  : 4تثصسُ 

 ذطيساضي ًوَزُ اًس ػَاضؼ پبضًيٌگ هحبسجِ ًگطزز. 

ف
زدي

 

 سطح ًاخالص تٌا
هثٌای هحاسثِ ػَازض تسای ّس هتسهستغ سطح ًاخالص تٌا دز 

 99 سال 

 هتسهستغ 999تا  9

 

A= 

 

 مشروط بر اينكه :    A × 90قيمت منطقه بندي سال  45% 

 . ريال كمتر نباشد 3100قيمت منطقه بندي هر متر مربع از  45% -1

 بيشتر نباشد.    5/3كمتر و از  9/1( از A حاصل كسر ) عدد -2

 هتسهستغ 499تا  9

 

 

         A=                                   ;A                                                                         
 

 

 مشروط بر اينكه :   A ×90قيمت منطقه بندي سال  55% 

 ريال كمتر نباشد.  6700%  قيمت منطقه بندي هر متر مربع از 1-55 

 بيشتر نباشد. 5/3كمتر و از  9/1( از  A  حاصل كسر ) عدد  -2

 هتسهستغ 699تا 3

 

          

    A=                                                                                                                                                                  
 

 

 مشروط بر اينكه :   A ×90قيمت منطقه بندي سال  65% 

 ريال كمتر نباشد.  11500% قيمت منطقه بندي هر متر مربع از 65 -1 

 بيشتر نباشد.  5/3كمتر و از  9/1( از A حاصل كسر ) عدد -2

 هتسهستغ 699تاالتساش 4

 

    A=                                                                                                                                                                                
 

 مشروط بر اينكه :  A × 90قيمت منطقه بندي سال  70% 

 ريال كمتر نباشد.  13500هر متر مربع از % قيمت منطقه بندي 1-70 

 بيشتر نباشد. 5/3كمتر و از  9/1(از  A حاصل كسر ) عدد -2

 سطح ناخالص زيربنا

 ( 80×)تعداد واحد  

 سطح ناخالص زيربنا

 ( 80×)تعداد واحد  

 سطح ناخالص زيربنا

 ( 80×)تعداد واحد  

 سطح ناخالص زيربنا

 ( 80×)تعداد واحد  



  

 

 

 ي بالىه   ػزصٍ امالن مسىًوي ، اداري ي تجاريؼزفٍ محاسبٍ ػًارض تفىيه ت
 

 .ظطب هي گطزز 1.25زض  ( 1391سال هطتَغ تِ ( ايي صفحِزض  ضَضای هحتطم ضْط وليِ فطهَلْای  15/2/1392هَضخ  251تط اساس هصَتِ ضواضُ 1392تطای سال  تَظيح :

 

ف
دي

ر
 

 ضزح
وحًٌ محاسبٍ ػًارض تفىيه اػياوي ي ػزصٍ امالن مسىًوي 

 93اداري ،تجاري ي ػًارض پارويىه ي بالىه سال 

ًوي وحًٌ محاسبٍ ػًارض تفىيه اػياوي ي ػزصٍ امالن مسى

 91اداري ،تجاري ي  بالىه سال 

1 
متز  533با مساحت ومتز اس  ػًارض تفىيه ػزصٍ مسىًوي

 َز متزمزبغ (باساي ) 131با رػايت مادٌ مزبؼ

 89سال  % ليوت هٌؽمِ ای اضظش ظهيي  ًطخ زاضائي45

 ضيال ووتط ًطَز( 4000)هططٍغ تطايٌىِ حسالل اظ 

 90سال  ئي% ليوت هٌؽمِ ای اضظش ظهيي  ًطخ زاضا45

 ضيال ووتط ًطَز( 4000)هططٍغ تطايٌىِ حسالل اظ 

2 
            131با رػايت مادٌ  ػًارض تفىيه ػزصٍ اداري

 )َزمتزمزبغ (

  89سال  % ليوت هٌؽمِ ای اضظش ظهيي  ًطخ زاضائي115

 ضيال ووتط ًطَز( 12650)هططٍغ تطايٌىِ حسالل اظ 

  90سال  ئي% ليوت هٌؽمِ ای اضظش ظهيي  ًطخ زاضا115

 ضيال ووتط ًطَز( 12650)هططٍغ تطايٌىِ حسالل اظ 

3 
 131با رػايت مادٌ  ػًارض تفىيه ػزصٍ تجاري

 )َزمتزمزبغ (

  89سال  % ليوت هٌؽمِ ای اضظش  ظهيي ًطخ زاضائي320

 ضيال ووتط ًطَز( 36000)هططٍغ تطايٌىِ حسالل اظ 

  90سال  % ليوت هٌؽمِ ای اضظش  ظهيي ًطخ زاضائي320

 ضيال ووتط ًطَز( 36000)هططٍغ تطايٌىِ حسالل اظ 

4 
باس ي تزاس  ري-غيزمحصًر ي ػًارض بالىه محصًر

 ()َزمتزمزبغ وٍ اس ضارع ػمًمي استفادٌ ومايىذ

  89سال  تطاتطليوت هٌؽمِ ای اضظش ظهيي ًطخ زاضائي 24

 ضيال ووتط ًطَز(  368000 )هططٍغ تطايٌىِ حسالل اظ

  90سال  ای اضظش ظهيي ًطخ زاضائي ليوت هٌؽمِ تطاتط 24

 ضيال ووتط ًطَز(  368000 )هططٍغ تطايٌىِ حسالل اظ

.لعاهيستضػايت زستَض الؼول ضَضای ػالي ضْطساظی پيطاهَى سيوا ٍ هٌظط ضْطی )هوٌَػيت احساث ّط گًَِ تالىي زض هؼاتط زض ضْطوْای خسيساالحساث( ا 4زض ضزيف تَظيح : 



  

 

 ٍ  ًظاهي  ٍهَسساتي وِ تصَزت تاشزگاًي ادازُ هيگسدًد ٍوليِ تاًىْا ٍصٌدٍق ّای لسض الحسٌِ، ًظاهي ،خدهاتي زض جْت يه هتسهستغ اش ٍاحد ّای تجازی اليحِ ًحَُ هحاسثات ػَا

 .ظطب هي گطزز 1.25زض  ( 1391سال هطتَغ تِ ( ايي صفحِزض  ضَضای هحتطم ضْط وليِ فطهَلْای  15/2/1392هَضخ  251تط اساس هصَتِ ضواضُ 1392تطای سال  تَظيح :

 99يه هتس هستغ سال  هيصاى پريـــــــــسُ 99يه هتس هستغ سال  هيصاى پريــــــــسُ طثمــــــــــات 

 ضيال ووتطًثاضس 11500 اظP ،  هططٍغ تِ ايٌىِ  P14 ضيال ووتطًثاضس 11500 اظP ،  هططٍغ تِ ايٌىِ  P14 ّوىف 9

 ضيال ووتطًثاضس 5750اظ P ، هططٍغ تِ ايٌىِ  P10 ضيال ووتطًثاضس 5750اظ P ايٌىِ  ، هططٍغ تِ P10 اٍل شيسشهيي 9

 ضيال ووتط ًثاضس 5750اظ  P يٌىِ تِ ا، هططٍغ   P 8 ضيال ووتط ًثاضس 5750اظ  P يٌىِ تِ ا، هططٍغ   P 8 طثمِ اٍلشيسشهيي دٍم ٍ  3

 ضيال  ووتط ًثاضس . 5750اظ  P،  هططٍغ تِ  ايٌىِ  P6 ضيال  ووتط ًثاضس . 5750اظ  P،  هططٍغ تِ  ايٌىِ  P6 طثمِ دٍمشيس شهيي سَم ٍ  4

 ضيال ووتطًثاضس 5750اظ   P،  هططٍغ تِ ايٌىِ P5 ضيال ووتطًثاضس 5750اظ   P،  هططٍغ تِ ايٌىِ P5 طثمِ سَم تِ تاال 5

 ووتطًثاضسضيال  5750 اظP ، هططٍغ تِ ايٌىِ   P5/5 ووتطًثاضسضيال  5750 اظP ، هططٍغ تِ ايٌىِ   P5/5 اًثازی دز شيسشهيي 6

 ضيال ووتطًثاضس  5750اظ  P،  هططٍغ تِ ايٌىِ    P5/5 ضيال ووتطًثاضس  5750اظ  P،  هططٍغ تِ ايٌىِ    P5/5 ًين طثمِ 7

 ضيال ووتط ًثاضس 5750اظ  P ، هططٍغ تِ ايٌىِ  P5/3 ضيال ووتط ًثاضس 5750اظ  P ، هططٍغ تِ ايٌىِ  P5/3 پازويٌگ دز شيسشهيي 8

 
 

P   هي تاضس. 90زض سال  ازاضُ اهَضهالياتيتط اساس ليوت اػالم ضسُ  ظهيي;  ليوت هٌؽمِ ای 
 اسثِ خَاٌّد تَدزیال کوتس تاشدایي اعدادهالک هح6600زیال ٍدز سایس طثقات اش13200قیوت هٌطقِ ای تسای طثقِ ّوکف اش  دز صَزتیکِ : 1تبصزٌ 

وِ تطاتط ظَاتػ السام تِ ساذت تٌا ًوَزُ اًس ، ٌّگام تدسيس)ًَساظی(زض حس هتطاغ هٌسضج زض پطٍاًهِ ی لثلهي يها يذهطيي گهَاّي      پطٍاًِ ساذتواًي ٍاحسّای تداضی  تطای صسٍض : 2 تبصزٌ 
 زضصس ػَاضض پصيطُ هحاسثِ ٍ زضيافت گطزز. 30پاياًىاض، هؼازل 

 0هحاسثِ ًگطزز ّای ذطيساضی  ضسُ ػَاضض پاضويٌگتٌا تِ تؼساز پاضويٌگ  تطای تدسيس ًسثت تِ ذطيس پاضويٌگ السام ًوَزُ اًس وِ زضگصضتِ ييّا ساذتواى  :3تبصزٌ 
زضضاستای ض ذيطيِ ٍ ساظهاى تثليغات ضا زاضتِ تاضٌس هىاًْای هصّثي ًظيط حسيٌيِ ،تىايا ، هساخس، فاؼويِ ٍ ... وِ ؼثك ظَاتػ ضْطساظی احساث ضًَس ٍ تأييسيِ ازاضُ اٍلاف ٍ اهَ  : 4تبصزٌ 

 تطٍيح فطٌّگ اسالهي اظ پطزاذت ػَاضض صسٍضپطٍاًِ ساذتواًي هؼاف هيثاضٌس.)ايي اهاوي هىلف تِ زضيافت پطٍاًِ هيثاضٌس(
 يي هسدس ٍ يا زض صَضت تأييسيِ ازاضُ اٍلاف ٍ اهَض ذيطيِ ٍ ساظهاى تثليغاتًِ هتصل تِ ظهازّ 4هتطهطتغ ٍ تصَضت حساوثط  100هي تَاًٌس حساوثط  4هىاًْای هٌسضج زض تثصطُ  : 5تبصزٌ 

 تصَضت ضايگاى زضيافت ًوايٌس.تٌای تداضی  پطٍاًِضسُ تاضس تا اضائِ ٍلف ًاهِ ٍ تطاتط ظَاتػ ؼطح تفعيلي ضْط زض ّط هىاًي وِ ػطصِ يى ٍلف اهىاى فَق
 لاتل هحاسثِ ٍ ٍصَل ذَاّس تَز.   91هؼازل تيست ٍ پٌح زضصس تؼطفِ ی اليحِ هحاسثِ ػَاضظات ساذتواًي سال استثٌاء اضاظي ظضاػي ()تػَاضض تٌاّای ذاضج اظ هحسٍزُ لاًًَي  : 6تبصزٌ 
ػيٌها  ؼثهك    8ٍل فَق ٍ ضزيهف  %  خس30، 7ٍ  6، 5، 4% ٍ تطای ضزيفْای 50،  3ػَاضض ٍاحسّای ذسهاتي وِ تطاتط ظَاتػ تا زضذَاست صسٍض پطٍاًِ السام هي گطزز تطای ضزيف  : 7تبصزٌ 

 خسٍل فَق هحاسثِ ٍ اذص  گطزز.
 



  

 

 

 

 

 ٍ ٍزششي هساوصآهَشش ػالي ، فسٌّگي، دزهاًي ،  اليحِ ًحَُ هحاسثات ػَازض صدٍز پسٍاًِ جْت يه هتسهستغ اش ٍاحد ادازی ، آهَششي

 

 .ظطب هي گطزز 1.25زض  ( 1391سال هطتَغ تِ ( ايي صفحِزض  ضَضای هحتطم ضْط وليِ فطهَلْای  15/2/1392هَضخ  251تط اساس هصَتِ ضواضُ 1392تطای سال  تَظيح :

 

E  =    يهَظضي ، زضهاًي ، هطاوع يهَظش ػالي ، فطٌّگي ٍ ٍضظضيػَاضض پصيطُ ازاضی ، 

P    اػالم ضسُ تَسػ ازاضُ زاضايي  90سال  ;  ليوت هٌؽمِ ای 

 
 

              

ف
دي

ز
 

 99هيصاى پريسُ ّس هتس هستِ تسای سال  99ّس هتس هستغ تسای سال  هيصاى پريسُ طثمات

 ضيال ووتطًثاضس 23000اظهثلغ P  هططٍغ تطايٌىِ   =P  5/6E ضيال ووتطًثاضس 23000اظهثلغ P  هططٍغ تطايٌىِ   =P  5/6E ّوىف 9

9

- 

 ضيال ووتطًثاضس 11500ظهثلغ ا  Pهططٍغ تطايٌىِ=P  5/5 E ضيال ووتطًثاضس 11500ظهثلغ ا  Pهططٍغ تطايٌىِ=P  5/5 E شيسشهيي

3

- 

 ضيال ووتطًثاضس 11500  اظهثلغ P هططٍغ تطايٌىِ =P   5/4 E طثمِ اٍل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P   5/4 E= ِهططٍغ تطايٌى P طًثاضسضيال ووت 11500  اظهثلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضيال ووتطًثاضس 11500اظهثلغ  Pهططٍغ تطايٌىِ  =P   5/3E ضيال ووتطًثاضس 11500اظهثلغ  Pهططٍغ تطايٌىِ  =P   5/3E طثمِ دٍم 4

 ضيال ووتطًثاضس 11500اظهثلغ  P تطايٌىِ هططٍغ=P   2 E ضيال ووتطًثاضس 11500اظهثلغ  P هططٍغ تطايٌىِ=P   2 E سَم تِ تاال ، ٍ طثمِطثمِ ًين  5



  

 

                               

 ٍ  سسدخاًِ ّا ، جْاًگسدیجْت يه هتسهستغ اش ٍاحد صٌؼتياليحِ ًحَُ هحاسثات ػَازض پريسُ 
 

 .ظطب هي گطزز 1.25زض  ( 1391سال هطتَغ تِ ( ايي صفحِزض  ضَضای هحتطم ضْط وليِ فطهَلْای  15/2/1392هَضخ  251تط اساس هصَتِ ضواضُ 1392تطای سال  تَظيح :

 

 99ای  يه هتس هستغ سال هيصاى پريسُ تس 99سال   تسای يه هتسهستغهيصاى پريسُ  طثمات

 ضيال ووتطًثاضس 12650اظهثلغ  Pهططٍغ تِ ايٌىِ P85/3 ضيال ووتطًثاضس 11500اظهثلغ  Pهططٍغ تِ ايٌىِ P5/3 ّوىف

 ضيال ووتطًثاضس 12650اظهثلغ    P هططٍغ تِ ايٌىِ P  2/2 ضيال ووتطًثاضس 11500اظهثلغ    P هططٍغ تِ ايٌىِ P2 ٍ تميِ حاالت شيسشهيي

P  ; اػالم ضسُ تَسػ ازاضُ زاضايي  90سال ليوت هٌؽمِ ای 
 

 
 



  

 

 

 

 

 وشي  اهالن داخل ٍ خازج اش هحدٍدُ لاًًَي َازػَازض هستَط تِ دي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رػايت تبصزٌ يه مادٌ يه لاوًن حفظ واربزي اراضي سراػي يباغي الشامي است            

 92 سال زحــــض

 ػًارض ديًار وطي بٍ اساي َز متز عًل بزابز ضًابظ عزح تفضيلي 
ض سهال  صسٍض پطٍاًِ زيَاضوطي اهالن زض زاذل ٍ ذاضج اظ هحسٍزُ لاًًَي ز

 تصَضت ضايگاى هي تاضس 1392



  

 

 «  پسٍاًِ ّای ساختواًي  ًحَُ هحاسثِ ػَازض توديد  »       

ـي ظهبى غسٍض پطٍاًِ سِ سبل هؼتجط هي ثبضس ٍ طـي  غبزضُ ثــسٍى زضًــظط گطكت ّبي پطٍاًًِليِ  هدت اػتثاز:

 هست هعثَض ًيبظ ثِ توسيس ًساضًس . 

هـي ًوبيٌـس ٍ   .. هطاخؼِ توسيس پطٍاًِ ٍ .. ثــِ خْت اذص استؼالم ، پبيبًٌبض، 1392اظ ًليِ هتوبضيبًيٌِ زض ســبل 

 هبثل هحبسجِ ٍ ٍغَل هي ثبضس . هْلت سِ سبلِ هبًًَي پطٍاًِ آًْب ثِ اتوبم ضسيسُ ػَاضؼ توسيس ثِ ضطح شيل 

 هطوَل پطزاذت ػَاضؼ توسيس ًوي گطزًس. 85تب پبيبى سبل  الف :

  1392% ػَاضؼ سبل 5ػَاضؼ توسيس  1386ثطاي سبل  ب :

  1392% ػَاضؼ سبل 5ػَاضؼ توسيس  1387ثطاي سبل  ج :

   1392% ػَاضؼ سبل 5ػَاضؼ توسيس  1388ثطاي سبل  د :

 1392% ػَاضؼ سبل 5َاضؼ توسيس ػ 1389ثطاي سبل  ّـ :

 1392% ػَاضؼ سبل 5ػَاضؼ توسيس  1390ثطاي سبل  ٍ :

 1392% ػَاضؼ سبل 5ػَاضؼ توسيس  1391ثطاي سبل  ش :

 ٍ ًوتط اظ يٌوبُ ًيع يٌوبُ هحبسجِ هي ضَز.  1392زضغس ػَاضؼ سبل  5/2ثِ اظاي ّط هبُ  1392ثطاي سبل  ح :

ًوبيٌـس حـساًثط   اهسام ثِ توسيس پطٍاًِ  ًسجتسبلِ پطٍاًِ  3اظ اتوبم هْلت  زض غَضتيٌِ هتوبضيبى هجل : 1تبصره

اذـص ذَاّـس    1391زضغس ػَاضؼ سبل  5/1ثطاي زٍ ثبض ٍ ّط ثبض يٌسبل ٍ ثِ اظاي ّط هبُ حست زضذَاست ٍي 

 زضغـس ػـَاضؼ   5/2ضس. ٍ زض غَضتيٌِ هتوبضي پس اظ هْلت سِ سبلِ هعثَض هطاخؼِ ًوبيس هي ثبيست هبّيبًـِ  

 سبل هَضزػول ضا پطزاذت ًوبيس. 

عولیات ساختواًی آًْا حسة تأئید هٌْدس ًاظس ٍتاشدید کازشٌاس شْسدازی دز هْلتت   کلیِ کساًیکِ:2تبصره

قاًًَی تاتوام زسیدُ ٍلیکي جْت دزیافت پایاًکاز هساجعِ ًٌوَدُ اًد هٌَط تِ زعایت تأئیدیِ ّای فتَ  دزشهتاى   

 زض تودید ًوی تاشٌد.صدٍز پایاًکاز هشوَل پسداخت عَا

قاًَى ًَساشی ٍعوساى شتْسی   22ذیل هادُ 2دزشهاى تودیدکلیِ پسٍاًِ ّای ساختواًی  زعایت تثصسُ :3تبصره

 ٍاصالحات تعدی الصاهی هیثاشد.7/2/1347هصَب 



  

 

 

 «ًصاب، ٍاحد اضافي ساختواًي وازتسی، وسسی حد اشاد تساون ٍ وسسی پازويٌگ، تثديلاليحِ تسلسازی ػَازض ه»

 

 ايي صفحِزض  ضَضای هحتطم ضْط وليِ فطهَلْای  15/2/1392هَضخ  251تط اساس هصَتِ ضواضُ 1392تطای سال  تَظيح :

 .ظطب هي گطزز 1.25زض  ( 1391سال هطتَغ تِ (

 ػَازض هاشادتساون :  -9

 الف(:هسىًَي

A=2/03(D+P)(1+T)   

 :D ;  زيال                              669999ازشش اػياى                                

:P : ِهبًَى  64هَضَع هبزُ  90اضظش ػطغِ اهالى هطبثن زكتطچِ اضظش هؼبهالتي اهالى سبل  ازشش ػسص

هبليبتْبي هستوين است ًِ تَسط سبظهبى اهَض اهتػبزي ٍ زاضائي ضْطستبى ضبّطٍز تؼييي هيگطزز. ًِ زض خسٍل 

  هطرع ضسُ است. Pهطثَطِ ثب ػالهت 

T:  ضطيت هحالت 

ثطاي ّط هحلِ ٍ هٌطوِ ضطيجي هطرع گطزيسُ ًِ ثِ تأييس ضَضاي ضْط ضسيسُ ٍ پيَست ايي اليحِ  ضسية هحالت

 (90ضطايت سبل  هيجبضس )ػيٌبً

زض غَضتيٌِ ثطاي يي هحلِ ذبظ ضطيجي هطرع ًطسُ ثبضس ضطيت ًعزيٌتطيي هحلِ هالى هحبسجِ  : 1توضیح 

 ذَاّس ثَز.

گصضّبئي ًِ زض كػل هطتطى هٌبطن ٍ هحالت هطاض هي گيطًس ضطيت ثبالتط هَضز هحبسجِ هطاض  زض هَضز : 2توضیح 

 هي گيطز )ثِ ػون يي پالى(.

ضْطزاضي هي تَاًس زض اذص ًليِ ٍخَُ ، ػَاضؼ هبًًَي ٍ خطائن ثطاثط سٌس هبلٌيت هطثَطِ ثِ ًسجت سْن  : 3توضیح 

  هبلٌيت ّطيي اظ هبلٌيي اهسام ًوبيس.

صدٍزپسٍاًِ جْت اهالک قَلٌاهِ ای دزصَزت داشتي کلیِ شسایط قاًًَی ٍضَاتط شْسساشی ٍازائِ گَاّی  : 4توضیح 

 %تْای کازشٌاسی زٍش عسصِ اهکاى پریسخَاّدتَد10احساش اصالت قَلٌاهِ   تا دزیافت عَازض هتعلقِ ٍدزیافت 

 101.)تا تَجِ تِ اصالحی هادُ هیگسددهتسهستع تاشد  500ایي هادُ هشوَل ازاضی کِ هادزسٌدآًْا تیش اش تبصره:

شْسدازی(



  

 

   تجازی::ب

 :تدبضي )هطبثن ططح تلػيلي( ثِ ضطح شيل ػول هي ضَززض اضاضي زاضاي ًبضثطي 

 زض ّوٌق سِ ثطاثط هيوت يي هتطهطثغ تطاًن هبظاز هسًٌَي. -9

 زض ظيطظهيي ٍ ًين طجوِ زٍ ثطاثط هيوت يي هتطهطثغ تطاًن هبظاز هسًٌَي. -9

 ثطاثط هيوت يي هتطهطثغ تطاًن هبظاز هسًٌَي. 5/1طجوِ اٍل ٍ ثِ ثبال  –اًجبضي زض -3

ٍ ػالٍُ ثط هجبلؾ كَم  غسٍض پطٍاًِ ثِ هَت ذَز ثبهي استزضيبكت ػَاضؼ پصيطُ طجن اليحِ هحبسجِ ػَاضؼ  :توضیح

  زضيبكت هيطَز.

زَىگي، يرسضي ي جُاوگزدي تزاوم ياحذَاي اداري، ديلتي، صىؼتي،آمًسضي، درماوي،آمًسش ػالي، ف :ج

 :هحبسجِ هيگطززثطاسبس تؼطكِ ّبي شيل 

 ثطاثط. 5/1ثطاثط تطاًن هسًٌَي ٍ زض سبيط  2زض ّوٌق غٌؼتي، خْبًگطزي  -9

زض ّوٌق سِ ثطاثط تطاًن هسًٌَي زض سبيط ٍضظضي ٍ كطٌّگي  ، آهَظش ػبلي،زضهبًي  ، آهَظضي ، زٍلتي ،ازاضي  -9

 ثطاثط. 2

ٍش پس اظ احطاظ ضطايط ثِ اظاي ّط هتطهطثغ ّلت ثطاثط هيوت كطث تدبضي زض سبيط ًبضثطيْـب حـساهتوبضيبى ااس : د

تطاًن هسًٌَي زضيبكت ٍاظ هعايبي ططح تدبضي ضْطي ثطذَضزاضذَاٌّس ثَز ثسيْي هيجبضس زضغَضت ًيبظ ثِ هبظاز 

 . كَم الصًطثطاي هتوبضيبى اػوبل ذَاّس ضس تطاًن ،  ثٌس ة

ثِ ًويسيَى هبزُ پٌح ، كطم  ًبضثطي بى تجسيلهٌلق است هجل اظ اضسبل زضذَاست هتوبضي زاضيشْس : تبصره

 ًبضثطي اظ هتوبضي اذص ًوبيس. جسيلتؼْسًبهِ تٌظين ٍ سلتِ يب چي ضوبًت ثِ هجلؾ ػَاضؼ ت

طزز. ثطاثط تطاًن ٍاحسّبي هسًٌَي ّوبى هٌطوِ ٍغَل گ 5/1تطاًن ٍاحسّبي ذَاثگبّي ٍ پبًسيًَْب ػَاضؼ  : ُ  

 ضوٌبً ضْطزاضي هٌلق است ػَاضؼ پصيطُ ٍاحسّبي هصًَض ضا ثطاثط ػَاضؼ پصيطُ هسًٌَي ّوبى هحل ٍغَل ًوبيس. 

 اضائِ تأييسيِ ٍاحسّبي زاًطگبّي هطثَطِ زض ظهبى غسٍض پطٍاًِ العاهي است.  : 1 تبصره

تحٌبم هسـتلعم تأييـس سـبظهبى ًظـبم     اسـ تجسيل ًبضثطيْبي سبذتوبًْبي هجل ثِ پبًسيَى ٍ ذَاثگبُ اظ ًظط  : 2 تبصره

 ذَاّس ثَز.  هٌْسسي ضْطستبى



  

 

زض غَضتيٌِ هبلي توبضبي تلٌيي پـالى ضا ًساضـتِ   هسًٌَي  اظ ؿيط هسًٌَي ثِ اضاضي   ًبضثطي تجسيلػَاضؼ  : 9

  :شيل است ثٌسّبيثط اسبس ثبضس 

 ّوبى هحل  هيوت تطاًن هسًٌَيغسم( )ّلتبز ٍ پٌح 75/0هطثغ هؼبزل هتط هطثغ ثِ اظاي ّطهتط 1000اضي تب اض :الف

ت تـطاًن  وثطاثط هي75/1ثِ اظاي ّط هتط هطثغ هؼبزل  ييًسجت ثِ هبظاز ثٌس  هتط هطثغ 1500تب  1000اضاضي اظ  :ب

 هسًٌَي ّوبى هحل 

ثطاثـط   5/2ثِ اظاي ّط هتط هطثـغ هؼـبزل    يي ٍزٍهتط ًسجت ثِ هبظاز ثٌسّبي  2000هتطهطثغ تب  1500اضاضي اظ  : ج

  وت تطاًن هسًٌَي ّوبى هحلهي

ثِ اظاي ّط هتط هطثغ هؼبزل سِ ثطاثط هيوـت   يي ٍ زٍ ٍ سِثِ ثبال ًسجت ثِ هبظاز ثٌس ّبي هتط هطثغ  2000اضاضي   :د

 تطاًن هسًٌَي ّوبى هحل اذص هي گطزز. 

اضي ّب ػالٍُ هبًَى ضْطز 101هبًَى اغالح هبزُ  3هَضَع تجػطُ اظ هحل تلٌيي اضاضي هسًٌَي سْن ضْطزاضي  : ٌ

 تؼييي هي گطزز. ثططح ظيط ثط ضَاضع

 %15هتطهطثغ 1000تب  -1

 %5/17هتطهطثغ1500تب -2

 %20هتطهطثغ ثِ ثبال1500 -3

 هتسهستع اٍلیِ اش پسداخت سْن شْسدازی هعاف هیثاشٌد.500کلیِ ازاضی تا ّسهتساض تا :1تبصزٌ

 هیگسدد% تِ اعدادفَ  اضافِ 5جْت تفکیک ازاضی فاقد کازتسی هسکًَی  :2تبصزٌ

 ّصیٌِ آهادُ ساشی تِ ًسثت قدزالسْن شْسدازی ٍهالک هحاسثِ ٍدزیافت هیگسدد:3تبصزٌ

 ًبضثطي ًوي ثبضس. ضثطي ّب هطوَل پطزاذت ػَاضؼ تجسيلًبضثطي اظ تدبضي ثِ سبيط ًب تجسيل :4تبصزٌ

 .تؼييي تٌليق گطزيسُ است بيط ًبضثطي ّب ثِ تدبضي زض ثٌس )ز(ًبضثطي اظ س تجسيل :5تبصزٌ 

 واربزي امالن يالغ در حزيم  ػًارض تبذيل : 3

 64) هـبزُ   91سـبل   ثطاثط هيوت اضظش هؼبهالتي زاضايـي  پٌحهتطهطثغ ثِ اظاي ّط هتط هطثغ  10000اضاضي تب  : الف

 هبًَى هبليبتْبي هستوين( اذص ذَاّس ضس . 



  

 

ثطاثط هيوت اضظش  4اظاي ّط هتطهطثغ  هتطهطثغ ثِ 10000هتطهطثغ ثِ ثبال ًسجت ثِ هبظاز  10000ثطاي اضاضي اظ  :ب

 اذص ذَاّس ضس.  91سبل  هؼبهالتي زاضايي

) ثب پيطٌْبز ي اهٌبى تأهيي پبضًيٌگ ضا ًساضًس.  ػَاضؼ ًسط ٍ يب حصف پبضًيٌگ زض سبذتوبًْبيي ًِ اظ لحبظ كٌ : 4

 ( ثِ ضطح شيل ذَاّس ثَز:  5ضْطزاضي ٍ ثب تػَيت ضَضاي اسالهي ضْط ٍ ًويسيَى هبزُ 

 

 

 

 

 

 

لؾ ًسـطي پبضًيٌــگ  ، ًسـجت ثــِ ذطيـساضي يــي هطؼـِ ظهــيي زضضــؼبع     هبلــي هـي تَاًــس ثدـبي پطزاذــت هجــب  : 1تبصرره 

هتطهطثغ ثبظاي ّطٍاحسًسـطي پبضًيٌـگ اهـسام ًوبيـس ايـي ظهـيي هيجبيسـت زضتولـي ٍتػـطف          25هتطي ثويعاى 200حساًثط

 ضْطزاضي هطاضگيطز.

 4ساظ خسٍل ثٌ 3زضغس ضزيق  50ًين طجوِ ٍ اًجبضي تدبضي ثِ هأذص ػَاضؼ ًسط پبضًيٌگ  : 2 تبصره

 احـساث ضـسُ ثبضٌــس هطوــَل ػــَاضؼ      ،1370ًـِ هجـل اظ سـبل    هسـًٌَي ٍ تدـبضي   سبذتوبًْبي يي طجوـِ   : 3 تبصره

  پـبضًيٌـگ ًوي ثبضٌس .ًسط

زض غَضتيٌِ هبلٌيي سبذتوبًْبي يي طجوِ ًِ ثِ غَضت هدبظ سبذت ٍ سبظ ًوَزُ اًس ٍ پبضًيٌگ الظم ضا زضحيـب    : 4 تبصره

پبيبًٌبض زضيبكت ًوَزُ ثبضٌس . ثرَاٌّس يي طجوِ اضبكِ ًوبيٌس ضْطزاضي غطكبً ثطاي ٍاحـس   1391ظ سبل تأهيي ًوَزُ اًس ٍ هجل ا

 پبضًيٌگ زضيبكت ًوبيس .  يخسيس ػَاضؼ ًسط

ػَاضؼ حصف پبضًيٌگ )هَضَع خسٍل 2/1هبًَى ضْطزاضيْب ثطاثط100هبز5ُهبثِ التلبٍت زضيبكتي اظ هطوَليي تجػطُ:5تبصره

 هبثل هحبسجِ ٍزضيبكت ذَاّسثَز.100وِ هبزُ كَم(پس اظ ًسطخطي

ثػـَضت پلٌـبًي    % اكـعايص 20ثـب   هبظازثطآىكَم غطكبً ثطاي يي ٍاحس ًسط پبضًيٌگ هالى ػول هي ثبضس ٍ  هجبلؾ :6تبصره

 %(180هحبسجِ ذَاّس ضس)حساًثط تب

 

 ػًارض يه ياحذ وسزي پارويىگ ػىًان واربزي مله رديف

 اي هٌطقِهسنًَي بزابز قيوت تزامن  ّطتاد   هسنًَي 1

 اي هٌطقِهسنًَي ًَد بزابز  قيوت تزامن  اداري ، خدهاتي ، صٌؼتي  2

 اي هٌطقِهسنًَي د بزابز  قيوت تزامن ص تجاري 3



  

 

يلي ضا ػٍ ًػبة تلٌيٌي ططح تل ( تلٌيي ضسُ ثبضٌس …ٍ 147)هبزُ  ثِ ًليِ اهالًي ًِ ثسٍى هدَظ ضْطزاضي : 5

% هيـوت كطٍش تطاًن ّوبى هٌطوِ ػـَاضؼ تؼلـن   35حسًػبة هؼبزل  ضػبيت ًٌطزُ ثبضٌس ثِ اظاء ّط هتطهطثغ ًسط

 هي گيطز.

يٌػس هتط هطثغ تؼييي  ضْطي ي حس ًػبة تلٌيي ٍاحسّبي تدبضيهجٌبي هحبسجِ ي زضيبكت ػَاضؼ ًسط:  تبصره

  هي ضَز.)ثطاسبس هيوت ًسطي حس ًػبة هسًٌَي(

 ػَاضؼ تجسيل يي ٍاحس تدبضي ثِ چٌس ٍاحس تدبضي اظ ططين كطهَل شيل هحبسجِ هي گطزز :  : 6

) × )هتطاغ ٍاحس ايدبز ضسُ  )
5

2(
N

A  ;ٌس ٍاحس تدـبضي  هٌـَ  ثـِ ايٌٌـِ حـساهل      ػَاضؼ تجسيل يي ٍاحس ثِ چ

 گطزز . ثطاثط ططح تلضيلي ضػبيت ًػبة يي هـبظُ 

  تؼساز ٍاحسّبي اضبكِ ضسُ هي ثبضس . N  تبصره :

A : اضظش يي هتط تطاًن هبظاز هسًٌَي 

ف ضـسُ  % تؼطكِ ًظبم هٌْسسي ( ثب تَخِ ثِ ضاي ّيئت ػوـَهي حـص  3ايي ثٌس ) حن الٌظبضُ هٌْسسيي ًبظط هؼبزل  : 7

 است.

% ػَاضضبت ًَسبظي ٍ پـصيطُ ٍ تلٌيـي ًليـِ اضاضـي اػـن اظ      5ػالٍُ ثط ػَاضؼ زضيبكتي، ضْطزاضي هٌلق است : 8

. ًوبيـس  حسبة آهَظش ٍ پـطٍضش ٍاضيـع  ِ هستويوبً ث زضيبكت ٍ ضا ي ، آهَظضي ، غٌؼتي ٍ ؿيطُضتدبضي ، هسًٌَي ، ازا

 ٍ اغالحيِ ّبي ثؼسي( 1372طٍضش هػَة زيوبُ هبًَى تطٌيل ضَضاّبي آهَظش ٍ پ 13هبزُ  3)تجػطُ 

 عبك جذيل سيز امىان پذيزميباضذ تجاري بٍ واربزيُا سايز اس يعبمات باالي َمىف سيزسميه واربزي بذيلت :9

 (الشاميست مزبًعٍ ممزرات رػايت)

 92تػَيت ثطاي سبل  ضطح ضزيق

 هٌطوِ هسًٌَي تطاًن طٍشك ثطاثط 5 تدبضي ثِ ًبضثطيْب سبيط اظ ظيطظهيي ًبضثطي جسيلت 1

 هٌطوِ هسًٌَي تطاًن كطٍش ثطاثط 4 تدبضي ثِ ًبضثطيْب سبيط اظ زض طجوِ اٍل ًبضثطي جسيلت 2

 هٌطوِ هسًٌَي تطاًن كطٍش ثطاثط 3 تدبضي ثِ ًبضثطيْب سبيط اظ زضطجوِ زٍم ٍثِ ثبال ًبضثطي جسيلت 3



  

 

 جـسيل هيوـت ػـَاضؼ تـطاًن هسـًٌَي ٍ ت     ثطاثـط  25/3ضي تدـب  يًبضثطي اظ سبيط ًبضثطيْب ثِ اًجبض جسيلت تبصره :

 ثطاثط هيوت تطاًن هسًٌَي هبثل هحبسجِ ذَاّس ثَز.  75/3هؼبزل  ثِ تدبضي ًبضثطي اظ اًجبضي تدبضي

چٌبًچِ هبلٌيي اهالى زض ثرطي اظ هلي ذَز هجالً اهسام ثِ احساث ثٌب ًوَزُ ٍ يب تػـوين ثـِ احـساث ثٌـب زاضـتِ       : 99

% ػَاضؼ تدبضي سـبل  50كضب ثِ غَضت تدبضي استلبزُ ًوبيٌس ػطغِ هَضز استلبزُ آًبى هطوَل اذص  ثبضٌس ٍ اظ ايي

 ذَاّس گطزيس.  91

هبًَى ضَضاّبي ضْط ثِ هٌظَض خلَگيطي اظ ػسم استلبزُ ٍ يب استلبزُ ًبثدب اظ اهٌبًبت  76هبزُ  20ثِ استٌبز ثٌس  : 99

طُ ٍضي اظ سطَح هبثل استلبزُ زض ضْط، ثِ ضْطزاضي اخبظُ زازُ ٍ ظيطسبذت ّبي ضْطي ٍ ّوچٌيي اكعايص ضطيت ثْ

هي ضَز ثب ضػبيت هوطضات ثِ ضطح ثٌسّبي شيل ًسجت ثِ اذص ػَاضؼ سبليبًِ اظ اضاضي ثب ًبضثطي هسًٌَي ٍ تدـبضي  

 ( هـبًَى  64% ( هيوت هٌطوِ اي هَضَع زكتطچِ ثْبي هؼبهالت اهـالى هـبزُ )  20ؿيط هحػَض ثِ هبذص ثيست زضغس )

 هبليبت ّبي هستوين ثِ اظاي ّط هتطهطثغ اهسام ًوبيس. 

هٌظَض اظ اضاضي ٍ اهالى ثالاستلبزُ ضْطي آى زستِ اظ اضاضي ًِ ثِ غَضت هتطًٍِ ٍ ؿيط هحػَض ضّب ضسُ ًِ  -الف

 ثب ثْساضت هحيط ٍ سالهتي هطزم هحلِ هٌبكبت زاضز هي ثبضس. 

ي ضْطزاضي ٍ تأييس ثْساضـت هحـيط ٍ پـس اظ الػـبم سـِ      تطريع ايي گًَِ اضاضي ٍ اهالى ثبگعاضش هأهَضي -ب

اذطبض هبًًَي ثِ كَاغل يي هبُ اظ ّن زض هحل هصًَض ثِ ػْسُ ًويسيًَي ثِ ضيبست ضْطزاض ٍ ثـب ػضـَيت هؼـبًٍيي    

ػوطاًي ٍ ازاضي ٍ هبلي ٍ هسئَل ٍاحس زضآهس ٍ ضأي غبزضُ ثب تسلين ثِ هبلي يب هبلٌيي ٍ يب الػبم زض هحل اظ تـبضيد  

 الؽ هبثل اخطا هي ثبضس. اث

زض غَضت اػتطاؼ هبلي يب هبلٌيي ثِ ًحَُ تطريع ، هَضَع زض ًويسيَى هطًعي ضْطزاضي ضبّطٍز هتطٌل اظ  -ج

 ذَاّس ثَز. ي ضَز( هططح ٍ تػوين هترصُ هؼتجطٍ هؼبٍى ػوطاًي )هبّيبًِ تطٌيل هًلطاظ اػضبي ضَضاي اسالهي ضْطزٍ 

بى غسٍض ضاي ًويسـيَى هسـتوط زض ضـْطزاضي غـَضت ذَاّـس گطكـت. ٍ زض       اذص ػَاضؼ زض غَضت تؼلن اظ ظه -د

 هبثل پيگيطي است.  77غَضت ػسم پطزاذت اظ ططين ًويسيَى هبزُ 

هَاضزي ًِ ثِ زليل هسبئل حوَهي ٍ هضبيي ٍ يب ططح زض ًويسيَى ّبي هرتلق ازاضي تحت ثطضسـي ٍ ضسـيسگي    -ُ

 ل ايي هػَثِ هؼبف ٍ هستثٌي هي ثبضٌس. هطاض زاضًس تب ظهبى تؼييي تٌليق ًْبيي اظ ضوَ

 %( ػَاضؼ زضيبكت ذَاّس ضس. 80زضغس)زضزٍضُ هطوَليت تَسط هَزي ّطتبزغَضت پطزاذت ػَاضؼ زض : 1 تبصره



  

 

 ثَز. ضّطسبل هطوَل زضيبكت ػَاضؼ هعثَضزضسبلْبي ثؼسٍ ثِ ًطخ ضٍظذَاّسػسم پطزاذت ػَاضؼ هتؼلوِ ز: 2تبصره

 ًطي العاهي است .  ثسيْي است اذص پطٍاًِ زيَاض

هي ثبيسـت ثـِ اظاي زضيبكـت     يطات هسًٌَي اظ ضْطزاضي ضا زاضًسؼوًِ توبضبي غسٍض پطٍاًِ ت ًليِ هتوبضيبًي : 99

پطٍاًِ تؼويطات ثطاي ّط ٍاحس )ضبهل ًق سبظي، هَظائيي ًق ، سيوبًٌبضي ، سليسًبضي ٍ تـييطات خعئي ثِ استثٌبء 

ايٌٌِ ايي ضهـن ثـطاي   تطاًن هسًٌَي يي هتطهطثغ ّوبى هٌطوِ ضا پطزاذت ًوبيٌس هططٍ  ثط سوق ( ثب ّط هتطاغ هؼبزل زٍ ثطاثط 

 ػس ّعاض ضيبل ًوتط ًجبضس.ّط ٍاحس اظ پبً

سـطاهيي ٍ تؼويـطات خطئـي ثـِ     -ًليِ هتوبضيبًي ًِ توبضبي غسٍض پطٍاًِ ي تؼويطات تدبضي )ضبهل ًـق سـبظي   : 1تبصره 

 600000زضغس ػَاضؼ ضٍظ ضا پطزاذت ًوبيٌس هططٍ  ثـِ ايٌٌـِ حـساهل اظ     5ثبيست  استثٌبء سوق( ضا اظ ضْطزاضي زاضًس هي

 ضيبل ًوتط ًجبضس.

زض غَضتيٌِ تؼويطات هطثَ  ثِ ثبًٌْب ٍ هَسسبت اػتجبضي ٍ هَسسبتي ًِ ثِ غَضت ثبظضگبًي ازاضُ هي گطزًـس ثـِ    : 2تبصره 

 اضؼ ضٍظ هحبسجِ ٍ ٍغَل ًوبيس. % ػ40َضْطزاضي اخبظُ زازُ هيطَز خْت غسٍض پطٍاًِ تؼويطات ، 

هـبُ( ثـِ پبيـبى    6هْلت اػتجبض پطٍاًِ ي تؼويطات ضص هبُ هي ثبضس چٌبًچِ تؼويطات زض هْلت هٌـسضج زض پطٍاًـِ )   : 3تبصره 

ًطسس ٍ هؤزي توبضبي توسيس آى ضا زاضتِ ثبضس ، ثِ ضْطزاضي اخبظُ زازُ هي ضَز ثب ضػبيـت هلـبز هٌـسضج زض هـبزُ كـَم ٍ ثـب       

 ػَاضؼ ، ًسجت ثِ توسيس پطٍاًِ تؼويطات ثطاي ضص هبُ زيگط اهسام ًوبيس.زضيبكت 

هسـًٌَي( ًـِ هجـل اظ طـطح خـبهغ احـساث        –ضْطزاضي هدبظ است ًسجت ثِ اضائِ پبسد استؼالم اهالى هسيوي )تدبضي  : 93

ثـسٍى زضيبكـت ػـَاضؼ    آة ٍ ثـطم  گطزيسُ اًس پس اظ احطاظ تدبضي ٍ هسيوي ثَزى هلي ثط اسبس اسٌبز هبلٌيت يب كيطـْبي  

 ًبضثطي ، تطاًن ، ظيطثٌب ٍ ... غطكب ثب زضيبكت ػَاضؼ ًَسبظي ثط اسبس تؼطكِ ّبي ضٍظ زض سبلْبي هطثَطِ اهسام ًوبيس. تجسيل

ثطاي غسٍض پطٍاًِ سبذتوبًي اهالى هٌسضج زض هبزُ هصًَض ٌّگبم تدسيس ثٌب ٍ ًَسبظي زض حس هتطاغ ثٌبي هجلـي ثـطاي    تبصره :

زضغس ػَاضؼ ضٍظ هبثل هحبسجِ ٍ ٍغَل ذَاّس ثَز  30زضغس ػَاضؼ ضٍظ ٍ ثطاي اهالى تدبضي ثطاثط 50ًي ثطاثطاهالى هسٌَ

  ًبضثطي ًرَاٌّس ثَز. ايٌگًَِ اهالى هطوَل ػَاضؼ تجسيل ٍ

هحل هـَضز   هيوت هٌطوِ اي هؼبزل  ، هبّيبًِ  ضْطزاضي هدبظ است اظ اكطازي ًِ زض ًبضثطي ؿيط هطتجط كؼبليت هي ًوبيٌس  : 94

ٍ زض غَضت استٌٌبف اظ پطزاذـت ٍخـِ ،    ثِ اظاي ّطهتطهطثغ ػطغِ يب اػيبى)ّطًسام ثيطتط ثبضس(ػَاضؼ زضيبكت ًوبيسكؼبليت 

 هبًَى ضْطزاضيْب هبثل پيگيطي ذَاّس ثَز. 77هَضَع اظ ططين ًويسيَى هبزُ 



  

 

ًبهِ ٍ هدلِ ٍ زكتط هٌْسسي ثِ ضط  احـطاظ هسـًٌَي   زكبتط ًٍبلت، هطت، زكتط اسٌبز ضسوي ، اظزٍاج ٍ طالم ، زكتط ضٍظ تثصسُ:

هبًَى ضـْطزاضيْب(اظ ضـوَل    55هبزُ 24% هسبحت ًل)ثطاثط  ثٌس30ثَزى هلي ٍهبلٌيت   هبلي ًٍيع كؼبليت زض كضبي حساًثط

 هؼبف هيجبضٌس 14ثٌس

 

*****************************************



  

 

 طسيك وويسيَى هادُ صد ي ًحَُ هحاسثِ ػَازض اش هالىيٌي وِ اشگچگًَ

 ذيل خَاّد تَد هَاددزيافت هي ًوايٌد تساساس تس اتماء تٌا شْسدازی حىن  

 

ِ    ٍ ثسٍى ضػبيت ضَاثط ضْطسـبظي  1370تب پبيبى سبل  ِ ً هتوبضيبًي : 9هادُ  اهـسام ثـِ    ثـسٍى زضيبكـت پطٍاًـ

ِ ثط پطٍاًِ احـساث ًوـَزُ ثبضـٌس ٍ    بكيب ثٌبي اضذسهبتي ، غٌؼتي ٍ ؿيطُ سبظ تدبضي، ازاضي ، هسًٌَي ،  سبذت ٍ

ػـَاضؼ  % 20، زاذت خطيوِ گطزيسُ اًس ًويسيًَْبي هبزُ غس ثطاسبس تجػطُ ّبي هبزُ هصًَض هحٌَم ثِ پطزض

  هحبسجِ ٍ زضيبكت ًوبيس. 1392يلي خبضي هطثَ  ثِ تؼطكِ سبل هدبظ ططح تلػ تطاًنثط هبظاز  ٍپصيطُ 

ثسٍى ضػبيت ضَاثط ضْطسبظي ٍ ثـسٍى   29/12/1377تب تبضيد  1/1/1371هتوبضيبًيٌِ ًِ اظ تبضيد  : 9هادُ 

 ِ ثط پطٍاًِيب ثٌبي اضبكبذت ٍسبظ تدبضي ، ازاضي ، هسًٌَي ،  ذسهبتي ، غٌؼتي ٍ ؿيطُ ـسزضيبكت پطٍاًِ اهـسام ثِ 

ِ ت خطيوـ زضًويسيَى ّبي هبزُ غس ثطاسبس تجػطُ ّبي هبزُ هصًَض هحٌَم ثـِ پطزاذـ  ًوــَزُ ثبضٌسٍ  احساث

% تؼطكِ ًليِ ػَاضضبت هتؼلوِ اػن اظ ) ػَاضؼ پصيطُ ، هبظاز تطاًن ، ًسطي حس ًػبة ، ػـَاضؼ  30 اًسگطزيسُ 

 0 ًوبيسهحبسجِ ٍ زضيبكت  1392ضا هطبثن تؼطكِ ّبي سبل ثبظ تطاس ٍ ؿيطُ ٍض تلٌيي ، ثبلٌي هحػَض ٍ

ثـسٍى   ٍضػبيـت ضـَاثط ضْطسـبظي     ثسٍى 29/12/1383تب تبضيد  1/1/1378اظ تبضيد  هتوبضيبًيٌِ : 3هادُ 

 ِ ثط پطٍاًِيب ثٌبي اضبكسبظ تدبضي ، ازاضي ، هسًٌَي ،  ذسهبتي ، غٌؼتي ٍ ؿيطُ  اهسام ثِ سبذت ٍپطٍاًِ  زضيبكت

اذـت خطيوـِ   ثـبضٌس ٍ زض ًويسيًَْـبي هبزُ غـس ثطاسبس تجػطُ ّبي هبزُ هصًَض هحٌَم ثِ پطز احساث ًوَزُ

ػَاضؼ پصيطُ ، هبظاز تطاًن ، ًسـطي حـس ًػـبة ، ػـَاضؼ     هتؼلوِ اػن اظ اضضبت% تؼطكِ ًليِ ػ40َاًس گطزيسُ

 0ًوـبيسهحبسجِ ٍ زضيبكت  1392 بلـسضا هطبثن تؼطكِ ّبي ثبظ تطاس ٍ ؿيطُ ٍض تلٌيي ، ثبلٌي هحػَض ٍ

ٍ ثـسٍى زضيبكـت   ثسٍى ضػبيـت ضـَاثط ضْطسـبظي     29/12/85 تب 1/1/84اظ تبضيد  ًِ هتوبضيبًي اظ : 4هادُ 

ِ يب ثٌبي اضبكاهسام ثِ سبذت ٍسبظ تدبضي ، ازاضي ، هسًٌَي ،  ذسهبتي ، غٌؼتي ٍ ؿيطُ اًِ پطٍ  احـساث  ِ ثط پطٍاًـ

اًس  زضًويسيَى ّبي هبزُ غس ثطاسبس تجػطُ ّبي هبزُ هصًَض هحٌَم ثِ پطزاذت خطيوِ گطزيسًُوَزُ ثبضٌس ٍ 

وـِ اػـن اظ   ؼلثب زضًظطگـطكتي ػَاضضـبت هت   85 ، 84تَخِ ثِ ايٌٌِ هيوتْبي اضظش هؼبهالتي سبذتوبًي سبلْبي  ثب



  

 

ّيچگًَـِ ػـَاضؼ   ؿيطُ ثـَزُ   ػَاضؼ پصيطُ هبظاز ثطتطاًن ، ًسطي حسًػبة ، ػَاضؼ تلٌيي ثبلٌي هحػَض ٍ

 زيگطي زضيبكت ًرَاّس ضس .

ثِ ثؼس ثسٍى ضػبيت ضَاثط ضْطسبظي ثسٍى زضيبكـت پطٍاًـِ اهـسام ثـِ      1/1/86هتوبضيبًيٌِ اظ تبضيد  : 5هادُ 

ًوـَزُ ثبضـٌس ٍ زض    احـساث  ِ ثط پطٍاًِيب ثٌبي اضبكٍ ؿيطُ بذت ٍ سبظ تدبضي،ازاضي ،هسًٌَي ،ذسهبتي ،غٌؼتي س

ًويسيًَْبي هبزُ غس ثطاسبس تجػطُ ّبي هبزُ هصًَض هحٌَم ثِ پطزاذت خطيوِ گطزيسُ اًس ػالٍُ ثط پطزاذـت  

 پطزاذت ًوبيٌس .   1392ِ سبل خطائن غبزضُ هبزُ غس هي ثبيست ًليِ ػَاضضبت هتؼلوِ ثط اسبس تؼطك

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 « 9399هادُ صد شْسدازيْا  دز سال 99آييي ًاهِ ازشش هؼاهالتي ساختواى ّا هَضَع تثصسُ » 

 

 

 

ف
دي

ز
 

 )زيال( 99سال  گسٍُ ساختواًي شـــسح

  000/100/1 سَلـــــِ كلــــعي 1

2 
 سوقسبذتوبى ّبي اسٌلت كلعي ٍ ثتًَي ثب ّط ًَع 

 تبچْبض سوق
000/400/1 

 
 سبذتوبى ّبي اسٌلت كلعي ٍ ثتًَي ثب ّط ًَع سوق

 اظچْبض سوق ثِ ثبال
000/600/1 

3 
سبذتوبى اسٌلت هرتلط هػبلح ثٌبئي ثب ستَى 

 كلعي يب ثتًَي ٍ سبذتوبى اسٌلت آخطي
000/000/1 

 000/500 سبذتوبى اسٌلت توبم چَة هؼوَلي 4

 000/700 غٌؼتيسبذتوبى اسٌلت توبم چَة  5

 000/400 اسٌلت هرلَ  ذطت ٍ گل ٍ سٌگ ٍ چَة 6

 000/70 زيَاض ًطي ثب ّط ًَع هػبلح هتط طَل 7

8 
اضبكِ ًوَزى ثِ اضتلبع هدبظ ثب ّط ًَع اسٌلت    

 زض هتط هطثغ )ثتًَي ،كلعي، آخطي( ّط سبًتي هتط
000/6 

 



  

 

 

 مطزفيّت اليحٍ ػًارض حكّ

هيازيي  اصالح هؼاتطٍ تَسؼِ ٍ اخطای ؼطحْای احساث تؼطيط ٍ اهالوي وِ تطاثط ظي ٍتِ وليِ اضا مادٌ ياحذٌ  :

تطای يىثاض تؼلك هيگيطزوهِ   يتططفهيا تَسؼِ ٍالغ هيطًَس ػَاضض حك  تؼطيعي اصالحي يا احساثي يا تطگصض زض

 0َاّسگطزيساظصاحثاى ايي لثيل اهالن تطاتط هفازتثصطُ ّای شيل ايي هازُ ٍاحسُ تَسػ ضْطزاضی ٍصَل ذ

هصوَض زض هتي  هازُ ٍاحهسُ   وليِ اضاظي ٍاهالوي وِ زضهؼطض اخطای ؼطحْای يتططفهػَاضض حك  : 1تبصره 

% تاليواًسُ ليوت ضٍظ ظهيي وِ تَسػ واضضٌاس ضسوي زازگسهتطی تؼيهيي هيگهطزز    20لطاض هي گيطًس ػثاضت اظ 

 ذَاّس تَز.

ٍ تماظای هاله ًسثت تهِ ا  زضصَضت هَافمت ٍ : 2تبصره   اظ ياهالوهي وهِ لسهوتي اظيى زضاخهطای يىه      ضاظهي 

ٍ   ؼطحْای هصوَضزض  هازُ ٍاحسُ زضهؼطض اخطای ؼطح ٍالغ هيطًَس ضْطزاضی زضلالة هفازلاًًَي ظههيي ضهْطی 

ضهْطزاضيْا تطحسهة    توله تطای اخطای تطًاهِ ّای ػوَهي ، ػوطاًي ، ًظاهي ، زٍلت ٍ ٍ اليحِ لاًًَي ًحَُ ذطيس

ٍ  هيگيطز وِ زضهؼطض ؼطح لطاض هله ضا اى يى لسوت اظاػي اضظش ػطصِ ٍ هَضز ّوهطاُ تهاهيعاى حهك     اضظيهاتي 

 يا تِ ٌّگام اخطای ؼطح هالن ػول زضتؼييي هؽالثات ٍ ًوَز تا ذَاّس تميِ هله زضليست ٍاحسی هٌظَض يتططفه

 0تسّي ضْطزاضی لطاضگيطز

لالة تَافك ضػايت تؼطيط ؼثك ؼهطح   زض يا چٌاًچِ هالىي اظضْطزاضی زضذَاست پطٍاًِ ساذتواًي ٍ : 3تبصره 

ٍ  تصَضت ضايگاى هله ذَزضا هيازيي ضازاضتِ تاضسٍ اصالح هؼاتطٍ تفصيلي ضاتطای اهطتَسؼِ ٍ  اصالح سٌس ًوايهس 

ذهَززاضی ًوايهس ، تهسيْي اسهت      يتطهطف هْطزاضی اظزضيافت حك ض زضاذتياضضْطزاضی لطاضزّس همساضتؼطيط ضا

 .ًوايس هٌظَض ّعيٌِ ّای هالي ذَز لالة غطاهت هله زضاسٌاز زض ضا يتططفهضْطزاضی هي تَاًس ػَاضض حك 

 



  

 

لاًَى هاليات تط اضظش افعٍزُ  38ٍ  16تا ػٌايت تِ هازُ 

هؼهاٍى   24/7/89 ههَضخ  51639/4/50ٍ ًاهِ ضهواضُ  

هحتطم ػوطاًي استاًساضی سوٌاى هٌعن تهِ ًاههِ ضهواضُ    

ضياسهههت هحتهههطم   31/6/89 ههههَضخ 01/1/29261

ماليات بز ارسش ، اضيْا ٍ زّياضيْای وطَضساظهاى ضْطز

، هطوَلتِ هثالغ هصَب ػَاضض واال ٍ ذسهات   افشيدٌ

 تَز . اظافِ ٍ لاتل ٍصَل ذَاّس



  

 

 

 ازِ دستگاّْای حفّاالزض اش وليّ اليحِ تسلسازی ػَازض حكّ

 

َز اظ ًليِ ضطًتْب ٍ يب زستگبّْب ، ض ثِ ضْطزاضي اخبظُ زازُ هي

،  ، ضطًت هربثطات ، ضطًت گبظ ةضبهل ضطًت آة ٍ كبضال

ضطًت ثطم ٍ سبيط زستگبّْبي حلبض ًِ اهسام ثِ احساث ضجٌِ ّبي 

ظيطظهيٌي ٍ َّايي زض هؼبثط سطح ضْط هي ًوبيٌس زض اخطاي هبزُ 

سيعزُ زستَضالؼول ًحَُ ّوبٌّگي ٍ غسٍض هدَظ حلبضي زض سطح 

ضْطّبي ًطَض هػَة ًويسيَى ػبلي ّوبٌّگي اهَض اخطايي 

ّيأت هحتطم  4/11/1366ي ًطَض ٍ زض اخطاي هػَثِ هَضخ ضْطّب

هبًَى هبليبت ثط اضظش  50ٍظيطاى ٍ ثِ استٌبز تجػطُ يي هبزُ 

سبليبًِ ثِ اظاي ّط هتط طَل االضؼ ثِ غَضت  حنّ اكعٍزُ ػَاضؼ

 ( ضيبل ٍغَل ًوبيس.1500) پبًػسّعاض ٍ هجلؾ 

 



  

 

 

 1392غ در محذيدٌ لاوًوي ي حزيم ضُز در سال پسماوذَاي ػادي ضُزي يال ػًارضاليحٍ وحًٌ تؼييه 

 

اظ تاضيد تصَية تؼطفِ ػَاضض پسواًس اظ هالىيي ٍ هتصطفيي ٍ تْطُ تطزاضاى اههالن ٍالهغ زض هحهسٍزُ     : 1مادٌ 

لاًًَي ٍ حطين ضْط ضاّطٍز ، ضْطزاضی هَظف تِ اذص هثالغ ايي تؼطفِ تِ صَضت سالياًِ خْت ػاضظِ ی ظيست 

 تَز. هحيؽي پسواًس ذَاّس

زفهي   هٌحصطا خْت اهَض هطتَغ تِ ذسهات ضْطی ٍ پسواًس )خوغ يٍضی حوهل  1هثالغ زضيافتي هازُ  : 2مادٌ 

 تْساضتي( ّعيٌِ ذَاّس ضس.

خهايعُ   زضصهس  10وليِ ضْطًٍساى هي تَاًٌس تِ ضطغ پطزاذت ػَاضض پسواًس زض سال ههَضز ػوهل اظ    : 3مادٌ 

 .ذَش حساتي ػاضظِ پسواًس استفازُ ًوايٌس 

تا اضائِ اسٌاز هثثتِ ًظيط لثَض هصطفي،يب  پاياًىاضوليِ هَزياى اظ تاضيد اذص پطٍاًِ ساذتواًي تا ظهاى  : 4مادٌ 

 ، تطق ٍ گاظ وِ اثثات تْطُ تطزاضی هي ًوايس اظ پطزاذت ػَاضض پسواًس هؼاف هي تاضٌس.

پسهواًس   ػهَاضض ، هطوَل پطزاذهت  پس اظ صسٍض پطٍاًِ تْطُ تطزاضی تِ ًسثت هاّْای تاليواًسُ سال  : تبصره

 ذَاّس تَز.

لطاضزازّهای اخهاضُ ٍ ...    -وسهثي  صسٍض ّطگًَِ هفاصا حساب اػن اظ استؼالهات ساذتواًي ٍ حفاضی  : 5 مادٌ

 هٌَغ تِ اذص هفاصا حساب اظ ضْطزاضی اظ خولِ ػَاضض ًَساظی ،ػَاضض پسواًس ٍ ... هي تاضس.

پسواًس هؼاف هي تاضٌس تسيْي است چٌاًچهِ زض ايهي    اظ پطزاذت ػَاضضهساخس ، حسيٌيِ ّا ٍ تىايا  : 1تبصره 

اهاوي ٍاحسّای غيط هطتثػ )هاًٌس ٍاحسّای تداضی ٍ ...( هستمط تاضٌس هتٌاسة تا تؼساز ٍاحس ٍ ًَع وسة هطوَل 

 پطزاذت ػَاضض پسواًس ذَاٌّس تَز.

 هي تاضٌس. اظ پطزاذت ػَاضض پسواًس هؼاف  يهساضس )اتتسايي ، ضاٌّوايي ، هتَسؽِ(زٍلتي ٍ غيط زٍلت : 2تبصره 



  

 

 9399پسواًد دز سال  ػَازضًحَُ هحاسثِ 

 ٍاحدّای هسىًَي:*

 ػَاضض پسواًس ٍاحس هسىًَي =170000( × ػَاضض ًَساظی هله)×  85/0

 

 2 ٍ تيطتط اظ 4/0تيطتط تاضس.)وسطّای ووتط اظ  2ووتط ٍ اظ  4/0حاصل وسط زاذل پطاًتع ًوي تَاًس اظ  تبصره:

 لاتل اػوال ًوي تاضس(.

 هساوص ادازی ، آهَششي ، تجازی ٍ...  *

ػَاضض وسة يه سهال ّوهاى    6/0ػَاضض پسواًس ٍاحسّای تداضی وِ صٌف هحسَب  هي ضًَس هؼازل  الف:

 تاضس. ٍاحس هي

ًوهي گطزًهس   تي ٍ ذسهاتي وِ صٌف هحسهَب  ضطوتْای زٍل –يهَظضي  –ػَاضض پسواًس وليِ هطاوع ازاضی  ب:

 تطاتط ػَاضض ًَساظی يه سال. 7/1ل هؼاز

تطاتهط   3/2ػَاضض پسهواًس  هؼهازل    خْت تاًىْا ، هَسسات هالي ٍ صٌسٍلْای لطض الحسٌِ هَظفٌس : 1تبصره 

 ػَاضض ًَساظی يه سال ضا پطزاذت ًوايٌس.

يافهت  ضا زض وسة ساالًِ هطتَغ تِ ّواى ضغلػَاضض   2/1 هؼازل(ليست پيَست  )هطاغل پط ظتالِ زض هَضز  ج:

  ًوايس.

تطاتهط ػهَاضض    3/2وِ صٌف هحسهَب ًوهي ضهًَس هؼهازل     غل پط ظتالِ هٌسضج زض ليست پيَست تٌس)ج (هطا د:

عضهىي ،  . )تيواضستاًْا ٍ هطاوهع تْساضهتي ، زاضٍذاًهِ ّها ، زًساً     ضا هي تايست پطزاذت ًوايٌس ًَساظی يه سال

 هؽة ، وليٌيه ، زضهاًگاُ(

وِ زض لالة تؼاضيف فَق ٍالغ ًطسُ اًس ، لىي تَليس پسواًس زاضًس، هَظفٌس ظهوي  هطاوع ، ًْازّا ٍ ساظهاًْايي  *

ػمس لطاضزاز ذاظ وِ تِ تصَية ضَضای اسالهي ضْط ذَاّس ضسيس اظ ذسهات پسواًس زض زاذل ٍ ذهاضج حهطين   

 تطذَضزاض گطزًس.

 ٍ هٌدط تِ صسٍض حىن اضخاع 77زض هْلت همطض پطزاذت ًگطزز ٍ تِ وويسيَى هازُ  ػَاضض فَق زض صَضتيىِ *

 زضصس تاتت تْای ٍصَل ذَاّس گطزيس. 3هطوَل افعايص  ُ ٍهٌدط تِ صسٍض اخطائيِ گطززسيگطز تطػليِ هَزی

80000 



  

 

 يًارض محلّـاَص ػـٍ وـاليح

 

ث٠ ج٢ز ٝنّٞ ث٠ ٗٞهغ ُٗبٓجبر ق٢طزاضي ، سؿطيغ زض ًابض  

ٗطاجؼيٚ ، اضائ٠ ذسٗبر ُٗٔٞة ث٠ ق٢طٝٛساٙ ، جٔاُٞيطي اظ  

اظ سوؿيٍ ُٗبٓجبر ٝ ؾاطػز ثركاي ثا٠ اجاطاي      سٞضٕ ٛبقي

دطٝغٟ ١بي ػ٘طاٛي ٗهٞة قاٞضاي اؾاالٗي قا٢ط زض هبٓات     

% اظ ٗياعاٙ  01ثٞزج٠ ١بي ؾٜٞاسي ، قا٢طزاضي ٗجابظ اؾاز    

ثس١ي ًٔي٠ ٗشوبييبٛي ٠ً س٘بيْ ث٠ دطزاذز ٛواسي ُٗبٓجابر   

ق٢طزاضي ٛبقي اظ ػٞاضو ٗحٔي ٝ ػٞاضو هابٛٞٛي ٗحبؾاج٠   

زاضٛاس ، زض هبٓات جابيعٟ    ضا ٗبزٟ نس  قسٟ احٌبٕ  انساضي اظ

 ذٞـ حؿبثي ٗحبؾج٠ ٝ زضيبكز ٛ٘بيس . 

 
 


