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َذف

ؿك  وبكوٙبٖ ثبم٘طستٍی ٚ افطبي ٔنايبي ٌناكضٍلي ٔبِیٞـف ايٗ استب٘ـاكؿ تزٛين ٘غٜٛ    .1

 است. ٌناكضٍلٚاعـٞبي 

دامىٍکاربزد

ٌاى تاصًطستگی هضایایگضاسضگشی هالی تایذ ایي استاًذاسد سا تشای  گضاسضگشٍاحذ  . 2  تکاس خَد کاسک

 گیشد.

ثبضوٙـ ٚ   ٔوی  ثبم٘طستٍی ي ٔنايبيقلعٟبوّيٝ غٙـٚلٟبيی وٝ ٔتِٛی  ٌناكضٍلي ٔبِی  .3

ؿك ؿأٙٝ ووبكثلؿ ايوٗ    قلعٟبي ٔنايبي ثبم٘طستٍی وٝ ضؾػيت عمٛلی رـاٌب٘ٝ ؿاك٘ـ

 .ـٌ٘يل ؿ للاك ٕ٘یاستب٘ـاك

بثوٝ  ؿ٘ـاكؽوـٔت وبكوٙوبٖ ووبكثلؿ     ٔنايبي پبيبٖايٗ استب٘ـاكؿ ثلاي ٌناكضٍلي ٔبِی  .4

 ییْایٍ داسا یاحتوال یْایتذّ یش،رخا”ثب عٙٛاٖ   8ضٕبكٜ ثؾص عٕٛٔی  ياستب٘ـاكؿ عسبثـاك

 ٔلارعٝ ضٛؿ(. “یاحتوال

ُ ٔنايبيی است وٝ ثبم٘طستٍی ٔنايبي . 5 ٖ ضبٔ وٙبٖ يب افلاؿ وبك ثٝثبم٘طستٍی پس ام  وبكوٙب

پلؿاؽت ٘مـي يب اكائٝ وبالٞوب يوب    قليك ام است ٕٔىٗضٛؿ ٚ  ٔی اعكبتغت تىفُ رٟ٘ب 

يوب  وٙبٖ، ٕٞسل، فلم٘ـاٖ يب سبيل افلاؿ تغت تىفُ رٟ٘وب  وبك ثٝ ٔستميٓ قٛك ثٝ ،ؽـٔبت

 تسٛيٝ ضٛؿ. (٘ظيل ضلوتٟبي ثيٕٝبؿيٍلاٖ  ثٝ پلؿاؽت قليك ام

تعاریف

 سفتِ است: تکاسایي استاًذاسد تا هعاًی هطخع صیش  دس ریل حاتاغطال . 6

 هَسد اًتظاس )تذٍى کسش  یآت یپشداختْا ی: اسصش فعلیيهع یایتعْذات هضا یاسصش فعل

ِ تشا ییْایکشدى داسا ُ جاس یتعْذات ًاض یِتسَ یطشح( ک  یاص خذهات کاسکٌاى دس دٍس

 گزضتِ الصم است. یّا ٍ دٍسُ

 یآت یذادّایٍ آهاس، احتوال ٍقَع سٍ یاضیاتت کِ تا کوک داًص ساس یا : حشفِیاکچَئش 

 یشهحاسثِ رخا یاص جولِ تشا ی. اکچَئشضَد یاص آًْا تشآٍسد ه یًاض یٍ آثاس هال یاتیاسص



 

6 

 

ِ تعْذات طشحْا ای، یوِت هشتَط تکاس  ّای یوِحق ت ییيٍ تع یتاصًطستگ یایهضا یهحاسث

 .سٍد یه

 ُاست: یش( طشح: ضاهل هَاسد صییاسا)د یهجذد خالع تذّ یشیگ اًذاص 

 ٍ ی،اکچَئش یاىسَد ٍ ص  .الف

ُ داسا   .ب هشتَط تِ خالع  یکِ دس خالع هخاسج هال یهثالغ یطشح، تِ استثٌا ییْایتاصد

 ( طشح هٌعکس ضذُ است.یی)داسا یتذّ

 یهاال  یالتتسْ ،گزاسی یِسشها یّا طشح: عثاست است اص سَد سپشدُ ییْایتاصدُ داسا 

طاشح ّواشاُ تاا ساَدّا ٍ      ییْایاص داسا یًاض یدسآهذّا یشسَد سْام ٍ سااعطایی، 

طشح، پس اص کسش هخااسج اداسُ طاشح ٍ    ییْایداسا یافتٍِ تحقق ً یافتِتحقق  یاًْایص

 قاتل پشداخت تَسط طشح. یاتهال

 ( یای )داسا یخالع تذّ ییش( طشح: تغیی)داسا یهشتَط تِ خالع تذّ یخالع هخاسج هال

 گزضت صهاى. یجِدٍسُ دس ًت یط یيهع یایطشح هضا

 یضذُ تَسط غاٌذٍ  تاصًطساتگ   یطشح: عثاست است اص داساییْای ًگْذاس داساییْای 

 کِ:  ییْاییداسا یعٌیکاسکٌاى، 

هساتقل اص ٍاحاذ    یکاِ داسای ضخػایت قااًًَ    ضَد یه یتَسط غٌذٍقی ًگْذاس .الف

 یجادکاسکٌاى ا یتاصًطستگ یایهضا یهال یيتأه یاگضاسضگش است ٍ تٌْا تِ هٌظَس پشداخت 

 ضذُ است، ٍ 

کاسکٌاى دس دستشس است ٍ  یتاصًطستگ یایهضا یهال یيتأه یاتٌْا تِ هٌظَس پشداخت  .ب

ًذاسًذ، ٍ  ی( تِ آى دستشسیدس ٌّگام ٍسضکستگ یاعتثاسدٌّذگاى تِ ٍاحذ گضاسضگش )حت

 :یٌکِتِ ٍاحذ گضاسضگش تشگشداًذُ ضَد، هگش ا تَاًذ یآى داساییْا ًو

کاسکٌاى  یتاصًطستگ یایایفای توام تعْذات هضا یدس غٌذٍ  تشا هاًذُ یتاق ییْایداسا . 1

 یاتاضذ،  یٍاحذ گضاسضگش کاف یاهشتَط تِ طشح 

ِ قثالً تَسط ٍاحذ گضاسضگش پشداخت ضذُ است، تِ آى  یاییجثشاى هضا یتشا ییْاداسا . 2 ک

 ٍاحذ تشگشداًذُ ضَد.

 اص: یًاض یي،هع یایتعْذات هضا یاسصش فعلدس  ییشات: تغیاکچَئش یاىسَد ٍ ص 

ٍ آًچِ ٍاقعاً  یقثل یهفشٍضات اکچَئش یي)آثاس تفاٍت ت یتهثتٌی تش ٍاقع یالتتعذ .الف

 سخ دادُ است(، ٍ

 .یدس هفشٍضات اکچَئش ییشآثاس تغ .ب
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 تش اساس آى ٍاحذ گضاسضگش هثالغ  یتاصًطستگ یایهضا ی: طشحْایيتا کوک هع یطشحْا ِ ک

ٍ دس  پاشداصد  یٍاحذ گضاسضگش جذاگاًِ )غاٌذٍ ( ها   یکسا تِ  یا ضذُ فقثاتت ٍ تَا

هشتَط تِ خذهات دٍسُ  یایپشداخت توام هضا یتشا یکاف ییْایکِ غٌذٍ  داسا یغَست

تعْاذ   یچگزضتِ کاسکٌاى دس اختیاس ًذاضتِ تاضذ، ٍاحذ گضاسضگش ّ یّا ٍ دٍسُ یجاس

 .ًذاسد یطتشپشداخت هثالغ ت یتشا یعشف یا یقاًًَ

 است. یيتا کوک هع یاص طشحْا یشغ یتاصًطستگ یایهضا ی: طشحْایيهع یایتا هضا طشحْای 

 ٍاحاذ  اسااس آى   سساوی کاِ تاش    ی سسوی یا غیشتَافقْا :تاصًطستگی ی هضایایطشحْا

 کٌذ. پشداخت هیتاصًطستگی  هضایای ،کاسکٌاى تِگضاسضگش 

 است: یشهخاسج خذهات: هخاسج خذهات ضاهل هَاسد ص 

اص  یکاِ ًاضا   یيهعا  یاای تعْذات هضا یاسصش فعل یص: افضایسج خذهات جاسهخا  .الف

 است. یخذهات کاسکٌاى دس دٍسُ جاس

تاتت خاذهات   یيهع یایتعْذات هضا یدس اسصش فعل ییشهخاسج خذهات گزضتِ: تغ  .ب

( یاا  یاا کٌاسگازاسی  یاا تغییاش    یجاداتعذیل ) یلگزضتِ، کِ تِ دل یّا کاسکٌاى دس دٍسُ

ضذُ است. هخاسج خذهات  یجادا یدس دٍسُ جاس یتاصًطستگ یایهضا طشح هحذٍدساصی

کِ  کٌذ یه ییشتغ یا ضَد یه یجادا یا تِ گًَِ یاکِ هضا یگزضتِ هوکي است هثثت )صهاً

ِ  یاکِ هضا ی)صهاً یهٌف یا( یاتذ یه یصافضا یيهع یایتعْذات هضا یاسصش فعل  یا تِ گًَا

 ( تاضذ.یاتذ یکاّص ه یيهع یایتعْذات هضا یکِ اسصش فعل کٌذ یه ییشتغ

 .یِتسَ یاىص یاّش گًَِ سَد  .ج

 تاضذ. پشداخت هی هضایای تاصًطستگی: هضایایی کِ پس اص تاصًطستگی قاتل 

یبامشایایمعیهطزحُایباکمکمعیهيطزحُا

ٔنايوبي   ،اسبس رٖ ثلٚاعـ ٌناكضٍل قلعٟبي ٔنايبي ثبم٘طستٍی، تٛافمٟبيی است وٝ  .7

ـ ٌناكضٍل وٙـ.  ٝ ٔیثبم٘طستٍی اكائ ٗ استب٘ـاكؿ كا ثلاي ايٗ تٛافمٟب، غلفٚاع ٘ظل ام  اي

ـ ٌناكضٍل تأسيس   ٌيلؿ. ٔٙظٛك ؿكيبفت وٕىٟب ٚ پلؿاؽت ٔنايب، ثىبك ٔی رـاٌب٘ٝ ثٝٚاع

 است: ٔنايبي ثبم٘طستٍیٞبيی ام  ٔٛاكؿ ميل ٕ٘ٛ٘ٝ

 ،ٔستٕلي ثبم٘طستٍی عمٛق ٚ . اِف

 ٚ ،ؿٚكاٖ ثبم٘طستٍی ؽـٔبت ؿكٔب٘یٚ  عٕل ثيٕٝ ، ٘ظيلٔنايبي ثبم٘طستٍیسبيل  . ة
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 ٔستٕلي اموبكافتبؿٌی. . د

ٝ ام ٔفبؿ ٚ ضلايف اغّی رٖ  ثل ٔنايبي ثبم٘طستٍیي قلعٟب .8 اسبس ٔبٞيت التػبؿي قلط و

ٗ    قلط“يب ” ثب وٕه ٔعيٗ قلط“عٙٛاٖ  ثٝ ٌيلؿ، ٘طأت ٔی ٝ ” ثوب ٔنايوبي ٔعوي ثٙوـي   قجمو

 ضٛؿ. ٔی

ٔجّغی است وٝ  ثٝ ٔغـٚؿٚاعـ ٌناكضٍل تعٟـ لب٘ٛ٘ی يب علفی  ،ثب وٕه ٔعيٗ قلط ؿك . 9

ؿكيوبفتی   ٔنايبي ثبم٘طسوتٍی كٚ، ٔجّغ  ايٗ است. ام ضـٜ غٙـٚق تٛافك ثٝ ثلاي وٕه

ثلؽی ٔٛاكؿ  ؿك بٚٚاعـ ٌناكضٍل ي پلؿاؽتی تٛسف وٕىٟبٔزٕٛر ٔجّغ  ٔعبؿَ وبكوٙبٖ

كيسوه   ،٘تيزٝ ؿك ٚق است.غٙـ ٌقاكي ثبمؿٜ سلٔبيٝٚ  ثبم٘طستٍی غٙـٚق ثٝ وبكوٙبٖ(

ٝ   ثبضـ( ٚ كيسه سلٔبيٝ ا٘تظبك عـ اماوضٛئلي بٔنايب وٕتل  ٟبي ٌوقاكي  ٌوقاكي بسولٔبي

 ثبضـ. ٔتٛرٝ وبكوٙبٖ ٔی وبفی ٘جبضـ( ا٘تظبك ٔٛكؿٔنايبي  تأٔيٗثلاي  غٙـٚق

ٝ   ٔجّغ تٛافك ثٝٚاعـ ٌناكضٍل رٖ تعٟـ  ؿك ٞبيی وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ .10 غوٙـٚق   ضـٜ ثلاي وٕوه ثو

ـ ٌناكضٍل مٔب٘ی است وٝ  ،ضٛؿ یٕ٘ ٔغـٚؿ ميل تعٟـ لب٘ٛ٘ی يب علفی ؿاضتٝ  ؿاليُ ثٝٚاع

 ثبضـ:

 ،٘جبضـ وٕىٟبٔجّغ  ثٝ ِنٚٔبً ٔغـٚؿ ٔنايبي قلط ٔجّغ . اِف

 تؿٕيٗ ضـٜ ثبضـ، يبام قليك قلط ٔستميٓ يب  قٛك ثٝ ،بوٕىٟثبمؿٜ ٔطؾع ثلاي  . ة

ٝ ثبضـ كسٕی ٞبي غيل كٚيٝ . ح ٝ  ٚرٛؿ ؿاضت ـ علفی  ٝث ٔٙزلو ضٛؿ. ثلاي ٔخبَ، تعٟـ  تعٟ

سبثمٝ افنايص ٔنايوبي  ٚاعـ ٌناكضٍل  وٝضٛؿ  ايزبؿ  ٍٞٙبٔی است ٕٔىٗعلفی 

 ٗ ٖ پيطي ْ كا ؿاكؿ، عتی  ثٝوبكوٙب ـ لب٘ٛ٘ی ثلاي اٌل ٔٛامات تٛك رٖ ٚرٛؿ ٘ـاضتٝ تعٟ

 .ثبضـ

 ي ثب ٔنايبي ٔعيٗ:قلعٟبؿك  .11

 ٚ ،وٙبٖ فعّی ٚ پيطيٗ استوبك ثٝ ؿ تٛافكاكائٝ ٔنايبي ٔٛكٚاعـ ٌناكضٍل تعٟـ  . اِف

ا٘تظوبك ثبضوـ( ٚ كيسوه    عوـ   ام ثيصكيسه اوضٛئلي بٔنايب ثٝ ِغبل ٔغتٛايی،  . ة

ٌقاكي  وٝ ثبمؿٜ سلٔبيٝ غٛكتی ؿك است.ٚاعـ ٌناكضٍل  ٔتٛرٌٝقاكي،  سلٔبيٝ
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بي اوضٛئلي ثٝ ٘غٛ ٔكّٛة ٔغموك  ٞ یثيٙ پيص يبوٕتل ام ٔيناٖ ٔٛكؿ ا٘تظبك ثبضـ 

 افنايص يبثـ. است ٕٔىٗٚاعـ ٌناكضٍل ، تعٟـ ٘طٛؿ

مشایایباسوشستگی معیهکمکیباطزحُا:

 ؿٚكٜ ٞول  ثلايٚاعـ ٌناكضٍل ي ثب وٕه ٔعيٗ سبؿٜ است ميلا تعٟـ قلعٟبعسبثـاكي  . 12

اوضٛئلي  ثٝ ٘تيزٝ، ٘يبمي ؿك وٝ ثلاي رٖ ؿٚكٜ پلؿاؽت ؽٛاٞـ ضـ.است ٔيناٖ ٔجّغی  ثٝ

ٗ   عوالٜٚ  ٚرٛؿ ٘ـاكؿ.٘ين ؿ يب ميبٖ اوضٛئلي ٘يست ٚ أىبٖ ٚلٛر سٛ تعٟوـات   ،ثول ايو

ٜ ا٘ـامٜ ثٝ ثيص ام تعٟـات سلكسيـ ٔٛاكؿي وٝ  ؿك رن ثٝضٛؿ  ٌيلي ٔی غٛكت تٙنيُ ٘طـ

 ا٘ـ. وٝ وبكوٙبٖ ؽـٔبت ٔلثٛـ كا اكائٝ ولؿٜ است اي ؿٚكٜ پبيبٖ ام پسٔبٜ  12

ياوذاسٌ گیزیشىاسایی

 طشح تا کواک هعایي سا   تِ پشداخت قاتلکوک صای خذهات کاسکٌاى، دس اتایذ ٍاحذ گضاسضگش  . 13

 غَست صیش ضٌاسایی کٌذ: تِ

هثالغ دس غَستی کِ است.  ضذُ کسش هثالغی کِ قثالً پشداخت اص پسعٌَاى تذّی،  تِ . الف

ٌاى  ضذُ اسائِ خذهات تِ هشتَطی کوکْا اص تیص یپشداخت گضاسضگشی  دٍسُ پایاىتا کاسک

یا آتی پشداختْای هٌجش تِ کاّص  پشداخت پیصهثلغ  کِ هیضاًیتا ذ تایهاصاد  ،تاضذ

پشداخت ّضیٌِ( ضٌاسایی  عٌَاى داسایی )پیص تِ پشداختی ضَد،هاصاد گیشی  تاصپس

  ٍ ،گشدد

داسایی یک  ضذُ تْای توام دس کوکْااستاًذاسد دیگشی ضوَل  ایٌکِ هگشعٌَاى ّضیٌِ،  تِ . ب

ُ تاضذ ) ٍ “ کاال هَاد ٍ حساتذاسی هَجَدی”استاًذاسد تِ تشای هثال،سا هجاص یا الضاهی کشد

 هشاجعِ ضَد(.“ ثاتت هطَْد یداساییْا” استاًذاسد

اص  هااُ پاس   12طشحی تاا کواک هعایي تایص اص      هَاسدی کِ سشسسیذ پشداخت کوک تِ دس . 14

ِ کشدُ دٍسُ پایاى ِ کاسکٌاى خذهات هشتَط سا اسائ ا استفادُ تایذ تٍاحذ گضاسضگش اًذ،  ای است ک

 تٌضیل کٌذ. سا آى 39 تٌذ دس ضذُ اص ًشخ تٌضیل هطخع

مشایایباسوشستگی یبامشایایمعیهطزحُا:

 ٌيلي تعٟـات ٚ ٞنيٙٝ ثلاي ا٘ـامٜ ي ثب ٔنايبي ٔعيٗ پيضيـٜ است ميلاقلعٟبعسبثـاكي  . 15

 .ٚروٛؿ ؿاكؿ ٘ين است ٚ أىبٖ ٚلٛر سٛؿ ٚ ميبٖ اوضٛئلي  ٘يبمٔفلٚؾبت اوضٛئلي  ثٝ
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 سبَ صٙـيٗ اغّتضٛ٘ـ ميلا  ٌيلي ٔی ا٘ـامٜ ضـٜ غٛكت تٙنيُ ثٝ ، تعٟـاتثل ايٗ عالٜٚ

 ضٛ٘ـ. ٔیتسٛيٝ  ،اكائٝ ؽـٔبت وبكوٙبٖ ام پس

ياوذاسٌ گیزیشىاسایی

ٗ  قلط . 16 ٗ ٔبِی ٘طـٜ ثبضـ، يب  است ٕٔىٗثب ٔنايبي ٔعي رٖ  ام ثؾطیتٕبْ يب تأٔيٗ ٔبِی تأٔي

يوب  ٚاعوـ ٌناكضوٍل   يه  ثٝ ٌبٞی ؽٛؿ وبكوٙبٖ، ٚ ،كضٍلٌنا ٚاعـي وٕىٟب قليك ام

يوب  ٚاعوـ ٌناكضوٍل   رٖ  قليوك  امٚ ٔنايوبي وبكوٙوبٖ    غٛكت ٌيلؿ ٔستمُ غٙـٚلی

ـ  ؿك ضوـٜ  پلؿاؽت ٔنايبي تأٔيٗ ٔبِیضٛؿ.  پلؿاؽت  ٔستمُ غٙـٚق ٝ  سلكسوي  تٟٙوب  ٘و

ٚاعـ بيی تٛا٘ ثٝ ٌقاكي رٖ غٙـٚق ثستٍی ؿاكؿ، ثّىٝ ٚؾعيت ٔبِی ٚ عّٕىلؿ سلٔبيٝ ثٝ

 ٘ظول  امي غوٙـٚق ٘يون ٚاثسوتٝ اسوت. ثٙوبثلايٗ،      ؿاكاييٟبثلاي رجلاٖ وسلي ٌناكضٍل 

قلط كا ٔتغٕوُ   ثٝ ٔلثٛـٌقاكي  بي اوضٛئلي ٚ سلٔبيٝىٟكيسٚاعـ ٌناكضٍل  ،ٔبٞيت

َ ِنٚٔوبً  ثلاي قلط ثب ٔنايبي ٔعيٗ  ضـٜ ٘تيزٝ، ٞنيٙٝ ضٙبسبيی ؿك ضٛؿ. ٔی وٕوه   ٔعوبؿ

 ست.ثلاي رٖ ؿٚكٜ ٘ي ضـٜ تعٟـ

 ضبُٔ ٔلاعُ ميل است:ٚاعـ ٌناكضٍل ي ثب ٔنايبي ٔعيٗ تٛسف قلعٟبعسبثـاكي  .17

 غٛكت ميل: ، ثٝقلطتعييٗ ؽبِع ثـٞی بؿاكايی(  . اِف

ٖ ثوٝ  استفبؿٜ ام اوضٛئلي ثلاي ثلرٚكؿ اتىبپقيل ٔجّغ ٔنايبيی ووٝ   . 1  وبكوٙوب

 است تعّك ٌلفتٝ ٞبي ٌقضتٝ ٚ ؿٚكٜ ربكي ؿٚكٜ ؿكرٟ٘ب اماي ؽـٔبت  ؿك

ٔيوناٖ  ٚاعـ ٌناكضوٍل   ،ٔٙظٛك ثـيٗ .ٔلارعٝ ضٛؿ( 28تب  26بثٝ ثٙـٞبي 

ـ  كا تعيويٗ ٔوی  ٌقضتٝ ٞبي  ٚ ؿٚكٜ ربكي ؿٚكٜ ثٝ ا٘تسبة لبثُ ئنايب  وٙو

ٔفلٚؾبت اوضٛئلي ٔؤحل ثول ٔنايوب    ٔلارعٝ ضٛؿ( ٚ 32تب  29ثٙـٞبي  ثٝب

كوٙبٖ( وب ٔيل ٚ ٔليٚ  ضغّی ب٘ظيل ٌلؿشضٙبسی رٕعيت ٔتغيلٞبي لجيُ ام

( كا ثلرٚكؿ ؿكٔب٘ی ٚ ٔتغيلٞبي ٔبِی ب٘ظيل افنايص رتی ؿستٕنؿٞب ٚ ٔؾبكد

 ٔلارعٝ ضٛؿ(، 51تب  33ثٙـٞبي  ثٝب  ٕ٘بيـ ٔی

ٖ ٔنايب .2 ؽـٔبت ٚ ٔؾبكد  قلطٔٙظٛك تعييٗ اكمش فعّی تعٟـات  ثٝ تٙنيُ ر

 ٔلارعٝ ضٛؿ(،  42تب  39ٚ  28تب  26ثٙـٞبي  ثٝربكي ب
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ٔلارعوٝ   66توب   64ٙػفب٘ٝ ؿاكاييٟبي قلط بثٝ ثٙـٞبي ٔ وسل ٕ٘ٛؿٖ اكمش . 3

 ام اكمش فعّی تعٟـات ٔنايبي ٔعيٗ. ضٛؿ(

ٝ ؿك  . ة ٜ ضٙبسبيی  غٛكت تغييلات ؿك ٚؾعيت ٔبِیتعييٗ ٔجّغی و ُ: ٔیؿٚك  ضٛؿ، ضبٔ

 ٔلارعٝ ضٛؿ(، 32تب  29ٔؾبكد ؽـٔبت ربكي بثٝ ثٙـٞبي  . 1

 63توب   52ٝ قلط بثٝ ثٙوـٞبي  ميبٖ تسٛي يبٔؾبكد ؽـٔبت ٌقضتٝ ٚ سٛؿ  . 2

 ٔلارعٝ ضٛؿ(،

 70بثٝ ثٙوـٞبي   قلطبؿاكايی( ؽبِع ثـٞی  ثٝ ٔلثٛـ ؽبِع ٔؾبكد ٔبِی . 3

 ٔلارعٝ ضٛؿ(. 72تب 

غٛكت  وٝ ؿك قلطٌيلي ٔزـؿ ؽبِع ثـٞی بؿاكايی(  ا٘ـامٜام  تعييٗ تفبٚت ٘بضی . ح

 ضٛؿ، ضبُٔ: ٔیضٙبسبيی  ٌلؿش عسبة تغييلات ؿك اكمش ؽبِع

 ٚ ٔلارعٝ ضٛؿ(، 75ٚ  74سٛؿ ٚ ميبٖ اوضٛئلي بثٝ ثٙـٞبي  . 1

ٜ ؿاكاييٟبي قلط، ثٝ . 2 ٝ ؽبِع ٔؾبكد ٔبِی  ثبمؿ ٝ ؿك ٔغبسج ٔلثٛـ رن ٔجبِغی و

 ٔلارعٝ ضٛؿ(. 76ٔٙظٛك ضـٜ است بثٝ ثٙـ  قلطؽبِع ثـٞی بؿاكايی( ثٝ 

 ٞب ثلاي ٚيٝك ايٗ ،قلط ثب ٔنايبي ٔعيٗ ؿاكؿيه  ام ثيصٚاعـ ٌناكضٍل ٔٛاكؿي وٝ  ؿك

 .ضٛؿ ٌلفتٝ ٔی ثىبك رـاٌب٘ٝ قٛك ثٝ ثبإٞيتي قلعٟبام يه  ٞل

تایذ اسصش فعلی تعْذات هضایای هعیي ٍ اسصش هٌػفاًِ داساییْای طاشح سا دس   ٍاحذ گضاسضگش  .18

ِ گًَِ ِ هثالغ ضٌاسایی فَاغل صهاًی هٌظن تعییي کٌذ؛ ت ُ دس ای ک غَستْای هالی تا هثالغی کِ  ضذ

ُ گضاسضگشی تدس غَست تع ِ تاضذ. دست هیِ ییي آًْا دس پایاى دٍس  آهذ تفاٍت قاتل تَجْی ًذاضت

ٗ استب٘ـاكؿ  .19 ٌيلي تٕبْ تعٟـات ثبإٞيت  ا٘ـامٜ وٙـ وٝ ؿك كا تطٛيك ٔیٚاعـ ٌناكضٍل اي

ٜ وٙـ أّب رٖ ٔنايبي ثبم٘طستٍی ام اوضٛئل ؿاكاي غالعيت علفٝ وٙـ.  كا ّٔنْ ٕ٘ی اي استفبؿ

ـ ٌناكضٍل است  ىٗؿك عُٕ، ٕٔ اي ثؾٛاٞـ وٝ  يه اوضٛئل ؿاكاي غالعيت علفٝ امٚاع

عُٕ رٚكؿ.  ثٝٚاعـ ٌناكضٍل ؿٚكٜ ٌناكضٍلي اكميبثی وبّٔی ام تعٟـات  ام پبيبٖ لجُ

ٚرٛؿ، ٘تبيذ ايٗ اكميبثی ثلاي كٚيـاؿٞب ٚ تغييلات ثبإٞيت ضلايف بام رّٕٝ تغييل  ايٗ ثب

 ضٛؿ. ؿٚكٜ ٌناكضٍلي تعـيُ ٔی ضـٜ(، تب پبيبٖ ٗليٕتٟبي ثبماك ٚ ٘لؽٟبي سٛؿ تؿٕي
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تمليت اتىبپقيلي ام  است ٕٔىٗ وّی ٚ ٔغبسجبت بٞٗ ثلؽی ٔٛاكؿ، ثلرٚكؿٞب، ٔيبٍ٘ي ؿك .20

 .ثبضـايٗ استب٘ـاكؿ  ؿك ضـٜ ٔغبسجبت تفػيّی تطليظ

حسابذاریتعُذاتعزفی

 ،طاشح تاا هضایاای هعایي     سویساص ضشایط  ًاضیتش تعْذات قاًًَی  عالٍُتایذ ٍاحذ گضاسضگش  .21

ِ ًوایاذ حساب هٌظَس  تِ سسوی سا ًیض ّای غیش سٍیِ اص ًاضیتعْذ عشفی  ّشگًَِ ّاای   . سٍیا

ِ  هٌطقی ّیچ گضیٌٍِاحذ گضاسضگش کِ ضَد  صهاًی هٌجش تِ تعْذ عشفی هی سسوی غیش  جاض  تا

ِ تاضذ.پشداخت هضایای کاسکٌاى  ِ تغیی ًوًَِ ًذاضت ّای  سٍیِ دس شای اص تعْذ عشفی صهاًی است ک

 .کٌذ ٍاسد هی جذیآسیة تا کاسکٌاى ٍاحذ گضاسضگش سٍاتط  تٍِاحذ گضاسضگش سسوی  غیش

ٗ  كسٕی ٔفبؿ .22 ؽٛؿ  تعٟـ ثٝ اربمٜ ؿٞـ وٝٚاعـ ٌناكضٍل  ثٝ است ٕٔىٗقلط ثب ٔنايبي ٔعي

ـ.  لجبَ ؿك ٝ ؿٞ ٝ قلطٚرٛؿ ايٗ ثبقلط ؽبتٕ ٖ  وٝ غٛكتی ؿك ، ٔعٕٛالً ؽبتٕ اْ استؾـ ؿكوبكوٙب

غيبة ضٛاٞـ  ؿك ؿضٛاك است. ثٙبثلايٗ،ٚاعـ ٌناكضٍل ، ثلاي ثبلی ثٕب٘ٙـ ٌناكضٍل ٚاعـ

ـاكي  ؿك ،وٙٙـٜ ٘مؽ ٝ  فلؼ ٔی ٔنايبي ثبم٘طستٍیعسبث ٛؿ و ـات ض ٚاعـ ٌناكضٍل فعّی تعٟ

 ؽٛاٞـ ٔب٘ـ.پبثلرب وبكوٙبٖ ٕٞضٙبٖ  ؿٚكاٖ ؽـٔتٔب٘ـٜ  ثبلیقَٛ  ؿك ؿك لجبَ ايٗ ٔنايب

یالمصًرتيضعیت

 ضٌاسایی کٌذ. غَست ٍضعیت هالیسا دس  طشحتایذ خالع تذّی )داسایی( ٍاحذ گضاسضگش  . 23

٘يوبم   ام ٔيناٖ ٔوٛكؿ  ريـ وٝ وٕه ثٝ قلط ثيص ٚرٛؿ ٔی ثٝ مٔب٘ی ،قلطؽبِع ؿاكايی  . 24

ـ يب سٛؿ اوضٛئلي ايزبؿ ٌلؿؿ. ؿك ـ ٌناكضٍل صٙيٗ ٔٛاكؿي،  ثبض  قلطؽبِع ؿاكايی ٚاع

 ـ، ميلا:وٙ كا ضٙبسبيی ٔی

ام  ثل ٔٙبثعی وٙتلَ ؿاكؿ، وٝ ايٗ وٙتلَ ثٝ ٔفْٟٛ تٛا٘بيی اسوتفبؿٜ ٚاعـ ٌناكضٍل  اِف.

 ٔبماؿ رٟت ايزبؿ ٔٙبفع رتی است،

ٝ است بوٕ . ة َ ٘تيزٝ كٚيـاؿٞبي ٌقضت ٗ وٙتل ٚاعـ ٌناكضٍل تٛسف بي پلؿاؽتی ىٟاي

 ضـٜ تٛسف وبكوٙبٖ(، ٚ ٚ ؽـٔبت اكائٝ

ضىُ وبٞص پلؿاؽتٟبي رتی يب اسوتلؿاؿ ٔوبماؿ پلؿاؽتوی،     ٔٙبفع التػبؿي رتی، ثٝ . د

 .استٚاعـ ٌناكضٍل ؿستلس  ؿك
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ياوذاسٌ يمخارجخذماتجاریارسشفعلیتعُذاتمشایایمعیهگیزی:شىاسایی

كٚ٘وـٞبي   ٚ وبكوٙبٖ، ٔيل ٚ ٔليٚ ضغّی ، ٌلؿش عمٛقرؽليٗ ٔتغيلٞبي ثسيبكي ٘ظيل  . 25

ٌقاكي ؿاكايوی   قلعٟبي تأٔيٗ ٔبِی ضـٜ سٛؿ سپلؿٜٚ ثلاي  ثٟـاضتی ٚ ؿكٔب٘یٔؾبكد 

ـ للاك است ٔؾبكد ٟ٘بيی قلط ثب ٔنايبي ٔعيٗ كا تغت تأحيل  ٕٔىٗقلط  ؿكٔوٛكؿ  . ؿٞو

ی مٔب٘ ٔـتٚ ايٗ عـْ اقٕيٙبٖ اعتٕبالً ثلاي  ٚرٛؿ ؿاكؿ اقٕيٙبٖ عـْ ،ٔؾبكد ٟ٘بيی قلط

ٗ ٔنايوبي  عٟوـات  ٌيلي اكمش فعّی ت ٔٙظٛك ا٘ـامٜ ثٝ قٛال٘ی ثبلی ؽٛاٞـ ٔب٘ـ. ٚ  ٔعوي

 :المْ است وٝٔؾبكد ؽـٔبت ربكي ٔلثٛـ، 

ٔلارعٝ  28 تب 26ثٙـٞبي  ثٝب ضٛؿ ٌلفتٝ ثىبكاوضٛئلي  ثل  ٔجتٙی كٚش اكميبثیيه  . اِف

 ضٛؿ(، 

ٔلارعوٝ   32تب  29ثٙـٞبي  ثٝضٛؿ ب ؿاؿٜتؾػيع  ؽـٔبتٞبي اكائٝ  ؿٚكٜ ثٝ ٔنايب . ة

 ٚ ،ضٛؿ(

 ٔلارعٝ ضٛؿ(. 51 تب 33ثٙـٞبي  ثٝٛؿ بض تعييٗ ٔفلٚؾبت اوضٛئلي . د

اکچًئزیبز مبتىیريشارسیابی

 هخاسج خذهات جاسی هشتَط ،هضایای هعیيتشای تعییي اسصش فعلی تعْذات تایذ ٍاحذ گضاسضگش  . 26

اساتفادُ   “تٌاسة خذهات تِ تیٌی ضذُ پیصهضایای تعلق ”سٍش اص  گزضتِ هخاسج خذهاتٍ 

 .ذکٌ

ٜ ثٝ ثيٙی يبي پيصتعّك ٔنا”كٚش  ؿك . 27 ٝ  ٞل ،“تٙبست ؽـٔبت ضـ ٜ اكائ يه  عٙٛاٖ ثٝ ؽـٔبتؿٚك

ـ اؾبفی عك ثلؽٛكؿاكي ام ٔنايب تّمی ب تعييٗ ثلاي  ٔلارعٝ ضٛؿ( ٚ 32تب  29ثٙـٞبي  ثٝٚاع

ـ ٟ٘بيی، ـ  تعٟ ـامٜ قٛك ثٝٞل ٚاع ٝ ا٘ ٝ ضٛؿ(. 51تب  33ثٙـٞبي  ثٝضٛؿ ب ٌيلي ٔی رـاٌب٘  ٔلارع

72 بىذمزبًطبٍمثال

 اماي ثٝ رؽليٗ عمٛق ؿكغـ يه ٔعبؿَٚ  ىزبغٛكت ي ٔجّغی ثٍٝٞٙبْ ؽبتٕٝ ؽـٔت 

َ  سبَ عمٛقاست. پلؿاؽت  لبثُؽـٔت  سبَ ٞل است ٚ فلؼ  كيبَ  ٔيّيٖٛ 10ك000اٚ

ٝ  غٛكت ٔلوت( ثٝب ؿكغـ 7 سبَ ٞل ضٛؿ وٝ ٔی رٖ افونٚؿٜ ضوٛؿ. ٘ولػ تٙنيوُ      ثو

ؿٞـ وٝ ايٗ تعٟوـ صٍٛ٘وٝ    طبٖ ٔیاست. رـَٚ ميل ٘ ؿكغـ 10٘ٝ سبال ،استفبؿٜ ٔٛكؿ
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ـ  ٚاعـ ٌناكضوٍل  ؿك پبيبٖ سبَ پٙزٓ كٚؿ  ثلاي وبكٔٙـي وٝ ا٘تظبك ٔی ، كا تولن وٙو

 يبثـ. ٔفلٚؾبت اوضٛئلي ٚرٛؿ ٘ـاضتٝ ثبضـ، افنايص ٔی ؿك یاتفلؼ وٝ تغييل ايٗ ثب

َ ام تعـيالت اؾبفی  ؿك ،سِٟٛتٔٙظٛك  ثٝ ٗ ٔخب  ثلاي ا٘عىبس اعتٕبَ ر٘ىٝ ٘يبم ٔٛكؿاي

ـ مٚؿتل يب ؿيلتل ام رٖ تبكيؼ   است. ضـٜ ٘ظل كا تلن وٙـ، غلفٚاعـ ٌناكضٍل وبكٔٙ

17345سال

ًن ًنریال میلی ًنریال میلی ًنریال میلی ًنریالریال میلی میلی

      ثٝ: ا٘تسبة لبثُٔنايبي 

 524 393 262 *131 0 ي ٌقضتٝسبِٟب -

َ ربكي ب -  131 131 131 131 131 (عمٛق رؽليٗ ؿكغـ يهسب

 655 524 393 262 131 ي ٌقضتٝسبِٟب سبَ ربكي ٚ -

 476 324 196 89 - اثتـاي ؿٚكٜ ؿك تعٟـ

 48 33 20 9 - ( ؿكغـ 10ثٝ ٘لػ ٔؾبكد ٔبِی ب

 131 119 108 ***98 **89 ٔؾبكد ؽـٔبت ربكي

 655 476 324 196 89 ؿٚكٜ پبيبٖ ؿك تعٟـ
 

 يبؿؿاضت:

ـاي ؿك تعٟـ .1  ي ٌقضتٝ است.سبِٟب ثٝ ا٘تسبة لبثُاكمش فعّی ٔنايبي  ٔعبؿَ ؿٚكٜ اثت

َ  ٔؾبكد ؽـٔبت ربكي .2  ربكي است. سبَ ثٝ ا٘تسبة لبثُاكمش فعّی ٔنايبي ٔعبؿ

ٝ  ا٘تسبة لبثُاكمش فعّی ٔنايبي  ٔعبؿَ ؿٚكٜ پبيبٖ ؿك تعٟـ .3 َ  ثو روبكي ٚ   سوب

 ٌقضتٝ است.سبِٟبي 

 *10000 × %1 ×(07/1ب4;  131

 **131 ÷( 1/1ب4 ; 89

***131 ÷( 1/1ب3;  98
 

 ام ثؾطوی  اٌول  عتیوٙـ،  كا تٙنيُ ٔی ٔنايبي ثبم٘طستٍیوُ تعٟـات ٚاعـ ٌناكضٍل  . 28

 ضٛؿ. تسٛيٌٝناكضٍلي  ؿٚكٜ پبيبٖ ام پس ٔبٜ ؿٚامؿٜتعٟـات قی 
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خذماتَایارائٍديرٌ بٍمشایاتخصیص

 ،گزضتِ خذهاتٍ هخاسج  هخاسج خذهات جاسی ،ٌّگام تعییي اسصش فعلی تعْذات هضایای هعیي . 29

 تخػیع خذهاتاسائِ ّای  دٍسُ تِ اساس فشهَل هضایای طشح، هضایا سا تایذ تشٍاحذ گضاسضگش 

هَجة افضایص تااّویت  ْای تعذسال دس خذهات کاسکٌاىاسائِ  کِ غَستی دس ،حال ایي . تادّذ

هحاذٍدُ صهااًی صیاش     دس ضایاا سا تایاذ ه ٍاحذ گضاسضگش  ،ضَد پیطیي سالْای هضایا ًسثت تِ

 دّذ: تخػیعخط هستقین سٍش اساس  تش

ضاَد )خاَاُ هضایاا     های  هٌجشهضایا  تِاص اٍلیي تاسیخی کِ خذهات کاسکٌاى، طثق طشح  . الف

 خذهات تیطتش تاضذ یا ًثاضذ(، تااسائِ هطشٍط تِ 

 ،هضایاا  ویات تااّافضایص  تِتاسیخی کِ اسائِ خذهات تیطتش تَسط کاسکٌاى، طثق طشح  . ب

 ًطَد. هٌجش

ّٔونْ اسوت   ٚاعـ ٌناكضٍل  ،“تٙبست ؽـٔبت ضـٜ ثٝ ثيٙی تعّك ٔنايبي پيصكٚش ”قجك  .30

ٞوبي روبكي ٚ    ( ٚ ؿٚكٜٔؾبكد ؽـٔبت روبكي ٔٙظٛك تعييٗ  ثٝب ربكي ؿٚكٜ ثٝ ٔنايب كا

ٝ ب ـ ٌناكضٍل ؿٞـ.  تؾػيعٔٙظٛك تعييٗ اكمش فعّی تعٟـات ٔنايبي ٔعيٗ(  ثٌٝقضت ٚاع

ايزوبؿ   ٔنايبي ثبم٘طستٍی تعٟـٞب  رٖ ؿٚكٜ ؿكؿٞـ وٝ  ٔی تؾػيعٞبيی  ؿٚكٜ ثٝ أنايب ك

ٔنايبي ؿكيبفت اماي  ؿك ضٛؿ وٝ وبكوٙبٖ ؽـٔبتی كا ضٛؿ. ايٗ تعٟـ ٍٞٙبٔی ايزبؿ ٔی ٔی

ٞبي ٌناكضوٍلي رتوی    ؿٚكٜ ؿك ا٘تظبك ؿاكؿٚاعـ ٌناكضٍل  ٚوٙٙـ  اكائٝ ٔی ثبم٘طستٍی

ؿٞـ وٝ ايٗ تعٟـات كا ثب اتىبپقيلي  اربمٜ ٔیعـ ٌناكضٍل ٚا ثٝ ثپلؿامؿ. فٖٙٛ اوضٛئلي

 ٌيلي وٙـ. وبفی ثلاي تٛريٝ ضٙبسبيی ثـٞی ا٘ـامٜ

33 بىذمزبًطبٍایلُمثا

وٝ ثل اسبس رٖ وٙـ  اكائٝ ٔی يىزب غٛكت يی ثٝٔنايب ،يه قلط ثب ٔنايبي ٔعيٗ .1

ُ لب كيبَ ٞناك 100ٔجّغ ؽـٔت  سبَ ٞل اماي ثٝ ٍٞٙبْ ثبم٘طستٍی  پلؿاؽوت  ثو

 است.

ٔؾوبكد  ضوٛؿ.   ؿاؿٜ ٔوی  تؾػويع  سبَ ؽـٔت ٞل ثٝكيبَ  ٞناك 100 يی ٔعبؿَٔنايب
كيبَ است. اكمش فعّی تعٟـات ٔنايوبي   ٞناك 100اكمش فعّی  ٔعبؿَ ؽـٔبت ربكي

كسوب٘ی توب    ؽوـٔبت ي سوبِٟب  كيبَ ؾلثـك تعوـاؿ  ٞناك 100اكمش فعّی ٔعبؿَ ٔعيٗ 
 ٌناكضٍلي است.  ؿٚكٜ پبيبٖ
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 پلؿاؽت لبثُ ؿكً٘ وٙٙـ، ٔنايب ثی كا تلن ٔیٚاعـ ٌناكضٍل وبكوٙبٖ  وٝ ٔیٍٞٙباٌل 
تبكيؾی وٙٙـٜ  ٔنايبي ٔعيٗ ٔٙعىس اتٚ اكمش فعّی تعٟـ ٔؾبكد ؽـٔبت ربكيثبضـ، 

 كا تلن وٙٙـ. ثٙوبثلايٗ، ٚاعـ ٌناكضٍل رٖ تبكيؼ  ؿك كٚؿ وبكوٙبٖ است وٝ ا٘تظبك ٔی
غٛكت تولن ؽوـٔت    ؿك ٔجّغی ؽٛاٞـ ثٛؿ وٝؿِيُ احل تٙنيُ، ايٗ ٔجبِغ وٕتل ام  ثٝ

 ضـ. ٌناكضٍلي تعييٗ ٔی ؿٚكٜ پبيبٖ ؿك وبكوٙبٖ

ـ  2/0وٙـ وٝ ٔجّوغ رٖ   اي اكائٝ ٔی يه قلط، ٔستٕلي ثبم٘طستٍی ٔبٞب٘ٝ .2  ؿكغو

 امؽـٔت است. ٔستٕلي ثبم٘طستٍی  سبَ ٞل اماي ثٝ رؽليٗ ؿستٕنؿ وبكوٙبٖ

 است. پلؿاؽت لبثٍُی سبِ 65 سٗ

، ؿك تووبكيؼ ثبم٘طسووتٍی ثبم٘طسووتٍی يٟبئسووتٕل لاثوول ثووب اكمش فعّوویٔنايووبيی ث
ـ  2/0ٔيناٖ  ثٝ ٔبٞب٘ٝضـٜ،  ثيٙی پيص ووٝ ام توبكيؼ   بثولرٚكؿي   رؽوليٗ عموٛق   ؿكغو

يه  ٞل ثٝ (است پلؿاؽت لبثُ ضـٜ ثيٙی پيص تتب تبكيؼ فٛ ضـٜ ثيٙی ثبم٘طستٍی پيص
ٝ سبِٟب ام ٜ ٔی تؾٕيٗ ؽـٔبتي اكائ اكمش فعّی  ٔعبؿَ ربكي ٔؾبكد ؽـٔبتضٛؿ.  ؿاؿ

ٖ ٔنايب است. اكمش فعّی تعٟـات ٔنايبي ٔعيٗ، عبغُ ؾلة اكمش فعّی  پلؿاؽتٟبي ر
تب  ؽـٔبتي اكائٝ سبِٟب تعـاؿ ؿك ؿستٕنؿ ٟ٘بيی ؿكغـ 2/0ٔيناٖ  ثٝ ثبم٘طستٍی ٔبٞب٘ٝ

ٚ اكمش فعّی تعٟوـات ٔنايوبي    ٔؾبكد ؽـٔبت ربكيٌناكضٍلي است.  ؿٚكٜ پبيبٖ

 ٌلؿؿ. ٍی رغبم ٔیسبِ 65ثبم٘طستٍی ام سٗ پلؿاؽتٟبي ضٛؿ ميلا  ٔعيٗ تٙنيُ ٔی

ـ   اٌول  عتی وٙـ ايزبؿ ٔیتعٟـ ؽـٔبت وبكوٙبٖ  ،ٔنايبي ٔعيٗ ثب قلط ؿك . 31  ٔنايوب ٔطولٚ

ٖ ثبضـ ب ثٝ َ رتی وبكوٙب  ام لجُثبضـ(. ؽـٔبت وبكوٙبٖ  لكعی ٘طـٜعجبكت ؿيٍل،  ثٝاضتغب

ٞبي  ام ؿٚكٜيه  ٞل پبيبٖ ؿك ميلا،ضٛؿ  ٔیلفی تعٟـ عٔٙزل ثٝ ايزبؿ ، لكعی ضـٖتبكيؼ 

ؿسوت رٚكؿٖ اسوتغمبق    ثٝ ٌناكضٍلي ثعـي، ٔيناٖ ؽـٔبت رتی وٝ وبكوٙبٖ ثبيـ ثلاي

ٚاعوـ   ،ٔنايبي ٔعيٌٗيلي تعٟـات  يبثـ. ٍٞٙبْ ا٘ـامٜ ؿكيبفت ٔنايب اكائٝ وٙٙـ، وبٞص ٔی

لكعوی  اِنأبت است  ٕٔىٗوٝ ثلؽی وبكوٙبٖ ٌيلؿ  كا ؿك ٘ظل ٔیاعتٕبَ  ايٌٗناكضٍل 

ؽوبظ،   ٔنايوبي ثبم٘طسوتٍی  ثلؽی  صٙـ ٞل ٕٞيٗ تلتيت، ثٝ ٔنايب كا اعلام ٘ىٙٙـ. ضـٖ

 ٚلوٛر  غوٛكت  ؿك ، تٟٙوب ؿٚكاٖ ثبم٘طستٍیؽـٔبت ثٟـاضتی ٚ ؿكٔب٘ی ٔنايبي  لجيُ ام

وبكوٙبٖ  وٝ مٔب٘یأب ،  است پلؿاؽت لبثُام ؽبتٕٝ ؽـٔت وبكوٙبٖ  كٚيـاؿ ؽبغی پس
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كٚيوـاؿٞبي   غٛكت ٚلٛر ؿك ٔنايب ؿكيبفت عكوٙٙـ وٝ ثلاي ر٘بٖ  ٝ ٔیؽـٔبتی كا اكائ

ثول   ،رٖ كٚيوـاؿ ؽوبظ   ٚلوٛر . اعتٕبَ ريـ ٔی ٚرٛؿ ثٝ وٙـ، تعٟـ ؽبغی كا ايزبؿ ٔی

 ٘يست.وٙٙـٜ  تعييٗٚرٛؿ تعٟـ ثلاي  ٌيلي تعٟـ احلٌقاك است، أّب ا٘ـامٜ

31 بىذمزبًطبٍُایلمثا

 ام پوس پولؿامؿ. ٔنايوب    ٔیكيبَ ٔنايب  ٞناك 100ؽـٔت  سبَ ٞل اماي ثٝ قلعی .1

 .ضٛؿ لكعی ٔی ،ؽـٔبتاكائٝ  سبَ 10

َ  10ام يوه   ٞل ؿك است. تؾػيع لبثُكيبَ ٔنايب  ٞناك 100ؽـٔت  سبَ ٞل ثٝ  سوب

 پبيوبٖ ٘لسووب٘ٙـ،  ثووٝ كا ؽوـٔبت اكائوٝ   سووبَ 10٘ؾسوت، اعتٕوبَ ايٙىووٝ وبكوٙوبٖ    
 ضٛؿ. ات ٔٙعىس ٔیٚ اكمش فعّی تعٟـ ٔؾبكد ؽـٔبت ربكي جٝٔغبس ؿك

ُ ؽـٔبتی ووٝ   رن ثٝ ؽـٔت، سبَ ٞل اماي ثٝ قلعی .2 ٍی اكائوٝ  سوبِ  25 ام لجو

 .ضٛؿ لكعی ٔیپلؿامؿ. ٔنايب ثالفبغّٝ  ٔنايب ٔی كيبَ ٞناك 100ضٛؿ،  ٔی

ٝ  ثٝ ٝ ٔیسبِ 25 ام لجُؽـٔبتی و ميلا  ضٛؿ ؿاؿٜ ٕ٘ی تؾػيعضٛؿ ٞيش ٔنايبيی  ٍی اكائ
 ضوٛؿ. ٔنايوبيی   ٔنايب بٔطلٚـ يب غيلٔطلٚـ( ٕ٘وی  ثٝ ٔٙزلرٖ تبكيؼ  ام پيصؽـٔبت 

 .است تؾػيعلبثُ ي ثعـ سبِٟب اميه  ٞل ثٝ كيبَ ٞناك 100ٔجّغ  ثٝ

يبثـ وٝ اكائٝ ؽـٔبت ثيطتل تٛسف وبكوٙبٖ، ٔٛرت افنايص  تعٟـات تب مٔب٘ی افنايص ٔی . 32

ٝ  ٞبي ٔٙتٟی ؿٚكٜ ثٝ ٔنايب ٘طٛؿ. ثٙبثلايٗ، تٕبْ ٔنايب ثبإٞيت ُ توبكيؼ يوب    رٖ ثو رٖ  ام لجو

ٝ  ضٛؿ. ٔنايب قجك فلَٔٛ ٔنايبي قلط ؿاؿٜ ٔی تؾػيع  ٔوبِی ٞوبي   ام ؿٚكٜيوه   ٞول  ثو

ي ثعوـ  سوبِٟب  ؽوـٔبت وبكوٙوبٖ ؿك   وٝ غٛكتی ؿك ،عبَ ايٗ ضٛؿ. ثب ؿاؿٜ ٔی تؾػيع

ايوٗ ٔنايوب كا   ٚاعـ ٌناكضٍل  ،ي لجُ ضٛؿسبِٟب ثٝٔنايب ٘سجت  ثبإٞيتٔٛرت افنايص 

ٔجّوغ ٔنايوب    ثبإٞيتافنايص  ثٝ ٔٙزلٝ ؽـٔبت ثيطتل تٛسف وبكوٙبٖ، تبكيؾی وٝ اكائ تب

ؿٞـ. ؿِيُ رٖ ايٗ است وٝ ؽـٔبت وبكوٙبٖ  ؽف ٔستميٓ تؾػيع ٔی ٔجٙبي ثلضٛؿ،  ٕ٘ی

 ضٛؿ. ثيطتليٗ سكظ ٔنايب ٔٙزل ٔی ثٝؿك سلاسل ؿٚكٜ ٟ٘بيتبً 
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37ذبىمزبًطبٍمثالُای

َ ٔی ٞناك 1ك000غ ٔجّ ثٝثٝ غٛكت يىزب ٚ ٔنايبيی  ،قلعی -1 ٝ  كيب  ام پسپلؿامؿ و

ٔنايبي ثيطتلي ثلاي ؽـٔبت ثعـي اكائٝ قلط . ايٗ ضٛؿ لكعی ٔیؽـٔت  سبَ ؿٜ

 وٙـ. ٕ٘ی

ٝ ( سبَ 10تمسيٓ ثل  ٞناك كيبَ 1ك000ب ٞناك كيبَ 100ٔجّغ  ثٝٔنايبيی  ام يوه   ٞول  ثو
َ  10ام يوه   ٞل ؿك ٔؾبكد ؽـٔبت ربكيضٛؿ.  اَٚ ٘سجت ؿاؿٜ ٔی سبَ 10  ،اَٚ سوب

َ  10وبكوٙبٖ ٕٔىٗ است ايٗ اعتٕبَ است وٝ وٙٙـٜ  ٔٙعىس كا  ؽوـٔبت اكائوٝ   سوب
 ضٛؿ. ؿاؿٜ ٕ٘ی تؾػيعي ثعـ سبِٟب ثٝٔنايبيی ٞيش پبيبٖ ٘لسب٘ٙـ.  ثٝ

تٕوبْ   ثٝ ٞناك كيبَ 2ك000ٔجّغ  ثٝثٝ غٛكت يىزب قلعی، ٔنايبي ثبم٘طستٍی  -2

ٞٙٛم  ؽـٔبتاكائٝ  سبَ 20 ام پسٍی سبِ 55وٙـ وٝ ؿك سٗ  وبكوٙب٘ی اكائٝ ٔی

، ٞٙٛم ؽـٔبتاكائٝ  مٔبٖ ٔـتام ٘ظل  ٍی، غلفسبِ 65ضبغُ ثبضٙـ، يب ؿك سٗ 

 ضبغُ ثبضٙـ.

ا٘ـ، اكائٝ ؽوـٔبت اثتوـا ؿك سوٗ     ضـٜ ٍی استؾـاْسبِ 35 ام لجُثلاي وبكوٙب٘ی وٝ 
ٚاعوـ  ٍی سوبِ  30تٛا٘ٙـ ؿك  ضٛؿ بوبكوٙبٖ ٔی ٔنايب ٔی ثٝ ٔٙزلٍی قجك قلط سبِ 35

ٍی ثبمٌلؿ٘ـ، ثـٖٚ ايٙىٝ تأحيلي ثل ٔجّوغ يوب   سبِ 33كا تلن وٙٙـ ٚ ؿك سٗ ٌناكضٍل 

ؽـٔبت ثيطتل است. ٕٞضٙيٗ، اكائوٝ   ثٝٔنايب ؿاضتٝ ثبضـ(. ايٗ ٔنايب ٔطلٚـ  مٔب٘جٙـي
ضوٛؿ. ثولاي    ؿك ٔنايوب ٕ٘وی   ثبإٞيوت ٍی ٔٛروت افونايص   سوبِ  55 ام پسؽـٔبت 

ٍی توب  سوبِ  35ام سوٗ   ؽوـٔبت اكائٝ  سبَ ٞل اماي ثٝٚاعـ ٌناكضٍل  ،وٙبٖوبك ايٗ
َ  20تمسويٓ ثول    ٞناك كيبَ 2ك000ب ٞناك كيبَ 100ٔيناٖ  ثٍٝی، ٔنايبيی سبِ 55 ( سوب

 ؿٞـ. ٔی تؾػيع
ٝ ثيٗ  ْ ٔیسبِ 45تب  35ثلاي وبكوٙب٘ی و ٝ  ٍی استؾـا  سبَ 20 ام پس ؽـٔبتضٛ٘ـ، اكائ

ٝ ٚاعـ ٌناكضوٍل   ،ٖوٙبوبك ايٗضٛؿ. ثلاي  ٔنايب ٕ٘ی ثبإٞيتٔٛرت افنايص  اماي  ثو

ٝ  سبَ ٞل ٞناك  2ك000ب ٞناك كيبَ 100ٔجّغ  ثٝ٘ؾست، ٔنايبيی  سبَ 20ؿك  ؽـٔبتاكائ
 ؿٞـ. ٔی تؾػيع (سبَ 20تمسيٓ ثل  كيبَ
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 سبَ 10 ام پس ؽـٔبتضٛ٘ـ، اكائٝ  ٍی استؾـاْ ٔیسبِ 55ثلاي وبكوٙب٘ی وٝ ؿك سٗ 
ٝ ٚاعـ ٌناكضوٍل   ،وٙبٖوبك ايٗضٛؿ. ثلاي  ٔنايب ٕ٘ی ثبإٞيتٔٛرت افنايص  اماي  ثو

ٝ  سبَ ٞل ٞناك  2ك000ب ٞناك كيبَ 200ٔجّغ  ثٝ٘ؾست، ٔنايبيی  سبَ 10ؿك  ؽـٔبتاكائ
 ؿٞـ. ٔی تؾػيع( سبَ 10تمسيٓ ثل  كيبَ

وٙٙـٜ ايوٗ   ٔٙعىس ٚ اكمش فعّی تعٟـات ٔؾبكد ؽـٔبت ربكيثلاي تٕبْ وبكوٙبٖ، 
 .ثٝ پبيبٖ ٘لسب٘ٙـكا  ٘يبم ٔٛكؿ ؿٚكٜ ؽـٔبت اعتٕبَ است وٝ ٕٔىٗ است وبكوٙبٖ

مفزيضاتاکچًئزی

 تاضذ. طشفاًِ تیتا یکذیگش ساصگاس ٍ هفشٍضات اکچَئشی تایذ  . 33

ام ٔتغيلٞبيی است وٝ ٔؾوبكد  ٚاعـ ٌناكضٍل ٔفلٚؾبت اوضٛئلي، ثٟتليٗ ثلرٚكؿٞبي  . 34

 ٝ ٗ  ٔنايبي ثبم٘طستٍیٟ٘بيی اكائ ـ ولؿكا تعيي ُٔ ٔٛاكؿ ميل . ٔفلٚؾبت اوضٛئلي ضبؽٛاٞٙ

 است:

ٚ سضٙب رٕعيتٔفلٚؾبت  . اِف افولاؿ   ی ؿكثبكٜ ٚيژٌيٟبي رتی وبكوٙبٖ فعّی ٚ پيطويٗ ب

ـ ؿكيبفوت ايوٗ ٔنايوب    ٚاروـ ضولايف   رٟ٘ب( ووٝ   تىفُ تغت . ٔفلٚؾوبت  ٞسوتٙ

 ٘ظيل ٔٛاكؿ ميل ٔلثٛـ است:ٔٛؾٛعبتی  ثٝ سیضٙب رٕعيت

 رٖ، ام پس، قی ؿٚكٜ اضتغبَ ٚ ٔيل ٚ ٔلي . 1

 وبكوٙبٖ،  پيص ام ٔٛعـٚ ثبم٘طستٍی  وبكافتبؿٌی ام ،ضغّی لؿش٘لػ ٌ . 2

ٔنايبي قلط ٚارـ ضلايف ؿكيبفت ٘سجتی ام اعؿبي قلط وٝ ؿاكاي ثستٍبٖ  . 3

 ٚ ،ٞستٙـ

 ٚ ،ي ؿكٔب٘یقلعٟبٔنايبي ام  ٔٙـي ثٟلٜ  ٔلارعٝ رٟت ٘لػ . 4

 ٔٛاكؿ ميل: عٛأّی ٔب٘ٙـ ثب كاثكٝ ٔفلٚؾبت ٔبِی، ؿك . ة

 ٔلارعٝ ضٛؿ(، 42تب  39ثٙـٞبي  ثٝيُ ب٘لػ تٙن .1

 ٔلارعٝ ضٛؿ(، 48تب  43ثٙـٞبي  ثٝبرتی  يٚ ٔنايبسكظ عمٛق  .2
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ٔوٛاكؿ  ثلكسی ٔؾبكد ٔٛكؿ ٔنايبي ؿكٔب٘ی، ٔؾبكد ؿكٔب٘ی رتی، ضبُٔ  ؿك .3

 51توب   49ثٙوـٞبي   ثٝثٛؿٖ ب ثبإٞيتغٛكت  ٚ پلؿاؽت ٔنايب، ؿك ٔلارعٝ

 .ٔلارعٝ ضٛؿ(

ـ  ام ثويص است وٝ ٘وٝ ؽٛضوجيٙب٘ٝ ٚ ٘وٝ     قلفب٘ٝ ثیغٛكتی  لي ؿكٔفلٚؾبت اوضٛئ . 35  عو

 وبكا٘ٝ ثبضـ. ٔغبفظٝ

ٝ كٚاثف التػبؿي ثيٗ عٛأّی ٘ظيل  ٔفلٚؾبت اوضٛئلي ؿك . 36 ـ و غٛكتی ثب يىـيٍل سبمٌبك٘

ٜ عمٛقتٛكْ، ٘لػ افنايص  ٘لػ تٙنيُ كا ٔٙعىس وٙٙـ. ثلاي ٔخبَ،  ٚ ،ي قلطؿاكاييٟب، ثبمؿ

ٝ ثٝ سكظ ٔطؾػی ام تٛكْ ؿكتٕبْ ٔفلٚؾبت ؿك ثستٍی ؿاك٘ـ ب٘ظيل ٔفلٚؾبت  ريٙـٜ ی و

سكظ تٛكْ يىسب٘ی ؿك ٘ظول   ،٘لػ سٛؿ تؿٕيٗ ضـٜ ٚ افنايص عمٛق ٚ ٔنايب( ثٝ ٔلثٛـ

 ضٛؿ. ٌلفتٝ 

ـ ٌناكضٍل  . 37 ( تعييٗ ضـٜ غٛكت اسٕی باظٟبك ثٝ٘لػ تٙنيُ ٚ سبيل ٔفلٚؾبت ٔبِی كا ٚاع

 تلتعـيُ ثبثت تٛكْ( اتىبپوقيل  ام پسغٛكت ٚالعی ب ثٟٝب ثلرٚكؿ ر٘ ايٙىٝ ٍٔلوٙـ،  ٔی

 .(عبؿثلاي ٔخبَ، ؿك التػبؿٞبي ؿاكاي تٛكْ بثبضـ 

ُ گضاسضگشی هفشٍضات هالی . 38 ای تاضذ  اًتظاسات تاصاس تشای دٍسُ تش هثتٌیتایذ  دس پایاى ّش دٍس

 .ضَدتعْذات تسَیِ قشاس است کِ طی آى 

مفزيضاتاکچًئزی:وزختىشیل

یا تاأهیي هاالی    ضذُ )تأهیي هالی هضایای تاصًطستگیتشای تٌضیل تعْذات  استفادُ هَسدًشخ  . 39

 ِ ُ تاصاس  تًِطذُ( تایذ تا هشاجع ُ گضاسضگشی  دس پایاىًشخ تاصد  دٍلتیهطاسکت  اٍسا تشای دٍس

 اًتظااس  هاَسد دٍلتی تایذ تا ٍاحذ پَل ٍ هذت هطاسکت  اٍسا ٍاحذ پَل ٍ هذت تعییي ضَد. 

 ّوخَاًی داضتِ تاضذ. هضایای تاصًطستگیت تعْذا

ی ؿاكؿ، ٘لػ تٙنيُ است. ٘لػ تٙنيوُ اكمش  ثبإٞيتيىی ام ٔفلٚؾبت اوضٛئلي وٝ تأحيل  . 40

ٌقاكي  كيسه اوضٛئلي يب كيسه سلٔبيٝوٙٙـٜ  وٙـ أّب ٔٙعىس مٔب٘ی پَٛ كا ٔٙعىس ٔی

ووٝ   ضوٍل ٚاعوـ ٌناك ثل ايٗ، ٘ولػ تٙنيوُ، كيسوه اعتجوبكي ٔؾوتع       ٘يست. عالٜٚ

تزلثيبت ريٙـٜ ثب  ثٛؿٖ ٔتفبٚتضٛ٘ـ ٚ كيسه  ٔتغُٕ ٔیٚاعـ ٌناكضٍل اعتجبكؿٞٙـٌبٖ 

 وٙـ. ٔفلٚؾبت اوضٛئلي كا ٔٙعىس ٕ٘ی
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ـ ٌناكضٍل  ،ثلرٚكؿي پلؿاؽت ٔنايب است. ؿك عُٕ مٔب٘جٙـي وٙٙـٜ ٔٙعىس ،٘لػ تٙنيُ . 41 ٚاع

 ٚ مٔب٘جٙـيوٙٙـٜ  ٔٙعىسوٝ  ـوٙ ام ٔيبٍ٘يٗ ٔٛمٚ٘ی ٔغبسجٝ ٔی استفبؿٜ ثب ٘لػ تٙنيُ كا

 است. ٔجّغ ثلرٚكؿي پلؿاؽت ٔنايب

ـ وٝ ٔطبكوتی  اٚكاقثلؽی ٔٛاكؿ، ثبماك عٕيمی ثلاي  ؿك . 42 ثولاي ٔكبثموت ثوب    رٖ  سلكسوي

ـ  ٔيناٖ ووبفی   ثٝسلكسيـ ثلرٚكؿي تٕبْ پلؿاؽتٟبي ٔنايب  روٛؿ ٘وـاكؿ.   ٚ، قوٛال٘ی ثبضو

ٖ  ٔـتثب ٔطبكوت  اٚكاقثبماك ربكي  ٟبيام ٘لؽٚاعـ ٌناكضٍل صٙيٗ ٔٛاكؿي  ؿك  مٔوب

 وٙـ. ٔٙبست ثلاي تٙنيُ پلؿاؽتٟب استفبؿٜ ٔی

،مشایايمخارجدرماویحقًقمفزيضاتاکچًئزی:

 گیشی ضَد کِ هَاسد صیش سا هٌعکس کٌذ: ی اًذاصُهثٌای تشتایذ  هضایای تاصًطستگیتعْذات  . 43

 ،اثشگزاس تاضذکِ تش هضایای پشداختٌی  آتی حقَ افضایص  تشآٍسد  . الف

تعْذات عشفای فشاتاش اص ایاي هفااد( دس      اص ًاضیدس هفاد طشح )یا  ضذُ هضایای تعییي . ب

 ٍ ،گضاسضگشی دٍسُ پایاى

هضایای هعیي  تا طشح پشداخت قاتلسطح هضایای دٍلتی کِ تش هضایای  دس تغییشات تشآٍسد . ج

 :آًکِ تش هطشٍطتأثیشگزاس است، 

 تاضذ، یا ضذُ گضاسضگشی تػَیة دٍسُ ىپایا اص قثلایي تغییشات   .1

ِ  تِضَاّذ اتکاپزیش ًطاى دّذ کِ هضایای دٍلتی سایش گزضتِ، یا  تِتجش  . 2 ای  گًَا

سطح عوَهی قیوتْا یا سطح  تا تغییشات آتی دسّوسَ تیٌی، تشای هثال  قاتل پیص

 تغییش خَاّذ کشد.حقَ ، عوَهی 

ـ ، عمٛقؿك ثلرٚكؿ افنايص  . 44 ٚ سبيل عٛأُ  ضغّیاكتمبي ، افنايص سبثمٝ كْ،تٛعٛأّی ٔب٘ٙ

 ضٛؿ. ٘ظل ٌلفتٝ ٔی ٔلثٛـ، ٘ظيل علؾٝ ٚ تمبؾب ؿك ثبماك وبك ؿك

تغييل  ثٝكا ّٔنْ ٚاعـ ٌناكضٍل قلط بيب تعٟـات علفی فلاتل ام رٖ ٔفبؿ(  كسٕی ٔفبؿاٌل  . 45

 ت، ؿكٟبيو ٘ ٔفلٚؾوبت اوضوٛئلي ٚ ؿك   ٞبي رتی وٙـ، ايوٗ تغييولات ؿك   ؿٚكٜ ٔنايب ؿك

مٔوب٘ی ٚروٛؿ ؽٛاٞوـ ؿاضوت ووٝ،       عبِتی صٙيٗضٛؿ.  ٌيلي تعٟـات ٔٙعىس ٔی ا٘ـامٜ

 ٔخبَ: ثلاي
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احول   رجلأٖٙظٛك  ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝافنايص ٔنايب كا ثلاي  ثٝؿك ٌقضتٝ تزلٚاعـ ٌناكضٍل  . اِف

 ؿك ريٙـٜ ٚرٛؿ ٘ـاضتٝ ثبضـ. ايٗ كٚيٝ ام تغييل اي تٛكْ ؿاضتٝ ثبضـ ٚ ٘طب٘ٝ

ـ ٚ ضٙي اوضٛئلسٛؿ  ة. ٜ ثبض قلط بيب  كسٕی ٔفبؿٔٛرت  ثٝ، ٌناكضٍل ٚاعـبسبيی ضـ

ٔبماؿ قلط  ٞلٌٛ٘ٝاستفبؿٜ ام  ثٝتعٟـات علفی فلاتل ام رٖ ٔفبؿ( يب لبٖ٘ٛ، ٔتعٟـ 

 ٔلارعٝ ضٛؿ(. 60 ثٙـ ح لسٕت ثٝب ثبضـوٙٙـٌبٖ قلط   ٘فع ٔطبكوت ثٝ

ٖ ٔنايبي رتی كا ووٝ ؿك  ؿك تغييلات  ،ٔفلٚؾبت اوضٛئلي . 46  رون  ٌناكضوٍلي   ؿٚكٜ پبيوب

ايوٗ  وٙوـ.   یت تعٟـ علفی ٚرٛؿ ٘ـاكؿ( ٔٙعىس ٕ٘غٛك ثٝبيب  ٘يستقلط  كسٕی ٔفبؿ

 ؽٛاٞـ ضـ: ميل ٔٛاكؿ ثٝ ٔٙزلتغييلات 

 ام لجُ ضـٜ ؽـٔبت اكائٝ ثٝ ٔلثٛـٔنايبي  تغييل ٔيناٖ ثٝ، ٌقضتٝ ؽـٔبتٔؾبكد  . اِف

 ٚ، تبكيؼ تغييل

ٝ تغييول،   ام ـثعو ٞوبي   ٔؾبكد ؽـٔبت روبكي ثولاي ؿٚكٜ   ة. ٖ  ثو ٔنايوبي   تغييول  ٔيونا

 .تبكيؼ تغييل ام پس ضـٜ ؽـٔبت اكائٝ ثٝ ٔلثٛـ

47 .  ْ ثوٝ ٔطوبكوت ؿك    ثلؽی قلعٟبي ثب ٔنايبي ٔعيٗ، وبكوٙبٖ يب اضؾبظ حبِج كا ٘ين ّٔون

ٗ ٔؾبكد قلط ٔی ٚاعـ ٌناكضٍل وبكوٙبٖ ٔؾبكد اكائٝ ٔنايب كا ثلاي  وٕىٟبيـ. ٙوٙ تأٔي

اضؾبظ حبِج ٔؾبكد اكائٝ  وٕىٟبيوٙـ وٝ  ثلكسی ٔیناكضٍل ٚاعـ ٌؿٞـ.  وبٞص ٔی

عك رجلاٖ ٔؾبكد ٚاعـ ٌناكضٍل ؿٞـ، يب ثلاي  وبٞص ٔیٚاعـ ٌناكضٍل ٔنايب كا ثلاي 

قولط ثيوبٖ   قليك ٔفوبؿ كسوٕی    وبكوٙبٖ يب اضؾبظ حبِج يب ام وٕىٟبيوٙـ.  ايزبؿ ٔی

ٝ    یضٛؿ بيب ام تعٟـات علفی فلاتل ام ٔفبؿ كسٕی استٙجبـ ٔ ٔی غوٛكت   ضوٛؿ(، ٚ يوب ثو

اؽتيبكي وبكوٙبٖ يب اضؾبظ حبِج، ٍٞٙبْ پلؿاؽت ايوٗ   وٕىٟبيٌيلؿ.  اؽتيبكي ا٘زبْ ٔی

 ؿٞـ. ثٝ قلط، ٔؾبكد ؽـٔبت كا وبٞص ٔی ىٟبوٕ

ٖ  ٔتغيلٞبيی ٘ظيل ثل ٔجتٙی ٔنايبي ثبم٘طستٍی اٌل . 48 ٔنايوبي ثبم٘طسوتٍی ؿِٚتوی يوب      ٔيونا

ٗ ٔنايبيی ا٘ـامٜ ثبضـ، ثلايي ؿكٔب٘ی ؿِٚتی ٔلالجتٟب ايٗ  ؿك ا٘تظبك ٔٛكؿتغييلات  ،ٌيلي صٙي

 ضٛؿ. ٘ظل ٌلفتٝ ٔی ؿكٌقضتٝ ٚ سبيل ضٛاٞـ اتىبپقيل سٛاثك  ٔجٙبي ثل ،ٔتغيلٞب
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آتی دس هخااسج خاذهات    اًتظاس هَسدتغییشات  تایذ هخاسج دسهاًی تِ هشتَطهفشٍضات دس  . 49

اًذ ًتیجِ تَسم یا تغییشات خاظ دس هخاسج تَ . ایي تغییشات هیضَد ًظش گشفتِ  دس ًیضدسهاًی 

 دسهاًی تاضذ.

ٔفلٚؾبتی ؿكثوبكٜ   ٘ظل ٌلفتٗ ؿك ٔستّنْ ،ؿٚكاٖ ثبم٘طستٍیٌيلي ٔنايبي ؿكٔب٘ی  ا٘ـامٜ . 50

ايوٗ  ٔلثوٛـ ثوٝ   ٚ ٔؾوبكد  ٔٙـي ام ايٗ ٔنايب  رٟت ثٟلٜرتی  ٔلارعبتٔيناٖ ٚ ؿفعبت 

ـ ٌناكضٍل است.  ٔلارعبت  ٔجتٙی ثل ٞبي تبكيؾی ؿاؿٜ ٔجٙبي ثلٔؾبكد ؿكٔب٘ی رتی كا ٚاع

، ضلوتٟبي ثيٕٝ، ٌناكضٍلٞبي تبكيؾی سبيل ٚاعـٞبي  غٛكت ِنْٚ، ؿاؿٜ ٚ ؿك ؽٛؿ ثٝتزل

ٖ ؽـٔبت ؿكٔب٘ی ٚ سبيل ٔٙبثع ثلرٚكؿ ٔی اكائٝ  ،ثلرٚكؿ ٔؾبكد ؿكٔب٘ی رتی وٙـ. ؿك وٙٙـٌب

يب اٍِٛي اكائٝ ٔنايوب ٚ   ي ثٟـاضتی،ٔلالجتٟباستفبؿٜ ام  ، تغييلات ؿككيٙبٚفتأحيل پيطلفت 

 ضٛؿ. ٘ظل ٌلفتٝ ٔی ؿك٘ين قلط  وٙٙـٌبٖ ؿك  ٚؾعيت سالٔت ٔطبكوت تغييلات ؿك

ؾعيت سوالٔت ٚ رٙسويت وبكوٙوبٖ    ٚ ،سٗ ثٝ قٛك ؽبظ ثٝ ٔلارعبتٔيناٖ ٚ ؿفعبت  . 51

سوبيل عٛأوُ ام لجيوُ    توأحيل   تغت است ٕٔىٗٚ  ثستٍی ؿاكؿ رٟ٘ب تىفُ افلاؿ تغت ٚ

ؿك غوٛكت تغييول تلويوت     ،ٞبي تبكيؾی . ثٙبثلايٗ، ؿاؿٜللاك ٌيلؿی ٘ين ٔٛلعيت رغلافيبي

ضوٛؿ.   تعـيُ ٔی ،ٞبي تبكيؾی ؿاؿٜ تعييٗ ؿك استفبؿٜ ٔٛكؿتلويت ٘سجت ثٝ رٕعيتی فعّی 

كٚ٘وـٞبي توبكيؾی   رتی  تـاْٚٔجٙی ثل عـْ اتىبپقيل  ئٛاكؿي وٝ ضٛاٞـ ٕٞضٙيٗ، ؿك

 يلؿ.ٌ تعـيالت المْ ا٘زبْ ٔیٚرٛؿ ؿاضتٝ ثبضـ 

تسًیٍ ای مخارجخذماتگذشتٍيسًدَايسیاُو

تایذ خالع تذّی ٍاحذ گضاسضگش اص تعییي هخاسج خذهات گزضتِ، یا سَد ٍ صیاى تسَیِ،  پیص . 52

هٌػفاًِ جاسی داساییْای طشح ٍ هفشٍضات  اص اسصش استفادُ سا تا تا هضایای هعیي طشح)داسایی( 

ای کِ  گًَِ ی جاسی تاصاس( تعییي کٌذ، تِقیوتْاسایش اکچَئشی جاسی )ضاهل ًشخ تٌضیل جاسی ٍ 

 اص تغییش، هحذٍدساصی یا تسَیِ آى تاضذ. کٌٌذُ هضایای طشح پیص هٌعکس

ٝ قلط ثٝ غٛكتی ؿك . 53 ٝ تغييل، ٔغـٚؿسبمي يب تسٛي قٛك ٕٞنٔبٖ كػ ؿٞـ، ؾلٚكتی ثلاي  و

ٚيوـاؿٞب ٚروٛؿ   تفىيه ٔؾبكد ؽـٔبت ٌقضتٝ ٚ سٛؿٞب ٚ ميبٟ٘بي ايزبؿ ضـٜ ؿك ايٗ ك

ٖ ا٘زبْ ٔی ثلؽی ٔٛاكؿ، تغييل قلط پيص ٘ـاكؿ. ؿك ٝ ر َ ٕٔىٗ ام تسٛي است  ٌيلؿ، ثلاي ٔخب

ـ ٌناكضٍل  ٝ وٙـ. ٚاع ٚ سپس ٔنايبي تغييل يبفتٝ كا تسٛي ٘ؾست ٔنايبي قلط كا تغييل ؿٞـ 
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ام سٛؿ يب ميبٖ تسٛيٝ  ٔؾبكد ؽـٔبت ٌقضتٝ كا پيصٚاعـ ٌناكضٍل صٙيٗ ٔٛاكؿي،  ؿك

 وٙـ. يی ٔیضٙبسب

ْ ٔی .54 ٖ ثب تغييل يب ٔغـٚؿسبمي قلط ا٘زب ٝ ؿك غٛكتی ٕٞنٔب ـات قلط تسٛيٝ  تسٛي ٝ تعٟ ٌيلؿ و

ـ. ثب ٝ يبث ٚ ٔٛرٛؿيت قلط ؽبتٕ وٝ قلط ثب يه قلط رـيـ، وٝ  غٛكتی عبَ، ؿك ايٗ ضٛؿ 

 ضٛؿ. وٙـ، ربيٍنيٗ ضٛؿ، ؽبتٕٝ قلط تسٛيٝ تّمی ٕ٘ی ٔنايبيی ثب ٔبٞيت ٔطبثٝ اكائٝ ٔی

ارجخذماتگذشتٍمخ

٘تيزٝ تغييل يب  ٔؾبكد ؽـٔبت ٌقضتٝ ثلاثل ثب تغييل اكمش فعّی تعٟـات ٔنايبي ٔعيٗ ؿك . 55

 .است ٔغـٚؿسبمي قلط

 ،تاضذکذام صٍدتش  اص تاسیخْای صیش، ّش یکی تایذ هخاسج خذهات گزضتِ سا دسٍاحذ گضاسضگش  . 56

 عٌَاى ّضیٌِ ضٌاسایی کٌذ: تِ

 دّذ، ٍ یا هحذٍدساصی طشح سخ هی تغییشکِ  صهاًی الف.

 4هخاسج تجذیذ ساختاس )طثق استاًذاسد حسااتذاسی ضاواسُ   ٍاحذ گضاسضگش کِ  صهاًی . ب

 کٌذ. سا ضٌاسایی هی “(رخایش، تذّیْای احتوالی ٍ داساییْای احتوالی”عٌَاى  تا

ٝ  تغييل قلط مٔب٘ی كػ ٔی .57 ـ و ـ ٌناكضٍل ؿٞ بؿ وٙـ يب يه قلط ثب ٔنايبي ٔعيٗ كا ايزٚاع

 كا تغييل ؿٞـ. وٙبك ثٍقاكؿ يب ٔنايبي پلؿاؽتٙی قجك قلط ثب ٔنايبي ٔعيٗ ٔٛرٛؿ

تعـاؿ وبكوٙبٖ تغوت پٛضوص   ٚاعـ ٌناكضٍل ؿٞـ وٝ  ٔی كػٔغـٚؿسبمي قلط مٔب٘ی  .58

 ٞبيیاست عبغُ كٚيـاؿ ٔالعظٝ وبٞص ؿٞـ. ٔغـٚؿسبمي ٕٔىٗ قٛك لبثُ قلط كا ثٝ

 عّٕيبت يب ؽبتٕٝ يب تعّيك يه قلط ثبضـ. ٘ظيل تعكيّی يه وبكؽب٘ٝ، تٛلف

ٝ ٕٔىٗ .59 تغييل قلط ٔٛرت افنايص وٝ ايزبؿ يب  است ٔخجت بٍٞٙبٔی ٔؾبكد ؽـٔبت ٌقضت

ٝ وٙبكٌقاضتٗ يب تغييل قلط  ضٛؿ( يب ٔٙفی بٍٞٙبٔی ي ٔعيٗ ٔیباكمش فعّی تعٟـات ٔناي و

 ضٛؿ( ثبضـ. ٔٛرت وبٞص اكمش فعّی تعٟـات ٔنايبي ٔعيٗ ٔی

 ضٛؿ: ٌقضتٝ ٔغسٛة ٕ٘ی اكؿ ميل ٔؾبكد ؽـٔبتٔٛ .60



 

25 

 

ٝ  ٚالعی تأحيل تفبٚت ٔيبٖ افنايص . اِف ٚ ر٘ض تعٟـ پلؿاؽت  ضـٜ ثٛؿ، ثل فلؼ لجالًعمٛق 

ضٛؿ ميلا  ٌقضتٝ ٔغسٛة ٕ٘ی سبِٟبي ٌقضتٝ بٔؾبكد ؽـٔبت ٔنايب ثبثت ؽـٔبت

 وٙـ(،  ضـٜ كا ٔزبم ٔی ثيٙی استفبؿٜ ام عمٛق پيص ،ٔفلٚؾبت اوضٛئلي

ٚاعـ وٝ  ثلرٚكؿ ثيطتل يب وٕتل ام ٚالع افنايص اؽتيبكي ٔستٕلي ثبم٘طستٍی ٍٞٙبٔی .ة

ٌقضوتٝ   ثلاي صٙيٗ افنايطی تعٟـ علفی ؿاضتٝ ثبضـ بٔؾبكد ؽوـٔبت ٌناكضٍل 

 وٙـ(، ضٛؿ، ميلا ٔفلٚؾبت اوضٛئلي صٙيٗ افنايطی كا ٔزبم ٔی ٔغسٛة ٕ٘ی

ٝ ؿ .ح ضـٜ است،  غٛكتٟبي ٔبِی ضٙبسبيی كثلرٚكؿ ثٟجٛؿ ٔنايب ٘بضی ام سٛؿ اوضٛئلي و

ٝ  ثل ٔطلٚـ ـ ٌناكضٍل ر٘ى كسٕی قلط بيب تعٟـات علفی فلاتل  ٔٛرت ٔفبؿ ثٝٚاع

ٝ       ام ٔفبؿ قلط( يب لبٖ٘ٛ ٔتعٟـ ٘فوع   ضـٜ ثبضوـ ووٝ ٞلٌٛ٘وٝ ٔوبماؿ قولط كا ثو

ٖ ؿك  ٔطبكوت قٛك كسٕی  اٌل افنايص ٔنايب ٞٙٛم ثٝ قلط ٔػلف وٙـ، عتی وٙٙـٌب

بايوٗ افونايص تعٟوـات ميوبٖ اوضوٛئلي اسوت ٚ ٔؾوبكد        اعكب ٘طوـٜ ثبضوـ   

 ، ٚٔلارعٝ ضٛؿ( 45 ضٛؿ، ثٝ ثٙـ ٌقضتٝ ٔغسٛة ٕ٘ی ؽـٔبت

بيعٙی ٔنايبيی وٝ ٔطلٚـ ثٝ اضوتغبَ رتوی وبكوٙوبٖ ٘يسوت(      لكعیافنايص ٔنايبي  .ت

يبفتٝ، اِنأبت تعّك ٌلفتٗ ٔنايوب تٛسوف    وٝ، ثـٖٚ ٔنايبي رـيـ يب ثٟجٛؿ ٍٞٙبٔی

ٚاعوـ  ضوٛؿ ميولا    ٌقضتٝ ٔغسٛة ٕ٘ی ضٛؿ بٔؾبكد ؽـٔبت ٔی وبكوٙبٖ اعلام

عٙٛاٖ ٔؾبكد ؽـٔبت  ٔؾبكد ثلرٚكؿي ٔنايب كا ٍٞٙبْ اكائٝ ؽـٔبت ثٌٝناكضٍل 

 .ربكي ضٙبسبيی ولؿٜ است(

سیانتسًیٍیاسًد

 سٛؿ يب ميبٖ تسٛيٝ عجبكتست ام تفبٚت: . 61

 ؿك تبكيؼ تسٛيٝ، ٚ ضٛؿ،  اكمش فعّی تعٟـات ٔنايبي ٔعيٙی وٝ تسٛيٝ ٔی اِف.

كاثكٝ  ليٕت تسٛيٝ، ضبُٔ ؿاكاييٟبي ا٘تمبَ يبفتٝ قلط يب پلؿاؽتٟبيی وٝ ٔستميٕبً ؿك . ة

 ا٘زبْ ضـٜ است.ٚاعـ ٌناكضٍل ثب تسٛيٝ تٛسف 

ِ ضٌاسایی کٌذ.ٍاحذ گضاسضگش  .62 ِ طشح تا هضایای هعیي سا ٌّگام ٍقَع تسَی  تایذ سَد یا صیاى تسَی
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ؿٞـ وٝ وّيوٝ تعٟوـات    ا٘زبْ ٔی اي ٔعبّٔٝٚاعـ ٌناكضٍل ی است وٝ ٚلٛر تسٛيٝ مٔب٘ . 63

ٖ ؿك ضـٜ ؿك يه قلط ثب ٔنايبي  ام ٔنايبي اكائٝ لجبَ تٕبْ يب ثؾطی لب٘ٛ٘ی يب علفی رتی ر

ٗ ام ثيٗ ٔی ٝ وبكوٙبٖ، يب ام كٚؿ بثٝ ٔعي قلف ر٘بٖ، قجك ٔفبؿ قلط وٝ  رن پلؿاؽت ٔنايب ث

ٝ ضـٜ است(. ثلاي ٔخبَ، ا٘تموبَ يىجوبكٜ تعٟوـات    ٘ظل ٌلفت ؿك ٔفلٚؾبت اوضٛئلي ؿك

ضٛؿ، أب پلؿاؽت ٘موـي   تسٛيٝ ٔغسٛة ٔی سبمٔبٖ تأٔيٗ ارتٕبعیوبكفلٔب ؿك قلط ثٝ 

ٖ ؿك قلط ؿك زب، قجك ٔفبؿ قلط، ثٝ ٔطبكوتىي اماي عك رٟ٘ب ثلاي ؿكيبفت ٔنايبي  وٙٙـٌب

 ٌلؿؿ. ثبم٘طستٍی تسٛيٝ تّمی ٕ٘ی

ياوذاسٌ طزحگیزی:دارشىاسایی اییُای

ارسشمىصفاوٍداراییُایطزح

 ضٛؿ: ٌيلي ٔی ا٘ـامٜ ميلٌقاكيٟبي قلط ثلاسبس ٔجب٘ی  سلٔبيٝ .64

 ؽبِع اكمش فولٚش ٌقاكي ؿك سٟبْ ضلوتٟبي پقيلفتٝ ضـٜ ؿك ثٛكس ثٝ  سلٔبيٝ اِف.

 .گزاسیْا سشهایِتٛرٝ ثٝ استب٘ـاكؿ  ثب

تٛرٝ ثٝ اسوتب٘ـاكؿ   ـ اكميبثی ثبٌقاكي ؿك سٟبْ سبيل ضلوتٟب ثٝ ٔجّغ تزـي سلٔبيٝ ة.
 .گزاسیْا سشهایِ

ٌقاكي ثب ؿكرٔـ حبثت بٔب٘ٙـ اٚكاق ٔطبكوت( ؿك غٛكتی وٝ ٔـيليت قلط  سلٔبيٝ .ح

ٗ اٚكاق  ـ ٍٟ٘ـاكي اي تب سلكسيـ ؿاضتٝ ثبضـ ثٝ ٔجّغ ؿفتلي باكمش اسٕی ثب كا لػ

ِع ؽوب غٛكت ثوٝ   اعتسبة ٞلٌٛ٘ٝ غلف يب وسل ٔستّٟه ٘طـٜ( ٚ ؿك غيل ايٗ

، ثٝ اكمش فعّی ؽبِع اكمش فلٚشبؿك غٛكت عـْ ؿستلسی ثٝ  فلٚشاكمش 

 تٛرٝ ثٝ ٘لػ ثبمؿٞی ؿاكاييٟبي ٔطبثٝ(. اٚكاق ثب

ضٛؿ ثٝ ٔجّغ تزـيوـ   ٌقاكي ٍٟ٘ـاكي ٔی أالن ٚ سبيل أٛاِی وٝ ثٝ لػـ سلٔبيٝ .ت

 5 ضٕبكٜثؾص عٕٛٔی استب٘ـاكؿ عسبثـاكي  45اِی  36تٛرٝ ثٝ ثٙـٞبي  اكميبثی ثب

 .داساییْای ثاتت هطَْد عٙٛاٖ ثب

سبيل ؿاكاييٟبي قولط بام رّٕوٝ ؿاكاييٟوبي ٔوٛكؿ اسوتفبؿٜ ؿك عّٕيوبت قولط( قجوك          . 65

 ضٛ٘ـ. ٌيلي ٔی استب٘ـاكؿٞبي عسبثـاكي ٔلثٛـ ضٙبسبيی ٚ ا٘ـامٜ



 

27 

 

غٙـٚق پلؿاؽت ٘طـٜ اسوت   ثٝٚاعـ ٌناكضٍل اي وٝ ام قلف  وٕىٟبي سلكسيـ ضـٜ . 66

ٝ  قلط ٔغسٛة ٕ٘یرن  ؿاكاييٟبي  ٔنايوبي وبكوٙوبٖ    ضٛؿ. ٞلٌٛ٘ٝ ثـٞی غٙـٚق وٝ ثو

 ضٛؿ. اكتجبقی ٘ـاكؿ، ٔب٘ٙـ ثـٞيٟبي تزبكي ٚ سبيل ثـٞيٟب، ام ؿاكاييٟبي قلط وسل ٔی

مشایایمعیهطزحباعىاصزمخارج

استثٌای هَاسدی کِ طثق ساایش   سا، تِ طشح تا هضایای هعیيتایذ عٌاغش هخاسج ٍاحذ گضاسضگش  . 67

 تشتیة صیش ضٌاسایی کٌذ: ضَد، تِ ضذُ داساییْا هٌظَس هی توام استاًذاسدّا تِ تْای

ِ تٌذّای  الف. ِ ضَد( دس 63تا  25هخاسج خذهات )ت  یهال یتدس ٍضع ییشاتغَست تغ هشاجع

 ؛دٍسُ

هشاجعِ  72تا  77)تِ تٌذّای  طشحخالع تذّی )داسایی(  تِ خالع هخاسج هالی هشتَط . ب

 ؛ ٍدٍسُ یهال یتدس ٍضع ییشاتغغَست تدس ضَد( 

 76تاا   73)تِ تٌاذّای   طشحتذّی )داسایی( خالع گیشی هجذد  اص اًذاصُ تفاٍت ًاضی . ج

 .دس اسصش خالع ییشاتدس غَست گشدش حساب تغهشاجعِ ضَد( 

ضـٜ ؿاكاييٟب، ٘ظيل ٔٛرٛؿي  تٕبْ قجك سبيل استب٘ـاكؿٞب ثبيـ ثٝ ثٟبي قلطثلؽی ٔؾبكد  . 68

ٚ ؿاكاي ٚ ضٕبكٜ  6عسبثـاكي ضٕبكٜ  ٞبييٟبي حبثت ٔطٟٛؿ، ٔٙظٛك ضٛؿ بثٝ استب٘ـاكؿوبال 

ضوـٜ صٙويٗ ؿاكاييٟوبيی ٔٙظوٛك      تٕبْ وٝ ثٝ ثٟبي قلطٔلارعٝ ضٛؿ(. ٞلٌٛ٘ٝ ٔؾبكد  5

 كا ؿكثلٌيلؿ. 67ضـٜ ؿك ثٙـ  ضٛؿ ثبيـ سٟٓ ٔتٙبسجی ام عٙبغل فٟلست ٔی

گشدش حسااب  غَست  کِ دس طشحداسایی( تذّی )خالع گیشی هجذد  اص اًذاصُ تفاٍت ًاضی . 69

دس  ییشاتغَست تغ ّای تعذ تِ ضذُ است ًثایذ دس دٍسُ ضٌاسایی تغییشات دس اسصش خالع

 تٌذی ضَد. تجذیذ طثقِ دٍسُ یهال یتٍضع

خالصبذَی)دارایی(طزح بٍ خالصمخارجمالیمزبًط

خاالع تاذّی   ضاشب   حاغل اص تایذ طشحخالع تذّی )داسایی(  تِ خالع هخاسج هالی هشتَط . 77

دٍ دس اتتذای دٍسُ  هحاسثِ ضَد کِ ّش 39دس ًشخ تٌضیل هطخع ضذُ دس تٌذ  طشح)داسایی( 

ًتیجِ کوک تاِ   طی دٍسُ، دس طشحگضاسضگشی تعییي، ٍ اثش تغییشات دس خالع تذّی )داسایی( 

 ضَد. طشح یا پشداخت هضایا دس آى لحاظ هی

عٙٛاٖ تلويت ؿكرٔـ ٔوبِی   ثٝ قلطـٞی بؿاكايی( ؽبِع ث ثٝ ؽبِع ٔؾبكد ٔبِی ٔلثٛـ . 71

 ضٛؿ. ٔی٘ظل ٌلفتٝ  ؿك قلطؿاكاييٟبي قلط ٚ ٔؾبكد ٔبِی تعٟـات 
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ؿٞٙـٜ ثبمؿٜ ؿاكاييٟبي قلط است ٚ ام  ام عٙبغل تطىيُ ؿكرٔـ ٔبِی ؿاكاييٟبي قلط يىی . 72

 39ٔٙػفب٘ٝ ؿاكاييٟبي قلط ؿك ٘لػ تٙنيوُ ٔطوؾع ضوـٜ ؿك ثٙوـ      ؾلة اكمش عبغُ

ٝ ٔیٔغ ٝ ٞل بسج ؿك اثتـاي ؿٚكٜ ٌناكضٍلي تعييٗ، ٚ احل تغييلات ؿك ؿاكاييٟبي ؿٚ  ضٛؿ، و

تفوبٚت  ضٛؿ.  پلؿاؽت ٔنايب ؿك رٖ ِغبل ٔی٘تيزٝ وٕه ثٝ قلط يب  قلط، قی ؿٚكٜ، ؿك

ٌيلي ٔزـؿ  ام ا٘ـامٜ ؿكرٔـ ٔبِی ؿاكاييٟبي قلط ٚ ثبمؿٜ ؿاكاييٟبي قلط ؿك تفبٚت ٘بضی

 ضٛؿ. عىس ٔیٔٙ قلطثـٞی بؿاكايی( 

طزحخالصبذَی)دارایی(مجذدگیزیاوذاسٌاس تفايتواشی

ُ ٔی قلطٌيلي ٔزـؿ ؽبِع ثـٞی بؿاكايی(  ا٘ـامٜ ام ٘بضیتفبٚت  .73  :ضٛؿ ام ٔٛاكؿ ميل تطىي

 ٚ ٔلارعٝ ضٛؿ(، 75ٚ  74ٚ ميبٖ اوضٛئلي بثٝ ثٙـٞبي  سٛؿ اِف.

اسوتخٙبي ٔجوبِغی ووٝ ؿك ؽوبِع      ثٝٔلارعٝ ضٛؿ(،  76ثبمؿٜ ؿاكاييٟبي قلط بثٝ ثٙـ  ة.

 72ٔٙعىس ضـٜ است بثٝ ثٙـ  قلطؽبِع ثـٞی بؿاكايی(  ثٝ ٔلثٛـ ٔؾبكد ٔبِی

 .ٔلارعٝ ضٛؿ(

ؿِيُ  ثٝ ٔنايبي ٔعيٗام افنايص يب وبٞص اكمش فعّی تعٟـات  سٛؿ ٚ ميبٖ اوضٛئلي ٘بضی .74

ٔخبَ، ٔٛاكؿ ميل ثل تزلثٝ است. ثلاي   تغييلات ؿك ٔفلٚؾبت اوضٛئلي ٚ تعـيالت ٔجتٙی

 ٛئلي ضٛؿ:ضتٛا٘ـ ٔٛرت ايزبؿ سٛؿ ٚ ميبٖ او ٔی

ام ٔٛعوـ يوب    ثبال يب پبييٗ ثٛؿٖ غيلٔٙتظلٜ ٘لػ ٌلؿش وبكوٙبٖ، ثبم٘طستٍی پويص  اِف.

وٝ ؿك ٔفبؿ كسٕی يب علفوی قولط    غٛكتی ٚٔيل يب افنايص عمٛق، ٔنايب بؿك ٔلي

 كٔب٘ی،ضـٜ ثبضـ( يب ٔؾبكد ؿ لؿِيُ تٛكْ فو افنايص ٔنايب ثٝ

ٚٔيل يوب   ام ٔٛعـ يب ٔلي ثلرٚكؿ ٌلؿش رتی وبكوٙبٖ، ثبم٘طستٍی پيص تغييل ؿك رحبك .ة

وٝ ؿك ٔفبؿ كسٕی يب علفی قلط افنايص ٔنايوب   غٛكتی افنايص عمٛق، ٔنايب بؿك

 ٚ ضـٜ ثبضـ( يب ٔؾبكد ؿكٔب٘ی، ؿِيُ تٛكْ فول ثٝ

 تغييل ؿك ٘لػ تٙنيُ. رحبك .ح

ٗ  ييلات اكمش فعّی تعٟوـات  تغ ،سٛؿ ٚ ميبٖ اوضٛئلي .75 ٝ  ٔنايوبي ٔعوي ؿِيوُ تغييول،    ثو

ٔنايوبي  ، يب تغييلات ٔنايبي پلؿاؽتٙی قلط ثب ٔنايبي ٔعيٗٔغـٚؿسبمي يب تسٛيٝ قلط ثب 



 

29 

 

ٝ يب سٛؿ يب ميبٖ تسٛيٝ ٔٙزل  ؿكثلٕ٘ی كا ٔعيٗ ٝ ٔؾبكد ؽـٔبت ٌقضت ٗ تغييلاتی ث ٌيلؿ. صٙي

 ضٛؿ. ٔی

ٔؾبكد ٔوـيليت ؿاكاييٟوبي قولط ٚ    ٚاعـ ٌناكضٍل  ثلاي تعييٗ ثبمؿٜ ؿاكاييٟبي قلط، .76

 وٙـ. وسل ٔی كا پلؿاؽت تٛسف قلط ٔبِيبت لبثُ

 ٘غٜٛ اكائٝ

طزحعىاصزمخارج

ـ ٌناكضٍل  67قجك ثٙـ  .77 ؽبِع ثـٞی  ثٝ ٔؾبكد ؽـٔبت ٚ ؽبِع ٔؾبكد ٔبِی ٔلثٛـٚاع

اكؿ ٘غٜٛ اكائٝ وٙـ. ايٗ استب٘ـ ٔیغٛكت سٛؿ ٚ ميبٖ ؿٚكٜ ضٙبسبيی  كا ؿك قلطبؿاكايی( 

كا ٔطؾع  قلطؽبِع ثـٞی بؿاكايی(  ثٝ ٔؾبكد ؽـٔبت ٚ ؽبِع ٔؾبكد ٔبِی ٔلثٛـ

ـ ٌناكضٍل ٔٛكؿ،  ايٗ وٙـ. ؿك ٕ٘ی ٘غٜٛ ”عٙٛاٖ  ثب 1قجك استب٘ـاكؿ عسبثـاكي ضٕبكٜ ٚاع

 ـ.وٙ ٔیعُٕ  “ٔبِی اكائٝ غٛكتٟبي

افشا

 کٌذ: تایذ اطالعاتی دستاسُ هَاسد صیش افطاٍاحذ گضاسضگش  . 78

 هشاجعِ ضَد(، 81تِ آى )تِ تٌذ  ٍ سیسکْای هشتَط هضایای هعیيای طشح تا یٍْیژگ الف.

 86تا  82هضایای هعیي )تِ تٌذّای  تا استثاط تا طشح هالی دس غَستْای دس هٌذسجهثالغ  . ب

 هشاجعِ ضَد(، ٍ

ـ ٌناكضٍل ، 78ٔٙظٛك كعبيت اِنأبت ثٙـ  ثٝ .79  ٛرٝ للاك ؿٞـ:ت ثبيـ ٔٛاكؿ ميل كا ٔٛكؿٚاع

 ٘يبم ثلاي كعبيت اِنأبت افطب، سكظ رنئيبت ٔٛكؿ اِف.

 يه ام اِنأبت، ٔيناٖ إٞيت ٞل ة.

 ٘يبم، ٚ تزٕيع يب تفىيه ٔٛكؿ ٖٔينا .ح

ی عبت ثيطتل رٟت اكميبثی اقالعبت ؤٕبِی ثٝ اقال وٙٙـٌبٖ غٛكتٟبي ٘يبم استفبؿٜ .ت

 ضـٜ. افطب
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ثٝ اٞـاف  يٗ استب٘ـاكؿ ٚ سبيل استب٘ـاكؿٞب رٟت ؿستيبثیضـٜ ؿك ا اٌل ٔٛاكؿ افطبي فول . 80

ـ ٌناكضٍل ٘بوبفی ثبضـ،  78ثٙـ  ثبيـ رٟت عػَٛ ايٗ اٞـاف ٔٛاكؿ ثيطتلي كا افطب ٚاع

كا  قولط تغّيوُ اكمش فعّوی تعٟوـات    ٚاعـ ٌناكضٍل است  ٕ٘بيـ. ثلاي ٔخبَ، ٕٔىٗ

ٕ٘بيوـ. صٙويٗ    طؾعكيسه تعٟـات كا ٔ وٝ ٔبٞيت، ٚيژٌيٟب ٚغٛكتی اكائٝ وٙـ  ثٝ

 افطبيی ثبيـ ٔٛاكؿ ميل كا ٔتٕبين ٕ٘بيـ:

 ،ثٝ اعؿبي فعبَ، اعؿبي تعّيك ضـٜ، ٚ ثبم٘طستٍبٖ ٔجبِغ ٔتعّك اِف.

 ، ٚيبفتٝ أب لكعی ٘طـٜ ٔنايبي لكعی ضـٜ ٚ ٔنايبي تغمك ة.

 ا٘تسبة ثٝ افنايص رتی ؿستٕنؿ ٚ سبيل ٔنايب. ٔجبِغ لبثُٔنايبي ٔطلٚـ،  ح. 

ا حُایبامشایایمعیهيریسکمزبًطيیژگیُایطز بٍآُو

 ثبيـ ٔٛاكؿ ميل كا افطب وٙـ:ٚاعـ ٌناكضٍل  . 81

 قلعٟبي ثب ٔنايبي ٔعيٗ، ضبُٔ: ؽػٛغيبت اقالعبتی ؿكثبكٜ اِف.

ٜ ؿك قلط  ٔبٞيت ٔنايبي اكائٝ . 1 ثلاي ٔخبَ، اضبكٜ ثٝ ايٗ ٔكّت وٝ ٔنايبي ضـ

 ثل رؽليٗ عمٛق وبكوٙبٖ است،  قلط ٔجتٙی

ٝ قلط ؿك رٖ فعبِيت ٔی تطليظ صبكصٛة . 2 وٙـ، ثلاي ٔخبَ، اِنأبت  لب٘ٛ٘ی و

 ، ٚعـالُ ٔٙبثع ٔبِی، ٚ تأحيل صبكصٛة لب٘ٛ٘ی ثل قلط

ـ ٌناكضٍل تطليظ ٔسئِٛيتٟبي  . 3 ثلاي كاٞجلي قلط، ثلاي ٔخبَ، ٔسئِٛيت ٚاع

 ٔـيلٜ قلط. ب ٞيئتأٙب ي ٞيئت

ٝ كيسىٟبتطليظ  . ة ـ ٌناكضٍل يی و ضٛؿ، ثب  ٝ سجت ٚرٛؿ قلط ثب رٟ٘ب ٔٛارٝ ٔیثٚاع

ي ؽبظ كيسىٟبٚ ٚاعـ ٌناكضٍل ي ؽبظ كيسىٟبي غيلعبؿي، كيسىٟبتأويـ ثل 

قلط ٚ ٘مبـ تٕلون ثبإٞيت كيسه. ثلاي ٔخبَ، اٌل ؿاكاييٟبي قلط ؿك يه قجمٝ ام 

ٌقاكي ؿك أالن، قلط ثب كيسه  ٌقاكيٟب ٔتٕلون ثبضـ، ثلاي ٔخبَ سلٔبيٝ سلٔبيٝ

 ك أالن ٔٛارٝ ؽٛاٞـ ضـ.ثبما

 تطليظ تغييلات، ٔغـٚؿ سبمي يب تسٛيٝ قلط. .ح
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مالی تًضیحدربارٌاقالمصًرتُای

ـ ٌناكضٍل  . 82 ـ غٛكتٚاع ٜ اثتـا ٚ پبيبٖ ؿٚكٜ ثبي  كا قلطؽبِع ثـٞی بؿاكايی(  تكجيك ٔب٘ـ

 :اكائٝ ؿٞـ ،تكجيك ثلاي ٔٛاكؿ ميل ثب اكائٝ رـاٌب٘ٝ غٛكت

 ٚ ،ؿاكاييٟبي قلط . 1

 اكمش فعّی تعٟـات ٔنايبي ٔعيٗ. . 2

ثبيـ ٔٛاكؿ ميل كا  82بي ٔٙـكد ؿك ثٙـ مٟتكجي يه ام غٛكت غٛكت عّٕی ثٛؿٖ، ٞل ؿك . 83

 ٔٙعىس وٙـ:

 .ٔؾبكد ؽـٔبت ربكي اِف.

 .ٔبِی ؽبِع ٔؾبكد ة.

ٝ رـاٌب٘ٝ ٔٛاكؿ قلطٌيلي ٔزـؿ ؽبِع ثـٞی بؿاكايی(  ام ا٘ـامٜ تفبٚت ٘بضی .ح ، ثب اكائ

 :لمي

ؾبكد ٔبِی ؿك ثٙـ ة رن ٔجبِغی وٝ ؿك ٔغبسجٝ ٔ ثبمؿٜ ؿاكاييٟبي قلط، ثٝ . 1

 .ِغبل ضـٜ است

ضٙبسی بثٝ لسٕت  ام تغييل ٔفلٚؾبت رٕعيت سٛؿ ٚ ميبٖ اوضٛئلي ٘بضی . 2

 .ٔلارعٝ ضٛؿ( 34اِف ثٙـ 

“ ة”ام تغييلات ؿك ٔفلٚؾبت ٔبِی بثٝ لسٕت  سٛؿ ٚ ميبٖ اوضٛئلي ٘بضی . 3

 رعٝ ضٛؿ(.ٔلا 34ثٙـ 

، ؾولٚكتی  53ام تسٛيٝ قلط. قجك ثٙـ  ٔؾبكد ؽـٔبت ٌقضتٝ ٚ سٛؿ ٚ ميبٖ ٘بضی .ت

ام تسوٛيٝ قولط،    ثلاي تفىيه ٔؾبكد ؽـٔبت ٌقضوتٝ ٚ سوٛؿ ٚ ميوبٖ ٘بضوی    

 .ٛك ٕٞنٔبٖ ايزبؿ ضٛؿ، ٚرٛؿ ٘ـاكؿق وٝ ثٝ غٛكتی ؿك

 .تأحيل تغييلات ؿك ٘لػ اكم .ث

 .وٙٙـٌبٖ ؿك قلط لٔب ٚ ٔطبكوتي وبكفىٟبوٕه ثٝ قلط، ثٝ تفىيه وٕ .د

 .ه ٔجبِغ پلؿاؽتی ٍٞٙبْ تسٛيٝ قلطپلؿاؽتٟبي قلط، ثٝ تفىي .س
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 .ي ٌناكضٍلٚاعـٞب تتلوي احل ط.

رٖ  كيسوه عسوت ٔبٞيوت ٚ    ٔٙػفب٘ٝ ؿاكاييٟبي قلط كا ثل ثبيـ اكمشٚاعـ ٌناكضٍل  . 84

ٝ ام ؿاكاييٟب كا ٘ين  ـ ٚ ٞل قجم عست ايٙىٝ ثلاي رٖ  ثلؿاكاييٟب ثٝ قجمبت ٔؾتّف تفىيه وٙ

تٛرٝ ثٝ سكظ افطوبي تطوليظ    ثبماك فعبَ ٚرٛؿ ؿاكؿ يب ؽيل تفىيه ٕ٘بيـ. ثلاي ٔخبَ، ثب

 تٛا٘ـ ٔٛاكؿ ميل كا تفىيه وٙـ: ٔیٚاعـ ٌناكضٍل ، 79ضـٜ ؿك ثٙـ 

 ،ٔٛرٛؿي ٘مـ اِف.

 ،ٌقاكي ؿك سٟبْ بثٝ تفىيه غٙعت، ا٘ـامٜ ضلوت ٚ ٔٛلعيت رغلافيبيی( سلٔبيٝ ة.

 ،ٔطبكوت بثٝ تفىيه ٘بضل، اعتجبك ٚ ٔٛلعيت رغلافيبيی( ٌقاكي ؿك اٚكاق ٔبيٝسل .ح

 ،بثٝ تفىيه ٔٛلعيت رغلافيبيی( أالن .ت

  ،اٚكاق ٔطتمٝ بثٝ تفىيه ؿاكايی پبيٝ، ثلاي ٔخبَ، للاكؿاؿ رتی اكم، قال، سٟبْ ٚ...( .ث

 ، ٌٚقاكي غٙـٚلٟبي سلٔبيٝ .د

 ٌقاكي. ٞبي سلٔبيٝ سپلؿٜ .س

ـ اكمشـ ٌناكضٍل ٚاع . 85 ٝ سلٔبيٝ ثبي ٚاعـ ٌناكضٍل ثٝ  ٌقاكيٟبي لبثُ ا٘تمبَ ٔتعّك ٔٙػفب٘

ٔٙػوفب٘ٝ ؿاكاييٟوبي قولط ووٝ      ضٛؿ ٚ اكمش عٙٛاٖ ؿاكاييٟبي قلط ٍٟ٘ـاكي ٔی وٝ ثٝ

است، كا افطوب  ٚاعـ ٌناكضٍل ٌيلؿ يب ؿك تػلف  للاك ٔیٚاعـ ٌناكضٍل استفبؿٜ  ٔٛكؿ

 وٙـ.

استفبؿٜ ثلاي تعييٗ اكمش فعّی  ٔٛكؿ ،اوضٛئلي ثبإٞيت فلٚؾبتثبيـ ٔٚاعـ ٌناكضٍل  . 86

ٔلارعوٝ ضوٛؿ(. صٙويٗ افطوبٞبيی ثبيوـ       34كا افطب وٙـ بثٝ ثٙوـ   ،تعٟـات ٔنايبي ٔعيٗ

٘وٝ   ، ٚؿكغوـ ٔطوؾع   غوٛكت يوه   غٛكت اكلبْ لكعی ثيبٖ ضٛؿ بثلاي ٔخبَ ثٝ ثٝ

ثلاي ٚاعـ ٌناكضٍل اي ثيٗ ؿكغـٞبي ٔؾتّف ٚ سبيل ٔتغيلٞب(. اٌل  غٛكت ٔغـٚؿٜ ثٝ

وٙـ، ثلاي ايٗ ٔٛاكؿ افطب ثبيوـ ام   غٛكت وّی ٔٛاكؿي كا افطب ٔی ٌلٚٞی ام قلعٟب ثٝ

 ٞبي ٔغـٚؿ استفبؿٜ ٕ٘بيـ. ٔيبٍ٘يٗ ٔٛمٖٚ يب ثبمٜ
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تاریخاجزا

ٗ استب٘ـاكؿ ؿك .87 ٝ غٛكتٟبي اِنأبت اي ٜ ٔبِی رٟ٘ب ام تبكيؼ  ٔٛكؿ وّي ٝ ؿٚك پس ٚ ..... ٔبِی و

 االرلاست. ضٛؿ، المْ یام رٖ ضلٚر ٔ


