لبٔٔ ْٛظبَ ّ٘بٕ٘گ پؽظاضت وبؼوٕبْ ظٌٚت  ٚايالزبت ثؼعي آْ

لبٔٔ ْٛظبَ ّ٘بٕ٘گ پؽظاضت وبؼوٕبْ ظٌٚت ًِٛةِ 1370/6/13دٍف نٛؼاي اقالِي
ِبظٖ 1ـ زمٛق ِجٕبء ِكتطعِيٓ ؼقّي ِهّٛي لبٔ ْٛاقتطعاَ وهٛؼي ِ ٚمؽؼات اقتطعاِي
نؽوتٙبي ظٌٚتي ًِٛة  1352ثؽاثؽ اقت ثب زبيً ضؽة ضؽيت زمٛق ِٛضٛع ِبظٖ 33
لبِٔ ْٛػوٛؼ ظؼ ػعظ ِجٕبء گؽِ ٖٚؽثٛط ثهؽذ خعٚي ؾيؽ وٗ خبيگؿيٓ خعٚي زمٛق ِبظٖ 32
لبٔ ْٛاقتطعاَ وهٛؼي ِي نٛظ تؼييٓ ِي گؽظظ .



گؽ ٖٚ

ػعظ ِجٕبء 

 1

 400

 2

 450

 3

 500

 4

 560

 5

 620

 6

 680

 7

 740

 8

 810

 9

 880

 10

 950
 1020

 11


فٛايً اػعاظ ِجٕبء گؽٙ٘ٚبي ِتٛاٌي ثؼع اؾ گؽ 11 ٖٚثٗ تؽتيت  ٚ 70زعاوثؽ گؽ ٖٚلبثً ازؽاؾ ،
گؽ 20 ٖٚضٛا٘ع ثٛظ .
تجًؽٖ 1ـ گؽٙ٘ٚبي ٚؼٚظي ِكتطعِيٓ ِهّٛي ايٓ لبٔ ْٛثب ظؼ ٔظؽ گؽفتٓ ِمبعغ تسًيٍي
آٔبْ ٛٔ ٚع  ٚزكبقيت نغً  ،اّ٘يت ٚظبيف ِ ،يؿاْ ِكئٌٛيتٙب  ٚثؽزكت ؼقتٗ ٘ب  ٚؼنتٗ
٘بي ِطتٍف نغٍي ظؼ يىي اؾ يبؾظٖ گؽ ٖٚاٚي خعٚي ِٛضٛع ِبظٖ  1تطًيى ِي يبثع .
تجًؽٖ 2ـ اػعاظ ِجٕبي زمٛق ِب٘بٔٗ ِمبِبت ّ٘ ٚغؽاؾ آٔبْ ثهؽذ ؾيؽ تؼييٓ ِي گؽظظ وٗ ثب

اػّبي ضؽيت ِػوٛؼ ظؼ ِبظٖ  1لبثً پؽظاضت ضٛا٘ع ثٛظ .
اٌف ـ ِؼبٔٚيٓ ٚؾؼاء 1700
ة ـ اقتبٔعاؼْ  ،قفؽاء 1800
ج ـ ٚؾؼاء ّٔ ٚبيٕعگبْ ِدٍف نٛؼاي اقالِي ِ ،ؼبٔٚيٓ ؼئيف خّٛٙؼ ،
ِؼبٔٚيٓ ل ٖٛلضبئيٗ  ٚؼئيف وً ظيٛاْ ِسبقجبت 1900
ظ ـ ِؼب ْٚاٚي ؼئيف خّٛٙؼي ٛٔ ،اة ؼئيف ِدٍف نٛؼاي اقالِي  ٚاػضبي نٛؼاي ٔگٙجبْ
2000
٘ـ ـ ؼؤقبي قٗ ل2200 ٖٛ
تجًؽٖ 3ـ ِمبِبت ِػوٛؼ پف اؾ پبيبْ ظٚؼاْ تًعي ثٗ تؽتيت ظؼ ثبالتؽيٓ گؽٙ٘ٚبي خعٚي
فٛق تطًيى ِي يبثٕع  ٚزمٛق ٘ؽ يه اؾ آٔبْ ثؽاقبـ ػعظ ِجٕبي گؽِ ٖٚؽثٛط تؼييٓ ضٛا٘ع
نعٔ .طكت ٚؾيؽاْ ظٚؼاْ أمالة اقالِي ثب ِؼب ْٚاٚي ؼئيف خّٛٙؼ ّ٘غؽاؾ ِي گؽظٔع .
تجًؽٖ 4ـ ظٌٚت ِىٍف اقت تغييؽ ضؽيت زمٛق ِٛضٛع ِبظٖ  33لبٔ ْٛاقتطعاَ وهٛؼي ٚ
ايالزبت ثؼعي آٔؽا وٗ ّ٘ٗ قبٌٗ ثب تٛخٗ ثٗ نبضى ٘ؿيٕٗ ؾٔعگي ِهتؽوبً تٛقظ قبؾِبْ اِٛؼ
اظاؼي  ٚاقتطعاِي وهٛؼ ٚ ،ؾاؼت اِٛؼ التًبظي  ٚظاؼائي  ،قبؾِبْ ثؽٔبِٗ  ٚثٛظخٗ  ٚثبٔه
ِؽوؿي خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ پيهٕٙبظ ضٛا٘ع نع ِٛؼظ تًٛيت لؽاؼ ظ٘ع  ٚثٗ ّ٘يٓ ٔكجت
زمٛق ثبؾٔهكتگبْ ِ ٚكتّؽي ثگيؽاْ ؼا افؿايم ظ٘ع .
ِبظٖ 2ـ زمٛق ِكتطعِيٓ ظؼ ٘ؽ قبي ثب ظؼ ٔظؽ گؽفتٓ ضعِت لبثً لجٛي آٔبْ ظؼ قبي لجً
ثهؽذ ؾيؽ تؼييٓ ِيگؽظظ.
( ضؽيت افؿايم قٕٛاتي  ) 1 +زمٛق قبي لجً = زمٛق ٘ؽ قبي
ضؽيت افؿايم قٕٛاتي قبالٔٗ ثؽ اقبـ اؼؾنيبثي نبغٍيٓ ثٗ ِيؿاْ  5 ، 4 ، 3ظؼيع ضٛا٘ع ثٛظ
.
تجًؽٖ 1ـ ِكتطعِيٕي وٗ زمٛق آٔبْ ثب ايٓ لبٔ ْٛتغجيك ظاظٖ ِي نٛظ ظؼ لجبي ٘ؽ قبي اؾ
ضعِت ضٛظ تب پبيبْ قبي  1369اؾ افؿايم قٕٛاتي ثٗ ِيؿاْ  %3زمٛق ِجٕبء آضؽيٓ گؽٙ٘ٚبي
ِؽثٛط وٗ ثؽ اقبـ ِمبعغ تسًيٍي آٔبْ تؼييٓ ضٛا٘ع نع ثؽضٛؼظاؼ ضٛإ٘ع گؽظيع .
تجًؽٖ 2ـ افؿايم قٕٛاتي ثؽاي ٘ؽ يه اؾ ِمبِبت ِٛضٛع تجًؽٖ ِ 2بظٖ  1ثؽ اقبـ ػعظ
ِجٕبي ِؽثٛط ِسبقجٗ ضٛا٘ع نع .

تجًؽٖ 3ـ ِهٌّٛيٓ تجًؽٖ ِ 3بظٖ  1ظؼ يٛؼت انتغبي ظؼ ٘ؽ يه اؾ ظقتگب٘ٙبي ظٌٚتي ٚ
ٔٙبظ٘بي أمالة اقالِي ِ ٚؤقكبت  ٚنؽوتٙبئي وٗ نّٛي زىُ ثؽ آٔٙب ِكتٍؿَ غوؽ ٔبَ اقت
اؾ افؿايم قٕٛاتي ثؽ اقبـ اػعاظ ِجٕبي گؽِ ٖٚؽثٛط ثؽضٛؼظاؼ ضٛإ٘ع نع .
تجًؽٖ  4ـ ِكتطعِيٕي وٗ ثيم اؾ  30قبي ضعِت ظٌٚتي ظانتٗ  ٚظاؼٔع  ٚوكٛؼات ِؽثٛط ؼا
پؽظاضت ّٔٛظٖ  ٚيب ثّٕبيٕع ثدبي ِؼبظي ؼيبٌي آضؽيٓ پبيٗ ِٛضٛع ِبظٖ  3لبٔ ْٛايالذ ِمؽؼات
ثبؾٔهكتگي ٚ ٚظيفٗ لبٔ ْٛاقتطعاَ وهٛؼي ًِٛة ِ 1368/12/13يتٛإٔع ظؼ لجبي ٘ؽ قبي
ضعِت ِبؾاظ ثؽ  30قبي اؾ افؿايم قٕٛاتي ِضبػف ثؽضٛؼظاؼ ثبنٕع
ِبظٖ 3ـ خعٚي ٔ ٚس ٖٛاؼتمبء گؽِ ٖٚكتطعِيٓ ثب ظؼ ٔظؽ گؽفتٓ اؼؾل وبؼ ِ ،يؿاْ ِكئٌٛيتٙب ،
اّ٘يت ٚظبيف  ،قٛاثك تدؽثي  ،تسًيالت  ٚاؼؾنيبثي نبغٍيٓ تؼييٓ ضٛا٘ع نع وٗ ظؼ ؾِبْ
تغجيك زمٛق ِ ٚؿايبي وبؼوٕبْ نبغً ّ٘ ٚچٕيٓ ظؼ اخؽاي ِٛضٛع ِبظٖ  2ايٓ لبٔٔ ْٛيؿ
ِالن ػًّ لؽاؼ ضٛا٘ع گؽفت  .تؼعاظ گؽٙ٘ٚبي لبثً تطًيى ظؼ ٘ؽ ِمغغ تسًيٍي ثب ظؼ
ٔظؽ گؽفتٓ ػٛاًِ فٛق  5اٌي  7گؽ ٖٚتؼييٓ ِي گؽظظ .
تجًؽٖ 1ـ ِكتطعِيٕي وٗ اؼتمبء گؽِ ٖٚي يبثٕع زمٛق آٔٙب ثؽاقبـ ػعظ ِجٕبء ظؼ گؽ ٖٚخعيع ثٗ
اضبفٗ ِدّٛع افؿايهٙبي قٕٛاتي ظؼ گؽ ٖٚلجً تؼييٓ ِي گؽظظ
تجًؽٖ  2ـ ِكتطعِيٕي وٗ ِهبغً آٔبْ ظاؼاي ٚيژگيٙبي ضبو  ٚپيچيعٖ ثٛظٖ  ٚاؾ زكبقيت
ثبالئي ثؽضٛؼظاؼ اقت  ٚيب ظاؼاي ِٙبؼتٙبي ضبو  ٚضبؼق اٌؼبظٖ ِي ثبنٕع ظؼ يىي اؾ گؽٙ٘ٚبي
خعٚي ِٛضٛع ِبظٖ  1تطًيى ِي يبثٕع .
تجًؽٖ  3ـ ِكتطعِيٕي وٗ ثٗ ظؼخٗ ؼفيغ نٙبظت ٔبئً نعٖ يب ِي نٔٛع ّ٘ٛاؼٖ ظؼ ظ ٚگؽٖٚ
ثبالتؽ اؾ ِكتطعِيٓ نبغً ِ ٚهبثٗ تطًيى ِي يبثٕع  ٚثؽ اقبـ گؽ ٖٚتؼييٓ نعٖ اؾ افؿايم
قٕٛاتي قبالٔٗ وّبوبْ ثؽضٛؼظاؼ ضٛإ٘ع نع .
تجًؽٖ 4ـ ظٌٚت ِيتٛأع ظؼ ِٛاؼظ ؾيؽ ثٗ ِكتطعِيٓ يه اٌي ظ ٚگؽ ٖٚتهٛيمي ػال ٖٚثؽ گؽٖٚ
اقتسمبلي آٔبْ اػغبء ّٔبيع
اٌف ـ آؾاظگبْ
ة ـ خبٔجبؾاْ أمالة اقالِي
ج ـ ؼؾِٕعگبٔي وٗ زعالً ِ 6بٖ ِتٛاٌي يب ِ 9بٖ ِتٕبٚة ظؼ خج٘ ٗٙبي ٔجؽظ زك ػٍيٗ ثبعً
ضعِت ّٔٛظٖ أع .

ظ ـ ِعيؽاْ
٘ـ ـ ِكتطعِيٕي وٗ ضعِبت ثؽخكتٗ أدبَ ظاظٖ ثبنٕع .
تجًؽٖ  5ـ ِكتطعِيٕي وٗ تٕؿي گؽِ ٖٚي يبثٕع ِبثٗ اٌتفبٚت زمٛق ِجٕبي گؽ ٖٚلجٍي ثب گؽٖٚ
خعيع ثٗ اضبفٗ ِدّٛع افؿايهٙبي قٕٛاتي لجٍي ؼا ظؼيبفت ضٛإ٘ع ّٔٛظ .
٘ؽ گ ٗٔٛافؿايهٙبي قٕٛاتي ثؼعي ايٓ لجيً ِكتطعِيٓ ظؼ گؽ ٖٚخعيع ٔ ٚيؿ افؿايم زمٛق
ٔبني اؾ اؼتمبء گؽ ٖٚثؼعي آٔبْ تب اقتٙالن وبًِ اؾ ِبثٗ اٌتفبٚت ِػوٛؼ وكؽ ضٛا٘ع نع .
تجًؽٖ  6ـ تسًيالت غيؽؼقّي ِكتطعِيٕي وٗ لبثٍيت أغجبق ثب ِعاؼن تسًيٍي ؼقّي ؼا
ظانتٗ ثبنٕع ثب ِعاؼن تسًيٍي ؼقّي ّ٘غؽاؾ ضٛإ٘ع نع .
ِبظٖ  4ـ ِيؿاْ فٛق اٌؼبظٖ نغً ِكتطعِيٓ نبغً زعالً ثؽاثؽ ثب  % 50زمٛق ِجٕبء گؽٖٚ
ِؽثٛط تؼييٓ ِي گؽظظ وٗ ثب ظؼ ٔظؽ گؽفتٓ ٔٛع وبؼ ٚ ٚظبيف ِ ٚكئٌٛيتٙب ثٗ ِٕظٛؼ ايدبظ
ّ٘بٕ٘گي ظؼ پؽظاضتٙب تب  %150زمٛق ِجٕبء آٔبْ لبثً افؿايم اقت .
تجًؽٖ  1ـ فٛق اٌؼبظٖ نغً ِتًعيبْ ِهبغً ِعيؽيت  ٚقؽپؽقتي ػال ٖٚثؽ فٛق اٌؼبظٖ نغً
ِٛضٛع ايٓ ِبظٖ تب  %25زمٛق ِجٕبء آٔبْ لبثً افؿايم اقت .
تجًؽٖ  2ـ فٛق اٌؼبظٖ نغً آْ ظقتٗ اؾ ِكتطعِيٕي وٗ تًعي ِهبغً تطًًي  ٚتسميمي ٚ
يب آِٛؾني ؼا ثؼٙعٖ ظاؼٔع ػال ٖٚثؽ ِٛاؼظ فٛق تب  %25زمٛق ِجٕبء آٔبْ لبثً افؿايم اقت .
ِبظٖ  5ـ ثٗ وبؼوٕبٔي وٗ ِهبغً آٔبْ اقتبٔعاؼظ نعٖ اقت  ٚنبغٍيٓ ِؽثٛط ثيم اؾ اقتبٔعاؼظ
تؼييٓ نعٖ أدبَ ٚظيفٗ ِي ّٔبيٕع فٛق اٌؼبظٖاي تست ػٕٛاْ فٛق اٌؼبظٖ وبؼأٗ زعاوثؽ ِؼبظي
زمٛق ِجٕبي آٔبْ  ٚثؽزكت اؼؾل ٚازع اقتبٔعاؼظ وبؼ  ٚوبؼ اضبفي أدبَ نعٖ ظؼ ٘ؽ ِبٖ
پؽظاضت ضٛا٘ع گؽظيع .
تجًؽٖ  1ـ وبؼوٕبٔي وٗ ِهبغً آٔبْ لبثً اقتبٔعاؼظ ّٔي ثبنع  ٚثيم اؾ زع ِؼّٛي ثب ويفيت
ِغٍٛة ٚظبيف ضٛظ ؼا أدبَ ِيعٕ٘ع ٔيؿ ِي تٛإٔع ثّٙبْ ٔكجت اؾ فٛق اٌؼبظٖ وبؼأٗ ثؽضٛؼظاؼ
نٔٛع .
تجًؽٖ  2ـ اقتبٔعاؼظ ِهبغً ػِّٛي تٛقظ قبؾِبْ اِٛؼ اظاؼي  ٚاقتطعاِي وهٛؼ  ٚاقتبٔعاؼظ
ِهبغً ضبو ثب پيهٕٙبظ ظقتگب٘ٙبي ِؽثٛط  ٚتبئيع قبؾِبْ اِٛؼ اظاؼي  ٚاقتطعاِي تؼييٓ ِي
گؽظظ .

ِبظٖ  6ـ ثٗ ظٌٚت اخبؾٖ ظاظٖ ِي نٛظ ظؼ اخؽاي ٔظبَ ّ٘بٕ٘گ پؽظاضت ثّٕظٛؼ تغجيك ٚضغ
وبؼوٕبْ ظقتگب٘ٙبي ِهّٛي ِمؽؼات ضبو  ٚخػة ٔ ٚگٙعاؼي ٔيؽ٘ٚبي ِٕبقت ثؽاي ِهبغً
تطًًي ِ ٚعيؽيت ظؼ ِٛاؼظي وٗ ظؼ ايٓ لبٔ ْٛپيم ثيٕي ٔهعٖ اقت فٛق اٌؼبظٖ ٘بي ضبيي
ٚضغ ّٔبيع .
ِبظٖ  7ـ ظٌٚت ِىٍف اقت ثب ظؼ ٔظؽ گؽفتٓ تغييؽات ٔبني اؾ اخؽاي ايٓ لبٔٔ ْٛكجت ثٗ تغييؽ
 ٚايالذ ظؼيع  ٚيب ِيؿاْ پؽظاضت فٛق اٌؼبظٖ ٘بي ِٛضٛع ِٛاظ  40 ٚ 39لبٔ ْٛاقتطعاَ
وهٛؼي ظؼ زعٚظ اػتجبؼات ًِٛة العاَ ّٔبيع .
ِبظٖ  8ـ زمٛق  ٚفٛق اٌؼبظٖ نغً ظاؼٔعگبْ ِعاؼن تسًيٍي ظوتؽي  ٚفٛق ٌيكبٔف ِ ٚعاؼن
ّ٘غؽاؾ اؾ ٌسبػ اقتطعاِي  ،وٗ ظؼ ِؽاوؿ  ٚيب ٚازع٘بي آِٛؾني ِ ،غبٌؼبتي  ٚتسميمبتي
ظقتگب٘ٙبي ِهّٛي ايٓ لبٔ ْٛانتغبي ثٗ وبؼ ظاؼٔع ٔجبيع اؾ ٘هتبظ ظؼيع ( ِ )%80دّٛع زمٛق
 ٚفٛق اٌؼبظٖ نغً وبؼوٕبْ ِهبثٗ ِهّٛي لبٔ ْٛاػضبي ٘يبت ػٍّي ظأهگب٘ٙب ِ ٚؤقكبت
آِٛؾل ػبٌي وّتؽ ثبنع .
ِبظٖ  9ـ وّه ٘ؿيٕٗ ػبئٍٗ ِٕعي  ٚاٚالظ ِكتطعِيٓ ِهّٛي لبٔ ْٛاقتطعاَ وهٛؼي  ٚايٓ
لبٔ ْٛثهؽذ ؾيؽ لبثً پؽظاضت اقت .
1ـ ثٗ ِكتطعِيٓ ِؽظ نبغً  ٚثبؾٔهكتٗ ٚ ٚظيفٗ ثگيؽ ِهّٛي ايٓ لبٔ ْٛوٗ ظاؼاي ّ٘كؽ
ظائُ ِي ثبنٕع ِب٘يبٔٗ ِؼبظي پٕدبٖ ظؼيع ( )% 50زعالً زمٛق ِجٕبي خعٚي ِٛضٛع ِبظٖ 1
ايٓ لبٔ ْٛثٗ ػٕٛاْ وّه ٘ؿيٕٗ ػبئٍٗ ِٕعي .
2ـ ثٗ ٘ؽ يه اؾ ِكتطعِيٓ ِؽظ نبغً  ٚثبؾٔهكتٗ ٚ ٚظيفٗ ِكتّؽي ثگيؽ ِهّٛي ايٓ لبْٔٛ
وٗ ظاؼاي فؽؾٔع تب قٓ  20قبي ٘كتٕع ثٗ اؾاي ٘ؽ فؽؾٔع (زعاوثؽ تب قٗ فؽؾٔع) ِب٘يبٔٗ ِؼبظي
ظٖ ظؼيع ( )%10زعالً زمٛق ِجٕبي خعٚي ِٛضٛع ِبظٖ  1ايٓ لبٔ ْٛثٗ ػٕٛاْ وّه ٘ؿيٕٗ
اٚالظ .
فؽؾٔعاْ ِكتطعِيٓ ِتٛفي ِهّٛي ايٓ لبٔ ْٛوٗ وّتؽ اؾ  20قبي قٓ ظاؼٔع ِهّٛي وّه
ِؿثٛؼ ضٛإ٘ع ثٛظ .
زعاوثؽ قٓ ثؽاي اٚالظي وٗ اؾ ِؿايبي ايٓ ِبظٖ اقتفبظٖ ِي وٕٕع ثٗ نؽط اظاِٗ تسًيً ٚ
اؼائٗ گٛا٘ي ِؽثٛط  25قبي تّبَ ثؽاي اٚالظ غوٛؼ  ٚؾِبْ اؾظٚاج ثؽاي اٚالظ أبث ضٛا٘ع ثٛظ .
تجًؽٖ ـ ِكتطعِيٓ ؾْ نبغً  ٚثبؾٔهكتٗ ٚ ٚظيفٗ ثگيؽ ِهّٛي ايٓ لبٔ ْٛوٗ ظاؼاي ّ٘كؽ
ٔجٛظٖ  ٚضٛظ ثٗ تٕٙبئي ِتىفً ِطبؼج فؽؾٔعاْ ِي ثبنٕع اؾ ِؿايبي وّه ٘ؿيٕٗ ػبئٍٗ ِٕعي

ِٛضٛع ثٕع ( )1ايٓ ِبظٖ ثٙؽٖ ِٕع ِي نٔٛع .
ِبظٖ  10ـ خعٚي ِٛضٛع ِبظٖ  1ايٓ لبٔ ٚ ْٛقبيؽ ِٛاظ ِؽتجظ ثٗ آْ تب پبيبْ ِعت آؾِبيهي
آئيٓ ٔبِٗ اقتطعاِي وبؼگؿاؼاْ ِدٍف نٛؼاي اقالِي خبگؿيٓ خعٚي ِتٛقظ زمٛق ِٛضٛع
ِبظٖ  16آئيٓ ٔبِٗ ِػوٛؼ ِي گؽظظ .
آئيٓ ٔبِٗ اخؽائي ايٓ ِبظٖ ثتًٛيت وّيكيِ ْٛهتؽن ظيٛاْ ِسبقجبت  ٚثٛظخٗ  ٚاِٛؼ ِبٌي ٚ
اِٛؼ اظاؼي  ٚاقتطعاِي ِدٍف نٛؼاي اقالِي ضٛا٘ع ؼقيع .
ِبظٖ 11ـ تفبٚت زمٛق ِ ٚؿايبي وبؼوٕبْ غيؽؼقّي نبغً ظؼ ظقتگب٘ٙبي ِهّٛي ايٓ لبْٔٛ
ٔجبيع اؾ نًت ظؼيع (ِ ) %60دّٛع زمٛق ِ ٚؿايبي ِكتطعِيٓ ِهّٛي ايٓ لبٔ ْٛظؼ
ِهبغً ِهبثٗ  ،تدبٚؾ ّٔبيع .
ِبظٖ  12ـ وٍيٗ ظقتگب٘ٙب ِ ٚؤقكبت  ٚنؽوتٙبي ظٌٚتي ٙٔ ٚبظ٘بي أمالة اقالِي وٗ ظاؼاي
ِمؽؼات ضبو اقتطعاِي ِي ثبنٕع  ،ثبٔىٙب  ٚنٙؽظاؼيٙب ٔ ٚيؿ نؽوتٙب ِ ٚؤقكبتي وٗ نّٛي
لبٔ ْٛثؽ آٔٙب ِكتٍؿَ غوؽ ٔبَ اقت تبثغ ضٛاثظ ِ ٚمؽؼات ايٓ لبٔ ْٛضٛإ٘ع ثٛظ .
ِبظٖ  13ـ زىُ ِٛضٛع ِبظٖ  136لبٔ ْٛاؼتم خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ ًِٛة  ٚ 1366تجًؽٖ
ِ 2بظٖ  1لبٔ ْٛزمٛق ِ ٚؿايبي ِكتّؽ  ،پف أعاؾ ثبثت  ،زك ثيّٗ  ٚثيّٗ ظؼِبٔي ِهٌّٛيٓ
لبٔ ْٛاؼتم خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ ًِٛة ِ 1368هّٛي افؿايم ِٛضٛع ايٓ لبٔٔ ْٛطٛإ٘ع
ثٛظ .
ِبظٖ  14ـ زمٛق لضبت ثهؽذ ؾيؽ ِسبقجٗ ِي گؽظظ .
( قٕٛات ضعِت لبثً لجٛي × ضؽيت افؿايم قٕٛاتي  +ػعظ ِجٕبء ) ضؽيت زمٛق = زمٛق
تجًؽٖ 1ـ ضؽيت زمٛق ِٛضٛع ايٓ ِبظٖ ِؼبظي ضؽيت زمٛق اػضبي ؼقّي ٘يبت ػٍّي
(آِٛؾني ٚپژ٘ٚهي) نبغً  ٚثبؾٔهكتٗ ظأهگب٘ٙب ِٚؤقكبت آِٛؾل ػبٌي ًِٛة 1368
ِدٍف نٛؼاي اقالِي  ٚتغييؽات ثؼعي آْ ضٛا٘ع ثٛظ .
تجًؽٖ  2ـ ػعظ ِجٕبء ثٗ تؽتيت گؽٙ٘ٚبي نغٍي لضبت وٗ زعالً ظاؼاي ظأهٕبِٗ ٌيكبٔف
لضبئي  ٚيب ِؼبظي آْ ثبنٕع ثهؽذ ؾيؽ تؼييٓ ِي گؽظظ .
گؽ80 )1( ٖٚ
گؽ90 )2( ٖٚ
گؽ100 )3( ٖٚ

گؽ110 )4( ٖٚ
گؽ120 )5( ٖٚ
گؽ130 )6( ٖٚ
گؽ140 )7( ٖٚ
گؽ150 )8( ٖٚ
تجًؽٖ  3ـ ظؼ ِسبقجٗ زمٛق ظاؼٔعگبْ ِهبغً لضبئي وّتؽ اؾ ٌيكبٔف ِ ٚؼبظي آْ (ِٛضٛع
ِبظٖ ٚازعٖ لبٔ ْٛتؼييٓ ٚضؼيت وكبٔي وٗ قٗ قبي ظؼ ظاظقؽا٘بي أمالة اقالِي انتغبي
ثىبؼ لضبئي ظانتٗ أع ) ٚ 10 ،ازع اؾ ػعظ ِجٕبي ٘ؽ گؽ ٖٚوكؽ ضٛا٘ع نع .
تجًؽٖ  4ـ ضؽيت افؿايم قٕٛاتي تب پبيبْ قبي  1369ثؽاثؽ ( ٚ )3اؾ اٚي قبي  1370ثؽاثؽ ()5
تؼييٓ ِي گؽظظ .
تجًؽٖ  5ـ ضٛاثظ ِؽثٛط ثٗ تغييؽ ِمبَ  ٚاؼتمبء گؽ ٖٚلضبت ثب ظؼ ٔظؽ گؽفتٓ قٛاثك تدؽثي ظؼ
اِٛؼ لضبئي ،تسًيالت ،اؼؾنيبثي  ٚتٛأبئي آٔبْ ظؼ أدبَ اِٛؼ ِس ٌٗٛثؽ اقبـ آئيٓ ٔبِٗ اي
اقت وٗ ثٗ پيهٕٙبظ ٚؾيؽ ظاظگكتؽي ثٗ تًٛيت ؼئيف لٛح لضبئيٗ ضٛا٘ع ؼقيع .
تجًؽٖ  6ـ ِفبظ تجًؽٖ ِ 3بظٖ  3ايٓ لبٔ ْٛنبًِ لضبتي وٗ ثٗ ظؼخٗ ؼفيغ نٙبظت ٔبئً نعٖ يب
ِينٔٛع ٔيؿضٛا٘ع ثٛظ.
تجًؽٖ  7ـ ػجبؼت “ لضبت ظاظگكتؽي ” ثٗ ػٕٛاْ ؼظيف  5ثٗ ثٕع ٘ـ تجًؽٖ  43لبٔ ْٛثٛظخٗ
قبي  1364وً وهٛؼ افؿٚظٖ ِي نٛظ .
تجًؽٖ  8ـ فٛق اٌؼبظٖ نغً لضبت ثٗ ِيؿاْ ِمؽؼ ظؼ ِبظٖ  4ايٓ لبٔ ٚ ْٛتجًؽٖ ٘بي آْ ثٕب ثٗ
پيهٕٙبظ ِهتؽن ٚؾاؼت ظاظگكتؽي  ٚقبؾِبْ اِٛؼ اظاؼي  ٚاقتطعاِي وهٛؼ ثٗ تًٛيت ٘يبت
ٚؾيؽاْ ضٛا٘ع ؼقيع .
ِبظٖ  15ـ اؾ تبؼيص  1371/1/1ثٗ زمٛق ثبؾٔهكتگي ٚ ٚظيفٗ اؾ وبؼ افتبظگي ٚ ٚظيفٗ ٚؼاث
لبٔٔٛي ِكتطعِيٓ ِتٛفي وٗ تب لجً اؾ تبؼيص ِؿثٛؼ ثبؾٔهكتٗ  ،اؾوبؼ افتبظٖ يب ٚظيفٗ ثگيؽ نعٖ
يب ثهٔٛع ثٗ ِيؿاْ ثيكت ظؼيع ( )%20زمٛق لجٍي آٔبْ ( اقفٕع ِبٖ قبي  ) 1370اضبفٗ ِي
گؽظظ .
ِبظٖ  16ـ اؾ تبؼيص  1371/1/1زعاوثؽزمٛق ثبؾٔهكتگي ٚ ٚظيفٗ اؾوبؼافتبظگي ٚ ٚظيفٗ ٚؼاث
(خّغ پؽظاضتي ثٗ ٚؼاث) ِٛضٛع لبٔ ْٛؼاخغ ثٗ تؼييٓ زعاوثؽ زمٛق ثبؾٔهكتگي ٚ ٚظيفٗ

ًِٛة ضؽظاظ ِبٖ قبي ِ 1361ؼبظي  %110زعاوثؽ ػعظ ِجٕبء خعٚي زمٛق ِٛضٛع ايٓ لبْٔٛ
 ٚزعالً آْ ِؼبظي  %125زعالً ػعظ ِجٕبء خعٚي ِؿثٛؼ تؼييٓ ِيگؽظظ .
تجًؽٖ ـ زعاوثؽ زمٛق ثبؾٔهكتگي ٚ ٚظيفٗ ِٛضٛع ايٓ ِبظٖ نبًِ ِكتطعِيٕي اقت وٗ اؾ
تبؼيص  1371/1/1ثٗ ثؼع ثبؾٔهكتٗ  ،اؾ وبؼافتبظٖ  ٚيب فٛت ِي نٔٛع .
ِبظٖ  17ـ ظؼ يٛؼتي وٗ ِجٍغ زمٛق  ٚفٛق اٌؼبظٖ نغً ِكتطعِيٓ ِهّٛي ايٓ لبٔ ْٛپف اؾ
تغجيك ٚضغ اقتطعاِي ثب ِمؽؼات ايٓ لبٔ ْٛاؾ ِدّٛع زمٛق  ٚفٛق اٌؼبظٖ ٘بئي وٗ عجك
لٛأيٓ ِ ٚمؽؼات ِٛؼظ ػًّ ِكتسك ظؼيبفت آْ ٘كتٕع وّتؽ نٛظ تفبٚت ايٓ ظِ ٚجٍغ ؼا ثٗ
ػٕٛاْ تفبٚت تغجيك زمٛق ظؼيبفت ضٛإ٘ع وؽظ .
٘ؽگ ٗٔٛافؿايم ثؼعي زمٛق  ٚفٛق اٌؼبظٖ نغً ايٕگِ ٗٔٛكتطعِيٓ تب اقتٙالن وبًِ اؾ تفبٚت
تغجيك ِػوٛؼ وكؽ ضٛا٘ع نع .
تجًؽٖ ـ ظٌٚت ِي تٛأع ثّٕظٛؼ تغجيك ٚضغ ِمؽؼات ِؽثٛط ثٗ اِتيبؾات پبيٗ٘ب  ٚقٕٛات تؽفيغ
تهٛيمي يب قبيؽ ػٕبٚيٓ ِهبثٗ وٗ تبوٕ ْٛاػّبي ِي نعٖ اقت ِؼبظي آْ ؼا ثٗ وٍيٗ وبؼوٕبْ
نبغً  ٚثبؾٔهكتٗ ثبثت قٛاثك ضعِت ظؼ خج ، ٗٙثكيح ِٕ ،بعك خٕگ ؾظٖ ِ ٚسؽ ٚ َٚقٛاثك
اقبؼت ِ ،فمٛظاالثؽ ثٛظْ  ٚخبٔجبؾي اػغب ّٔبيع .
ِبظٖ  18ـ ثّٕظٛؼ اقتمؽاؼ ٔظبَ ّ٘بٕ٘گ پؽظاضت ظؼ ظقتگب٘ٙبي ظٌٚتي ٔ ٚظبؼت ثؽ اخؽاي آْ
 ،نٛؼاي زمٛق  ٚظقتّؿظ ِؽوت اؾ ظثيؽ وً قبؾِبْ اِٛؼ اظاؼي  ٚاقتطعاِي وهٛؼٚ ،ؾيؽ اِٛؼ
التًبظي  ٚظاؼائي  ،ؼئيف قبؾِبْ ثؽٔبِٗ  ٚثٛظخٗ  ٚظٔ ٚفؽ اؾ اػضبي وّيكي ْٛاِٛؼ اظاؼي ٚ
اقتطعاِي ثٗ أتطبة ِدٍف نٛؼاي اقالِي (ثٗ ػٕٛاْ ٔبظؽ) ٚ ٚؾيؽ غيؽثظ ( ظؼ يٛؼت عؽذ
ِٛضٛع ِؽتجظ ثب آْ ٚؾاؼتطبٔٗ ظؼ ظقتٛؼ خٍكٗ نٛؼا ) تهىيً ِي نٛظ .
ِبظٖ  19ـ ِٛاظ  ٚ 22 ، 21 ، 20، 17 ، 14، 13 ، 10 ، 7 ،4 ، 3 ، 2 ، 1تجًؽٖ ٘بي غيً آٔٙب اؾ
تبؼيص  1370/1/1ظؼ قمف اػتجبؼ ؼظيف ٘بي  503145 ٚ 503137لبٔ ْٛثٛظخٗ قبي  1370وً
وهٛؼ  ٚاػتجبؼات ًِٛة ظقتگب٘ٙبي غيؽثظ  ٚقبيؽ ِٛاظ  ٚتجًؽٖ ٘بي ايٓ لبٔ ْٛاؾ تبؼيص
 1371/1/1الؾَ االخؽا ِي ثبنع .
تجًؽٖ ـ ظٌٚت ِىٍف اقت پؽظاضت فٛق اٌؼبظٖ نغً ِكتطعِيٓ ِٛضٛع ِبظٖ  4ايٓ لبٔ ْٛؼا
ظؼ قبي ٔ 1370كجت ثٗ قبيؽ پؽظاضتٙب ظؼ اٌٛٚيت ثؼعي لؽاؼ ظاظٖ ٔ ٚكجت ثٗ ثؽلؽاؼي آْ ظؼ
زعٚظ اػتجبؼات ثبليّبٔعٖ اؾ ؼظيفٙبي  503145 ٚ 503137لبٔ ْٛثٛظخٗ قبي  1370وً وهٛؼ ٚ
اػتجبؼات پؽقٍٕي ِؽثٛعٗ ثٗ تٕبقت  ٚثٗ تؽتيت ِمؽؼ ظؼ ِبظٖ ِػوٛؼ العاَ ّٔبيع  .ػال ٖٚثؽ آْ
زمي ؼا ثؽاي ِكتطعِيٓ ِهّٛي ايدبظ ّٔي ّٔبيع .

ِبظٖ  20ـ ثٗ ظٌٚت اخبؾٖ ظاظٖ ِي نٛظ تب تًٛيت آئيٓ ٔبِٗ٘بي اخؽائي ايٓ لبٔ ْٛيعٚؼ ازىبَ
تغجيك ٚضغ وبؼوٕبْ ِهّٛي لكّتي اؾ افؿايم زمٛق ِ ٚؿايبي ِٛضٛع ايٓ لبٔٔ ْٛكجت ثٗ
ظؼيبفتي فؼٍي وبؼوٕبْ ِػوٛؼ ؼا اؾ ِسً اػتجبؼات پؽقٍٕي ظقتگب٘ٙبي اخؽائي ِؽثٛط  ٚاػتجبؼ
ؼظيف  503137لبٔ ْٛثٛظخٗ قبي  1370وً وهٛؼ تبِيٓ  ٚپؽظاضت  ٚثٗ ٘ؿيٕٗ لغؼي ِٕظٛؼ
ظاؼظ .
ِبظٖ  21ـ آئيٓ ٔبِٗ اخؽائي ايٓ لبٔ ْٛزعاوثؽ ظؽف قٗ ِبٖ تٛقظ قبؾِبْ اِٛؼ اظاؼي ٚ
اقتطعاِي وهٛؼ تٙيٗ  ٚثٗ تًٛيت ٘يبت ٚؾيؽاْ ضٛا٘ع ؼقيع .
ِبظٖ  22ـ وٍيٗ لٛأيٓ ِغبيؽ ثب ايٓ لبٌٔ ْٛغِ ٛيگؽظظ .
تجًؽٖ ـ لبًِٔٛ ْٛة نٛؼاي أمالة ظؼ ضًٛو تؼييٓ زعالً  ٚزعاوثؽ ظؼيبفتي ِهٌّٛيٓ
لبٔ ْٛاقتطعاَ وهٛؼي تٛقظ ٘يبت ظٌٚت ثٗ لٛت ضٛظ ثبلي اقت .
لبٔ ْٛفٛق ِهتًّ ثؽ ثيكت  ٚظِ ٚبظٖ  ٚقي يه تجًؽٖ ظؼ خٍكٗ ػٍٕي ؼٚؾ چٙبؼنٕجٗ ِٛؼش
قيؿظُ٘ نٙؽيٛؼ ِبٖ
يىٙؿاؼ ٚقيًع ٘ ٚفتبظ ِدٍف نٛؼاي اقالِي ثٗ تًٛيت  ٚظؼ تبؼيص 1370/6/24ثٗ
تبئيعنٛؼاي ٔگٙجبْ ؼقيعٖ اقت .لبٔ ْٛايالذ لبٔٔ ْٛظبَ ّ٘بٕ٘گ پؽظاضت وبؼوٕبْ ظٌٚت
ًِٛة 1371/3/5
ِبظٖ ٚازعٖ ـ ِبظٖ  13لبٔٔ ْٛظبَ ّ٘بٕ٘گ پؽظاضت ثٗ نؽذ ؾيؽ ايالذ ِي گؽظظ .
ِبظٖ  13ـ اؾ تبؼيص اخؽاي ايٓ لبٔٔ ، ْٛيؽ٘ٚبي ِكٍر ِ ،هّٛي ِفبظ تجًؽٖ ٘بي ِٛ 3 ٚ 2اظ 1
ِٛ ٚ 2 ٚاظ  16 ٚ 15 ، 8 ، 6آْ ثٛظٖ  ٚايالزبت غيً ظؼ لبٔ ْٛاؼتم خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ ،
لبِٔ ْٛمؽؼات اقتطعاِي قپبٖ پبقعاؼاْ أمالة اقالِي  ٚلبٔ ْٛزمٛق ِ ٚؿايبي ِكتّؽ  ،پف
أعاؾ ثبثت  ،زك ثيّٗ  ٚثيّٗ ظؼِبٔي ِهٌّٛيٓ لبٔ ْٛاؼتم خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ اػّبي ِي
نٛظ .
1ـ ػعظ  300ظؼ ثٕع اٌف ِبظٖ  144لبِٔ ْٛمؽؼات اقتطعاِي قپبٖ  ٚثٕع اٌف ِبظٖ  1لبْٔٛ
زمٛق ِ ٚؿايبي ِكتّؽ اؼتم ثٗ ػعظ  480تغييؽ ِي يبثع .
 2ـ ٚازع زك وبؼائي ِٛضٛع ثٕع “ ج ” ِبظٖ  144لبِٔ ْٛمؽاؼت اقتطعاِي قپبٖ  ٚثٕع “ ة ”
ِبظٖ  1لبٔ ْٛزمٛق ِ ٚؿايبي ِكتّؽ اؼتم  ،ثؽاي پؽقًٕ ظاؼاي ِعؼن ٌيكبٔف ِ ٚؼبظي آْ يب
ثبالتؽ  ،ػعظ  2/5تؼييٓ ِي گؽظظ .

 3ـ ثٕع٘بي “ ج ”  “ ٚظ ” ِبظٖ  131لبٔ ْٛاؼتم ،ثٕع “ ة ” ِبظٖ  144لبِٔ ْٛمؽؼات
اقتطعاِي قپبٖ  ٚثٕع٘بي “ ج ”  “ ٚظ ” ِبظٖ  1لبٔ ْٛزمٛق ِ ٚؿايبي اؼتم زػف  ٚثٕع ؾيؽ
خبيگؿيٓ ِي نٛظ .
زمٛق پبيٗ ـ ِجٍغي اقت ِؼبظي  4 ، 3يب  5ظؼيع ِدّٛع زعالً زمٛق  ٚزك وبؼآئي  ٚزمٛق
پبيٗ قبٌٙبي لجً  ،وٗ ثؽاقبـ اؼؾنيبثي پؽقًٕ  ،پف اؾ ٘ؽ يىكبي ضعِت ثٗ پؽقًٕ تؼٍك ِي
گيؽظ  ٚثٗ زمٛق آٔبْ اضبفٗ ِي نٛظ .
4ـ ِجبٌغ ِٛضٛع ثٕع٘بي ِ 2 ٚ 1بظٖ  9لبٔٔ ْٛظبَ ّ٘بٕ٘گ پؽظاضت  ،ثٗ تؽتيت خبيگؿيٓ
ِجبٌغ ِٛضٛع ؼظيف ٘بي  1 ٚ 2ثٕع ة ِبظٖ  149لبِٔ ْٛمؽؼات اقتطعاِي قپبٖ ِ ٚجبٌغ
ِٛضٛع ثٕع٘بي ة  ٚاٌف ِبظٖ  15لبٔ ْٛزمٛق ِ ٚؿايبي اؼتم ِي گؽظظ  ٚتجًؽٖ ٘بي 3 ٚ 2
ِبظٖ  15لبٔ ْٛزمٛق ِ ٚؿايبي اؼتم  ٚتجًؽٖ ٘بي  7 ٚ 4ثٕع ة ِبظٖ  149لبِٔ ْٛمؽؼات
اقتطعاِي قپبٖ ٌغِ ٛي نٛظ .
 5ـ تجًؽٖ اي ثٗ نؽذ ؾيؽ ثٗ ِٛاظ  139لبٔ ْٛاؼتم ِ 150 ٚمؽؼات اقتطعاِي قپبٖ اضبفٗ ِي
نٛظ .
ـ ِيؿاْ فٛق اٌؼبظٖ نغً پؽقًٕ نبغً ظؼ ٔيؽ٘ٚبي ِكٍر ٔ ،جبيع اؾ ِ % 50دّٛع زعالً
زدمٛق  ٚزك وبؼآئي نبغً وّتؽ  ٚاؾ  % 150آْ ثيهتؽ ثبنع  .فٛق اٌؼبظٖ نغً پؽقًٕ نبغً
ظؼ ِهبغً فؽِبٔع٘ي ِ ،عيؽيت  ٚقؽپؽقتي ّ٘ ،چٕيٓ فٛق اٌؼبظٖ نغً پؽقًٕ ِتًعي
ِهبغً تسميمي  ٚتطًًي  ٚيب آِٛؾني ٘ ،ؽ وعاَ تب ِ % 25دّٛع زعالً زمٛق  ٚزك
وبؼآئي پؽقًٕ لبثً افؿايم اقت .
تجًؽٖ 1ـ پؽقًٕ ٔيؽ٘ٚبي ِكٍر  ،ظؼ لجبي ٘ؽ قبي اؾ ضعِت لبثً لجٛي ضٛظ تب پبيبْ قبي
 ، 1369اؾ زمٛق پبيٗ ثٗ ِيؿاْ ِ % 3دّٛع زعالً زمٛق  ٚزك وبؼآئي ِؽثٛط ثٗ آضؽيٓ ظؼخٗ
يب ؼتجٗ ثؽضٛؼظاؼ ِي گؽظٔع .
تجًؽٖ 2ـ پؽقٍٕي وٗ عجك ضٛاثظ ثٕيبظ نٙيع أمالة اقالِي  ،نٙيع نٕبضتٗ نعٖ يب ِي نٔٛع
 ،اؾ اِتيبؾات ِٕعؼج ظؼ
تجًؽٖ ِ 3بظٖ  3لبٔٔ ْٛظبَ ّ٘بٕ٘گ پؽظاضت وبؼوٕبْ ظٌٚت  ،ثٙؽٖ ِٕع ِي گؽظٔع .
تجًؽٖ 3ـ ظؼ يٛؼت ايالذ گؽ ٖٚيب گؽٙ٘ٚبي ٚؼٚظي ِكتطعِيٓ ِهّٛي لبٔٔ ْٛظبَ
ّ٘بٕ٘گ پؽظاضت وبؼوٕبْ ظٌٚت تٛقظ ٘يبت ظٌٚت  ،اؾ ايٓ پف ٚازع زك وبؼائي ِٛضٛع ثٕع
 2ايٓ لبٔٔ ْٛيؿ  ،ثب تٛخٗ ثٗ ِبظٖ  136لبٔ ْٛاؼتم خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ  ٚتجًؽٖ ِ 5بظٖ

 144لبِٔ ْٛمؽؼات اقتطعاِي قپبٖ پبقعاؼاْ أمالة اقالِي  ،تٛقظ ٘يبت ظٌٚت ثؽاي ّ٘بْ
ِمغغ يب ِمبعغ ِهبثٗ ٔيؽ٘ٚبي ِكٍر ٔيؿ افؿايم ِي يبثع .
تجًؽٖ 4ـ پؽقٍٕي وٗ ثيم اؾ  30قبي قبثمٗ ضعِت ظاؼٔع  ٚوكٛؼات ِؽثٛط ؼا پؽظاضت وؽظٖ
ثبنٕع ظؼ لجبي ٘ؽ قبي ضعِت ِبؾاظ ثؽ ( )30قبي اؾ افؿايم قٕٛاتي ِضبػف ثؽضٛؼظاؼ ِي
ثبنٕع .
تجًؽٖ  5ـ آئيٓ ٔبِٗ ٘بي ِٛؼظ ٔيبؾ ايٓ لبٔ ْٛظؽف ِعت ظِ ٚبٖ اؾ تبؼيص تًٛيت  ،تٛقظ
ٚؾاؼت ظفبع  ٚپهتيجبٔي ٔيؽ٘ٚبي ِكٍر  ٚثب ّ٘ىبؼي قتبظ ِهتؽن اؼتم  ،قتبظ ِهتؽن قپبٖ
ٔ ٚيؽٚي أتظبِي خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ زكت ِٛؼظ تٙيٗ  ٚپف اؾ تبئيع قتبظ وً ٔيؽ٘ٚبي
ِكٍر ثٗ تًٛيت ٘يبت ٚؾيؽاْ ضٛا٘ع ؼقيع .
لبٔ ْٛفٛق ِهتًّ ثؽ ِبظٖ ٚازعٖ  ٚچٙبؼ تجًؽٖ ظؼ خٍكٗ ػٍٕي ؼٚؾ قٗ نٕجٗ ِٛؼش پٕدُ ضؽظاظ
ِبٖ يىٙؿاؼ  ٚقيًع ٘ ٚفتبظ  ٚيه ِدٍف نٛؼاي اقالِي تًٛيت  ٚظؼ تبؼيص  1371/3/17ثٗ
تبئيع نٛؼاي ٔگٙجبْ ؼقيعٖ اقت .
لبٔ ْٛايالذ ِبظٖ ( )9لبٔٔ ْٛظبَ ّ٘بٕ٘گ پؽظاضت ثٗ وبؼوٕبْ ظٌٚت ًِٛة1375/7/15
ِدٍف نٛؼاي اقالِي
ِبظٖ ٚازعٖ ـ ِبظٖ ( )9لبٔٔ ْٛظبَ ّ٘بٕ٘گ پؽظاضت وبؼوٕبْ ظٌٚت ًِٛة  1370ثٗ نؽذ ؾيؽ
ايالذ ِي نٛظ :
اٌف ـ ػجبؼتٙبي “ پٕدبٖ ظؼيع ( ٚ ” )% 50ظٖ ظؼيع (ِٕ )%10عؼج ظؼ ثٕع٘بي (ِ )2( ٚ )1بظٖ
يبظ نعٖ ثٗ تؽتيت ثٗ ٘فتبظ ظؼيع ( ٚ )% 70چٙبؼظٖ ظؼيع ( )%14تغييؽ ِي يبثع  ٚػجبؼت ؾيؽ ثٗ
أتٙبي ثٕع ( )3اضبفٗ ِي نٛظ .
ثٗ ِكتطعِبْ يبظ نعٖ ّ٘ ،چٕيٓ ِكتطعِبْ ِتٛفي وٗ فؽؾٔع آٔبْ ِؼٍٛي ثٛظٖ  ٚلبظؼ ثٗ وبؼ
ٔجبنٕع ،وّه ٘ؿيٕٗ اٚالظ ثعٌ ْٚسبػ نؽايظ پيم ثيٕي نعٖ لبثً پؽظاضت اقت .
ة ـ نّبؼٖ تجًؽٖ ِبظٖ ( )9ثٗ تجًؽٖ ( )1تغييؽ ِي يبثع  ٚثٗ نؽذ ؾيؽ ايالذ ِي نٛظ :
تجًؽٖ  1ـ ِكتطعِبْ ؾْ نبغً  ٚثبؾٔهكتٗ ٚ ٚظيفٗ ثگيؽ ِهّٛي ايٓ لبٔ ْٛوٗ ظاؼاي ّ٘كؽ
ٔجبنٕع يب ّ٘كؽ آٔبْ ِؼٍٛي  ٚاؾ وبؼافتبظٖ ثبنع  ٚضٛظ ثٗ تٕٙبيي ِتىفً ِطبؼج فؽؾٔعاْ ٘كتٕع،
اؾ وّه ٘ؿيٕٗ ػبئٍِٕٗعي ثٙؽِٖٕع ِينٔٛع.
زعاوثؽ قٓ ثؽاي فؽؾٔعاْ غوٛؼ ِكتطعِبٔي وٗ اؾ وّه ِٛضٛع ايٓ تجًؽٖ اقتفبظٖ ِي وٕٕع
( )20قبي  ٚظؼ يٛؼت اظاِٗ تسًيً (  )25قبي  ٚثؽاي اٚالظ أبث تب ؾِبْ اؾظٚاج  ٚثؽاي

فؽؾٔعاْ ِؼٌٍٛي وٗ لبظؼ ثٗ وبؼ ٔيكتٕع  ،ثع ْٚنؽط قٕي ضٛا٘ع ثٛظ .
ج ـ ِتٓ ؾيؽ ثٗ ػٕٛاْ تجًؽٖ ( )2ثٗ ِبظٖ ( )9اضبفٗ ِي نٛظ .
تجًؽٖ  2ـ ِفبظ ايٓ ِبظٖ نبًِ ٔيؽ٘ٚبي ِكٍر  ٚاػضبي ٘يبت ػٍّي نبغً  ،ثبؾٔهكتٗ ٚ
ٚظيفٗ ثگيؽ وٍيٗ ظأهگب٘ٙب ِ ٚؤقكبت آِٛؾل ػبٌي ِ ٚؤقكبت پژ٘ٚهي ِي نٛظ .
لبٔ ْٛفٛق ِهتًّ ثؽ ِبظٖ ٚازعٖ ظؼ خٍكٗ ػٍٕي ؼٚؾ يىهٕجٗ ِٛؼش پبٔؿظُ٘ ِٙؽِبٖ يىٙؿاؼ ٚ
قيًع ٘ ٚفتبظ  ٚپٕح ِدٍف نٛؼاي اقالِي تًٛيت  ٚظؼ تبؼيص  1375/7/18ثٗ تبئيع نٛؼاي
ٔگٙجبْ ؼقيعٖ اقت .
لبٔ ْٛاقتفكبؼيٗ ظؼ ضًٛو تجًؽٖ ِ 3بظٖ  1لبٔٔ ْٛظبَ ّ٘بٕ٘گ پؽظاضت وبؼوٕبْ ظٌٚت
ًِٛة ِٛ 1372/10/8ضٛع اقتفكبؼيٗ :



آيب ِفبظ تجًؽٖ ِ 3بظٖ  1لبٔٔ ْٛظبَ ّ٘بٕ٘گ پؽظاضت وبؼوٕبْ ظٌٚت نبًِ ِمبِبتي وٗ پف اؾ
پبيبْ ظٚؼاْ تًعي  ،ظؼ قّت ػضٛيت ظؼ ٘يبتٙبي ػٍّي ظأهگب٘ٙب ِ ٚؤقكبت آِٛؾل ػبٌي
 ٚيب ظؼ وبظؼ لضبئي  ٚيب ٔيؽ٘ٚبي ٔظبِي  ٚأتظبِي انتغبي ِي يبثٕع ٔيؽ ضٛا٘ع ثٛظ يب ضيؽ ؟
ٔظؽ ِدٍف ِ :بظٖ ٚازعٖ ـ اػضبء ؼقّي ٘يبت ػٍّي ظأهگب٘ٙب ِ ٚؤقكبت آِٛؾل ػبٌي ،
لضبت  ٚپؽقًٕ ٔيؽ٘ٚبي ٔظبِي  ٚأتظبِي وٗ ظؼ ِمبِبت تجًؽٖ ِ 2بظٖ يه لبٔٔ ْٛظبَ
ّ٘بٕ٘گ پؽظاضت وبؼوٕبْ ظٌٚت ًِٛة  70/6/13انتغبي ِييبثٕع ظؼ يٛؼتيىٗ پف اؾ پبيبْ
تًعي ِمبَ ِؽثٛط ظؼ قّتٙبي ِػوٛؼ أدبَ ٚظيفٗ ّٔبيٕع ِهّٛي لٛأيٓ ِ ٚمؽؼات اقتطعاِي
ِؽثٛط ثٗ ضٛظ ضٛإ٘ع ثٛظ ٌىٓ چٕبٔچٗ زمٛق آٔبْ ظؼ اخؽاي لٛأيٓ ِ ٚمؽؼات ِؿثٛؼ اؾ زمٛق
ِٛضٛع تجًؽٖ ِ 3بظٖ يه لبٔٔ ْٛظبَ ّ٘بٕ٘گ پؽظاضت وبؼوٕبْ ظٌٚت وّتؽ ثبنع زمٛق
ِٛضٛع تجًؽٖ يبظ نعٖ ثٗ آٔبْ پؽظاضت ضٛا٘ع نع .
لبٔ ْٛاقتفكبؼيٗ فٛق ِهتًّ ثؽ ِبظٖ ٚازعٖ ظؼ خٍكٗ ػٍٕي ؼٚؾ چٙبؼنٕجٗ ِٛؼش ٘هتُ ظيّبٖ
يىٙؿاؼ  ٚقيًع ٘ ٚفتبظ  ٚظِ ٚدٍف نٛؼاي اقالِي تًٛيت  ٚظؼ تبؼيص  1372/10/15ثٗ تبئيع
نٛؼاي ٔگٙجبْ ؼقيعٖ اقت  .









