
روشک لک1386 لاس هجدوب نوناق )6( هرصبت »د « دنبییارجا هماننییآ

30/2/1386 ـه37057ت/30332هرامش

نواعتترازو ـییاراد ويداصتقا روما ترازو ـيزاسرهش و نکسم ترازو ـیناگرزابترازو

ناریایمالسايروهمجيزکرم کناب ـ روشکيزیرهمانرب وتیریدم نامزاس ـ نداعم وعیانصترازو

و نکسمياههناخترازو کرتشمداهنشیپ هب انب22/1/1386 خروم هسلج ردناریزوتئیه

يزکرم کناب و روشکيزیرهمانرب وتیریدم نامزاس ،نداعم وعیانص و نواعت،يزاسرهش

لک1386 لاس هجدوب نوناق )6( هرصبت »د « دنب دانتسا هب وناریایمالسايروهمج

:دومنبیوصتریز حرش هب ارهدشدای دنبییارجاهماننییآ،روشک

روشک لک1386 لاس هجدوب نوناق )6( هرصبت »د « دنبییارجاهماننییآ

تایلک وفیراعت ـ لوالصف

:دنشابیمریزیناعميارادهماننییآنیا رد هتفر راک هب تاحالطصا و اههژاو ـ1هدام
ياههورگیلوتمياهداهن،اهیرادرهشهژیو هبیتلودریغیمومعياهداهنهیلک :يراجاياهدحاویلوتمياهداهن ـفلا
ياهدحاو هضرعای و ثادحا رد هک رجومياهینواعت وزاسنکسمنیریخ،یتلودریغیقوقح ویقیقح صاخشا ،دمآردمک
.دنیامنیمراذگاو هراجا هب لاسجنپ لقادح تدم هب ار اهدحاونیا و هدومنيراذگهیامرسياهراجاینوکسم

یمالسايروهمجداصتقاینواعت شخب نوناق )27( هداميارجا رد هکییاهینواعت :نکسمنیمأتياهینواعت ـب
.دشابیم اضعانکسمنیمأت هب رصحنم نانآتیلاعف عوضوم و دنشاب هدشسیسأتناریا

 و هدشسیسأتياهراجاياهدحاوهضرع و ثادحا رديراذگهیامرس فده اب هکییاهینواعت : رجومياهینواعت ـج
.دنیامنیمراذگاوهراجا تروص هبنیریاسای و دوخ اضعا هب ار اهدحاو

 و ثادحاياربيزاسهدامآروظنم هب ماخیضارا زايرادربهرهب تهج رد هکییاهتیلاعف :نیمزيزاسهدامآ ـد
 تلافسآ ويزاسریز ،لودج،يوجيارجا،نیمزحیطستلماشيزاسهدامآهماننییآنیا رد .دشابیميرورضيرادربهرهب
.دشابیمیشزومآ ویگنهرف نکاما و دجاسم ثادحا وییانبریزتاسیسأتياههکبش ،رباعم

 ماظن نوناق )33(هدامهماننییآيارجا رد هک نکسمیقوقح ویقیقح ناگدنزاس :تیحالص هناورپياراد ناگدنزاس ــه
.دنشابيزاسرهش و نکسم ترازو زا لاغتشاهناورپياراد وهدشتیحالصصیخشت نامتخاس لرتنک ویسدنهم



یسدنهم ماظننوناقبجوم هب هک نامتخاس و نکسم زاس و تخاس طباوض ونیناوق هعومجم :نامتخاس تاررقم ـو
.تسایمازلا اهزاس و تخاسهیلکيارب نآتیاعرو هدش عضو طبترمياههمانهویش واههماننییآ ،نامتخاس لرتنک و

،يزاسکبسنمضتمهکیتعنص ونیونيروآنف اب نکسمياهزاس و تخاسهیلک :نامتخاسیتعنصدیلوت ـز
 زايرادربهرهب و تخاس رديژرناییوجهفرصطباوض و هدوب تخاسياهشور رديزاسيرس،يزاسمواقم،يزاسعیرس
.دشابهدیسريزاسرهش و نکسم ترازودییأت هبدیاباهيروآنفنیا .دشاب هدومنتیاعر ار نامتخاس

 )64( هدام عوضومنویسیمکطسوتيرهشقطانمیمامت رد هک کالمایتالماعم شزرا :یضاراياهقطنمتمیق ـح
 تامدختیعضو،ییایفارغجتیعقوم ساسا رب نآيدعبياههیحالصا و ـ1366 بوصم ـمیقتسمياهتایلام نوناق
.ددرگیمرشتنم ونییعت کلمتیعقوم ويرهش

رایتخا ردیضاراناگیاريراذگاوهب تبسن دنفلکم مراهچ همانرب نوناق )160( هدام عوضومياههاگتسدهیلک ـ2هدام
 تظافح نامزاستیریدم تحت هناگراهچ قطانم انثتسا هب(دریگیمرارقنکسمنیمأتياههمانربزاین بوچراهچ رد هک دوخ
نیا زاءانثتسادراوم .دنیامن مادقاتیروف اب روکذم ترازو تساوخرد بسحيزاسرهش و نکسمترازوهب )تسیزطیحم
نیمز هدنراذگاوياههاگتسد زاکی رهطیارشدجاو و نکسم دقاف نانکراک .دیسردهاوخناریزوتئیهبیوصت هب مکح
.تفرگدنهاوخرارق روکذمیضارا زا هدافتساتیولوا رد

 اهنآ ناکلام هکیتروصرددریگیم رارقیبایناکمياهحرط نورد رد هکیتلودریغ شخبتیکلام ابیضارا ـ3هدام
 قبطنیکلام دوخ طسوتتیولوا رد دنشاب1386لاسهجدوب نوناق )6( هرصبت عوضوم نکسمياههمانربيارجایضاقتم
لیامت تروص رد روکذم ترازو .دیدرگ دهاوخ ثادحا،دسریميزاسرهش ونکسمترازودییأت هب هکيدنبنامز همانرب
.دومندهاوخمادقازوریسانشراکتمیق هب اهنآدیرخای دوخیکلمیضاراریاس اب رتاهتای هضواعمهبتبسننیکلام

يرادربهرهب ویضارانیازاهدافتساءوس زايریگولج و روشکياهرهشمیرح زا جراخیضارایهدناماس روظنم هبـ 4هدام
ياهدرکلمع واهيربراک ابییاههعومجمیحارط و قطانمنیاهعلاطم هب تبسنيزاسرهش و نکسم ترازو ،اهنآ زاهنیهب
 ـه36328ت/156690همانبیوصت عوضوم ناتسا نکسمنیمأتیگنهامه داتسبیوصتزاسپ اهرهش غاب دننام بسانم
 دجاونایضاقتمهبتدملالیوط هراجا تروص هب اهنآيراذگاو و کلمت هب تبسن و مادقا تلودتئیه28/11/1385خروم
 زاهماننییآنیا لوصفياههمانربيارجا هبکمکتهج رد ار اهحرطنیايارجا زا لصاح عبانم و هدومن مادقاطیارش
.دنیامنهنیزه نکسمدیلوت و تراظن و لرتنک،یمالسا،یناریايرامعم هب کمک هلمج

 نکسمداینب ويزرواشکداهج ويزاسرهش و نکسمياهنامزاسياسؤر و رادناتسا زا لکشتمیهورگراک ـهرصبت
.تشاددهاوخ هدهع رب ار هدامنیاییارجاتیلوئسمیمالسا بالقنا

 ثادحازایندروم هدمعحلاصمنیمأتيارب مزالتادیهمت دنفظوم نداعم وعیانص ویناگرزابياههناخترازو ـ5هدام
 ترازو مالعا بسح ارهماننییآنیا لوصف ساساربیثادحاياهدحاو هلمجزا روشک حطس ردینوکسمياهدحاوهیلک
.دنیامن لومعميزاسرهش و نکسم



 )5 ـ4( و )11ـ2(يازجادافم ققحت روظنم هب وییاتسور ويرهشياهزاس و تخاستیفیک اقترا تهج رد ـ6هدام
ياهتکرش اب دادرارق داقعناقیرط زا تسا زاجميزاسرهشو نکسم ترازو ،1386لاس هجدوب نوناق )6( هرصبت »د « دنب
زیخهحناس قطانمتیولوا اب روشکثادحالادیدجياهنامتخاس ندومنهمیب تهج ردمزالقیوشت لامعا هب تبسنهمیب

.دیامنمادقا

یسدنهم ماظن نوناق )4(هدام)1(هرصبت دافم ققحتياتسار رد وینامتخاس نارگراک تراهمياقترا روظنم هب ـ7هدام
 .دیامن مادقا ويزیرهمانرب روکذم نارگراک شزومآ هبتبسنتسا فظومیعامتجا روما و راک ترازو ،نامتخاس لرتنک و
.دیامنیمهنیزه روظنمنیا هب هرصبتنیا تارابتعالحمزايزاسرهش و نکسم ترازو

 ،تسا تلودتئیهرتفدرهم هبهدشدییأت هکتسویپ لودج ساسارب لصف رهیتخادرپياههناراینازیم ـ8هدام
.ددرگیم هبساحم

يزاسهدامآيارجاياربار مزالتادیهمتاهیرادرهش و نواعت ترازويراکمه ابيزاسرهش و نکسم ترازو ـ9هدام
یمومعياهداهن و نکسمياهینواعت واههیداحتاقیرطزا نکسم ثادحا هب عورش زا لبقهماننییآنیا عوضومیضارا
.دناسریم ماجنا هبياهراجاياهحرطزانارادربهرهبریاس ویتلودریغ

 زوجم رودص ماگنه هباهیرادرهش،اهنآيزاسهدامآ و اهحرطنیا ردیتامدخياههنارس مامتنیمأت هب هجوت اب ـ1هرصبت
.دننکتفایرد،دیامنیمنییعت روشک ترازو هک ارینوناقضراوعياههنیزهدنناوتیم  افرص راکنایاپ و تخاس

 روشک رسارسياهيرادرهش،روشک لک1386لاس هجدوب نوناق )6(هرصبت )و(دنب )10ـ2( ءزجيارجا رد ـ2هرصبت
ياههناورپ رودصياهیتفایردهیلک و ضراوعفیفخت)%50( لامعا هب تبسن اهرهشیمالساياروشيراکمه اب دنفظوم
.دنیامن مادقا نآیقبام دوس نودبطیسقت وهماننییآنیا عوضومینوکسمياهدحاو تخاس

 هاجنپ فقس ات تخاستیفیکهمیبياههنیزه زایشخب،ینوکسمياهنامتخاس تخاسهمیبجیورت روظنم هب ـ3هرصبت
.ددرگیم تخادرپ ونیمأتيزاسرهشو نکسم ترازو طسوت طوبرمياهفیدر لحم زا )%50( دصرد

 ترازو .تسايرورضهماننییآنیا عوضومياهزاس و تخاسهیلک رد نامتخاسیلم تاررقمهیلکتیاعر ـ10هدام
،دنوشیم ارجا وهیهتیمالسا ـیناریايرامعمهویش اب هکییاهحرط زاتیامحيارب تسا فظوميزاسرهش و نکسم
.دیامن ذاختا ار مزالتادیهمت

.دوبدنهاوخطوبرم تاررقم و طباوض عبات اهاتسور وتیعمج رفن رازه هدزاودریزياهرهش ـهرصبت
 داهج،یناگرزاب،ورین،روشکناریزو روضح اب ويزاسرهش و نکسمریزوتیلوئسم هب روشک نکسمياروش ـ11هدام

راک ،نداعم وعیانص،ییاراد ويداصتقا روما ،نواعت،يزرواشک



 کناب لکسییرويزیرهمانرب وتیریدم ويرگشدرگ ویگنهرفثاریمياهنامزاسياسؤر ویعامتجا روماو
ریزفیاظو وهماننییآنیايارجاياربروشکیمالسا بالقنا نکسمداینبسییر وناریایمالسايروهمجيزکرم
:دوشیملیکشت

.هماننییآنیا )38( هدام هب طوبرمياهحرطنییعت ـفلا

.هماننییآنیا )34( هدام عوضوم تارابتعا زا اهناتسا زاکی ره مهسنییعت ـب
.هماننییآنیا )32( هدام لومشمياهرهشیماسامیظنت ونیودت ـج
.اهناتسا نکسمزایننییعت ـد
.نکسمشخبياههمانرب دروم رد هدشینیبشیپتالیهست واههنارای ،تارابتعاعیزوت ــه
.نکسم شخبياههمانربزایندروم هدمع حلاصمنیمأت دروم ردمیمصت ذاختا ويریگیپ ـو
.نکسمهمانرب هب طوبرم دراومریاس صوصخرديریگمیمصت ـز

28/11/1385خرومـه36328ت/156690 هرامشهمانبیوصت عوضوم ناتسا نکسمنیمأتیگنهامه داتس ـهرصبت
.دراد هدهعرب ناتسا حطس رد ار نکسمياروشفیاظو

ياهراجا نکسم هضرع و ثادحا ـ مودلصف

 و ثادحاییارجاهمانرب،هماننییآنیا غالبا زا سپ هامکی فرظ تسا فظوميزاسرهش و نکسم ترازو ـ12هدام
 ونیمزنیمأت تهج مزالتالیهست ونیودت ناتسارهزاینياهصخاش هب هجوت اب ارياهراجاینوکسمياهدحاو هضرع
لومعمهماننییآنیا طباوض قباطم ار لماعياهکنابقیرط زازایندرومتالیهستنیمأت تهج طوبرمياهيریگیپ

.دیامن
.دشدهاوخ تخادرپتیولوااب،دنیامننیمأت ار هژورپنیمز  اسأر دوخ هکیناگدنزاسيارب رظندرومتالیهست ـهرصبت

ددرگیمنییعتلایرنویلیم)140(ینوکسم دحاو رهيازا هبياهراجاياهدحاو ثادحاتالیهستيدرف فقسـ 13هدام
 راذگاویطاسقا شورف تروص هبيراجاياهدحاویلوتمداهن هباجکی تروص هب اهدحاو لک هبیتخادرپتالیهست
.ددرگیم

يانبریزنیگنایم(کچوکینوکسمياهدحاونیمأت هب تبسن هک )1( هدام )فلا( دنب عوضوم صاخشاهیلک هب ـ14هدام
 ترازو فرط زایمالعا طباوض قبط( دمآردمکياههورگبسانم و )عبرم رتم )75( رثکادح هعومجم ره رد اهدحاو لک
ياهداهن .ددرگیم تخادرپتالیهستهماننییآنیا )13( هدام رد هدشنییعتفقساتدنیامن مادقا )يزاسرهش و نکسم
.دنیامنراذگاويراجا تروص هب ششوپ تحت صاخشا هب لاس )5( لقادح تدم هب ار قوفياهدحاودنفظومروکذم



نیا عوضومصاخشاهبياهراجاینوکسمياهدحاو هضرع و ثادحا تهجیتلودنیمزيراذگاو تروص رد ـ15هدام
نیمز تبابیغلبم )لاس جنپ لقادح(ياهراجاتروص هبيراذگاو هرود و )لاس2 رثکادح( ثادحا تدم لوط رد لصف
یسانشراکتمیق هبنیمزياهب ،اهدحاو شورفای هراجا تلاح زا جورخ تروص ردوهرودنیا مامتا زا دعب .ددرگیمنتفایرد
.دشدهاوختفایرديراذگاونامز

 هارمه هب زور خرن هبنیمزتمیق دوش ماجنا شورفياهراجايرادربهرهب لاس جنپ لقادح مامتا زا لبق هکیتروصرد
.دیدرگ دهاوختفایرديو زایتخادرپياههنارای

نیا غالبا زا سپهامکیفرظ فلتخمياهرهشياهقطنمياهتمیق لودج و لصفنیاییارجا لمعلاروتسد ـ16هدام
.دوشیم غالبايزاسرهش و نکسم ترازويوس زاهماننییآ

 نکسم شخب هب الاب هبرفنرازه )250(تیعمج ابياهرهش ردهژیو هباهیرادرهش دورو زاتیامح تهج رد ـ17هدام
 اهنآ زاياهراجايرادربهرهب وینوکسمياهدحاوثادحاهب تبسن رکذلاقوفياهرهشياهیرادرهش هچنانچ،ياهراجا
نیا رد هدشینیبشیپ تاناکما وتالیهست رب هوالعيزاسرهش و نکسم ترازودنیامنمادقا لاس هد تدم هب لقادح
 شورف تروص رد .دومندهاوخ مادقايرابتعاياهکمک بلاق رد اهدحاو ثادحاهنیزه )%20( اتنیمأت هبتبسنلصف
میهس هدش ماجناياهتیامح تبسن هبيزاسرهشونکسم ترازو لاس هدنایاپ زا لبقاهیرادرهش طسوت روکذمياهدحاو
.دوبدهاوخ

)نیمزتدملالیوط هراجا(نیمز زايرادربهرهب قح ـ موسلصف

نیمأت روظنم هب،نیمزيرادربهرهب قحيراذگاو همانرب بلاق رد تسا فظوميزاسرهش و نکسم ترازو ـ18هدام
 عوضومیضاراایرایتخا ردیضاراقیرط زازایندرومياهنیمزنیمأت هب تبسن ،دمآردمکياههورگتیولوا اب نکسم
.دیامن مادقا هجدوب نوناق )6(هرصبت»د « دنب )7ـ2( و )6ـ2(ياهفیدر

چیه زا  البق و هدوبیکلمنکسمدقاف هک دنشاب رادروخربهماننییآ زا لصفنیايایازم زادنناوتیمیناسک ـ19هدام
 نکسم تخاسایدیرخياهنارایتالیهستای وینوکسم دحاواینیمز لماش نکسمنیمأت هب طوبرمیتلود تاناکما زاکی
.دنشاب هدرکن هدافتسا

28/11/1385خرومـه36328ت/156690 هرامشهمانبیوصت عوضوم ناتسا نکسمنیمأتیگنهامه داتس ـ20هدام
 ماجنا نکمم نامزنیرتهاتوک رديراذگاویضارايزاسهدامآات دنروآ مهارفیتادیهمت دنفظومنیمز هدنراذگاوياهداهن و
تامدخییامناج طوبرميزاسرهشياهحرط رد و هدوب زاجميزاسهدامآ ماجنا اب بسانتماهانبتخاستایلمع عورش .دریگ
 زایشخبمیظنت نوناق )100( هدامساساربنآنیمز ودریگ تروصدیاب )....ویگنهرف،یتشادهب،یشزومآ دننام(ییانبور



 دوخياههمانرب ردتیولوا اب وییانبورياهاضف ثادحا هب تبسن ات دوشراذگاوطوبرمياههاگتسد هب تلودیلام تاررقم
.دنیامنمادقا

 ناگدنزاس ابینوکسمياهدحاوتخاس دادرارق داقعناقیرط زادیاب لصفنیا عوضوم نکسمنیمأتياهینواعت ـ21هدام
یسدنهم ماظن نوناق )33( هدامهماننییآ قباطم(يزاسرهشو نکسم ترازو زاتیحالص و هناورپيارادیقوقح ویقیقح
.دننک مادقا دوخ نکسمنیمأت هب تبسن نکسم ثادحاهنیزه زا )%20( دصردتسیبلقادحنیمأت و )نامتخاس لرتنک و
.دوبدهاوخ عبرم رتم )75( رثکادح هعومجم ره رد اهدحاویثادحايانبریزطسوتم

دنناوتیم ،دنشابيزاسرهشو نکسم ترازو زاتیحالص و هناورپياراد دوخ هچنانچ روکذمینواعتياهتکرش ـ1هرصبت
.دنزادرپبینوکسمياهدحاوتخاس هب نکسم ثادحاهنیزه زا )%20( دصردتسیبنیمأت اب

 دافمحیحصيارجاققحتربیلاع تراظنتیلوئسم دروم بسح نواعت ويزاسرهش و نکسمياههناخترازو ـ2هرصبت
.تشاددنهاوخ هدهع هب ار لصفنیا

 هرادا هوجو عبانم لحمزالصفنیا عوضومیضارايزاسهدامآياههنیزه زا )%50( دصرد هاجنپ ات رثکادح ـ22هدام
 طسوتدیاب طوبرمياههنیزههیقب .ددرگیمتخادرپتالیهست تروص هب لماع کناب عبانم ویصیصخت تارابتعا ،هدش
تروصیناکلپ شور هب و هلاس )15( تروص هبتالیهستنیا تخادرپزاب .ددرگنیمأترادربهرهبياهینواعت ونایضاقتم
تالیهست زازین روکذمیضارايزاسهدامآددرگ مادقانایضاقتمياربنیمزنیمأت تهج اهاتسوریخرب رد هچنانچ .دریذپیم
.ددرگیم دنمهرهب هدامنیا

.دوبدهاوخلاسنامه ردیضاراياهقطنمتمیق دصرد )20( ات رثکادحنیمز هنالاسياهب هراجا ـ23هدام

 رهيازا هبلایرنویلیم)140( فقس ات وهماننییآنیا عوضومياهدحاو تخاسهنیزه دصرد )80( رثکادح ـ24هدام
.ددرگیم ءاطعالاس)15( ات تخادرپزاب ابیناکلپیکنابتالیهستینوکسم دحاو

يزاسرهش و نکسمترازوطسوتهماننییآنیا غالبا زا سپ هامکی فرظ لصفنیاییارجا لمعلاروتسد ـ25هدام
.دشدهاوخ غالبا وهیهت

نامتخاسیتعنصدیلوت ـ مراهچلصف

ياهیروانف هعسوت ونامتخاسیتعنصدیلوتقیوشت وجیورت روظنم هب تسا فظوميزاسرهش و نکسم ترازو ـ26هدام
:دروآلمع هب ارلیذ تامادقا،ینوکسمياهزاس و تخاس ردنیون

يارادياهروشک زایتعنصتخاسدیدجياهیروآنف دوروياربینفهیدییأت ذخا راکشدرگ ردعیرست ولیهست ـفلا
.نکسم و نامتخاستاقیقحتزکرم طسوتيروآنفیفرعم نامز زا هام ود فرظيروانفنیا



 دودح رد اهدحاونیادیلوتيارب مزالياههنیمزداجیا ویتعنص تخاسياهدحاويارب بسانمياههژورپفیرعت ـب
.طوبرمتیفرظ

 تخاس هعسوت هب دهعتموینف ناگبخن وناریدم ،نردميروانفناراذگهیامرس،يدیلوتياهدحاوهیلکییاسانش ـج
.طوبرمیفنصياهلکشت زایلام کمک وتیامح ویتعنص

.نکسمیتعنص ناگدنزاس تهجیطیسقت وفیفخت اب و هراجا تروص هبنیمزيراذگاو ـد
.دیسردهاوخ نکسمياروشبیوصت هب )د( و )ج(ياهدنب طباوض ـهرصبت
 رارقتساياربتالیهستابیتعنصياهکرهش ردنیمزيراذگاو نمض تسا فظوم نداعم وعیانص ترازو ـ27هدام

 رودص هب تبسن نکمم نامزنیرتهاتوک رد وتیولوااب،یتعنص تخاستازیهجت و تاعطق ،حلاصمهدننکدیلوتياهدحاو
.دیامن مادقانامتخاسیتعنصدیلوت تاجناخراکسیسأت زاوج

يزکرم کناب وییارادويداصتقا روما ويزاسرهش و نکسم ،نداعم وعیانص،یناگرزابياههناخترازو ـ28هدام
 ودیلوت طختالآنیشام دوروياربیتلودریغشخبناراذگهیامرس زا مزالتیامح دنفظومناریایمالسايروهمج
.دنناسر ماجنا هبتیولوا اب ار اهدحاو عوننیا دقاف قطانم و اهناتساردزورياهیروانف ابیتعنص تخاس تاجناخراک

 همانتنامض و زوجم رودصدنیارفندومن هاتوک نمض ،لماعياهکنابقیرط زاییاراد ويداصتقا روما ترازو ـ29هدام
يراذگهیامرس دصرد )80( اتیلایرتالیهست لداعمصیصختهب تبسن،یجراخیلامتالیهست زا هدافتسا تهجیکناب
.دیامن مادقازاین دروم

 زاتیولوا ابروشکرسارس رديزاسهوبنا شور هب نکسمدیلوتياهحرط و لصفنیا عوضومياهحرط ـهرصبت
.دشدنهاوخرادروخربطوبرم طباوض بلاق رد ازلاغتشا هدزابدوزياههاگنب تارابتعا

 ،نامتخاسیسدنهمهبطوبرمياههتشریسردياهدحاو ردرظندیدجت ابيروانف وتاقیقحت ،مولع ترازو ـ30هدام
.دروآ مهارف نامتخاس تعنص زورياهیروانف ویتعنصتخاسهنیمز رديدربراکتاقیقحت و شزومآيارب ار مزالهنیمز

 ءاقترايارب مزالياهراکهار)امیس و ادصهژیو هب(یمومعياههناسريراکمه ابيزاسرهشو نکسم ترازو ـ31هدام
 ،مواقم،يداصتقا،عیرس تخاس هلمجزا ،نامتخاسیتعنصدیلوتيایازم اب طابترا رد روشکیسدنهم هعماج و مدرمیهاگآ
.دراذگ ارجا دروم هب ار نآ دننام ويژرناییوجهفرص،تسیزطیحم اب راگزاس

يرهش هدوسرفياهتفابيزاسهب ويزاسون ـ مجنپلصف

ياهدحاويزاسمواقمو تمرم،يزاسون هب تبسن هک نواعت شخبتیولوا ابیتلودریغ ناگدنزاسهیلک ـ32هدام
ینوکسمياهدحاونارادیرخنینچمه ودننکیممادقايرهش بوصم هدوسرفياهتفاب هدودحم رد عقاو هدوسرفینوکسم



 لاس هجدوب نوناق )6( هرصبت »د « دنب )1ـ4( ءزج عوضومتالیهست دوسهنارایزادنناوتیم اهتفابنیا رد هدشيزاسون
.دننکهدافتساروشک لک1386 لاس هجدوب نوناق )1( هرامشتسویپ رد جردنم40906011 هرامش حرطلحمزايراج

 کناب ابیگنهامهنمضهماننییآنیا غالباخیرات زا هامکی فرظ تسا فظوميزاسرهش و نکسم ترازو ـ1هرصبت
 دادرارق داقعنايارب اهکناب زاکی ره مهسنییعتو لماعياهکنابای و کنابنییعت وناریایمالسايروهمجيزکرم
 مادقا40906011 هرامش حرط لحم زا لصفنیا عوضومتالیهستياطعاياربهدشینیبشیپهنارای تارابتعايراذگاو
.دیامن

يروهمجيزکرم کناب کرتشمداهنشیپهب انبهماننییآنیا غالباخیرات زا هامکی فرظ رابتعا و لوپياروشـ 2هرصبت
.دیامنیمنییعت ار هدامنیا عوضومیکنابتالیهست تخادرپزابواطعاطیارشيزاسرهش و نکسم ترازو وناریایمالسا

تیاعر و هدامنیا )1(هرصبت »ب « ءزج عوضوم هدش دقعنم دادرارق بوچراچ رد لماعياهکنابای کناب ـ3هرصبت
ینیبشیپهنارای وتالیهستياطعا هب تبسن هدامنیا)2( هرصبت لمعلاروتسد و روبزم هرصبت »فلا « ءزج لمعلاروتسد
طسوت هدشیفرعمیتلودریغیقوقح ویقیقح صاخشا هبیطاسقا شورف ویندمتکراشمياههرودياهدادرارق رد هدش

.دننکیممادقا اهرهش زاکی ره ردناریايرهشيزاسهب و نارمعیصصختردام تکرشهدنیامن
 نامزاسيدمآردعبانمزا هجدوب نوناق رد هدشینیبشیپ فقس لداعم تسا فظوميزاسرهش و نکسم ترازو ـ33هدام

یکنابتالیهست دوس کمک تخادرپ تروص هبیتاونسهجدوبنیناوق رد هدشینیبشیپنازیم هب ار نکسم ونیمزیلم
 ويراجیتساياهدحاو ناگدنزاسقیوشت روظنم هب لماعياهکنابای کنابقیرطزاهدش هرادا هوجو بلاق ردای )هنارای(
 ربارب هدوسرفياهتفابرد فرصميوگلاتیاعر هب طورشم دمآردمکياههورگ نکسم تخاس هب کمک وناگدنزاسریاس
.دنکهنیزهيزاسرهش و نکسم ترازوهمانهویش

یمسرریغياههاگتنوکسويرهش هدوسرفياهتفاب رد هدوسرفینوکسمياهدحاويزاسونقیوشت روظنم هب ـ34هدام
 دصرد هاجنپ لقادح دنفظوم اهنآ رهشياروش ويرادرهش،تساهدیسرطبريذ عجارمبیوصت هب اهنآ هدودحم و حرط هک
.دنهد شهاک کچوک و هدنکارپینوکسمياهدحاوعیمجتنازیم اب بسانتم ار دازام وهیاپمکارت و هناورپهنیزه )50%(

 هدشنییعت فقس ات )%300(دصرددصیس لک مکارت ات دازام و مکارت و هناورپهنیزهیقبام )%50( دصرد هاجنپات
.ددرگیمتخادرپونیمأت601105فیدر تارابتعا لحم زا نکسمياروش طسوت

 )%300( دصرددصیس لک مکارتاتدازام وهیاپ مکارت و هناورپهنیزهیقبام تخادرپنازیم و هوحن لمعلاروتسدـ هرصبت
.دیسردهاوخ روشک نکسمياروشبیوصت هب وهیهتروشک ترازويراکمه اب ويزاسرهش و نکسم ترازو طسوت

یمسرریغياههاگتنوکسويرهش هدوسرفياهتفاب بوصم هدودحم رد دوجومییانبریز تامدخزایتمالاقح ـ35هدام
 ،بآ(ییانبریز تامدخهیارایلوتمییارجاياههاگتسدو هدوب ظوفحمدیدجزایتمالاقحتفایرد نودب،يزاسون زا سپ
دصرددصیس فقس اتنینچمه .دنروآ لمع هب ار عوضومنیا ققحتيارب مزالتامادقادنفظوم )....و نفلت ،زاگ ،قرب



یتاونس هجدوبنیناوق ردهدشدایفقس ات دوجوم تاباعشنا توافتلاهبام ونیمأتناگیار تروص هب روبزم تاباعشنا،مکارت
.دوشیم تخادرپ طوبرم هاگتسد هب وینیبشیپ

 تارابتعا زالایر )4,450,000,000,000(درایلیم هاجنپ و دصراهچ و رازه راهچ غلبميزرا لداعم ات رثکادح ـ36هدام
ياهتفابيزاسونيارب روشک لک1386 لاس هجدوب نوناق )2(هرصبت)ج( دنب عوضوم )سنانیاف(یجراخیلامتالیهست
.دباییم صاصتخا بوصمياهحرط ساساربیمسرریغياههاگتنوکسويرهش هدوسرف

 ويرهشهدوسرفياهتفابيزاسونياههژورپيارجا روظنم هب تسا زاجميزاسرهش و نکسم ترازو ـ37هدام
1386 لاس هجدوب نوناق )1( هرصبت )فلا(دنب )1( ءزجطیارشتیاعر اب ،بوصمياهحرط ردیمسرریغياههاگتنوکس
 دنک مادقالایر )6,000,000,000,000(درایلیم رازه ششنازیمهبتکراشم قاروا شورف و راشتنا هب تبسن روشک لک
.دوشهنیزه طوبرمياهحرطيارجايارب ات

يرهش هدوسرفياهتفابيزاسونرديراذگهیامرسيارب رهشیمالساياروشبیوصت ابدنناوتیماهیرادرهش ـ38هدام
 قاروالایر )5,000,000,000,000(درایلیم رازه جنپفقسات  اعمج بوصم هدودحم و حرط ابیمسرریغياههاگتنوکس و
.دننک رشتنم دوس و لصاتخادرپزابهب تبسن دوخنیمضت اب تکراشم

 غالبا روشک ترازوطسوتهکیلمعلاروتسد ساسارب رهش ره مهس و طوبرم راک شدرگ و قاروا راشتنا شور ـهرصبت
.دوشیم صخشم،ددرگیم

یلاعياروشسیسأتنوناق )5( هدام عوضومياهنویسیمک وناریايرامعم ويزاسرهشیلاعياروش ـ39هدام
 زا جراخ ارهماننییآنیا عوضوميداهنشیپياههژورپ و اهحرطبیوصت ویسررب دنفظومناریايرامعم ويزاسرهش
.دنهد ماجنا تبون

يدوادزیورپ ـروهمجسیئر لوانواعم

1386 لاسهجدوبنوناق6هرصبت »د « دنب عوضومیکنابتالیهست دوسهنارایعیزوت و هبساحم هوحنلودج

)لایرنویلیم( دحاورهءازا هبتالیهست غلبم تخادرپ لباقیکنابتالیهست دوسهنارای فقس رثکادحعوضوم
250تیعمج ابياهرهشرفن رازه250 ات50تیعمج ابياهرهشدیدجياهرهش و رفن رازه50تیعمج ابياهرهش

اهرهشنالکرفننویلیم1 ات500تیعمج ابياهرهش رفن رازه500 ات

140ــدصرددحاو2دصرددحاو2دصرددحاو3دصرددحاو4٭ياهراجاياهدحاو

140 ــ دصرد دحاو2 دصرد دحاو2 دصرد دحاو3 دصرد دحاو4٭نیمز زايرادربهرهبقح



2 دصرد دحاو3 دصرد دحاو3 دصرد دحاو4 دصرد دحاو4یتعنص تخاس و ونياهیروآنف

دصرددحاو5٭٭هدوسرفياهتفاب140 دصرددحاو
140دصرد دحاو2 دصرد دحاو2 دصرد دحاو3 دصرد دحاو4تیعمج رفن رازه50 اتياهرهشطقف
15 ــ دصرد دحاو2 دصرد دحاو3 دصرد دحاو3 دصرد دحاو4يزاسهدامآ

دنیامنتیاعرنیمز زايرادربهرهبقحایياهراجاياهدحاو ثادحا ردنیونياهيروآنف هکییاهدحاو :حیضوت٭
 تخادرپهنارای روکذمياهتبسن رب هوالع دصرد2 ات .دنوشیم ثادحاهدوسرفياهتفاب رد هکياهراجاياهدحاو هبزین و
.دیامنزواجت دصرد دحاو7 زادیابن قوفياهتلاح زاکی ره ردیتخادرپهنارای لاحرههب .دوشیم

.دشدهاوخ هدوزفاقوفماقرا هب دصرد دحاو2 ات اهکالپعیمجتنازیم اب بسانتم هدوسرفياهتفابدرومرد٭٭


