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انقالب اسالمی ایران؛ الگوی استکبار ستیزی و آزادی خواهی جهانیان 
در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی، امام جمعه بهار، نماینده مردم شهرستان های 
بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسالمی و فرماندار 

شهرستان بهار با بیانیه مشترکی صادر کردند.
مشروح پیام بدین شرح است:

بسم اهلل الرحمن االرحیم
یا ایها الذیــن آمنو ان تنصــرواهلل ینصرکم و یثبت 

اقدامکم )سوره محمد آیه 7(
دهه فجر و یوم اهلل 22 بهمن، روز تبلور شکوه و ایثار 
مردم همیشه ســرافراز و آزاده جمهوری اسالمی ایران 
است؛ در این روزهای عزیز، ملت ایران با رهبری داهیانه 
زعیــم بزرگ جهان اســالم و بنیان گــذار کبیر انقالب 
اســالمی، حضرت امام خمینی )ره( و با تاسی از آموزه 
های اســالم ناب محمدی)ص( و بــا عزم و اراده، طومار 
2500 ســاله رژیم طاغوتی استبداد و استکبار را درهم 
پیچیدند و روح امید، احســاس غرور و خودباوری را در 

کشور زنده کردند.
در آن روزهای سرنوشــت ساز، ملت انقالبی ایران با 
رهبری پیامبر گونه امام راحل، دوشــادوش یکدیگر و با 

اتحاد و همدلی بی نظیر خود رژیم ستمشاهی را سرنگون 
کردند و بنای رفیع نظام مقدس جمهوری اســالمی را 

پایه ریزی کردند.
پیروزی انقالب اســالمی در ایران، ملت ما را به یک 
ملت آگاه و سیاســی در ســطح جهان بدل ساخت و به 
عنوان مدل حکومتی برتر و الگویی بی بدیل در نظام های 

سیاسی مطرح جهانی معرفی کرد. 

انقالب اســالمی ایران یکــی از بارزترین رویدادهای 
تاریخ معاصر محسوب شــده و امروز الگویی است تمام 
عیار که با صــدور پیام های حیات بخش خود به اقصی 
نقاط جهان موجب شده تا بسیاری از ملت ها و جنبش 
های آزادی خواهانه در جهت مبارزه با نظام سلطه به این 

نهضت شکوهمند اقتدا کنند.
چهل سال از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی مردم 

ایران گذشت و در طول چهار دهه از عمر پربرکت انقالب 
اسالمی، حاکمیتی برآمده از مردم مبتنی بر تعالیم الهی 
اســالم شکل گرفت که مراحل سخت و دشواری را طی 
کرده است. در این راه با دشواری ها و موانع بسیاری روبرو 
شده لیکن استوار و مستحکم، روندی رو به جلو را پیش 

روی جهانیان قرار داده است.
در آســتانه 22بهمن ۱۳۹7، از مردم سلحشور، غیور 
و والیت مدار شهرســتان بهار دعوت می گردد همانند 
مردم سراســر کشــور، باحضور حماسی و دشمن شکن 
خود در راهپیمائی این روز که بیانگر پیوند مســتحکم 
با نظام اسالمی و هوشــیاری و آمادگی کامل در عرصه 
دفاع از ارزش های انقالب اســالمی و منافع ملی است 

شرکت نمایند.
مردم آگاه و بصیر شهرســتان بهار ثابت کرده اند که 
هرگاه و هرجا پای منافع و مصالح اسالم و انقالب و کشور 
اســالمی به میان آید همچون همیشه و بلکه استوارتر 
از همیشــه، همه یکدل و یکپارچــه به صحنه می آیند 
و پاســخ محکمی به دشــمنان و ایادی استکبار جهانی 

می دهند.
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رییس اداره بهزیستی
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نظام سالمت به شهرستان بهار 

صفحه 2

رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان بهار:
67 هکتار جنگل دست 
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رئیس اداره تعاون روستایی 
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رییس اداره کتابخانه های 
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رشد 1000 درصدی تعداد 
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برکت خدمات چهل ساله 
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مدیر توزیع برق شهرستان بهار:
بهره برداری از 6 پروژه 
برق در چهلمین سالگرد 
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اسالمی ایران
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وحرفه ای برادران شهرستان 

بهار:
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همزمان با دهه مبارکه فجر:
مراسم اختتامیه ساماندهی 
گلزار مطهر شهدای استان 
همدان در روستای خلیل 

کرد شهرستان بهار برگزار 
صفحه 6خواهد شد

مدیر بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی بهار:

صدور بیش از 11 هزار جلد 
سند روستایی در بهار

صفحه 5

رئیس امور آب و فاضالب 
روستایی شهرستان بهار خبر داد:
80 درصد جمعیت روستایی 
شهرستان بهار تحت پوشش 

خدمات آبفار است
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رئیس سازمان تامین اجتماعی 
شعبه بهار خبر داد:

تامین اجتماعی بهار، رتبه دوم 
کشور از بین 127 شعبه تیپ 

سه کشور و رتبه اول استان را 
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رئیس اداره راهداری و حمل و 
نقل جاده ای شهرستان بهار:

بیش از 32 هزار نفرساعت 
گشت های راهداری 

در محورهای شهرستان بهار
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رییس دانشگاه آزاد اسالمی 
مرکز بهار خبر داد:

کاهش 50 درصدی شهریه در 
تمامی رشته های دانشگاه آزاد 

اسالمی مرکز بهار
صفحه 7

رییس اداره ورزش و جوانان 
بهار

اجرای 40  برنامه ورزشی 
در چهلمین بهار انقالب 

در بهار
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دانش آموز ممتاز آیسا ماهری پیرو
پایه اول ابتدایی 

آموزشگاه شاهد شهید سلیمانی
با تشکر از معلم مربوطه 

سرکار خانم سوسن ابراهیمی 

امیررضا بهمنـی
پایه دوم

آموزشگاه شهید آقامحمدی
شهر صالح آباد

فرماندار بهار اعالم کرد:

افتتاح و کلنگ زنی 11۲ پروژه همزمان با دهه مبارک فجر در شهرستان بهار

محمد پورمختار
نماینده مردم شریف شهرستان های 

بهار و کبودراهنگ 
در مجلس شورای اسالمی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار:

افتتاح 6 پروژه بخش کشاورزی در 
شهرستان بهار در چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب

رئیس شورای اسالمی شهر بهار عنوان کرد:

واگذاری زمین به پیمانکار برای 
ساخت درمانگاه تامین اجتماعی بهار

:

بخشدار مرکزی بهار:

توجه به گردشگری در شتاب بخشی 
توسعه بخش مرکزی بهار
 تاثیرگذار است

جمعی از اهالی

جناب آاقی  مهندس حسن رمضانی
شهردار محترم بهار

جناب آاقی  محمد رضا شفیعی

اهالی، شوراهای اسالمی و 
دهیاران بخش مرکزی

بخشدار محترم بخش مرکزی

زحمــات  از  بدینوســیله 
جنابعالی در توســعه، عمران و 
آبادانی روستاهای بخش مرکزی  

صمیمانه سپاسگزاریم. 

زحمــات  از  بدینوســیله 
جنابعالی و اعضای محترم شورای 
شهر و کلیه کارکنان شهرداری 

صمیمانه سپاسگزاریم. 

نوید مسرت بخش انتصاب شایسته شما بزرگواران در سمت های جدید مایه مباهات ما گردید. 
از درگاه ایزد منان توفیقات شما را خواستاریم

سعید ماهری پیـرو - زهرا طالبی

حسن ونایی
رئیس اداره راه و شهرسازی 

شهرستان بهار

سیده سمیرا حسینی
رئیس امور آب و فاضالب
روستایی شهرستان بهار

علی حیدری
رئیس صنعت معدن و تجارت

شهرستان بهار

فرهاد اکبری
رئیس مرکز فنی و حرفه ای

شهرستان بهار

سرهنگ علی نظری 
جانشین فرماندهی 

انتظامی شهرستان بهار

سرهنگ مهدی هندی
فرمانده سپاه 

ناحیه بهار

معصومه باقری
معاون امور اقتصادی 

و برنامه ریزی فرماندار بهار

تبـریـک

یادداشت
بومی گزینی یا شایسته ساالری

ورود افراد بومی در سمت های 
مدیریتی، عالوه بر بهبود کیفیت 
خدمات و اعتماد و امید مردم می 

تواند در کارآمدی نیز موثر باشد.
فرد بومی با توجه به شناخت 
مختلف  های  حوزه  در  تجربه  و 
و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی، 
عمرانی می تواند در جهت توسعه 
شهرستان بهتر عمل نموده  و توجه 

دقیق تری داشته باشد.
روی کار آمدن نخبگان بومی 
و  ها  خواسته  از  یکی  همواره 
مطالبات مردم بوده زیرا نیروهای 
در  مردمی  اعتماد  با جلب  بومی 
عرصه های گوناگون بهتر کار می 
کنند ولی این بدان معنا نیست که 

تعهد  و  کارآمدی  به  توجه  بدون 
کار  به  الزم، شخصی  تخصص  و 

گمارده شود .
می تواند  بهتر  بومی  افراد 
و  یابی  ریشه  را  مشکالت 
راهکارهای جدی و عملیاتی برای 
آن ارائه دهند و برمبنای فرهنگ 
اصیل منطقه و سرمایه های بومی 
در حیطه مدیریتی تصمیم گیری 

نمایند.
بهار  شهرستان  در  متاسفانه 
بیش از نیمی از مدیران ادارات غیر 
بومی بوده در حالیکه افراد متعهد 
و متخصص بسیاری در شهرستان 
وجود دارد که توانایی بهتری در 

اداره امور دارند.

برخی  نظر  از  میان  این  در 
بومی  بر  ساالری  شایسته  افراد 
گزینی ارجحیت دارد و افراد غیر 
بومی بهتر می توانند در مناصب 
مدیریتی فعالیت کنند زیرا خدمت 
حد و مرز نمی شناسد و ایرانیان 
از  توانند  می  کشور  هر جای  در 
سوابق و توانمندی های مدیریتی 

خود استفاده کنند. 
این روزها برخی از عزل و نصب 
ها در شهرستان انجام میشود که 
بهار  شهرستان  بومی  فرماندار  از 
که  بومی  رودمدیران  می  انتظار 
باشند؛  اثربخش  بسیار  می توانند 
گیرند  قرار  مدیریتی  مناصب  در 
به جناح  توجه  بدون  انتصابات  و 

خدمت  راستای  در  و  بندی 
رسانی به مردم انجام شود.

مدت  اینکه،  دیگر  مساله 
حوزه  در  که  است  زیادی 
دستگاههای  برخی  مدیریتی 
نداده  رخ  تغییری  شهرستان 
برای  تفکر  یک  حاکمیت  و 
مدت طوالنی در یک سازمان 
سازمان  آن  در  رکود  موجب 

خواهد شد و چرخش مدیریت در 
راستای رسیدن به توسعه پایدار و 
استفاده از جوانان نخبه می تواند 
شهرستان  مشکالت  کاهش  در 

راهگشا باشد.
در  همیشه  و  نجیب  مردمان 
همواره  بهار  شهرستان  صحنه 

نشان داده اند که شایسته خدمت 
اند و مسئوالن باید برای رسیدن 
گیرند. کمک  آنان  از  توسعه  به 

به امید فردای بهتر برای بهاِر 
عزیز

سعید ماهری پیرو
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فرماندار بهار اعالم کرد:

افتتاح و کلنگ زنی 11۲ پروژه همزمان با دهه مبارک فجر در شهرستان بهار
بهار- خبرنگار ســپهرغرب: با وجود تالش 
و کارشکنی اســتکبار جهانی آمریکا و اسرائیل برای 
نرســیدن انقالب به چهل ســالگی ایران اسالمی با 
افتخار به چهل سالگی به دوران تثبیت رسیده است. 
فرماندار بهار در نشست مسئوالن روابط عمومی 
ادارات و اصحاب رسانه شهرستان بهار گفت: دشمن 
پــس از ناامید شــدن از نواحی گوناگــون به جنگ 
اقتصادی روی آورده و از این ناحیه وارد شده تا مردم 
را از پای درآورد ولی مــردم با حفظ روحیه انقالبی 
و والیتمداری و وحدت و پاسداشــت خون شهدا در 

مقابل تهدیدات حریم دشمن نیستند.
احسان قنبری تصریح کرد: اتفاقات مهمی در ۴0 
سال گذشته در ایران رخ داده و کشور در عرصه های 
گوناگون به پیشــرفت رسیده اســت و عالوه بر این 
دستاوردها، انقالب اسالمی سرمایه های بزرگی دارد. 

وی با گرامیداشــت یاد 600 شــهید شهرستان 
بهار، شهدا را بزرگ ترین سرمایه های معنوی انقالب 
دانســت و گفت: اصلی ترین پیام شــهیدان برای ما 
حفظ نظام است و ما نیز باید با تمام وجود در حفظ 

انقالب و نظام بکوشیم. 
فرماندار بهار در ادامه به برگزاری برنامه های دهه 
فجر در شهرستان اشاره و گفت: بیش از ۳00 برنامه 
در دهه فجر امســال در سطح شهرســتان از سوی 

دستگاههای اجرایی برگزار خواهد شد. 
وی به مهمترین برنامه های دهه فجر اشــاره کرد 
و گفــت: دیدار مدیران دســتگاه های اجرایی با امام 
جمعه بهار، نواختن زنگ انقالب در دبیرستان ریحانه 
النبی شــهر بهار، یادواره شــهدای فرهنگی و دانش 
آموز، جشن اتمام ساماندهی گلزار شهدای استان در 
روستای خلیل کرد از توابع شهرستان بهار، رونمایی 

از دو مســتند »سید میالد مصطفوی« شهید مدافع 
حرم شهرستان و »غالمرضا بهاری« از شاعران بهاری 
و برپایی نمایشــگاه دســتاوردهای ۴0 ساله انقالب 
در ســالن امیرالمومنین از ۱5 تا ۱۹ بهمن از جمله 

مهمترین برنامه ها است. 
فرمانــدار بهار از افتتاح و بهره بــرداری از  ۱0۱ 
پــروژه با اعتبار ۹8 میلیون و 625 میلیون تومان در 
شهرســتان خبر داد و گفت: در پروژه های افتتاحی 

جمعا برای ۱6۳ نفر اشتغالزایی شده است. 
قنبــری تصریح کــرد: افتتاح بیمارســتان 85 
تختخوابی آیت اهلل بهاری از پروژه های شاخص دهه 
فجر امســال در شهرستان بهار است که با اعتبار ۳0 
میلیارد تومان، با حضور معاون اول رییس جمهور به 

بهره برداری خواهد رسید. 
فرمانــدار تعــداد پروژه های کلنگ زنی شــده 

شهرســتان در دهه فجر را ۱۱  پروژه با اعتبار 
۴8 میلیــارد و 800 میلیون تومــان و با پیش 
بینی اشــتغال۴۴ نفر اعالم کرد و افزود: کلنگ 
زنی یک هتل ۳ ســتاره، آغــاز عملیات اجرایی 
زیرگذر نهالستان، پارک ویژه بانوان، ساماندهی 
گلــوگاه شــهید زارعی،  پروژه بازیافت ســفال 
و ســرامیک از مهم تریــن پروژه هــای عمرانی 
اســت که دهه فجر امســال در شهرستان بهار 

می شود.  کلنگ زنی 
وی در ادامــه میز خدمت را یکــی از تکالیف 
تعیین شــده دولت در ســال جاری عنوان کرد و 
گفــت: میز خدمت بــرای تکریم اربــاب رجوع و 
جلوگیری از ســرگردانی مراجعین در ادارات دایر 
شده است و ادارات مکلفند پاسخگویی مناسب در 

این خصوص داشته باشد.

رئیس ستاد عتبات عالیات شهرستان بهار:

تعهد یک میلیارد ریالی شهرستان بهار برای بازسازی عتبات عالیات
ستاد  تشکیالت  سپهرغرب:   خبرنگار  بهار- 
بازسازی عتبات عالیات تشــکیالت مردم نهاد است 
کــه به عنوان خادمان بقــاع متبرکه با حمایت های 
مردم شهرســتان بهار در راستای تکمیل پروژه های 
در دست ساخت حرم های مطهر و خدمت به زائرین 
حســینی تالش می کند. رئیس ستاد عتبات عالیات 
شهرســتان بهار در گفتگو با خبرنگار ما گفت: تعهد 
شهرستان بهار در ســال ۹7 جهت بازسازی عتبات 
عالیات یک میلیارد ریال است که تاکنون 70 درصد 
این تعهد توسط خیرین و نیکوکاران و از محل نذوات 
مردمی جمع آوری شــده و امید است تا پایان سال 
جاری ۳0 درصد باقی مانده جمع آوری و تحقق یابد.

خســرو طالبی اضافه کرد: برپایی 7 ایســتگاه 
صلواتی توســط مردم شهرســتان بهار در اربعین 
حســینی که یک ایســتگاه به نام موکب آیت اهلل 

بهاری در شــهر مقدس کربال و شش ایستگاه در 
سطح شهرســتان بهار به نام های آیت اهلل بهاری 
با مشارکت مردم شهر بهار و روستای حسام آباد، 
شهید حججی شــهر اللجین، شهدای صالح آباد، 
علی بن موســی الرضا روســتای زاغه، امام حسن 
مجتبی شــهر مهاجران و شــهید صانعی روستای 
آبرومند که با مبلغ 7 میلیارد و 500 میلیون ریال 

از محل کمک های مردم کل شهرستان برپا شد.
وی افزود: 60 نفر نیروی متخصص کاری در حرفه 
های مختلف جهت کمک در ساخت و ساز حرم های 
مطهر در کشور عراق از شهرستان بهار اعزام شده اند.

وی تصریح کرد: از کلیه مردم شهرســتان بهار، 
کلیــه مســئولین و همه عزیزانی کــه در انجام این 
مسئولیت خطیر ما را یاری کرده و می کنند، تقدیر و 

تشکر به عمل می آید.

مسئول آستان قدس رضوی در شهرستان بهار: 

هدف از تاسیس دفاتر آستان قدس رضوی ارائه خدمات متفاوت به زائران و محرومان است
بهار- خبرنگار ســپهرغرب: آســتان قدس 
رضوی بــا حمایت مالــی و معنوی همشــهریان 
ســخاوتمند بهاری در ســال ۹7 نیز همچون سال 
گذشته توانســت در زمینه های مختلف با همراهی 
حدود ۴00 خادمیار که هر روز به جمع آنها اضافه 
می شــود و 250 خیر ارزشــمند اقدام به خدمت 

رسانی به محرومین نماید.
به گزارش ســپهرغرب عبداهلل رجبی مسئول 
آســتان قدس رضوی در شهرســتان بهار با بیان 
اینکه هــدف دفاتر آســتان قدس رضــوی ارائه 
خدمــات متفاوت بــه زائران و محرومان اســت، 
گفــت: اعــزام 5 کاروان زیارت اولــی و معرفی 

زائران محروم به مبلــغ ۳6 میلیون تومان، توزیع 
شبانه ســبد کاال بین 250 خانواده در طول ۱0 
ماه امســال به مبلغ 72 میلیــون تومان، جهیزیه 
برای زوج های جــوان محروم به مبلغ ۳5 میلیون 
تومان، مســاعدت نقدی از قبیل پرداخت قبوض 
و پول نقــد و لوازم التحریر و لباس به مبلغ ۱۱0 
میلیون تومان، پرداخــت هزینه درمان و معرفی 
به پزشــک و عمل جراحی به مبلــغ ۴7 میلیون 
تومان توســط نمایندگی آستان قدس رضوی در 

انجام شده است. شهرستان بهار 
وی افزود: قربانی 20 راس گوســفند اهدا شده از 
طرف همشهریان بهاری به مبلغ ۳0 میلیون تومان، 

اطعــام محرومین با تهیه غذا و نان ســنتی و توزیع 
بین آنها به صورت شبانه به مبلغ ۴0 میلیون تومان، 
کمک به ســاخت خانه و حمام در بهار و روســتاها 
بــا اعتبار ۳0 میلیون تومان، اهــدای وام ۴ درصد با 
کمک همشهریان خیر که پول خود را در بانک برای 
وام قرض الحســنه قرار می دادند و نیز کمک آستان 
قدس رضوی به مبلغ ۱00 میلیون تومان نیز از دیگر 

اقدامات بوده است.
وی از اعــزام اردوهــای جهادی بــرای کارهای 
فرهنگی به روســتاهای بهار خبــر داد و گفت: این 
اردوها به مدت ۱۱ روز با همراهی مربیان متخصص 
در رشــته های مختلف پزشکی مشاوره و مذهبی و 

هنــری به مبلغ ۱0 میلیون تومــان با کمک یکی از 
همشهریان بهاری ساکن تهران برگزار شد.

رجبــی برگزاری جلســات داخلی و مراســمات 
مذهبی و فرهنگی در مناسبتهای مختلف و در دهه 
کرامت و ایام شهادت امام رضا )ع( به تعداد ۴2 مورد 
و اعتبار ۱0 میلیون تومان، ایجاد اشــتغال و معرفی 
برای اشــتغال با اعتبار ۱۴ میلیون تومان، برگزاری 
کالس های آموزشی ضمن خدمت برای خادمیاران 
با شرکت ۳00 نفر در سالن آیت اهلل بهاری و برپایی 
ایســتگاه صلواتی در ایام شــهادت امام رضا )ع( در 
جاده همدان کرمانشــاه با اعتبار 2 میلیون تومان را 

از اقدامات ذکر کرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهار:

اختصاص بیش از 15 میلیارد تومان از اعتبارات طرح تحول نظام سالمت به شهرستان بهار 
بهار- خبرنگار سپهرغرب: انقالب اسالمی یک 
انقالب گسترده و وســیع مردمی به رهبری بنیانگذار 
جمهوری اســالمی حضرت امام خمینی )ره( بود که 
بیشــترین اهداف آن متوجه حوزه های اجتماعی بود و 
به همین دلیل توجه مسئوالن و بنیانگذاران انقالب از 
ابتدا به ارتقای شاخصه های انسانی و اجتماعی معطوف 

شده است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهار ضمن 
تبریک چهلمین ســالگرد پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی گفت: حوزه سالمت همواره یکی از مهمترین 
بخش های مورد توجه مســئوالن نظام در ایام پس از 
انقــالب بوده و خدمات و اقدامات انجام یافته در دوران 

پس از انقالب در کشور بی نظیر بوده است.
دکتر محمد به نشــان اضافه کرد: بر همین اساس 
در ایام پس از انقالب شکل گیری نظام ارائه خدمات در 
شبکه بهداشــتی و درمانی در دستور کار قرار گرفت و 
ساختار خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی 
شــهری و روستایی ســازمان پیدا کرد و ارائه خدمات 
مراقبت های فعال و پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفت.

وی همچنین با اشــاره به اجرای طرح تحول نظام 
سالمت به عنوان یکی از مهمترین خدمات نظام اسالمی 
در بخش ســالمت در دولت های یازدهم و دوازدهم و 
گفت: اجرای طرح تحول نظام ســالمت از سال ۹۳ در 
کشــور و همچنین تعمیم پوشش بیمه همگانی برای 
آحاد ایرانیان اجرای طرح تحول نظام ســالمت با سه 
رویکرد حفاظت مالي از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی 
بــه خدمات ســالمت و نیز ارتقــای کیفیت خدمات 
بهداشتی درمانی آغاز شد و این طرح مهم با قوت ادامه 

خواهد یافت.
وی گفت: از نظر ساختارهای بهداشتی درمانی این 
شهرستان شامل ستاد شبکه بهداشت و درمان، ستاد 
مرکز بهداشــت  و ۱5 مرکز خدمات جامع ســالمت 
شهری و روســتایی، ۴۹ خانه بهداشت و  بیمارستان 
فعلی آیت اله بهاری )ره( ۳2 تخته خوابی و بیمارستان 
جدیداالحــداث 8۴ تختخوابی و یــک پایگاه مرکزی 
فوریتهای پزشکی و ۳ پایگاه جاده ای می باشد و پرسنل 

بخش ســالمت شهرســتان با بیش ۴50 نفر در حال 
خدمت رسانی به مردم شریف می باشند.

دکتر به نشان با اشاره به پروژه های در شرف افتتاح 
بخش سالمت شهرســتان گفت: مهمترین پروژه این 
شهرستان در ســال جاری بهره برداری از بیمارستان 
جدیداالحداث 8۴ تختخوابی می باشد که مراحل خرید 
تجهیزات این بیمارستان انجام شده و پس از تحویل از 
سازمان مجری در سریعترین زمان تجهیز خواهد شد و 
امسال شــاهد بهره  برداری از این طرح عظیم ملی در 

سطح شهرستان خواهیم بود.
دکتر به نشــان همچنین اذعان داشت: در ایام دهه 
فجر سال جاری پروژه مرکز خدمات جامع سالمت شهر 
صالح آباد در ســه طبقه و ۱2۴5 متر مربع با اعتباری 
بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان به بهره برداری رسمی 
خواهد رسید که مبلغ 600 میلیون تومان توسط خیرین 
محترم سالمت شهر صالح آباد هزینه شده و مابقی ۹00 
میلیون تومان از اعتبارات دولتی و دانشگاه علوم پزشکی 

تامین شده است.
وی همچنین از بهره بــرداری پروژه انبار داروئی 
شهرســتان با اعتبار 500 میلیون تومان در ایام دهه 
فجر خبــر داد و گفت: پروژه بصورت ســوله ای در 
مساحتی بالغ بر ۴75 متر مربع در جنب بیمارستان 

فعلی آیت اله بهاری )ره( احداث شده است.
وی گفت: مرکز خدمات جامع ســالمت روستای 
ســیمین نیز در این ایام کلنگ زنی خواهد شــد که 
کلیه هزینه های ســاخت و تجهیــز بصورت خیری 

تعهد شده است.
دکتر به نشــان گفت: با اجــرای طرح تحول نظام 
ســالمت در حوزه عمرانــی و تجهیزاتی فعالیت های 
چشمگیری در سطح شهرستان انجام گرفت و از سال 
۱۳۹۳ بیــش از ۱5 میلیارد تومان )بــه جز اعتبارات 
بیمارستان جدید 8۴ تختخوابی( در سطح شهرستان 
هزینه شــد و به تبع آن شاخص بهبود فضای فیزیکی 

بصورت بی نظیری افزایش یافت.
وی همچنیــن از بهره برداری موقت مرکز خدمات 
سالمت شهیدان وزیری )بهار( خبر داد و گفت: بخش 

های مربوط به پزشک، مراقبین سالمت، داروخانه و غیره 
.... در ساختمان جدید مستقر شده و فعال می باشد.

همچنین واحد دندانپزشــکی شهرستان نیز با ۴ 
یونیــت جدید به طبقه 2 این ســاختمان از درمانگاه 
شماره ۳ جابجا شد و فعال می باشد و بخش رادیوگرافی 
دندان نیز در همین مکان در حال انجام است و در کل 
شهرستان 6 واحد فعال دندان پزشکی به عالوه بر شهر 
بهار مراکز اللجین، صالح آباد، مهاجران، حسن قشالق 
و آبرومند با 7 نفر دندانپزشک مشغول خدمت رسانی 

هستند.
وی یادآور شد: بخش آزمایشگاه مرکزی شهرستان 
نیز در این ســاختمان مســتقر خواهد شد که مراحل 
مناقصه سکوبندی این آزمایشگاه در حال انجام می باشد 
و بزودی آزمایشگاه مرکزی نیز در این محل به شهروندان 

خدمات رسانی انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: پروژه مرکز خدمات جامع ســالمت 
شهر اللجین هم با پیشرفت فیزیکی 80% در حال انجام 
اســت و تا پایان سال جاری به اتمام می رسد و احداث 
مرکز خدمات جامع سالمت شهرک فرهنگیان بهار نیز با 

5 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است. 
وی یــادآور شــد: مراکز خدمات جامع ســالمت 
روستاهای دســتجرد، پهنه بر و حسین آباد آشوری 
و خانه های بهداشــت روســتاهای میهمله، پرلوک، 
اختاچــی، آبرومند و زاغه نیز در ســال جاری به بهره 

برداری رسیده اند.
دکتر به نشان با اشاره به وضعیت حوزه بیمارستانی 
گفــت: در حال حاضر بیمارســتان ۳2 تخت خوابی 
شهرستان با 2۱ نفر پزشک متخصص و 5 نفر پزشک 
عمومی فعال می باشــد شــامل بخش های بستری 
)داخلــی، جراحی، زنان و زایمان، کــودکان، نوزادان، 

عفونی و پست پارتوم می باشد.
وی اظهار داشــت: در شــیفت صبــح کلینیک 
تخصصی امید نیز متخصصین زنان و زایمان، اطفال، 
داخلي، روانپزشــک، قلب و عروق، رادیولوژي، عفوني، 
گوش، حلق و بیني و طب فیزیکی و در شــیفت عصر 

داخلي و اطفال حضور دارند.

وی خاطرنشــان کرد: با اجرای طرح تحول نظام 
ســالمت پرداختی از جیب مــردم از ۳7 درصد به 6 
درصد مراجعین شهری و ۳ درصد مراجعین روستایی 

رسیده است.
وی در خصوص عملکرد بیمارستان ۳2 تختخوابی 
آیت اله بهاری گفت: در سال جاری تا کنون 722۱۱ 
مــورد مراجعه به پاراکلینیک، 2۹708 نفر مراجعه به 
کلینیــک تخصصی امید، 5822۳ مــورد مراجعه به 
پزشک اورژانس، 8۱۳۳0 مورد خدمات سرپایی و 87۹ 
مورد بستری و 7۹% زایمان طبیعی در این بیمارستان 

صورت گرفته است.
وی در خصــوص برخــی از شــاخص های فنی 
مرکز بهداشــت اظهار داشــت: درحــال حاضر کلیه 
مراکز خدمات جامع ســالمت سطح شهرستان دارای 
پزشــک و تیم سالمت هستند و دارای سطح پوشش 

۱00درصدی پزشک در شهرستان هستیم.
وی گفت: در حال حاضر شهرستان دارای ۴۹ خانه 
بهداشــت و ۱5 مرکز خدمات جامع سالمت است که 
نســبت به قبل از انقالب به ترتیب دارای رشد 800 
درصدی و رشــد ۳00 درصــدی در فضاهای مذکور 
می باشیم و در ۱۳ مرکز خدمات طرح پزشک خانواده 
و در 2 مرکز شهری برنامه طرح تحول شهرهای باالی 
20 هزار نفر درحال اجراست و همچنین ۱00 درصد 
مراکز و خانه های بهداشــت به ســامانه الکترونیک 

سالمت متصل هستند.
وی گفت: شــاخص امید به زندگی هم نسبت به 
قبل انقالب از 55 ســال به 75 سال و بیشتر افزایش 

پیدا کرده است.
دکتر به نشان اظهار داشت به برکت ارتقاء شاخص 
های بهداشتی درمانی شــاخص مرگ و میر نوزادان 
نســبت به قبل انقالب از ۱۱۱ بــه 7/5 در هزار تولد 
زنده کاهش پیدا کرده اســت و شــاخص مرگ و میر 
مادر باردار نیز در شهرستان از 2۴5 در ۱00 هزار تولد 

به صفر رسیده است.
به نشان افزود: شهرســتان بهار دارای پوشش ۳5 
درصدی مراقبت ســالمندان و پوشــش 2۹ درصدی 

مراقبت میانساالن، پوشش ۱00% مراقبت دانش آموزان  
نوجوانان و پوشــش 8۳ درصدی مراقبت بهداشتی و 
پزشکی جوانان می باشد و ۳0% مدارس شهرستان جزء 

مدارس مروج سالمت هستند.
وی گفت: در حال حاضر شــاهد پوشــش ۱00 
درصدی واکسیناســیون در سطح شهرستان هستیم 
و درحال حاضر ۱۴ واکســن شــامل آبله، ســرخک، 
کزاز، ســل، فلج اطفال، سرخجه، اوریون، هپاتیت ب، 
هموفیلوس، آنفلوانزا، سیاه ســرفه، دیفتری، آنفلوانزا 
به گروه های پرخطر، مننژیت به ســربازان در ســطح 

شهرستان تزریق می شود.
دکتر به نشان در خصوص آمار واحد بهداشت محیط 
مرکز بهداشت گفت: در حال حاضر ۱00 درصد جمعیت 
روستایی به آب آشامیدنی دسترسی دارند و بیش از ۹5 

درصد به لوله کشی آب عمومی دسترسی دارند.
 وی اعالم کرد: در سطح شهرستان همچنین ۱۱۹ 
واحد شــامل ۴7 واحد صنعتی، ۱5 واحد کارگاهی،۳0  
واحد مشــاغل خانگی، ۳واحد آرایشــی بهداشتی، ۳ 
واحد سردخانه نگهداری مواد غذایی و ۱6 واحد عرضه 
محصوالت آرایشــی و بهداشــتی موجود است که در 
سال جاری توسط واحد نظارت برمواد غذایی، آرایشی 
بهداشتی شبکه 2۳۹ مورد بازرسی از اماکن فوق صورت 

گرفته و 8۹ مورد نیز نمونه برداری انجام گرفته است.
وی اظهار داشت: در ۹ ماهه اول سال جاری تعداد 
۱577 مورد ماموریت توسط مرکز فوریت های پزشکی 
انجام شــده که از این شــمار، 626 مــورد ماموریت 
شــهری، 82۴ مورد ماموریت جــاده ای، ۱08 مورد 
مأموریت بین مراکز درمانــی و ۱۹ مورد مأموریت 
بین بیمارســتانی بــوده و ارائه خدمــات به 2۹6 
نفــر در ایام نوروز ۹7 اســتقرار اکیپ فوریت های 
پزشکی در حاشیه جاده ها در ایام تابستان و طرح 
بازگشــایی مدارس، ۱5 مورد شرکت در مانورهای 
اطفاء حریق، مقابله بــا زلزله در مدارس، آموزش 
احیــای قلبی ریوی پایه بــه 500 نفر از متصدیان 
اصنــاف و مشــاغل خصوصی، ۴0 مورد اســتقرار 
اکیپ فوریت های پزشــکی در مراسمات مختلف، 
برپایی ایســتگاه سالمت در مراسم عبادی سیاسی 
جمعــه و خدمات دهی به زائران اربعین حســینی 
۳57 نفــر از اقدامات مرکز فوریت های پزشــکی 

شهرستان بهار بوده است.

تبعات استفاده از تلفن همراه توسط دانش 
آموزان

علی ستاری- استاد دانشگاه
یکی از امکانات فنی و ارتباطی عصر حاضر تلفن همراه است که به 
عنوان یک ضرورت در کشورهای مختلف مورد استقبال قرار گرفته است 
و متاسفانه این وسیله ارتباطی نقش اصلی خود را از دست داده و تعدادی 
از جوانان، نوجوانان و بزرگساالن به صورت تفننی مدت زمان زیادی از 
شبانه روز را معطوف به آن کنند و همین موضوع تبعات ناخوشایندی را 
برای آنان به دنبال خواهد داشت. مضرات استفاده از تلفن همراه توسط 
دانش آموزان در مدارس را در ســه محور معضالت آموزشی، معضالت 
اخالقی دانش آموزان و برهم خوردن نظم و انضباط می توان بررسی کرد.

معضالت آموزشی
امروزه گوشــی های متعدد با امکانات فراوان عرضه می شــود که 
اگر بدون تدبیر در اختیار دانش آموزان باشــد می تواند خسارت های 
غیرقابل جبرانی را به بار آورد. عالقمند شــدن دانش آموزان به بازی 
های رایانه ای موجود در گوشــی ها، تمایل بیش از حد به ارســال و 
دریافــت مطالب در فضاهای مجازی و جذابیت خاص این موضوعات، 
آنچنان دانش آموزان را شیفته خود می کنند که آنان را از مقوله مهم 
آموزشی باز می دارند و عدم تمرکز، غفلت از مطالعه، عدم تعادل روحی 
و روانی، ذخیره فرمول های درسی در حافظه گوشی ها و افت درسی 
از نتایج استفاده بی رویه و مدیریت نشده است و قطعاً هریک از موارد 
فوق می تواند با القای نگرش های مخرب نسبت به تعلیم و یادگیری، 
عالقه و تمایل آنان را به تحصیل تحت تاثیر خود قرار دهند و یا حداقل 

وقت زیادی از اوقات گران بهای دانش آموزان را هدر دهند.
معضالت اخالقی 

تردیدی نیست که مشغول نمودن ارزشمندترین و توانمندترین افراد 
در کشورهای در حال توسعه و خصوصا جوان های کشور های اسالمی از 
اهداف مهم کشورهای غربی است و از آنجا که ارزش ها و نگرش های ما 
سد و مانع عظیمی در برابر خواسته ها و اهداف آنان است، آنها روز به روز 
با حیله های نو و فریبنده پیش می روند و برای رسیدن به اهداف خود 
هزینه های گزافی را صرف می نمایند که وارد ساختن دانش آموزان در 

عرصه فساد اخالقی از جمله اهداف آنان است.
از بین رفتن حجب و حیا در بین دانش آموزان به علت اســتفاده 
ناصحیح از فضای مجازی، وابسته شدن به فرهنگ منحط غرب و تقلید 
از آداب و رسوب غیر انسانی نهفته در فضای مجازی و اشاعه فرهنگ 
غربی از طریق تلگرام، اینستاگرام و..، عکس برداری و فیلم برداری به 
صورت مخفیانه و قرار دادن در فضای مجازی، عدم پایبندی به ارزش 
های معنوی و غوطه ور شدن در خواهش های نفسانی و شیطانی و کم 
رنگ شدن باور های دینی و مذهبی جوانان از پیامد های ضد اخالقی 

گوشی های تلفن همراه است.
برهم خوردن نظم و انضباط

ورود گوشی های تلفن همراه به محدوده مدارس، معضالت فراوانی 
را در مدارس در رابطه با برهم زدن نظم و انضباط محیط آموزشی ایجاد 
می کند که در صورت عدم مدیریت صحیح منجر به بی اثر شدن مسائل 
تعلیم و تربیت در آنجا خواهد شــد و به منظور جلوگیری از بی نظمی، 
ضوابط قانونی استفاده از تلفن همراه در مدارس تعریف شده است .وزارت 
آموزش و پرورش در مورخه 85/08/۱7 در خصوص ممنوعیت استفاده 
از تلفن همراه در مدارس به کلیه سازمان های آموزش و پرورش بخشنامه 
ای به متن ذیل ارسال نموده است: به منظور جلوگیری از بروز اختالل 
در امر یادگیری در واحد های آموزشی و حفظ و برقراری افکار و تمرکز 
حواس دانش آموزان دستور فرمایید به طریق مقتضی به دانش آموزان 
موضوع ممنوعیت کامل استفاده از تلفن همراه در مدرسه را اطالع رسانی 
مناسب نمایند. فرهنگ سازی مناسب در خصوص نحوه استفاده صحیح 
از تلفن همراه توســط رسانه های جمعی مانند صداوسیما، روزنامه ها، 
مجالت، تقویت و رشد احساسات مذهبی دانش آموزان و گوشزد نمودن 
عقوبت الهی در رابطه با مشــاهده فیلم های غیر اخالقی و مستهجن و 
هشدار از سقوط در دام مهلک هواهای نفسانی، اطالع رسانی به منظور 
توجیه والدین در زمینه مضرات و آســیبهای آن از طریق رســانه های 
گروهی، مجامع عمومی و نصب تراکت های هشدار دهنده در فضای شهر 

از جمله راهکارهای پیشگیری از آسیب های تلفن همراه است.
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فرازی از وصیت نامه
 شهید محمود شالبافیان

 متولد شهر بهار 

پدرم میدانم که با رفتن من شــما ناراحت مي شوي ولي آیا مي 
داني که دین در خطر اســت و آیا میداني که ما از امام خود حسین 
درس شهادت آموخته ایم و آیا میداني که ما تبر ابراهیم و دم حیات 
بخش عیسي و کتاب نجات بخش محمد )ص( را به ارث برده ایم...
پدر من یکي که نمیتوانم در خانه ســاکت بنشینم و شاهد جنایات 
دشــمن و فعالیت آنها برعلیه دین خود باشــم....من و ما آب رود و 
رودخانه هســتیم ولي دشمن آب مرداب...... ما باید حرکت کنیم تا 
بوي گند ما را نگیرد. این همه جوانان پر ایمان که صداي رگبارشان 
نداي آیه هاي قران وصداي تک تیرشــان نداي پر طنین اهلل اکبر را 
ســر میدهد....ما را پر مسئولیت تر میسازد...مگر ما را چه شده است 
که امام زمانمان را تنها بگذاریم و شاهد شکست دین مان باشیم......

شماره حساب 5176185494 بانک ملت،
شماره کارت 6104337890995382 بانک ملت،

شماره حساب 1-3573947-12-7412 بانک قرض الحسنه مهر ایران و شماره 
کارت 6063731027879080 بانک قرض الحسنه مهر ایران آماده دریافت نذورات 

و مبالغ نقدی جهت ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان بهار است.
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در دهه فجر صورت می پذیرد:

 آغاز عملیات اجرایی آموزشگاه خیری حجت االسالمی بهار و شهید آقامحمدی صالح آباد
به  شهرستان  مدارس  بهار- خبرنگار سپهرغرب: 
عنــوان پایلوت در اجرای طرح ملــی نماد )نظام مراقبت 
اجتماعی دانش آموزان( در سال تحصیلی ۹8-۹7 معرفی 

شده است.
مدیر آموزش و پرورش شهرســتان بهــار با بیان این 

مطلــب در گفتگو با خبرنگار ســپهرغرب افزود: با توجه 
به ظرفیت و پتانســیل موجود، طرح نماد در شهرستان 
بهار بعنوان پایلوت اســتان همدان به صورت یک فعالیت 
جمعی موثر برای پیشبرد اهداف پیشگیرانه، اجرا خواهد 

شد.

یوسف ســعیدی به وضعیت فضاهای آموزشی اشاره 
کرد و گفت: از تعداد ۳2 مدرســه شــهری بهار و صالح 
آباد 8 مدرســه با ۴8 کالس درس فرسوده و تخریبی یا 
نیازمند مقاوم سازی است و از 8۴ مدرسه روستایی بهار 
و صالح آباد ۱0 مدرســه نیازمند تخریب، بازســازی و یا 

مقاوم سازی است. 
مدیر آموزش و پرورش شهرســتان بهار از احداث 5 
هزار مترمربع فضای آموزشی خیری با اعتبار ۴0 میلیارد 
ریال در شهرســتان بهار، توسط دولت تدبیر و امید خبر 
داد و گفــت: در مجموع در شهرســتان بهار 50 کالس، 
۱06 اتاق، 5۹ چشمه سرویس بهداشتی، 7۳۱7 مترمربع 
اعیانی و 20۱۱۳ مترمربع عرصه، بعد از انقالب اســالمی 
توســط خیرین احداث شده اســت که از این شمار 2۹ 
کالس، 75 اتاق، ۳7 چشــمه سرویس بهداشتی، 5000 
مترمربــع اعیانــی، ۱۳۳00 متر مربع در طول 5 ســاله 

گذشته بوده است.
وی خواستار تسریع در روند ساخت مدرسه ۱2 کالسه 
شــهرک فرهنگیان بهار شــد و گفت: در حال حاضر در 
شهرک فرهنگیان بهار مشکل فضای آموزشی وجود دارد 
و 27 درصد جمعیت دانش آموزی دوره ابتدایی شهر بهار 

در یک مدرســه تحصیل می کنند که مشکالت بسیاری 
به بار آورده اســت و برای رفع مشکل با کمک شهرداری 
و شــورای اسالمی شــهر بهار پروژه ۱2 کالســه شهرک 
فرهنگیــان بهار، کلنگ زنی شــده و عملیات اجرایی آن 

آغاز شده است.
سعیدی با اشــاره به شروع پروژه ســاختمان اداری 
آمــوزش و پــرورش بهار گفت: این پــروژه در زمینی به 
مســاحت ۱200 متر مربع در ۳ طبقــه از محل مجمع 
خیرین مدرســه ساز شهرســتان بهار آغاز شده است که 
امیدواریم در ســال آینده مبلغی از طریق کمیته برنامه 
ریزی شهرستان ویا اعتبارات ملی برای تکمیل این پروژه 

در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: همچنین احداث آموزشگاه معلم صالح 
آباد، تخریب و بازسازی مدرسه صدر صالح آباد و احداث 
مدرســه ۴ کالســه خوشــاب و وهنان، از اولویت های 

شهرستان بهار است.
یوسف سعیدی اعالم کرد: برگزاری یادواره ۱0۹ شهید 
دانش آموز، جشن تکلیف متمرکز دانش آموزی، همایش 
نماز یاوران، همایش آموزگاران موفق، جشــن ستارگان، 
مسابقات دارت و دو میدانی، همایش فاطمیون، مسابقات 

مسابقه  انقالبی،  ســرودهای 
به خانواده  آشپزی، سرکشی 
شــهدا و برگــزاری جشــن 
هــای انقالب در مــدارس از 
برنامه های شــاخص آموزش 
و پرورش در دهه فجر است. 

عملیــات  آغــاز  از  وی 
6کالسه  آموزشــگاه  اجرایي 
خیري حجت االســالمي در 
دهه فجر خبــر داد و گفت: 
پروژه خیری حجت االسالمی 
در زمیني به مساحت ۱۹00 
متر مربع و زیر بناي یک هزار 
متر مربع بــا اعتباري بالغ بر 
یک میلیــارد و 500 میلیون 
تومان توسط خیر محمد باقر 

حجت االســالمي ساخته خواهد شد و همچنین در دهه 
فجر عملیات اجرایی آموزشــگاه شهید آقا محمدی شهر 

صالح آباد و یاسر خوشاب آغاز خواهد شد.
وی افزود: آموزشــگاه 6 کالســه خیری مرحوم حاج 
رجبعلی علی گلی نیز امسال به بهره برداری رسیده است.

وی در ادامــه به اقدامــات انجام شــده از ابتدای 
ســالجاری تاکنون اشــاره کرد و گفت: کسب ۳5 رتبه 
اول و برتر کشوری و استانی در زمینه های گوناگون از 
فعالیتهای این مدیریت در ســطح شهرستان بهار بوده 
اســت که می توان به کسب رتبه ممتاز شورای آموزش 
و پرورش، کسب رتبه اول شورای معاونین، کسب رتبه 
دوم کشوری جشــنواره نوجوان ســالم در رشته ایده 
پردازی، کســب رتبه اول بهداشــت و سالمت استان، 
کســب ۱۴ عنوان اولی، 5 عنــوان دومی و ۱۱ عنوان 
ســومی در جشنواره نوجوان سالم توسط دانش آموزان 

و فرهنگیان اشاره کرد.
وی کسب رتبه برتر اســتان توسط معاونت پرورشی 
و تربیت بدنی مدیریت، کســب رتبه ســوم آسیب های 

اجتماعی، کســب 27 رتبه برتر اســتانی در حوزه قرآن، 
عترت و نماز، کســب رتبه اول اســتان در پرسش مهر، 
کســب ۱0 رتبه استانی و یک رتبه کشوری در مسابقات 
فرهنگی- هنری، کســب رتبه دوم درس پژوهی، کسب 
رتبه دوم فعالیتهای آزمایشگاهی و دست سازه های دانش 
آموزی در جشنواره نوجوان خوارزمی و کسب رتبه سوم 
امتحانات نهایی پایه سوم در بین شهرستان ها و مناطق 

را از دیگر موفقیت ها دانست.
وی خاطرنشان کرد: کسب رتبه برتر گزینش مدیریت 
در سطح استان، کســب رتبه های اول در طرح جابر بن 
حیان، مســابقات آزمایشگاهی و ثبت نام دانش آموزان و 
کسب رتبه های دوم و سوم در بین هنرستان های فنی و 
حرفه ای استان، تولید محتوای الکترونیکی درس ریاضی، 
جشــنواره نوآوری در فرایند آموزش جشــنواره تدریس 
معکوس درس علوم تجربی و طراحی ســواالت استاندارد 
نیز از موفقیتهای مدیریت آموزش و پرورش شهرســتان 
بهار بــوده که این موفقیت ها با تالش و کوشــش کلیه 

عوامل به دست آمده است.

بخشدار مرکزی بهار:

توجه به گردشگری در شتاب بخشی توسعه 
بخش مرکزی بهار تاثیرگذار است

بهار- خبرنگار سپهرغرب: امروز انقالب و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی به یک درخت تنومند تبدیل 
شــده و علیرغم دشــمنی و کینه توزی دشمنان قسم 
خورده انقالب و نظام، بعد از گذشــت چهل سال و در 
ســایه ایثارگری ها و جانفشانی های ملت بزرگ ایران 
و رهبری های بی نظیر امام راحل و خلف صالح ایشان 
مقــام معظم رهبــری و به یاری خداونــد متعال هیچ 
تهدیدی کارســاز نبوده و بنا بــه فرمایش مقام معظم 
رهبــری امروز با قاطعیت کامــل می توان گفت تهدید 
نظامی و جنگ دیگر در مورد کشــور ما مصداق ندارد 
و به لحاظ امنیت و توان بازدارندگی کشور در وضعیت 
مطلوبی قرار دارد و امروز می توانیم در اوج عزت و اقتدار 
چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی را جشن بگیریم. 
بخشــدار مرکزی بهــار در گفتگــوی اختصاصی با 
خبرنگار ســپهرغرب، ضمن تبریک چهلمین ســالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی و گرامیداشــت یاد و خاطره 
شهدای انقالب اســالمی و بنیانگذار کبیر انقالب )ره(، 
از افتتــاح و کلنگ زنی ۴2 پروژه در بخش مرکزی بهار 

خبر داد و گفت: در دهه فجر امســال تعداد ۳7 پروژه 
با اعتباری بالغ بر 66۹ میلیارد و ۴۴0 میلیون ریال در 
ســطح بخش مرکزی افتتاح و به بهره برداری می رسد 
که از این میزان تعداد ۳۱ پروژه با اعتباری بالغ بر 666 
میلیارد و 780 میلیون ریــال از محل اعتبارات ملی و 
اســتانی و تعداد 6 پروژه با اعتباری بالغ بر 6 میلیارد و 
660 میلیــون ریال از محل اعتبارات دهیاریها افتتاح و 
به بهره برداری می رســد و عملیــات اجرایی تعداد 5 
پــروژه با اعتباری بالغ بر ۹6 میلیارد ریال آغاز و کلنگ 

زنی خواهد شد.
محمدرضا شــفیعی در ادامه به تشــریح اقدامات و 
فعالیتهــای صورت گرفته در ســطح بخش پرداخت و 
گفت: اجرای طرح بهسازی در روستاها شامل عملیات 
تعریض و خاکبرداری، جدول گذاری، تســطیح و بیس 
ریزی و آسفالت ریزی معابر روستاها، احداث و تکمیل 
مخزن 500 متر مکعبی آب شــرب روستای سیمین، 
احداث شبکه، کنتور گذاری و تحت پوشش نمودن آب 

شــرب روستای سیمین و رفع مشکل چندین ساله آب 
شرب بهداشتی روســتا، احداث و تکمیل مخزن 200 
متر مکعبی آب شــرب روستای حصار قره باغی، اصالح 
و توسعه شبکه آب شرب و ترمیم و مرمت مخزن 500 
متر مکعبی روســتای زاغه، شروع عملیات اجرایی حفر 
یک حلقه چاه آب شــرب روســتای اختاچی، الیروبی، 
کبل گذاری و احداث خط انتقال آب شــرب روستای 
نورآباد، تعمیر و مرمت و تعویض خط انتقال آب شرب 

روستای سنگ سفید انجام شده است.
وی با بیان اینکه، توجه به گردشــگری در شــتاب 
بخشــی توســعه بخش مرکزی بهار تاثیرگذار اســت، 
یادآور شــد: احداث ســرویس بهداشــتی در روستای 
حیدره قاضی خان با هدف توســعه فضای گردشگری و 
زیرســاختهای آن انجام شده و آسفالت ریزی و احداث 
رمپ ورودی و خروجی جایگاه سوخت شهید محمدی، 
روکش آســفالت ابتدای آزاد راه کربال حد فاصل میدان 
نیایش تا شــهرک صنعتی بهاران، آسفالت ریزی مسیر 
کندرو بلوار آیت اهلل بهاری شــهر بهار، آســفالت ریزی 

مسیر ورودی شــهرک صنعتی بهاران، عملیات روکش 
آســفالت مسیر محور ســیمین- وهنان، تکمیل سالن 
ورزشی چند منظوره روستای سیمین از محل اعتبارات 
ملی، احداث و تکمیل کانال آبرسانی و لوله گذاری آب 
کشاورزی اراضی روستای زاغه، احداث کانال آبرسانی و 
لوله گذاری آب کشــاورزی اراضی روستای حسین آباد 

عاشوری نیز صورت گرفته است.
شــفیعی از نصب دوربین های مدار بســته امنیتی 
در ۱۳ روســتای بخش مرکزی بهــار خبر داد و گفت: 
دوربین های مدار بسته امنیتی در روستاهای آبرومند، 
آب باریک، رســول آباد علیا، دهنو، فســیجان، وهنان، 
حصار قره باغی، سیمین، حسین آباد عاشوری، چوتاش، 
رباط زعفرانی، نورآباد و روان در راســتای ارتقاء ضریب 

امنیتی در روستاها نصب شده است.
وی با اشــاره به شروع عملیات احداث مدرسه چهار 
کالســه حضرت رقیه روســتای وهنــان گفت: احداث 
و بهــره برداری از آموزشــگاه خیری آرمین شــریفی 

در روســتای زاغه توســط خیر محترم، احداث و بهره 
بــرداری از آموزشــگاه خیری حــاج رجبعلی علیگلی 
شهر بهار، تخریب مدرســه طالقانی شهر بهار و شروع 
عملیــات احداث توســط خیر محترم حــاج باقر آقای 
حجت االسالمی، احداث شبکه و خط انتقال آب شرب 
روستای آب باریک و اقدام جهت تحت پوشش نمودن 
آب شرب روستا، شروع عملیات اجرایی سیستم آبیاری 
کم فشــار روســتای آب باریک، اجرا و تکمیل عملیات 
لوله گذاری آب کشــاورزی روســتای حیــدره قاضی 
خان، احداث کانال و لوله گذاری آب کشاورزی اراضی 

روستای نورآباد انجام شده است.
وی احــداث کانــال و لوله گذاری آب کشــاورزی 
اراضی روســتای وهنان، شروع عملیات احداث کانال و 
لوله گذاری آب کشاورزی اراضی روستاهای گنده جین، 
اختاچی و رســول آباد ســفلی، تکمیل و بهره برداری 
خانه بهداشــت روســتای اختاچی، احداث، تکمیل و 
بهره برداری مرکز جامع ســالمت روستای حسین آباد 
آشوری، شروع عملیات اجرایی احداث درمانگاه خیری 
روســتای ســیمین، احداث و تکمیل خانه بهداشت در 
روســتاهای آبرومند، زاغه، رسول آباد سفلی را از دیگر 

اقدامات در بخش مرکزی بهار برشمرد.
وی اظهار داشــت: ادامه عملیــات اجرایی فاز دوم 
بافت با ارزش روســتای هدف گردشگری حیدره قاضی 
خان، بازنگری طرح هادی روستاهای حصار قره باغی و 
آبرومند، پیگیری و اقدام جهت احیای مجدد روســتای 
چایان که از دوران قبل از انقالب روستا خالی از سکنه 
بوده و اخیراً پیگیری و هماهنگی ها و اقدامات مستمر 
از مبادی قانونی جهت احیای مجدد این روستا صورت 

گرفته است.
وی بــه فعالیتهای فرهنگی اشــاره کــرد و گفت: 
تشکیل جلســات منظم و مستمر شــورای پشتیبانی 
ســوادآموزی بخــش مرکزی، پیگیــری و اقدام جهت 
احداث کتابخانه در روســتای گنج تپه از محل خیری 
توسط خیر محترم آقای صالحی، پیگیری و هماهنگی 
و اقدام جهت تاســیس قفسه کتاب در روستاهای فاقد 
کتابخانه با جمعیت باالی ۱000 نفر، فعالیت مســتمر 
خانه های قرآنی در روســتاها، افزایش ســطح ســواد 
نوآموزان و افراد الزم التعلیم در روســتاها و شناسایی 
آنها از طریق همکاریهای فی مابین دهیاران و آموزش و 
پرورش شهرستان، افزایش چتر حمایتی بیمه اجتماعی 
روستائیان، عشایر و کشاورزان بخش که در حال حاضر 
این آمار بــه حدود 2500 خانوار رســیده، از اقدامات 

فرهنگی در بخش مرکزی بهار بوده است.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بهار

کشتارگاه صنعتی طیور گوشت آوران شهرستان 
بهار موفق به اخذ کد IR صادراتی گردید

بهار- خبرنگار ســپهرغرب: کشــتارگاه طیور 
گوشــت آوران شهرســتان بهار در ســال جاری موفق 
به اخذ کد IR صادراتی از ســازمان دامپزشکی شده و 
می تواند محصوالت تولیدی خود را اعم از گوشت، پا و 
پنجه مرغ را با رعایت موازین بهداشــتی- قرنطینه ای 
سازمان دامپزشکی به کشــورهای متقاضی خرید این 

محصوالت عرضه نماید.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بهار با گرامیداشت 
ایام اهلل دهه فجر در گفتگو با خبرنگار سپهرغرب گفت: 
اخــذ کد IR صادراتی در این واحد با تالش مســئولین 
دامپزشــکی استان و شهرســتان و همچنین تالشهای 
مدیریت کشــتارگاه طیور گوشــت آوران شهرســتان 
بهار حاصل شــده و ظرفیت مناســبی برای منطقه و 
شهرستان ایجاد شده تا محصوالت با کیفیت بهداشتی 

باال به کشــورهای منطقه و جهان ارســال و توانمندی 
های بــاالی تولید محصوالت با کیفیت مناســب برای 
کشــورهای هدف مشــخص شــده و این خــود باعث 

کارآفرینی و همچنین ارز آوری مناسب خواهد شد.
دکتر بهزاد صادقی افزود: در حال حاضر این شرکت 
محصوالت پای مرغ تولیدی خود را با نظارت کارشناسان 
و مســئولین فنی واحد و همچنین کارشناسان بازرسی 
مواد خام دامی شهرســتان و همچنین انجام آزمایشات 

الزم تضمین کیفیت محصوالت، تولید و  به کشورهای 
چین و هنگ کنگ صادر می نماید.

رئیس اداره دامپزشــکی شهرســتان بهــار اظهار 
داشــت: احداث و تجهیز کارگاهها و مراکز بسته بندی 
محصوالت مواد خام دامی در سطح  شهرستان در حال 
گسترش می باشد و تعدادی از این واحد ها به زودی به 
چرخه تولید وارد شــده و مردم شاهد تولید محصوالت 
با کیفیت بهداشتی باال و  بسته بندی مناسب در سطح 
شهرستان بوده و می توانند نیازمندی های خود را تهیه 

و مصرف نمایند.
وی در ادامــه به ســایر اقدامات اداره دامپزشــکی 
شهرســتان بهار اشــاره کرد و گفت: پایش و مراقبت 
فعال و غیر فعال بیماری آنفلو آنزای فوق حاد پرندگان 
با توجه به ورود بیماری مذکور به کشــور در ســنوات 
گذشــته و جاری و درگیری تعدادی از استانهای کشور 
و همچنین شهرستانهای استان به این بیماری صورت 
گرفته و خوشــبختانه بــا زحمات شــبانه روزی اداره 
دامپزشــکی شهرســتان بهار علیرغم تعداد واحد های 
گســترده پرورش صنعتی طیور در شهرستان موردی 

از این بیماری در شهرستان بهار گزارش نشده است.
صادقــی تصریح کرد: بــا توجه به اینکــه بیماری 
آنفلو آنزای فوق حاد یک بیماری ویروســی و مشترک 
محسوب می شود و در صورت بروز در یک منطقه عالوه 
بر خســارات ســنگین اقتصادی، خطر بروز بیماری به 

جوامع انســانی را نیز دارد، لزوم پیشــگیری و کنترل 
این بیماری از اهمیت دوچندانی برخوردار است که در 
این خصوص اداره دامپزشکی شهرستان بهار فعالیتهای 
گســترده ای در جهت پیشگیری از بروز بیماری انجام 
داده که شــامل انجام پایش و مراقبت فعال و غیر فعال 
در مرغداری و روستاهای شهرستان از طیور صنعتی و 
بومی با انجام گــزارش گیری و نمونه برداری و کنترل 
ورود و خــروج طیــور، انجام مراقبت های شــدید در 

مرغداریهــای مادر و تخمگذار به علت حســاس بودن 
آنهــا و پلمپ یک واحد مرغداری تخمگذار در ســطح 
شهرســتان بهار به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی 

است.
رئیس اداره دامپزشــکی شهرســتان بهار ادامه داد: 
نظارت دقیق و شبانه روزی در کشتارگاه طیور گوشت 
آوران که از جمله مراکز مهم انتقال و انتشــار بیماری 
است که شامل کنترل دقیق مجوزهای حمل بهداشتی- 
قرنطینه ای خودروهای حمل مرغ زنده و عدم کشــتار 
محمولــه های فاقد مجوز، انجام معاینات بالینی از مرغ 
های زنده کشتاری، ضد عفونی قفس ها و خودرو های 
حمل مــرغ زنده، صدور مجوز حمل بهداشــتی جهت 
مرغ گرم خروجی از کشــتارگاه، کنترل ورود و خروج 
محموله هــای مرتبط با طیور به شهرســتان از جمله 
جوجه یکروزه، مرغ زنده، کــود مرغی، تخم مرغ، مرغ 
گرم منجمد و ... در محل قرنطینه دامپزشــکی مستقر 
در دوراهی صالح آباد و برگزاری ستاد آنفلو آنزای فوق 
حاد پرندگان در فرمانداری شهرســتان و ابالغ دستور 
العمــل ها و وظائف ادرات عضو ســتاد و ایجاد آمادگی 
الزم در خصــوص برخورد با کانونهای احتمالی بیماری 

نیز از دیگر اقدامات بوده است.
وی اعالم کــرد: در ده ماهه اول ســال جاری بالغ 
بــر 2۳6 هزار راس دام ســبک و ســنگین موجود در 
ســطح شهرســتان بر علیه بیماریهای دامی و مشترک 
نظیر بروســلوز، هاری، تب برفکی، لمپی اسکین و آبله 
واکسینه شده و همچنین در گاوداریهای صنعتی تعداد 
۳۳05 راس گاو از نظر بیماری سل و تعداد ۱82۱راس 
از نظر بیماری بروسلوز مورد آزمایش قرار گرفته است.

صادقــی افزود: در راســتای پیشــگیری از فعالیت 
کنــه ها و عدم بروز بیماریهایی نظیر لمپی اســکین و 
کنترل بیماری CCHF بالغ بر ۴8000 مترمربع جایگاه 
و ۱6000راس دام سمپاشــی شــده اند و در راستای 
کنتــرل و نظارت بــر تولید، توزیــع و عرضه مواد خام 
دامی در مراکز بالغ بر ۳500 مورد بازدید انجام گرفته 
که ۱۴000تن مواد خام دامی غیرقابل مصرف ضبط و 
معدوم سازی شده و همچنین 2۴ مورد به مراکز قضایی 

معرفی شده است.
دکتر بهزاد صادقی با بیان اینکه دو کشــتارگاه عمده 
اســتان در دو حوزه دام و طیور در محدوده شهرســتان 
بهار قــرار دارد، گفت: در ده ماهه اول ســال جاری بالغ 
بر ۱۹۱6تن گوشــت قرمز و 8580 تن گوشت سفید در 
شهرستان تولید شده و مورد بازرسی بهداشتی قرار گرفته 
که در این راســتا مقدار ۹7 تن از آنها غیر بهداشتی بوده 

و در محل دو کشتارگاه ضبط و معدوم سازی شده است.
صادقی اظهار داشت: نظارت، پایش و مراقبت از بروز 
و شیوع انواع بیماریهای دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل 
و همچنین  بازرسی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام 
و مراکز تولیــد، توزیع و عرضه انواع مواد خام دامی در 
سطح شهرســتان بهار با نظارت کارشناسان این حوزه 
هــا در حال انجام بوده و در این راســتا با موارد تخلف 
بهداشتی به شدت برخورد شده تا مردم با خیال راحت 
محصوالت و مواد خام دامی مورد نیاز خود را خریداری 

و به مصرف رسانند.

آشنایی با مریم فرخی تابش فعال اجتماعی:

فعالیت های اجتماعی و فرهنگی با اشتیاق امکانپذیر است
مریم فرخی تابش متولد آبانماه ســال ۱۳5۴ در شهر 
بهار، دارای همسر و ســه فرزند )دو دختر و یک پسر( و 

دانشجوی رشته ی مدیریت فرهنگی است. 
وی از جمله فعاالن فرهنگی اجتماعی در حوزه زنان 
است که به واسطه ی عالقمندی به فعالیت های اجتماعی 
از سن 20 سالگی فعالیت خود را ابتدا به عنوان مربی فنی 
و حرفه ای )حــق التدریس( در کانون فرهنگی اجتماعی 
بانــوان که زیرمجموعه امور بانوان فرمانداری محســوب 
می شــود آغاز و به آموزش در حرفــه های هنر و صنایع 

دستی مشغول شد.
وی با روحیه مســئولیت پذیری، اهتمام، کوشــش 

و جهد فراوان در ســال 86 مســئولیت کانون فرهنگی 
اجتماعی بانوان را به عنــوان مدیرعامل به عهده گرفت. 
در همان ســال به منظور توان افزایــی و آموزش بانوان 
همشهری خود و در راستای اهداف کانون بانوان و اهرمی 
کمکی جهت آموزشــهای فرهنگــی، اجتماعی، علمی و 
کاهش آسیب ها  انجمن پردیس را با مجوز از فرمانداری 

شهرستان تاسیس کرد.
از ســال 88 مجوز آموزشگاه آزاد را از سازمان فنی و 
حرفه ای اخذ کرد که به واسطه ی این مجوز با ارگانهای 
مختلف از جملــه  کمیته  امداد امام خمینی )ره( جهت  
آموزش به زنان سرپرســت خانوار طبــق تفاهم نامه در 

خدمت این قشر از بانوان است.
وی با تدابیر مدیریتی و خالقیت ذاتی و تعامل مؤثر با 
فرهیختگان و خیرین و همچنین با روحیه ایثارگرانه خود 
توانسته درب این کانون را همواره به روی بانوان گشوده 
نگه دارد و همواره با اقناع مســئولین و دست اندرکاران 
و جلب حمایت فرماندار هر دوره کالســهای آموزشی و 
فعالیــت های اجتماعــی از قبیل کارگاههای آموزشــی 
روانشناســی خانواده و تربیت فرزند و مهارتهای زندگی 
در راســتای تحکیم بنیان خانواده و کاهش آســیبهای 

اجتماعی برگزار نماید.
وی در تامیــن شــهریه دانشــجویان و تامین ارزاق 

نیازمندان با جذب خیرین کوشا بوده و در این راه نه تنها 
چشمداشت مالی نداشــته بلکه از ظرفیت ها و امکانات 
خانوادگــی خود نیز بهره گرفته و در راه خدمت به بانوان 

این دیار تالش کرده است.
از نمونه این فداکاری ها در این مســیر این است که 
علی رغم عالقه خود به ادامه تحصیل و کســب دانش با 
اینکه چندین بار در دانشگاه پذیرفته شده و اقدام به ادامه 
تحصیــل نموده اما کار را نیمه رها کرده و به امر خدمت 
رســانی در کانون پرداخته است، بی شک چنین اشتیاق 
مشــفقانه و انگیزه دلیرانه برای فعالیت های اجتماعی و 

فرهنگی بی نظیر و ستودنی است.

تابــش عــالوه بــر مســئولیت کانــون  فرخــی 
فرهنگــی اجتماعی بانــوان و دبیر انجمــن فرهنگی 
اجتماعی پردیس، از ســال 8۹ عضو شــورای فرهنگ 
عمومی شهرســتان بهار، مدیر و موســس آموزشــگاه 
آزاد فنی حرفه ای در رشــته هــای فناوری و اطالعات 
و طراحی دوخت و صنایع فرش از 88 تاکنون، مشــاور 
فرماندار در امور زنان و خانواده شهرســتان در سالهای 
8۹ ،۹0، ۹2 ، ۹5 و نیمی از ۹6، مربی صنایع دستی و 
هنری فنی و حرفه ای بهار در ســالهای 85 ، 86 و 87، 
مسئول امور فرهنگی آســتان قدس رضوی شهرستان 

بهار بوده است.
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رئیس امور آب و فاضالب روستایی شهرستان بهار خبر داد:

80 درصد جمعیت روستایی شهرستان بهار 
تحت پوشش خدمات آبفار است

بهار- خبرنگار ســپهرغرب: رئیس امور آب و 
فاضالب روستایی شهرســتان بهار با تبریک چهلمین 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در گفتگو با 
خبرنگار سپهر غرب گفت: در روستاهای شهرستان بهار 
جمعیتی بالغ بر 6025۱ نفــر در قالب ۱8۳76خانوار 
ساکن هستند که 65 روستا باالی 20 خانوار و ۳ روستا 

زیر 20 خانوار می باشد. 
ســیده ســمیرا حســینی اضافه کرد: روستاهای 
شهرستان بهار از لحاظ جمعیتی، ۹/۴2 درصد جمعیت 
روستاهای استان همدان را شامل می شوند و از مجموع 
68 روســتای شهرستان بهار 52 روستا تحت پوشش و 
۱۳ روستا غیرتخت پوشش می باشند و نسبت جمعیت 
تحت پوشــش به جمعیت کل روســتاهای شهرستان 
80% بوده که در افق برنامه ۱۴0۴ این نسبت به %۱00 
خواهد رسید و کل جمعیت روستایی شهرستان تحت 

پوشش سیستم آب رسانی قرار خواهند گرفت.
وی اعالم کرد: در حال حاضر تامین آب شرب مورد 
نیاز روستاهای تحت پوشــش شهرستان از طریق 6۴ 
حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق و در مجموع ۱۹ رشــته 

قنات و چشمه تامین می گردد.
حسینی به عملکرد امور آبفار شهرستان بهار در سه 
حوزه مهندسی و توسعه، بهره برداری و کنترل کیفیت و 
خدمات مشترکین مورد ارزیابی قرار داد و گفت: در حوزه 
مهندسی و توسعه به منظور دستیابی به منابع جدید آبی 
عملیات حفاری 5 حلقه چاه دستی و مکانیکی آغاز شده 

و در موعد مقرر به پایان رسیده است. 
وی ادامه داد: همچنین در جهت افزایش بهره روی 
و افزایش آبدهی منابع آبی موجود، عملیات الیروبی و 
افزایش گالری ۴ حلقه چاه، الیروبی و بازسازی 2 رشته 

قنات و بهسازی یک دهنه چشمه انجام شده است. 
وی اعالم کرد: در راســتای انتقــال آب تولیدی به 
مخازن و همچنین شــبکه داخلی روستاها در مجموع، 

عملیات اجرای خط انتقال بــه طول 5 کیلومتر انجام 
گرفته و تعویض شبکه توزیع روستای دستجرد به مقدار 
22 کیلومتر در حال اجرا می باشد که در مجموع اعتبار 
هزینه شــده در این بخش ۱7 میلیارد و 800 میلیون 

ریال می باشد.
وی بیان داشــت: در حوزه بهــره برداری به منظور 
اصالح و توســعه شــبکه داخلی جهت جلوگیری هدر 
رفت آب تولیدی و کنترل پرت آب، ۴/5 کیلومتر شبکه 
داخلی و همچنین ۴50 مورد ترمیم شکستگی و مرمت 

خط انتقال صورت پذیرفته است. 
وی به دیگر اقدامات انجام شــده اشاره کرد و گفت: 
در حوزه مذکور تعمیر و تعویض الکترو پمپ شــناور با 
مجمــوع 8 مورد، تعمیرات تابلو برق به تعداد 80 مورد 
و همچنین آب رســانی ســیار به میزان ۴۴8 سرویس 

انجام شده است. 
وی با اشــاره بــه اهمیت و ضرورت ســالمت آب 
مصرفی توســط روســتاییان گفــت: در بخش کنترل 

کیفیت از ابتدای تاســیس شرکت با نصب 55 دستگاه 
کلریناتــور مایعی، گازی و الکترولیز نمک طعام اهتمام 
ویژه ای در ارتقا کیفیت آب شرب مطابق با استانداردها 
و شاخص های موجود صورت پذیرفته است که میزان 
مطلوبیت گزارش شده توسط مرکز بهداشت شهرستان 

بهار ۹7 درصد اعالم شده است. 
سیده ســمیرا حســینی اعالم کرد: در حوزه امور 
مشــترکین در مجموع تعداد ۱۳ هزار و 6۱7 مشترک 

خانگی، اداری، بهداشــتی و .... تحت پوشــش خدمات 
مشترکین شرکت آبفار شهرســتان بهار قرار دارند که 
از ابتدای سال جاری تا کنون ۳8۹ فقره انشعاب جدید 

نصب و تحویل متقاضی گردیده است. 
وی اضافــه کرد: در راســتای کنترل دقیق مصارف 
و اصالح الگوی مصــرف 2۳۹ فقره کنتورهای معیوب 
مشــترکین تعویض گردیده اســت که به میزان قابل 

توجهی از پرت آب جلوگیری به عمل آمده است. 
وی اعالم کرد: با توجه به فقدان بارش مناســب و 
بحران کم آبی در سطح روستاها و لزوم برخورد جدی 
و جمع آوری انشــعابات غیر مجاز، این شرکت در سال 
جاری به جمع آوری 7۳ فقره انشــعاب غیر مجاز اقدام 
نموده اســت که 5۳ فقره از این انشــعابات به انشعاب 
مجاز تبدیل گشته و بطور متوسط 82 مترمکعب صرفه 

جویی در روز را منتج گشته است. 
حسینی خاطرنشان کرد: به منظور پایدار و مستمر 
کردن خدمــات در روســتاها 2 مجتمع آبرســانی در 

شهرســتان بهار وجود دارد که مجتمع آبرسانی شهید 
محمد عاشــوری 6 روستا )آبرومند، روان، سنگ سفید، 
زاغه، رباط و حسین آباد عاشوری( با جمعیت ۱۱ هزار و 
۴۴0 نفر و ۳20۹ خانوار را تحت پوشش دارد و مجتمع 
آبرســانی شهیدان شاه حســینی آقبالغ لتگاه ۹ روستا 
)دستجرد، آقبالغ، حســین آباد کارخانه قند، راهموار، 
کوشک آباد، رایگان علیا و سفلی، سلیمان آباد و لتگاه( را 

با جمعیت ۱05۴7 نفر و ۳۴۹8 خانوار در بر می گیرد.

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بهار

رشد 1000 درصدی تعداد کتابخانه های 
عمومی به برکت خدمات چهل ساله انقالب 

اداره  رییــس  ســپهرغرب:  خبرنــگار  بهار- 
کتابخانه های عمومی شهرستان بهار با تبریک چهلمین 
ســالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اســالمی گفت: از 
برکات پیروزی انقالب، توجه به زیرساخت های فرهنگی، 
رشد ۱000 درصدی تعداد کتابخانه های عمومی از یک 
باب به ۱۱ باب کتابخانه و رشد ۱0۹6 درصدی زیر بنای 
کتابخانه های عمومی شهرستان بهار نسبت به سال 57، 

در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی است.
معصومــه فزونی با تشــریح اقدامات متعدد صورت 
گرفته در حوزه عمران، تجهیز، برنامه فرهنگی، ترویجی 
و آموزشی در یکسال گذشته در کتابخانه های عمومی 
از رشد ۱00 درصدی برگزاری برنامه های کتابخوانی در 

یکسال گذشته خبر داد.
فزونی عنوان داشــت: در حوزه عمــران مهم ترین 
پروژه عمرانی، ادامه پروژه تعمیر و بازســازی کتابخانه 
عمومی آیت اهلل بهاری با اعتبــاری بالغ بر دو میلیارد 
ریال، تعمیر و بهســازی کتابخانــه عالمه طباطبائی با 
اعتبار ســیصد و بیست میلیون ریال، تعمیر و بهسازی 
کتابخانه فرهنگ، تعمیر بخشــی از کتابخانه های امام 
علی)ع( و فجر، اصالح  و بهبود سیســتم گرمایشــی 
کتابخانه امام حسن مجتبی)ع( و تجهیز کتابخانه های 
عمومی به سیستم های رایانه ای و تجهیزات کتابخانه 
ای با اعتبار بالغ بر پانصد میلیون ریال صورت پذیرفته 

است.
رییــس اداره کتابخانه هــای عمومــی در ادامه از 
برگزاری بیش از 600 برنامه ترویجی و کتابخوانی در 

یک سال گذشــته خبر داد و گفت: برگزاری جلسات 
رونمایی و نقد کتاب، تشکیل باشگاه های کتابخوانی، 
برگزاری نشســت هــای کتابخانه ای و مدرســه ای، 
برگــزاری کالس هــای آموزشــی، ارائــه خدمات به 
عشــایر و روســتاهای فاقد کتابخانه، ویژه برنامه های 
بخش کودک شامل برگزاری کارگاه های قصه گویی، 
نقاشی، برگزاری مســابقات کتابخوانی، جمع خوانی، 
مسابقات کاردســتی، برگزاری کالس اوقات فراغت از 

جمله برنامه ها بوده است.
وی به مهم ترین رویداد فرهنگی ســال "هشتمین 
جشنواره کتابخوان رضوی" که تابستان سال جاری در 
کتابخانه های عمومی برگزار شــد، اشاره کرد و افزود: 
هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی با استقبال مردم 
و بــا حضور 5 هزار و 670 نفر و رشــد ۱08 درصدی 
نسبت به سال گذشــته و کسب رتبه های کشوری و 
اســتانی در بخش منتخبین با همت و تالش ستودنی 

کتابداران برگزار گردید.
وی تصریح کرد: برگزاری نشســت تخصصی کتاب 
خــوان کیمیاگران خاک در شــهر اللجین با همکاری 
شــهرداری اللجین همزمان با رویداد 20۱8، برگزاری 
برنامه "یــک کتاب، یک اســطوره" بــا معرفی کتاب 
شاهنامه فردوســی در شهر صالح آباد با حضور اساتید 
مجرب و اســتقبال مخاطبین، از مهــم ترین اقدامات 

کتابخوانی در یک سال گذشته بوده است.
معصومه فزونی اظهار داشت: از جمله موفقیت های 
فرهنگی کتابخانه های عمومی در یک ســال گذشــته 

کسب رتبه برتر کشوری توسط کتابخانه فرهنگ حسین 
آباد در چهارمین دوره جشــنواره عشــایر و روستاهای 
دوســتدار کتاب، کسب رتبه مســئول نمونه کشوری 
توســط مســئول کتابخانه فجر صالح آباد در ارزیابی 
هــای کتابخانه ای در هفته کتاب و کتابخوانی ســال 
جاری و کســب رتبه های استانی توسط کتابخانه های 

عمومی شهرستان بوده است.
وی همچنین از پیگیری ساخت یک باب کتابخانه 
در روســتای گنج تپه با حمایــت ۱00 درصدی خیر 
محترم روستا از یکسال گذشته عنوان داشت و افزود: 
کمــک های نقــدی و غیر نقدی خیرین در یکســال 
گذشته موجب شادابی و پویایی کتابخانه های عمومی 

گردیده است. 
فزونــی همچنیــن بــه طــرح اهدای کتــاب در 
کتابخانه هــای عمومی که بصورت مســتمر با هدف 
مشارکت مردم در غنی سازی مجموعه منابع مکتوب 
صورت می پذیرد، اشاره کرد و گفت: در همین راستا 
بیش از 2 هزار نســخه  و با رشد ۳0 درصدی توسط 
مردم فرهنگ دوســت شهرستان در یک سال گذشته 

به کتابخانه های عمومی اهدا شده است.
فزونــی در پایان خاطر نشــان ســاخت: با عنایت 
به زیرســاخت های ایجاد شــده در چهل سال تالش 
انتظار می رود با حمایت های مســئولین و مشارکت 
مردم شــاهد توسعه فرهنگی، گسترش فرهنگ کتاب 
و کتابخوانــی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم 

در شهرستان باشیم.   
الزم به ذکر است در مجموع ۱۱ باب کتابخانه )۴  
کتابخانه شــهری و 7 کتابخانه روستایی( با 6 هزار و 
۴0۴ نفر عضو فعال و ۹2 هزار و ۴56 نسخه کتاب در 

کتابخانه های عمومی شهرستان وجود دارد.

رئیس ستاد اقامه نماز شهرستان بهار

ارتقای فرهنگ نماز در بین جوانان 
و نوجوانان ضروری است

غرب:  سپهر  خبرنگار  بهار- 
رئیس ســتاد اقامه نماز شهرستان 
بهار در گفتگو با خبرنگار سپهرغرب 
گفت: نماز جایگاه ویژه ای در دین 
اســالم دارد و باید بیش از پیش به 

آن توجه شود.
با اشــاره به  رجبعلــی مینایی 
تهاجم فرهنگي دشمن گفت: جنگ 
امروز دشــمن فرهنگي اســت که 
جامعــه ما را مورد هدف قرار داده و 
ما باید هوشیارانه و با توجه به اصول 
دین بتوانیم در مقابل هجمه دشمن 
بایستیم و جامعه ای مبتنی بر ارزش 
های الهی و اسالمی بسازیم و ارتقای 
فرهنگ نماز در بین اقشار مختلف 
بــه خصــوص جوانــان و نوجوانان 

ضروری است.
وی عملکــرد ســتاد اقامه نماز 
شهرســتان بهار را مورد اشاره قرار 

داد و گفت: برگزاری اولین جلسه شورای اداری شهرستان با موضوع نماز با ارائه نظرات و دیدگاه 
های ائمه جمعه شهرســتان در جهت ترویج فرهنگ اقامه نماز در سطح ادارات، ارزیابی و نظارت 
و بازدید از دستگاه اجرایی شهرستان در امر اقامه نماز و ترویج فرهنگ نماز، انتخاب سه دستگاه 
برتر در امر اقامه نماز و فعالیت مســتمر در ترویــج فرهنگ اقامه نماز و تقدیر از آنان در همایش 
بزرگ نماز صورت گرفته است. رجبعلی مینایی اجرای برنامه نماز ظهر عاشورا در سطح شهرستان 
با هماهنگی ائمه جمعه شهرهای بهار، اللجین، صالح آباد و مهاجران و ارسال گزارش برنامه اجرا 
شده به استان، همکاری تنگاتنگ با دستگاه های اجرایی به خصوص آموزش و پرورش شهرستان در 
امر ترویج اقامه نماز و برگزاری مراسم جشن تکلیف دانش آموزان در سطح شهرستان در مصالی 
امــام خمینی )ره(، برگزاری همایش بزرگ نماز با موضوع شــیوه های دعوت به نماز با همکاری 
ائمه جمعه شهرستان، فرمانداری بهار و دستگاه های اجرایی شهرستان را از دیگر اقدامات برشمرد.

وی تصریح کرد: در ایســتگاه صلواتی در ورودی شــهر بهار و موکب آیت اهلل بهاری در شــهر 
مقدس کربال، با ستاد برگزاری برنامه اربعین حسینی در جهت خدمات رسانی به زائرین حسینی 
همکاری انجام شــد. مینایی نظارت در نمازخانه های بین راهی در ایام تعطیالت نوروز و تابستان 
با همکاری شــهرداران بهار، اللجین و صالح آباد و توزیع کتب با موضوع خانه بهشــتی و شرکت 

کارکنان و اقشار در مسابقه سراسری در سطح استان را از دیگر اقدامات عنوان کرد.

رئیس سازمان تامین اجتماعی شعبه بهار خبر داد:

تامین اجتماعی بهار، رتبه دوم کشور از بین 1۲7 شعبه تیپ سه کشور و رتبه اول استان را کسب کرد
بهار- خبرنگار سپهر غرب: رئیس سازمان تامین 
اجتماعی شعبه بهار در گفتگو با خبرنگار ما با گرامیداشت 
ســالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اســالمی گفت: به 2 

هزار و ۴۱۱ نفر از مســتمری بگیران بازنشسته، بازمانده، 
ازکارافتاده در ۹ ماهه اول سال جاری مبلغ 2۱7 میلیارد و 

260 میلیون و ۴۴۴ هزار ریال پرداخت شده است.  

محمدرضا هاشمی فرید اضافه کرد: بابت تعهدات کوتاه 
مدت )غرامت ایام بیماری و بارداری، کمک ازدواج، دندان، 
عینک( مبلغ ۳۴ میلیارد و 68۳ میلیون و ۳۹۱ هزار ریال 

پرداخت شده است. 
وی به مســتمری بگیران بیمه بیکاری اشــاره کرد و 
گفت: به مقرری بگیران بیمه بیکاری در ۹ ماهه اول سال 

مبلغ 6 میلیارد ریال پرداخت شده است. 
هاشــمی اعالم کرد: مطالبات معوق ســازمان تامین 
اجتماعی شعبه بهار از کارگاهها 5۳ میلیارد ریال است و 
از کارفرمایان انتظار می رود با پرداخت به موقع حق بیمه 
بدهی های خود این سازمان را در ارائه خدمات مطلوب و 

شایسته به بیمه شدگان یاری نمایند.
وی اذعان داشــت: تعداد بیمه شــدگان اصلی و تبعی 

تامین اجتماعی شعبه بهار ۴5 هزار و 60 نفر می باشند.
وی ادامه داد: تعداد ۱۴ هزار و ۳۴0 نفر بیمه شدگان 
اصلــی اعم از اجباری، اختیاری، مشــاغل آزاد، کارگران 

ساختمانی، راننده، خادمین مساجد می باشند.
رئیس سازمان تامین اجتماعی شعبه بهار اضافه کرد: 
تعداد دفترچه های درمانی صادره و تامین اعتبار شده در 

۹ ماهه اول سال ۹7، تعداد ۳۱ هزار و 582 جلد است. 

وی تعداد بازرسی های انجام شده از کارگاه ها در سال 
جاری را 2۳00 فقره عنوان کرد.

وی از تقســط بدهی معوق کارفرمایان بدهکار بابت 
حق بیمه خبر داد و گفت: در ۹ ماهه اول امســال ۱۳۴ 
فقره تقســیط بدهی معوق کارفرمایان بدهکار بابت حق 

بیمه صورت گرفته است.
هاشمی افزود: تقسیط حق بیمه ایام سربازی ۱۹6 نفر 

از بیمه شدگان در ۹ ماهه اول سال ۹7 انجام شده است.
رئیس ســازمان تامین اجتماعی شعبه بهار از اجرای 
طرح میز خدمت به منظور تســهیل امــور مراجعین و 
تکریم ارباب در راستای دستـــورالعمل اجـرایی ماده 6 
قانون حمـایت ازحقـــوق مصـرف کننـدگان خبر داد و 
گفت: طرح جامع پرونده الکترونیک نیز در سارمان تامین 

اجتماعی در حال اجرا است.
وی اعالم کرد: ابالغ بدهی کارفرمایان از طریق سیستم 
الکترونیک به تعداد 2۱87 فقره، دریافت لیست کارفرمایان 
از طریق اینترنت و عدم مراجعه فیزیکی ارباب رجوع جهت 
رفاه حال مراجعین به تعداد 8۱76 فقره، تعداد برگه های 
حق بیمه صادر شده بصورت غیر حضوری در ۹ ماهه اول 

سال ۹7 به تعداد 5۱2۴6 فقره صورت گرفته است.

محمدرضا هاشــمی فرید اضافه کرد: کسب رتبه برتر 
کشــوری )مقام دوم( و رتبه اول اســتانی در سال ۹6 در 
بین ۱27 شعبه تیپ ســه بر مبنای ارزیابی های صورت 
گرفته در اداره کل نظارت و ارزشیابی امور استانها سازمان 
مرکزی تامین اجتماعی و کسب رتبه برتر استانی در 6 ماه 
اول سال ۹7 از موفقیت های کسب شده تامین اجتماعی 

شعبه بهار بوده است.
وی اظهار داشت: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق 
شــهروندان و تکریم ارباب در اجرای ماده ۱7 تصویب نامه 
شــورای عالی اداری با عنوان "حقوق شــهروندی درنظام 
اداری" و "دستـورالعمل اجـــرایی ماده 6 قانون حمـایت 
ازحقـوق مصـرف کننـدگان" تامین اجتماعی شعبه بهار 
اقدام به باز طراحــی فرآیند های انجام کار و ارائه خدمت 
خود برمبنای شــاخص های ارزیابی موضوع ماده 6 قانون 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان همســو با اسقرار میز 

خدمت نموده است.
وی از انتخاب شعبه بهار به عنوان پایلوت کشوری در 
طرح اســقرار میزخدمت شعبه تیپ سه خبر داد و گفت: 
بازدید کارشناسان و مدیران شــرکت کننده در همایش 
تخصصی-آموزشی طرح اســتقرار میز خدمت ادارات کل 

آذربایجان شرقی، خوزستان، خراسان رضوی، البرز، قزوین، 
قم، کرمان از شــعبه بهار به عنوان شعبه برتر و پایلوت در 

طرح اسقرار میز خدمت صورت گرفته است.

مدیر توزیع برق شهرستان بهار:

بهره برداری از 6 پروژه برق در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران
بهار- خبرنگار سپهر غرب: تعداد مشترکین شهرستان 
بهار ۴07 هزار و 508 انشــعاب می باشــد که شامل مصارف 

خانگی، صنعتی، کشاورزی، عمومی و سایر مصارف است.
مدیر توزیع برق شهرســتان بهار ضمن گرامیداشت دهه 
مبارک فجر در گفتگو با خبرنگار ما گفت: ۴ ایســتگاه 6۳.20 
کیلوولت و 2۴ فیدر در شهرســتان بهار وجود دارد و تمامی 
روستاهای شهرســتان بهار از نعمت برق برخوردارند و 887 

حلقه چاه کشاورزی در شرستان بهار برقدارند. 
حمید طهماسبی خو به پروژه های قابل افتتاح دهه مبارک 
فجر اشاره کرد و گفت: 6 پروژه توزیع برق بهار با اعتباری بالغ 
بر ۱7 میلیارد و 726 میلیون ریال در شهرســتان بهار به بهره 

برداری خواهد رسید. 
وی ادامه داد: این پروژه ها شامل پروژه پست هوایی خیابان 
مهدیه اللجین با نصب یک دستگاه پست هوایی 250 کیلوولت 
آمپر به همراه ۱80 متر شبکه فشار ضعیف هوایی خودنگهدار 
و 60 متری در فشار ضعیف زمینی، نصب تجهیزات حفاظتی 
20 کیلو ولت در نقاط مختلف شهرســتان شامل نصب یک 
دستگاه ریکلوزر، پنج دستگاه سکسیونر، 87 دستگاه کات اوت 
فیوز تیغه ای، 2۱ دستگاه خطا سنج ساده، سه دستگاه خطا 

سنج مودم دار، توسعه فشارضعیف شهرستان شامل نصب 7۳ 
دســتگاه تیر بتنی ۹ متری به همراه 2۳50 متر شبکه فشار 

ضعیف هوایی خودنگهدار، می باشد.
وی ادامه داد: اصالح شــبکه توزیع شهرســتان در نقاط 
مختلف شــامل تعویض 26 اصله پایه بتنی ۱2 متری با پایه 
های فرســوده به همراه احداث 2۳0 متر شبکه 20 کیلو ولت 
هوایی در فیدر وهنان، آبرومند و میدان  توحید اللجین، تعویض 
22 اصله پایه ۹ متری به همراه ۳25 متر شبکه فشار ضعیف 
خودنگهدار نقاط مختلف شهرســتان، تعویض چهارصد متر 
شــبکه هوایی فیدر گنج تپه، تعویض تابلو ۴00 آمپری پست 
دادگستری اللجین، نصب کنتور عادی و دیماندی شهرستان 
شامل نصب 760 دستگاه کنتور تکفاز و 8۹ دستگاه کنتور سه 
فاز، تامین برق متقاضیان صنعتی و کشاورزی در نقاط مختلف 
شهرستان شامل احداث 6 کیلومتر خط 20 کیلو ولت به همراه 
52 دســتگاه پست هوایی و تابلو اختصاصی نیز از دیگر پروژه 

هایی است که در دهه فجر افتتاح می شود.
مهندس حمید طهماســبی خو به شاخص ها و عملکرد 
مقایســه ای از سال 57 تاکنون در توزیع برق شهرستان بهار 
اشاره کرد و گفت: در شهرستان بهار پست 2۳0 کیلوولت قبل 

از سال 57 وجود نداشت ولی هم اکنون یک پست 2۳0 کیلو 
ولت در شهرســتان موجود است و تعداد پست های 6۳ کیلو 
ولت قبل از پیروزی انقالب 2 مورد بوده و در حال حاضر به ۴ 

مورد رسیده است.
وی افزود: قدرت پست های 60 کیلوولت تا سال 57، تعداد 

۴5 مگاولت آمپر بوده که هم اکنون به ۱65رسیده است.
وی با بیان اینکه تعداد فیدرهای فشار متوسط 6 مورد بوده 
و حال حاضر به 2۴ مورد رسیده، گفت: تعداد کل مشترکین 
برق تا سال 57، ۳0۴7 مورد بوده که پس از انقالب رشد قابل 

توجهی داشته و به ۴7 هزار و ۳6۴ مشترک رسیده است.
طهماسبی طول شبکه فشار ضعیف را قبل از انقالب ۳۹0 
کیلومتر برشمرد و گفت: طول شبکه فشار ضعیف در سالهای 
پس از انقالب ۳۱6 کیلومتر افزایش داشته و به 706 کیلومتر 

رسیده است.
وی تصریح کرد: طول شبکه 20 کیلو ولت از 2۱0 کیلومتر 
در ســال 57 به یک هزار و شــصت کیلومتر در سال جاری 
رسیده است و تعداد پست های توزیع هوایی و زمینی از ۳20 

دستگاه به 2050 دستگاه در مدت چهل سال رسیده است.
وی اضافه کرد: قدرت پســت های توزیع هوایی و زمینی 

۳2 مگاولت آمپر بوده که به 220 ولت آمپر ارتقا یافته است.
وی با اشــاره به برق دار کردن چاههای کشــاورزی پس 
از پیروزی انقالب گفت: برقدار کردن چاههای کشــاورزی به 
صــورت جهادی پس از انقالب صورت گرفته به طوری که در 
شهرســتان در سال 57 تنها ۱2 حلقه چاه برق دار بوده و این 

رقم به 887 حلقه چاه در سال جاری رسیده است.
وی اظهار داشت: تا اوایل انقالب ۳۱ روستای شهرستان از 
نعمت برق برخوردار بودند و در حال حاضر تمامی 70 روستای 
شهرستان بهار دارای برق می باشند و همچنین پس از پیروزی 
انقالب شکوهمند اســالمی تعداد 2 واحد نیروگاه در مقیاس 

کوچک در شهرستان ایجاد شده است.
مدیرتوزیع برق بهار به شاخصهای عملکردی این مدیریت 
در خصوص مدیریت مصرف و پیک سایی اشاره کرد و گفت: 
اســتفاده از المپ کم مصرف در معابر عمومی، اطالع رسانی 
و فرهنگســازی از طریق رســانه ها و آموزش های حضوری 
جهت مشــترکین با مصارف غیرعادی، اخطار به مشــترکین 
پرمصرف، نصب ســاعت فرمان نجومی، تعدیل دائم روشنایی 

معابر، بازدید و مشاوره با مراکز صنعتی جهت تشویق در عدم 
مصرف در ســاعات پیک بار، برگزاری جلسات و اطالع رسانی 
با اقشار مختلف در خصوص مدیریت مصرف و جلب همکاری 

کشاورزان از جمله این شاخص ها است. 
حمید طهماســبی خو به بیان توصیه هایی جهت صرفه 
جویی در مصرف بــرق پرداخت و گفت: هزینه تولید برق در 
ساعات اوج بار نســبت به بقیه ساعات شبانه روز افزایش می 
یابد، پس منطقی است از وسایل پر مصرف در ساعاتی غیر از 
ساعات اوج بار استفاده گردد و دقت به برچسب انرژی هنگام 
خرید لوازم برقی، رعایت تنظیمات مناســب سیســتم هاي 
سرمایش و گرمایش ساختمان ها، حساسیت نسبت به میزان 
برق مصرفی، آشنا ســاختن فرزندان با صرفه جویی منطقی 
انرژی، اســتفاده نکردن از بخاري برقي، اجاق برقي، آبگرمکن 

برقي و لوسترهاي بزرگ نیز بسیار مهم و ضروری است. 
وی از مردم عزیز شهرستان و مسئولین خواست با پرداخت 
به موقع قبوض خود زمینه خدمت رسانی بهتر و سرمایه گذاری 
در بخشهای مختلف از جمله احداث شبکه های جدید، اصالح 
و بهینه خطوط و روشنایی معابر همانند گذشته فراهم نمایند.



ویژه شهرستان بهار 5یکشنبه 14 بهمن ماه  1397   شماره 1401   sepehrgharb.news@gmail.com

فرماندهی انتظامی شهرستان بهار:

دستاوردهای پلیس در ۴0 سال گذشته در قالب نمایشگاه
 معرفی می شود

بهــار- خبرنــگار ســپهرغرب:  فرماندهــی 
انتظامی شهرســتان بهار ضمن تســلیت ایــام فاطمیه 
و گرامیداشــت چهل سالگی انقالب اســالمی، گفت: 
دهه فجر انقالب اســالمی یادآور حماسه حضور، ایثار 
و مجاهــدت ملت مومــن و انقالبی ایران اســالمی و 
پاسداشــت یاد و خاطره امام خمینــی )ره( رهبر کبیر 
انقالب اسالمی و شهدای واالمقامی است که استقالل، 

آزادی و جمهوری اسالمی ایران را به ارمغان آوردند.
سرهنگ بزرگعلی نوری با اشاره به حساسیت کشور 
در آســتانه چهل سالگی و نگاه بســیاری از کشورها به 
کشور ایران و لزوم شرکت و حمایت همه جانبه مردم در 
برنامه های دهه فجر، به خصوص شرکت در راهپیمایی 
22 بهمن که هر ســاله برگ زرینی بر افتخارات مردم 
می افزاید؛ گفت: از آنجا که حضور هرچه شــادابتر و با 
طراوت آحاد جامعه، نیروهای مسلح و خانواده های آنان 
همگام با مردم آگاه و سلحشور در برنامه های دهه فجر 
فاطمی و چهلمین ســالگرد پیروزی شکوهمند انقالب 
اســالمی، نشان از قوت و عظمت و اقتدار بیش از پیش 
نظام مقدس اسالمی است و این امر موضوعی است که 

میلیون ها مسلمان را در سراسر جهان که دل به پیروزی 
اســالم در برابر کفر جهانی بســته اند، شــاد و امیدوار 

خواهد نمود.
فرمانده انتظامی شهرستان بهار در خاتمه برنامه های 
پلیــس را در این دهه شــامل برنامه هــای اجتماعی، 
ورزشی برشــمرد و گفت: معرفی دستاوردهای پلیس 
در ۴0 ســال گذشــته در قالب نمایشگاه از مهمترین 

برنامه ها است.
وی ادامه داد: برنامه های پلیس در دهه فجر، ضمن 
حفظ حرمت ایام فاطمیه شــامل مشارکت و همراهی 
نیروهای مســلح و خانواده های آنــان با آحاد جامعه 
در بزرگداشــت این دهه، برگزاری مســابقات متنوع 
فرهنگی، ورزشی، شرکت جمعی کارکنان در نمازهای 
جمعه و غبار روبی مزار شــهدا، استقرار عوامل اجرایی 
راهور و انتظامی و تامین امنیت مسیرهای راهپیمایی 
22 بهمن،  ایجاد غرفه ها و چادرهای فرهنگی تبلیغی 
در مســیرهای راهپیمایی 22 بهمن، برپایی نمایشگاه 
مختلف در خصــوص دســتاوردهای دفاعی، رزمی و 

خودکفایی است.

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی بهار

صدور بیش از 11 هزار جلد سند روستایی در بهار
بهار- خبرنگار ســپهرغرب: مدیر بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی بهار گفت: از ابتدای شروع صدور اسناد 
مالکیت روستایی و شهری تاکنون تعداد ۱۱۴00 جلد سند 
روستایی و تعداد 2600 جلد سند شهری صادر شده است.

مدیر بنیاد مســکن انقالب اسالمی شهرستان بهار در 
گفتگو با خبرنگار سپهرغرب گفت: بنیاد مسکن شهرستان 
بهار در حوزه های مختلف نســبت بــه ارائه خدمات به 
روستائیان اقدام نموده است و در زمینه تهیه طرح هادی 
روستایی خوشبختانه تمامی روستاهای شهرستان دارای 

طرح هادی می باشند در سال ۱۳۹7، بازنگری طرح هادی 
روستاهای دستجرد، میرزا حصاری، رسول آباد سفلی در 
برنامه کاری بنیاد مسکن قرار گرفته که تا پایان سال  مالی 

۹8 طرح هر ۳ روستا تصویب و ابالغ می گردد. 
حسین ســماواتی اضافه کرد: در زمینه اجرای طرح 
هادی روســتایی )بهســازی( از تعداد 67 روستای تابعه 
شهرستان تا پایان سال ۹6 این شعبه موفق ورود به تعداد 

6۳ روستا جهت اجرای طرح گردیده است. 
وی ادامه داد: در ســال ۹7 جهت بهسازی روستاهای 

تحت پوشــش این شهرستان از منابع مختلف شامل %۳ 
نفت و گاز، اســتانی، ماده 2۳ و ملی مجموعاً مبلغ حدوداً 
یک میلیارد و 700 میلیون تومان پیش بینی شده که در 
صورت تخصیص اعتبار و بهبودی شرایط جوی عملیات 

بهسازی روستاهای پیش بینی شده شروع خواهد شد. 
وی اظهار داشــت: در زمینه صدور اســناد مالکیت 
روســتایی و شهری، این بنیاد در تمامی روستاهای باالی 
20 خانواری که اوقافی نمی باشد و دارای سکنه هستند و 
در شهرهای صالح آباد، مهاجران و اللجین وارد شده که از 

ابتدای شروع طرح تا سال ۱۳۹7 تعداد ۱۱۴00 جلد سند 
روستایی و تعداد 2600 جلد سند شهری صادر شده است. 
وی بــه طرح ویژه بهســازی و نوســازی مســکن 
روســتایی اشــاره کرد و گفت: از ابتدای شروع طرح تا 
ســال ۱۳۹7 تعداد 77۱2 نفر به بانکهای عامل معرفی 
و تعــداد 6۴۱۴ نفر موفق به عقد قرارداد با بانک عامل 
شــده اند که از این تعداد 5۴۹۱ فقره نســبت به اخذ 

پایانکار ساختمانی اقدام نموده اند. 
سماواتی اضافه کرد: در سال ۱۳۹7 تعداد 505 نفر به 

بانکهای عامل معرفی شده اند و تعداد ۳0۳ نفر موفق به 
عقد قرارداد با بانک عامل شده و از این تعداد ۴5 نفر موفق 

به اخذ پایانکار ساختمانی شده اند. 
وی اظهار داشت: در خصوص کمک به متقاضیانی که 
تحت پوشش هیچ یک از نهادهای حمایتی نمی باشند و 
با استفاده از تســهیالت طرح ویژه اقدام به احداث واحد 
مسکونی مقاوم نموده و لیکن بدلیل عدم توانایی مالی قادر 
به تکمیل واحد خود نمی باشــند از طریق حساب ۱00 
حضرت امام خمینی )ره ( مبلغی به عنوان کمک بالعوض 
به آنها پرداخت مــی گردد که تاکنون تعداد 2۱5 نفر به 
مبلــغ یک میلیارد و 226 میلیون تومان از طربق کمیته 

اجرایی تائید و در حال پرداخت می باشد.
وی افزود: در زمینه ارائه تسهیالت قرض الحسنه جهت 
بازگشایی معابر و همچنین احداث سرویس بهداشتی در 
سال ۹7 تعداد ۱0 فقره تسهیالت به این بنیاد ابالغ که از 

این تعداد ۱0 نفر با بانکهای عامل عقد قرارداد نموده اند. 
وی تصریــح کرد: در زمینه اســتعالمات در ســال 
۹7 بــه تعداد ۱۹0۱ فقره اســتعالم از ادارات خدمات 
رسان و سایر ادارات پاسخگویی شده است.  وی اذعان 
داشت: در خصوص درخواستهای تغییر کاربری در سال 
۹7 به تعداد ۱۴۳ فقره پرونده واصله از بخشــداری ها 

پاسخگویی شده است. 

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بهار

پرداخت 97 میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی به واحدهای تولیدی شهرستان بهار
بهار- خبرنگار سپهرغرب: رییس اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی شهرستان بهار ضمن گرامیداشت چهلمین 

ســالگرد شــکوهمند پیروزی انقالب اســالمی ایران، در 
گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ســپهرغرب گفت: در حال 

حاضر مجموعاً تعداد ۹۴ شــرکت تعاونی فعال در ســطح 
شهرستان وجود دارد که این تعاونی ها با ۴02۳ نفر عضو، 
فعالیت خود را در بخش های مختلف کشــاورزی، صنعت 

و خدمات با اشتغالزایی بالغ بر ۹۴0 نفر انجام می دهند.
امیر ضمیری کامل اضافه کرد: در جشنواره تعاونی های 
برتر استان در سال ۹7 تعداد ۴ شرکت تعاونی شهرستان 
بهار به نام های تعاونی سنجش نیرو، تعاونی تار پود ایلمه، 
تعاونی گل انار بهار و تعاونی فرش افشان ماندگار موفق به 

کسب عنوان تعاونی برتر استان شده اند.
وی به اقدامات حوزه اشــتغال اشــاره کرد و گفت: در 
حوزه اشتغال از ابتدای سال جاری تاکنون 7 جلسه کارگروه 
اشتغال و ســرمایه گذاری شهرستان با 80۴ نفر ساعت و 
تعداد 8 جلســه کارگروه فرعی اشــتغال با تعداد 256 نفر 
ساعت در سطح شهرستان به ریاست فرماندار بهار تشکیل 
شده و جلسات کمیته فنی و تخصصی اشتغال نیز به صورت 

مرتب در شهرستان برگزار می گردد. 
وی به آمار بیمه شدگان اجباری شهرستان بهار اشاره 
کرد و گفت: در طول سال جاری تا پایان آذرماه تعداد 62۹ 
نفر بیمه شــده اجباری در شهرستان به آمار بیمه شدگان 

اضافه شده است و از ابتدای سال جاری مبلغ ۹70 میلیارد 
ریال تسهیالت اشتغالزایی از اعتبارات مختلف به واحدهای 
تولیدی پرداخت شــده است که از محل اعتبارات اشتغال 
روســتایی و عشایری تعداد 62 طرح به مبلغ ۱۱۱ میلیارد 
ریــال و از محل اعتبارات اشــتغال فراگیر تعداد ۳۴ طرح 
به مبلغ 2۹2 میلیارد ریال تسهیالت در سطح شهرستان 

توسط بانک های عامل پرداخت شده است.
ضمیــری به طرح حمایتی دولت اشــاره کرد و گفت: 
تخفیف بیمــه ای ســهم کارفرما در راســتای کمک به 
واحدهــای تولیدی و همچنین ایجاد اشــتغال برای فارغ 
التحصیالن دانشــگاهی در نظر گرفته شده که کارفرمایان 
میتوانند به ازای هر 2 نفر بیمه شــده آزاد، یک نفر دانش 
آموخته دانشگاهی با مدرک لیسانس و باالتر را با توجه به 
شرایط مشخص شده جذب نمایند و به مدت 2 سال از این 

تخفیف استفاده نمایند.
وی وظیفــه اصلی حــوزه روابــط کار را حل و فصل 
اختالفات کارگری و کارفرمایی عنوان کرد و افزود: در مراجع 
حل اختالف این اداره، از ابتدای سال جاری با تشکیل بیش 
از 500 جلســه رسیدگی در شعب هیات تشخیص بالغ بر 

2۹0 پرونده اختالف مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه 
شــده است که در این خصوص قریب به ۴5 مورد ختم به 

سازش و 2۴5 مورد منجر به صدور رای شده است. 
وی ادامه داد: در حوزه بازرسی کار در طول سال جاری 
تاکنون تعداد 5۹0 مورد بازرسی ادواری و موردی از شرکتها 
و واحدهای تولیدی مشــمول قانون کار این شهرستان به 
عمل آمده و حدود ۴0 مورد حادثه رخ داده در شــرکتها و 
کارگاه ها توســط بازرس کار اداره مورد بررسی قرار گرفته 
اســت و تعداد ۳6 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به 
طور فعال در واحدهای سطح شهرستان فعالیت می نمایند.

رییس اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد: در 
حوزه بیمه بیکاری از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۳۱0 
پرونده متقاضیان بیمه بیکاری در اداره تشــکیل شده که 
تعداد 2۳5 نفر پس از برگزاری مشترک با کارشناسان اداره 
تامین اجتماعی شهرستان منجر به برقراری مقرری بیمه 
بیکاری شــده اند و در حال حاضر از مزایای بیمه بیکاری 

استفاده می نمایند.
وی ادامــه داد: در حوزه امــور اجتماعی و فرهنگی در 
سال جاری تعداد ۹8 نفر از کارگران شهرستان در مسابقات 

قرآن استان شــرکت کردند که در حوزه حفظ 2 نفر و در 
حــوزه قرائت 2 نفر و حوزه روخوانی یک نفر مقام کســب 
نموده اند و در ســال ۹7 از 5 نفر کارگران نمونه شهرستان 
و از 2 نفر بهبان نمونه که در واحدهای تولیدی مشغول به 
کار هستند تقدیر و تشکر انجام شده است. وی اعالم کرد: 
در خصوص تشــکل های کارگری نیز در ۳ واحد تولیدی 

انتخابات نمایندگان کارگران برگزار شده است.

فرمانده سپاه ناحیه بهار:

دستاوردهای انقالب در راستای امیدبخشی 
به جامعه، برای مردم تشریح شود

بهار- خبرنگار ســپهرغرب:  نشســت خبری 
فرمانده سپاه ناحیه بهار با اصحاب رسانه با موضوع ۴0 

سالگی انقالب برگزار شد. 
در این نشســت فرمانده ســپاه ناحیــه بهار گفت: 
مهمتریــن دســتاورد ایران اســالمی مولفــه نظامی 
بازدارندگی و دفاعی اســت کــه در منطقه قدرت اول 
محسوب می شــود و این را از میزان نفوذ ایران اسالمی 

در منطقه می توان درک کرد. 
سرهنگ مهدی هندی ورکانه اضافه کرد: در دانش 
و فناوری نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک، 
آی تی، ســلول های بنیادین و صنعت مادر هســته ای 

علیرغم چالشها توفیقات بسیار حاصل شد. 
وی افــزود: در ایام اعتکاف در ســال جاری بیش از 
800 هزار نفر در مســاجد حضور یافتند که این نشان 
دهنده اهمیت مولفه های معنوی در ایران اســت. وی 
بیان داشت: کشــورهایی که از لحاظ فرهنگی ضعیف 
هســتند تحت سیطره کشــورهای اســتعمارگر قرار 
می گیرند و در صورت تقویت مولفه های فرهنگی هیچ 

قدرتی نمی تواند در کشور ما نفوذ کند. 
ســرهنگ هندی تصریح کــرد: در خصوص مولفه 
اقتصادی شرایط کشــور ما غیر عادی است که در این 

زمینه مقام معظم رهبری در بیســت و چهار بند نسخه 
اقتصــاد مقاومتی را برای اجرا ابــالغ کردند که باید بر 

اساس آن پیش رویم. 
وی اعالم کرد: در شهرستان بهار همزمان با چهلمین 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 200 برنامه 
اجرا خواهد شــد کــه می توان به نشســت بصیرتی و 
روشنگری، مســابقات فرهنگی ورزشــی، کارگاه های 
مهارتی و توانمندسازی در زمینه سبک زندگی اسالمی، 
فضاســازی و اجرای جشــن های انقالب در پایگاه ها و 
واحد های دانش آموزی، برپایی نمایشگاه های مختلف 
دســتاوردهای انقالب در راستای امید بخشی به مردم، 
دیدار با خانواده شــهدا، برگزاری محفل انسی با قرآن، 
همایش طالیه داران انقالب یادبود شــهیدان عاشوری، 
شــرفخانی و آیت اهلل مدنــی، حضــور در نمازجمعه، 
عطرافشــانی گلزار شهدا، یادواره شــهدای پایگاهی و 
حوزه  ای، برگزاری اردوهای جهادی و فرهنگی، برپایی 
ایســتگاه صلواتی و اعزام ۱50 نفر از دانش آموزان پسر 
بــه اردوی راهیان نور و برپایی همایش امر به معروف و 

نهی از منکر اشاره کرد. 
وی تصریــح کرد: ســپاه در حوزه های مختلف وارد 
شــده و ســاخت ۴000 متر فضای ورزشی، اعطای وام 

اقتصــاد مقاومتی، برگزاری اردوهای جهادی در مناطق 
محروم، معاینه چشــم و اعطای عینک رایــگان، ارائه 
خدمات دندانپزشــکی در رسول آباد ســفلی، احداث 
رختکن ورزشی، زمین ورزشی روباز، سرویس بهداشتی، 
ترمیم و مرمت مســاجد توســط ســپاه ناحیه بهار در 
شهرستان انجام شده است.وی افزود: در شرایط حاضر 
همه ما وظیفه داریم در راســتای امید بخشی به جامعه 
به بیان دستاوردهای انقالب پرداخته و آن را برای مردم 

تبیین کنیم.

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان بهار

توزیع آرد در روستاهای فاقد نانوایی، توسط تعاون روستایی بهار 
خبرنگار  گزارش  به  سپهرغرب:  خبرنگار  بهار- 
سپهر غرب، رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان بهار 
از فعالیت ۱8 تشــکل با تعــداد ۳0 هزار نفر در بخش 
کشاورزی و روســتایی شهرستان بهار خبر داد و گفت: 
فعالیت مســتمر این تشــکلها موجب تاثیر گذاری در 

زمینه تامین امنیت غذایی شهرستان بهار می شود.
مجتبی عباســی از خرید تضمینی ۳7 هزار و 6۱۳ 
تن گندم خبر داد و افزود: در راســتای اجرای ماده ۳۳ 
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 
به مباشرت از شرکت پشتیبانی امور دام همدان، امسال 
2500 تن جو به صورت توافقی توسط مجموعه تعاون 

روستایی شهرستان بهار خریداری شد.
مهندس عباســی درباره توزیع نهاده های دامی نیز 
گفت:۱07۳تن انواع نهاده های دامی شامل ذرت، سبوس، 

جو، سویا بین دامداران این شهرستان توزیع شده است.
وی اضافــه کرد: از ابتدای ســال تاکنون ۳8.5 تن 
برنج و ۳2 تن مرغ منجمد و ۱.2 تن گوشــت منجمد 

در شــهرهای مهاجران، اللجین و بهار در راستای طرح 
تنظیم بازار به مردم عرضه شده است.

رئیس اداره تعاون روســتایی شهرســتان بهار یکی 
از وظایف شبکه تعاون روســتایی را خدمات رسانی به 
روستاییان برشــمرد و اظهار کرد: در ۹ ماهه اول سال 
۱2 میلیون و 6۹ هزار و 807  لیتر مواد ســوختی مورد 
نیاز کشاورزان و خانوارهای روستایی توسط شرکتهای 

تعاون روستایی در سطح شهرستان توزیع شده است.
وی بــا تاکید بر اینکه شــبکه تعاون روســتایی به 
عنوان بازوی اجرایی جهاد کشاورزی و بخش کشاورزی 
محسوب می شود گفت: در سال جاری مقدار 5۱5۱ تن 
انواع کود و 5۱۳62 کیلوگرم انواع سموم بین کشاورزان 

این شهرستان توزیع شده است.
رئیــس اداره تعاون روســتایی شهرســتان بهار از 
توزیــع68۳520 کیلو گرم آرد خانه پزی در بین اهالی 
روســتاها خبر داد و افزود: این اقدام در راستای خدمت 

رسانی به روستاهای فاقد نانوایی انجام گرفته است.

طرح ســاماندهی کمباین ها برای اولین ســال در 
شرکت تعاونی تولید ندای کشاورز دستجرد با موفقیت 
اجرا و با استقبال کشاورزان منطقه و با عقد قرارداد در 
بیش از 200 هکتار از اراضی صورت پذیرفت که ســال 

آتی در سایر شرکتها نیز اجرایی خواهد شد.
وی در ادامه به آســیب شناســی و کارآمد سازی 
شــرکت ها و اتحادیه هــای زیانده، آمــوزش ارکان، 
تشــکلها و همچنین حسابرســی واحدها اشاره کرد و 
افزود: تمام واحدهای تحت پوشــش مــورد عملیات 

حسابرسی سالیانه قرار گرفته اند.
رئیس اداره تعاون روســتایی درباره پوشــش بیمه 
ای کشــاورزان نیز تصریح کرد: تعداد ۴07 نفر توسط 
۳ تشــکل تعاونی تولید صالح آباد، مهاجران و اللجین 
تحت پوشــش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و 

عشایر قرار گرفته اند.

حدیثه نیازي

آشنایی با بانوی تکواندوکار بهار
حدیثه نیازي فرید متولد ســال ۱۳78 متولد شهر 
بهار از سن ۱0 سالگي در حوزه ورزش تکواندو وارد شد 
و از ۱2 سالگي بصورت تخصصي این رشته را ادامه داد. 
وی حمایت و تشویق خانواده از جمله پدرش را یکی 

از عوامل موفقیت خود می داند.
وی در کنار تکواندو تحصیــالت عالیه را نیز دارد و 

سعي دارد در این زمینه هم موفق شود.
هم اکنون در لیگ دســته یک کشــور رنک دوم را 
دارد و مجوز حضور در مسابقات بین المللي جام فجر را 

کسب کرده ولي بدلیل عدم آمادگي شرکت نمي کند.
وی این روزها تمرینات فشرده خود را دنبال میکند 
تا بتواند در ماه هاي آینده در مسابقات برون مرزي که 

در پیش دارد موفق شود.
اولین مقام قهرمان کشــوري حدیثه نیازی فرید در 

سال ۹۴ در اردبیل بود که سوم شد. 
دومین مقام کشوري در ســال ۹6 در مشهد در رده 
سني جوانان بزرگساالن به مقام دوم رسید و به مسابقات 
اردوی تیم ملي دعوت شد. نیازی در سال ۹6 در مسابقات 
بین المللي که در کشور مالزي )کواالالمپور( برگزار شد، 
مدال طال کسب کرد و تیم شهرســتان بهار توانست از 
بین ۹۱ تیم حاضر در این مسابقات در رده سني جوانان 

بزرگساالن در سکوي دومي بایستد.
وی هدف آینده خود را با تکیه بر تالش و تمرینات 
و بــه اســتعانت از خــدا و شــهید مدافع حرم ســید 
میالد مصطفوي، حضور در مســابقات بیــن المللی و 

افتخارآفرینی برای شهرستان بهار می داند.
وی یکي از مشکالت تکواندوکاران شهرستان بهار را 
کوچک بودن باشگاه و فضای کم برای تمرینات عنوان 

کرد و از مســئوالن خواست برای حل مشکل چاره ای 
بیاندیشند.

یادی از شغل های سنتی و بومی بهار
مسگری یکی از صنایع دستی کهن ایران و روزگاران 
گذشــته بوده است. اشــیا و ظروف مسی دست ساز از 
زمان های دور در موزه ها قابل مشاهده هستند. پیشینه 
مسگری در ایران حداقل به پنج هزار سال پیش می رسد 
و به ظن غالب اولین فلز کشف به دست انسان هم این 

فلز مس بوده است و اولین فلز کاران ایرانیان بودند.
در زمانهــای دور این هنر کهن در شهرســتان بهار 
نیز روند خوبی داشــته و افراد ماهر به قوت بازو و ضربه 
چکش خود انواع ظروف و وســایل برش های مسی را 
می ســاختند ولی با گذر زمان این هنر در شهرســتان 
بهار از رونق افتاد و در حال حاضر فقط تعداد انگشــت 
شــماری در این شهرســتان به فروش ظروف و اشیای 

مسی می پردازند.
یکی از افرادی که در شهرستان بهار با هنر مسگری 
شناخته می شد، مرحوم آقای شیخ علی اهلل قاسملو بوده 

است که با عشق و عالقه وافر به این کار اشتغال داشت.
مرحوم شــیخ علی اهلل قاســملو در سال ۱۳0۹ در 
شــهر بهار چشم به جهان گشود در همان اوان کودکی 
پدرش را از دســت داد از همان ســال در دامان پر مهر 
مادر، بزرگ شد. ایشان فراز و نشیب زندگی را با تحمل 
سختی ها سپری کرد و در سن نوجوانی مشغول به کار 
شد و حرفه مسگری را پیش برادر بزرگترش آموخت و 
در کنار برادرش چم و خم کار را به صورت حرفه ای یاد 
گرفت. نزدیک به 50 ســال به این حرفه مشغول بود و 
همزمان با مسگری، خرید و فروش وسایل مس را نیز از 
طریق شهر زنجان انجام می داد. وی موذن مسجد علی 
ابن ابیطالب )ع( شــهر بهار و خادم الحسین )ع( بود و 
عالوه بر واجبات دینی بر مستحبات نیز اهمیت می داد. 
ایشان در سال ۱۳۹2 چشم از جهان فرو بست. روحش 

شاد و یادش گرامی باد.

آیا می دانید که بیشترین عامل تصادفات منجر به فوت موتورسیکلت سواران، عدم استفاده از کاله ایمنی است. بیایید با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی 
پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان بهاردر جهت حفظ و امنیت جان خود و دیگران اهتمام ورزیم.   

موتورسیکلت سواران عزیز:
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رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای برادران شهرستان بهار

مهارت آموزی کلید ایجاد اشتغال است
بهار- خبرنگار ســپهرغرب: در ایــن هیاهوی 
بیــکاری، آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی 
یکی از نیازهای اصلی امروز اســت کــه باید بیش از 

گذشته به آن توجه شود.
رئیــس مرکز آمــوزش فنــی وحرفه ای بــرادران 
شهرســتان بهار ضمن گرامیداشــت ایام اهلل دهه فجر 
در گفتگو با خبرنگار ما گفت: مهارت زایی نقش مهمی 
در رونق اشــتغال و کارآفرینی در توسعه پایدار دارد و 
امــروز بخش عظیمی از فارغ التحصیالن به دلیل عدم 

مهارت بیکار هستند.
فرهاد اکبری اضافه کرد: بدیهی اســت که مهارت 
افزایــی باید از دوره های آموزشــی ابتدایی آغاز و در 
تمام مراحل آموزشــی ادامه یابد تا در ســن بلوغ فرد 
بتواند حداقل دارای یک یا چند مهارت انجام کار باشد 
و بر این اســاس با توجه به عدم توجه نظام آموزشــی 
رســمی کشــور به امر مهــارت افزایی، نقــش مراکز 
آموزشــی فنی و حرفه ای در اینجا بیشــتر مطرح می 
گردد و اهمیــت آموزش های فنی و حرفه ای منوط به 

این است که منجر به اشتغال پایدار گردد.
وی با اشــاره به سیاســت های ابالغی توسط مقام 
معظــم رهبری )مدظلــه العالــی( درخصوص توجه 
به آموزش هــای مهارتی، افزود: مرکــز آموزش فنی 

وحرفه ای شهرستان بهار در بخش برادران، با استفاده 
از ظرفیت بخش دولتــی و خصوصی، در حال حاضر 
با 6 کارگاه آموزشــی ثابت،2 کارگاه آموزشــی سیار 
روستایی،2 کارگاه آموزشــی زندان )کانون اصالح و 
تربیت( و ۱2 آموزشگاه آزاد در سطح شهرستان و در 
مجموع بیش از 50 حرفه آموزشــی در حال فعالیت 

می باشد.
وی خاطرنشــان کرد: از برنامه هــای اصلی مرکز 
آمــوزش فنی وحرفه ای شهرســتان توجه بیشــتر به 
ظرفیت های تخصصی و بومی شهرســتان مثل صنعت 
سفال و سرامیک، فرش بافی و همچنین مهارت هایی 
مانند تاسیسات، جوشکاری و برق الکترونیک می باشد.

وی تصریح کرد: کیفیت بخشی به آموزش های ارائه 
شده با تجهیز بیشتر کارگاه های آموزشی از برنامه های 
اصلی مرکز بوده، که هم از راه جذب اعتبارات بیشتر و 
هم تعامل با بخش خصوصی و کارآفرینان در راه اندازی 

کارگاههای بازار محور امکان پذیر خواهد بود.
وی افراد آموزش دیــده در مراکز فنی و حرفه ای 
بــرادران را در ۹ ماهه نخســت ســال جاری ۱۴08 
نفر دانست که از این شــمار 5۴6 نفر در مرکز ثابت 

آموزش دیده اند.
وی افزود: امسال تعهد آموزشی مرکز آموزش فنی 

و حرفه ای بهار، 205 نفرســاعت بوده که در ۹ ماهه 
اول سال 25۱ نفرســاعت معادل ۱22 درصد محقق 

شده است.
وی اظهار داشــت: اشــتغاِل افراد آموزش دیده در 
مراکز ثابت، پس از پایان دوره آموزش رصد می شود و 
از 22۹ مورد بررســی شده 82 نفر از آموزش دیدگان 

معادل ۳5 درصد به اشتغال رسیده اند.
اکبری تصریح کرد: عمده آموزش های سازمان فنی 
و حرفه ای به صورت رایگان است و در برخی دوره ها با 
تصویب سازمان، مبلغ بسیار کمی از کارآموزان دریافت 
می شــود و این فرصت بسیار مناسب برای بهره مندی 
افراد با فرصت و انگیزه کافی از خدمات ســازمان فنی 

و حرفه ای است. 
رئیس مرکــز فنی و حرفه ای بهــار افزود: تمدید 
قرارداد با کارگاه میناکاری روی ســفال در راســتای 
ایجاد اشــتغال، ایجــاد کارگاه بازار محــور فرفوژه، 
برگزاری دوره آموزشــی برای زنان سرپرست خانوار 
با مشارکت بهزیســتی، برگزاری دوره آموزشی برای 
مددجویــان تحت پوشــش کمیته امــداد، برگزاری 
کارگاه اســتاندارد نویســی جهــت مربیان اســتان، 
برگزاری کارگاه آتش نشــانی با حضور کارشناســان 
آتش نشــانی از دیگر اقدامات این اداره در سالجاری 

بوده است.

همزمان با دهه مبارکه فجر:

مراسم اختتامیه ساماندهی گلزار مطهر شهدای استان همدان
 در روستای خلیل کرد شهرستان بهار برگزار خواهد شد

بهار- خبرنگار ســپهرغرب: بنیاد شهید انقالب 
اســالمی بر اســاس فرمان مورخ 22 اســفند ۱۳58 
حضرت امام خمینــی)ره( به منظور تجلیل و تکریم از 
شــهدا، جانبازان، ایثارگران و خانــواده های مکرم آنان 
تشکیل شــده اســت و پس از خاتمه جنگ تحمیلی 
در ســال ۱۳67 به منظور رســیدگی شایسته به امور 
جانبازان مســئولیت اداره امور جانبازان که تا آن زمان 
تحت پوشش بنیاد شــهید بودند با فرمان حضرت امام 
خمینی)ره( بر عهده بنیاد مستضعفان قرار گرفت و نام 
این نهاد به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی 

تغییر یافت. 
رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران شهرستان بهار 
در گفتگو با خبرنگار ســپهرغرب گفت: در سال ۱۳6۹ 
هم زمان با بازگشــت آزادگان عزیز بــه آغوش میهن 
اسالمی ستاد رسیدگی به امور آزادگان زیر نظر ریاست 
جمهوری تاسیس و امور مربوط به رسیدگی به خانواده 
های ایــن عزیزان که تا آن زمان تحت پوشــش بنیاد 

شهید بودند به این ستاد واگذار شد. 
زکریا اسدی اضافه کرد: پس از درخواست مسئوالن 
نهادهای ایثارگری و بر اساس فرمان مقام معظم رهبری 
و طبق مصوبه شــورای عالی اداری در تاریخ 8۳/2/۱۹ 
تجمیع نهادهای ایثارگری در ســاختاری یکپارچه در 
بدنه دولت به تصویب رسید و به این ترتیب بنیاد شهید 

و امور ایثارگران شکل گرفت.
وی افزود: در راســتای تحقــق فرامین حضرت امام 
خمینی)س(، انتخاب سیاســت های کارآمد، منسجم و 
هماهنگ از اولویت های کاری این نهاد مقدس است که 
بدان پرداخته است و بر این اساس بینش نیروها در بنیاد 
و افزایش روحیه معنــوی، الهی و ارزش گرایی، کار در 
بنیاد به قصد تقرب و عبادت یک سیاست اجتناب ناپذیر 
است که این نهاد مقدس خود را مکلف به آن می داند.

اسدی افزود: شهرســتان بهار بیش از 600 شهید 
واالمقام را تقدیم انقالب اســالمی نموده اســت و بالغ  
بــر ۱۴00 نفر نیز به افتخار جانبــازی و آزادگی نائل 
آمده و در حال حاضر تحت پوشــش بنیاد شهرستان 

بهار هستند.
وی ادامــه داد: یکی از مهمتریــن اولویتهای بنیاد 
شهید و امور ایثارگران شهرســتان بهار، برنامه ریزی 
و تــالش به منظور احیاء و ترویج فرهنگ شــهادت و 
ایثار و پراکنده کردن عطر شهادت در جامعه به عنوان 
باالترین ارزش الهی با جلب مشارکت  کلیه تشکیالت 
و امکانات نظام و جامعه اســالمی بــه ویژه نهادهای 
فرهنگی، هنری، آموزشــی و مطبوعاتی اســت که در 
همین راســتا برگزاری یادواره ها، یادبودها و مراســم 
مربوط به بزرگداشت شــهدا و نیز برگزاری نمایشگاه 

عکــس، پوســتر و طراحی و نقاشــی تابلوهای فلزی، 
نقاشــی و طراحی روی دیوار و دیوارنویسی بخشی از 

فعالیتهای بنیاد شهرستان می باشد.
اســدی اظهار داشت: برگزاری یادواره های شهدا به 
عنوان یکی از مهمترین این برنامه ها که با همکاری این 
بنیاد و سایر دستگاهها و نهادها بویژه تشکلهای مردمی 
انجــام می پذیرد کــه برگزاری بیش از بیســت و پنج 
یادواره از ابتدای سال تاکنون حاصل این هماهنگی ها 
بوده و تا پایان سال نیز ۱5 یادواره دیگر برگزار می شود.

اســدی یکی از برنامه های بنیــاد در قبال فرزندان 
معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و خانواده های ایشان 
را تالش در جهــت ایجاد تســهیالت الزم برای ارتقاء 
علمی، تحقیقی، آموزشــی و مهارتی به منظور حصول 
به مــدارج عالیه تحصیالت و اداره آنها از کودکســتان 
تا دانشــگاه به بهترین وجه با همــکاری مراجع ذیربط 
برشــمرد و افزود: در حال حاضر تعــداد ۴۱ نفر دانش 
آموز در قالب طرح پراکنده شاهد و نیز تعداد ۱۱2 نفر 
دانشجو شامل جانبازان و آزادگان و فرزندان و همسران 
ایشــان در دانشــگاهها و مراکز آموزش عالی با شهریه 
پرداختی از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال 

تحصیل در سطوح مختلف دانشگاهی می باشند.
وی یکــی دیگــر از برنامه های بنیاد شــهید امور 
ایثارگــران شهرســتان بهار را تــالش در جهت حفظ 
منزلت و محوریت مزار شــهداء به عنوان مرکز مراسم 
مذهبــی رســمی و مردمی و حفظ و نگهــداری گلزار 
شــهداء با همکاری مشارکت شــهرداری ها و سازمان 
های ذیربط عنوان کرد و گفت: کار ساماندهی 5۱ گلزار 
مطهر شهدای شهرســتان بهار که از سال ۱۳8۴ آغاز 
شده بودند امسال خاتمه یافت و همزمان با دهه مبارکه 
فجر، مراسم اختتامیه ســاماندهی گلزار مطهر شهدای 
استان همدان، در روســتای خلیل کرد شهرستان بهار 

انجام خواهد شد.
زکریا اسدی اظهار داشــت: تالش به منظور بسیج 
جامعه و مسئولین شهرســتان در ارج گذاری و تکریم 
از خانواده های معظم شــاهد به عنوان الگوهای متعالی 

جامعــه یکی دیگر از رســالتهای بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران می باشــد و ماحصل تالش همگانی کارکنان 
بنیاد کســب رتبه اول بنیــاد در اجرای طرح صیانت از 

حقوق شهروندی بین ادارات شهرستان بهار شد.
وی افزود: کارکنان بنیاد به ویژه در حوزه مددکاری 
بصورت مســتمر به خانواده معظم شهدا و نیز خانواده 
های عزیز جانبازان و آزادگان عزیز سرکشــی نموده و 
ضمن دلجویی از آنها نســبت به پیگیری مشکالت آنها 
اقدام می نماینــد و در کنار این برنامــه، رییس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران شهرســتان بهار در معیت امام 

جمعه و فرماندار شهرســتان بهار، بصــورت مرتب  با 
حضور در منازل خانواده های معظم شــهدا ضمن ادای 
احترام به مقام واالی شــهداء و ایثارگران از نزدیک در 
جریان وضعیت خانواده ها قرار می گیرند مشابه همین 
برنامه توسط بخشــداران، ائمه جمعه و سایر مسئولین 

شهرستان و بخش ها نیز انجام می گیرد.
وی تشــکیل ستاد شاهد برای رسیدگي به وضعیت 
آموزشــي فرزندان شاهد و ایثارگر، تشکیل ستاد شاهد 
دانشــجویي به ریاســت رئیــس دانشــگاه و ارتباط با 
دانشجویان شاهد و ایثارگر از ابتداي ورود به دانشگاه ها 
و پرداخت بخشي از هزینه هاي و لحاظ نمودن تشویق 
و ترغیب بمنظور ارتقاء سطح تحصیلي آنان، همچنین 
تقویت بنیه علمي دانشــجویان و در نظر گرفتن سرانه 
هاي فرهنگي و ورزشــي برای آنان، برگزاري مســابقه 
کتابخواني نهــج البالغه و آموزش قرآن کریم، برگزاری 
برنامه های مختلف ورزشی ویژه ایثارگران، اعزام خانواده 
هاي شــاهد و ایثارگران به اردوهــای مختلف زیارتی، 
برگزاري مراسم هاي مختلف در مناسبت ها، همکاری 
در برگزاری مراســم هاي غبارروبي و گلباران مزارهاي 
شهداء در طول سال در مناسبتها، پرداخت وام صندوق 
به خانواده محترم شاهد ایثارگر، تشکیل جلسات ستاد 
اجرائی معتمدین معین در راستاي شناسایي مشکالت 
جامعه ایثارگري را از اقدامات بنیاد شهید بهار برشمرد.

رییــس بنیاد شــهید و امور ایثارگران شهرســتان 
بهار اضافه کرد: دیدار پرســنل بنیاد شهید و معتمدین 
معین با خانواده هاي شــاهد و ایثارگران بمنظور تکریم 
و پیگیري مشکالت آنان، برگزاري کارگاههای آموزش 
خانواده جهت خانواده هاي شاهد و ایثارگران، پیگیری 
اشتغال فرزندان شاهد در دستگاه هاي دولتي، پیگیری 
امور مربوط به معافیت خدمت ســربازي فرزندان شاهد 
و ایثارگــر، پیگیري امورات حقــوق و معاضدت قضایي 
خانواده شــاهد و ایثارگــر از طریــق اداره کل متبوع، 
پرداخت وام هاي خرید و یا احداث مســکن به خانواده 
هاي شاهد و ایثارگران در طول امسال انجام شده است.
وی مناســب ســازي و ســاماندهي منازل والدین 
شــهدا، پیگیری امور درمانی خانواه های معظم شاهد 
و ایثارگران، شرکت دادن جانبازان در کمیسیون های 
پزشــکی تعیین درصــد و حالت اشــتغال، قرار دادن 
خانواده های معظم شاهد و تمامی جانبازان و خانواده 
های آنها تحت پوشش بیمه های تامین درمان و بیمه 
مکمل، پیگیری جهت تشــکیل جلسات شورای ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت، کارگروه ساماندهی گلزار شهدا 
و شورای مشورتی فرماندار در امور ایثارگران را از دیگر 
خدمات بنیاد شــهید و امور ایثارگران شهرستان بهار 

عنوان کرد.

رییس اداره ورزش و جوانان بهار

اجرای ۴0  برنامه ورزشی در چهلمین بهار انقالب در بهار
چهلمین  با  همزمان  بهار- خبرنگار سپهرغرب: 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، حدود ۴0  برنامه متنوع 

فرهنگی و ورزشی در این شهرستان برگزار می شود.
رییس اداره ورزش و جوانان بهار در گفتگو با خبرنگار 
سپهر غرب اظهار داشت: از این تعداد 28 برنامه ورزشی، 7 
برنامه فرهنگی و بیش از 5 برنامه در حوزه جوانان همزمان 

با دهه فجر در این شهرستان برگزار می شود.
کیانوش ســلیمانی بر لزوم هر چه باشکوه تر برگزار 
کردن برنامه های دهه فجر در حوزه ورزش و جوانان افزود: 
این برنامه ها باید توســط هیات های ورزشی و واحد امور 
جوانان با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان با عنوان 

گرامیداشت »فجر ۴0« به نحو مطلوب برگزار شود. 
رییس اداره ورزش و جوانان بهار تاکید کرد: دستاوردها 
و خدمات انقالب و نظام به ویژه در حوزه ورزش و جوانان 
در این شهرستان باید از سوی هیات های ورزشی به مردم 

اطالع رسانی شود. 
وی همچنین خواســتار برنامه ریــزی های دقیق و 
مناســب، ارائه راهکارهای الزم بــرای هر چه بهتر برگزار 
شــدن برنامه های فرهنگی ورزشی در دهه مبارک فجر، 
بررسی دقیق مســایل و رفع مشکالت موجود در اجرای 

برنامه های دهه فجر شد.
وی اظهار داشــت: ۳۱ هیئت ورزشی فعال در بخش 
آقایان و ۱6 هیئت ورزشــی فعــال در بخش بانوان در 
شهرســتان بهار فعالیت می کنند و در ۹ ماهه اول سال 
۱۳۹7، کسب ۴5 در مسابقات ملی و فراملی و 75 مدال 
در مسابقات استانی حاصل تالش ورزشکاران شهرستان 

بهار بوده است.
وی افزود: در شهرســتان بهار تعداد ۱00رشته فعال 
ورزشــی و بیش از ۴ هزار ورزشــکار ســازمان یافته در 

شهرستان وجود دارد.
وی اعالم کرد: میزبانی 22 مسابقه کشوری و استانی 
اعزام 72 تیم به مسابقات کشوری و استانی، اجرای 50 

برنامه فرهنگی، برگزاری کارگاه، ســمینار و جشنواره، 
برگزاری ۴ جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان، برگزاری 
57 همایش پیاده روی خانوادگی و ورزش های همگانی 
از جمله اقدامات امسال اداره ورزش و جوانان شهرستان 

بهار بوده است.
سلیمانی با اشاره به سرانه ورزشی شهرستان گفت: در 
حال حاضر سرانه ورزشی شهرستان 67 صدم متر مربع 
اســت که با تکمیل پروژه های ورزشی این رقم به ۱.27 

متر مربع خواهد رسید.
وی به دیگر برنامه های اجرا شده در سال جاری اشاره 
کرد و گفت: برگزاری جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان، 
تشکیل هیئت اندیشه ورز جوان توسط فرمانداری، تجلیل 
از مسئولین سمن های شهرستان، تجلیل از جوانان نخبه 
شهرستان در حوزه های مختلف، پیگیری امور مربوط به 
ثبت ســمن جدید در حوزه جوانان، برگزاری برنامه های 
فرهنگی هفته جوان در سالروز میالد با سعادت حضرت 
علی اکبــر )س(، حضور جوانان ورزشــکار در مراســم 
عطرافشانی گلزار شهدا، اعزام جوانان ورزشکار به باغ موزه 
دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس، دیدار با امام جماعت 
شــهرها، تجلیل از قهرمانان ورزشکار در خطبه های نماز 

جمعه، جلسه با سمن های شهرســتان جهت برگزاری 
برنامه های مختلف فرهنگی، برگزاری نشســت مشورتی 
جوانان روستا با بسیج ورزشــکاران شهرستان، برگزاری 
کارگاه های مختلف ویژه جوانان در جهت پیشــگیری از 
آســیب های اجتماعی، برگزاری ۱0 برنامه فرهنگی ویژه 
جوانان شهرستان در مناسبت های مختلف ملی و مذهبی 

از جمله اقدامات بوده است.
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان بهار به مقایسه 
اماکن ورزشی قبل از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 
و حال حاضر پرداخت و گفت: قبل از پیروزی انقالب کل 
فضا های شهرستان ۱6 هزار و 28۳ متر مربع بوده است 
که بیشــتر این اماکن نیز به صورت روباز بوده ولی امروز 

به برکت دولت جمهوری اسالمی این متراژ به 80 هزار و 
58۴ مترمربع رسیده است.

وی در خصوص ورزش قهرمانی گفت: قبل از انقالب 
فعالیت ورزشــی شهرستان به ۱0 رشته ورزشی محدود 
می شد اما امروزه شهرســتان با ۳۱ هیات ورزشی فعال 
و نزدیک به ۱00 رشته ورزشی تمامی اقشار و رده های 
سنی را پوشــش داده و به طور میانگین ساالنه ۴ هزار 
نفر در شهرســتان به عنوان ورزشکار ســازمان یافته و 
بیــش از ۱0 هزار نفر نیز به صورت غیر ســازمان یافته 
مشــغول به تمرینات ورزشی می باشند و قبل از انقالب 
تعداد محدودی از ورزشکاران بر روی سکوهای قهرمانی 
مسابقات کشوری قرار داشتند اما امروز نوجوانان و جوانان 
این شهرســتان ساالنه چندین مقام آسیایی و جهانی را 

کسب می کنند.
کیانوش سلیمانی اظهار داشــت: به علت کم بودن 
فضاهای مختلف ورزشی در شهرستان بهار عماًل ورزش 
همگانــی در قبل از پیروزی انقالب محــدود بوده و به 
خصوص ورزش همگانی ویژه بانوان اصال وجود نداشــته 
اما با برپایی همایش های مختلف ورزشــی و خانوادگی 
و فرهنگ ســازی، خوشبختانه ورزش همگانی در سطح 
شهرستان شاهد رشد چشمگیری بوده است و برخی از 
اماکن ورزشی شهرستان هرصبح شاهد فعالیت ورزشی 

همگانی بانوان و آقایان می باشند.
وی ادامه داد: در بحث ورزش روستایی خوشبختانه با 
برنامه های تدوین شده از سوی دولتمردان در طی سال های 
مختلف پس از پیروزی انقالب، شاهد تحوالت بیشماری 
بوده ایم و امروز در بیش از ۳0 روســتای شهرستان زمین 
خاکی ورزشــی و همچنین در چهار روستایی شهرستان 
سالن ورزشی وجود دارد که جوانان این روستا از این اماکن 

استفاده می کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار

افتتاح 6 پروژه بخش کشاورزی در شهرستان بهار
در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب

بهار- خبرنگار سپهرغرب: مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان بهار از افتتاح 6 پروژه کشاورزی در چهلمین 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در شهرستان 

بهار خبر داد.
هوشنگ کرمی ضمن گرامیداشت چهلمین سالگرد 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در گفتگو با خبرنگار 
سپهرغرب گفت: این تعداد پروژه با اعتباری معادل 66 
میلیارد و 855 میلیون ریال مورد افتتاح و بهره برداری 
قرار می گیرد. وی افزود: پروژه های مورد افتتاح شامل 2 
پروژه در بخش آب و خاک )آبیاری کم فشار و مرمت و 
الیروبی قنات(، دو پروژه در بخش امور دام )بره پرواری( 
و دو پروژه در بخش صنایع کشاورزی )سردخانه باالی 

صفر( می باشند.
مدیر جهاد کشاورزی بهار خاطرنشان کرد: از 6 طرح 
قابل افتتاح شهرستان، به ترتیب بخش مرکزی ۴ طرح، 
بخش اللجیــن ۱ طرح و صالح آبــاد ۱ طرح را به خود 
اختصاص داده اند. مهندس کرمی یادآور شــد: با افتتاح 
این پروژه ها برای 2۴ نفر فرصت شغلی جدید به صورت 

مستقیم در شهرستان فراهم خواهد شد.
وی افزود: در مجموع 6۳ هزار و 526 هکتار از اراضی 
شهرستان زیر کشت محصوالت پاییزه رفته است و ۱25۳ 

تن بذر مختلف و هزار و ســیصد و هفتاد و پنج تن کود 
تحویلی کشــاورزان داده شده اســت و یک هزار و 8۱7 
هکتار از محصوالت پاییزه شهرستان بهار در سال زراعی 
جاری بیمه شده اند که شامل گندم آبی و دیم و جو آبی 

و دیم می باشد.
مهندس کرمی اضافه کرد: در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹7 
نسبت به مدت مشابه سال قبل یک میلیون لیتر سوخت 

بیشتر تحویل بخش کشاورزی شهرستان شده است.
وی به سیاست های ابالغی بخش کشاورزی اشاره کرد 
و گفت: از محل تســهیالت فراگیر، سرمایه در گردش، 
مکانیزاســیون، خانگی و توسعه روســتایی در مجموع 
۱۹60 طــرح با ۱۴6 میلیارد تومــان به بانک ها معرفی 
شــده و تعداد ۱672 طرح به مبلــغ 6۱ میلیارد و 600 
میلیون تومان تسهیالت با پیش بینی اشتغال ۱25 نفر در 

شهرستان بهار پرداخت شده است.
مهندس کرمی به اعتبارات امســال جهاد کشاورزی 
شهرستان بهار از محل تملک دارایی سرمایه ای استان، 
دو درصــد نفت و گاز و متوازن اشــاره کرد و گفت: از 
اعتبــار 2 میلیارد و ۹65 میلیــون و 700 هزار تومانی 
جهاد کشــاورزی شهرســتان بهار تا کنون ۱5 درصد 

تخصیــص یافته اســت و تنها 
طرح کانال دستجرد باید تعیین 

تکلیف شود.
کرمی تصریح کــرد: تاکنون 
بــرای پنج مورد تغییــر کاربری 
غیرمجاز احکام قضایی صادر شده 
و این در حالی است که از ابتدای 
سال 67 مورد مجوز تغییر کاربری 
در اراضی کشــاورزی شهرستان 

بهار داده شده است.
برای  دولــت  افــزود:  کرمی 
امهال وامهای کشاورزی در سال 
۹7 مبلــغ دو هزار میلیارد تومان 
گذاشته است که هر شهرستانی 
که بتواند زودتر لیســت وامهای 
معوقه را بدهد ســهم بیشتری از 

تسهیالت دریافت خواهد کرد.
وی اعــالم کرد: از 267 مورد واحد صنایع تبدیلی در 
استان همدان 67 واحد به صنایع تبدیلی بخش کشاورزی 

در شهرستان بهار اختصاص دارد.
وی به برخی از فعالیت های شــاخص مدیریت جهاد 

کشــاورزی شهرســتان بهار در طول ۴0 ســال پس از 
پیروزی انقالب اشــاره کرد و گفــت: تولید دام و طیور و 
آبزیان )گوشت قرمز، ســفید، شیر، عسل، تخم مرغ( به 
صورت میانگین ســاالنه 57 هــزار و 22۱ تن به ارزش 
205 میلیــارد تومان، تولیدات محصوالت زراعی )گندم، 
جو، سیب زمینی، یونجه، کلزا و سیر( به صورت میانگین 
۴70 هزار و ۴68 تن در ســال بــه ارزش ۴07 میلیارد 
تومان و تولیدات محصوالت باغی و گلخانه ای ۴0 هزار و 
767 تن به ارزش ۱22 میلیارد تومان به صورت سالیانه 
در شهرســتان بهار تولید شــده کــه در مجموع ارزش 
ریالــی محصوالت تولیدی دام و طیــور و آبزیان، زراعی 
و محصوالت باغی و گلخانه ای به صورت ســالیانه 7۳5 

میلیارد تومان است.
مهندس کرمی ادامه داد: علی رغم اینکه شهرســتان 
بهار 6.8 درصد از وسعت استان را به خود اختصاص داده 
با داشتن بهره برداران تحصیلکرده سختکوش پرتالش و 
کارشناســان مجرب و بخش کشاورزی توانسته از تولید 
۱۳ درصد از محصوالت اصلی بخش کشاورزی استان را 
به میزان 568 هزار و ۴56 تن در سال به خود اختصاص 
دهد که با تولید 55 درصد گوشــت شترمرغ و بوقلمون 

استان، تولید 22 درصد گوشــت مرغ استان، تولید ۳2 
درصد قارچ خوراکی اســتان، تولید 26 درصد از ســیب 
زمینی اســتان، تولید 26 درصد انواع آلوی استان، تولید 
2۴ درصد خیار استان رتبه اول استان را کسب نماید و با 
تولید ۳۳ درصد سیر استان رتبه دوم و تولید ۱۴ درصد 

یونجه استان رتبه سوم استان همدان را به دست آورد.
مهندس هوشنگ کرمی خاطرنشان کرد: شهرستان 
بهار با اجرای ۱۳ درصد سیستم های آبیاری تحت فشار 
رتبه سوم اســتان و با احداث 27 درصد صنایع تبدیلی 
کشاورزی استان و احداث 5۴ درصد از مجموع سردخانه 

های استان، رتبه اول را کسب نموده است.
وی اظهار داشــت: در شهرســتان بهار با تالش های 
صورت گرفته در سالهای پس از انقالب سطح زیر کشت 
محصوالت گلخانه ای )سبزی و صیفی( به 2۱500 متر 
مربع و تولید قارچ خوراکی 8۱6 تن در سال رسیده است.

وی تصریح کرد: در شهرستان بهار تعداد ماشین آالت 
کشاورزی انواع تراکتور ۴ و 6 سیلندر، کمباین در سالهای 

پس از انقالب به ۳00۴ دستگاه رسیده است.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان بهار افزود: ظرفیت 
نگهداری محصوالت کشاورزی سردخانه در ۳۴ واحد با 
ظرفیت 80 هزار و ۴60 تن در سال و میزان تولید و تعداد 
واحدهای صنایع کشاورزی 72 واحد با ظرفیت 6۱۱ هزار 

و 200 تن در سال می باشد.
وی به عملکرد اداره ترویج کشاورزی در ۴0 سال پس 
از انقالب اسالمی اشاره کرد و گفت: برگزاری تعداد 2702 
دوره آموزشــی ترویجی، شــرکت تعداد 57 هزار و ۳۱6 
نفر روز در دوره های آموزشی ترویجی، ایجاد 8 صندوق 
خرد زنان روستایی، ایجاد 55 مورد مزارع الگویی ترویجی 
تحقیقاتی، ساخت ۳۹65 ســاعت برنامه های رسانه ای، 
رادیویی تلویزیونی، چاپ 5۳ هزار و ۳00 مقاله و بروشور 

ترویجی از جمله اقدامات بوده است.
مهندس هوشنگ کرمی تصریح کرد: در سالهای پس 
از انقــالب 506 هکتار تغییر کاربری اراضی، 622 هکتار 
رفع تداخــالت اراضی، ۴۳2۱ هکتــار حدنگاری اراضی 
توســط اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان بهار 
انجام شده اســت. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار 
افزود: ســامانه آبیاری نوین در ۱8 هــزار و 876 هکتار، 
تجهیز و نوسازی اراضی در ۳50 هکتار، مرمت و احیای 
۱۳5 رشــته قنوات، احداث ۱08 کیلومتر کانال آبیاری 
عمومی کشاورزی، احداث یک هزار و 6۴0 کیلومتر جاده 
بین مزارع روستایی توسط اداره امور فنی و زیربنایی در 

طول ۴0 سال پس از پیروزی انقالب انجام شده است.
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رییس شورای شهرستان بهار

شورای شهرستان در راستای ارتقای حقوق شهروندی تالش می کند
بهار- خبرنگار سپهرغرب:شورای شهرستان نوعی 
ابزار قوی و موثر در کنار مدیران اجرایی، شوراهای شهر 
و روســتا است که با شــرح وظایف مشخص شده خود 
می تواند در حل مســائل کالن شهرســتان کمک حال 
بوده و در واقع به نوعی مکمل سیاســتگذاری های هر 

شهرستان است.
رییس شورای شهرستان بهار ضمن گرامیداشت ایام 
پربرکت دهه فجر در گفتگو با خبرنگار ما گفت: با توجه 
به وظایف خطیر و جایگاه کلیدی که شورای شهرستان 
در سطح اســتان برعهده دارد، در صورت ایفای درست 
نقــش خود، می تواند در پیشــبرد اهداف شهرســتان، 
ارتباط دوســتانه با استان و کســب امتیازات مورد نیاز 

برای شهرستان تاثیرگذار باشد.
حمیدرضــا شــیری با اشــاره به اهمیت شــورای 
شهرســتان اضافه کرد: شورای شهرستان در موضوعات 
مربــوط به زیرســاخت های عمرانــی و اقدامات کالن 
سیاســت گذاری شهرســتان، ارتباط با استان و انتقال 
مناسب مشــکالت شهرستان و حل اختالفات احتمالی 

فی مابین بخش و شهر و روستا، بسیار تاثیرگذار است.
وی گفــت: در صــورت تعامل اعضای شــوراهای 
اسالمی شــهرها و روســتاها و ایجاد نوعــی وحدت و 
استحکام بین اعضای مختلف شورا مشکالت شهرستان 

به راحتی حل خواهد شد.
وی اظهار داشــت: شورای شهرســتان بهار در طول 
ده ماه گذشــته سه جلســه با رؤســای محترم شورای 
روســتاهای بخش های اللجین، مرکزی و صالح آباد، با 
حضور بخشــداران محترم برگزار نموده است و چندین 
جلسه با رؤسای ادارات شهرستان جهت پیگیری مسائل 
و مشکالت شهرستان و ارتقای حقوق شهروندی تشکیل 

داده است.
وی تصریح کرد: نشست با روسای ادارات آموزش و 
پرورش شهرســتان بهار، آب و فاضالب روستایی، منابع 
طبیعی، ورزش و جوانان، صنعت، اتاق اصناف و دستگاه 
های نظارتی و بررسی مشکالت از جمله اقدامات شورای 

شهرستان بوده است.
وی به مشــکالت مرتبط با حوزه توزیــع برق بهار 

اشــاره کرد و گفت: مشــکالتی از قبیل ایجاد شــبکه، 
اصالح شــبکه، جابجایی تیر برق و رفــع تاریکی های 
معابر با رئیس و معاون بهره برداری اداره برق بررســی 

و تصمیماتی اتخاذشد.
شــیری عدم آنتــن دهی تلفن همراه و مشــکالت 
مرتبط با تلفن ثابت را از جمله مســائل مطرح شده با 
رییس اداره مخابرات بهار عنوان کرد. وی افزود: مسائل 
مرتبط با راه های روســتایی، آسفالت ریزی، لکه گیری، 
شانه ســازی، نصب عالئم و تابلوهای الزم و خط کشی 

جاده ها نیز پیگیری شده و تا در حد توان حل شود.
حمیدرضا شیری ادامه داد: سوخت مورد نیاز، انواع 
کود، کانال کشــی در بعضی از روستاها، الیروبی قنات 
ها و ... از جمله مشــکالت شهرستان است که با رئیس 
اداره جهاد و کشاورزی مطرح و جهت رفع موانع تاکید 
شــد و همچنین در مورد آب بندهای غیر مجاز که بر 
روی رودخانه سیمینه رود ایجاد شده است و مشکالتی 
را برای کشــاورزان و باغداران بوجود آورده با مسئولین 

گفتگو شده است.

رییس اداره بهزیستی شهرستان بهار:

خط 1۲3 مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی پل ارتباطی افراد 
آسیب دیده و در معرض آسیب با بهزیستی است

بهار- خبرنگار ســپهرغرب: بهزیســتی یکی از 
تخصصی ترین ســازمان های حمایتی است که در ارائه 
خدمات به افراد معلول، زنان سرپرست خانوار، کودکان 
بی سرپرست و بدسرپرست، آسیب دیدگان اجتماعی، 
افــراد بهبود یافته اعتیاد و ... پیشــرو می باشــد که با 
استفاده از کارشناســان و مددکاران مجرب به صورت 
اساســی در رفع نیازهای این اقشار فعالیت می نماید و 
حدود ۱0 درصد از جمعیت شهرســتان بهار به نوعی از 

خدمات بهزیستی استفاده می نمایند. 
رییس اداره بهزیستی شهرستان بهار با گرامیداشت 
چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی به 
بیان عملکرد این اداره در ۱0 ماهه اول ســال پرداخت 
و گفت: در حوزه توانبخشــی که یکــی از اصلی ترین و 
تخصصی ترین معاونت های بهزیســتی اســت، به افراد 
معلول و فرد معلول سرپرســت خانواده، با ابعاد خانوار 
یــک نفره ۱6۱ هزار تومان، 2 نفره 270 هزار تومان، ۳ 
نفره ۳78 هزار تومان، ۴ نفره ۴87 هزار تومان و 5 نفره 

به باال 5۹5 هزار تومان مستمری پرداخت شده است.
منوچهر نوروزی به عملکرد امســال بهزیستی بهار 
اشاره کرد و گفت: پرداخت ۱۴ دستگاه ویلچر بزرگسال 
و ۳ دســتگاه ویلچر کوچکســال، تحویل ۴ دســتگاه 
ویلچر حمام، تحویل تشــک مواج بــه تعداد ۱۱ عدد، 
توالــت فرنگی ۱۳ عدد، تحویل ســمعک ۱8 نفر، واکر 
کوچکســال 8 عدد، عصای مچی و زیر بغل جهت افراد 
بزرگســال ۱۳ جفت، عصای سفید جهت روشندالن ۴ 

عدد، پرداخت کمک هزینه ارتوپد فنی ۱۴ نفر، معرفی 
به کاردرمانــی، گفتاردرمانی و فیزیوتراپی به تعداد 60 
نفر، وسایل بهداشــتی جهت بیماران ضایعه نخاعی به 
تعداد ۳۱ نفر به صــورت ماهیانه هر ماه 2۴ میلیون و 
800 هزار ریال، صــدور ۱20 معرفی نامه جهت رایگان 
نمودن هزینه فرانشــیز افرادی که در بیمارســتان های 
دولتی بســتری بوده اند، کاشت حلزون برای یک نفر به 

مبلغ ۳0 میلیون ریال صورت گرفته است.
وی ادامه داد: پرداخت شــهریه دانشجویی به افراد 
معلــول به تعــداد 7 نفر، پرداخت کمــک هزینه حق 
پرســتاری به تعداد ۳5 نفر به مبلــغ 72 میلیون ریال 
به صــورت ماهیانه، کمــک هزینه تهیه مــواد غذایی 
جهــت بیماران PKU به مبلغ 20 میلیــون ریال به دو 
نفر، پرداخت کمک هزینــه درمان جهت 80 نفر ۱۳0 
میلیون ریال، پرداخت کمک هزینه نگهداری در منزل 
جهت 8 نفر به مبلغ ۱2 میلیون ریال به صورت ماهیانه، 
پرداخت کمــک هزینه جهت مراقبین خانگی به تعداد 
۱0 نفر هر ماه به مبلغ 2۱ میلیون ریال، تحویل ساعت 
گویا، دســتگاه ضبط صوت و باطری ســمعک به 2۳0 
نفر، معرفی به کمیسیون پزشکی تعیین شدت معلولیت 
در شهرســتان جهت ۴80 نفر، انجام معافیت سربازی 
جهت ۳ نفر، نصب دســتگیره توانمندسازی در منازل 
افراد دارای معلولیت جهت ۱7 نفر با هزینه ۹5 میلیون 

ریال نیز انجام شده است.
وی بیان داشــت: در 2 ماه اخیر تعداد ۱05 خانوار 
در سامانه پشت نوبت دریافت مستمری ثبت شده اند. 

نوروزی به عملکرد حوزه اجتماعی اشاره کرد و گفت: 
پرداخت مستمری به زنان سرپرســت خانوار به تعداد 
۱۱0 نفر، پرداخت مســتمری به فرزندان شبه خانواده 
به تعداد یک نفــر ماهیانه ۳ میلیون و 700 هزار ریال، 
مستمری به خانواده های دارای فرزند چندقلو به تعداد 
۱0 کــودک ماهیانه 500 هزار ریال بــرای هر کدام از 
فرزندان، پرداخت بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست 
خانوار به تعــداد ۴7 نفر در هر ماه، پرداخت شــهریه 
دانشــجویی به تعداد 6 نفر به مبلغ ۱20 میلیون ریال 
در ســال ۹7، ارائه خدمات به دانــش آموزان از مقطع 
پیش دبســتانی تا مقطع پیش دانشگاهی به تعداد 28 
نفــر به مبلغ 50 میلیون ریــال، پرداخت کمک هزینه 
ازدواج بــه 2 نفر به مبلــغ 50 میلیون ریال، معرفی به 
ادارات خدمــات رســان )آب، برق، گاز( بــه تعداد ۱۳ 
نفر جهت رایــگان نمودن حق انشــعابات و همچنین 
معرفی به ســازمان فنی و حرفــه ای و اصناف به تعداد 
25 نفر، معرفی جهت رایگان شــدن فرانشــیز هزینه 
بیمارســتان های دولتی به تعداد ۳0 نفر، اجرای طرح 
اجتماع محور با قابلیت فقرزدایی در 2 محله حاشــیه 
شــهر بهار، تحویل بیش از 500 قوطی شیرخشک به 
خانواده های دارای چندقلوی زیر یکسال، پرداخت بیمه 
روستایی و عشایری زنان سرپرست خانوار به تعداد ۱۱۳ 

نفر در طول سال، انجام معافیت سربازی فرزند مددجو 
بــه تعداد ۳ نفر، فعالیت گروه همیار قالیبافی گل انار و 
ایجاد یک گروه جدید با فعالیت پرورش گل های زینتی، 
برگزاری دوره های آموزشی ویژه زنان سرپرست خانوار 
و اعضای خانواده و همچنین دوره آموزشی آماده سازی 
شــغلی جمعا به تعداد 600 نفر، فعالیت ۴ مهد کودک 
روســتایی و یک مهدکودک شهری و صدور یک مجوز 

جدید جهت مهدکودک از دیگر اقدامات بوده است.
رییس اداره بهزیستی شهرستان بهار از آغاز فعالیت 
مرکــز اورژانس اجتماعی در شهرســتان بهار خبر داد 
و گفــت: از ابتدای ســال ۹7 با افتتــاح مرکز اورژانس 
اجتماعی شهرســتان بهــار در محله نوبهار شــروع به 
فعالیت نمــوده این مرکز با چهــار تیم تخصصی خط 
۱2۳، تیم سیار، تیم مداخله در بحران، تیم مداخله در 
طالق با استفاده از کارشناسان متخصص و روانشناسان 

و مددکاران با تجربه فعالیت می نمایند. 
نورورزی بــا بیان اینکه خــط ۱2۳ مرکز اورژانس 
اجتماعی بهزیستی پل ارتباطی افراد آسیب دیده و در 
معرض آسیب با بهزیستی است، گفت: این مرکز با هدف 
کاهش آســیب های اجتماعی، با آگاه ســازی، برگزاری 
کالس های مهارت افزایی پیشــگیری از کودک آزاری، 
شناســایی و حمایت از کودکان کار، مداخله و کاهش 
طــالق، حمایــت از دختران فــراری و خدمات متنوع 

و دیگر شــروع به کار نموده و جهت همشــهریان عزیز 
با گرفتن شماره تلفن ســه رقمی ۱2۳ قابل دسترسی 

می باشد.
منوچهر نوروزی به اقدامات حوزه اشتغال بهزیستی 
بهار اشــاره کرد و گفت: در بحث اشــتغال، بهزیستی 
شهرســتان برای ۱۱۴ نفر از طریق بیمه  های خویش 
فرمایــی و کارفرمایی، جذب نیرو در اورژانس اجتماعی 
و پرداخت تسهیالت خود اشتغالی با مبلغ 8 میلیارد و 

700 میلیون ریال اشتغال زایی نموده است. 
وی اعالم کــرد: افراد دارای معلولیت جهت دریافت 
تسهیالت مسکن روستایی به بنیاد مسکن معرفی و به 
خانوارهای دارای دو یا سه عضو معلول روستایی کمک 
هزینه ســاخت مســکن با همکاری بنیاد مسکن مبلغ 

۳80 میلیون ریال پرداخت شده است. 
وی با تقدیر از کمک خیرین و همکاری بزرگواران به 
بهزیستی گفت: بهزیستی شهرستان بهار با کمک و یاری 
خیرین، از ابتدای سال تاکنون خدمات قابل توجهی به 
مددجویان ارائه نموده که قســمتی از آن شــامل تهیه 
و توزیع ســبد غذایی، لوازم التحریر، لباس گرم، لوازم 
منزل، ویلچر و هماهنگی با نانوایی جهت توزیع نان برای 
افراد تحت حمایت اســت که امیدواریم خیرین محترم 
همواره در راســتای ارائه خدمــات مطلوب و با کیفیت 
تر به جامعه هدف، در کنار بهزیستی شهرستان باشند.

نوروزی به اقدامات حوزه پیشــگیری اشــاره کرد و 
گفت: آموزش های الزم به ۱۱۴0 نفر در 8 محله شهری، 
۹ محله روســتایی و 2 مهدکودک به مدت 6۴ ساعت 
انجام شده و طرح مصون سازی کودکان در برابر اعتیاد 

و طرح پازک در دو مهد کودک اجرایی می شود.
وی افزود: آموزش به ۱052 نفر در محالت شــهری 
و روستایی به مدت 7۱ ساعت در بحث زندگی خانواده، 
آموزش پیش از ازدواج به 867 نفر به مدت ۴8 ساعت، 
بستری 260 نفر جهت درمان در کمپ ترک اعتیاد نوید 
آرامش با ارائه 20 مورد یاری برگ جهت رایگان و یا نیم 
بها نمودن هزینه ها و صدور 25 مورد نامه انشعاب آب، 
بــرق و گاز ویژه مددجویان بهبود یافته، معرفی 7 مورد 
جهت انجام آزمایشات تخصصی ژنتیک پیش از بارداری 

انجام شده است.
وی اظهار کرد: در بحث آموزش پیشگیری از ایدز 
برگزاری 2۱ کارگاه آموزشی به مدت ۴7 ساعت برای 
۳52 نفر، آموزش طرح پیشگیری از معلولیت ها در 20 
مدرســه مقطع متوسطه دوم ویژه پایه دهم و یازدهم، 
اجرای برنامه پیشــگیری از تنبلی چشم در شهرستان 
با معاینــه ۴ هزار کودک )این طرح تا پایان بهمن ماه 
ســال ۹7 ادامه دارد( از دیگر اقدامات بهزیستی بهار 

بوده است.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی مرکز بهار خبر داد:

کاهش 50 درصدی شهریه در تمامی رشته های دانشگاه آزاد 
اسالمی مرکز بهار

آزاد اسالمی  بهار- خبرنگار سپهرغرب: دانشگاه 
بهار هدف اصلی خود را در مســیر تعالی اهداف علمی، 
فرهنگی، پژوهشی بنا نهاده تا تحت رهنمود های مقام 

معظم رهبری این امر مهم را به سرانجام برساند. 
رییس دانشگاه آزاد اسالمی مرکز بهار با گرامیداشت 
چهلمین ســالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی 
در گفتگو بــا خبرنگار ســپهرغرب گفــت: این مرکز 
دانشــگاهی در ۱0 کیلومتری غربی شهر همدان و در 
قسمت مرکزی شهرستان بهار در سال ۱۳86 تاسیس 
و با کمترین امکانات در ۳ رشته و پذیرش 6۳ دانشجو 
فعالیت خود را با یاری ۱0 اســتاد و ۴ کارمند در فضای 

آموزشی محدودی آغاز نمود و اکنون پس از گذشت ۱0 
ســال، این مرکز یکی از بزرگترین و مجهز ترین مراکز 
دانشگاهی استان از نظر موقعیت جغرافیایی، آموزشی، 

پژوهشی و فرهنگی محسوب می شود.
جواد الماسی اعالم کرد: دانشگاه آزاد اسالمی مرکز 
بهار هم اکنون دارای ۳6 رشته با 700 دانشجو در مقطع 
کارشناسی می باشــد و در کلیه این رشته ها به صورت 
بدون آزمون دانشجو می پذیرد و از جویندگان علم با پایه 

دیپلم، کاردانی و کارشناسی دانشجو می پذیرد.
وی افــزود: دیــدار با خانواده دانشــجویان شــاهد 
و ایثارگــر، دیدار بــا امام جمعه شهرســتان، برگزاری 
اردوهای فرهنگی دانشجویی، توزیع 
مناسبت  در  فرهنگی  بســته های 
های مختلف، برگزاری مراسم های 
مذهبــی، همکاری بــا هیات های 
مذهبی شــهر و برگــزاری زیارت 
عاشورا از اقدامات فرهنگی در سال 

۹7 بوده است. 
از کاهــش 50 درصــدی  وی 
شــهریه در تمامی رشته های این 
دانشــگاه خبــر داد و گفــت: این 
دانشــگاه در راســتای بــاال بردن 
اســتاتید  از  آموزشــی،  کیفیــت 
برجسته بهره گرفته است و افزایش 
تعداد دانشــجو از نتایــج عملکرد 
دانشــگاه آزاد اســالمی مرکز بهار 

بوده است.
با  نامه  تفاهم  امضای  الماســی 
فني و حرفــه اي ها جهت آموزش 
دانشــجویان و مهارت افزایي، ارتقا 
ســطح ایمنــي دانشــگاه از لحاظ 
اطفا حریق، جذب وام وزرات علوم 
جهت دانشــجویان دارای مشــکل 
مالی، پیگیری تصویب رشته ها در 
مقطع کارشناسی پیوسته، پیگیری 
رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد، 
اجــراي طــرح هاي دانــش بیان، 
برگزاری  آموزشی،  کیفیت  افزایش 

دوره های آموزشی ضمن خدمت با توجه به اخذ تفاهم 
نامه دانشگاه آزاد اســالمی برای کلیه ادارت شهرستان 
بهار، اعزام دانشــجویان به اردوهای زیارتی )مشــهد- 
راهیان نور(، امضا تفاهــم نامه با فنی و حرفه ای جهت 
افزایش مهارت دانشــجویان، راه اندازی سرویس ایاب و 
ذهاب رایگان دانشجویی، برگزاری مراسم های فرهنگی 
و مذهبی، برگزاری مســابقات ورزشی ویژه کارکنان و 
دانشــجویان را از اقدامات دانشگاه برشمرد.  وی تولید 
محصوالت دانش بنیان توســط اعضای هیات علمی را 
از افتخارات دانشــگاه عنوان کرد و گفت: انعقاد تفاهم 
نامه با فنی وحرفه ای و بنیاد ملی نخبگان و پژوهشگران 
جوان در راستای پیشبرد اهداف نیز صورت گرفته است.
وی بــه برنامه های دهه فجر اشــاره کــرد و گفت: 
حضــور در راهپیمایی 22 بهمن، دیــدار با امام جمعه 
و خانواده معظم شــهدا، حضــور در نماز جمعه، برپایی 
ایستگاه صلواتی، اجرای مسابقات ورزشی )تنیس روی 
میز، شــطرنج، دارت( در سطح دانشجویان و کارکنان و 
اســتادان، تزیین طبقات و راهروهای دانشگاه به پوستر 
و بنر و پرچم و ارســال پیامک تبریک به دانشجویان و 
مدیران نهادها و سازمان ها و ادارات از جمله برنامه هایی 

است که در دهه مبارک فجر اجرا می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بهار:

67 هکتار جنگل دست کاشت در شهرستان بهار وجود دارد
بهار- خبرنگار سپهرغرب:  منابع طبیعی نقش 
مهمی در توســعه پایدار جوامع دارد؛ بنابراین حفظ و 

نگهداری از آن یک وظیفه ملی و اخالقی است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان 
بهــار در گفتگو با خبرنگار ســپهرغرب، گفت: موضوع 
منابع طبیعی و پایداری محیط زیســت مقوله ای است 
که همه ارکان جامعه در پاسداشت و اعتالی آن دخیل 

بوده و آثار مثبت و منفی آن به جامعه بر می گردد. 
حمیدرضا قره خانلو احیاء، حفظ، توسعه و بهره برداری 
را نیازمند بسیج همگانی و احساس مسوولیت شهروندان 
دانست و اظهار داشت: فرهنگ محافظت از عرصه طبیعی 

باید در جامعه به شکل مطلوب نهادینه شود.
وی حفظ و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، احیا 
و اصالح مراتع، ایجاد جنگل های دست کاشت، نظارت 
بر بهره برداری مرتعی و صنعتی را از مهمترین وظایف 

اداره منابع طبیعی عنوان کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان 
بهار با اشــاره بــه وجود 57 هزار هکتــار اراضی منابع 
طبیعی در سطح این شهرستان، اظهار کرد: شهرستان 
بهار جنــگل طبیعی ندارد و 67 هکتار جنگل دســت 

کاشت در شهرستان وجود دارد.
وی افزود: در ســال گذشــته از پرونده های تخلف 
در منابع طبیعی شهرســتان 6 مــورد مربوط به چرای 
غیرمجاز دام در مراتع بوده است و امسال نیز با تخلفات 

چرای غیرمجاز برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه مراتع شهرســتان بهار در ۳ سطح 
درجه یک تا ســه درجه بندی شده است، گفت: یکی از 
اهداف بلندمدت منابع طبیعی، رساندن مراتع ضعیف به 

مراتع درجه یک است.
وی خاطرنشــان کرد: منابع طبیعی شهرستان بهار 
در راستای سیاســت های اداره  کل منابع طبیعی استان 
و ســازمان جنگل ها و آبخیزداری کل کشور با تأکید بر 
۴ محور اساسی حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری انجام 

وظیفه می کند.
حمیدرضا قــره خانلو در ادامه به گــزارش پروژه 
های تملک دارایی های سرمایه ای اشاره کرد و گفت: 
در مجموع مبلغ ۱۱۴ میلیون تومان از محل اســتانی 
و ۴20 میلیــون تومان از محل صندوق توســعه ملی 
برای تعداد 8 پروژه اداره منابع طبیعی شهرستان بهار 
مصوب شــده و تاکنون در مجموع ۴6 درصد اعتبارات 

تخصیص یافته است. 

وی اعالم کرد: پروژه کنترل سیل و رسوب روستای 
همه کســی با ۹0 مترمکعب عملیات سنگی و مالتی، 
کنترل سیل و رســوب روستای لک با ۱00 مترمکعب 
عملیات خشــکه چین و ســنگی مالتی، احیا و اصالح 
مراتع روستاهای شهرستان شــامل حفاظت و قرق در 

یک هزار و ۱00 هکتار و کپه کاری انجام شده است.
وی نگهداری توســعه فضای سبز در حاشیه جاده 
همدان- کرمانشــاه و آقبالق و چایان شــامل آبیاری 
جنگلــکاری ها و نگهــداری در ســطح 620 هکتار، 

احداث آتش بر در یک هکتار، نگهبانی تاسیســات در 
۱2 ماه یک نفر، مرمت تشتک آبیاری 5000، واکاری 
یک هکتار، تامین بذر و نهال واکاری یک هکتار، ترمیم 
شــبکه آبیاری قطره ای یک هکتار را از دیگر اقدامات 

برشمرد. 
قره خانلو حفاظت و حمایــت از جنگل ها و مراتع 
روستاهای شهرستان شــامل تامین و تجهیز نیروهای 
حفاظتی با خرید وســایل جدید، گشت و مراقبت دائم 
و مستمر مراتع شهرســتان در 65 هزار هکتار، مبارزه 
با آفات گیاهی در ۳0 هکتار، خرید و نصب 2 دســتگاه 
دوربین های حفاظتی، تعمیر و تجهیز ساختمان اداری، 
آموزش و ترویج منابع طبیعی در روستاهای شهرستان 
آموزش مجریان و عشایر در شهرستانهای قصرشیرین و 
سرپل ذهاب 20 نفر روز، تولید برنامه های تلویزیونی و 

چاپ نشریه را از خدمات این اداره دانست.
وی اظهار داشــت: اجــرای عملیــات آبخیزداری 
بیولوژیکی و مکانیکی در حوزه فســیجان )روستاهای 
حیدره، فسیجان و گوشالن( شامل ۱0 هکتار کپه کاری 
همراه بذرکاری در روســتای گوشالن و اجرای عملیات 

سنگی - مالتی در حال اجرا است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان 
بهار از افتتاح پروژه عملیات کنترل سیل و رسوب همه 
کســی در دهه فجر خبر داد و گفت: این پروژه با اعتبار 
500 میلیون ریال از محل استانی و با اشتغالزایی ۱50 
نفرروز شامل عملیات سنگی- مالتی به ارتفاع ۴.5 متر 
و حجم ۴00 مترمکعب در روســتای همه کســی اجرا 

شده است.

آشنایی با امیر نوبرانی از فعالین عرصه ادبیات دفاع مقدس 
امیر نوبرانــی متولد ۱۳۴۹ در شــهر بهار، 
تحصیالت را تا مقطع اول متوســطه ادامه داد 
و در اوایل ۱۳65 بعنوان یک بسیجی به جبهه 
اعزام شد. در تاریخ 27 اردیبهشت ماه ۱۳65 در 
تک نیروهــای بعثی در منطقه مهران به همراه 
گروهی از همشهریان بهاری در محاصره دشمن 
قرار گرفته و در نهایت به اسارت نیروهای عراقی 
درآمــد. مدت چهار ســال و اندی در اســارت 
دشمن بود و در ۴ شهریور ماه ۱۳6۹ آزاد شده 
و به کشور عزیزمان بازگشت. سابقه هنری امیر 
نوبرانی به دوران کودکی و نوجوانی برمی گردد، 
از دوران کودکــی عالقه خاصی به نوشــتن در 
موضوعات گوناگون داشت، جالب است که هنوز 
یادداشت ها و خاطرات روزانه دوران نوجوانی را 

در اختیار دارد.
حتی در دوران اسارت نیز علیرغم محدودیت 
ها و ممنوعیت های شــدید از سوی عراقی ها 
ثبت خاطرات و نوشتن مطلب، نامه و یادداشت 

را فراموش نکرد، ضمن اینکه کارهای دیگر هنری مثل 
گلدوزی، نقاشی، خیاطی با سوزن و نخ و..... را نیز انجام 
می داد. در دوران اسارت کتاب هایی که توسط صلیب 
سرخ به دست آنان می رسید را مطالعه و گاهی چندین 

بار به ویژه داستان و رمان ها را می خوانده است.
در ایام بازگشت به میهن ادامه تحصیل را در اولویت 
قرار داد و البته خاطرات دوران اســارت را نیز به صورت 

مفصل نوشــت که بعدها همین یادداشت ها دست مایه 
چاپ کتاب رنج و گنج با موضوع خاطرات دوران اسارت 
شد و در ســال ۱۳۹۱ توسط انتشارات پیام آزادگان به 
چاپ رسید، دومین کتاب امیر نوبرانی رمان نشان آخر 
است که در سال ۱۳۹2 توسط انتشارات اخوان به زینت 

طبع آراسته شد.
 در ســال ۱۳۹6 داســتان بلند توهم در ژانر دفاع 

مقــدس را به همت انتشــارات روایت فتح به 
چاپ رســاند که خوشبختانه تا زمان برگزاری 
نمایشــگاه کتاب تهران به فروش رســید، به 
همین دلیل غرفه نشر روایت فتح در نمایشگاه 
امسال خالی از کتاب توهم بود، این کتاب حائز 
رتبه و جوایزی در جشنواره ها گردیده است. 

آخرین کتاب امیر نوبرانی زندگینامه سردار 
صارم طهماسبی از سرداران استان ایالم به نام 
بی قرار اســت که اخیرا انتشارات بنیاد حفظ 
آثار دفاع مقدس چاپ کرده اســت و در حال 
حاضر نیز مشغول نوشــتن خاطرات چند تن 
از آزادگان اســت و قصد چاپ و انتشار کتابی 
با عنوان مجموعه داســتانهای کوتاه را نیز در 

آینده دارد.
وی به همه به خصوص جوانها توصیه کرد 
با کتاب مانوس باشند؛ بویژه اینکه کتاب های 
خاطرات سرداران و رزمندگان دفاع مقدس را 
بخوانند زیرا گنج های فراوانی در این کتاب ها 
نهفته که به قول مقام معظم رهبری تا پنجاه ســال هم 

جا دارد که به این نوع کتابها پرداخته شود.
وی در پایان از عالقه مندان به داســتان و داســتان 
نویســی در ســطح شهرســتان بهار  دعوت کرد تا با 
همکاری اداره ارشــاد و بسیج هنرمندان در این عرصه 
وارد شــوند و آمادگی خود را برای کمک به آنان اعالم 

کرد.
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پارسا قاسمی آرتین حیدری امیر مهدی مرادی بارمان افتخاریابوالفضل رئوفی امیرمحمد نوری غالمی ابوالفضل عباسی آرین نوروزیابوالفضل حسینی نیا امیرحسین زیوری ابوالفضل سلیمی

عمران الوندی علیرضا جعفری باور علی رمضانی علیرضا محمودیرضا هوشمندی امیر حسام طالیی همراه سید محمد مهدی حسینی علیرضا شالبافیانرامتین واحدی علی غفاری سید محمد مهبد موسوی

کسری قهرمانی علی نعمتی طاها رضوانی علیرضا کرمیسید حسین نیشابوری علی اصغر طیبی طاها احمدی علیرضا عابدیانپرهام محمدی عرفان یونسی شایان موسوی

مبین عباسی ابوالفضل واثقی محمدرضا معصومی حامد زارعیمحمدرضا شفیعی فرزام یاسین ترابی محمدرضا فروزش علیرضا اکبریمحمدحسین مرادی سلیم نیما جعفری محمدرضا عباسی

امیراحمد سلیمانی ابوالفضل خدابنده لوئی یاشار وفایی ارشیا بهادربیگیمحمدیاسین سزا غالمی ابوالفضل حسین خانی نوید شیری ابوالفضل صرافیمحمدماهان علی پناهی ابوالفضل احمدلو امیرعباس قره باغی

امیر مهدی غالمی مبین مجرد کیان حسینیان محمد زهیر نوریحسین عطائی مبین عبدی علی فرخی محمد امین مهریپویان پناهی مانی نیازی علی احسان کیهانی

امیررضا عزتی راد محمدرضا صفری موفق محمد مهدی رضایی راکی محمدصالح رضاییمحمد امین قره خانلو محمدپارسا جاللی محمد مهدی جمشیدی محمدرضا مختاریابوالفضل نیازی محمد مهدی کاکائی محمد مرشدلو

محمدحسین عیوضی محمدپارسا عزیزی محمد ماهان گلجانی محمدحسین عبدلیمحمد امین وزیری محمد مهدی رفیعی محمد سام نعمتی محمدجواد یوسفیمحسن زارعی محمد مهدی حسنی محمد حسام احمدوند

مهدی وطن دوست محمدعرفان خوشبخت محمدطاها فریدونی مهدی خلوصیمحمدصادق راشدی محمدعارف قره خانی محمدطاها خانی محمد گلجانیمحمدسبحان شالبافیان محمدطاها نوری محمدصادق طالیی همراه

حسین نیکو امیرکسری رحیمی دلیران امیرعلی قره خانلو ابوالفضل طاووسی تابشمحمدصدرا علی بلندی امیرعلی هاشمی امیرعلی قره باغی یاسان عباسیمهدی شفیعی امیرعلی نجفی وحدتی امیرعلی جاللوند

پارسا قربانی امیرمحمد سعیدی امیرعلی پویا فر آرمین محمدیامیرحسین زمانی امیرعلی نیک پی امیررضا طاوسی آرمین محمدیامیرحسین خانجانی امیرعلی سلطانی امیرحسین مرادی خانلر
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گل های سرسبد آموزشگاه علیگلی شهرستان بهار

امیرحسین جعفری ابوالفضل وجدانی ابوالفضل حسین زاده امیر محمد پناهینویان وکیلی ابوالفضل صادقی یاسین نعمتی احمدرضا عبدیمهدیار مارالی ابوالفضل سلیمی یاسین رضایی

امیررضا غالمی امیرحسین شفیعی امیر مهدی عاشوری امیررضا عباسیابوالفضل وزیری کمال امیرحسین باقری فرزاد امید طیبی محمود امیرحسین نوری غالمی زادهابوالفضل قرائی بهادر امیر مهدی عزتی احمدطاها عبدی

محمدپویا نوری حکمت علی اصغر کلیائی رضا پرورش مراد محمدمجتبی احمدیابوالفضل جاویده صالح احمدی نیا امیرمحمد عظیمی رسا علیرضا بهادری شادیابوالفضل احمدی سید آرمان هادی ابوالفضل ملکی

محمدحسین رضایی محمد امین زارعی عرشیا افراسیابی محمدجواد اقدسیپرهام سوری علیرضا قره خانی سجاد فرخی محمد مهدی جعفریباربرد افتخاری علی اصغر جواهری رضا زمانی نیا

محمدرضا شاه مرادی محمدجواد مرشدلو محمد معین حسنی محمدرضا حیدریمحمد مبین شهبازی زارع محمدامین غیبی محمد مطلبی محمدحسین مرادیمحمد ماهان نیک مهر محمد مهدی رضایی محمد متین جلیلی

آریا فرزانه تابان امیرمحمد سفرنگ امیرعلی شعبانی آرش یوسفیامیرسام ملکی رضا امیرمحمد حیدری امیرعلی زنگنه امیرمحمد  یارعلیامیررضا سعادتی آرام امیرعلی محمدی امیرطاها حسینیان

محمد قربانی محمد حسام نجفی ماهان محمدی نیا محمد صالح فریدی وثوقسید محمد سهیل نوری محمد پارسا محمودی عرشیا همایونی محمد حسین نجفی حرمتسمیر احمدی محمد احسان ذوقی سینا مرادی سلیم

علی معصومی نجیب امیرعلی جاللی مقیم ابوالفضل امینی علی رازیمهدی محمدی امیرحسین قاسملو یاسین زبردستی نیک سپهر محمودیمحمدعارف پیله ور ابوالفضل نصرتی منعم مهدی یوسفی گلجو

محمدامین خاوری مسیب مهدی رضائی تواضعمحمد علی طالبی قانع محمد مهدی سفرنگ محمدیار احمدیمحمد احسان اختری محمد مبین واالیی شیری

ابوالفضل عزیزی محمدمهدی قره خانی محمدعلی اقبالی یوسف قهرمانی اقبالمحمدسجاد رستگار محمدماهان محمدی محمدطاها حبیبی محمدیاسین عزیزیمحمدرضا مرادی محمدعلی زارعی محمدسینا طالبی موید

محمد امین عزیزی محمدعلی سلگی علیرضا تقی پورمحمدیاسین قره خانی امیرعلی قادری حمیدی سهراب غفاریمحمدعلی طورجی نوید عزیزی
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ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر ، بدینوسیله از زحمات مدیر محترم آموزش 
و پرورش جناب آقای حاج یوسف سعیدی و معاونین و کارشناسان محترم و 
سوسن دشتی مدیر آموزشگاه، مجید صادقی پور معاون آموزشی، محسن ایوبی 
معاون پرورشی و همچنین زهرا قربانی، زهرا نوری زاده، مریم احمدی، والده 

نوری، فاطمه قاسملو، اعظم صفری، راضیه قاسملو، مریم جمالی، لیال یونسی، فاطمه 
سوار، جبار قره خانلو معلمان آموزشگاه تقدیر و تشکر به عمل می آوریم.

انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه باباطاهر شهرستان بهار

ضمن گرامی داشت دهه فجر بدینوسیله از زحمات مدیر محترم آموزش و 
پرورش جناب آقای حاج یوسف سعیدی و معاونین و کارشناسان محترم، 

همچنین از آقای جهانگیر آذریان مدیر آموزشگاه، و آقایان محسن طیبی محمود 
معاون آموزشی و وحید قاسمی معاون پرورشی تقدیر و تشکر به عمل می آوریم.

انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه علیگلی شهرستان بهار

محمدپویا نوری حکمت علی اصغر کلیائی رضا پرورش مراد محمدمجتبی احمدیابوالفضل جاویده صالح احدی نیا امیرمحمد عظیمی رسا علیرضا بهادری شادیابوالفضل احمدی سید آرمان هادی ابوالفضل ملکی
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گل های سرسبد آموزشگاه حضرت زهرا )س( شهرستان بهار

سبا نعمتی اصل زهرا زارعی ثنا بابایی سارینا کریمیآیسا قاسملو ریحانه نجفی پروا احمدی زهرا قربانیاسرا شیروانی حدیثه جعفری صبا آیناز بهارلوئی

حنانه قاضی ثنا جعفری آرینا همایونی حدیث گل طالبیهستی وردی پور پریناز فتاحی کسا یسنا قجریان ثنا صالحی منشهانیه قراخانی شبان پریناز غفاری یاسمن تقی پور

یسنا فتح الهی ملینا خمسه ئی ستایش طبرایی مهال افشاریریحانه شعبانی مرضیه قره خانی زهرا یوسفی مهرسا یونسی فضلآیسان بیرامی فاطمه خاوری زهرا جعفری بارور

زینب هوشمندی زینب جهانی حانیه قاسمی تاج زینب میرزائیبیتا سلگی زهرا سادات اصغری ثمین بنایی ماهر زینب محمد علی زادهآتنا صادقی رها شهبازی حسابی پرنیا کاشفی

یسنا کریمی فاطمه بابایی ستایش جلیلی نیایش عباسیالینا صادقیان ستایش نوری فخر سایدا نژادی فاطمه زهرا سیاح نوروزیالیسا صمدی نیایش طالیی ساجده زهرا نادرنیا

الینا درگاهی معصومه شفیعی طنین محمدی یسنا صادقیسلما عربی محدثه قراگوزلو سیده مائده مجیدی نگین دهقانیستیا آذرطوس مبینا عنایتی سوگند رستمی

یسنا یونسی مبینا صاحبی ستایش قره خانی خاشع یسنا صالحی منشریحانه علیزاده فاطمه زهرا طالبی آذین ستایش اسالمی وقار نازنین زهرا قنبری پاکریحانه جعفری مصلح فاطمه جعفری صارم سالینا طالبی

مهدیس جعفری فاطمه چهره گشا سیده ریحانه حسینی معصومه سلطانیریحانه احدی نیا غزل صمدی رضا ستایش غفاری یاوند فاطمه میرانیآیلین بهاری شکرانه چهره گشا زهرا قره خانلو

مائده شاهوندی سمیه طهماسبی زهرا وجدی کیان مائده افراسیابینوشین وزیری دالور سما حجتی بیتا اسدی سیده سوگند مصطفوینرگس پناهی فضلی ساناز سهرابی آیناز مینایی لطفی

نیروانا شیری زاد مهیا فروزان مبینا قره خانلر نازنین فاطمه منصوریطناز شایگانی احسن مهتاب پوینده خرم فاطمه قربانی نازنین زهرا اکبریسارا یوسفی معصومه خاوری مسیب عسل زارعی منفرد

آیسا خورشیدی هلیا خدابنده لو مهیا طورجی دانش المیرا سیفی مقامپریسا یونسی هستی غنی پوریان سوگند حدادزاده یگانه محمدی راستیباران یوسف پور هستی طورجی امین ستایش نظری
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گل های سرسبد آموزشگاه خاتم االنبیاء )ص( شهرستان بهار

گل های سرسبد آموزشگاه قصر ستاره ها شهرستان بهار

نازنین زینب نصرتی زوار فاطمه عباسی نصرت زهرا حاتمی نازنین زهرا جاللیمهدیس بابایی زهرا صدیقی یسنا وزیری انور مهدیس هوشمندیمحیا ریاضی خوشرو زهرا خاشع هاله حسینی

مهیا آذرطوس مائده جهانگیری ستایش وزیری انور مهتا محمودیهستی مرادی سما سادات حسینی ستایش قاسمی طاهر ملیسا مرادینسا سادات حسینی سالله قاسمی جمشید زهرا وزیری شجاع

محمدمهدی شفیعی علی خدابنده لوئی محمدکیان تبریزیانامیرحسین عباسی پی حسین مرادی محمدحسین طاهری حجتمحمدطاها زارعی امیرحسین محمدی

نیایش غالمی

فاطیما قنبری تینا ابراهیمی مهدیس وجدی فاطمه قاسمی طاهریسنا عباسی ندا خلوصیان مبینا باقری شقایق احمدینازنین نرگسی نازنین آزادی آیالر محمدی

فاطمه حمزه زهرا قاسمی ریحانه برزوئی ستایش قنبری رادیلدا قره خانی زهرا قاسمی تاج پریماه مینازاده زینب خلوصینازنین فاطمه نوبرانی نیک زهرا غفاری نوین پریا قاسمی

سونیا سلیمانی آیناز طالبی  زهرا عباسی بهارسبحان شیری مهزیار شیری ثنا سهرابییسنا همایونیامیر ارسالن ایپکی محمد کیان صبور

کوثر حیدری صدیقان سنا نبی پور سارا پژدادمقدم فاطمه ثنا فیروزیزهرا اسماعیلی فرجام سما نبی پور زهرا غفاری صدر غزل نوروزی سلیمباران قنبری پاک سلماء حمزه زهرا عالمه هویدا

محمدطاها بهرامی عارف طالبی قانع سپنتا قاسمی محمدصدرا قاسملو موحدامیرحسین یارعلی سیدمحمد ماهان موسوی امیرعلی قاسمی طاهر علی سهیلیان گوهرامیرحسین غنی هنر سیدعلی صمدی امیرعلی اکبری
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ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر ، بدینوسیله از زحمات مدیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای حاج یوسف سعیدی و 
معاونین و کارشناسان محترم همچنین از سوسن صفری موفق مدیر، پرستو ستوده معاون آموزشی، حبیبه بختیاری معاون 

پرورشی، معصومه عابدی معاون اجرایی  و مینا جلیلیان، معصومه غفاری پرند، زلیخا رادمرد، ربابه پرورش وصال، فریبا قره خانی 
نژاد، لیال سیفی، زیبا صادقیان، لیال رادمرد، صغری یونسی، عذرا معصومی بهار، ناهید احمدی شجاع، مرصع ابراهیمی معلمان 

آموزشگاهحضرت زهرا)س( شهرستان بهار تقدیر و تشکر به عمل می آوریم.
انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه حضرت زهرا)س( شهرستان بهار

ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر ، بدینوسیله از زحمات مدیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای حاج یوسف سعیدی و معاونین و کارشناسان محترم همچنین از 

مدیر آموزشگاه: سرکار خانم سمیه مرادی  و آموزگاران محترم سرکار خانم مرضیه جعفری - آرزو عبدالملکی و ندا آئینی تقدیر و تشکر به عمل می آوریم.

انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه خاتم االوصیاء شهرستان بهار

ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر ، بدینوسیله از زحمات مدیر 
محترم آموزش و پرورش جناب آقای حاج یوسف سعیدی و معاونین و 
کارشناسان محترم همچنین از ژاله قربانی مدیر آموزشگاه ، سپیده 

رستمی معاون
فاطمه خوش نوا دبیر پایه اول،  فاطمه بهادربیگی دبیر پایه دوم

 آموزشگاه خاتم االنبیاء)ص( شهرستان بهار تقدیر و تشکر به عمل می آوریم.

انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه خاتم االنبیاء)ص( شهرستان بهار

ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر ، بدینوسیله از 
زحمات مدیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای 

حاج یوسف سعیدی و معاونین و کارشناسان محترم 
همچنین از  خانم ها خسروی گویا مدیر آموزشگاه، 

جعفری معاون آموزشی، بهادری یکتا، اوجی، 
قروه ای، صفری و گلجانی

 معلمان و همکاران آموزشگاه قصر ستاره ها شهرستان 
بهار تقدیر و تشکر به عمل می آوریم.

انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه قصر 
ستاره ها شهرستان بهار
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تعرفه عوارض محلـــی شهرداری بهار سال 1398 23 یکشنبـه 14
بهمن ماه 1397 

شمـاره 4181

یکشنبـه 14 
بهمن ماه 1397 

شمـاره 4181 وژیه انهم شهرستان اللجینوژیه انهم شهرستان اللجین
سخن شورا :

))و امرهم شورای و بینهم((
وجود شــوراها هم برای ملت و هم برای دولت خوب اســت ، زیرا وسعت عمل دولت 
محدود اســت و مردم برای خودشان دلســوز تر و بر احتیاجات خودشان آگاه ترند 

))امام خمینی ره((
خدوانــد متعال را شــاکریم که توفیق خدمتگزاری به مردم شــریف و شــهید پرور 
شهرستان بهار را به ما عنایت نمود . در شورا هیچ نام و نشانی نیست ، جز خدمت به 
مردم و کســب رضایت خداوند منان از طریق کسب رضایت مردم . و ما هم با عشق 
به مردم عزیز که به ما اطمینان کردند و به دنبال آن پشــتیبانی و انرژی بخشــیدند 
توانستیم هر چند اندک خدمتی کرده باشیم. خدمت شهروندان فهیم شهرستان بهار 
عرض می کنم که اگر می خواهیم شــهری زیبا ، پیشرفته و توسعه یافته در تمامی 
عرصه ها داشته باشیم نیاز به همکاری همه جانبه عموم مردم از جمله افراد متمکن 

و سرمایه گذار دارد که به شرح اشاره می شود .
1-مدیریت شــهری بایستی زیرساخت های شهر را به لحاظ زمین ، عوارض نوسازی 

و تسهیالت دیگر با مردم همکاری و فراهم نماید .
2-مدیریت شهری نقش کلیدی در اقتصاد شهری و برنامه ریزی صحیح اقتصادی با 
محوریت درآمد پایدار با جذب و مشــارکت سرمایه گذاران با توجه به الگوی اقتصاد 

مقاومتی در توسعه خدمات مطلوبتر مساعدت نماید .
3-یکی از رویکرد ها به سمت تقویت درآمد پایدار از طریق تثبیت مشارکت مردم در 
تامین عوارض نوسازی و از همه مهمتر   بهره مندی از ابراز جدید تامین منابع مالی 

و جلب نظر و مشارکت سرمایه گذاران در اجرای پروژه های بزرگ شهری است . که 
در شهرداری بایستی تسهیالتی داشته باشد . 

4-مــا از عموم مردم عزیز نیز اوال تقاضامندیم در جهت توســعه و آبادانی شــهر در 
خصوص پرداخت عوارض نوســازی و کسب و پیشــه دیون خود دست شهرداری را 
بگیرند ، ثانیاً از افراد متمکن و ســرمایه گذاران عزیز شهرســتانی و استانی و حتی 
خارج از اســتان با منابع مالی عظیمی که دارند شــهرداری بهار را که در عرصه های 
مختلفی زیرســاخت و شرایط آن را مهیا نموده اســت را متصل نموده و همکاری و 

مساعدت نمایند . 
5-با توجه به مراتب فوق به نظر می رســد ورود ســرمایه گذاران و مشارکت بخش 
خصوصی در تمام حوزه های شــهری ضروری است.  چرا که کلیه حوزه های شهری 
با هم در ارتباط بوده و با یکدیگر اثرات متقابل دارند، لذا زمانی که پروژه عمرانی در 
شهر انجام میگیرد به دنبال خود رونق کسب و کار و تقویت در بخش های فرهنگی 
، اجتماعی ، اقتصادی، شهرســازی و معماری و حتی جذب گردشــگر و بسیاری از 
موارد دیگر را همراه دارد امید اســت با اتکا به خداوند متعال و اتخاذ تدابیر درست و 
مساعدت و یاری سرمایه گذاران و مردم عزیز در جهت ایجاد منابع مالی پایدار جدید 
شــهری به تمام اهداف و آرزوهای مد نظر که مهم تریــن آنها ارتقاء رضایت مندی  

شهروندان عزیز بهاری است دست یابیم .
 ان شاء اهلل 

مقدمه : 
   در اجراي ماده 30 آیین نامه مالي شــهرداریها، هر شــهرداري باید داراي تعرفه 
اي باشــد که در آن کلیه درآمدهاي شهرداري اعم از عوارض ، بهاء خدمات و سایر 
درآمدها که بوســیله شهرداري و موسســات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل 

مي شود ، درج شود .
در همین راســتا بدنبال اجراي قوانین و مقررات جاریه و به منظور شــفاف سازي و 
تکریــم ارباب رجوع ، روش محاســبه عوارض و بهاء خدمــات در چهار چوب قانون 
مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و ســایر مقررات مربوطه ، اطالع رســاني به 

عموم شــهروندان امري ضروري اســت . زیرا داشــتن اطالعات و آگاهي شهروندان 
از وضعیت منابع درآمدي شــهرداریها موجب ایجاد هماهنگي ، تشــریك مساعي ، 
مشــارکت و رعایت حقوق متقابل شهروندان با شهرداري خواهد شد و نهایتا موجب 
افزایش خدمات رساني هر چه مطلوبتر و موثر تر به همشهریان عزیز و رضایتمندي 
شــهروندان را بدنبال خواهد داشــت . این تعرفه دارای 2  بخش و در 2 فصل و 11 
ماده و شــامل 66 صفحه تنظیم شده اســت که ممهور به مهر شورای اسالمی شهر 

بهار و شهرداری  می باشد .

سخن شهردار :

با اســتعانت از درگاه احدیت و ســالم و صلوات بر محضر امام عصر )عج( و آرزوی 
سالمتی و طول عمر برای رهبر معظم انقالب و عرض ادب و احترام به مردم شریف 
ایران بویژه همشهریان محترم بهاری و درخواست علودرجات برای کلیه شهداء اسالم 

و سالمتی و طول عمر جانبازان،آزادگان و خادمین به کشوراسالمیمان.
در حال حاضر شهرداریها برای ارائه خدمات به شهروندان و مدیریت جامع شهری و 
پیگیری مطالبات شــهروندان و فراهم نمودن محیط سالم و با نشاط موظفند جهت 
پاسخگویی به این نیازهای بحق و روبه افزایش ضمن تعریف منابع درآمدی جدید که 
موجب فشارمضاعف به شــهروندان نگردد جهت ارائه خدمات با کیفیت باالترنسبت 

به تعریف منابع قابل وصول اقدام نماید.لذا این شهرداری جهت تحقق خواسته های  
شهروندان همه ساله اقدام به برنامه ریزی  مدون و مصوب که قابلیت اجراء راداشته 

باشد مینماید.
شــایان ذکر است در این راستا مســاعدت و همکاری شهروندان محترم درپرداخت 
بموقع عوارض و بدهی خود به شــهرداری میتواند تاثیر بسزائی در انجام پروژه های 
عمرانی با کیفیت و کمیت باال  داشــته باشــد در پایان ضمن تشــکر ازاعتماد شما 
مردم شــریف  به این جانب و پرســنل خدوم شهرداری تقاضا دارم با مشارکت خود 
در پرداخت بموقع عوارض  این  شــهرداری را در انجام پروژه های شــهری  بیش از 

گذشته مساعدت نماید.

کلیات و تعاریف مستندات قانونی وضع عوارض:
مستندات قانونی وضع عوارض :

1- قبل از انقالب : 
 O بند 8 ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334 

 O ماده 30 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346
2- بعد از انقالب :

O  بند 1 ماده 35 قانون تشــکیالت شــوراهای اســالمی کشــوری 
مصوب1361

 O بند الف ماده43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن 
در موارد معین مصوب1369

 O بند 16 ماده 71 قانون شوراها و اصالحیه های بعدی آن مصوب1375 
 O تبصره1ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب 1381

  Oتبصره1ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
قانون شهرداری مصوب 1334 

ماده 45- در وظایف انجمن شهر :
بند 8 – تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شــهر و همچنین تغییر 

نوع و میزان آن
آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 

ماده 30- هر شــهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع 
عوارض و بهای خدمات و ســایر درآمدهایی که به وســیله شهرداری و 
مؤسسات تابعه و وابســته به آن وصول یا تحصیل  می شود، درج و هر 
نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر 
تغییری که در نوع و میزان نرخ آن ها صورت می گیرد در تعرفه مذکور 

منعکس می شود. 
قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب 1361

ماده35-وظایف و اختیارات شورای اسالمی شهر:
1-مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می 
تواند با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر عوارضی متناسب با امکانات 

اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید.
قانون وصول برخــي از درآمدهاي دولت و مصــرف آن در موارد معین 

مصوب 1369 
ماده 43- الفـ  در صورتیکه درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض تکافوي 
هزینه هاي شــهرداریها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض 

موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود. 
قانون تشــکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب 

شهرداران با اصالحیه های بعدی مصوب 1375 
ماده 71- در وظایف شورای اسالمی شهر :

بند 16 – تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع 
و میزان آن با در نظر گرفتن سیاســت عمومی دولت که از سوی وزارت 

کشور اعالم می شود.
ماده 77 - )اصالحی 1386/8/27( شورای اسالمی شهر می تواند نسبت 
به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین 
بخشــی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه 

مصوب هیأت وزیران اقدام نماید. 
تبصره – عوارض ، یك ماه پس از ارســال هر مصوبه وزارت کشور قابل 
وصول است.وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض 
را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید. 
قانون اصالح موادي از قانون برنامه ســوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و 

فرهنگي جمهوري اسالمي ایران مصوب1381
ماده 5- تبصره1- وضع عوارض محلي جدید و یا افزایش نرخ هر یك از 
عوارض محلي، مي بایستي حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا 

در سال بعد تصویب و اعالم عمومي گردد .
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 

ماده 50- تبصره1 - شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر یك 
از عوارض محلي جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، 
موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراءدر سال 

بعـد، تصویب و اعالم عمومي نمایند.
منابع درآمدی شهرداریها :  

O درآمدهای ناشی از عوارض عمومی )درآمدهای مستمر(
 O درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

 O بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی 
 O درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری

  Oکمك های اهدایی دولت و سازمان های دولتی
 Oاعانات و هدایا و دارائیها
 Oسایر منابع تأمین اعتبار

تعاریف :
عــوارض محلی : به عوارضی اطالق می گردد که اختیار برقراری و وضع 
آن مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای 
اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01  اصالحات بعدی 

با شورای اسالمی شهر می باشد.
عوارض محلی عوارضي اســت که فارغ از تولید )اعم از کاال و محصول و 
یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا موجود( در محدوده شهرو حریم 
شــهر تعلق مي گیرد. از انواع عوارض محلي مي توان عوارض وضع شده 
براي زمین، ســاختمان، ماشین آالت و عوارض کسب و پیشه ، حرف و 

مشاغل خاص را نام برد. 
عــوارض ملی : به کلیه عوارضی اطالق می شــود که مرجع برقراری آن 
شورای اسالمی شــهر نبوده و قانونگذار صالحیت برقراری آن را تعیین 

نموده است. 
عوارض ناپایدار : مانند عوارض مازاد بر تراکم  مجاز / جرائم ناشــی از آراء 

قطعی کمیسیون ماده100و ... 
عوارض پایدار : مانند عوارض ملی/ نوسازی یا سطح شهر /خودرو/ 5درصد 
بلیط مســافر / صدور پروانه ساختمانی/ کسب و پیشه ، حرف و مشاغل 
خــاص و ...  عوارض آالیندگی : طبق تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر 
ارزش افزوده واحد های تولیدی آالینده محیط زیست که استاندارهای و 
ضوابط حفاظت محیط زیســت رارعایت ننماید طبق تشخیص و اعالم 
سازمان حفاظت محیط زیست )تا پانزدهم اسفند ماه سال برای اجرا در 
سال بعد( همچنین پاالیشگاهای نفت و واحدهای پیترو شیمی عالوه بر 
مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون مشمول پرداخت یك درصد از 

قیمت فروش به عنوان عوارض آالیندگی می باشند .
P : منظــور از )P( یا قیمت منطقه ای، آخرین ارزش معامالتی زمین و 
ساختمان بر مبنای اعالم سازمان امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده 

64 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
k : ضریب )P( است .

:S مساحت زیر بنا .
A‹: خالص مساحت بعد از تعریض

A  : مساحت زمین .
L1 : طول دیوارکشی .

N : تعداد واحد تجاری و حداقل آن برابر دو می باشد .
H : ارتفاع موجود .
H0 : ارتفاع مجاز.
L : دهنه موجود .
L0 : دهنه مجاز.

یك واحد مسکونی : عبارت است از کلیه ساختمان هایی که برای سکونت 
افراد و یا خانواده ســاخته می شــود و شامل اتاق ، آشپزخانه و سرویس 

های الزم می باشد . 
واحدتجاری : عبارت است از کلیه ساختمانهایی که برابر تبصره ذیل بند 
24 ماده 55 قانون شهرداری ها به منظور استفاده کسب و پیشه و تجارت 
احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشــش قانون نظام 

صنفی و یا واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشند . 
) موسســات عمومی ، دولتی ، غیردولتی ، وابســته به دولت و نهادهای 
انقالب اســالمی که با اصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول پرداخت 

مالیات هستند در این تعرفه واحد تجاری محسوب می شوند ( .
واحد صنعتی :عبارت است از کلیه ساختمان هایی که به منظور استفاده 
صنعتی و یا ایجاد کارگاههای صنعتی و تولیدی که احداث می شــوند ) 
صنعت توریســم ، جهانگردی و ایرانگردی با تایید ســازمان ایرانگردی و 
جهانگردی اگر مشمول تعریف تجاری نگردد در این قسمت قرارمی گیرد ( .

واحد های کارگاهی : عبارت از کلیه ســاختمانهایی که به منظور استفاده 
کارگاهــی و یا کارگاههای تولید خدمات احداث میگردد . چنانچه داخل 
محدوده قانونی باشد عوارض متعلقه بر اساس 50درصد کلیه عوارض پروانه 
های تجاری )تك واحدی و چند واحدی( و چنانچه خارج از محدوده قانونی 

باشد بر اساس تعرفه واحد های صنعتی محاسبه و وصول میگردد .
واحد اداری : عبارت است از کلیه ساختمان هایی دولتی و نهادهای انقالب 
اسالمی ، ساختمان هایی که از شمول تعریف بندهای 1 و 2 و 3 خارج 

باشند در ردیف واحد اداری قرار می گیرد . 
واحد آموزشــی : عبارت است از کلیه ســاختمان هایی که در کاربری 
آموزشی با تائیدیه ســازمان آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی به 
منظور احداث مهدکودک ، کلیه مدارس آموزشــی ) اعم از کودکستان ، 
دبســتان ، مدارس راهنمایی ، دبیرستان ها ، دانشگاه ها ، حوزه علمیه و 

سایر مراکز آموزشی ( احداث و مورد بهره برداری قرار  می گیرد . 
مراکز بهداشــتی و درمانی : عبارت است از کلیه ساختمان هایی که در 
کاربری مربوطه ) بهداشتی و درمانی ( با تائید سازمان بهداشت و درمان 
به منظور احداث حمام عمومی – تاسیسات بهزیستی – خانه بهداشت 
– بیمارستان ها – درمانگاه ها – مراکز بهداشتی – آزمایشگاه ها و مطب 
پزشکان ، داندان پزشکان ، ردیولوژیستها ، داروخانه ... احداث و مورد بهره 

برداری قرار می گیرد . 
اماکن ورزشی : عبارت است از اماکن ورزشی و تربیتی که درکابری مربوطه 
با تائید اداره کل تربیت بدنی احداث و مورد بهره برداری قرار می گیرد . 

تاسیسات و تجهیزات شهری : عبارت است از تاسیسات و تجهیزات شهری 
مانند : آب ، پست ترانسفورماتور ، پست برق ، گاز ، مخابرات و ... جهت رفاه 

عمومی شهروندان احداث می گردد . 
اماکن تاریخی و فرهنگی : عبارت است از ساختمان هایی که در کاربری 
مربوطه از قبیل موزه ها ، کتابخانه ها ، سالن اجتماعات ، نمایشگاه ها ) 
فرهنگی ، هنری و ... ( ســالن سینما ، تئاتر ، احداث و موره بهره برداری 

قرار میگیرد . 
تجاری متمرکز : به ســاختمان هایی اطالق می شود که فقط به عنوان 
تجاری مورد بهره برداری قرار می گیرد و طبقات آن به صورت مسکونی 
یا کاربری غیرتجاری مورد استفاده واقع نمی شود . مانند ، پاساژها ، مغازه 

های واقع در محدوده بازار و ....
قیمت ساختمان : قیمت ساختمان موضوع بند ج ماده 64 قانون مالیات 
های مستقیم مصوب اســفند 1366 مجلس شورای اسالمی که توسط 
کمیسیون تقویم امالک تعیین و ابالغ می گردد که به طور اختصار قیمت 

معامالتی ساختمان نیز گفته می شود . 
ساختمان بافت فرسوده: چنانچه هر گونه احداثی در بافت فرسوده شهری 
برابر با تائید  واحد شهرسازی انجام شود جهت مساعدت در ساخت و ساز 
در بافتهای فرسوده شــهر مذکور شهرداری 50درصد از عوارض و بهای 

خدمات اعم از آماده سازی و غیره وصول می نماید .
واحدهای خدماتی : عبارت از کلیه ساختمانهایی که به منظور خدمات 
رســانی احداث می گردند مانند )نانوایــی( ،حمام های عمومی و کلیه 

مراکزی که جهت خدمات رسانی به مردم مورد استفاده قرار میگیرد .
توجه : موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی سال 1398 بایستی رعایت 
شود :1- چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه 
باالترین قیمت منطقه ای بر ملك مشرف به معبر مالک عمل خواهد بود 
همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض 
بر اســاس باالترین قیمت منطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه 

منشعب می گرددمشروط به راه دسترسی محاسبه خواهد شد.
2- با توجه به دادنامه شماره 587 مورخ 83/11/25 و همچنین دادنامه 
شــماره 48 مورخ 85/2/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کسانی که 
بدون مجوز احداث بنا نموده اند عوارض متعلقه نیز مانند سایر پروانه های 

ساختمانی محاسبه و از مودی وصول خواهد شد  .
3-کلیه معافیتهای موجود در قوانین مصوب (پس از تصویب قانون مالیات 
بــر ارزش افزوده مصوب 87/2/17( و یا معافیتهایی که در قوانین بودجه 
سنواتی پیش بینی می گردد با رعایت تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه 
پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول 

استفاده از هیچ گونه تخفیف و معافیتی نخواهند بود.
4- بر اســاس تبصره 4 قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح های 
دولتی و شهرداریها در مواردی که تهیه زمین عوض داخل محدوده های 
مجاز برای قطعه بندی به تفکیك و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج 
به توســعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد 
تایید مراجع قانونی قرار بگیرد مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با 
تقاضای صاحب اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و 
عمران شهر عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و 
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هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت  50

ثش اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى  77
ؿَساّب 

َٓاسم صيش ثٌبي ػبختوبًْبي هؼ٤ًَي ت٢ ٍاضذي ثِ اصاي ّش هتش هشثْ ثِ ؿشش 
هوٌب َٓاسم پشٍاًِ ػبختوبًي هتٔلٞ ثِ هؼ٤ي . خذٍل ريل هطبػجِ خَاّذ ؿذ 

ّيئت هطتشم دٍلت ، ٍصاست ساُ ، هدلغ ؿَساي اػالهي هْش ثش اػبع هلَثبت 
ٍ ؿْشػبصي ٍ هلَثبت ؿَساي تبهيي هؼ٤ي اػتبى ٍكَل خَاّذ ؿذ  

 1جسٍل ضوبضُ  

هؼبضت پبس٣يٌگ ، ساُ پلِ ، آػبًؼَس ، ( 1)ثٌذ
ؿَتيٌگ صثبلِ ٍ خشپـتِ ثب سٓبيت هَاثي ًشش 

. تٜليلي ؿبهل هطبػجِ َٓاسم ًوي گشدد 
 

:   1تجلشُ 
اص ٍاضذ هؼ٤ًَي ت٢ ٍاضذي ،آيبًي اػت ٣ِ  هٌَِس

دس ػٌص ٍ يب ّش ًج٠ِ ثيؾ اص ي٢ ٍاضذ اضذاث 
ًـَد ٍ زٌبًسِ دس ّش ًج٠ِ ٍ يب ًج٠بت دٍ ٍاضذ 

ٍ دس . ػبختِ ؿَد ت٢ ٍاضذي هطؼَة ًوي ؿَد 
ايٌگًَِ هَاسد ًطَُ هطبػجِ َٓاسم صيش ثٌب 

اص ًَّ هدتوْ ّبي ( اضذاث آيبًي هؼ٤ًَي )
. ٓول خَاّذ ثَد  هؼ٤ًَي هال١

:  2تجلشُ 
هؼبضت پيلَت ، اًجبسي دس هطبػجِ َٓاسم 

.  لطبٍ هي گشدد َٓاسم % 50 
 :3تجلشُ 

ثِ اصاي ّش ٍاضذ پبس٣يٌگ الضاهي ضذا٣ثش ثِ هيضاى   
. هتش هشثْ َٓاسم هٌَِس ًخَاّذ ؿذ 25

ػَاضؼ غسٍض پطٍاًِ سبذتوبى هسىًَی ته ٍاحسی 

ف 
ػَاضؼ ّط سطح ثٌبی یه ٍاحس ضزی

هتطهطثغ 
حسالل ػَاضؼ ّط هتط هطثغ 

ثطیبل 
 P 30٪ 16500هتش هشثْ  60تب  1
 P 40٪ 16500هتش هشثْ  100تب  2
 P 52٪ 24000هتش هشثْ  150تب  3
 P 60٪ 24000هتش هشثْ  200تب  4
 P 80٪ 27000هتش هشثْ  300تب  5
 P 100٪ 33000هتش هشثْ  400تب  6
 P 120٪ 44000هتش هشثْ  500تب  7

هتش  600تب  500اص  8
ػٛاضؼ زیٛاض وطی زض ٍٞٙاْ غسٚض پطٚا٘ٝ ساذتٕا٘ی  P 160٪ 44000هشثْ 

 .  ٔحاسثٝ ٚ زضیافت ٔی ٌطزز P ×L7× تٝ ٔیعاٖ
. زض غٛضت اػالْ ٚاحس ضٟطساظی ضٟطزاضی

هتش هشثْ ثِ  600اص  9
 P 170٪ 44000ثبال 

15 
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ػَاضؼ پطٍاًِ سبذتوبى هسىًَی چٌس ٍاحسی ٍ هجتوغ 

 
 : 2هبزُ     

، زٌبًسِ ٟؼوتي اص ثشاي ّش هتش هشثْ ٟبثل ٍكَل هي ثبؿذ  P  15ثِ هبخز ( خبسج اص آيبًي) خ٤َصي  ت٠بهبي هبل٤يي خْت اضذاث اػتخش ، ػًَب ٍ  ثب ٍ 3ٍ  2ٍ  1ثِ ٌّگبم كذٍس پشٍاًِ ػبختوبى دس خذاٍل : َٓاسم اػتخش ، ػًَب ٍ خ٤َصي  : 1تجػطُ   
. آيبًي ثشاي ايي هٌَِس اػتٜبدُ ؿَد دس َٓاسم صيشثٌب هَسد هطبػجِ ٟشاس ًوي گيشد 

 

س   
و

ؼ 
َاض

ضطح ػ
ػَاضؼ 

هستٌس  
لبًًَی 

ًحَُ هحبسجِ ػَاضؼ ظیط ثٌبی هجتوغ ّبی هسىًَی 
 

 2جسٍل ضوبضُ  

تَؾیحبت 

َٓاسم صيش  002
ثٌبي كذٍس 

پشٍاًِ 
ػبختوبًي 

هدتوْ 
هؼ٤ًَي تب 

هتش  600
هشثْ ٍ 
 600ثيؾ اص 

تش هشثْ  م
 

تجلشُ 
هبدُ  1

50 
ٟبًَى 

هبليبت 
ثش 

اسصؽ 
اٛضٍدُ 
هلَة 

ػبل 
1387  ٍ

 16ثٌذ 
 71هبدُ 

ٍ هبدُ 
77 

ٟبًَى 
ؿَساّب 

هٌَِس اص هدتوْ ّب ٍ آپبستوبى ّبي هؼ٤ًَي آيبًي اػت ٣ِ (: 1)ثٌذ
. ضذاٟل دسا ي٤ي اص ًج٠بت ثيؾ اص ي٢ ٍاضذ هؼ٤ًَي اضذاث گشدد 

پلِ ، آػبًؼَس ، ؿَتيٌگ صثبلِ ٍ خشپـتِ  هؼبضت پبس٣يٌگ ، ساُ(: 2)ثٌذ
. ثب سٓبيت هَاثي ًشش تٜليلي ؿبهل هطبػجِ َٓاسم ًوي گشدد 

َٓاسم پشٍاًِ ػبختوبًي اساهي هتٔلٞ ثِ هؼ٤ي هْش ثش اػبع :  1تز٣ش 
هلَثبت هدلغ ؿَساي اػالهي ، ّيئت هطتشم دٍلت ، ٍصاست ساُ ٍ 

. ٍل خَاّذ ؿذ ؿْشػبصي ٍ هلَثبت ؿَساي تبهيي هؼ٤ي اػتبى ٍف
هيبًگيي ػٌص ّش ٍاضذ ٓجبست اػت اص ػٌص ًبخبلق ٣ل ثٌب :  2تز٣ش 

. ت٠ؼين ثش تٔذاد ٍاضذّب
. ثبيذ ي٢ دس ًِش گشٛتِ ؿَد (هيبًگيي ػٌص ٍاضذ ÷  100) ضذاٟل:  3تز٣ش 
هؼبضت پيلَت ٍ اًجبسي دس هطبػجِ  :  4تز٣ش 

. َٓاسم لطبٍ هي گشدد% 50
: 5تز٣ش

هتش هشثْ َٓاسم 25يٌگ الضاهي ضذا٣ثش ثِ هيضاى ثِ اصاي ّش ٍاضذ پبس١
. هٌَِس ًخَاّذ ؿذ 

 

ف 
هجٌبی هحبسجِ ػَاضؼ ّط هتط هطثغ سطح ًبذبلع ول سطح ًب ذبلع ثٌب ضزی

ثٌب 

ضياّ  6000حساهْ ( ٗياِٛثٚ ؾُح ٝاحس  ÷ 100*) P 65%ٗتط ٗطتغ  200تا  1
ضياّ  6000حساهْ ( تٚ ؾُح ٝاحس ٗياَٛ ÷ 100*) P 75%ٗتط ٗطتغ  400تا  2
ضياّ  6000حساهْ ( ٗياِٛثٚ ؾُح ٝاحس  ÷ 100*) P 90%ٗتط ٗطتغ  600تا  3
ٗتط  600تيف اظ  4

ٗطتغ 
P 95% (*100 ÷ ٗياِٛثٚ ؾُح ٝاحس ) ْضياّ  7000حساه

. حساهْ هي٘ت تطای ١ط ٗتط ٗطتغ ٗی تاقس 
 

 زض غٛضت اػالْ ٚاحس ضٟطساظی پطٚا٘ٝ ساذتٕا٘ی ػٛاضؼ زیٛاض وطی زض ٍٞٙاْ غسٚض
 . ٔحاسثٝ ٚ زضیافت ٔی ٌطزز P ×L7×تٝ ٔیعاٖ
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 ػَاضؼ پصیطُ ٍاحسّبی تجبضی ته ٍاحسی 
:  3هبزُ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ؼ 
ػَاض

وس 

هستٌس  ضطح ػَاضؼ 
لبًًَی 

ظ یه ٍاحس تجبضی ثب زٌِّ ٍ ًحَُ هحبسجِ ػَاضؼ پصیطُ یه هتط هطثغ ا
اضتفبع هجبظ 

 
 3جسٍل ضوبضُ 

تَؾیحبت 

َٓاسم پزيشُ  003
ي٢ هتش هشثْ اص 
ي٢ ٍاضذ تدبسي 

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى 
هبليبت ثش 

اسصؽ 
اٛضٍدُ 
هلَة 

 1387ػبل 
 16ٍ ثٌذ 
ٍ  71هبدُ 
 77هبدُ 

ٟبًَى 
ؿَساّب 

K : ؾطیت
S   : هسبحت
P   : لیوت هٌطمِ ثٌسی زاضایی
L :هَجَز ز ٌِّ

L0 : زٌِّ هجبظ
H :اضتفبع هَجَز 

H0 :اضتفبع هجبظ 
هتش 25ثِ اصاي ّش ٍاضذ پبس٣يٌگ الضاهي ضذا٣ثش ثِ هيضاى (: 1)ثٌذ

. هشثْ َٓاسم هٌَِس ًخَاّذ ؿذ 
هؼبضت پبس٣يٌگ ، ساُ پلِ ، آػبًؼَس ، ؿَتيٌگ صثبلِ ٍ (: 2)ثٌذ

لي ؿبهل هطبػجِ خشپـتِ ثب سٓبيت هَاثي ًشش تٜلي
. ًوي گشدد َٓاسم 

هجٌبی هحبسجِ ػَاضؼ یه هتط هطثغ اظ یه طجمبت ضزیف 
ٍاحس تجبضی 

 P.S6.صيش صهيي  1
 P.S30.ّو٤ٚ  2
 P.S5.اٍل  3
 P.S5.دٍم  4

ػَم ثِ  5
 P.S5.ثبال 

 P.S12.ًين ًج٠ِ  6

اًجبسي دس  7
ًج٠بت 

% P.S   20.هتلل  
% P.S       10.هدضا

زض غٛضت  ػٛاضؼ زیٛاض وطی زض ٍٞٙاْ غسٚض پطٚا٘ٝ ساذتٕا٘ی 
   ٔحاسثٝ ٚ زضیافت  P ×L7×    تٝ ٔیعاٖ اػالْ ٚاحس ضٟطساظی

 . ٔی ٌطزز
     

زٌبًسِ دٌِّ ٍ استٜبّ ه٘بصُ ثشاثش هَاثي ؿْشػبصي ٍ 
دٌِّ استٜبّ هدبص آالم ؿذُ تَػي ًشش تٜويلي ًجبؿذ 

هشثْ ٍاضذ تدبسي اص ٛشهَل سٍثشٍ  َٓاسم پزيشُ ي٢ هتش
. هي ؿَد  هطبػجِ
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: تٛضیحات   
. تطای ٞط ٔتط ٔطتغ ٔحاسثٝ ذٛاٞس ضس  P.S2. ػٛاضؼ پصيطٜ عثمات پايیٗ تط اظ ظيطظٔیٗ ، تٝ اظای ٞط عثمٝ پايیٗ تط اظ ظيطظٔیٗ (: 1) تٙس  
  ػٛاضؼ يه ٔتط ٔطتغ  P.S.20%زض ذػٛظ ا٘ثاضی ٔتػُ ٚ يا ٔجعا يه ٚاحس تجاضی ، ػٛاضؼ ٔتؼّمٝ تٝ اظای ٞط ٔتط ٔطتغ تطای ا٘ثاضی ٔتػُ تٝ ٚاحس تجاضی ٔؼازَ  (:2)تٙس  

. ٔاٖ عثمٝ لاتُ احتساب ٚ ٚغَٛ ٔی تاضس ػٛاضؼ يه ٔتط ٔطتغ پصيطٜ تجاضی ٜ P.S.10%پصيطٜ ٔحاسثٝ ٚ ػٛاضؼ ا٘ثاضی ٔجعا اظ ٚاحس تجاضی تٝ اظای ٞط ٔتط ٔطتغ ٔؼازَ
اظ ػٛاضؼ پصيطٜ ٚ ٚزض ٔٛضز تجسيس تٙای أالوی وٝ تسٖٚ پطٚا٘ٝ تجاضی اظ ضٟطزاضی ٚ فمظ % 20زض غٛضت تجسيس تٙای أالن زاضای پطٚا٘ٝ تجاضی اظ ضٟطزاضی (:3)تٙس  

ٚ ٔاتمی تٙای ( ػٛاضؼ فٛق تٝ ٔتطاغ ساتمٝ يا پطٚا٘ٝ ساتك ٔی تاضس . )اظ ػٛاضؼ پصيطٜ اذص ٌطزز % 60ضا زاض٘س ( 4تٙس) ساتمٝ فؼاِیت تجاضی  ضأُ حسالُ زٚ ٔٛضز اظ ٔٛاضز
( جسيس ٔغاتك لٛا٘یٗ ٚ ضٛاتظ تغٛض وأُ اذص ٌطزز

، لثٛؼ آب ، تطق ، ٌاظ، تطي ٔساضن اثثات تجاضی تٛزٖ ّٔه لثُ اظ تاسیس ضٟطزاضی ضأُ پطٚا٘ٝ وسة اظ اتحازيٝ غٙفی ٔطتٛعٝ ٚ يا سايط ٔطاجغ شيػالح (: 4)تٙس  
زاذت ٞیچ ػٛاضؼ ٚ يا پطزاذت ٔاِیات ساِیا٘ٝ ، پطٚا٘ٝ تجاضی ٔثٙی تط تجاضی تٛزٖ آٖ اظ ٔطاجغ شيػالح است وٝ زض ايٗ غٛضت ٚضؼیت ٔٛجٛز تّمی ضسٜ ٚ ٔطَٕٛ پط

ف ضا تطای ٔحاسثٝ جطيٕٝ ٚ ٕٞچٙیٗ ػٛاضؼ ساَ ٞای لثُ ٔطرع ذٛاٞس جطيٕٝ ای ٘رٛاٞس ضس ٚ تؼس اظ تاسیس ضٟطزاضی ٚجٛز ٞط يه اظ ايٗ ٔساضن غطفاً ساَ ٚلٛع ترُ
. ٚظاضت ٔحتطْ وطٛضضػايت ضٛز 20/11/69ٔٛضخ 3/24150ترص  ٘أٝ ضٕاضٜ  8زيٛاٖ ػساِت ازاضی ٚ تٙس  100اِی  97زض ضٕٗ ضػايت زاز٘أٝ ضٕاضٜ .ٕ٘ٛز 

. ػٛاضؼ فٛق اذص ٌطزز% 60ٔتط ٔطتغ 100ػٛاضؼ فٛق ٚ ٔاظاز تط% 80ٔتط ٔطتغ  100تا ٚ ٔاظاز تط آٖ ػٛاضؼ فٛق % 100ٔتط ٔطتغ  50ػٛاضؼ تجاضی ته ٚاحسی تا (: 4)تٙس  
   آٔٛظش ٚ پطٚضش اظ ػٙاٚيٗ ٔطتٛعٝ زض پطٚا٘ٝ ٞای ساذتٕا٘ی ، پصيطٜ ٚ ٘ٛساظی ٔحاسثٝ ٚ لاتُ ٚغَٛ % 5ػٛاضؼ  17/08/1395ٔٛضخ  40620تاتٛجٝ تٝ ٘أٝ ضٕاضٜ (5)تٙس  

 .ٔی تاضس 
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 ػَاضؼ پصیطُ ٍاحسّبی تجبضی چٌس ٍاحسی 
:  4هبزُ 

 

 ٔی ٕ٘ايس ٚ ٕٞچٙیٗ سطٚيس ْ عثمات ضا اظ ٞط عثمٝ لاتُ ضٚيتٚاحسٞای تجاضی وٝ تٝ غٛضت ٔجتٕغ ٚ پاساغ احساث ٔی ضٛ٘س ، فضای تاظ ٔطاػی وٝ زض ساذتٕاٖ أتساز زاضتٝ ٚ تٕا(: 1)تٙس :تٛضیحات
. تٟساضتی ٚ ٕ٘اظذا٘ٝ ٔطَٕٛ ػٛاضؼ پصيطٜ ٘رٛاٞس تٛز 

وس 
ًحَُ هحبسجِ ػَاضؼ پصیطُ یه هتط هطثغ اظ چٌس ٍاحس تجبضی ثب زٌِّ ٍ اضتفبع هجبظ هستٌس لبًًَی ضطح ػَاضؼ ػَاضؼ 

 4جسٍل ضوبضُ 
تَؾیحبت 

َٓاسم پزيشُ  004
ي٢ هتش هشثْ 
اص زٌذ ٍاضذ 

تدبسي ثب 
استٜبّ هدبص 

 

 50هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت ثش 

اسصؽ اٛضٍدُ 
 1387هلَة ػبل 

ٍ  71هبدُ  16ٍ ثٌذ 
ٟبًَى  77هبدُ 

ؿَساّب 

K :ؾطیت 
n : 2تٔذاد ٍاضذ تدبسي اػت ٍ ضذاٟل آى ثشاثش ثب       

 هي ثبؿذ
هٌَِس اص دٌِّ ٍ استٜبّ هدبص هَاثي آالم ؿذُ اص 

. ػَي ًشضْبي تٜويلي اػت 
S : هؼبضت صيش ثٌب

اصاي ّش اضذاث پبس٣يٌگ الضاهي ضذا٣ثش ثِ  ثِ: 1ثٌذ 
.  هتشهشثْ َٓاسم هٌَِس ًخَاّذ ؿذ  25هيضاى 

هؼبضت ساُ پلِ ، آػبًؼَس ، ؿَتيٌگ صثبلِ ٍ : 2ثٌذ
خشپـتِ ثب سٓبيت هَاثي ًشش تٜليلي ؿبهل 

. هطبػجِ َٓاسم ًوي گشدد 
 2دس كَست ت٘ييش ثْشُ ثشداسي اص آيتن ّبي ثٌذ : 3ثٌذ

. هَاثي تدبسي اخز خَاّذ ؿذ َٓاسم آى ثشاثش 
 

 
هجٌبی هحبسجِ ػَاضؼ یه هتط هطثغ اظ یه ٍاحس تجبضی طجمبت ضزیف 

صيشصهيي  1
 

×P×S(1+        )10 
 

ّو٤ٚ  2
 

×P×S(1+        )25 
 

اٍل  3
 

×P×S(1+        )3 
 

دٍم  4
 

×P×S(1+        )3 
 

ال ػَم ثِ ثب 5
 

×P×S(1+        )3 
 

ػٛاضؼ زیٛاض وطی زض ٍٞٙاْ غسٚض پطٚا٘ٝ ساذتٕا٘ی 
 P ×L7× تٝ ٔیعاٖزض غٛضت اػالْ ٚاحس ضٟطساظی 

 . ٔحاسثٝ ٚ زضیافت ٔی ٌطزز
اًجبسي دس ًج٠بت  6

 
% P.S 20. (        +1)هتلل                              

 
    P.S   (1+     10%.)        صاهح                           

ثبل٤ي ًين ًج٠ِ  7
 

×P×S(1+        )10 
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N 

N 

N 
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10 

10 

10 

10 

10 

N 

10 
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 پصیطُ ٍاحسّبی تجبضی چٌس ٍاحسیػَاضؼ 

 5: هبزُ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اْ قثمات ضا اظ ٞط قثمٝ لاتُ ضٚیت ٔی ٕ٘ایس ٚ ٚاحس ٞای تجاضی وٝ تٝ غٛضت ٔجتٕغ ٚ پاساغ احساث ٔی ضٛ٘س فؿای تاظ ٔطاػی وٝ زض ساذتٕاٖ أتساز زاضتٝ ٚ تٓ :1ثٌس 
 .، آسا٘سٛض ، ضٛتیًٙ ظتاِٝ ٚ ذطپطتٝ تا ضػایت ؾٛاتف قطح تفػیّی ضأُ ٔحاسثٝ ػٛاضؼ ٕ٘ی ٌطزز  ، ضاٞطٕٚٞچٙیٗ سطٚیس تٟساضتی ، ٕ٘اظ ذا٘ٝ ، پاضویًٙ ، ضاٜ پّٝ

 
 
 
 

وس 
هستٌس لبًًَی  ضطح ػَاضؼ ػَاضؼ 

ًحَُ هحبسجِ ػَاضؼ پصیطُ یه هتط هطثغ اظ 
چٌس ٍاحس تجبضی ثب اضتفبع ٍ زٌِّ غیط هجبظ 

                                                              5جسٍل ضوبضُ                 

تَؾیحبت 

َٓاسم پزيشُ ي٢  005
هتش هشثْ اص زٌذ 

ٍاضذ تدبسي ثب 
استٜبّ ٍ دٌِّ ٗيش 

هدبص 
 
 
 
 

ٟبًَى  50هبدُ  1تجلشُ 
هبليبت ثش اسصؽ اٛضٍدُ 

ٍ  1387هلَة ػبل 
ٍ هبدُ  71هبدُ  16ثٌذ 
ى ؿَساّب ٟبًَ 77

 K:     ؾطیت 
H  : استٜبّ هَخَد

H0  : استٜبّ هدبص
L  : دٌِّ هَخَد

L0  : دٌِّ هدبص
P   : ِاي ٟيوت ه٠ٌٌ
S  : هؼبضت
N   :تٔذاد ٍاضذ  ٍ

 2ضذاٟل ثشاثش ثب 
. هي ثبؿذ 

 10:ظیطظهیي
 25:ّوىف

 3:اٍل
 3:زٍم
 3:سَم ثِ ثبال

10( :ًین طجمِ) ثبلىي  

        P.S.10%هجعا   P.S.20%هتػل  

ػٛاضؼ زیٛاض وطی زض ٍٞٙاْ غسٚض پطٚا٘ٝ 
تٝ  زض غٛضت اػالْ ٚاحس ضٟطساظی ساذتٕا٘ی

 . ٔحاسثٝ ٚ زضیافت ٔی ٌطزز P ×L7× ٔیعاٖ
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 6: هبزُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ؿشش ًس ػٞاضو 
َٓاسم 

هؼتٌذ 
تٞييحات ٟبًًَي 

006 
 
 
 

َٓاسم  -
تثجيت 

ٍاضذّبي 
 تدبسي

 

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى هبليبت 
ثش اسصؽ 

اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16

 77هبدُ 
ٟبًَى 

ؿَساّب 

 .ریل تؼییي هی گشدد ؼثك فشهَل دس ؼثمِ ّوىف( هطشٍغ تِ اخز هدَص اص وویسیَى هادُ پٌح) تداسی تثثیت ػَاسض

P*S5 

 P ;فتشچِ اسصش هحاسثاتیلیوت ػشصِ تش اساس د 
M  ; تش اساس هتشاط هغاصُظشیة خذٍل 

  S ;هساحت 
 .هحاسثِ ٍ ٍصَل گشدد P*S15فشهَلّضیٌِ ػذم تاهیي پاسویٌگ تش اساس : 1تثصشُ 
فشهَل فَق دس ؼثمِ اٍل ٍ % 80دس هحاسثِ ػــَاسض تثثیت تداسیْــا دس ؼثمــات تغیش اصّوىف ٍ صیش صهیي اص: 2تثصشُ

 .دس هاتمی ؼثمات استفادُ گـشدد فشهَل فَق% 60
هالن  5دس خصَظ ظَاتػ ٍ همشسات ضْشساصی هشتثػ تا تثثیت تداسی پس اص پیطٌْاد ضْشداسی ٍ تاییذ وویسیَى هادُ 

 .ػول ضْشداسی خَاّذ تَد
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  .ز ٔی تاش سغح ٔغاظٜ% 35 ٔجاظ آٖ تاِىٗ تجاضی حساوثط ٔساحت سغح اضغاَ:  1تثػطٜ 
 P ×S7(            زفتط واض ، اتاق ٍٟ٘ثا٘ی ) ٘عيٗ ػٛاضؼ تاسیسات پٕپ ب:  2تثػطٜ 
 P ×S15سايٝ تاٖ پٕپ تٙعيٗ               :  3تثػطٜ 
 5P ×S ٌاضاغٞا                       P ×S5ٔسمف   P ×S 2/1ضٚتاظ ز ٔا٘ٙس آٞٗ فطٚضی ٚ ٔػاِح فطٚضی ٚ غیطٜ ٔحٛعٝ ٌاضاغٞايی وٝ استفازٜ تجاضی ضٖٛ:  4تثػطٜ 
. چٙا٘چٝ زض ػطغٝ فضای پٕپ تٙعيٗ ٚ ٌاظ ، فضای تجاضی جٟت ػطضٝ ٔحػٛالت احساث ٌطزز تط اساس ػٛاضؼ تجاضی جسَٚ ٔطتٛعٝ ٚغَٛ ٔی ضٛز :  5تثػطٜ 
ػٛاضؼ اضافٝ ٚغَٛ ٔی ٌطزز  % 1 0اضتفاع ظاضش ٚاحس ضٟطساظیتط اساسً تطاتط تؼطفٝ ٚ جٟت ٞط يه ٔتط ٔاظاز (ٔتٛسظ) ٔتط اضتفاع 6زض سِٛٝ ٞا ٚ ا٘ثاضٞا تا :  6تثػطٜ 
ٚ تػٛضت   P  7 جٟت ٔحسٚز وطزٖ ّٔه تٝ ٔاذص زض غٛضت اػالْ ٚاحس ضٟطساظی تجاضی ٚ ا٘ثاضی ٞای تاظضٌا٘ی ، سِٛٝ ٚ ػٛاضؼ زيٛاضوطی ازاضی، زض ٍٞٙاْ غسٚض پطٚا٘ٝ يا غسٚض ٔجٛظ أالن:  7تثػطٜ 

. عَٛ ٚغَٛ ٌطزز  تط ٞط ٔتط  P  5٘طزٜ وطی 
چٙا٘چٝ ظٔاٖ ٚ ّٟٔت ٔمطض زض ضٙاسٙأٝ ساذتٕاٖ ٔٙمضی ٘طسٜ تاضس ٚ ٔاِه احساث تٙا ٕ٘ٛزٜ تاضس ٚ تغییطات ٚ ٌستطش تٙا ٔٛجة تغییط زض ( : اغالحات ٚ تغییطات پطٚا٘ٝ ) ػٛاضؼ ٌستطش تٙا :  8تثػطٜ 

تٝ لیٕت ٔٙغمٝ ای ساَ ( تغییطات ٚ اغالحات ) لثُ تٝ لیٕت ٔٙغمٝ تٙسی ساَ اذص پطٚا٘ٝ ٚ ٔیعاٖ تٙا اضافی  (تغییط يافتٝ)اغالح ضسٜ ظاٖ تٙایزٞا٘ٝ ٚ اضتفاع ٔجاظ ، تطاوٓ ٚ عثمات ٌطزز ٔی تايست ػٛاضؼ ٔی
.  ٔٛضز تماضا ٚ ٔحُ تٙا تط اساس تؼطفٝ ػٛاضؼ ساَ جاضی ٔحاسثٝ ٚ تفاضُ ػٛاضؼ پطزاذتی ساَ اذص پطٚا٘ٝ تا ٔحاسثات ػٛاضؼ جسيس ٚغَٛ ٌطزز

. ػٛاضؼ ٔصوٛض ٘یع ٔحاسثٝ ٚ ٚغَٛ ذٛاٞس ضس ... زض غٛضت تسطی سايط ػٛاضؼ اظ جّٕٝ ٔاظاز تطاوٓ ، اضتفاع ، وٙسَٛ ٚ :  1تصوط 
. زا ٔی وٙس پیچٙا٘چٝ تماضای ٌستطش ٚ تٛسؼٝ تٙا تؼس اظ ّٟٔت ٔمطض زض ضٙاسٙأٝ ، ساذتٕاٖ غٛضت تٍیطز حسة زضذٛاست ٔاِه ٚ عی ٔطاحُ لا٘ٛ٘ی زٚ حاِت :  2تصوط 

. فٛق اِصوط ػُٕ ذٛاٞس ضس  8زض حاِتیىٝ ػّٕیات ساذتٕا٘ی تٝ پاياٖ ٘طسیسٜ ٚ پاياٖ واض غازض ٘طسٜ است تط اساس زستٛضاِؼُٕ تٕسيس ضٙاسٙأٝ ساذتٕاٖ ٚ تثػطٜ :  1/2
 .اسثٝ ٚ ٚغَٛ ذٛاٞس ضس زض حاِتیىٝ پايا٘ىاض غازض ضسٜ تاضس فمظ ػٛاضؼ آٖ لسٕت اظ تٙا وٝ تٛسؼٝ ٚ ٌستطش ٔی ياتس ٔح:  2/2

اتماء تٙا تاضس تٙای زض غٛضتی وٝ ضای لغؼی وٕیسیٖٛ ٔازٜ غس تط  پطٚا٘ٝ ساذتٕا٘ی اذتٕا٘ی ٚ يا تٙاٞای احساثی تسٖٚزضٔحاسثٝ ػٛاضؼ غسٚض پطٚا٘ٝ ٞای ساذتٕا٘ی تٙاٞای احساثی ٔاظاز تط پطٚا٘ٝ س:  9تثػطٜ 
. زضيافت ذٛاٞس ضس ٚ ٔحاسثٝ  ٔتؼّمٝ ٔاظاز تٙا ٔٙظٛض ٚ ػٛاضؼ ضتٛعٝ اظ جساَٚزض ضزيف ْاضافی 
اِی ضٟطزاضيٟا تا ٔٛافمت ٜ ْآئیٗ ٘اْ 32ٔٛزی ٚ تا ضػايت ٔازٜ تمسیظ ػٛاضؼ ٔٛضٛع ايٗ ترص ٘أٝ تطای ٔٛزيا٘ی وٝ لازض تٝ پطزاذت تٕاْ ػٛاضؼ ذٛز تٝ عٛض يىجا ٕ٘ی تاضٙس تا زضذٛاست : 10تثػطٜ 

. ضٟطزاض ا٘جاْ ٔی پصيطز
لطاض ٌطفتٝ ٚ ٔساضن ٚ  لا٘ٛ٘ی يا حطيٓ  ٔحسٚزٜ ترّفات ساذتٕا٘ی ٔاظاز ٚ تسٖٚ پطٚا٘ٝ ساذتٕا٘ی أالن ٔسىٛ٘ی ، غٙؼتی ٚ سايط واضتطيٟای ٚالغ زض حطيٓ ٔػٛب وٝ تا تػٛية حطيٓ زض زاذُ: 11تثػطٜ 

لیٕت ٔٙغمٝ ای  ٔثٙایٚ استفازٜ اظ ٔعايای آٖ ، تا ٚغَٛ وّیٝ ػٛاضؼ ٔتؼّمٝ ٔطتٛط تٝ ٔیعاٖ ترّف تط  ٔستٙسات ّٔه ٘طاٖ زٞٙسٜ احساث تٙا لثُ اظ تاضيد تػٛية حطيٓ ٔی تاضس تٝ جٟت ٚضٚز تٝ ٔحسٚزٜ
ضن ٚ ٔستٙس ضٚظ ٔی تاضس ٚ ٔسا ضطيةتسيٟی است ٔالن ٔحاسثٝ ػٛاضؼ ٔتؼّمٝ تٝ . تسٖٚ اضجاع تٝ وٕیسیٖٛ ٔازٜ غس ضفغ ٔطىُ ضسٜ ٚ ٌٛاٞی ػسْ ذالف غازض ٌطزز  ٚضٚز تٝ آٖ  ساَ تػٛية حطيٓ ٚ

 .ٔی تاضس  ٚ سايط ٔجٛظٞای ٚ زض غٛضت ٘یاظ اذص ٘ظطيٝ واضضٙاس ضسٕی زض ذػٛظ ساَ احساث تٙا  آٖ ضأُ پطٚا٘ٝ تاسیس ، پطٚا٘ٝ تٟطٜ تطزاضی
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تبسیسبت  ،ّتل آپبضتوبى، وطبٍضظی هعضٍػی ٍ اًجبضی ،هتل ،،آهَظضی،ٍضظضی، ذسهبتی، ثْساضتی،تبضیری ٍ فطٌّگی، ضستَضاى تبالض پصیطایی، ّتلضٍاًِ سبذتوبى ازاضی،غٌؼتیػَاضؼ ح

 ثِ اظای ّط هتط هطثغ هطثَط ثِ وطبٍضظی ٍ تبسیسبت ضْطی

                                        :   7هبزُ   
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ثِ اظای ّط هتط هطثغ  . . .غٌؼتی ، آهَظضی ، ٍضظضی ٍ  ػَاضؼ پطٍاًِ سبذتوبى ازاضی ،                                           

 
 6جسٍل ضوبضُ 
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ضستَضاى 
تبالضپصیطائی  

سبلي وٌفطاًس ٍ 
جلسبت ،وبفی 
ضبة ٍ فسَز 

هتل ،  ، ّتل  
 آپبضتوبىّتل 

 
ٍ اًجبضی ٍ  وطبٍضظی ٍ هعضٍػی

تبسیسبت هطثَط ثب وطبٍضظی 

 
تبسیسبت ضْطی 

 
 

 P 6 P 6 P 5/0 P 5/2 P 5/0 P 5/0 P 5/0 P 5/0 P 2 P 3 P 6 صيشصهيي 1

 P 18 P 12 P 50/1 P6 P 5/3 P 5/1 P 5/1 P 5/1 P 10 P 5 P 10 ّو٤ٚ 2

 P 12 P 8 P 1 P6 P 1 P 1 P 1 P 1 P 2 P 5 P 10 اٍل 3

 P 12 P 6 P 75/0 P3 P 8/0 P 75/0 P 7/0 P 75/0 P 2 P 3 P 5 دٍم 4

 P 5 P 5 P 5/0 P3 P 5/0 P 5/0 P 5/0 P 5/0 P 2 P 2 P 5 ػَم ثِ ثبال 5

ٍ ٍػ٤َ اًجبسي 6
 آؿپضخبًِ

P 6 P 6 P 5/0 P2 P 5/0 P 5/0 P 5/0 P 5/0 P 2 P 3 P 6 

 P 6 P 4 P 5/0 P5/3 P 5/0 P 5/0 P 5/0 P 5/0 P 3 P 3 ًين ًج٠ِ 7
P 6 

 P 6 P6 P2/1 P2 P 2/1 P 2/1 P 2/1 P 2/1 --- P 3ػشايذاسي  8
. ا ٍ غیشُ ثش اسبس تؼشفِ ٍاحذ ّبی تدبسی هحبسجِ ٍ لبثل ٍصَل هی ثبضذ دفبتش فشٍش گبساطّب ، آّي فشٍضی ُ: 1تجصشُ 
 .ػَاسض ٍاحذ ّبی وبسگبّی داخل هحذٍدُ لبًًَی ثش هجٌبی یه دٍم ػَاسض پشٍاًِ ّبی تدبسی هحبسجِ ٍ ٍصَل خَاّذ ضذ : 2تجصشُ 
. (دس صَست تخلف اخز خشیوِ وویسیَى الضاهی است .) 1398دس سبل  هؼبف هی ثبضذ ٌّگبم صذٍس پشٍاًِ اص ػَاسض پشٍاًِآپبستوبى ٍ وبفی ضبح ّتل  –ّتل هتل :3تجصشُ

پبسویٌگ دس صَست تبهیي دس پشٍاًِ سبختوبًی فَق هحبسجِ هی ضَد : 4تجصشُ 
 خذ ثَددس صَستیىِ ّشگًَِ ػَاسض اػالهی ثِ ضْشداسی دس تؼشفِ هزوَس هٌظَس ًطذُ ثبضذ ًضدیىتشیي تؼشفِ هَخَد هالن ػول خَا: 5تجصشُ

23 

 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 
 

 

وس   
ػَاضؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

ل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت ًحَُ ٍغَهستٌس لبًًَی 

يٞاتٍ ٝ ٛحٟٞ ت٘سيس  0015
ٝ نسٝض آ٘خٜی 

قٜاؾٜا٠ٗ  ٝپطٝا٠ٛ 
ؾاذت٘اٙ 

ٟبًَى  50هبدُ  1تجلشُ 
هبليبت ثش اسصؽ اٛضٍدُ 

ٍ ثٌذ  1387هلَة ػبل 
 77ٍ هبدُ  71هبدُ  16

ٟبًَى ؿَساّب 

ٍصاست هطتشم ٣ـَس ٍ ثب سٓبيت آخشيي دػتَس الٔول ّبي آى ٍ ؿَساي اػالهي ؿْش ٍ  24/11/71هَسظ  31/3/25281ؿْشداسي ه٤لٚ اػت ثب سٓبيت دػتَس الٔول ؿوبسُ  
ٟبًَى ؿْشداسيْب ًؼجت ثِ كذٍس دٛتشزِ اي ثِ ًبم ؿٌبػٌبهِ  55هبدُ  24دس هبدُ كذ ٍ ثٌذ       هَاثي ٍ ه٠شسات ًشش ّبي خبهْ ٍ تٜليلي ٍ ثب سٓبيت تشتيجبت ه٠شس 

.  ايي ٣ِ دس داخل هطذٍدُ ٍ ضشين هلَة ؿْش اضذاث خَاٌّذ ؿذ ػبختوبى ُ   ػبختوبى ثشاي ٣ليِ 
ٟبًَى ًَػبصي هطبػجِ دس ٗيش ايٌلَست ٍ ت٘ييشات ٓوذُ دس پشٍاًِ ثش اػبع ثٌذ ّبي ريل  29هبدُ  2دس كَست ٓذم توذيذ پشٍاًِ ػبختوبًي ثش اػبع تجلشُ  :تَهيطبت

ٟبثل هطبػجِ ٍ دسيبٛت اػت 
 .ٍسي اػت ٟيذ گشدد ٟبًَى ًَػبصي ٍ ٓوشاى ؿْشي دس پشٍاًِ ػبختوبًي ٣ِ اص ًشٙ ؿْشداسي ّب كبدس هي ؿَد ثبيذ ضذا٣ثش هذتي ٣ِ ثشاي پبيبى يبٛتي ػبختوبى هش 29هبدُ  2ًجٞ ثٌذ (:1)ثٌذ

ًؼجت ثِ تٔييي هْلت پشٍاًِ ػبختوبى اٟذام ( ، ة ، ج ، د  الٚ)ُ ٟبًَى ًِبم هٌْذػي ػبختوبى ؿَساّبي اػالهي ؿْش هي تَاًٌذ ثب تَخِ ثِ ضدن ٓوليبت ػبختوبًي ٍ ثش اػبع گشٍُ ثٌذي زْبسگبى
. ًوبيذ 

. پشٍاًِ ػبختوبًي ًوي ؿًَذ  ي ًوبيٌذ هـوَل پشداخت َٓاسم توذيذًؼجت ثِ توذيذ آى اٟذام م( دٍ ثبس)هبل٤يٌي ٣ِ دس هْلت ه٠شس دس پشٍاًِ ػبختوبًي (: 2)ثٌذ
ثِ ؿشش ريل  يب َٓاسم پشٍاًِ ػبختوبًي ٣ال پشداخت ٍ پشٍاًِ اخز ًـذُ ثبؿذ  يذ پشٍاًِ ػبختوبًي ٣ِ آتجبس آًْب ثش اػبع هْلت هٌذسج دس پشٍاًِ ػبختوبًي ثِ اتوبم سػيذُ ثبؿذثشاي توذ(: 3)ثٌذ

.  ٓول هيگشدد 
ٍ  ثِ اػتثٌبي َٓاسم ت٤ٜي٢ ، آتؾ ًـبًي ، آهبدُ ػبصي ، آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ، ضزٙ ٍ ٣ؼش پبس٣يٌگ ) َٓاسم ٣ليِ ٣ذّبي كذٍس پشٍاًِ ػبختوبًي % 10ٓوليبت ػبختوبًي ؿشٍّ ًـذُ ثبؿذ : الٚ 

. توذيذ پشٍاًِ ػبختوبًي دس ايي ؿشايي ثِ هَْٜم توذيذ هْلت هٌذسخبت دس پشٍاًِ هي ثبؿذ . ثِ تٔشِٛ سٍص ٍكَل گشدد  (تجذيل ٣بسثشي
پزيشُ ثش ضؼت ًَّ )َٓاسم صيش ثٌب ثِ تٔشِٛ سٍص % 20د هْلت ػبخت تب ي٤ؼبل سا داؿتِ ثبؿذ ٍ ديش تش اص هَسد ه٠شس هشاخِٔ ًوبيذ خْت توذيذ ٓوليبت ػبختوبًي ؿشٍّ ؿذُ ثبؿذ ٍ اه٤بى توذي: ة

. دد هطبػجِ ٍ ٍكَل گش (ت٤ٜي٢  ،آتؾ ًـبًي ، آهبدُ ػبصي ، آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ، ضزٙ ٍ ٣ؼش پبس٣يٌگ ٍ تجذيل ٣بسثشي )ثِ اػتثٌتبي َٓاسم(  ٣بسثشي
٣ليِ ٣ذّبي كذٍس پشٍاًِ ػبختوبًي ثب تٔشِٛ سٍص ثِ اػتثٌتبي % 30اص هْلت توذيذ ي٤ؼبلِ توذيذ پشٍاًِ اػتٜبدُ ٣شدُ ثبؿذ )ٓوليبت ػبختوبًي ؿشٍّ ؿذُ ٍ اه٤بى توذيذ ػبخت سا ًذاؿتِ ثبؿذ : ج

. ٍكَل ٍ ؿْشداسي پشٍاًِ سا ثِ هذت ي٤ؼبل توذيذ ًوبيذ  (تجذيل ٣بسثشي ت٤ٜي٢  ،آتؾ ًـبًي ، آهبدُ ػبصي ، آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ، ضزٙ ٍ ٣ؼش پبس٣يٌگ ٍ )َٓاسم
. آالم تَػي هٌْذع ًبُش ٍ ثجت دس دثيشخبًِ ؿْشداسي هي ثبؿذ  هٌَِس اص ؿشٍّ ٓوليبت ػبختوبًي(: 4)ثٌذ
دسخَاػت اثٌبل پشٍاًِ سا داؿتِ ثبؿٌذ ؿْشداسي هي ثبيؼت ًؼجت ثِ اػتشداد َٓاسم كذٍس پشٍاًِ اص اضذاث ثٌب كشٙ ًِش ًوبيٌذ ٍ ( ثبس اٍل )هبل٤يٌي ٣ِ ٟجل اص اتوبم هْلت ه٠شس دس پشٍاًِ (: 5)ثٌذ

. اٟذام ًوبيذ  ّضيٌِ ّبي اداسي% 10پغ اص ٣ؼش
 12خذٍل ؿوبسُ 

هْلت هلَة صهبى پشٍاًِ ػبختوبًي گشٍُ ػبختوبًي 

ُ هْلت پشٍاًِ ػبختوبًي هب 24+ ػبل تب ؿشٍّ ٓوليبت ػبختوبًي 1هتش هشثْ صيش ثٌب 2000تب : الٚ

هبُ هْلت پشٍاًِ ػبختوبًي  36 +ؿشٍّ ٓوليبت ػبختوبًي  تبػبل 1هتشهشثْ صيشثٌب  5000تب 2000: ج
      هتش هشث5000ْثيؾ اص : د

هبُ هْلت پشٍاًِ ػبختوبًي  48 +ؿشٍّ ٓوليبت ػبختوبًي  تبػبل 1صيش ثٌب 

. هَسد ٓول هي ثبؿذ  ثبالخذٍل  سُ  ثش اػبعي ٣ليِ پشٍاًِ ّبي كبدهْلت اتوبم ٓوليبت اضذاث ػبختوبى ثشا(: 1)تجلشُ 
.  هبًجٌذي اص ًشٙ هبل٢ ثِ ؿْشداسي اػت ٣ِ ثِ تبئيذ ٍ اهوبء هدشي ريلالش ٍ ًبُشاى ػبختوبى ثشػذ صهٌَى ثِ اسائِ ثشًبهِ ٍ ( خذٍل َٛٝ)ػبل  2ثيؾ اص هْلت پشٍاًِ ػبختوبًي (: 2)تجلشُ 
. ختوبًي هي ثبؿذ صهبى ؿشٍّ ٓوليبت ػبختوبًي دس كَست اسائِ گضاسؽ تَػي هٌْذع ًبُش ػبصُ ٟبثل هطبػجِ هي ثبؿذ دس ٗيش ايٌلَست ًيبصهٌذ توذيذ پشٍاًِ ػبي٢ ػبل هذت (: 3)تجلشُ 
. هي ثبؿذ  م ٣بسثشاي اتوب هبُ هْلت 24+ػبل ثشاي ؿشٍّ 1هـوَل خذٍل َٛٝ ًجَدُ ٍ هْلت ٟبًًَي ... كٌٔتي ٍ  -يػبختوبًْبي اًجبس(: 4)تجلشُ 

ػٞاضو ٗاظاز تطاًٖ اضتلاع ٝ  0016
ؾُح 

ٟبًَى هبليبت ثش  50هبدُ  1تجلشُ 
ٍ  1387اسصؽ اٛضٍدُ هلَة ػبل 

ٟبًَى  77ٍ هبدُ  71هبدُ  16ثٌذ 
ؿَساّب 

 P×S ×12ًج٠ِ ثِ ثبال ( 5/2)تشا٣ن استٜبّ ثِ اصاي ّش هتش هشثْ ثٌبي هبصاد ثِ -1
 P×S25 هَاثي ؿْشػبصيهتش هشثْ ثٌبي هبصاد ثش تشا٣ن ػٌص اؿ٘بل ثِ اصاي ّش -2

. 5هـشٍى ثِ سٓبيت اكَل ٍ هَاثي ؿْش ػبصي ٍ ًشش تٜليلي ٍ اخز هدَص اص ٣ويؼيَى هبدُ 
ٍ هَاثي ًشش  ش اؿ٘بل دس ٠ًبى هختلٚ ؿْش ثش اػبع َٟاًيي ٍ ه٠شسات هَهَِٓىهيضاى تشا٣ن پبيِ ٍ هبصاد ثش آى تب ػ٠ٚ پيؾ ثيٌي ؿذُ دس ًشش ٍ ّوسٌيي ع(: 1)ثٌذ

. تَػِٔ هلَة ؿْشي ثِ ؿشش ثبال هي  ثبؿذ 
.  هؼبضت پبس٣يٌگ ، ساُ پلِ ، آػبًؼَس ، ؿَتيٌگ صثبلِ ٍ خشپـتِ ثب سٓبيت هَاثي ًشش تٜليلي ؿبهل هطبػجِ َٓاسم ًوي گشدد (: 2)ثٌذ

. تشا٣ن پبيِ ضذاٟل تشا٣وي اػت ٣ِ دس هَاثي ًشش دس ّش ه٠ٌٌِ پيؾ ثيٌي ؿذُ اػت *
 .تشا٣وي اػت ٣ِ هَاثي ًشش اٛضٍى ثش تشا٣ن پبيِ دس ّش ؿْش هي ثبؿذ : د تشا٣ن پيؾ ثيٌي ؿذُ دس ًشش هبصا**
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 : 12هبزُ  
 

وس 
ػَاضؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

اسم  َٓ 0017
ت٤ٜي٢ 

صهيي ّبي 
ثبالي 

هتش ٍ 500
ت٤ٜي٢ 

ًج٠بتي ، 
ثبٗبت ٍ 
  هضسٍٓي

 1تجلشُ 
 50ادُ م

ٟبًَى هبليبت 
ثش اسصؽ 

اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16

 77هبدُ 
ٟبًَى 

ؿَساّب 

. ٍ اغالحیِ ثؼسی آى العاهی است  74ضػبیت لَاًیي ٍ همطضات ٍ لبًَى حفظ اضاؾی ظضاػی ٍ ثبغبت هػَة           :ت٤ٜي٢ ثبٗبت ٍ اساهي هضسٍٓي   -1
تب 2000، اساهي ثيي  A ×P 5هتش هشثْ  2000اساهي ٣وتش اص . ّ دسهطذٍدُ ٍ ضشين ثش اػبع هَاثي اساهي صسآي ت٤ٜي٢ ثبٗبت ٍ اساهي هضسٍٓي ٍاٝ -

 A ×P 2هتش هشثْ  3000، اساهي ثبالي  A ×P 3هتش هشثْ 3000
( : ًج٠بتي ) ت٤ٜي٢ آيبًي   -2

  S      ×P... هؼ٤ًَي ٍ ٗيشُ ( ًج٠بتي)َٓاسم ت٤ٜي٢ آيبًي  -الٚ
 S ×P 2تدبسي    ( ًج٠بتي)٤ٛي٢ آيبًي َٓاسم ت-ة

 

َٓاسم  0018
ػبث٠ِ داس 

٣شدى 
اهال١ ٍ 
اساهي  

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى هبليبت 
ثش اسصؽ 

اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16

 77هبدُ 
ٟبًَى 

ؿَساّب 

ٟبًَى ًؼجت اػٌبد ٍ اهال١ ت٤ٜي٢ ؿذُ اًذ  148ٍ  147ػبع هبدُ دس خْت تبئيذ ػشاًِ ٓوَهي ؿْشػتبى ٍ ػبث٠ِ داس ًوَدى اهال١ ٓبدي ٍ آًْبيي ٣ِ ثش ا
 .ٍ دس ؿْشداسي ٛبٟذ ػبث٠ِ ٓشكِ ٍ آيبى ّؼتٌذ ثش اػبع ٛشهَل صيش هطبػجِ ٍ دسيبٛت خَاّذ ؿذ 

 A ×P 5: هؼ٤ًَي ٓشكِ 
 A ×P 10 :تدبسي 

 A ×P 3: كٌٔتي 
 A ×P 10: اداسي 

 A ×P 5/0: ٛشٌّگي ، ٍسصؿي ، هزّجي ٍ خذهبتي  
 .ػبيش ٣ذ تٔشيٚ ًـذُ ًضدي٤تشيي آيتن تٔشِٛ هطبػجِ ٍ ٍكَل ؿَد 
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ػٞاضو تز٘يغ  0019

زٝ يا چٜس پالى 
 ٝ ػٞاضو حثتی

يي  اػياٛی تلٌيي
 ٝاحس ٗؿٌٞٛی ت٠

 زٝ يا چٜس ٝاحس
ٝ  ٗؿٌٞٛی

١٘چٜيٚ ػٞاضو 
تز٘يغ زٝ يا چٜس 

پالى ت٠ يي ٝاحس 
 تزاضی ٝ تلٌيي

يي ٝاحس  اػياٛی
ت٠ چٜس ٝاحس 

  راضی ت

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى هبليبت 
ثش اسصؽ 

اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16

 77هبدُ 
ٟبًَى 

ؿَساّب 

: كَل ؿْشػبصي ٍ هَاثي ًشش ّبدي ٍ تٜويلي ثـشش ريل ٟبثل ٍكَل اػت شَٓاسم َٛٝ دس كَست سٓبيت 
 

تدويْ  :الٚ 
 A×P2        هؼ٤ًَي   -1
 A×P4            تدبسي  : 2
 A×P          ػبيش       : 3

ل هي ٓالٍُ ثش هبثِ التٜبٍت َٓاسم پشٍاًِ ػبختوبًي اص ي٢ ٍاضذ ثِ زٌذ ٍاضذ ثِ ًشظ سٍص ٍ ّوسٌيي تبهيي پبس٣يٌگ ثِ ؿشش ريل َٓاسم ًيض ٍكَ آيبًي ت٤ٜي٢: ة
( خوْ ي٢ ٍاضذ تجذيل ؿذُ ثِ زٌذ ٍاضذ  S:)   .ؿَد 

 
 5S××P   هؼ٤ًَي            -1
 10S××P  خبسي               ت-2

وس 
ػَاضؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

ػٞاضو تط  0020
تآٌٚ ٝ پيف 

آٗسُی 

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى  50

هبليبت ثش 
اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى  77
ؿَساّب 

  P×S ×4 ثبل٤ي       P×S ×6   هؼ٠ٚ هٜيذ                                          هؼ٤ًَي  : الٚ 
 P×S ×7 ثبل٤ي      P×S10   هؼ٠ٚ هٜيذ                                            تدبسي    :    ة
 P×S ×6 ثبل٤ي       P×S 9هؼ٠ٚ هٜيذ        ٍ ٗيشُاداسي   كٌٔتي دس ٍاضذّبي : ج
  P×S×5 ثبل٤ي      P×S ×7   داؿتي دسهبًي ، پضؿ٤ي ٍ ٗيشُ     هؼ٠ٚ هٜيذ، ٌّشي ، ٍسصؿي، آهَصؿي ، ثِ دس ٍاضذّبي ٛشٌّگي: د

.  ٍصيش هطتشم ٣ـَس ثِ ؿشش ريل الصم الشٓبيِ اػت  08/12/1372هَسظ  ٣25798/1/3/34ليِ هَاثي ه٠شس دس ثخـٌبهِ (: 1)ثٌذ
ة ٍ َٓاسم ٍثؼتِ ٍ صيش ثٌبي هٜيذ هَسد اػتٜبدُ ٍاضذ ّبي هؼ٤ًَي ، تدبسي ، اداسي ، كٌٔتي ٟشاس گيشد ، ٓالٍُ ثش ايي ٣ِ خضٍ صيش ثٌبي هٜيذ هطؼَدسكَستي ٣ِ پيؾ آهذگي دس هٔجش ٓوَهي ، ثِ كَست س-1

. اى ٍكَل خَاّذ گشديذ اص ّش هتش هشثْ پيؾ آهذگي ثشاثش ايي تٔشِٛ هـشٍى ثش ايي ٣ِ اص ٟيوت سٍص صهيي تدبٍص ًٌوبيذ ، اص هت٠بهي. هشثًَِ ٍكَل خَاّذ ؿذ 
ٍ َٓاسم ٓالٍُ ثش ايي ٣ِ خضٍ صيشثٌبي ًبخبلق هطؼَة ( كشٛبً ثِ كَست ثبل٤ي)اگش پيؾ آهذگي ثِ كَست سٍثؼتِ ٍ داساي ديَاسّبي خبًجي ثبؿذ ٍلي ثِ كَست ثٌبي ٗيش هٜيذ هَسد اػتٜبدُ ٟشاس گيشد -2

. ي٢ ٍكَل خَاّذ ؿذ  ثٌذ% 50هشثًَِ ٍكَل خَاّذ ؿذ ، اص ّش هتش هشثْ پيؾ آهذگي 
. ثٌذ ي٢ ٍكَل خَاّذ ؿذ % ٠ٛ50ي هٔبدل ( تشاع)زٌبًسِ پيؾ آهذگي ثِ كَست سٍثبص ٍ ٛبٟذ ديَاسّبي خبًجي ثبؿذ -3

. هـوَل ه٠شسات ايي تٔشِٛ ًخَاّذ ثَد . ثِ كَست ػبيِ ثبى هَسد اػتٜبدُ ٟشاس گيشد زٌبًسِ پيؾ آهذگي ػ٠ٚ آخشيي ًج٠ِ ثٌب كشٛبً : (1)ثٌذ
هدبص ثَدُ ثبؿذ دس كَست اث٠بء تَػي ٣ويؼيَى هبدُ كذ ٍكَل َٓاسم پيؾ آهذگي ثِ كَست هبصاد ثش تشا٣ن هدبص ثش هجٌبي تٔشِٛ  تشا٣ن زٌبًسِ پيؾ آهذگي پغ اص ػبخت ثٌب ٍ خبسج اص دسكذ(: 2)ثٌذ

. هشثًَِ هطبػجِ خَاّذ ؿذ 
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ػٞاضو تز٘يغ  0019
زٝ يا چٜس پالى 

 ٝ ػٞاضو حثتی
يي  اػياٛی تلٌيي

 ٝاحس ٗؿٌٞٛی ت٠
 زٝ يا چٜس ٝاحس

ٝ  ٗؿٌٞٛی
١٘چٜيٚ ػٞاضو 
تز٘يغ زٝ يا چٜس 

پالى ت٠ يي ٝاحس 
 تزاضی ٝ تلٌيي

يي ٝاحس  اػياٛی
ت٠ چٜس ٝاحس 

  راضی ت

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى هبليبت 
ثش اسصؽ 

اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16

 77هبدُ 
ٟبًَى 

ؿَساّب 

: كَل ؿْشػبصي ٍ هَاثي ًشش ّبدي ٍ تٜويلي ثـشش ريل ٟبثل ٍكَل اػت شَٓاسم َٛٝ دس كَست سٓبيت 
 

تدويْ  :الٚ 
 A×P2        هؼ٤ًَي   -1
 A×P4            تدبسي  : 2
 A×P          ػبيش       : 3

ل هي ٓالٍُ ثش هبثِ التٜبٍت َٓاسم پشٍاًِ ػبختوبًي اص ي٢ ٍاضذ ثِ زٌذ ٍاضذ ثِ ًشظ سٍص ٍ ّوسٌيي تبهيي پبس٣يٌگ ثِ ؿشش ريل َٓاسم ًيض ٍكَ آيبًي ت٤ٜي٢: ة
( خوْ ي٢ ٍاضذ تجذيل ؿذُ ثِ زٌذ ٍاضذ  S:)   .ؿَد 

 
 5S××P   هؼ٤ًَي            -1
 10S××P  خبسي               ت-2

وس 
ػَاضؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

ػٞاضو تط  0020
تآٌٚ ٝ پيف 

آٗسُی 

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى  50

هبليبت ثش 
اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى  77
ؿَساّب 

  P×S ×4 ثبل٤ي       P×S ×6   هؼ٠ٚ هٜيذ                                          هؼ٤ًَي  : الٚ 
 P×S ×7 ثبل٤ي      P×S10   هؼ٠ٚ هٜيذ                                            تدبسي    :    ة
 P×S ×6 ثبل٤ي       P×S 9هؼ٠ٚ هٜيذ        ٍ ٗيشُاداسي   كٌٔتي دس ٍاضذّبي : ج
  P×S×5 ثبل٤ي      P×S ×7   داؿتي دسهبًي ، پضؿ٤ي ٍ ٗيشُ     هؼ٠ٚ هٜيذ، ٌّشي ، ٍسصؿي، آهَصؿي ، ثِ دس ٍاضذّبي ٛشٌّگي: د

.  ٍصيش هطتشم ٣ـَس ثِ ؿشش ريل الصم الشٓبيِ اػت  08/12/1372هَسظ  ٣25798/1/3/34ليِ هَاثي ه٠شس دس ثخـٌبهِ (: 1)ثٌذ
ة ٍ َٓاسم ٍثؼتِ ٍ صيش ثٌبي هٜيذ هَسد اػتٜبدُ ٍاضذ ّبي هؼ٤ًَي ، تدبسي ، اداسي ، كٌٔتي ٟشاس گيشد ، ٓالٍُ ثش ايي ٣ِ خضٍ صيش ثٌبي هٜيذ هطؼَدسكَستي ٣ِ پيؾ آهذگي دس هٔجش ٓوَهي ، ثِ كَست س-1

. اى ٍكَل خَاّذ گشديذ اص ّش هتش هشثْ پيؾ آهذگي ثشاثش ايي تٔشِٛ هـشٍى ثش ايي ٣ِ اص ٟيوت سٍص صهيي تدبٍص ًٌوبيذ ، اص هت٠بهي. هشثًَِ ٍكَل خَاّذ ؿذ 
ٍ َٓاسم ٓالٍُ ثش ايي ٣ِ خضٍ صيشثٌبي ًبخبلق هطؼَة ( كشٛبً ثِ كَست ثبل٤ي)اگش پيؾ آهذگي ثِ كَست سٍثؼتِ ٍ داساي ديَاسّبي خبًجي ثبؿذ ٍلي ثِ كَست ثٌبي ٗيش هٜيذ هَسد اػتٜبدُ ٟشاس گيشد -2

. ي٢ ٍكَل خَاّذ ؿذ  ثٌذ% 50هشثًَِ ٍكَل خَاّذ ؿذ ، اص ّش هتش هشثْ پيؾ آهذگي 
. ثٌذ ي٢ ٍكَل خَاّذ ؿذ % ٠ٛ50ي هٔبدل ( تشاع)زٌبًسِ پيؾ آهذگي ثِ كَست سٍثبص ٍ ٛبٟذ ديَاسّبي خبًجي ثبؿذ -3

. هـوَل ه٠شسات ايي تٔشِٛ ًخَاّذ ثَد . ثِ كَست ػبيِ ثبى هَسد اػتٜبدُ ٟشاس گيشد زٌبًسِ پيؾ آهذگي ػ٠ٚ آخشيي ًج٠ِ ثٌب كشٛبً : (1)ثٌذ
هدبص ثَدُ ثبؿذ دس كَست اث٠بء تَػي ٣ويؼيَى هبدُ كذ ٍكَل َٓاسم پيؾ آهذگي ثِ كَست هبصاد ثش تشا٣ن هدبص ثش هجٌبي تٔشِٛ  تشا٣ن زٌبًسِ پيؾ آهذگي پغ اص ػبخت ثٌب ٍ خبسج اص دسكذ(: 2)ثٌذ

. هشثًَِ هطبػجِ خَاّذ ؿذ 
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وس 
ضطح  ػَاضؼ

ػَاضؼ 
هستٌس 

لبًًَی 
تَؾیحبت ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی  

تط ٝاضو ع 0021
تاٛي ١ا ٝ 
ٗٞؾؿات 
اػتثاضی ٝ 

نٜسٝم ١ای 
هطو آحؿ٠ٜ 

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى هبليبت 
ثش اسصؽ 

اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16

 77هبدُ 
ٟبًَى 

 ؿَساّب

  
A+S×p×3                                          َٓاسم ثش ثب٢ً ّب 
A+S×10 ثب٢ً ّب                                      َٓاسم ثش ٓبثش  
A+S×p×3                          َٓاسم ثش هَػؼبت آتجبسي 
A+S×p             ٍ ٌَِٓاسم ثش كٌذٍٝ ّبي ٟشم الطؼ 

 ثب٢ً ّبي ٟشم الطؼٌِ
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:  13هبزُ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

وس 
ػَاضؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت 

ضو ػٞا 0022
ؾآيا٠ٛ 
ٝؾائٍ 

ٛؤي٠ 

ٍاًت ت٢ ٣بثيي   
هيٌي ثَع  

اتَثَع  
زشظ   ٣6بهيَى 
ثِ ثبال  زشظ ٣10بهيَى
تشيلش  

هَتَس ػي٤لت 

سيبل 000/250  
سيبل  000/350  
سيبل  000/400  
سيبل  000/400  
سيبل  000/450  
سيبل  000/500
 سيبل 80 /000
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وس 
 ػَاضؼ

ضطح 
ضؼ ػَا

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

0023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ػٞاضو تط 
ؾيٜ٘ا ٝ ٛ٘ايف 

ٝ ٗؿاتوات 
ٝضظقی ، 

ًٜؿطت ١ا ، 
اؾترط ١ا ، 
پاض٢ًا ، ت٠ٔ 

ًاتيٚ ٝ 
ق٢طتاظی ١ا 

 50هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت ثش 

اسصؽ اٛضٍدُ 
ٍ  1387هلَة ػبل 

ٍ  71هبدُ  16ثٌذ 
ٟبًَى  77هبدُ 

ؿَساّب 

 
ثْبي  ٛشٍؽ ثليي %  5

 50هبدُ  1تجلشُ كطٝـ هثط  0024
ٟبًَى هبليبت ثش 

اسصؽ اٛضٍدُ 
ٍ  1387هلَة ػبل 

ٍ  71هبدُ  16ثٌذ 
ٟبًَى  77هبدُ 

ؿَساّب 

 
. سيبل 000/000/2ثشاي ّش ٟجش هجلٖ : ثْبس  ؿْشًٍذاى ثَهي ه٠ين  ؿْش( الٚ 

 .سيبل  000/000/5هجلٖ ثشاي ّش ٟجش : ثَهي ؿْش ثْبس ٗيش  ثْبسي ػب٣ي دس ٗيش ؿْش ثْبسٍ اٛشاد ؿْشًٍذاى( ة
.  سيبل  000/000/2تؼ٘يل  اهَات ثذٍى تذٛيي دس ؿْش ثْبس هجلٖ ( ج
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ػَاسض  0025

سبلیبًِ 
هحل وست 

ثشای ولیِ 
هطبغل ٍ 

صٌَف تبثغ 
لبًَى ًظبم 

صٌفی ٍ 
لبًَى 

تدبست وِ 
هلضم ثِ 

ػضَیت دس 
اتحبدیِ 

صٌف 
هشثَط هی 

ثبضٌذ ٍ 
ل ٍ هطبؽ

 حشف خبظ
 وبسگبّی ،

ٍ هطبغل 
 خبًگی

 
 
 
 
 

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى 
هبليبت ثش 

اسصؽ 
اٛضٍدُ 

هلَة ػبل 
ٍ ثٌذ  1387

 71هبدُ  16
 77ٍ هبدُ 
ٟبًَى 

ؿَساّب 

S –  ؿبهل صيشثٌب ٍ اًجبس سٍثؼتِ ٍ ثبص   –هؼبضت
ٍاحذ  ػَاسض وست اص صهبى ثْشُ ثشداسی اصضبیبى روش است ٍصَل . ٍ تأییذ ضْشداسی  هی ثبضذ هجٌبی ػذم فؼبلیت ٍاحذّبی وسجی اسائِ گَاّی اتحبدیِ صٌفی هشثَعِ(: 1)تجصشُ

 تدبسی لبثل ٍصَل هی ثبضذ
  .ثدض ٍاحذّبی هتؼلك ثِ ثخص خصَصی هطوَل پشداخت ػَاسض هحل وست ًخَاٌّذ ضذ ثیوبسستبًْبی دٍلتی ( : 2)تجصشُ 

 .ثبضٌذ  هطبغل هحبسجِ ٍ هطوَل پشداخت ػَاسض سبلیبًِ خَد هیسبیشُ ػَاسض هٌظَس ًطذُ است ثش اسبس خذٍل ضبهل هطبغلی وِ دس تؼشفهطبغل خبظ ( : 3)تجصشُ  
 .سيبل  اخز هي ؿَد 30000دس ّش سٍصّش ًٜش دػت ٛشٍؽ  اي ُ اصة ثبصاسزِ ّبي هطلي َٓاسم ٍكَلي اص دػت ٛشٍؿبى:  (4)تجلشُ
.  لایر بابت ىر سال عوارض منظور خواىد شد 000/250نو بر اساس سالیا 88عوارض کسب قبل از سال (: 5)تبصره  

ف
سدی

 

 ػَاسض سالیاًِ صٌف 

ف
سدی

 

 ػَاسض سالیاًِ صٌف

ف
سدی

 

 ػَاسض سالیاًِ صٌف

* S *p ...خَارتار فرٍضاى ٍ 1 15% * S *p ...لَازم خاًگی ٍ 12  20%  23 
سایر هطاغل کِ در تعرفِ از آى ًام 

 Sxpx%20تردُ ًطدُ 

* S *p ...خیاط ، آریطگرٍ 2 15% * S *p ...سفال سراهیک ٍ 13  20%  
 

24 
 Sxpx%10 پارکیٌگْا 

* S *p ...خرازی ، تسازی، پَضاک ٍ 3 15% * S *pهْد کَدک  14  15%     

* S *p ...قٌاداى ٍ 4 15% * S *pتاضگاُ کلَج تفریحات سالن  15  15%     

* S *p ..تافٌدگاى فرش دستثافت ٍ 5 15% * S *pهسافر خاًِ  16  15%     

* S *p ...ًجاری ، چَب فرٍش ٍ 6 15% * S *pتٌگاُ  ّا ٍ هَسسات هسافرتری  17  20%     

* S *p ...تعویر کاراى دٍچرخِ ٍ 7 15%  18 
کیَسکْا ٍ دکِ ّای ثاتت ٍ هَقت حَاضی 

* S *pخیاتاًْا در صَرتیکِ هجَز قاًًَی داضتِ تاضد  20%     

* S *p ...پرٍفیل هصالح ٍ 8 20%  19 
تقَیتی  –حساتداری  –هاضیي ًَیسی ) اُ آهَزضگ

خیاطی  –آرایطی  –الکترٍ ًیک  –ًقطِ ترداری 
( تعلین راًٌدگی ٍ هکاًیکی 

S *p * 20%     

9 
تعویرکاى ، تعَیض رٍغٌی ، 

* S *p ...ترضکاری ٍ 20%  20 
درهاًگاّا ٍ  –دارٍخاًِ ٍ اًَاع ٍسایل تْداضتی 

 –هطة پسضکاى  –کلیٌیک ّای درهاًی 
گاُ آزهایص

S *p * 35%     

* S *p ...تعویرکاراى الکترًٍیکی ٍ 10 20%  21 

جایگاُ عرضِ  –هَسسات خدهات ٍ پیواًکاراى 
دفتر  –حساترسی  –دفاتر هٌْدساى  –سَخت 

 -دفاتر تیوِ  –دفتر اسٌاد رسوی  –ٍکالت 
هَسسات پرٍرش طیَر 

S *p * 20%     

* S *p ...قصاتاى ٍ 11 20%  22 
ًوایٌدُ گی ضرکتْای  –یي هاش –ًوایطگاُ هثل 

ضرکت ّای  –سازًدُ خَدرٍ هَتَر سیکلت 
هصرفی  –تعاًٍی تَزیعی 

S *p * 35%     
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  وس 

ػَاضؼ 
ضطح 

ػَاضؼ 
هستٌس 

لبًًَی 
ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت 

ػٞاضو  0026
اكتتاح 

ٝاحس١ای 
،  نٜلی

ذسٗاتی ٝ 
ؿيطٟ ٝ ٛوْ 

ٌٗاٙ 
ٝاحس١ای 
نٜلی ٝ 

تـييط قـْ 

 1 تجلشُ
 50هبدُ 

ٟبًَى 
هبليبت ثش 

اسصؽ 
اٛضٍدُ 

هلَة ػبل 
ٍ ثٌذ  1387

 71هبدُ  16
 77ٍ هبدُ 
ٟبًَى 

ؿَساّب 

.   تطاتط ػٞاضو ؾاال٠ٛ 3 :ح ٝاحس ١ا ػٞاضو اكتتا: آق 
. ػٞاضو ؾاال٠ٛ % 20 :ٝاحس ١ای نٜلی ٝاضو ٛوْ ٌٗاٙع: ب 
. ػٞاضو ؾاال٠ٛ % 20 :تـييط قـْ: د 

: تٞييحات
ق٢طزاضی تسٝٙ اذص ػٞاضو اكتتاح پطٝا٠ٛ ًؿة ضا نازض ٛ٘ٞزٟ ػٞاضو اكتتاح ًؿة تط ٗثٜای ؾاّ نسٝض ٗزٞظ زض نٞضت  چٜاٛچ٠(: 1)تٜس

چٜاٛچ٠ ٗٞزی زاضای ؾاتو٠ پطزاذت . زضذٞاؾت اكتتاح ًؿة اهسإ ٗی ُطزز زاقتٚ تؼطك٠ ٗهٞب ٗی تاقس زض ؿيط ايٜهٞضت تط اؾاؼ ؾاّ 
زض ٝاحس تزاضی ٝ ٛيع قـْ ٗٞضز اؾتؼالٕ تاقس ٗالى ٗحاؾث٠ ػٞاضو اكتتاح ًؿة اٝٓيٚ ؾاّ ػٞاضو نٜلی ٝ يا تطٍ تكريم ٗآياتی 

. پطزاذت ػٞاضو نٜلی ٝ يا اضائ٠ تطٍ تكريم ٗآياتی زض قـْ ٗٞضز ٛظط ٗی تاقس 
٠ً زض زاذْ ق٢ط ًٔي٠ نٜٞف ٗطت٠َٞ ... چٜاٛچ٠ زض نٞضت ضاٟ اٛساظی تاظاضچ٠ ٗرهٞل ١ط نٜق يا ق٢طى ٗكاؿْ كٜی، نٜؼتی ٝ (:2)تٜس

. ز ٗٞظق ت٠ اٛتواّ ضؾت٠ قـٔی ذٞز ت٠ ٗحْ زيسٟ قسٟ ٗی تاقسٙايزاز ٗعاح٘ت ٝ قاًی اظ َطف ا١آی ق٢طؾتاٙ يا اضُاٙ ذانی تاـ
ٝضت ػٔی آطاؼ ق٢طزاضی ت٠ لٗطت٠َٞ چٜاٛچ٠ ًؿث٠ ١ا ٛؿثت ت٠ ػٞاضو نسٝض يا ت٘سيس پطٝا٠ٛ ًؿة ذٞز اهسإ ٜٛ٘ايٜس ًاضقٜاؼ (: 3)تٜس

الظٕ ضا ت٠ ػْ٘ آٝضز زض ؿيط ايٜهٞضت ٗثٔؾ اػالٕ قسٟ زض ً٘يؿيٞٙ ٗی ٛ٘ايس تا ًؿث٠ ٗحتطٕ ٛؿثت ت٠ پيِيطی ػٞاضو ذٞز اهسإ ضا اػالٕ  ٗثٔـی
. ر٢ت اذص ضای اضؾاّ ٝ ضای نازضٟ اظ َطين ٗطارغ نازضٟ هاتْ پيِيطی ٗی تاقس 77ٗازٟ 
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وس 
        

ػَاضؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

ٍل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت ًحَُ ٍظهستٌس لبًًَی 

ػَاسض غشفِ  0027
ّب ٍ 

 ًوبیطگبّْب
اػن اص فشٍش، 

تخصصی، 
ادٍاسی، فصلی 

ٍ دائوی ٍ 
ثبصاسّبی سٍص 
دس هحذٍدُ ٍ 
حشین ضْش ثِ 

استثٌبء 
ًوبیطگبّْبی 
صٌبیغ دستی 

 ٍ فشش

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى هبليبت 
ثش اسصؽ 

اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16
 77ُ هبد

ٟبًَى 
ؿَساّب 

ضياّ ت٠ نٞضت ضٝظا٠ٛ ٗحاؾث٠ ٝ ٝنّٞ  10000ت٢ای اراضٟ ٌٗاٙ ر٢ت تطپايی ٛ٘ايكِا٢١ای كهٔی تط اؾاؼ ١ط ٗتط ٗطتغ 
 .ُطزز 
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وس  
      

ػَاضؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

هستٌس 
لبًًَی 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت 

ػٞاضو  0028
ٗحْ ١ای 
تلطيحی ٝ 
اهاٗتی ٝ 
پصيطايی 

زاذْ 
پاض٢ًا ٝ 

اٗاًٚ 
ػ٘ٞٗی ٝ 

ذهٞنی 

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى 
هبليبت ثش 

اسصؽ 
اٛضٍدُ 

هلَة ػبل 
ٍ ثٌذ  1387

 71هبدُ  16
 77ٍ هبدُ 
ٟبًَى 

ؿَساّب 

ت٢ای كطٝـ تٔيٍ  % 5ت٠ ٗيعاٙ 
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وس  
      

ػَاضؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

هستٌس 
لبًًَی 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت 

َٓاسم   0029
كذٍس 

ٍ هدَص 
ػبليبًِ 
ًلت 
د٣لْبي 

 هخبثشاتي 
 

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى 
هبليبت ثش 

اسصؽ 
اٛضٍدُ 

هلَة ػبل 
ٍ ثٌذ  1387

 71هبدُ  16
 77ٍ هبدُ 
ٟبًَى 

ؿَساّب 

 :غسٍض هجَظ ًػت زولْبی هربثطاتی ثِ ضطح جسٍل شیل ٍغَل گطزز
 P×s 125 هجَظ ًػت زول

 P×s 250 غسٍض هجَظ زض اهالن ذػَغی
 

ّا الذام  ّای هَسد ًظش اص ضشوت ّا هَظفٌذ ًسثت تِ اخز تیوِ ٍ تؼْذ خساست ٍ ایوٌی ًگام تٌظین لشاسداد ٍاحذ اهالن ضْشداسیتِ ُ : 1تثصشُ 
 .ًوایٌذ
. گشدد دس اهالن خصَصی اص خَد هاله اخز سالیاًِػَاسض :  2تثصشُ 
 S p20×                 ػَاسض سالیاًِ ًصة دول هخاتشات دس اهاوي ٍ هؼاتش ػوَهی          : 3تثصشُ 
 S p40×ػَاسض سالیاًِ ًصة دول هخاتشات دس اهاوي خصَصی                                   : 4تثصشُ 
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 :14هبزُ 
وس 

ػَاضؼ 
ضطح  

ػَاضؼ 
هستٌس 

لبًًَی 
ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت 

ت٢ای  0030
ذسٗات 
ؾآيا٠ٛ 

  

تجلشُ 
هبدُ  1

ٟبًَى  50
هبليبت 

اسصؽ  ثش
اٛضٍدُ 
هلَة 

ػبل 
1387  ٍ

 16ثٌذ 
 71هبدُ 

ٍ هبدُ 
ٟبًَى  77

ؿَساّب 

 ٣ؼجي ٣ِ دس ٣بسثشيْبي ٗيش هدبص ٍ ثذٍى پشٍاًِ دس  دػتِ اص ٍاضذ ّبي ثِ هٌَِس ػبهبًذّي ، ؿٌبػبيي ٍ اخز ثْبي خذهبت آى      
، ٣ويؼيَى  ٣100ويؼيَى هبدُ )ٙ اص ًشيٞ هشاخْ ريشثي ثْشُ ثشداسي هي ثبؿٌذ ه٠شس گشديذ ، تب تٔييي ت٤ليدس ضبل ّبي هدبص  ٣بسثشي

: ثْبي خذهبت ضٞ ثْشُ ثشداسي ػبليبًِ اص ٍاضذّبي هز٣َس ثِ ؿشش ريل ٍكَل گشدد( 77، ٣ويؼيَى هبدُ  5هبدُ 
ٛبٟذ ػبث٠ِ داساي ػبث٠ِ ٍ داساي تخلٚ ٣بسثشي 

ػِ ثشاثش تٔشِٛ كٌَٙ دٍثشاثش تٔشِٛ كٌَٙ ٣بثشي هدبص 
هدبص ثِ ٛٔبليت ًيؼت   ػِ ثشاثش تٔشِٛ ك٣ٌَٙبسثشي ه٘بيش 

ايدبد  الصم ثِ ر٣ش اػت دسيبٛت ثْبي خذهبت َٛٝ ّيسگًَِ ض٠ي خْت رئٌٜبى يب هبل٤يي ثبثت ػبث٠ِ تدبسي ٍ ت٘ييش ٣بسثشي: تَهيص
. كَست دٌّذ  ٛليليّبي تٜليلي پشداخت ٗشاهت سا ثش هجٌبي ٣بسثشي ًشش ت دس صهبى اخشاي ًشش اػت ه٤لٚ ًخَاّذ ٣شد ٍ ؿْشداسي

.  پشًٍذُ ّبي ايي ًَّ اهال١ سا ثِ كَست خذاگبًِ ٍ دس ٛشهْبي هخلَف ثجت ٍ هجي ًوبيٌذ  هٌَُٜذ هتلذيبى اهَس پيـِ ٍسي هوٌبً 
دس خلَف اهال١ ٍاْٟ دس هؼيش زٌبًسِ هبل٢ ت٠بهبي اػتٜبدُ اص هل٢ هز٣َس سا داؿتِ ثبؿذ ثب دسخَاػت ٣تجي هبل٢ ٍ اسائِ : 1تجلشُ 

. ٍكَل گشدد  خذٍل َٛٝ ٣بسثشي ثْبي خذهبت ػبليبًِ هٔبدلْٓذًبهِ هطوشي هجٌي ثش ٓذم ايدبد ػبث٠ِ ٍ ٓذم ت٘ييش ت
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وس 

ػَاضؼ 
ضطح  

ػَاضؼ 
هستٌس 

لبًًَی 
ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت 

ػٞاضو   0031
ثْبي 

خذهبت 
ضٞ 

 ٣بسؿٌبػي
 

تجلشُ 
هبدُ  1

ٟبًَى  50
هبليبت 

ثش اسصؽ 
 اٛضٍدُ

هلَة 
ػبل 
1387  ٍ

 16ثٌذ 
 71هبدُ 

ٍ هبدُ 
ٟبًَى  77

ؿَساّب 

 :تْای خذهات حك واسضٌاسی خْت پاسخ تِ ًمل ٍ اًتمال اهالن تِ ضشح صیش ٍصَل گشدد -
س تا حذاوث سیال 10000 صیش تٌای هفیذ تِ اصای ّش هتش هشتغػشصِ تؼالٍُ داسای اتٌیِ تِ ًسثت  اهالن تا واستشی اداسی ٍ هسىًَی -الف

 .ٍصَل گشدد سیال 3000000  سمف
ٍصَل سیال 5000000 حذاوثش تاسمفسیال  50000 صیش تٌای هفیذ تِ اصای ّش هتش هشتغ  ػشصِ تؼالٍُ اهالن تا واستشی تداسی تِ ًسثت -ب

 .گشدد 
ٍ ٍ تِ اصاء ّش هتشهشتغ ل سیا 5.000هتش هشتغ تِ اصای ّش هتش هشتغ  500ولیِ صهیٌْای هَخَد دس هحذٍدُ ضْشی تا ّش ًَع واستشی تا  -ج

 1.000هتش هشتغ تِ اصای ّش هتش هشتغ  2.000ٍ تِ اصاء ّش هتشهشتغ هاصاد تش سیال 3000هتش هشتغ تِ اصای ّش هتش هشتغ   2.000تا  500هاصاد تش  
 6.(سیال10000000 حذاوثش) سیال

 2000ٍ تیص اص سیال  2.000هشتغ تِ اصای ّش هتش هشتغ  هتش 2000تاغات داخل هحذٍدُ ٍ حشین ٍ صهیٌْای خاسج اص هحذٍدُ ضْشی تا  -د
 .(سیال10000000 حذاوثش) سیال 1.000هتش هشتغ 

 ٍ داخل حشین سیال300000 دٍدُ لاًًَیداخل هح اًتمالتْای خذهات حك واسضٌاسی خْت پاسخ تِ ولیِ استؼالهات غیش اص ًمل ٍ  -2
 .ٍصَل گشدد سیال600000

 .سیال  000/100 اػتٔالهبت ٍاضذ ضول ٍ ٠ًل ٍ تشاٛي٢ ٣بسؿٌبػي ٍ پبػخگَيي ثِ -3
سيبل ٍ 10000ثْبي خذهبت ٣بسؿٌبػي اهال١ ثب ٣بسثشي تدبسي ٣بسگبّي ٍ كٌٔتي ثش داخل ٍ خبسج ضشين ٟبًًَي ثش اػبع هتش هشثْ  -4

. سيبل هطبػجِ ٍ اخز گشدد10000000ضذا٣ثش تب ػ٠ٚ 
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وس 

      
ػَاضؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت ی هستٌس لبًَى

     ػٞاضو 0032
حن 

ًاضقٜاؾی 
ٝ ًطًٝی 

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى هبليبت 
ثش اسصؽ 

اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16

 77هبدُ 
ٟبًَى 

ؿَساّب 

 
 

تٔشِٛ تْيِ ٣ش٣ٍي اهال١ ٍاْٟ دس هطذٍدُ ٟبًًَي ٍ ضشين ؿْشداسي 
هؼبضت ثِ هتش هشثْ  ( ثِ سيبل)ُ اصاي ّش هتش هشثْ ثشداؿت ثب دٍسثيي ٍ هتش ة

هتش هشثْ  ٣100وتشاص سيبل ثب ّش هؼبضت 500000
هتش هشثْ 150تب100سيبل ثب ّش هؼبضت 600000

هتش هشثْ  200تب 150سيبل ثب ّش هؼبضت  700000

هتش هشثْ 250تب 200سيبل ثب ّش هؼبضت 850000

هشثْ  هتش500تب 250سيبل ثب ّش هؼبضت 1200000

هتش هشثْ  1000تب 500سيبل ثب ّش هؼبضت 1500000

 هتش هشثْ 2000تب 1000سيبل ثب ّش هؼبضت  2500000

هتشهشثْ 5000تب 2000سيبل ثب ّش هؼبضت 3500000

تب ي٢ ٤ّتبس  5000سيبل ثب ّش هؼبضت  4500000

ي٢ ٤ّتبس تب دٍ ٤ّتبس سيبل ثب ّش هؼبضت  5500000

٤ّتبس 5دٍ ٤ّتبس تب سيبل ثب ّش هؼبضت 7000000
٤ّتبس  5ثباليسيبل ثب ّش هؼبضت 9000000

اهبِٛ ٍ اخز هي ؿَد % 30اهال٣ي ٣ِ ٟؼوتي آيبًي داسًذ ثِ هجبلٖ َٛٝ 
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     وس 

ػَاضؼ 
ضطح 

ػَاضؼ 
ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

ت٢ای  0033
ذسٗات 

 َطح
 پاضًيَٜ
ػ٘ٞٗی 

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى  50

هبليبت ثش 
اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى  77
ؿَساّب 

دس خلَف ًطَُ اخشاي پبس١ ثبى ٍ ٍكَل َٓاسم هشثًَِ ، ه٠شس ؿذ ًجٞ تلَيت ًبهِ ؿوبسُ (1
. ُ ّيئت هطتشم ٍصيشاى ٍ هلَثبت ؿَساي ّوتبي اػتبى اٟذام گشدد 52018ت/147493

. ي ، ه٠شس ؿذ ثلَست ٍاگزساي ثِ ثخؾ خلَكي اخشا گشدد دس خلَف پبس٣يٌگ ّبي ٓوَم(2

ػٞاضو  0034
ٝضٝزت٠ 
ٗيازيٚ 

ٝ  ٗيٟٞ
تطٟ تاض 

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى  50

هبليبت ثش 
اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى  77
ؿَساّب 

. سيبل  6000ٍسٍدي اًَاّ ٣بهيَى : الٚ 
.  سيبل 2400ٍسٍدي اًَاّ ٍاًت : ة
. سيبل  1200ٍسٍدي اًَاّ ػَاسي : ج
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 وس 

ػَاضؼ 
ضطح 

ػَاضؼ 
هستٌس 

لبًًَی 
ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت 

زضآٗس ٝ  0035
ت٢ای 

 ذسٗات
ٛاقی اظ 
حْ٘ ٝ 

ر٘غ 
آٝضی  

ظتا٠ٓ 

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى هبليبت 
ثش اسصؽ 

اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16

 77هبدُ 
ٟبًَى 

 ساّبؿَ

.  َٓاسم ًَػبصي % 40ثشاي ٍاضذ ّبي هؼ٤ًَي هٔبدل : الٚ 
. هٔبدل َٓاسم ًَػبصياهب٣ي ، آهَصؿي ، ٍسصؿي : ة
% 250داخل ضشين  هٔبدل  ، پبيبًِ ّبي هؼبٛشثشي ، پبدگبًْبي ًِبهي ٍ اًتِبهي ، ٣بسخبًدبت،هٌت ّباداسي، ثْذاؿتي  :ج

. َٓاسم ًَػبصي 
. دسكذ َٓاسم ٣ؼت 60هٔبدل  ..، پبس٣يٌگْب ٍ ٗيشُ  ًيي دٛبتش خذهبتيٍاضذّبي كٌٜي ٍ ٣ؼجي ٍ ّور :د
. َٓاسم ًَػبصي% 500ثب٢ً ّب ٍ هَػؼبت هبلي آتجبسي :س
. َٓاسم ًَػبصي% 300ثْبي خذهبت هشا٣ض ٍ هَػؼبت ٍ آهَصؿگبّْب ٍ هذاسع ٗيش اًتٜبٓي :ص

ػوبًذ ٗيش ًَٜٓي هي ثبيؼت دس ٟبلت ٟشاس داد ّضيٌِ ٍاضذّبي ٣ِ تَليذ پؼوبًذ ًَٜٓي داسًذ ٓالٍُ ثش پشداخت ح: تجلشُ 
. خوْ آٍسي ٍ دٛي پؼوبًذ ًَٜٓي سا ثِ ؿْشداسي پشداخت ًوبيٌذ 
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وس 
ػَاضؼ    

ضطح 
ػَاضؼ  

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

ت٢ای ذسٗات   0036
ٛهة 

رسّٝ،ظيطؾاظی 
آؾلآت 

ُصض تٜسی 
اػُای تط ٝ ًق 

 50هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت ثش 

اسصؽ اٛضٍدُ 
 1387هلَة ػبل 

 71هبدُ  16ٍ ثٌذ 
ٟبًَى  77ٍ هبدُ 

ؿَساّب 

: ٗؿٌٞٛی زاذْ ٗحسٝزٟ هاٛٞٛی: آق 
. تاقسيٜ٘اً ًٔي٠ ؾاذت٘ا٢ٛای زاضای پطٝا٠ٛ ٗكّ٘ٞ پطزاذت ػٞاضو آٗازٟ ؾاظی ٛ٘ی  A× 120000×% 50ًِٜٔی كاهس پطٝا٠ٛ ؾاذت٘اٛی ت٠ اظای ١ط ٗتط ٗطتغ  -1
 A× 120000اضايی ت٠ اظای ١ط ٗتط ٗطتغ ت٠ ٗيعاٙ  -2

: تزاضی ٗحسٝزٟ هاٛٞٛی: ب
 A× 120000×% 120ًِٜٔی كاهس پطٝا٠ٛ ؾاذت٘اٛی ت٠ اظای ١ط ٗتط ٗطتغ ت٠ ٗيعاٙ   -1
 A× 120000×% 200اضايی ت٠ اظای ١ط ٗتط ٗطتغ ت٠ ٗيعاٙ   -2

: ؾايط ًاضتطي٢ا : د
 A× 120000اضايی  ت٠ اظای ١ط ٗتط ٗطتغ  ت٠ ٗيعاٙ  -1
  (ؾُح اقـاّ ) ظيط تٜای َثو٠ ١ٌ٘ق   S× 120000×% 50نٜؼتی ٝ ًاضُا١ی ت٠ اظای ١ط ٗتط ٗطتغ ت٠ ٗيعاٙ   -2
  A× 120000×% 200ازاضی ٝ قطًت ١ای زٝٓتی  -3
( ؾُح اقـاّ)ظيط تٜای َثو٠  ١ٌ٘ق  S× 120000×% 30ت٠ ٗيعاٙ :  زاذْ حطيٖ ( اٛثاضًكاٝضظی)ٗعضٝػی ت٠ اظای ١ط ٗتط ٗطتغ  -4
   S× 120000ذا٠ٛ تاؿی ت٠ اظای ١ط ٗتط ٗطتغ ظيط تٜای َثو٠ ١ٌ٘ق   -5
   S× ١120000تْ آپاضت٘اٙ ٝ ضؾتٞضاٙ ٝ كؿلٞز  –١تْ ٗتْ  -6
 A× 120000×% 50آٗٞظقی ، كط١ِٜی ، ذسٗاتی ، ت٢ساقتی ٝ زضٗاٛی  -7
. ؾايط ًاضتطي٢ای تؼطيق ٛكسٟ تط اؾاؼ ٛعزيي تطيٚ ٛٞع ًاضتطی ٗحاؾث٠ ٝ ٜٗظٞض ُطزز: ز
. ٗحاؾث٠ ٝ ٜٗظٞض ُطزز A× 120000×% 50ٗؿٌٞٛی ٝ تزاضی ذاضد اظ ٗحسٝزٟ هاٛٞٛی : ض

ػٞاضو تط  0037
اضظـ اكعٝزٟ 

ٛاقی اظ ارطای 
َطح ١ای ػ٘طاٙ 
ٝ تٞؾؼ٠ ق٢طی 

 50هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت ثش 

اسصؽ اٛضٍدُ 
 1387هلَة ػبل 

 71هبدُ  16ٍ ثٌذ 
ٟبًَى  77ٍ هبدُ 

ؿَساّب 

تَضیحبت هبخز ٍ ًحَُ هحبسجِ ػَاسض ُ ػَاسض ػٌَاى تؼشفسدیف 

تطای أالوی وٝ پس اظ تؼطیؽ  1
زض تطلطاض ٔیٍط٘س 

 *L40*P*ٔتطاغػطغٝ 
( ػطؼ ٔؼثط جسیس  –ػطؼ ٔؼثط لسیٓ )
 

ٚ ٕٞچٙیٗ ( ا٘جاْ ٔؼأّٝ )ظٔاٖ ٚغَٛ ایٗ ػٛاضؼ تٝ ٍٞٙاْ غسٚض پطٚا٘ٝ ساذت ٚ ٘مُ ٚ ا٘تماَ : 1تٙس 
. زضذٛاست ٔاِه ٔی تاضس 

أالوی وٝ زض اثط تؼطیؽ ٔؼثط لسٕتی اظ آٖ زض تؼطیؽ لطاض ٌیطز زض ایٗ حاِت ضٟطزاضی ٔی تٛا٘س : 2تٙس
. ػٛاضؼ ٔٛؾٛع ایٗ تؼطفٝ ضا زض ٔماتُ ٔكاِثات ٔاِه تٟاتط ٕ٘ایس 

چٙا٘چٝ ٔاِه تطاتط ؾٛاتف قطح ٞای تٛسؼٝ ضٟطی أىاٖ استفازٜ اظ ٔٛلؼیت جسیس ضا ٘ساضتٝ تاضس : 3تٙس 
. ضزاذت ایٗ ػٛاضؼ ٘رٛاٞس تٛز ٔطَٕٛ ج

ّٔه أالوی وٝ پس اظ اجطای قطح زض جثٟٝ ٞای تؼسی ٚالغ ٔی ضٛ٘س زض ایٗ غٛضت ٔتٙاسة تا فاغّٝ : 4تٙس 
. زضغس اظ ػٛاضؼ ٔٛؾٛع ایٗ تؼطفٝ ٔحاسثٝ ٚٚغَٛ ضٛز 50اظ ػطؼ ٔؼثط جسیس 

ٔٛاضزی اظ جّٕٝ تطاوٓ سكح ٚ اضتفاع ػالٜٚ تط اضظش افعٚزٜ ٘اضی اظ تؼطیؽ ٔؼثط K  زض تؼییٗ ؾطیة : تٛجٝ 
. ٘یع زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛز 

 

تطای أالوی وٝ پس اظ اجطای  2
قطح زاضای تالیٕا٘سٜ ٞستٙس 

 *L15*P*ٔتطاغػطغٝ 
( ػطؼ ٔؼثط جسیس  –ػطؼ ٔؼثط لسیٓ )
 

3 
أالوی وٝ ػمة ٘طیٙی ٘ساض٘س 

ِٚی ٔؼثط ٔططف تٝ ّٔه تؼطیؽ 
ٔیطٛز 

 *L20*P*ٔتطاغػطغٝ 
( ػطؼ ٔؼثط جسیس  –ض لسیٓ ػطؼ ٔؼة)
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: 15هبزُ 

وس        
ػَاضؼ 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی ضطح ػَاضؼ 

اكعايف ػٞاضو تط  0038
اضظـ ًاضتطی 

اٗالى ٝ اضايی 
ٛاقی اظ تـييط َطح 

تلهئی ١ای 
تٞؾٍ ٗطارؼ٠ 

هاٛٞٛی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٟبًَى  50هبدُ  1تجلشُ 
هبليبت ثش اسصؽ اٛضٍدُ 

 16ٍ ثٌذ  1387هلَة ػبل 
ٟبًَى  77ٍ هبدُ  71هبدُ 

ؿَساّب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نئی ضازاقت٠ تاقس ٝ ايٚ اٗط تاػج اكعايف اضظـ اٗالى ٝ اضايی كٞم ُطزز نٞضتی ٠ً ٗآي توايای ًاضتطی ٗـايط تا ًاضتطی ٗهٞب َطح تقدس 
قٞضای ػآی ق٢طؾاظی ٝ ٗؼ٘اضی ايطاٙ ، ق٢طزاضی هثْ اظ اضؾاّ پطٝٛسٟ ت٠ ( 7/2/1366ٝ انالحي٠ ٗٞضخ ) 19/11/1364ت٠ اؾتٜاز ٗهٞت٠ ٗٞضخ 

اضتطی كٞم اهسإ ٝ پؽ اظ اذص ي٘اٛت ٗؼتثط ت٠ ٗثٔؾ ٗطت٠َٞ اهساٗات الظٕ ً٘يؿيٞٙ ٗازٟ پٜذ تط اؾاؼ كطّٗٞ ظيط ٛؿثت ت٠ ٗحاؾث٠ اكعايف اضظـ ى
.  ضا زض ر٢ت اضؾاّ پطٝٛسٟ ت٠ ً٘يؿيٞٙ ٗازٟ پٜذ ٗؼّ٘ٞ ٛ٘ايٜس 

اكعايف اضظـ ًاضتطی اضايی ٝ اٗالى زاضای ٗؿتحسحات يا تسٝٙ ٗؿتحسحات ت٠ قطح كطّٗٞ شيْ ت٠ اظای ًْ ػطن٠ ٗٞضز ٛظط ٗحاؾث٠ ٝ ػٞاضو تط 
  .ُطزز ٝنّٞ

R=K×p×A 
                                                     =Pاسصؽ ه٠ٌٌِ اي 

 K;هشيت خذٍل ريل                            =Aخبلق هؼبضت ثٔذ اص تٔشين 
اظ اػياٙ ضاز اقت٠ تاقس هثْ  زض نٞضتی ٠ً ٗٔي ١ِٜإ نسٝض پطٝا٠ٛ ؾاذت٘اٛی توايای ًاضتطی ٗـايط تا ًاضتطی َطح تلهئی تطای تركی:1تثهطٟ 

اظ اضؾاّ پطٝٛسٟ ت٠ ً٘يؿيٞٙ ٗازٟ پٜذ هاٛٞٙ تاؾيؽ قٞضای ػآی ٗؼ٘اضی ٝ ق٢طؾاظی ايطاٙ ، ق٢طزاضی تط اؾاؼ كطّٗٞ ظيط ٛؿثت ت٠ ٗحاؾث٠ 
. اكعايف اضظـ ًاضتطی اهسإ ٛ٘ايس 

R=K ×A'×p 
                                                     =Pاسصؽ ه٠ٌٌِ اي 

 =Kهشيت خذٍل ريل                                             ='A خبلق هؼبضت ت٘ييش ٣بسثشي يبٛتِ
ض زض آٛسؾت٠ اٗالى تزاضی چٜاٛچ٠ پالًی تا ًاضتطی ؿيط تزاضی آحام ٝ ايٚ تز٘يغ تاػج اكعايف ز٠ٜ١ ٝ اكعايف تطاًٖ زض اضتلاع قٞز ٝ يا ب: 2تثهطٟ 

ٝيی ت٠ ٗؼثطی تا ًاضتطی رسيس تؼطيق قٞز ، ي٘ٚ ضػايت يٞاتٍ ٝ ٗوطضات ، ٗكّ٘ٞ پطزاذت ػٞاضو اكعايف اضظـ اٗالى ٝ احط تؼطيى پالى رْ
.  اضايی ، تز٘يغ ٝ اضظـ اكعٝزٟ ذٞا١ٜس قس 

. اذص ٛ٘ی ُطزز اكعايف اضظـ ٗٔياتت زض نٞضت تثسيْ ١ط ٛٞع ًاضتطی ت٠ ًاضتطی پاضًيَٜ ١يچ٠ِٛٞ ػٞاضيی ب: 3تثهطٟ 
چٜاٛچ٠ تؼًی اظ تـييط ًاضتطي٢ا تٞؾٍ ازاضات زٝٓتی ٝ اٗالى ذهٞنی تسٝٙ ١٘ا١ِٜی ٝ اذص ٗزٞظ الظٕ اظ ق٢طزاضی نٞضت ُطكت٠ تاقس : 4ٟ تثهط

 .ت٠ ٛطخ ضٝظ ػٞاضو اكعايف اضظـ اٗالى ٝ اضايی ٗی ُطزز 
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ػٞاضو تـييط 

ًاضتطی ػطن٠  
تخٜاء اضايی ت٠ اؼ

ٗتؼٔن ت٠ ٗؿٌٚ 
٢ٗط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ػٞاضو تـييط 

 
ٟبًَى  50هبدُ  1تجلشُ 

ليبت ثش اسصؽ اٛضٍدُ هب
 16ٍ ثٌذ  1387هلَة ػبل 

ٟبًَى  77ٍ هبدُ  71هبدُ 
ؿَساّب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ٟبًَى ضَٜ ٣بسثشي اساهي  1هبدُ  1ى تجلشُ ثشاي اهال١ ٍاْٟ دس هطذٍدُ ٟبًًَي ؿْش ٍ ٣ويؼيَ 5اخز هَا٠ٛت ٣ويؼيَى هبدُ 
 .صسآي ٍ ثبٗبت ثشاي اهال١ داخل ضشين هلَة الضاهي ثبؿذ 

 A×P×35ٗتط  50اظ يي تا  ٝ ٗرتٍٔ تـييط ًاضتطی ٗؿٌٞٛی ت٠ تزاضی -1
 A×P×30ٗتط  100تا  50ٝ ٗرتٍٔ اظ  ًاضتطی ٗؿٌٞٛی ت٠ تزاضی 1-1
 A×P×25ض ٗت 200تا  100ٝ ٗرتٍٔ اظ  ًاضتطی ٗؿٌٞٛی ت٠ تزاضی 1-2
 A×P×20ٗتط  1000تا  200ٝ ٗرتٍٔ اظ  ًاضتطی ٗؿٌٞٛی ت٠ تزاضی 1-3

 A×P×35 (ذسٗاتی  –هاتٔيت تزاضی )ذسٗات ًالٙ ق٢طی  نٜؼتی ٝاٛثاضی تزاضی ٝ تـييط ًاضتطی ٗؿٌٞٛی ت٠ -2
 .ت٠ ٜٗظٞض تكٞين ق٢طٝٛساٙ ت٠ ؾاذت پاضًيَٜ ػ٘ٞٗی ضايِاٙ: تـييط ًاضتطی ٗؿٌٞٛی ت٠ پاضًيَٜ  -3
 A×P×10 ... ضی ٗؿٌٞٛی ت٠ ؾايط ًاتطی ١ا تـييط ًاضب -4
 A×P×5  ( ذسٗاتی  –هاتٔيت تزاضی )ٝ نٜؼتی ٝ ذسٗات ًالٙ ق٢طی  تـييط ًاضتطی تزاضی ت٠ ٗؿٌٞٛی -5
 A×P×30  (تزاضی –ٗؿٌٞٛی ) تـييط ًاضتطی تزاضی ت٠ ٗرتٍٔ -6
 .ی ضايِاٙت٠ ٜٗظٞض تكٞين ق٢طٝٛساٙ ت٠ ؾاذت پاضًيَٜ ػٕ٘ٞ: تـييط ًاضتطی تزاضی ت٠ پاضًيَٜ  -7
 A×P×5  ٝ ت٠ ؾايط ًاضتطی ١ا زض نٞضت ػسٕ تؼطيق زض ًاضتطی ٗٞرٞز  ُطزقِطی –تـييط ًاضتطی تزاضی ت٠ تلطيحی  -8
 A×P×30 تـييط ًاضتطی تاؽ ت٠ ٗؿٌٞٛی  -9

 A×P×30 تـييط ًاضتطی ًكاٝضظی ت٠ ٗؿٌٞٛی  -10
 A×P×30 : تـييط ًاضتطی كًای ؾثع ، حطيٖ ؾثع ت٠ ٗؿٌٞٛی  -11
 A×P×60  (ٗؿٌٞٛی –تزاضی )ٟ ٗرتٍٔتـييط ًاضتطی تاؽ ب -12
 A×P×50  (ٗؿٌٞٛی –تزاضی ) ٗرتٍٔ تزاضی ٝ تـييط ًاضتطی ًكاٝضظی ت٠ -13
هاٛٞٙ حلظ ًاضتطی  1ٗازٟ  1ي٘ٚ ًؿة ٗٞاكوت ٛا٠ٗ ً٘يؿيٞٙ تثهطٟ : تـييط ًاضتطی كًای ؾثع ، حطيٖ ؾثع ت٠ ٗرتٍٔ -14

 .ٗحاؾث٠ ٗی ُطزز 20اضايی ٝ تاؿات تط اؾاؼ تٜس 
 A×P×50 تاؽ ت٠ تزاضی تـييط ًاضتطی  -15
 A×P×50: تـييط ًاضتطی كًای ؾثع ، حطيٖ ؾثع ت٠ تزاضی  -16
ت٠ ٜٗظٞض تكٞين ق٢طٝٛساٙ ت٠ ؾاذت پاضًيَٜ ػ٘ٞٗی : تـييط ًاضتطی كًای ؾثع ، ًكاٝضظی، تاؽ ، حطيٖ ؾثع ت٠ پاضًيَٜ -17

 .ضايِاٙ
 A×P×50 (ذسٗاتی –هاتٔيت تزاضی )تـييط ًاضتطی تاؽ ت٠ ذسٗات ًالٙ ق٢طی  -18
 A×P×30 (ذسٗاتی  –هاتٔيت تزاضی )يط ًاضتطی ًكاٝضظی ت٠ ذسٗات ًالٙ ق٢طی تـی -19
 A×P×60(: ذسٗاتی  –هاتٔيت تزاضی )تـييط ًاضتطی كًای ؾثع ، حطيٖ ؾثع ت٠ ذسٗات ًالٙ ق٢طی  -20
 A ×P×10 :        ًاضتطی ٗٞرٞز زض تـييط ًاضتطی ًكاٝضظی ت٠ ؾايط ًاضتطی ١ا زض نٞضت ػسٕ تؼطيق -21
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ًاضتطی ػطن٠ 

ت٠ اؾتخٜاء اضايی 
ٗتؼٔن ت٠ ٗؿٌٚ 

٢ٗط 

 
ٟبًَى  50هبدُ  1تجلشُ 

هبليبت ثش اسصؽ اٛضٍدُ 
 16ٍ ثٌذ  1387هلَة ػبل 

ٟبًَى  77ٍ هبدُ  71هبدُ 
ؿَساّب 

 A×P10ی تاؽ ت٠ ؾايط ًاضتطی ١ا تـييط ًاضتط -22
 A×P×5 اٛثاضی ٝ ًاضُا١ی  تـييط ًاضتطی ًكاٝضظی ت٠ نٜؼتی -23
   A×P×10 اٛثاضی ٝ ًاضُا١ی  تـييط ًاضتطی تاؽ ت٠ نٜؼتی -24
 A×P×20ت٠ ٗؿٌٞٛی ( ذسٗاتی  –هاتٔيت تزاضی )تـييط ًاضتطی ذسٗات ًالٙ ق٢طی  -25
 A×P×40 ٗرتٍٔ  تزاضی ٝ ت٠( اتی ذسٕ –هاتٔيت تزاضی )تـييط ًاضتطی ذسٗات ًالٙ ق٢طی  -26
 A×P5 ت٠ نٜؼتی ( ذسٗاتی  –هاتٔيت تزاضی )تـييط ًاضتطی ذسٗات ًالٙ ق٢طی  -27
ت٠ ٜٗظٞض تكٞين ق٢طٝٛساٙ ت٠ ؾاذت پاضًيَٜ :  ت٠ پاضًيَٜ( ذسٗاتی  –هاتٔيت تزاضی )تـييط ًاضتطی ذسٗات ًالٙ ق٢طی  -28

 .ػ٘ٞٗی ضايِاٙ
 ًاضتطی ٗٞرٞز   زض ت٠ ؾايط ًاضتطی ١ا زض نٞضت ػسٕ تؼطيق( ذسٗاتی  –ت تزاضی هاتٔی)تـييط ًاضتطی ذسٗات ًالٙ ق٢طی  -29

A ×P×3 
 A×P×15 تـييط ًاضتطی نٜؼتی ًاضُا١ی ٝ اٛثاضی  ت٠ ٗؿٌٞٛی  -30
 A×P×15  (:ٗؿٌٞٛی –تزاضی )زاذْ ٗحسٝزٟ هاٛٞٛی  ٗرتٍٔ تزاضی ٝ تـييط ًاضتطی نٜؼتی ًاضُا١ی ٝ اٛثاضی ت٠ -31

 A×P×20  (:ٗؿٌٞٛی –تزاضی )زاذْ حطيٖ هاٛٞٛی  ٗرتٍٔ تزاضی ٝ ی ًاضُا١ی ٝ اٛثاضی ت٠تـييط ًاضتطی نٜؼت  21-1
 .ت٠ ٜٗظٞض تكٞين ق٢طٝٛساٙ ت٠ ؾاذت پاضًيَٜ ػ٘ٞٗی ضايِاٙ: ت٠ پاضًيَٜ ( ًاضُا١ی ٝ اٛثاضی )تـييط ًاضتطی نٜؼتی  -32
 A ×P3 ت٠ ؾايط ًاضتطی ١ا ( ًاضُا١ی ٝ اٛثاضی )تـييط ًاضتطی نٜؼتی  -33
 A×P×30 اضتطی پاضًيَٜ ت٠ ٗؿٌٞٛی تـييط ى -34
 A×P×70 ٗرتٍٔ  تزاضی ٝ تـييط ًاضتطی پاضًيَٜ ت٠ -35
 A×P×50 (ذسٗاتی  –هاتٔيت تزاضی )تـييط ًاضتطی پاضًيَٜ ت٠ ذسٗات ًالٙ ق٢طی  -36
 A×P×20  ًاضُا١ی –اٛثاضی تـييط ًاضتطی پاضًيَٜ ت٠ نٜؼتی  -37
 A×P×10 تـييط ًاضتطی پاضًيَٜ ت٠ ؾايط ًاضتطی ١ا  -38
 A×P×30  :ت٠ تزاضی( ٗؿٌٞٛی  -تزاضی)ض ًاضتطی ٗرتٍٔ تـيی -39
 A ×P  :ت٠ ٗؿٌٞٛی (ٗؿٌٞٛی –تزاضی )تـييط ًاضتطی ٗرتٍٔ -40
 .ت٠ ٜٗظٞض تكٞين ق٢طٝٛساٙ ت٠ ؾاذت پاضًيَٜ ػ٘ٞٗی ضايِاٙ: تـييط ًاضتطی ٗرتٍٔ ت٠ پاضًيَٜ  -41
 A×P   تـييط ًاضتطی ٗرتٍٔ ت٠ ؾايط ًاضتطی ١ا زض نٞضت ػسٕ تؼطيق ًاضتطی ٗٞرٞز  -42
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( ذسٗاتی  -هاتٔيت تزاضی)ٗؿٌٞٛی ٝ ذسٗات ًالٙ ق٢طی  تـييط ًاضتطی حْ٘ ٝ ٛوْ ، تطٗيٜاّ ، تاؾيؿات ٝ تز٢يعات ، اٛثاض ت٠ -43

 A ×P×30  ٝ نٜؼتی ، ًاضُا١ی ، اٛثاضی 
 A×P×40 ٗرتٍٔ  تزاضی ٝ تـييط ًاضتطی حْ٘ ٝ ٛوْ ، تطٗيٜاّ ، تاؾيؿات ٝ تز٢يعات ، اٛثاض ت٠ -44
ت٠ ٜٗظٞض تكٞين ق٢طٝٛساٙ ت٠ ؾاذت پاضًيَٜ : ًاضتطی حْ٘ ٝ ٛوْ ، تطٗيٜاّ ، تاؾيؿات ٝ تز٢يعات ، اٛثاض ت٠ پاضًيَٜتـييط  -45

 .ػ٘ٞٗی ضايِاٙ
 A×P×10 تـييط ًاضتطی حْ٘ ٝ ٛوْ ، تطٗيٜاّ ، تاؾيؿات ٝ تز٢يعات ، اٛثاض ت٠ ؾايط ًاضتطی ١ا  -46
 A×P×30   ٝ نٜؼتی ُطزقِطی ت٠ ٗؿٌٞٛی –تـييط ًاضتطی تلطيحی  -47
 A×P×40 ٗرتٍٔ   تزاضی ٝ ُطزقِطی ت٠ –تـييط ًاضتطی تلطيحی  -48
 A×P×30 (  ذسٗاتی –هاتٔيت تزاضی )ُطزقِطی ت٠ ذسٗات ًالٙ ق٢طی  –تـييط ًاضتطی تلطيحی  -49
 .ت٠ ٜٗظٞض تكٞين ق٢طٝٛساٙ ت٠ ؾاذت پاضًيَٜ ػ٘ٞٗی ضايِاٙ: ُطزقِطی ت٠ پاضًيَٜ  –تـييط ًاضتطی تلطيحی  -50
 A×P×10 ُطزقِطی ت٠ ؾايط ًاضتطی ١ا زض نٞضت ػسٕ تؼطيق ًاضتطی ٗٞرٞز    –تلطيحی  تـييط ًاضتطی -51
 A×P×30 : تـييط ًاضتطی ازاضی اٛتظاٗی ، ذسٗاتی ارت٘اػی ، ت٢ساقتی ، زضٗاٛی ت٠ ٗؿٌٞٛی  -52

 
 

 
ای اؾالٗی ق٢ط هاتْ تا تهٞية قٞضتسٝٙ اضراع ت٠ ً٘يؿيٞٙ  50هيس ٛكسٟ اؾت تا يطية  كٞمؾايط ٗٞاضز ٠ً زض رسّٝ : 5تثهطٟ 

ا اؾت ارط
، ًاضتطی ١ای ٝضظقی ، ت٢ساقتی زضٗاٛی ، آٗٞظقی ، كط١ِٜی ، ٗص١ثی ، ٛظاٗی ٝ  كٞمٗوهٞز اظ ًاضتطی ػ٘ٞٗی زض رسّٝ : 6تثهطٟ 

. اٛتظاٗی ، تاؾيؿات ٝ تز٢يعات ق٢طی اؾت ٠ً تٞؾٍ ق٢طزاضی يا اضُاٙ ١ای زٝٓتی احساث قٞز 
يطاية ػٞاضو اكعايف اضظـ ًاضتطی اٗالى ٝ % 80اؽ ٝ ٗعضٝػی ت٠ ؾايط ًاضتطی ١ا يطاية ٗؼازّ ١ِٜإ تـييط ًاضتطی ب: 7تثهطٟ 

. اضايی اظ كًای ؾثع ٜٗظٞض ُطزز
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ت٘ييش 
ٓول٤شد 
آيبًي 

 50هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت ثش 

اسصؽ اٛضٍدُ هلَة 
 16ٍ ثٌذ  1387ػبل 
 77ٍ هبدُ  71هبدُ 

 ساّبٟبًَى ؿَ

 ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت
 :تغییط ػولىطز اػیبًی زض وبضثطی هجبظ

                     تا اخز هدَص دس ؼثمِ ّوىف هثلغی هؼادل( پاسویٌگ، تشاون ٍ اهثالْن)ػالٍُ تش ػَاسض پزیشُ ٍ سایش ػَاسض هتؼلمِ 
S K P  ;R  دس ؼثمِ اٍل ٍ صیشصهیي هؼادل،S K P 0.6 ;R ٍ تِ تاال هؼادل اٍل دس ؼثمات S K P 0.5 ;R تغییش  اص تاتت

 . ػولىشد اػیاًی هحاسثِ ٍ ٍصَل گشدد

 k وبسثشی سدیف k وبسثشی سدیف

 25 اداسی ثِ هختلظ 25 15 ػوَهی ثِ هسىًَی 1
 15 اداسی ثِ هسىًَی 26 25 ػوَهی ثِ تدبسی 2

ػوَهی  ثِ استثٌبء پبسویٌگ ثِ  3
 ػوَهی دیگش

 5 ای هحلِ تدبسی ثِ یاداس 27 1

 15 اداسی ثِ تدبسی 28 20 ػوَهی ثِ هختلظ 4

 25 فضبی سجض ثِ هختلظ 29 5 ػوَهی ثِ صٌؼتی 5

 25 فضبی سجض ثِ ثبؽ سستَساى 30 15 ػوَهی ثِ اداسی 6
 15 فضبی سجض ثِ اداسی 31 25 هسىًَی ثِ تدبسی 7

 15 فضبی سجض ثِ ػوَهی 32 5 هسىًَی ثِ اداسی 8
 3 فضبی سجض ثِ خذهبتی 33 5 ػوَهی ثِ تدبسی یب ًیهسىَ 9
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 5 فضبی سجض ثِ ّتل 34 20 هسىًَی ثِ هختلظ 10 

 15 فضبی سجض ثِ سفشُ خبًِ سٌتی 35 5 هسىًَی ثِ پبسویٌگ 11

 35 فضبی سجض ثِ تدبسی 36 8 هسىًَی ثِ صٌؼتی 12

 25 فضبی سجض ثِ هسىًَی 37 15 تدبسی هحلِ ای ثِ هسىًَی 13
 25 صٌؼتی ثِفضبی سجض  38 5 اسی ثِ اداسیتح 14
 3 ّش ًَع وبسثشی غیش اص فضبی سجض ثِ ّتل 39 10 تدبسی ثِ هختلظ 15

 5 هختلظ ثِ تدبسی 40   16
 5 هختلظ ثِ اداسی 41 8 تدبسی ثِ هسىًَی 17
 2 هختلظ ثِ هسىًَی 42   18
 3 فضبی سجض ثِ ثبؽ 43 15 خذهبتی ثِ هسىًَی 19

 30 پبسویٌگ ثِ هختلظ 44 5 اداسی خذهبتی ثِ 20
 35 پبسویٌگ ثِ تدبسی 45 10 خذهبتی ثِ تدبسی 21
 20 پبسویٌگ ثِ هسىًَی 46 15 اًجبسی هسىًَی ثِ اًجبسی تدبسی 22
 3 هضسٍػی ثِ ٍسصضی 47 25 اًجبسی هسىًَی ثِ تدبسی 23

 15 صٌؼتی ثِ تدبسی 48 25 اًجبسی تدبسی ثِ تدبسی 24

 

ػٞاضو  0040
اقـاّ 
) ٗؼثط  

پيازٟ ضٝ 
( ٝذياتاٙ 

 50هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت ثش اسصؽ 

اٛضٍدُ هلَة ػبل 
 71هبدُ  16ٍ ثٌذ  1387

ٟبًَى  77ٍ هبدُ 
ؿَساّب 

ٙ ٛؿثت ت٠ احساث زيٞاض يا اؾتلازٟ ٗی ٛ٘ايٜس ٝ يا تطای ٗحاكظت ػاتطی يا ؾس ٗؼثط ت٠ ١ط ػٜٞاٙ تيف اظ حس ٗزاظ هاٛٞٛی ًؿاٛي٠ٌ اظ ٗؼاتط ق٢طزاضی تطای زپٞ ٗهآح
. تايس تالكان٠ٔ ٛؿثت ت٠ ر٘غ آٝضی ؾس ٗؼثط اهسإ ٛ٘ايٜس( s.p)ػالٟٝ تط پطزاذت رطي٠٘ ت٠ ٗثٔؾ ضٝظا٠ٛ  كٜؽ ٝ يا ١ط حائٔی ٠ً هؿ٘تی اظ ٗؼثط ضا اقـاّ ًٜس

 .هاتْ ت٢طٟ تطزاضی ت٠ ٗتط ٗطتغ ذٞا١س تٞز ػٞاضو ت٢طٟ تطزاضی ٝ ضٝظا٠ٛ اظ ٗؼثط انٔی ق٢ط ٝ كطػی تطاتط اضظـ ضٝظ ٗؼاٗالتی يطتسض ٗؿاحت  -1
ٗؼاٗالتی يطتسض ًؿاٛي٠ٌ تسٝٙ اذص ٗزٞظ اهسإ ت٠ اقـاّ ٗؼثط ٗی ٛ٘ايٜس تا اذُاض ًتثی ٝ زضد زضپطٝٛسٟ زضظٗاٙ اذص پاياٙ ًاض ت٠ ٗيعاٙ زٝ تطاتط اضظـ  -2

 .ٗؿاحت هاتْ ت٢طٟ تطزاضی ٝ اقـاّ ٝنّٞ ذٞا١س قس 
. زٟ حساًخط ت٠ اٛساظٟ تط ٗٔي زض ٛظط ُطكت٠ ذٞا١س قس َّٞ ٗؼثط هاتْ اؾتلا: 1تثهطٟ 
تطای تاض اّٝ زٝيؿت ١عاض ضياّ ٝ تطای تاض زٕٝ پاٛهس ١عاض ضياّ اذص ٗی قٞز ٝ تطای تاض ؾٕٞ ػٞاضو تطذيم ٝؾائْ يثٍ قسٟ تٞؾٍ ؾس ٗؼثط : 2تثهطٟ 

. ٝؾائْ يثٍ ٗی ُطزز
يٌهس ١عاض ضياّ اذص ٗی قٞز ٝ تطای ١عاض ضياّ ٝ تطای تاض زٕٝ  پاٛهسٗزاظ تطای تاض اّٝ ػٞاضو تطذيم ٝؾائْ يثٍ قسٟ  ؾاذت ؾاظ١ای ؿيط : 3تثهطٟ 

. تاض ؾٕٞ ٝ ؾائْ يثٍ ٗی ُطزز
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 وس

ػَاض
ؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

َٓاسم  0041
آتؾ 

ًـبًي ٍ 
تَػِٔ 
خذهبت 
ايوٌي  

 50هبدُ  1تجلشُ 
ثش  ٟبًَى هبليبت

اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
 77ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى ؿَساّب 

هجلٖ َٓاسم ثِ ّش هتش هشثْ  .         دس صهبى كذٍس پشٍاًِ ػبختوبًي ثِ ؿشش ريل ٍكَل هي گشدد 
سيبل  2000   هتش هشثْ صيش ثٌب                                                             250اص ي٢ هتش تب  -1
سيبل  3000هتش هشثْ                                                                     500هتش هشثْ تب  250 -2
سيبل  3600هتش هشثْ                                                                   1000هتش هشثْ تب  500 -3
سيبل  4200تش هشثْ                                                                م 1500هتش هشثْ تب  1000 -4
سيبل   4800هتش هشثْ                                                                 2000هتش هشثْ تب  1500 -5
سيبل  5400                              هتش هشثْ                                    2500هتش هشثْ تب  6-2000
سيبل  6000هتش هشثْ                                                                 3000هتش هشثْ تب  2500 -7
سيبل  6600هتشهشثْ                                                                  3500هتش هشثْ تب  3000 -8
سيبل  7200هتش هشثْ                                                                  4000هتش هشثْ تب  9-3500

سيبل  7800هتش هشثْ                                                               4500هتش هشثْ تب  4000 -10
سيبل  8400                                                   هتش هشثْ            5000هتش هشثْ تب  4500 -11
سيبل  9000هتش هشثْ ثِ ثبالتش                                                                             5000 -12
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 وس

ػَاض
ؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

َٓاسم  0041
آتؾ 

ًـبًي ٍ 
تَػِٔ 
خذهبت 
ايوٌي  

 50هبدُ  1تجلشُ 
ثش  ٟبًَى هبليبت

اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
 77ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى ؿَساّب 

هجلٖ َٓاسم ثِ ّش هتش هشثْ  .         دس صهبى كذٍس پشٍاًِ ػبختوبًي ثِ ؿشش ريل ٍكَل هي گشدد 
سيبل  2000   هتش هشثْ صيش ثٌب                                                             250اص ي٢ هتش تب  -1
سيبل  3000هتش هشثْ                                                                     500هتش هشثْ تب  250 -2
سيبل  3600هتش هشثْ                                                                   1000هتش هشثْ تب  500 -3
سيبل  4200تش هشثْ                                                                م 1500هتش هشثْ تب  1000 -4
سيبل   4800هتش هشثْ                                                                 2000هتش هشثْ تب  1500 -5
سيبل  5400                              هتش هشثْ                                    2500هتش هشثْ تب  6-2000
سيبل  6000هتش هشثْ                                                                 3000هتش هشثْ تب  2500 -7
سيبل  6600هتشهشثْ                                                                  3500هتش هشثْ تب  3000 -8
سيبل  7200هتش هشثْ                                                                  4000هتش هشثْ تب  9-3500

سيبل  7800هتش هشثْ                                                               4500هتش هشثْ تب  4000 -10
سيبل  8400                                                   هتش هشثْ            5000هتش هشثْ تب  4500 -11
سيبل  9000هتش هشثْ ثِ ثبالتش                                                                             5000 -12
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: تَهيطبت دس هَسد آتؾ ًـبًي
. ًي ٍ يب ٛوبي ػجض ّضيٌِ گشددى ؿْشداسي ٍكَل ٍ كشٛبً ثبيؼتي دس استجبى ثب تَػِٔ ٍ تدْيض آتؾ ًـبايي َٓاسم ٌّگبم كذٍس پشٍاًِ، اكالش ٍ يب پبيبى ٣بس ػبختوبًي تَع(: 1)ثٌذ
. ًـبًي ٍ يب ٛوبي ػجض ّضيٌِ گشددساي اث٠بء كبدس هي ؿَد ًيض ٍكَل ٍ كشٛبً ثبيؼتي دس استجبى ثب تَػِٔ ٍ تدْيض آتؾ  100َٓاسم َٛٝ اص ثٌبّبيي ٣ِ تَػي ٣ويؼيَى هبدُ (: 2)ثٌذ

: تَهيطبت دس هَسد ٛوبي ػجض
 .هدوْ تـخيق هللطت ًِبم الضاهي اػت  1388هلَة  "ؿَساي ا٠ًالة  1359اكالش ٟبًَى ضَٜ ٍ گؼتشؽ ٛوبي ػجض دس ؿْشّب هلَة "ثِ هٌَِس اػتْٜبم ٍأٟي اص ايي تٔشِٛ سٓبيت آييي ًبهِ ٟبًَى (: 1)ثٌذ

 
 
 

َٓاسم  0042
تَػِٔ ٍ 

تدْيض ٛوبي 
ػجض ٍ ٌْٟ 

اؿدبس 

 ٟبًَى هبليبت 50هبدُ  1تجلشُ 
ثش اسصؽ اٛضٍدُ هلَة ػبل 

ٍ هبدُ  71هبدُ  16ٍ ثٌذ  1387
ٟبًَى ؿَساّب  77

ًَع زضذت زضذت غیط هثوط زضذت هثوط زضذتچِ 
هؼبثط      

ػوَهی  
ثبؽ 

ذػَغی 
هؼبثط 

ػوَهی  
ثبؽ 

پْي ثطي ّب سَظًی ثطگْب  ذػَغی  
ًَع هله ( ذعاى ضًَسُ )

غیط ػوسی 

ػوسی  

غیط ػوسی  

ػوسی  

غیط ػوسی  

ػوسی  

غیط ػوسی  

ػوسی 

هؼبثط 
ػوَهی  

ثبؽ 
ذػَغی  

هؼبثط 
ثبؽ ذػَغی  ػوَهی  

ًَع ذسبضت  غیط ػوسی 

ػوسی  
غیط ػوسی 

ػوسی 
غیط ػوسی 

ػوسی  
غیط ػوسی 

ػوسی 

11000
 10000
 11000
 10000
 14000
 110000
 14000
 110000
 16000
 31000
 16000
 90000
 16000
 130000
 10000
 90000
زضذت ثط اسبس ّط سبًتی هحیط ثي زضذت   جطیوِ لطغ وبهل 

ثط هجٌبی یه چْبضم ( تبج زضذت)        جطیوِ لطغ سطضبذِ
ذسبضت ضزیف یه هحبسجِ هیگطزز 

جطیوِ لطغ ضبذِ ثط هجٌبی یه زّن ذسبضت ضزیف یه هحبسجِ 
. هیگطزز

ٌْٟ اؿدبس ( الٚ
. سيبل ثب لطبٍ ًوَدى ًِش٣بسؿٌبع ٛوبي ػجض ؿْشداسي هطبػجِ خَاّذ ؿذ 600000سيبل الي 350000ثْ زوي ٍ اًَاّ گل ٣بسي اص هجلٖ َٓاسم تخشيت ّش هتشهش: تجلشُ 
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: تَهيطبت دس هَسد آتؾ ًـبًي
. ًي ٍ يب ٛوبي ػجض ّضيٌِ گشددى ؿْشداسي ٍكَل ٍ كشٛبً ثبيؼتي دس استجبى ثب تَػِٔ ٍ تدْيض آتؾ ًـبايي َٓاسم ٌّگبم كذٍس پشٍاًِ، اكالش ٍ يب پبيبى ٣بس ػبختوبًي تَع(: 1)ثٌذ
. ًـبًي ٍ يب ٛوبي ػجض ّضيٌِ گشددساي اث٠بء كبدس هي ؿَد ًيض ٍكَل ٍ كشٛبً ثبيؼتي دس استجبى ثب تَػِٔ ٍ تدْيض آتؾ  100َٓاسم َٛٝ اص ثٌبّبيي ٣ِ تَػي ٣ويؼيَى هبدُ (: 2)ثٌذ

: تَهيطبت دس هَسد ٛوبي ػجض
 .هدوْ تـخيق هللطت ًِبم الضاهي اػت  1388هلَة  "ؿَساي ا٠ًالة  1359اكالش ٟبًَى ضَٜ ٍ گؼتشؽ ٛوبي ػجض دس ؿْشّب هلَة "ثِ هٌَِس اػتْٜبم ٍأٟي اص ايي تٔشِٛ سٓبيت آييي ًبهِ ٟبًَى (: 1)ثٌذ

 
 
 

َٓاسم  0042
تَػِٔ ٍ 

تدْيض ٛوبي 
ػجض ٍ ٌْٟ 

اؿدبس 

 ٟبًَى هبليبت 50هبدُ  1تجلشُ 
ثش اسصؽ اٛضٍدُ هلَة ػبل 

ٍ هبدُ  71هبدُ  16ٍ ثٌذ  1387
ٟبًَى ؿَساّب  77

ًَع زضذت زضذت غیط هثوط زضذت هثوط زضذتچِ 
هؼبثط      

ػوَهی  
ثبؽ 

ذػَغی 
هؼبثط 

ػوَهی  
ثبؽ 

پْي ثطي ّب سَظًی ثطگْب  ذػَغی  
ًَع هله ( ذعاى ضًَسُ )

غیط ػوسی 

ػوسی  

غیط ػوسی  

ػوسی  

غیط ػوسی  

ػوسی  

غیط ػوسی  

ػوسی 

هؼبثط 
ػوَهی  

ثبؽ 
ذػَغی  

هؼبثط 
ثبؽ ذػَغی  ػوَهی  

ًَع ذسبضت  غیط ػوسی 

ػوسی  
غیط ػوسی 

ػوسی 
غیط ػوسی 

ػوسی  
غیط ػوسی 

ػوسی 

11000
 10000
 11000
 10000
 14000
 110000
 14000
 110000
 16000
 31000
 16000
 90000
 16000
 130000
 10000
 90000
زضذت ثط اسبس ّط سبًتی هحیط ثي زضذت   جطیوِ لطغ وبهل 

ثط هجٌبی یه چْبضم ( تبج زضذت)        جطیوِ لطغ سطضبذِ
ذسبضت ضزیف یه هحبسجِ هیگطزز 

جطیوِ لطغ ضبذِ ثط هجٌبی یه زّن ذسبضت ضزیف یه هحبسجِ 
. هیگطزز

ٌْٟ اؿدبس ( الٚ
. سيبل ثب لطبٍ ًوَدى ًِش٣بسؿٌبع ٛوبي ػجض ؿْشداسي هطبػجِ خَاّذ ؿذ 600000سيبل الي 350000ثْ زوي ٍ اًَاّ گل ٣بسي اص هجلٖ َٓاسم تخشيت ّش هتشهش: تجلشُ 
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     وس

ػَاضؼ 
ضطح 

ػَاضؼ 
ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

ت٢ای  0043
ذسٗات 
ازاضی  

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى  50

هبليبت ثش 
اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى  77
ؿَساّب 

پشٍاًِ ػبختوبًي ، هٔبهالت ٠ًل ٍ اًت٠بل ٍ دسيبٛت ) سا خبسيِ خَد پيگيشي اهَس ،٣ِ ثب هشاخِٔ ثِ ؿْشداسي  هبل٤يٌي
هشاضل اداسي ثِ ّش ًطَي آالم اًلشاٙ هي  ٍهوي اًدبمهي ًوبيٌذ ٍ هجل٘ي سا ثِ ضؼبة ؿْشداسي ٍاسيض ..( ٗيشُ 

ًوبيٌذ ٍ يبدس ؿْشداسي يب ديگش هشا٣ض اداسي هـ٤لي دس سًٍذ پيگيشي ٣بسؿبى ايدبد ٍ هَخت اًلشاٙ هت٠بهي گشدد 
  .اص هـبساليِ ٍكَل هي گشدد ٍ ٣بسؿٌبػي سيضي ثِ ٌَٓاى َٓاسم خذهبت اداسيهجلٖ ٍا% 10

ػٞاضو  0044
ٛٞؾاظی 

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى  50

هبليبت ثش 
اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى  77
ؿَساّب 

ثش اسبس اسصش هؼبهالتی عجك تصَیت ًبهِ ٍ  1347سبصی ٍ ػوشاى ضْشی هصَة لبًَى ًَ 2ضْشداسی ثْبس هىلف است دس اخشای هبدُ 
وِ هالن ػول هی ثبضذ اص ولیِ اهالن ٍ اساضی ٍالغ دس هحذٍدُ ضْش ػَاسض  20/04/49ّیبت هحتشم ٍصیشاى هَسخ  7128ضوبسُ 

.  ًَسبصی ٍصَل گشدد
ثٌذ ( د)ٍ ثِ استٌبد حىن همشس دس خضء 18/01/89هَسخ  1198ول وطَس عی ًبهِ ضوبسُ  89ثب تَخِ ثِ اثالؽ لبًَى ثَدخِ سبل : 1تجصشُ 

. افضایص هی یبثذ % 1.5ثِ % 1هبدُ ٍاحذُ لبًَى هزوَس ػَاسض ًَسبصی اص  13
 .ثِ ٌَٓاى َٓاسم ضَٜ ٍ گؼتشؽ ٛوبي ػجض ًؼجت ثِ َٓاسم ًَػبصي ٍكَل هي گشدد % 5هجلٖ    (1
 .ٍػبصي ػبليبًِ ٍكَل هي گشدد ثِ ٌَٓاى َٓاسم تدْيض ايؼتگبُ ّبي آتؾ ًـبًي ًؼجت ثِ َٓاسم ى% 5هجلٖ  (2
اساهي ٍ ّش گًَِ اهال١ كٌٔتي ، تدبسي، هؼ٤ًَي ، اداسي ٍ ٗيشُ داخل ضشين ؿْش ٍ  اداسي َٓاسم ثْبي خذهبت*

. خبسج اص هطذٍدُ ثش اػبع خذٍل ريل هطبػجِ ٍ ٍكَل هي گشدد
ٟيوت هٔبهالتي ػبختوبى  × هؼبضت آيبًي×%1َٓاسم آيبًي  1
هؼبضت ٓشكِ ×يوت ه٠ٌٌِ اي ٝ×%1َٓاسم ٓشكِ  2  
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 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 

      وس
ػَاضؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

ػٞاضو  0045
ٛٞؾاظی 

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت  50

ثش اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى  77
ؿَساّب 

   
 

اص ولیِ اهالن ٍ اساظی ٍالغ دس هحذٍدُ هصَب ضْش ػَاسض ًَساصی تش اساس اسصش  1347لاًَى ًَساصی ٍ ػوشاى ضْشی هصَب  2ادُ ضْشداسی تْاس هىلف است دس اخشای م
 .لاًَى هالیاتْای هستمین ٍصَل ًوایذ 64هؼاهالتی هَظَع هادُ 

 .ى هصَب وطَس خَاّذ تَدلاًَى هالیاتْای هستمین ّش سال ؼثك لَاًی 64ظشایة ٍ اسصش هؼاهالتی هَظَع هادُ : 1تثصشُ 
ٍاسض ًَساصی تْای خذهات دس ٍاحذّای تداسی ٍ هسىًَی وِ هَسد تْشُ تشداسی لشاسگشفتِ اًذ لیىي پایاًىاس تٌا تِ دالیل هختلف صادس ًگشدیذُ ٍ تِ ٌّگام هحاسثِ ع :2تثصشُ 

 .صتالِ ًیضتش اساس تؼذاد ٍاحذ ّای هٌذسج دس پشٍاًِ ٍصَل گشدد
 .اخز گشدد% 75ػَاسض ًَساصی ٍ تْای خذهات تا اػوال ظشیة تؼٌَاى خایضُ خَش حساتی ػَاسض ًَساصی سا پشداخت ًوایٌذ  1398وِ دس چْاس هاِّ اٍل هَدیاًی  :3تثصشُ 
 .اخز گشدد %80اػوال ظشیة  ػَاسض ًَساصی ٍ تْای خذهات تاتؼٌَاى خایضُ خَش حساتی ػَاسض ًَساصی سا پشداخت ًوایٌذ  1398هَدیاًی وِ دس چْاس هاِّ دٍم  : 4تثصشُ 
 .اخز گشدد% 85ػَاسض ًَساصی ٍ تْای خذهات تا اػوال ظشیة تؼٌَاى خایضُ خَش حساتی ػَاسض ًَساصی سا پشداخت ًوایٌذ  1398هَدیاًی وِ دس چْاس هاِّ سَم  : 5تثصشُ 
 9لاًَى سا ًپشداصًذ اص آغاص سال تؼذ هلضم تِ پشداخت صذی  همشس دس ایي ًَساصی ضهؤدیاًی وِ تا پایاى ّش سال ػَاسلاًَى ًَساصی ٍ ػوشاى ضْشی  14 هادُؼثك :   6تثصشُ 

 ایي لاًَى ًسثت تِ استیفای هؽالثات خَد 13اٍل سال تؼذ ؼثك همشسات هادُ  هاُ صیاى دیشوشد دسسال تِ ًسثت هذت تأخیشخَاٌّذ تَد ٍ ضْشداسی هىلف است پس اص پایاى ضص
 .( یِ هزوَس دس ػَاسض ًَساصی اػوال ضَدصشفا  تاخیش تاد) .الذام وٌذ

 .هحاسثِ ٍ ٍصَل خَاّذ ضذ % 85تِ صَست یىدا پشداخت ًوایٌذ تا ظشیة  1396وساًی وِ ػَاسض هؼَلِ خَد اص سٌَات گزضتِ تا : 7تثصشُ 
 

ػٞاضو  0046
ًؿط حس 

ٛهاب 
تلٌيٌی 

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت  50

ثش اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى  77
ؿَساّب 

اصي ٟبثليت ؿْش ثِ ضذ ًلبة ت٤ٜي٢ ًوي سػذ ٍ اص ًِش اكَل ؿْشع يب تٜويلي ثِ صهيي ّب ٍ اهال٣ي ٣ِ ثشاثش ًشش خبهْ
. دٛتشزِ  15ت٤ٜي٢ سا داسًذ ثٔالٍُ َٓاسم ت٤ٜي٢ هَهَّ ٣ذ 

 
3×p ×A 

A  : هؼبضت ٣ؼش تب ضذاٟل ًلبة ت٤ٜي٤ي
 

 
 
 

 40هبزُ   0102009:وس یػَاضؼ ًَسبظ
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 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 

 
      وس
ضؼ ػَا

ضطح 
ػَاضؼ 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

ػٞاضو  0047
ٛهة 
تاتٔٞٝ 

تٜط١ای 
تثٔيـاتی  

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى هبليبت 
ثش اسصؽ 

اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16

 77هبدُ 
ٟبًَى 

ؿَساّب 

، كٌٔتي، ًوب ، پي٤شُ ػبختوبى ثِ خض ٍاضذّبي  َٓاسم كذٍس هدَص تبثلَّبي هٌلَة ثش ػشدسة ٍاضذ ّبي كٌٜي: الٚ 
 p ×Sدٍلتي ، ثب٢ً ّب ٍ هَػؼبت آتجبسي ، ي٢ ثبس ثشاي ّش ٍاضذ كٌٜي 

. سيبل 8000اخز َٓاسم تجلي٘بت هطيٌي اص ػبصّبي هَٟت ثش هجٌبي ّش هتش هشثْ دس ّش ؿجبًِ سٍص:ة
 8000×هتشهشثْ×تٔذاد سٍص 

. سيبل  10000ثش هجٌبي ّش هتش هشثْ دس ّش ؿجبًِ سٍص  ًلت تجلي٘بت ثش سٍي پل ٓبثش پيبدُ: ج
تبثلَّبيي ٣ِ كشٛبً هٔشٙ ه٘بصُ ثبؿذ ؿبهل َٓاسم ًخَاّذ ؿذ دس كَست تجليٖ ّش گًَِ ٣بال يب ؿش٣ت خبف َٓاسم :د

. هَكَٙ ثِ ايي ًَّ تبثلَ ّب تٔلٞ خَاّذ يبٛت 
 8000×سثْهتشم×َٓاسم ًلت تبثلَّبي ثبثت ٍ ساٌّوب ثش اػبع تٔذاد سٍص: ذ

: تَهيطبت
ٟبًَى ؿَساّب ٍ ّوسٌيي دادًبهِ ؿوبسُ  71هبدُ  25ٟبًَى ؿْشداسي ٍ ثٌذ  92ٍ هبدُ  55هبدُ  27ثِ اػتٌبد ثٌذ (: 1)تجلشُ 

. ّيبت ٓوَهي ديَاى ٓذالت اداسي ، ايي َٓاسم ٟبثل ٍكَل اػت  20/08/92هَسظ  551
. سػتبى ّبي دٍلتي ًخَاّذ ؿذ ٍكَل ايي َٓاسم ؿبهل اداسات دٍلتي ٍ ثيوب(: 2)تجلشُ 
. َٓاسم كذٍس هدَص ًلت  تبثلَ هٔشٛي ٍاضذ ّبي كٌٜي ٍ ٗيشُ ثشاي ي٢ ثبس ٟبثل ٍكَل اػت (: 3)تجلشُ 
٣ليِ هبل٤يي تبثلَّبي تجلي٘بتي ػٌص ؿْش هٌَُٜذ ًؼجت ثِ اخز هدَص الصم اص ؿْشداسي اٟذام ًوبيٌذ دس ٗيش (: 4)تجلشُ 

دس كَست . ثِ خوْ آٍسي تبثلَّبي تجلي٘بتي ٛبٟذ هدَص ثب آالم ٣تجي اٟذام خَاّذ ًوَد  ايٌلَست ؿْشداسي ساػبً ًؼجت
. ٍسٍد ّش گًَِ خؼبست ثِ اهَال آًبى هؼئَليتي ثِ ْٓذُ ؿْشداسي ًخَاّذ ثَد 

. ثشاثش خَاّذ ؿذ  1.5دس كَست اػتٜبدُ هت٠بهي اص ثيلجشد يب پبيِ اػتٌذ هتٔلٞ ثِ ؿْشداسي هجلٖ َٛٝ (: 5)تجلشُ 
 .ّضاس سيبل ثِ اصاي ّش هتش هشثْ ثشاي ّش ػبل هي ثبؿذ 200ّشگًَِ ديَاس ًَيؼي ٍ تجلي٘بت هطيٌي ؿبهل َٓاسم (: 6)تجلشُ 

 
 

57 

51 

 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 

       وس 
ػَاضؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

اضو تط ػٞ 0048
ٗٞؾؿات زكاتط

،  تاضتطی
تاؾ٢ٌٓٞا ، اٛثاض 

ٗحهٞالت 
ی زاذْ ًكاٝضظ

حطيٖ هاٛٞٛی 

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى  50

هبليبت ثش 
اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16

ٟبًَى  77هبدُ 
ؿَساّب 

( p ×A) +S× 2َٓاسم اٛتتبش هَػؼبت ثبسثشي    ( الٚ
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 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 

 
وس 

ػَاضؼ 
ضطح 

ػَاضؼ 
ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

ػٞاضو  0049
تت اؾٜاز ث

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت  50

ثش اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

 ٟبًَى ؿَساّب 77

ثش ثجت اػٌبد اهال١  % 8ثِ هيضاى 
هـشٍى ثِ ٓذم ه٘بيشت ثب َٟاًيي ٍ ه٠شسات  

ػٞاضو  0050
اراضٟ 

ٗاقيٚ 
آالت 

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت  50

ثش اسصؽ اٛضٍدُ 
ػبل  هلَة

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

 ٟبًَى ؿَساّب 77

. سيبل  000/400/1اخبسُ ي٢ ػبٓت گشيذس -1
. سيبل 100/1/ 000اخبسُ ي٢ ػبٓت لَدس -2
. سيبل  000/200/1اخبسُ ي٢ ػبٓت ثبة ٣ت -3
 .سيبل  000/600اخبسُ ػشٍيغ ٣وپشػي -4
. سيبل  000/000/1ٗل٢ٌاخبسُ ي٢ ػبٓت -5
. سيبل  000/200/1ّضاسليتشي ّش ػشٍيغ  اخبسُ تب٤ًش دُ-6
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 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 

 :16هبزُ 
وس 

ػَاضؼ 
ضطح 

ػَاضؼ 
ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

ت٢ای  0051
ذسٗات 

قٜاؾٜا٠ٗ 
  ؾاذت٘اٙ

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت  50

ثش اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى  77
ؿَساّب 

. سيبل   50000اي ّش خلذ ؿٌبػٌبهِ ثِ اص

0052 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ت٢ای 
ذسٗات 

تاًؿيطاٛی  

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت  50

ثش اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى  77
ؿَساّب 

 :تبوسی  
. سيبل  000/000/20تب٣ؼي دسآهذ ضبكل اص ٍاگزاسي ضٞ ٍ اهتيبص-1
. سيبل  000/000/2( ٣بست ؿْشي )دسآهذ ضبكلِ اص كذٍس پشٍاًِ تب٣ؼي ساًي  -2
. سيبل  000/200/1دسآهذ ضبكل اص كذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسي ثشاي اٍليي ثبس -3
. سيبل  000/120دسآهذ ضبكل اصتوذيذ پشٍاًِ تب٣ؼيشاًي  ثِ اصاي ّش ػبل  -4
. سيبل  000/120ديذ پشٍاًِ ثْشُ ثشداسي ثِ اصاي ّش ػبل دسآهذ ضبكل اص تن -5
. اسصؽ خَدسٍ % 1دسآهذ ضبكل اص ٠ًل ٍ اًت٠بل خَدسٍ  تب٣ؼي ثب اهتيبص   -6
 .سيبل  000/200َٓاسم ػبليبًِ خَدسٍ تب٣ؼي  -7
 سيبل 000/1خشيوِ ديش٣شد توذيذ پشٍاًِ ثْشُ ثشداسي ٍ تب٣ؼيشاًي ثِ اصاي ّش سٍص  -8

: ٍاًت ثبض
:  دسآهذ ضبكل كذٍس پشٍاًِ ٛٔبليت ضول ثبس ٍاًت ثبس ّب ثشاي دٍػبل  -1

 سيبل       ٣000/000/1وتش اص ي٢ تي                    ( الٚ     
 سيبل       000/100/1تي                    2اص ي٢ تي تب ( ة     
 سيبل       000/200/1تي ثِ ثبال                         2اص ( ج     

 . سيبل  000/300دسآهذ ضبكل اص توذيذ پشٍاًِ ٛٔبليت  ثِ اصاي ّش ػبل  -2
 سيبل  000/2خشيوِ ديش٣شد توذيذ پشٍاًِ ٛٔبليت ثِ اصاي ّش سٍص  -3
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 :وبهیَى ٍ وبهیًَت 
: دسآهذ ضبكل كذٍس پشٍاًِ ٛٔبليت ضول ثبس ٣بهيَى ٍ ٣بهيًَت ّبي ديضلي ثِ اصاي ّشػبل -1

 سيبل        000/000/1تي                        5/3ا ت( الٚ    
 سيبل       000/200/1تي               6تي تب  5/3اص ( ة    
سيبل        000/400/1تي                 10تي تب  6اص ( ج    
 سيبل       000/500/1تي                20تي تب  10اص ( د    
 سيبل        000/600/1ى              ت  30تي تب  20اص ( ُ    
 سيبل       000/700/1تي                40تي تب  30اص ( ٍ    
 سيبل       000/000/2تي  ثِ ثبال                   40اص ( ص    
 . سيبل  000/600دسآهذ ضبكل اص توذيذ پشٍاًِ ٛٔبليت ثِ اصاي ّش ػبل  -2
 سيبل  000/2ٛٔبليت ثِ اصاي ّش سٍص خشيوِ ديش٣شد توذيذ پشٍاًِ -3

  :سطٍیس هساضس
. سيبل  000/50ضٞ اهتيبص ػشٍيغ هذاسع خْت تب٣ؼي ٍ ٍى ثِ اصاي ّش هبُ -1
. سيبل  000/80ضٞ اهتيبص ػشٍيغ هذاسع خْت هيٌي ثَع ّبي دسٍى ؿْشي ثِ اصاي ّش هبُ -2
 .سيبل  000/120ضٞ اهتيبص ػشٍيغ هذاسع خْت ػبيش خَدسٍّب ثِ اصاي ّش هبُ  -3

 :سبیط 
 .سيبل  000/500( تَٔين يب ًَػبصي خَدسٍ ) دسآهذ ضبكل اص ت٘ييش پشٍاًِ ثْش ثشداسي  -1
. سيبل  000/350دسآهذ ضبكل اص كذٍس الوثٌي پشٍاًِ ٛٔبليت ضول ثبس ٍ هؼبٛش -2
.  سيبل  000/000/12دسآهذ ضبكل اص كذٍس پشٍاًِ آطاًغ  -3
 .سيبل  000/400/2ُ آطاًغ َٓاسم توذيذ ػبليبًِ پشٍاى -4
سيبل  000/200/1دسآهذ ضبكل اص كذٍس ٣بست تشدد خَدسٍ ّبي ٍيظُ -5
. سيبل  000/000/60كذٍس پشٍاًِ ؿش٣ت ضول ٍ ٠ًل دسٍى ؿْشي ثبس  -6
. سيبل  000/000/12دسآهذضبكل اصتوذيذ پشٍاًِ ؿش٣ت ضول ٍ ٠ًل دسٍى ؿْشي ثبس -7
. سيبل 000/250دس خٌَى ٍيظُ  دسآهذ ضبكل اص اهتيبص ثِ ٣بسگيشي -8
. سيبل 000/000/15دسآهذ ضبكل اص اهتيبص اًت٠بل تب٣ؼي اص ؿْش ّبي ديگش ثِ ؿْش ثْبس  -9

. سيبل 000/50ضٞ اهتيبص ػشٍيغ هذاسع ثبس ٍ هؼبٛش ٍ  ضول ٛٔبليت ثْبي خذهبت كذٍسهدَص-10
. سيبل 000/000/5دسآهذ ضبكل اص ضٞ اهتيبص ؿش٣ت ّبي اهذاد خَدسٍ  -11

. سيبل  000/000/3دسآهذ ضبكل اص كذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسي اهذاد خَدسٍ ثشاي هذت ػِ ػبل -12 
. سيبل  000/500(  اهذاد خَدسٍ)دسآهذ ضبكل اص كذٍس پشٍاًِ ٛٔبليت خَدسٍ ثش-14
. ال سي 000/500دسآهذ ضبكل اص توذيذ پشٍاًِ ثْشُ ثشداسي ؿش٣ت ّبي اهذاد خَدسٍ ثِ اصاي ّشػبل       -14
. سيبل  000/200ثِ اصاي ّشػبل (  ٍاهذاد خَدس)دسآهذ ضبكل اص توذيذ پشٍاًِ ثْشُ ثشداسي خَدسٍثش -15
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0053 

 
 تب٣ؼي ساًي آئيي ًبهِ اخشائي ٟبًَى ساخْ ثِ اهَس 15خشاين هَهَّ هبدُ 

 
. سيبل  000/250خشيوِ اهتٌبّ اص ضول هؼبٛش  -1
. سيبل 000/350سيبل ٍ ثبس ػَم  000/250سيبل ٍ ثبس دٍم  000/100 خشيوِ اخز ٣شايِ اهبٛي اص هؼبٛش ثبس اٍل -2
. سيبل  000/250خشيوِ ّوشاُ ًذاؿتي ٣بست ؿْشي  -3
. سيبل 000/350سيبل ٍ ثبس ػَم 000/250ثبسدٍم . سيبل 000/100خشيوِ ٓذم تٌجيٞ ٣بست ؿْشي ثبس اٍل  -4
. سيبل 000/200خشيوِ ًذاؿتي آسم ٍ تبثلَ  -5
. سيبل 000/100ًِبٛت خَدسٍ  خشيوِ ٓذم -6
.  سيبل 000/350سيبل ٍ ثبس ػَم 000/250سيبل ٍ ثبس دٍم 000/100خشيوِ خشٍج اص هؼيش ثبس اٍل  -7
. سيبل 000/150خشيوِ ٓذم تَخِ ثِ اخٌبس ثبصسع  -8
. سيبل 000/700خشيوِ ٠ًل ٍاًت٠بل تب٣ؼي ثذٍى سٓبيت ه٠شسات  -9

. سيبل 000/000/1سيبل ٍ ثبس ػَم 000/600سيبل ٍ ثبس دٍم 000/500دس ثْشُ ثشداسي ثبس اٍل  خشيوِ ٓذم اًدبم ػشٍيغ هٔيي ؿذُ -10
. سيبل 000/250ٓذم سٓبيت ه٠شسات ٍ آئيي ًبهِ تب٣ؼي ساًي  -11
 .سيبل ٍ ثبس ػَم لَ٘ اهتيبص تب٣ؼيشاًي 000/700سيبل ٍ ثبس دٍم 000/300ٓذم سٓبيت ؿئًَبت ساًٌذگي ثبس اٍل -12
. سيبل 000/500پشدى پشٍاًِ تب٣ؼي ساًي هتٔلٞ ثِ خَد خْت تب٣ؼيشاًي ثِ ٗيش خشيوِ ع -13
 .سيبل  000/500سٍص 15خشيوِ اهتٌبّ اص توذيذ پشٍاًِ تب٣ؼي ساًي ٍ ثْشُ ثشداسي ثيؾ اص -14
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وس      

ػَاضؼ 
ضطح 

ػَاضؼ 
ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

اظ  ت٢ای ذسٗات 0054
آٗٞظقِا٢١ای زضؾی ، ١ٜطی 

، ٝضظقی ، زكاتطظياضتی ٝ 
... ؿيطٟ 

هاٛٞٙ ٗآيات تط  50ٗازٟ  1تثهطٟ 
ٝ  1387اضظـ اكعٝزٟ ٗهٞب ؾاّ 

هاٛٞٙ  77ٝ ٗازٟ  71ٗازٟ  16تٜس 
قٞضا١ا 

 36 %×p ×s 
S :  ٗؿاحت ظيط تٜا

 

ت٢ای ذسٗات ٝ ػٞاضو  0055
ی ٝيػٟ اظ آغاٛؿ٢ای ًؿة

ؼ ، تاًؿی ؾطٝیٗؿاكطتی ، 
اٛثاض ًاال ، ٛاٛٞايی ١ا ،  

هاٛٞٙ ٗآيات تط  50ٗازٟ  1تثهطٟ 
ٝ  1387اضظـ اكعٝزٟ ٗهٞب ؾاّ 

هاٛٞٙ  77ٝ ٗازٟ  71ٗازٟ  16تٜس 
قٞضا١ا 

36% p××S 
S :  ٗؿاحت ظيط تٜا

ثْبي خذهبت ػبليبًِ هـبٗل  0056
ٛبٟذ كٌٚ 

 
 

ٟبًَى هبليبت ثش  50هبدُ  1تجلشُ 
ٍ  1387اسصؽ اٛضٍدُ هلَة ػبل 

ٟبًَى  77ٍ هبدُ  71هبدُ  16ثٌذ 
ؿَساّب 

( سيبل)ثْبي خذهبت ػبليبًِ ًبم ؿ٘ل سديٚ 
 000/000/2دٛبتش خب٣جشداسي ؿي ٍ هبػِ ٍ ًِبيش آى  1
 000/000/2دٛبتش هٌْذػيي هـبٍس ٍ پيوب٤ًبساى ػبختوبى  2
 000/000/3دٛبتش ضؼبثشػي اٟتلبدي ض٠َٟي ٍ ٣ٍالي دادگؼتشي   3
 000/000/35ج ٍ ًالٝ دٛبتش اصدٍا 4
 000/700داسالتشخوِ ٍ داسالتطشيش  5
 000/000/3دٛبتش ٍ ًوبيٌذگي ؿٔت ؿش٣تْبي ثيوِ ٍ اهَس گوش٣ي   6
 000/500/2دٛبتش ٠ًـِ ٣ـي ػبختوبى   7
 000/500/3 10+ؿٔت پليغ  8
 000/000/3پيـخَاى  –دٛبتش ٍ ؿٔت اداسات پؼت  9

 000/000/5آهَصؿگبّْبي تٔلين ساًٌذگي   10

 000/000/10: هطذٍدُداخل داخل هطذٍدُ خذهبتي ػشد خبًِ  11
 000/000/5هطذٍدُخبسج 

 ٣000/000/1يَػ٢ گل ٛشٍؿي   12
 000/500/3دٛبتش صيبستي ٍ ػيبضتي   13
 000/000/5دٛبتش ًلت داسثؼت ّبي ٛلضي   14
 000/000/35ًوبيٌذگي ّبي هدبص خَدسٍ   15
 000/000/5ص  خبيگبُ ثٌضيي ٍ گب 16
 000/000/3دٛبتش اػٌبد سػوي   17
 000/700د٣ِ ّب ي هٌجَٓبتي ٍ ٗيشُ   18
 000/000/2ػبيش دٛبتش  19

گبساطآّي ٛشٍؿي  20
  000/000/30: داخل هطذٍدُ

  000/000/20: هطذٍدُخبسج 
 000/000/15ثبسثشي  21
 000/000/12ثبػ٤َل  22
 000/000/2اًجبسّش گًَِ هطلَالت ٣ـبٍسصي  23
  000/000/3دٛبتش ثبصسگبًي  24
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    وس 

ػَاضؼ 
ضطح 

ػَاضؼ 
ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

ت٢ای ذسٗات  0057
ٝاحس١ای 

ذال ٠ً تحت 
پٞقف هاٛٞٙ 
ٛظإ پعقٌی 

اٜٛس ١ؿتٜس ٕ
ُٗة پعقٌاٙ ، 

زٛساٛپعقٌاٙ 
، ٓٞغی ضازيٞ،

آظٗايكِا٢١ا ، 
تعضيوات ٝ 
پاٛؿ٘اٙ ٝ 

ض ٗكاؿْ ؾای
تحت ٛظاضت 

ؾاظٗاٙ ٛظإ 
پعقٌی 

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى  50

هبليبت ثش 
اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16

ٟبًَى  77هبدُ 
ؿَساّب 

50% p××S 
S :  هؼبضت صيش ثٌب
 

. كَست هي گيشد ثِ ًؼجت ضٜبسي ٣ِ ّضيٌِ تشهين ضٜبسي ثشاثش آخشيي ًشظ هلَة دٛتش ٌٛي اػتبًذاسي ّوذاى حلاضی   0058

ًاضًطز ٗاقيٚ  0059
آالت 

. ثش اػبع ٣بسؿٌبػي ٍاضذ ٠ًليِ ٍ پيـٌْبد ؿْشداسي ٍ تلَيت ؿَساي ؿْشهلَة ٍهٌَِس خَاّذ ؿذ  
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 8خذٍل ضوبسُ                                ثْبی خذهبت ایوٌی ٍ آتص ًطبًی                              

 94غٛب ْ ػٙٛاٖ ذسٔات وس ذسٔات

 اقفاء حطیك 1
زض )ضٟط ضایٍاٖ ٚ زض ذاضج اظ ٔحسٚزٜ ذسٔاتی ضٟط زٔات زض ٔحسٜٚ خ

اظ ظٔاٖ اػعاْ تا تطٌطت تٝ ایستٍاٜ تٝ اظاء ٞط ٘فط ( واضتطیٟای غیط ٔسىٛ٘ی 
 ضیاَ تٝ اؾافٝ ٔٛاز ٔػطفی ٚ ذساضت ٘اضی اظ ػّٕیات 350000ساػت 

 ضایٍاٖ ٘جات ٚ أساز  2

ضیاَ تٝ اؾافٝ 250000اظ ظٔاٖ اػعاْ تا تطٌطت تٝ ایستٍاٜ تٝ اظای ٞط ساػت  (ضز ذاظٔٛا)حطیك  قفائا 3
 ٔٛاز ٔػطفی ٚ ذساضت ٘اضی اظ ػّٕیات 

ضیاَ تٝ اؾافٝ 350000اظ ظٔاٖ اػعاْ تا تطٌطت تٝ ایستٍاٜ تٝ اظای ٞط ساػت  (ٔٛاضز ذاظ)ٚ ٘جات أساز  4
 ٔٛاز ٔػطفی ٚ ذساضت ٘اضی اظ ػّٕیات 

5 

ی جٟت تؼییٗ ٚ غسٚض ػّت واضضٙاس
حطیك تا حازثٝ تٝ زضذٛاست ٔاِثاذتٝ ، 

ٔطاجغ لؿائی ، ا٘تظأی ، ضطوتٟای تیٕٝ 
 (پاسد استؼالٟٔا ٚ غیطٜ )

.  ضیا350000َتٝ اظای ٞط واضضٙاسی ٔجسز زض ضٟط ٔثّغ 
ویّٛ ٔتط 30ٚ . ضیاَ  500000ویّٛ ٔتط 30ٞطٌٛ٘ٝ واضضٙاسی ذاضج اظ ضٟط تا 

 (تأیٗ ٚسیّٝ ایاب ٚ شٞاب تٝ ػٟسٜ ٔتماؾی ٔی تاضس )یاَ ض 650000تٝ تاال 

 ضیاَ 5000تٝ اظای اػعاْ ٞط ٘فط ساػت  آٔٛظش زستٍاٜ ٞای ایٕٙی ٚ آتص ٘طا٘ی 6
 .تٝ ٔٙظٛض ٌستطش فطًٞٙ ایٕٙی ضایٍاٖ ا٘جاْ ٔی ٌیطز  آٔٛظش ػٕٛٔی یه ضٚظٜ آتص ٘طا٘ی  7
 .ضایٍاٖ ا٘جاْ ٔی ٌیطز تٝ ٔٙظٛض ٌستطش فطًٞٙ ایٕٙی آٔٛظش ٍٕٞا٘ی   8
 .٘فط 10ٚ حسالُ  ضیا200000َتٝ اظای ٞط ٘فط ساػت  ضٚظٜ  5آٔٛظش ٔمسٔاتی  9
 .٘فط 10ٚ حسالُ  ضیا300000َتٝ اظای ٞط ٘فط ساػت  ضٚظٜ 7آٔٛظش ٘یٕٝ حطفٝ ای  10

واضضٙاسی اِٚیٝ ٚ غسٚض ٌٛاٞی حطیك تا  11
 ضایٍاٖ حازثٝ 

ػُٕ ٚ وٙتطَ تط حسٗ اجطای زستٛضاَ 12
 .ضیاَ 100000اػعاْ واضضٙاس تٝ ٔٙظٛض وٙتطَ ٚ تاظزیس اظ حسٗ اجطا  غسٚض تائیس یٝ تٝ ایٕٙی 
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ٝظيط ٗحتطٕ ًكٞض ت٠ اؾتاٛساضاٙ ١ط ٠ُٛٞ  14/10/1392ٗٞضخ  34/3/1/118386تلٞيى اذتياض ق٘اضٟ  11ت٠ اؾتٜاز تٜس :تثهطٟ               
اؾتاٛساض ١٘ساٙ زض َی ؾاّ هاتْ انالح ٝ اػ٘اّ  ً٘يت٠ اُٛثام ٗهٞتات قٞضا ٝ ضای اؾالٗی ق٢ط ٝ تاييساقتثاٟ چاپی ، ات٢اٗات تا تهٞية قٞ

. ٗی تاقس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

هاٛٞٙ  174هاٛٞٙ قٞضا١ا ٝ ٗازٟ  71ٗازٟ  16ٝ تٜس  1387هاٛٞٙ ٗآيات تط اضظـ اكعٝزٟ ٗهٞب ؾاّ  50ٗازٟ  1تثهطٟ : ٗؿتٜسات هاٛٞٛی 
 .ػ٠ ر٢٘ٞضی اؾالٗی ايطاٙ تطٛا٠ٗ پٜزٖ تٞؼ
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:  تَهيطبت ٍاضذّبي اداسي 

. حؿة ٗٞضز ، ٗالى ػْ٘ هطاض ٗی ُيطز( تلهئی ٝ راٗغ)ٝنّٞ ػٞاضو ٗعتٞض زض ذهٞل ٝاحس ١ای ازاضی ٗی تاقس ٠ً ضػايت يٞاتٍ ٝ ٗوطضات ٗطتٌٞ اظ ر٠ٔ٘ َطح ٗهٞب ( : 1)تٜس
 

: تَهيطبت ٍاضذ ّبي كٌٔتي 
اكعايف اضظـ حؿة ٗٞضز  ٠ً5 ًاضتطی ٝاحس ٗٞضز ٛظط نٜؼتی تاقس ٝ يا آ٠ٌٛ ًاضتطی ؿيط ٗطتثٍ تٞزٟ ٠ً تا َطح ٗٞيٞع زض ً٘يت٠ كٜی ٝ يا ً٘يؿيٞٙ ٗازٟ ٝنّٞ ػٞاضو ٗعتٞض زض ذهٞل ٝاحس١ايی (: 1)تٜس

. ی ُٗاتن تا ايٚ تؼطك٠ هاتٔيت ايهاّ زاضز ياكت٠ تاقس ػالٟٝ تط ػٞاضو ١ای ٗتؼٔو٠ تاتت ٝاحس ١ای نٜؼت ًاضتطی اٗالى ٝ اضايی ٛاقی اظ تـييط َطح تلهئی تٞؾٍ ٗطارغ هاٛٞٛی
 
 
 

. چٜاٛچ٠ زض هؿ٘تی اظ ًاضتطی ٗصًٞض ، ٝاحس ١ای ٗؿٌٞٛی ، تزاضی يا ازاضی احساث قٞز ، ػٞاضو آٙ ُٗاتن تؼطك٠ ١ای ٗطت٠َٞ ٝنّٞ ذٞا١س قس (: 2)تٜس 
: تَهيطبت ّتل ّب ٍ اهب٣ي گشدؿگشي 

ٝ كطٝـ تطاًٖ تا اهؿاٌ  ٛاقی اظ تـييط َطح اكعايف اضظـ ًاضتطی اٗالى ، ػٞاضو ٛاقی اظ  15/08/1384ٗٞازی ت٠ هاٛٞٙ تٜظيٖ تركی اظ ٗوطضات ٗآی زٝٓت ٗهٞب  هاٛٞٙ آحام 22ٗازٟ  4ت٠ اؾتٜاز تٜس (: 1)تٜس
(. ی تا توايای ؾاظٗاٙ ُطزقِط)پٜذ تا زٟ ؾا٠ٓ اظ قطٝع ت٢طٟ تطزاضی تٞؾٍ ؾطٗاي٠ ُصاضاٙ ت٠ ق٢طزاضی ٗطتٌٞ پطزاذت ذٞا١س قس 

ػٞاضو ٝاحس ١ای % ١50تْ تطاتط ايٚ تؼطك٠ ذٞا١س تٞز ٝ ذاضد اظ آٙ تا ضػايت انّٞ ؾ٢طؾاظی تط اؾاؼ  تا تٞر٠ ت٠ ٓعٕٝ ح٘ايت اظ نٜؼت ُطزقِطی ، ػٞاضو كًا١ای تزاضی زاذْ ؾاذت٘اٙ انٔی(: 2)تٜس
. تزاضی ٗحاؾث٠ ٝ ٝنّٞ ٗيِطزز 

 
: ی ، بهداشتی درمانی تىضیحات واحدهای آمىزشی ،ورزشی ، فرهنگی ، هنر

ضئيؽ ؾتاز پكتيثاٛی ٝ ١٘ا١ِٜی اٗٞض  1389/5/25ٗٞضخ  89/234991ٗٞيٞع ٛا٠ٗ ق٘اضٟ ) تا تاييس اٝهاف ٝ اٗاًٚ ذيطي٠ ػإ آٜ٘لؼ٠ ٗؿارس ، تٌايا ، حؿيٜي٠ ١ا ، اٗاٗعازٟ ١ا ، اٗاًٚ ٗوسؾ٠ ٝ ٗؼتثط٠ً (: 1)تٜس
ٗؼاف ٗی  ٝ ٛٞؾاظیپطٝا٠ٛ ؾاذت٘اٛی،تطاًٖ، پيف آٗسُی، تلٌيي ٝؿيطٟ  اظ پطزاذت ػٞاضوزض نٞضت ضػايت انّٞ ق٢طؾاظی ( ٗهٞب)َطح تلهئی زض حس يٞاتٍ يا قٞضای اؾالٗی ق٢ط( ٗؿارس ًكٞض 

اؾتحٌإ تٜا ، يٞاتٍ )ٗازٟ نس ٝ ضػايت انّٞ ؾ٠ ُا٠ٛ  تسٝٙ اذص پطٝا٠ٛ ؾاذت٘اٛی ؾاذت٠ قسٟ اٛس ٗی تٞاٛس ت٠ قطٌ تؼييٚ تٌٔيق زض ً٘يؿيٞٙ 1397ايٚ تٜس زض ٗٞضز ؾاذت٘ا٢ٛايی ٠ً تا پاياٙ ؾاّ  تاقٜس
ٗتط ٗطتغ اظ پطزاذت ػٞاضو  50اٜٗای ٗطاًع كٞم تزع تٌايا ٗتوايی نسٝض پطٝا٠ٛ ؾاذت٘اٛی ت٠ ٜٗظٞض احساث اػياٛی ٝاحس١ای تزاضی تاقٜس تا  ١ياتچٜاٛچ٠ . .هاتْ ارطا ٗی تاقس ( ق٢طؾاظی ، انّٞ ت٢ساقت

. ٗتط ٗطتغ ٗؼاف اظ پطزاذت  ١ط ٠ُٛٞ ػٞاضو ٗی تاقٜس 120ر٢ت احساث ذا٠ٛ ػآٖ تطای ١ط ٗؿزس يي ٝاحس ٗؿٌٞٛی حساًخط ت٠ ٗتطاغ  .َثن تؼطك٠ تزاضی ػْ٘ ٗی ُطزز تزاضی ٗؼاف ٝ ٗاظاز آٙ 
 كوٍ پطٝا٠ٛ تائيس ٝاحس ق٢طؾاظی زض حس يٞاتٍ ٗٞرٞز زض ًٔي٠ آيت٢٘ای ػٞاضوزض ضاؾتای ح٘ايت اظ ؾاذت ٝ ؾاظ زض تاكت كطؾٞزٟ ق٢طی ت٠ ٗتوايياٙ ؾاذت نطكاً ٗؿٌٞٛی زض تاكت كطؾٞزٟ پؽ اظ (: 2)تٜس
.  ترليق تاكت كطؾٞزٟ ٗحاؾث٠ ٜٝٗظٞض ذٞا١س قس % 40

. ػٞاضو پاضًيَٜ، ضاٟ پ٠ٔ، آؾاٛؿٞض، ٛٞضُيط، ذطپكت٠ ضػايت يٞاتٍ َطح كوٍ قاْٗ ٗحاؾث٠ ػٞاضو ٛ٘ی ُطزز
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:  تَهيطبت ٍاضذّبي اداسي 

. حؿة ٗٞضز ، ٗالى ػْ٘ هطاض ٗی ُيطز( تلهئی ٝ راٗغ)ٝنّٞ ػٞاضو ٗعتٞض زض ذهٞل ٝاحس ١ای ازاضی ٗی تاقس ٠ً ضػايت يٞاتٍ ٝ ٗوطضات ٗطتٌٞ اظ ر٠ٔ٘ َطح ٗهٞب ( : 1)تٜس
 

: تَهيطبت ٍاضذ ّبي كٌٔتي 
اكعايف اضظـ حؿة ٗٞضز  ٠ً5 ًاضتطی ٝاحس ٗٞضز ٛظط نٜؼتی تاقس ٝ يا آ٠ٌٛ ًاضتطی ؿيط ٗطتثٍ تٞزٟ ٠ً تا َطح ٗٞيٞع زض ً٘يت٠ كٜی ٝ يا ً٘يؿيٞٙ ٗازٟ ٝنّٞ ػٞاضو ٗعتٞض زض ذهٞل ٝاحس١ايی (: 1)تٜس

. ی ُٗاتن تا ايٚ تؼطك٠ هاتٔيت ايهاّ زاضز ياكت٠ تاقس ػالٟٝ تط ػٞاضو ١ای ٗتؼٔو٠ تاتت ٝاحس ١ای نٜؼت ًاضتطی اٗالى ٝ اضايی ٛاقی اظ تـييط َطح تلهئی تٞؾٍ ٗطارغ هاٛٞٛی
 
 
 

. چٜاٛچ٠ زض هؿ٘تی اظ ًاضتطی ٗصًٞض ، ٝاحس ١ای ٗؿٌٞٛی ، تزاضی يا ازاضی احساث قٞز ، ػٞاضو آٙ ُٗاتن تؼطك٠ ١ای ٗطت٠َٞ ٝنّٞ ذٞا١س قس (: 2)تٜس 
: تَهيطبت ّتل ّب ٍ اهب٣ي گشدؿگشي 

ٝ كطٝـ تطاًٖ تا اهؿاٌ  ٛاقی اظ تـييط َطح اكعايف اضظـ ًاضتطی اٗالى ، ػٞاضو ٛاقی اظ  15/08/1384ٗٞازی ت٠ هاٛٞٙ تٜظيٖ تركی اظ ٗوطضات ٗآی زٝٓت ٗهٞب  هاٛٞٙ آحام 22ٗازٟ  4ت٠ اؾتٜاز تٜس (: 1)تٜس
(. ی تا توايای ؾاظٗاٙ ُطزقِط)پٜذ تا زٟ ؾا٠ٓ اظ قطٝع ت٢طٟ تطزاضی تٞؾٍ ؾطٗاي٠ ُصاضاٙ ت٠ ق٢طزاضی ٗطتٌٞ پطزاذت ذٞا١س قس 

ػٞاضو ٝاحس ١ای % ١50تْ تطاتط ايٚ تؼطك٠ ذٞا١س تٞز ٝ ذاضد اظ آٙ تا ضػايت انّٞ ؾ٢طؾاظی تط اؾاؼ  تا تٞر٠ ت٠ ٓعٕٝ ح٘ايت اظ نٜؼت ُطزقِطی ، ػٞاضو كًا١ای تزاضی زاذْ ؾاذت٘اٙ انٔی(: 2)تٜس
. تزاضی ٗحاؾث٠ ٝ ٝنّٞ ٗيِطزز 

 
: ی ، بهداشتی درمانی تىضیحات واحدهای آمىزشی ،ورزشی ، فرهنگی ، هنر

ضئيؽ ؾتاز پكتيثاٛی ٝ ١٘ا١ِٜی اٗٞض  1389/5/25ٗٞضخ  89/234991ٗٞيٞع ٛا٠ٗ ق٘اضٟ ) تا تاييس اٝهاف ٝ اٗاًٚ ذيطي٠ ػإ آٜ٘لؼ٠ ٗؿارس ، تٌايا ، حؿيٜي٠ ١ا ، اٗاٗعازٟ ١ا ، اٗاًٚ ٗوسؾ٠ ٝ ٗؼتثط٠ً (: 1)تٜس
ٗؼاف ٗی  ٝ ٛٞؾاظیپطٝا٠ٛ ؾاذت٘اٛی،تطاًٖ، پيف آٗسُی، تلٌيي ٝؿيطٟ  اظ پطزاذت ػٞاضوزض نٞضت ضػايت انّٞ ق٢طؾاظی ( ٗهٞب)َطح تلهئی زض حس يٞاتٍ يا قٞضای اؾالٗی ق٢ط( ٗؿارس ًكٞض 

اؾتحٌإ تٜا ، يٞاتٍ )ٗازٟ نس ٝ ضػايت انّٞ ؾ٠ ُا٠ٛ  تسٝٙ اذص پطٝا٠ٛ ؾاذت٘اٛی ؾاذت٠ قسٟ اٛس ٗی تٞاٛس ت٠ قطٌ تؼييٚ تٌٔيق زض ً٘يؿيٞٙ 1397ايٚ تٜس زض ٗٞضز ؾاذت٘ا٢ٛايی ٠ً تا پاياٙ ؾاّ  تاقٜس
ٗتط ٗطتغ اظ پطزاذت ػٞاضو  50اٜٗای ٗطاًع كٞم تزع تٌايا ٗتوايی نسٝض پطٝا٠ٛ ؾاذت٘اٛی ت٠ ٜٗظٞض احساث اػياٛی ٝاحس١ای تزاضی تاقٜس تا  ١ياتچٜاٛچ٠ . .هاتْ ارطا ٗی تاقس ( ق٢طؾاظی ، انّٞ ت٢ساقت

. ٗتط ٗطتغ ٗؼاف اظ پطزاذت  ١ط ٠ُٛٞ ػٞاضو ٗی تاقٜس 120ر٢ت احساث ذا٠ٛ ػآٖ تطای ١ط ٗؿزس يي ٝاحس ٗؿٌٞٛی حساًخط ت٠ ٗتطاغ  .َثن تؼطك٠ تزاضی ػْ٘ ٗی ُطزز تزاضی ٗؼاف ٝ ٗاظاز آٙ 
 كوٍ پطٝا٠ٛ تائيس ٝاحس ق٢طؾاظی زض حس يٞاتٍ ٗٞرٞز زض ًٔي٠ آيت٢٘ای ػٞاضوزض ضاؾتای ح٘ايت اظ ؾاذت ٝ ؾاظ زض تاكت كطؾٞزٟ ق٢طی ت٠ ٗتوايياٙ ؾاذت نطكاً ٗؿٌٞٛی زض تاكت كطؾٞزٟ پؽ اظ (: 2)تٜس
.  ترليق تاكت كطؾٞزٟ ٗحاؾث٠ ٜٝٗظٞض ذٞا١س قس % 40

. ػٞاضو پاضًيَٜ، ضاٟ پ٠ٔ، آؾاٛؿٞض، ٛٞضُيط، ذطپكت٠ ضػايت يٞاتٍ َطح كوٍ قاْٗ ٗحاؾث٠ ػٞاضو ٛ٘ی ُطزز
 
 
 
 

24 

 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 
 

:  8هبزُ
ػَاضؼ غسٍض هجَظ احػبض 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :٣ـي  اديَتَهيطبت دس هَسد 
ٛؿثت ت٠ ظٗيٚ يا تٜا١ای ٗرطٝت٠ ٝ ؿيط ٜٗاؾة تا ٝيغ ٗحْ ٝ يا ٛي٠٘ ت٘إ ٝاهغ زض ٗحسٝزٟ ق٢ط ٠ً زض ذياتاٙ  ": هاٛٞٙ ق٢طزاضی ٠ً ٗوطض ٗی زاضز  110ػٞاضو نسٝض ٗزٞظ احهاض زض ذهٞل ٗازٟ (: 1)تٜس

ق٢ط يا ٗٞاظيٚ ق٢طؾاظی تاقس ، ق٢طزاضی تا تهٞية قٞضای ق٢ط ٗی تٞاٛس ت٠ ٗآي اذُاض ز١س ٢ٛايت ظطف زٝ ٗاٟ ت٠ ايزاز ٛطزٟ يا زيٞاض ٝ  يا ًٞچ٠ ٝ يا ٗيساٙ هطاض ُطكت٠ ٝ ٜٗاكی تا پاًی ٝ پاًيعُی ٝ ظيثائی
ضای َطح ٗهٞب قٞضا زض ظٗي٠ٜ ظيثائی ٝ پاًيعُی ٝ ٝ اد يا ٗطٗت آٙ ٠ً ُٜٗثن تا توك٠ ٗهٞب قٞضای ق٢ط تاقس اهسإ ًٜس اُط ٗآي ٗؿاٗح٠ ٝ يا اٗتٜاع ًطز ق٢طزاضی ٗی تٞاٛس ت٠ ٜٗظٞض تاٗيٚ ٛظط

ٝ يا ٗتهسی ٗٞهٞك٠ زضياكت ٛ٘ايس زض ايٚ ٗٞضز  ٓیاظ ٗآي يا ٗتٞ ١عي٠ٜتا ٗحاؾث٠ ١عي٠ٜ زيٞاضًكی تا ًاضقٜاؾی ضٝظ  زضنس20ق٢طؾاظی ١ط ٠ُٛٞ اهساٗی ضا ٠ً الظٕ تساٛس ٗؼّ٘ٞ ٝ ١عي٠ٜ آٙ ضا ت٠ اياك٠ 
حؿاب هُؼی تٔوی ٗی قٞز ٝ ١ط ُاٟ ظطف ٢ٗٔت  ت حؿاب ق٢طزاضی اػتطاو ٌٛطز نٞضتٗآي اتالؽ ٗی قٞز زض نٞضتی ٠ً ٗآي ظطف پاٛعزٟ ضٝظ اظ تاضيد اتالؽ ت٠ نٞضنٞضت حؿاب ق٢طزاضی تسٝاً ت٠ 

زض حٌٖ ؾٜس هُؼی ٝ  77ٛيٚ آضای ً٘يؿيٞٙ ضكغ اذتالف ٗصًٞض زض ٗازٟ نٞضت حؿاب ١ائی ٠ً ٗٞضز اػتطاو ٝاهغ ٛكسٟ ٝ ١٘چ. اضراع ذٞا١س قس  77ٗوطضٟ اػتطاو ًطز ٗٞيٞع ت٠ ً٘يؿيٞٙ ٗصًٞض زض ٗازٟ 
. ٗٞضز ارطا تِصاضزالظٕ االرطا تٞزٟ ٝ ارطاء حثت ٌٗٔق اؾت تط َثن ٗوطضات ارطای اؾٜاز ضؾ٘ی الظٕ االرطاء ٛؿثت ت٠ ٝنّٞ َٔة ق٢طزاضی ارطائي٠ نازض ٝ ت٠ 

 (رٞظ نازضٟ زضد ٛ٘ايس كاع زيٞاض ٝ كٜؽ ضا ت٠ تلٌيي زض ٕق٢طزاضی ٌٗٔق اؾت اضت. ) ؼ يا ٛطزٟ ُٗاتن يٞاتٍ َطح تلهئی ق٢ط ذٞا١س تٞز اضتلاع ٗزاظ تطای احهاض تا تطًية زيٞاض ٝ كٚ(: 2)تٜس
 

هستٌس لبًًَی ضطح ػَاضؼ اضؼ وس ػَ
َٓاسم كذٍس هدَص اضلبس 

 

:  تَؾیحبت 
K : ؾطیت
P: لیوت هٌطمِ ای
L :  طَل زیَاض وطی

َٓاسم كذٍس هدَص اضلبس  008
 

ٟبًَى هبليبت ثش  50هبدُ  1تجلشُ 
ٍ  1387اسصؽ اٛضٍدُ هلَة ػبل 

ٟبًَى  77ٍ هبدُ  71هبدُ  16ثٌذ 
ؿَساّب 

ف 
هبذص ٍ ًحَُ هحبسجِ ػَاضؼ ؼ ػٌَاى تؼطفِ ػَاضضزی

1 
َٓاسم كذٍس هدَص اضلبس دس هَسد 

اساهي ٍاْٟ دس ضشين ٍ هطذٍدُ ؿْش ثِ 
اصاء ّش هتش ًَل 

×P ×L7  زيٛاض وطی
         ×P ×L5  ٘طزٜ وطی 

         ×P ×L3 ٘طزٜ وطی 

 زيٛاض وطیP ×L7×     ثب ٣بسثشي هؼ٤ًَي  2
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22 

: 9هبزُ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ؿشش ًس ػٞاضو 
َٓاسم 

هؼتٌذ 
ٟبًًَي 

ػَاضؼ احساث ذبًِ ثبغی ٍ ظهیٌْبی 
: ظضاػی

تٞييحات 

009 
 
 
 

َٓاسم -
اضذاث 

خبًِ ثبٗي 
ٍ صهيٌْبي 

صسآي 

 1ُ تجلش
 50هبدُ 

ٟبًَى هبليبت 
ثش اسصؽ 

اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16

 77هبدُ 
ٟبًَى 

ؿَساّب 

 
صهيٌْبي  دسَٓاسم اضذاث ثشج ثبْٗب  -

. هتش صيشثٌب ثِ ثبال50صسآي اص
اث ثٌب دس ثبٗبت  َٓاسم اضذ -
هتش صيش ثٌب 50تب  
 

هدَص اػتخش دس ثبٕ  -  
هتش هشثْ  2000تب  اضذاث گلخبًِ دس ثبٕ-
 هتش هشثْ 2000اضذاث گلخبًِ دس ثبٕ ثيؾ اص -
 

 :اضذاث اكٌجل  -
 
 
 

ق٢طؾاظی ٝ َطح تلهئی ضػايت ًٔي٠ هٞاٛيٚ ٝ ٗوطضات ، يٞاتٍ ٝ انّٞ 
 (پؽ اظ اذص ٗٞاكوت ؾاظٗاٙ ر٢از ًكاٝضظی)آعاٗی اؾت

 P×S40  
                                        

 P×S 30 
 

              
                                     S: ٗؿاحت اؾترط                                                                                            

                                                                             S: ٗؿاحت ُٔرا٠ٛ                                       
 S: ٗؿاحت  اؾُثْ 

                         
K : ؾطیت
P: لیوت هٌطمِ ای
 

تٔويشات ٍ  0010
ت٘ييشات دس 

ػبختوبى 

 50هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت ثش 

اسصؽ اٛضٍدُ 
 1387هلَة ػبل 

ٍ  71هبدُ  16ٍ ثٌذ 
ٟبًَى  77هبدُ 

ؿَساّب 

زض ١ِٜإ نسٝض ٗزٞظ تؼ٘يطات ر٢ت ًٔي٠ اٗالى اقرال حويوی ٝ حوٞهی زض ٗحسٝزٟ ٝ حطيٖ ٗهٞب ت٠ اؾتٜاز ٗازٟ نس هاٛٞٙ ق٢طزاضي٢ا 
 ق٢ط هثْ اظ اٛزإ ١ط ٠ُٛٞ تؼ٘يطات زض ؾاذت٘اٙ ذٞز ٌٗٔلٜس اظ ق٢طزاضی ٗزٞظ تؼ٘يطات يا ٗطٗت تطاتط ٛوك٠ اضائ٠ قسٟ ٝ شًط ٛٞع تؼ٘يطات

 .ؾاذت٘اٙ اذص ٛ٘ايٜس 
: ؾتٞٙ ُصاضی ٝ پْ ُصاضی ت٠ قطح شيْ ٗی تاقس ... ٛٞع ؾوق تزاضی ، ازاضی ، ٗؿٌٞٛی ٝ ًٔي٠ تؼ٘يطات ٝ تؼٞيى ١ط 

ػسٕ تـييط ( نطكاً تؼٞيى ؾوق)زض ؾاذت٘ا٢ٛای زاضای پطٝا٠ٛ ؾاذت٘اٛی زض نٞضت ػسٕ اكعايف تٜا ٝ ٝاحس١ا ٝػسٕ ًؿط ٗيعاٙ پاضًيَٜ ٝ – 1
. ؾاذت٘اٙ حؿة ٛٞع ًاضتطی زضياكت ُطزز اظ ػٞاضو پطٝا٠ٛ % 20اؾاؾی ٝ زض نٞضت اذص ٗزٞظ هاٛٞٛی 

اظ ػٞاضو پطٝا٠ٛ ؾاذت٘اٙ % 70زض نٞضت تـييطات اؾاؾی ٝ اكعايف تٜا ٝ ٝاحس١ا ٝ ًؿطٗيعاٙ پاضًيَٜ زض نٞضت اذص ٗزٞظ هاٛٞٛی  – 2
. حؿة ٛٞع ًاضتطی زضياكت ُطزز 

. ٛوك٠ ٗؼ٘اضی ٝ ؾاظٟ ٝ تاييس ٛظإ ٢ٜٗسؾی آعاٗی اؾت  ٝ اكعايف تٜا ٝ ٝاحس١ا اضائ٠( ؾتٞٙ ٝ پْ ُصاضی ) زض نٞضت تـييط اؾاؾی  – 3
ٗتط ٗطتغ  3ت٠ اؾتخٜاء ؾطٝيؽ ت٢ساقتی حساًخط ) ١ط ٠ُٛٞ اكعايف تٜا زض َثوات ، زاذْ يا ٗزاٝضت ؾاذت٘اٙ ٠ً ٗٞرة اكعايف ظيط تٜا ُطزز  – 4
 .تطاتط رساّٝ ٗطت٠َٞ ٝ تؼاضيق ٗحاؾث٠ ذٞا١س قس ( 
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4p×S 
 

P+15000)*S6 )

3p×S 
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 : 10هبزُ   
وس 

ػَاضؼ 
ضطح 

ػَاضؼ 
تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

0011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َٓاسم 
صيش ثٌب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 50هبدُ  1 تجلشُ
ٟبًَى هبليبت ثش 

اٛضٍدُ اسصؽ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى ؿَساّب  77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ٚ ضٛاتظ ٔطتٛعٝ زضيافت ذٛاٞس ضسػٛاضؼ ظيطتٙای ٞط وساْ اظ ٚاحسٞا ٚفك ٔمطضات ... ٚ ( ٔسىٛ٘ی ، ذسٔاتی  ( ) جاضی ٔسىٛ٘ی ، ت) زض ساذتٕاٟ٘ای ٔرتّظ  – 1
ٔتؼّمٝ تٝ ٘طخ ضٚظ اظ جّٕٝ  ػٛاضؼٔطَٕٛ پطزاذت وّیٝ  زض غٛضت ضای تٝ اتماء تٙا ساذتٕاٟ٘ايی وٝ تػٛضت غیط ٔجاظ زض واضتطی ٔطتٛعٝ احساث ٔی ضٛ٘س – 2

. ٔی تاضٙس  ٚ غیطٜ  ، تفىیه ، آٔازٜ ساظی پاضویًٙ ، تطاوٓ تأیٗيطتٙا ، ػٛاضؼ ػٛاضؼ ظ
لیٕت ٔٙغمٝ ای % 80َ زض ٔحاسثٝ ػٛاضؼ پصيطٜ ٔجتٕغ ٞای تجاضی ٔا٘ٙس پاساغ ، تیٕچٝ ، سطای ٚ أثآِٟ ، ػٕك جثٟٝ اَٚ تطاتط ضطاية ٔػٛب ٚ ٔاظاز تط آٖ ٔؼاز – 3

. جثٟٝ اَٚ ٔالن ػُٕ ٔی تاضس 
الظْ تٝ تٛضیح است زض ٔجتٕغ ٞای تجاضی وٝ زض يه عثمٝ تٝ غٛضت يىپاضچٝ ايجاز ٔی ضٛ٘س ػٕك جثٟٝ . ٔك جثٟٝ اَٚ تطاتط ضٛاتظ عطح تفػیّی تؼییٗ ٔی ٌطزز ع-4

. ٔالن ػُٕ ٘ثٛزٜ ٚ ػٛاضؼ وُ تٙا تط اساس ضطية تؼییٗ ضسٜ ٔحاسثٝ ٔی ٌطزز 
. تؼییٗ ٔی ضٛز  4زاذُ ٚاحسٞای تجاضی ٔالن ٔحاسثٝ زض ػٕك جثٟٝ تط اساس تٙس زض ٔحاسثٝ ػٛاضؼ پصيطٜ ٘یٓ عثمٝ احساثی زض  – 5
اسثٝ تعضٌتطيٗ زٞٙٝ زض ايٗ تؼطفٝ زٞٙٝ ٔٛضز ٘ظط تطای ٞط ٔغاظٜ ػثاضت است اظ فاغّٝ تیٗ زٚ تیغٝ تٙا تطايٗ چٙا٘چٝ يه ٔغاظٜ زاضای چٙسيٗ تط تاضس ٔالن ٔح – 6

.  ٔجاظ اظ ٔؼثط اغّی است 
تا پطزاذت  زض غٛضت تغییط ػٛاضؼ ٚ ا٘مضاء ّٟٔت ٔصوٛض تٕسيس ٚ اذص ٔجٛظ زيٛاضوطی(  عثك ٔجٛظ غازضٜ) زيٛاض وطی زض ّٟٔت ٔمطض ی ػسْ اجطا  زض غٛضت  -7

  . ضسذٛاٞس تٕسيس ٚاضؼ پطزاذتیٔاتٝ اِتفاٚت  ع
ٚ زض .  ٔی تاضس   ػٛاضؼ وٕیسیٖٛ ٚ ٔؼاف اظ 000ٚ ی جا٘ثی تا واضتطی پاضویًٙٔسىٛ٘ی ، تجاضی ، ازاضی ٚ غٙؼتی تسٖٚ زيٛاضٞاٚاحسٞای احساث ساياتاٖ زض فضای تاظ  – 8

. پطٚا٘ٝ ساذتٕا٘ی زضج ٚ جعء تٙا ٔحسٛب ٕ٘ی ضٛز
ی زضغس  اضلاْ ٚاحسٞا 100   ؼ ظيط تٙای ساذتٕاٟ٘ای احساثی زض حطيٓ ٔػٛب ضٟط پس اظ ضػايت وّیٝ ضٛاتظ ٔٛجٛز ٚ ٔمطضات فٙی ٚ ضٟطساظی تٝ ٔیعاٖضػٛا  -9

. احساثی زض ٔحسٚزٜ لا٘ٛ٘ی ضٟط ذٛاٞس تٛز 
 اظ پطزاذت ػٛاضؼ پصيطٜ ( پطٚا٘ٝ وسة)ٚظاضت ٔحتطْ وطٛض ٚاحسٞای تجاضی زاضای ساتمٝ فؼاِیت  20/11/69ٔٛضخ 3/24150ترص  ٘أٝ ضٕاضٜ  8تط اساس تٙس  – 10

. ٔؼاف ٔی تاضٙس زضاضتثاط تا ساتمٝ زاض وطزٖ پطٚا٘ٝ ٞای ساذتٕا٘ی 
. حسالُ لیٕت ٔٙغمٝ ای تطای حطيٓ ٞا ٕٞاًٞٙ تا ٔٙاعك ٔجاٚض آٖ ٔحاسثٝ ٚ اذص ذٛاٞس ضس  ضت تؼطيف ٘طسٖ لیٕت ٔٙغمٝ ایزض غٛ -11
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  . اثتذا ٍ ثب دسخَاػت هت٠بهي هوٌَّ  -1
پغ اص ًشش هَهَّ دس ٣ويؼيَى هبدُ كذ هـشٍى  ثِ هؼ٤ًَي دس هدتوْ ّب صيش صهيي ٍ پيلَت دس كَست تجذيل-2

. هطبػجِ ٍ ٍكَل گشدد P×S3َٓاسم هٔبدل  يبٛت ثْبي خذهبتػبصي ٍ هوي دسثِ سٓبيت اكَل ٍ هَاثي ؿْش
دس كَست سٓبيت  (ؿخلي ػبصّب)هؼ٤ًَي دس ػبختوبًْبي ت٢ ٍاضذيدس كَست تجذيل صيش صهيي ٍ پيلَت ثِ  -3

. هطبػجِ ٍ ٍكَل گشدد  P×Sاكَل ٍ هَاثي ؿْشػبصي َٓاسم هٔبدل  
 

ػٞاضو احساث  0014
پاضًيَٜ ١ای تزاضی 

 ٝ پاضًيَٜ ١ای
ػ٘ٞٗی 

ٟبًَى هبليبت ثش اسصؽ  50هبدُ  1تجلشُ 
ٍ  71هبدُ  16ٍ ثٌذ  1387اٛضٍدُ هلَة ػبل 

ٟبًَى ؿَساّب  77هبدُ 

 S×P        5/2×. .(پبس٣يٌگ ّبي آطاًغ ّب ٍ)پبس٣يٌگ ّبي تدبسي -1

. پبس٣يٌگ ّبي ٓوَهي هٔبٙ اص َٓاسم ػبخت -2
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واگذاری سطوح الزم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر 
تــا 20درصد از اراضی آنها را برای تامین عــوض اراضی واقع در طرح های 
موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوســازی و بهسازی 

شهری، به طور رایگان دریافت نمایند . 
5-قیمت منطقه ای امالک شــهر )p( مالک عمل سال 98 دفترچه ارزش 
معامالتی امالک ســال 96 با افزایش 10 درصد می باشد و در صورت ابالغ 
دفترچه امالک سال 97 از سوی سازمان امور مالیاتی کشور 70درصد درصد 

ارزش معامالتی امالک سال 97 می باشد.
)قانون فوق مشتمل برماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه 
1367/08/29 مجلس شورای اســالمی تصویب و در تاریخ 1367/9/2 به 

تایید شورای نگهبان رسیده است (
   فصل 1 :

تعاریف و توضیحات :
ماده 1 :

از ابتداي سال 1398 دریافت هر گونه وجهي توسط شهرداري و سازمانهاي 
تابعه از شهروندان اعم از عوارض و بهاء خدمات و غیره صرفا به موجب این 
تعرفه و قوانیــن و مقررات جاریه صورت مي پذیرد و  اخذ هر گونه وجهي 
خارج از ضوابط و مقررات این تعرفه ممنوع مي باشد و متخلفین تحت پیگرد 

قانوني قرار خواهند گرفت .
ماده 2 :

در اجــراي بند 27 ماده 55 قانون شــهرداریها و بــه منظور وضع مقررات 
خاص و اقدام مناســب جهت حفظ و زیبایي شــهر و به استناد ماده 110 
قانون شهرداریها ، تمامي اشخاص حقیقي و حقوقي و مالکین امالک واقع 
در محدوده قانوني و حریم شــهر که اقدام به احداث ساختمان نموده و یا 
پس از مهلت مقرر در پروانه ساختماني و اخذ پایانکار نسبت به نما سازي 
ساختمان خود اقدام نکرده اند مکلفند تا پایان سال 1398نسبت به تکمیل 
نماهاي کلیه سطوح نمایان ساختمان خود که از داخل معابر قابل مشاهده 
مي باشد اعم از نماهاي اصلي یا نماي جانبي که عموما حق عمومي تلقي 

مي گردد اقدام نمایند .
تبصره 1 :

 بمنظور تشویق و جلب مشارکت عمومي شهروندان جهت حفظ و زیبایي 
شــهر چنانچه مالکین اراضــي و امالک واقع در محدوده قانوني شــهر تا 
پایان ســال 1398 نسبت به تکمیل نماي ساختمان خود بر اساس الگوي 
پیشنهادي شــهرداري اقدام نمایند از جایزه خوش حسابي به میزان100 
درصد عوارض نوســازي سالیانه ) ســال اتمام نما سازي ( ملك خود بهره 

مند مي گردنند .
تبصره 2 :

شهرداري مکلف است در اجرای ماده 2 از طریق انتشار آگهي و اعالن عمومي 
حداقل سه  مرحله  نسبت به اطالع رساني به شهروندان اقدام نماید.

تبصره 3:به منظور تشــویق شهروندان در هنگام احداث بنا و نماسازی که 
با اعمال تدابیر خاص از مشــرفیت و سد معبر به نحو احسن و تائید واحد 
شهرسازی و خدمات شهری اقدام می نمایند از 100درصد خوش حسابی 

همان سال برخوردار می شوند .
ماده 3 :

عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و سایر قوانین و 
مقررات مربوط از شمول این تعرفه مستثني و کلیه اشخاص مشمول اعم از 

حقیقي و حقوقي مکلف به پرداخت آن  مي باشد .
ماده 4 :عوارض زیر بنا و پذیره و ضوابط نحوه صدور شناسنامه ساختمان ) 
تجاري ، مســکوني، اداري و . . . ( برابر مفاد ، مواد و بندهاي مشروحه ذیل   

محا سبه ، اجراء و وصول خواهد شد .
تعاریف :
ماده 5 :

به شــهرداري بهار اجازه داده مي شود در ســال 1398 از مالکین اراضي و 
امالک در محدوده قانوني و حریم شهر که متقاضي استفاده کاربري مختلط 
تجاري و اداري غیره باشند برابر جداول پروانه ساختمان ، تراکم و ارتفاع و 
... زیر بناي مورد تقاضا به تفکیك محاســبه و وصول نماید . در ضمن اخذ 

موافقت ادارات ذیربط از سوي شهرداري حسب مورد الزامي است .

ماده 6 :محاسبه عوارض عرصه با توجه به متراژ و قیمت منطقه بندي دارایي 
به جزء امالک زراعي و بایر بشرح ذیل خواهد بود 

تبصره 1 : تا 2000 متر مربع برابر ارزشهاي تعیین شده در دفترچه قیمت 
منطقه بندي .

تبصــره 2 : تا 4000 متر مربع مازاد بــر 2000 متر مربع 90درصد قیمت 
منطقه بندي دارایي محاسبه خواهد شد .

تبصــره 3 : مازاد بر 4000 متر مربع  80درصد قیمت منطقه بندي دارایي 
محاسبه خواهد شد .

تبصره 4 : ارزش عرصه امالک واقع در میادیني که در بلوک مربوطه براي آن 
ارزش  خاصي تعیین نشده است ، برابر با باالترین ارزش معبري است که از 

آن میدان منشعب مي شود
تبصره 5 : ارزش عرصه امالک واقع در ســراها ، پاســاژها و کاروانسراهاي 
منشــعب از هر خیابان ، کوچه یا بازار کــه در بلوک هاي مربوطه براي آن 
ارزش خاصي تعیین نشده است برابر با ارزش همان خیابان ، کوچه یا بازار 

منظور خواهد شد .
تبصره 6 : ارزش عرصه امالکي که داراي راه عبور مستقلي نبوده و حق عبور 
از ملك مجاور را دارند ، برابر 50درصد ارزش معبري است که راه عبور ملك 

مورد نظر آن منشعب مي شود . 
مــاده 7: رعایت قانون جامع خدمات رســانی به ایثارگران مصوب 1386 و 

اصالحیه بعدی مصوب 1391 الزامی است .
1(به موجب تصویبنامه 131966/ت47098ک مورخ 1390/7/3 کمیسیون 
موضوع اصل 138 قانون اساسي ؛ کلیه جانبازان 25درصد و باالتر ، آزادگان 
و خانواده شهدا )همسر ، فرزندان و والدین( و سایر مشمولین مقرر در ماده 
1 تصویب نامه مذکور از پرداخت عوارض شــهرداري و هزینه هاي صدور 
پروانه ساخت تا یکصد بیست متر مربع مسکونی و بیست متربع تجاری در 
کاربری مرتبط معاف مي باشــند. مازاد بر یکصد  بیست متر مربع مشمول 
پرداخت عوارض پروانه ساختمانی است و همچنین در کاربریهای غیر مرتبط 
با تجاری مشــمول پرداخت عوارض افزایش ارزش کاربری امالک ناشی از 
تغییر طرح تفصیلی می باشــد. ضمنا بهای خدمات آماده سازی 50درصد 

محاسبه می شود.
2(کمك به افراد تحت پوشــش کمیته امداد )ره( صرفا برای یك بار و افراد 
تحت پوشــش سازمان بهزیستی برای ســاخت یك واحد مسکونی طبق 
ضوابط )تك واحدی ( تا ســقف 120 متر مربع زیر بنا  همچنین در مورد 
تامین پارکینگ و تراکم غیر مجاز و پروانه تجاری تا 10مترمربع از تخفیف 
50درصد برخوردار می شــوند و برای همین افراد در مورد عوارض نوسازی 
واحد مسکونی و نیز پروانه کسب و پیشه و بهای خدمات آماده سازی و غیره 

بر مبنای 50درصد محاسبه و وصول گردد.
3(تذکر: رعایت بند د ماده 39 قانون برنامه پنجم توسعه الزامي است .

ماده 8 : تخلفات ساختمانی قبل از 1366/01/01) با ارائه اسناد مثبته مورد 
تائید شهرداری یا نظریه کارشناس رسمی ( بنا به بخشنامه 8616/1/3/34 
مورخ 1371/4/28 نیازی به ارجاع به کمیســیون ماده 100 نبوده و فقط 

عوارض متعلقه اخذ می شود .
   ماده 9: با توجه به داد نامه شماره 587مورخ 83/11/25 و همچنین دادنامه 
شماره 48 مورخ 85/02/03 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کسانی که 
بدون مجوز احداث بنا نموده اند عوارض آن نیز مانند عوارض ســایر پروانه 
های ساختمانی محاسبه و از مودیان وصول میگردد و شهرداری مکلف است 
پس از اخذ عوارض متعلقه برگه پایان ساختمانی را صادر نماید )به استثنای 
دادنامه های شــماره 97 الی 100 مــورخ 92/12/16 هیات عمومی دیوان 

عدالت اداری راجب عوارض تامین پارکینگ (.
ماده 10: با توجه به ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری ، تعرفه های عوارض 
محلــی مندرج در این تعرفه که به موجب آراء هیات عمومی دیوان عدالت 
اداری در مورد شــهر بهار و یا سایر شهرهای کشور ابطال گردیده و در این 

تعرفه درج گردیده باطل و غیر قابل وصول است .
ماده 11: نظر به ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشــور در صورت پرداخت نقد و یکجا عوارض پروانه ســاختمانی در 
تمامی ایام ســال محاسبات با اعمال ضریب 80درصد و درصورت پرداخت 

اقساط 90درصد ضریب اعمال و دریافت خواهد شد.
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 ضزٙاص َٓاسم . دس كَستي٤ِ تٔذاد ٍ هتشاط ٍاضذّبي تدبسي اضذاثي دٟي٠ب ثِ هيضاى ػَاثٞ آى اضذاث گشدد ) پبس٣يٌگ ٍاضذ ّبي تدبسي داساي ػبث٠ِ  ضزَٙٓاسم 
 ضزَٙٓاسم كشٛب ي٢ ٍاضذ  ّش ه٘بصُ اهبِٛ ؿذُخْت . اي اضذاثي ثيـتش اص تٔذاد ه٘بصُ ّبي داساي ػبث٠ِ ثبؿذدس كَستي٤ِ تٔذاد ه٘بصُ ُ ( .پبس٣يٌگ هٔبٙ گشدد
                  پبس٣يٌگ لطبٍ گشدد

هـشٍى ثِ ٓذم ه٘بيشت ثب اكَل ٍ هَاثي ؿْشػبصي ٍ ًشش تٜليلي 
 

. تطای ساذتٕاٖ ٞا ؾطٚضی ٔی تاضس تط اساس ؾٛاتف قطح ٞای تٛسؼٝ ضٟطی احساث ٚ تأیٗ پاضویًٙ (: 1)تٙس
اذص ػٛاضؼ تسٖٚ تأیٗ پاضویًٙ (  ی قطح ٞای ٔػٛب ضٟطییا وٕیتٝ ٞای فٗ 5وٕیسیٖٛ ٞای ٔازٜ ) زض ٔٛاضز استثٙای اظ جّٕٝ ٔٛاضز شیُ ضٟطزاضی ٔی تٛا٘س تط اساس ؾٛاتف قطح ٞای تٛسؼٝ ضٟطی یا ٔجٛظ ٔطاجغ لا٘ٛ٘ی (: 2)تٙس

:  ساذتٕا٘ی غازض ٕ٘ایس پطٚا٘ٝ ٚ تأیٗ پاضویًٙ 
 .ٔتط ٚ تیطتط لطاض زاضتٝ ٚ زستطسی تٝ ٔحُ اتٛٔثیُ ضٚ ٘ساضتٝ تاضس 45ساذتٕاٖ زض تط ذیاتاٖ ٞای سطیغ اِسیط تٝ ػطؼ (1
 .ٔتط ٚ تیطتط ٚالغ ضسٜ ٚ زستطسی تٝ ٔحُ اتٛٔثیُ ضٚ ٘ساضتٝ تاضس 20ساذتٕاٖ زض فاغّٝ یىػس ٔتطی تماقغ ذیاتاٖ ٞای تٝ ػطؼ (2
 . تٕاٖ زض ٔحّی لطاض ٌطفتٝ تاضس وٝ ٚضٚز تٝ پاضویًٙ ٔستّعْ لكغ زضذتاٖ وٟٗ تاضس وٝ ضٟطزاضی اجاظٜ لكغ آٖ ضا ٘سازٜ است ساخ(3
 . ساذتٕاٖ زض تط وٛچٝ ٞایی لطاض ٌطفتٝ تاضس وٝ تٝ ػّت ػطؼ وٓ وٛچٝ ، أىاٖ ػثٛض اتٛٔثیُ ٘ثاضس (4
 .ضیة ظیاز ، احساث پاضویًٙ زض آٖ اظ ٘ظط فٙی ٔمسٚض ٘ثاضس  ساذتٕاٖ زض تط ٔؼثطی لطاض ٌطفتٝ تاضس وٝ تٝ ػّت(5
. زض غٛضتی وٝ ٚؾغ ٚ فطْ ظٔیٗ ظیط ساذتٕاٖ تٝ غٛضتی تاضس وٝ اظ ٘ظط فٙی ٘تٛاٖ زض سكح قثمات احساث پاضویًٙ ٕ٘ٛز (6

. تط اساس ؾٛاتف فٙی ٚ ضٟطساظی تؼییٗ ٔی ٌطزز  5ضیة ٔمطض زض تٙس (: 3)تٙس
.  است زضآٔس حاغُ اظ ایٗ تؼطفٝ ضا تٝ حساب جساٌا٘ٝ ای ٚاضیع ٚ غطفاً زض أط تّٕه ٚ احساث پاضویًٙ ػٕٛٔی ٞعیٙٝ ٕ٘ایس  ضٟطزاضی ٔٛظف(: 4)تٙس
ی ضٛ٘س اظ پطزاذت ػٛاضؼ ایٗ تؼطفٝ ٔؼاف ٔی تاضٙس ٚ فمف ٔطَٕٛ پاضویًٙ ٔحىْٛ تٝ پطزاذت جطیٕٝ ْ تأیٗ ػسْاضجاع زازٜ ٔی ضٛ٘س یا تٝ زِیُ  100آٟ٘ا تٝ وٕیسیٖٛ ٔازٜ  ساذتٕاٖ ٞایی وٝ پطٚ٘سٜ ترّف ساذتٕا٘ی(: 5)تٙس 

. پطزاذت جطائٓ وٕیسیٖٛ ٔی ٌطز٘س 
الٔی الساْ تٝ اذص پطٚا٘ٝ ساذت وطاٚضظ ٔكاتك وطٚوی ٔػٛب ضٛضای اس جٟت تطٛیك زاض٘سٌاٖ ٔطاغُ غٙؼتی ٚ ذسٔاتی ضٟطی تطای ساذت واضٌاٜ ٚ ذطٚج اظ ٔٙكمٝ ٔسىٛ٘ی ضٟط تٝ أالوی وٝ زض سایت ٔطاغُ فٙی تّٛاض(:8)تٙس

. وّیٝ ػٛاضؼ زض ظٔاٖ غسٚض پطٚا٘ٝ اذص ٌطزز% 50 ٕ٘ایٙس
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بند 1: زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و نقل و انتقال )انجام معامله ( و همچنین درخواست مالك می باشد .
بند2: امالکی که در اثر تعریض معبر قســمتی از آن در تعریض قرار گیرد در این حالت شــهرداری می تواند عوارض موضوع این 

تعرفه را در مقابل مطالبات مالك تهاتر نماید .
بند 3: چنانچه مالك برابر ضوابط طرح های توســعه شــهری امکان اســتفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد مشمول پرداخت 

این عوارض نخواهد بود .
بند 4: امالکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی واقع می شــوند در این صورت متناســب با فاصله ملك از عرض معبر 

جدید 50درصد از عوارض موضوع این تعرفه محاسبه ووصول شود .
توجــه : در تعییــن ضریب   Kعالوه بر ارزش افزوده ناشــی از تعریض معبــر مواردی از جمله تراکم ســطح و ارتفاع نیز در نظر 

گرفته شود .

بهای خدمات 
صدور 
پروانه 

ساختمانی
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تعرفه عوارض محلـــی شهرداری بهار سال 1398 23 یکشنبـه 14
بهمن ماه 1397 

شمـاره 4181

یکشنبـه 14 
بهمن ماه 1397 

شمـاره 4181 وژیه انهم شهرستان اللجینوژیه انهم شهرستان اللجین
سخن شورا :

))و امرهم شورای و بینهم((
وجود شــوراها هم برای ملت و هم برای دولت خوب اســت ، زیرا وسعت عمل دولت 
محدود اســت و مردم برای خودشان دلســوز تر و بر احتیاجات خودشان آگاه ترند 

))امام خمینی ره((
خدوانــد متعال را شــاکریم که توفیق خدمتگزاری به مردم شــریف و شــهید پرور 
شهرستان بهار را به ما عنایت نمود . در شورا هیچ نام و نشانی نیست ، جز خدمت به 
مردم و کســب رضایت خداوند منان از طریق کسب رضایت مردم . و ما هم با عشق 
به مردم عزیز که به ما اطمینان کردند و به دنبال آن پشــتیبانی و انرژی بخشــیدند 
توانستیم هر چند اندک خدمتی کرده باشیم. خدمت شهروندان فهیم شهرستان بهار 
عرض می کنم که اگر می خواهیم شــهری زیبا ، پیشرفته و توسعه یافته در تمامی 
عرصه ها داشته باشیم نیاز به همکاری همه جانبه عموم مردم از جمله افراد متمکن 

و سرمایه گذار دارد که به شرح اشاره می شود .
1-مدیریت شــهری بایستی زیرساخت های شهر را به لحاظ زمین ، عوارض نوسازی 

و تسهیالت دیگر با مردم همکاری و فراهم نماید .
2-مدیریت شهری نقش کلیدی در اقتصاد شهری و برنامه ریزی صحیح اقتصادی با 
محوریت درآمد پایدار با جذب و مشــارکت سرمایه گذاران با توجه به الگوی اقتصاد 

مقاومتی در توسعه خدمات مطلوبتر مساعدت نماید .
3-یکی از رویکرد ها به سمت تقویت درآمد پایدار از طریق تثبیت مشارکت مردم در 
تامین عوارض نوسازی و از همه مهمتر   بهره مندی از ابراز جدید تامین منابع مالی 

و جلب نظر و مشارکت سرمایه گذاران در اجرای پروژه های بزرگ شهری است . که 
در شهرداری بایستی تسهیالتی داشته باشد . 

4-مــا از عموم مردم عزیز نیز اوال تقاضامندیم در جهت توســعه و آبادانی شــهر در 
خصوص پرداخت عوارض نوســازی و کسب و پیشــه دیون خود دست شهرداری را 
بگیرند ، ثانیاً از افراد متمکن و ســرمایه گذاران عزیز شهرســتانی و استانی و حتی 
خارج از اســتان با منابع مالی عظیمی که دارند شــهرداری بهار را که در عرصه های 
مختلفی زیرســاخت و شرایط آن را مهیا نموده اســت را متصل نموده و همکاری و 

مساعدت نمایند . 
5-با توجه به مراتب فوق به نظر می رســد ورود ســرمایه گذاران و مشارکت بخش 
خصوصی در تمام حوزه های شــهری ضروری است.  چرا که کلیه حوزه های شهری 
با هم در ارتباط بوده و با یکدیگر اثرات متقابل دارند، لذا زمانی که پروژه عمرانی در 
شهر انجام میگیرد به دنبال خود رونق کسب و کار و تقویت در بخش های فرهنگی 
، اجتماعی ، اقتصادی، شهرســازی و معماری و حتی جذب گردشــگر و بسیاری از 
موارد دیگر را همراه دارد امید اســت با اتکا به خداوند متعال و اتخاذ تدابیر درست و 
مساعدت و یاری سرمایه گذاران و مردم عزیز در جهت ایجاد منابع مالی پایدار جدید 
شــهری به تمام اهداف و آرزوهای مد نظر که مهم تریــن آنها ارتقاء رضایت مندی  

شهروندان عزیز بهاری است دست یابیم .
 ان شاء اهلل 

مقدمه : 
   در اجراي ماده 30 آیین نامه مالي شــهرداریها، هر شــهرداري باید داراي تعرفه 
اي باشــد که در آن کلیه درآمدهاي شهرداري اعم از عوارض ، بهاء خدمات و سایر 
درآمدها که بوســیله شهرداري و موسســات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل 

مي شود ، درج شود .
در همین راســتا بدنبال اجراي قوانین و مقررات جاریه و به منظور شــفاف سازي و 
تکریــم ارباب رجوع ، روش محاســبه عوارض و بهاء خدمــات در چهار چوب قانون 
مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و ســایر مقررات مربوطه ، اطالع رســاني به 

عموم شــهروندان امري ضروري اســت . زیرا داشــتن اطالعات و آگاهي شهروندان 
از وضعیت منابع درآمدي شــهرداریها موجب ایجاد هماهنگي ، تشــریك مساعي ، 
مشــارکت و رعایت حقوق متقابل شهروندان با شهرداري خواهد شد و نهایتا موجب 
افزایش خدمات رساني هر چه مطلوبتر و موثر تر به همشهریان عزیز و رضایتمندي 
شــهروندان را بدنبال خواهد داشــت . این تعرفه دارای 2  بخش و در 2 فصل و 11 
ماده و شــامل 66 صفحه تنظیم شده اســت که ممهور به مهر شورای اسالمی شهر 

بهار و شهرداری  می باشد .

سخن شهردار :

با اســتعانت از درگاه احدیت و ســالم و صلوات بر محضر امام عصر )عج( و آرزوی 
سالمتی و طول عمر برای رهبر معظم انقالب و عرض ادب و احترام به مردم شریف 
ایران بویژه همشهریان محترم بهاری و درخواست علودرجات برای کلیه شهداء اسالم 

و سالمتی و طول عمر جانبازان،آزادگان و خادمین به کشوراسالمیمان.
در حال حاضر شهرداریها برای ارائه خدمات به شهروندان و مدیریت جامع شهری و 
پیگیری مطالبات شــهروندان و فراهم نمودن محیط سالم و با نشاط موظفند جهت 
پاسخگویی به این نیازهای بحق و روبه افزایش ضمن تعریف منابع درآمدی جدید که 
موجب فشارمضاعف به شــهروندان نگردد جهت ارائه خدمات با کیفیت باالترنسبت 

به تعریف منابع قابل وصول اقدام نماید.لذا این شهرداری جهت تحقق خواسته های  
شهروندان همه ساله اقدام به برنامه ریزی  مدون و مصوب که قابلیت اجراء راداشته 

باشد مینماید.
شــایان ذکر است در این راستا مســاعدت و همکاری شهروندان محترم درپرداخت 
بموقع عوارض و بدهی خود به شــهرداری میتواند تاثیر بسزائی در انجام پروژه های 
عمرانی با کیفیت و کمیت باال  داشــته باشــد در پایان ضمن تشــکر ازاعتماد شما 
مردم شــریف  به این جانب و پرســنل خدوم شهرداری تقاضا دارم با مشارکت خود 
در پرداخت بموقع عوارض  این  شــهرداری را در انجام پروژه های شــهری  بیش از 

گذشته مساعدت نماید.

کلیات و تعاریف مستندات قانونی وضع عوارض:
مستندات قانونی وضع عوارض :

1- قبل از انقالب : 
 O بند 8 ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334 

 O ماده 30 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346
2- بعد از انقالب :

O  بند 1 ماده 35 قانون تشــکیالت شــوراهای اســالمی کشــوری 
مصوب1361

 O بند الف ماده43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن 
در موارد معین مصوب1369

 O بند 16 ماده 71 قانون شوراها و اصالحیه های بعدی آن مصوب1375 
 O تبصره1ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب 1381

  Oتبصره1ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
قانون شهرداری مصوب 1334 

ماده 45- در وظایف انجمن شهر :
بند 8 – تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شــهر و همچنین تغییر 

نوع و میزان آن
آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 

ماده 30- هر شــهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع 
عوارض و بهای خدمات و ســایر درآمدهایی که به وســیله شهرداری و 
مؤسسات تابعه و وابســته به آن وصول یا تحصیل  می شود، درج و هر 
نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر 
تغییری که در نوع و میزان نرخ آن ها صورت می گیرد در تعرفه مذکور 

منعکس می شود. 
قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب 1361

ماده35-وظایف و اختیارات شورای اسالمی شهر:
1-مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می 
تواند با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر عوارضی متناسب با امکانات 

اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید.
قانون وصول برخــي از درآمدهاي دولت و مصــرف آن در موارد معین 

مصوب 1369 
ماده 43- الفـ  در صورتیکه درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض تکافوي 
هزینه هاي شــهرداریها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض 

موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود. 
قانون تشــکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب 

شهرداران با اصالحیه های بعدی مصوب 1375 
ماده 71- در وظایف شورای اسالمی شهر :

بند 16 – تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع 
و میزان آن با در نظر گرفتن سیاســت عمومی دولت که از سوی وزارت 

کشور اعالم می شود.
ماده 77 - )اصالحی 1386/8/27( شورای اسالمی شهر می تواند نسبت 
به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین 
بخشــی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه 

مصوب هیأت وزیران اقدام نماید. 
تبصره – عوارض ، یك ماه پس از ارســال هر مصوبه وزارت کشور قابل 
وصول است.وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض 
را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید. 
قانون اصالح موادي از قانون برنامه ســوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و 

فرهنگي جمهوري اسالمي ایران مصوب1381
ماده 5- تبصره1- وضع عوارض محلي جدید و یا افزایش نرخ هر یك از 
عوارض محلي، مي بایستي حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا 

در سال بعد تصویب و اعالم عمومي گردد .
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 

ماده 50- تبصره1 - شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر یك 
از عوارض محلي جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، 
موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراءدر سال 

بعـد، تصویب و اعالم عمومي نمایند.
منابع درآمدی شهرداریها :  

O درآمدهای ناشی از عوارض عمومی )درآمدهای مستمر(
 O درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

 O بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی 
 O درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری

  Oکمك های اهدایی دولت و سازمان های دولتی
 Oاعانات و هدایا و دارائیها
 Oسایر منابع تأمین اعتبار

تعاریف :
عــوارض محلی : به عوارضی اطالق می گردد که اختیار برقراری و وضع 
آن مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای 
اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01  اصالحات بعدی 

با شورای اسالمی شهر می باشد.
عوارض محلی عوارضي اســت که فارغ از تولید )اعم از کاال و محصول و 
یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا موجود( در محدوده شهرو حریم 
شــهر تعلق مي گیرد. از انواع عوارض محلي مي توان عوارض وضع شده 
براي زمین، ســاختمان، ماشین آالت و عوارض کسب و پیشه ، حرف و 

مشاغل خاص را نام برد. 
عــوارض ملی : به کلیه عوارضی اطالق می شــود که مرجع برقراری آن 
شورای اسالمی شــهر نبوده و قانونگذار صالحیت برقراری آن را تعیین 

نموده است. 
عوارض ناپایدار : مانند عوارض مازاد بر تراکم  مجاز / جرائم ناشــی از آراء 

قطعی کمیسیون ماده100و ... 
عوارض پایدار : مانند عوارض ملی/ نوسازی یا سطح شهر /خودرو/ 5درصد 
بلیط مســافر / صدور پروانه ساختمانی/ کسب و پیشه ، حرف و مشاغل 
خــاص و ...  عوارض آالیندگی : طبق تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر 
ارزش افزوده واحد های تولیدی آالینده محیط زیست که استاندارهای و 
ضوابط حفاظت محیط زیســت رارعایت ننماید طبق تشخیص و اعالم 
سازمان حفاظت محیط زیست )تا پانزدهم اسفند ماه سال برای اجرا در 
سال بعد( همچنین پاالیشگاهای نفت و واحدهای پیترو شیمی عالوه بر 
مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون مشمول پرداخت یك درصد از 

قیمت فروش به عنوان عوارض آالیندگی می باشند .
P : منظــور از )P( یا قیمت منطقه ای، آخرین ارزش معامالتی زمین و 
ساختمان بر مبنای اعالم سازمان امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده 

64 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
k : ضریب )P( است .

:S مساحت زیر بنا .
A‹: خالص مساحت بعد از تعریض

A  : مساحت زمین .
L1 : طول دیوارکشی .

N : تعداد واحد تجاری و حداقل آن برابر دو می باشد .
H : ارتفاع موجود .
H0 : ارتفاع مجاز.
L : دهنه موجود .
L0 : دهنه مجاز.

یك واحد مسکونی : عبارت است از کلیه ساختمان هایی که برای سکونت 
افراد و یا خانواده ســاخته می شــود و شامل اتاق ، آشپزخانه و سرویس 

های الزم می باشد . 
واحدتجاری : عبارت است از کلیه ساختمانهایی که برابر تبصره ذیل بند 
24 ماده 55 قانون شهرداری ها به منظور استفاده کسب و پیشه و تجارت 
احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشــش قانون نظام 

صنفی و یا واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشند . 
) موسســات عمومی ، دولتی ، غیردولتی ، وابســته به دولت و نهادهای 
انقالب اســالمی که با اصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول پرداخت 

مالیات هستند در این تعرفه واحد تجاری محسوب می شوند ( .
واحد صنعتی :عبارت است از کلیه ساختمان هایی که به منظور استفاده 
صنعتی و یا ایجاد کارگاههای صنعتی و تولیدی که احداث می شــوند ) 
صنعت توریســم ، جهانگردی و ایرانگردی با تایید ســازمان ایرانگردی و 
جهانگردی اگر مشمول تعریف تجاری نگردد در این قسمت قرارمی گیرد ( .

واحد های کارگاهی : عبارت از کلیه ســاختمانهایی که به منظور استفاده 
کارگاهــی و یا کارگاههای تولید خدمات احداث میگردد . چنانچه داخل 
محدوده قانونی باشد عوارض متعلقه بر اساس 50درصد کلیه عوارض پروانه 
های تجاری )تك واحدی و چند واحدی( و چنانچه خارج از محدوده قانونی 

باشد بر اساس تعرفه واحد های صنعتی محاسبه و وصول میگردد .
واحد اداری : عبارت است از کلیه ساختمان هایی دولتی و نهادهای انقالب 
اسالمی ، ساختمان هایی که از شمول تعریف بندهای 1 و 2 و 3 خارج 

باشند در ردیف واحد اداری قرار می گیرد . 
واحد آموزشــی : عبارت است از کلیه ســاختمان هایی که در کاربری 
آموزشی با تائیدیه ســازمان آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی به 
منظور احداث مهدکودک ، کلیه مدارس آموزشــی ) اعم از کودکستان ، 
دبســتان ، مدارس راهنمایی ، دبیرستان ها ، دانشگاه ها ، حوزه علمیه و 

سایر مراکز آموزشی ( احداث و مورد بهره برداری قرار  می گیرد . 
مراکز بهداشــتی و درمانی : عبارت است از کلیه ساختمان هایی که در 
کاربری مربوطه ) بهداشتی و درمانی ( با تائید سازمان بهداشت و درمان 
به منظور احداث حمام عمومی – تاسیسات بهزیستی – خانه بهداشت 
– بیمارستان ها – درمانگاه ها – مراکز بهداشتی – آزمایشگاه ها و مطب 
پزشکان ، داندان پزشکان ، ردیولوژیستها ، داروخانه ... احداث و مورد بهره 

برداری قرار می گیرد . 
اماکن ورزشی : عبارت است از اماکن ورزشی و تربیتی که درکابری مربوطه 
با تائید اداره کل تربیت بدنی احداث و مورد بهره برداری قرار می گیرد . 

تاسیسات و تجهیزات شهری : عبارت است از تاسیسات و تجهیزات شهری 
مانند : آب ، پست ترانسفورماتور ، پست برق ، گاز ، مخابرات و ... جهت رفاه 

عمومی شهروندان احداث می گردد . 
اماکن تاریخی و فرهنگی : عبارت است از ساختمان هایی که در کاربری 
مربوطه از قبیل موزه ها ، کتابخانه ها ، سالن اجتماعات ، نمایشگاه ها ) 
فرهنگی ، هنری و ... ( ســالن سینما ، تئاتر ، احداث و موره بهره برداری 

قرار میگیرد . 
تجاری متمرکز : به ســاختمان هایی اطالق می شود که فقط به عنوان 
تجاری مورد بهره برداری قرار می گیرد و طبقات آن به صورت مسکونی 
یا کاربری غیرتجاری مورد استفاده واقع نمی شود . مانند ، پاساژها ، مغازه 

های واقع در محدوده بازار و ....
قیمت ساختمان : قیمت ساختمان موضوع بند ج ماده 64 قانون مالیات 
های مستقیم مصوب اســفند 1366 مجلس شورای اسالمی که توسط 
کمیسیون تقویم امالک تعیین و ابالغ می گردد که به طور اختصار قیمت 

معامالتی ساختمان نیز گفته می شود . 
ساختمان بافت فرسوده: چنانچه هر گونه احداثی در بافت فرسوده شهری 
برابر با تائید  واحد شهرسازی انجام شود جهت مساعدت در ساخت و ساز 
در بافتهای فرسوده شــهر مذکور شهرداری 50درصد از عوارض و بهای 

خدمات اعم از آماده سازی و غیره وصول می نماید .
واحدهای خدماتی : عبارت از کلیه ساختمانهایی که به منظور خدمات 
رســانی احداث می گردند مانند )نانوایــی( ،حمام های عمومی و کلیه 

مراکزی که جهت خدمات رسانی به مردم مورد استفاده قرار میگیرد .
توجه : موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی سال 1398 بایستی رعایت 
شود :1- چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه 
باالترین قیمت منطقه ای بر ملك مشرف به معبر مالک عمل خواهد بود 
همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض 
بر اســاس باالترین قیمت منطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه 

منشعب می گرددمشروط به راه دسترسی محاسبه خواهد شد.
2- با توجه به دادنامه شماره 587 مورخ 83/11/25 و همچنین دادنامه 
شــماره 48 مورخ 85/2/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کسانی که 
بدون مجوز احداث بنا نموده اند عوارض متعلقه نیز مانند سایر پروانه های 

ساختمانی محاسبه و از مودی وصول خواهد شد  .
3-کلیه معافیتهای موجود در قوانین مصوب (پس از تصویب قانون مالیات 
بــر ارزش افزوده مصوب 87/2/17( و یا معافیتهایی که در قوانین بودجه 
سنواتی پیش بینی می گردد با رعایت تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه 
پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول 

استفاده از هیچ گونه تخفیف و معافیتی نخواهند بود.
4- بر اســاس تبصره 4 قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح های 
دولتی و شهرداریها در مواردی که تهیه زمین عوض داخل محدوده های 
مجاز برای قطعه بندی به تفکیك و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج 
به توســعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد 
تایید مراجع قانونی قرار بگیرد مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با 
تقاضای صاحب اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و 
عمران شهر عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و 
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    63 59آالت  ػَاسض اخبسُ هبضیي
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فػل زٍم                            :ثرص زٍم 
ػَاضؼ پطٍاًِ سبذتوبى هسىًَی ته ٍاحسی ٍ هجتوغ 

 : 1زُ هب   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ؼ 
َاض

   ػ
وس 

ؼ 
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ح ػ
ضط

تَؾیحبت ًحَُ هحبسجِ ػَاضؼ ظیط ثٌبی سبذتوبًْبی ته ٍاحسی هستٌس لبًًَی  

001 

ذي
اض

ٍ ٢
ي ت

وبً
خت

ػب
 ًِ

شٍا
ش پ

م ث
َاس

ٓ
 

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت  50

ثش اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى  77
ؿَساّب 

َٓاسم صيش ثٌبي ػبختوبًْبي هؼ٤ًَي ت٢ ٍاضذي ثِ اصاي ّش هتش هشثْ ثِ ؿشش 
هوٌب َٓاسم پشٍاًِ ػبختوبًي هتٔلٞ ثِ هؼ٤ي . خذٍل ريل هطبػجِ خَاّذ ؿذ 

ّيئت هطتشم دٍلت ، ٍصاست ساُ ، هدلغ ؿَساي اػالهي هْش ثش اػبع هلَثبت 
ٍ ؿْشػبصي ٍ هلَثبت ؿَساي تبهيي هؼ٤ي اػتبى ٍكَل خَاّذ ؿذ  

 1جسٍل ضوبضُ  

هؼبضت پبس٣يٌگ ، ساُ پلِ ، آػبًؼَس ، ( 1)ثٌذ
ؿَتيٌگ صثبلِ ٍ خشپـتِ ثب سٓبيت هَاثي ًشش 

. تٜليلي ؿبهل هطبػجِ َٓاسم ًوي گشدد 
 

:   1تجلشُ 
اص ٍاضذ هؼ٤ًَي ت٢ ٍاضذي ،آيبًي اػت ٣ِ  هٌَِس

دس ػٌص ٍ يب ّش ًج٠ِ ثيؾ اص ي٢ ٍاضذ اضذاث 
ًـَد ٍ زٌبًسِ دس ّش ًج٠ِ ٍ يب ًج٠بت دٍ ٍاضذ 

ٍ دس . ػبختِ ؿَد ت٢ ٍاضذي هطؼَة ًوي ؿَد 
ايٌگًَِ هَاسد ًطَُ هطبػجِ َٓاسم صيش ثٌب 

اص ًَّ هدتوْ ّبي ( اضذاث آيبًي هؼ٤ًَي )
. ٓول خَاّذ ثَد  هؼ٤ًَي هال١

:  2تجلشُ 
هؼبضت پيلَت ، اًجبسي دس هطبػجِ َٓاسم 

.  لطبٍ هي گشدد َٓاسم % 50 
 :3تجلشُ 

ثِ اصاي ّش ٍاضذ پبس٣يٌگ الضاهي ضذا٣ثش ثِ هيضاى   
. هتش هشثْ َٓاسم هٌَِس ًخَاّذ ؿذ 25

ػَاضؼ غسٍض پطٍاًِ سبذتوبى هسىًَی ته ٍاحسی 

ف 
ػَاضؼ ّط سطح ثٌبی یه ٍاحس ضزی

هتطهطثغ 
حسالل ػَاضؼ ّط هتط هطثغ 

ثطیبل 
 P 30٪ 16500هتش هشثْ  60تب  1
 P 40٪ 16500هتش هشثْ  100تب  2
 P 52٪ 24000هتش هشثْ  150تب  3
 P 60٪ 24000هتش هشثْ  200تب  4
 P 80٪ 27000هتش هشثْ  300تب  5
 P 100٪ 33000هتش هشثْ  400تب  6
 P 120٪ 44000هتش هشثْ  500تب  7

هتش  600تب  500اص  8
ػٛاضؼ زیٛاض وطی زض ٍٞٙاْ غسٚض پطٚا٘ٝ ساذتٕا٘ی  P 160٪ 44000هشثْ 

 .  ٔحاسثٝ ٚ زضیافت ٔی ٌطزز P ×L7× تٝ ٔیعاٖ
. زض غٛضت اػالْ ٚاحس ضٟطساظی ضٟطزاضی

هتش هشثْ ثِ  600اص  9
 P 170٪ 44000ثبال 
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ػَاضؼ پطٍاًِ سبذتوبى هسىًَی چٌس ٍاحسی ٍ هجتوغ 

 
 : 2هبزُ     

، زٌبًسِ ٟؼوتي اص ثشاي ّش هتش هشثْ ٟبثل ٍكَل هي ثبؿذ  P  15ثِ هبخز ( خبسج اص آيبًي) خ٤َصي  ت٠بهبي هبل٤يي خْت اضذاث اػتخش ، ػًَب ٍ  ثب ٍ 3ٍ  2ٍ  1ثِ ٌّگبم كذٍس پشٍاًِ ػبختوبى دس خذاٍل : َٓاسم اػتخش ، ػًَب ٍ خ٤َصي  : 1تجػطُ   
. آيبًي ثشاي ايي هٌَِس اػتٜبدُ ؿَد دس َٓاسم صيشثٌب هَسد هطبػجِ ٟشاس ًوي گيشد 

 

س   
و

ؼ 
َاض

ضطح ػ
ػَاضؼ 

هستٌس  
لبًًَی 

ًحَُ هحبسجِ ػَاضؼ ظیط ثٌبی هجتوغ ّبی هسىًَی 
 

 2جسٍل ضوبضُ  

تَؾیحبت 

َٓاسم صيش  002
ثٌبي كذٍس 

پشٍاًِ 
ػبختوبًي 

هدتوْ 
هؼ٤ًَي تب 

هتش  600
هشثْ ٍ 
 600ثيؾ اص 

تش هشثْ  م
 

تجلشُ 
هبدُ  1

50 
ٟبًَى 

هبليبت 
ثش 

اسصؽ 
اٛضٍدُ 
هلَة 

ػبل 
1387  ٍ

 16ثٌذ 
 71هبدُ 

ٍ هبدُ 
77 

ٟبًَى 
ؿَساّب 

هٌَِس اص هدتوْ ّب ٍ آپبستوبى ّبي هؼ٤ًَي آيبًي اػت ٣ِ (: 1)ثٌذ
. ضذاٟل دسا ي٤ي اص ًج٠بت ثيؾ اص ي٢ ٍاضذ هؼ٤ًَي اضذاث گشدد 

پلِ ، آػبًؼَس ، ؿَتيٌگ صثبلِ ٍ خشپـتِ  هؼبضت پبس٣يٌگ ، ساُ(: 2)ثٌذ
. ثب سٓبيت هَاثي ًشش تٜليلي ؿبهل هطبػجِ َٓاسم ًوي گشدد 

َٓاسم پشٍاًِ ػبختوبًي اساهي هتٔلٞ ثِ هؼ٤ي هْش ثش اػبع :  1تز٣ش 
هلَثبت هدلغ ؿَساي اػالهي ، ّيئت هطتشم دٍلت ، ٍصاست ساُ ٍ 

. ٍل خَاّذ ؿذ ؿْشػبصي ٍ هلَثبت ؿَساي تبهيي هؼ٤ي اػتبى ٍف
هيبًگيي ػٌص ّش ٍاضذ ٓجبست اػت اص ػٌص ًبخبلق ٣ل ثٌب :  2تز٣ش 

. ت٠ؼين ثش تٔذاد ٍاضذّب
. ثبيذ ي٢ دس ًِش گشٛتِ ؿَد (هيبًگيي ػٌص ٍاضذ ÷  100) ضذاٟل:  3تز٣ش 
هؼبضت پيلَت ٍ اًجبسي دس هطبػجِ  :  4تز٣ش 

. َٓاسم لطبٍ هي گشدد% 50
: 5تز٣ش

هتش هشثْ َٓاسم 25يٌگ الضاهي ضذا٣ثش ثِ هيضاى ثِ اصاي ّش ٍاضذ پبس١
. هٌَِس ًخَاّذ ؿذ 

 

ف 
هجٌبی هحبسجِ ػَاضؼ ّط هتط هطثغ سطح ًبذبلع ول سطح ًب ذبلع ثٌب ضزی

ثٌب 

ضياّ  6000حساهْ ( ٗياِٛثٚ ؾُح ٝاحس  ÷ 100*) P 65%ٗتط ٗطتغ  200تا  1
ضياّ  6000حساهْ ( تٚ ؾُح ٝاحس ٗياَٛ ÷ 100*) P 75%ٗتط ٗطتغ  400تا  2
ضياّ  6000حساهْ ( ٗياِٛثٚ ؾُح ٝاحس  ÷ 100*) P 90%ٗتط ٗطتغ  600تا  3
ٗتط  600تيف اظ  4

ٗطتغ 
P 95% (*100 ÷ ٗياِٛثٚ ؾُح ٝاحس ) ْضياّ  7000حساه

. حساهْ هي٘ت تطای ١ط ٗتط ٗطتغ ٗی تاقس 
 

 زض غٛضت اػالْ ٚاحس ضٟطساظی پطٚا٘ٝ ساذتٕا٘ی ػٛاضؼ زیٛاض وطی زض ٍٞٙاْ غسٚض
 . ٔحاسثٝ ٚ زضیافت ٔی ٌطزز P ×L7×تٝ ٔیعاٖ
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 ػَاضؼ پصیطُ ٍاحسّبی تجبضی ته ٍاحسی 
:  3هبزُ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ؼ 
ػَاض

وس 

هستٌس  ضطح ػَاضؼ 
لبًًَی 

ظ یه ٍاحس تجبضی ثب زٌِّ ٍ ًحَُ هحبسجِ ػَاضؼ پصیطُ یه هتط هطثغ ا
اضتفبع هجبظ 

 
 3جسٍل ضوبضُ 

تَؾیحبت 

َٓاسم پزيشُ  003
ي٢ هتش هشثْ اص 
ي٢ ٍاضذ تدبسي 

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى 
هبليبت ثش 

اسصؽ 
اٛضٍدُ 
هلَة 

 1387ػبل 
 16ٍ ثٌذ 
ٍ  71هبدُ 
 77هبدُ 

ٟبًَى 
ؿَساّب 

K : ؾطیت
S   : هسبحت
P   : لیوت هٌطمِ ثٌسی زاضایی
L :هَجَز ز ٌِّ

L0 : زٌِّ هجبظ
H :اضتفبع هَجَز 

H0 :اضتفبع هجبظ 
هتش 25ثِ اصاي ّش ٍاضذ پبس٣يٌگ الضاهي ضذا٣ثش ثِ هيضاى (: 1)ثٌذ

. هشثْ َٓاسم هٌَِس ًخَاّذ ؿذ 
هؼبضت پبس٣يٌگ ، ساُ پلِ ، آػبًؼَس ، ؿَتيٌگ صثبلِ ٍ (: 2)ثٌذ

لي ؿبهل هطبػجِ خشپـتِ ثب سٓبيت هَاثي ًشش تٜلي
. ًوي گشدد َٓاسم 

هجٌبی هحبسجِ ػَاضؼ یه هتط هطثغ اظ یه طجمبت ضزیف 
ٍاحس تجبضی 

 P.S6.صيش صهيي  1
 P.S30.ّو٤ٚ  2
 P.S5.اٍل  3
 P.S5.دٍم  4

ػَم ثِ  5
 P.S5.ثبال 

 P.S12.ًين ًج٠ِ  6

اًجبسي دس  7
ًج٠بت 

% P.S   20.هتلل  
% P.S       10.هدضا

زض غٛضت  ػٛاضؼ زیٛاض وطی زض ٍٞٙاْ غسٚض پطٚا٘ٝ ساذتٕا٘ی 
   ٔحاسثٝ ٚ زضیافت  P ×L7×    تٝ ٔیعاٖ اػالْ ٚاحس ضٟطساظی

 . ٔی ٌطزز
     

زٌبًسِ دٌِّ ٍ استٜبّ ه٘بصُ ثشاثش هَاثي ؿْشػبصي ٍ 
دٌِّ استٜبّ هدبص آالم ؿذُ تَػي ًشش تٜويلي ًجبؿذ 

هشثْ ٍاضذ تدبسي اص ٛشهَل سٍثشٍ  َٓاسم پزيشُ ي٢ هتش
. هي ؿَد  هطبػجِ
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: تٛضیحات   
. تطای ٞط ٔتط ٔطتغ ٔحاسثٝ ذٛاٞس ضس  P.S2. ػٛاضؼ پصيطٜ عثمات پايیٗ تط اظ ظيطظٔیٗ ، تٝ اظای ٞط عثمٝ پايیٗ تط اظ ظيطظٔیٗ (: 1) تٙس  
  ػٛاضؼ يه ٔتط ٔطتغ  P.S.20%زض ذػٛظ ا٘ثاضی ٔتػُ ٚ يا ٔجعا يه ٚاحس تجاضی ، ػٛاضؼ ٔتؼّمٝ تٝ اظای ٞط ٔتط ٔطتغ تطای ا٘ثاضی ٔتػُ تٝ ٚاحس تجاضی ٔؼازَ  (:2)تٙس  

. ٔاٖ عثمٝ لاتُ احتساب ٚ ٚغَٛ ٔی تاضس ػٛاضؼ يه ٔتط ٔطتغ پصيطٜ تجاضی ٜ P.S.10%پصيطٜ ٔحاسثٝ ٚ ػٛاضؼ ا٘ثاضی ٔجعا اظ ٚاحس تجاضی تٝ اظای ٞط ٔتط ٔطتغ ٔؼازَ
اظ ػٛاضؼ پصيطٜ ٚ ٚزض ٔٛضز تجسيس تٙای أالوی وٝ تسٖٚ پطٚا٘ٝ تجاضی اظ ضٟطزاضی ٚ فمظ % 20زض غٛضت تجسيس تٙای أالن زاضای پطٚا٘ٝ تجاضی اظ ضٟطزاضی (:3)تٙس  

ٚ ٔاتمی تٙای ( ػٛاضؼ فٛق تٝ ٔتطاغ ساتمٝ يا پطٚا٘ٝ ساتك ٔی تاضس . )اظ ػٛاضؼ پصيطٜ اذص ٌطزز % 60ضا زاض٘س ( 4تٙس) ساتمٝ فؼاِیت تجاضی  ضأُ حسالُ زٚ ٔٛضز اظ ٔٛاضز
( جسيس ٔغاتك لٛا٘یٗ ٚ ضٛاتظ تغٛض وأُ اذص ٌطزز

، لثٛؼ آب ، تطق ، ٌاظ، تطي ٔساضن اثثات تجاضی تٛزٖ ّٔه لثُ اظ تاسیس ضٟطزاضی ضأُ پطٚا٘ٝ وسة اظ اتحازيٝ غٙفی ٔطتٛعٝ ٚ يا سايط ٔطاجغ شيػالح (: 4)تٙس  
زاذت ٞیچ ػٛاضؼ ٚ يا پطزاذت ٔاِیات ساِیا٘ٝ ، پطٚا٘ٝ تجاضی ٔثٙی تط تجاضی تٛزٖ آٖ اظ ٔطاجغ شيػالح است وٝ زض ايٗ غٛضت ٚضؼیت ٔٛجٛز تّمی ضسٜ ٚ ٔطَٕٛ پط

ف ضا تطای ٔحاسثٝ جطيٕٝ ٚ ٕٞچٙیٗ ػٛاضؼ ساَ ٞای لثُ ٔطرع ذٛاٞس جطيٕٝ ای ٘رٛاٞس ضس ٚ تؼس اظ تاسیس ضٟطزاضی ٚجٛز ٞط يه اظ ايٗ ٔساضن غطفاً ساَ ٚلٛع ترُ
. ٚظاضت ٔحتطْ وطٛضضػايت ضٛز 20/11/69ٔٛضخ 3/24150ترص  ٘أٝ ضٕاضٜ  8زيٛاٖ ػساِت ازاضی ٚ تٙس  100اِی  97زض ضٕٗ ضػايت زاز٘أٝ ضٕاضٜ .ٕ٘ٛز 

. ػٛاضؼ فٛق اذص ٌطزز% 60ٔتط ٔطتغ 100ػٛاضؼ فٛق ٚ ٔاظاز تط% 80ٔتط ٔطتغ  100تا ٚ ٔاظاز تط آٖ ػٛاضؼ فٛق % 100ٔتط ٔطتغ  50ػٛاضؼ تجاضی ته ٚاحسی تا (: 4)تٙس  
   آٔٛظش ٚ پطٚضش اظ ػٙاٚيٗ ٔطتٛعٝ زض پطٚا٘ٝ ٞای ساذتٕا٘ی ، پصيطٜ ٚ ٘ٛساظی ٔحاسثٝ ٚ لاتُ ٚغَٛ % 5ػٛاضؼ  17/08/1395ٔٛضخ  40620تاتٛجٝ تٝ ٘أٝ ضٕاضٜ (5)تٙس  

 .ٔی تاضس 
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 ػَاضؼ پصیطُ ٍاحسّبی تجبضی چٌس ٍاحسی 
:  4هبزُ 

 

 ٔی ٕ٘ايس ٚ ٕٞچٙیٗ سطٚيس ْ عثمات ضا اظ ٞط عثمٝ لاتُ ضٚيتٚاحسٞای تجاضی وٝ تٝ غٛضت ٔجتٕغ ٚ پاساغ احساث ٔی ضٛ٘س ، فضای تاظ ٔطاػی وٝ زض ساذتٕاٖ أتساز زاضتٝ ٚ تٕا(: 1)تٙس :تٛضیحات
. تٟساضتی ٚ ٕ٘اظذا٘ٝ ٔطَٕٛ ػٛاضؼ پصيطٜ ٘رٛاٞس تٛز 

وس 
ًحَُ هحبسجِ ػَاضؼ پصیطُ یه هتط هطثغ اظ چٌس ٍاحس تجبضی ثب زٌِّ ٍ اضتفبع هجبظ هستٌس لبًًَی ضطح ػَاضؼ ػَاضؼ 

 4جسٍل ضوبضُ 
تَؾیحبت 

َٓاسم پزيشُ  004
ي٢ هتش هشثْ 
اص زٌذ ٍاضذ 

تدبسي ثب 
استٜبّ هدبص 

 

 50هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت ثش 

اسصؽ اٛضٍدُ 
 1387هلَة ػبل 

ٍ  71هبدُ  16ٍ ثٌذ 
ٟبًَى  77هبدُ 

ؿَساّب 

K :ؾطیت 
n : 2تٔذاد ٍاضذ تدبسي اػت ٍ ضذاٟل آى ثشاثش ثب       

 هي ثبؿذ
هٌَِس اص دٌِّ ٍ استٜبّ هدبص هَاثي آالم ؿذُ اص 

. ػَي ًشضْبي تٜويلي اػت 
S : هؼبضت صيش ثٌب

اصاي ّش اضذاث پبس٣يٌگ الضاهي ضذا٣ثش ثِ  ثِ: 1ثٌذ 
.  هتشهشثْ َٓاسم هٌَِس ًخَاّذ ؿذ  25هيضاى 

هؼبضت ساُ پلِ ، آػبًؼَس ، ؿَتيٌگ صثبلِ ٍ : 2ثٌذ
خشپـتِ ثب سٓبيت هَاثي ًشش تٜليلي ؿبهل 

. هطبػجِ َٓاسم ًوي گشدد 
 2دس كَست ت٘ييش ثْشُ ثشداسي اص آيتن ّبي ثٌذ : 3ثٌذ

. هَاثي تدبسي اخز خَاّذ ؿذ َٓاسم آى ثشاثش 
 

 
هجٌبی هحبسجِ ػَاضؼ یه هتط هطثغ اظ یه ٍاحس تجبضی طجمبت ضزیف 

صيشصهيي  1
 

×P×S(1+        )10 
 

ّو٤ٚ  2
 

×P×S(1+        )25 
 

اٍل  3
 

×P×S(1+        )3 
 

دٍم  4
 

×P×S(1+        )3 
 

ال ػَم ثِ ثب 5
 

×P×S(1+        )3 
 

ػٛاضؼ زیٛاض وطی زض ٍٞٙاْ غسٚض پطٚا٘ٝ ساذتٕا٘ی 
 P ×L7× تٝ ٔیعاٖزض غٛضت اػالْ ٚاحس ضٟطساظی 

 . ٔحاسثٝ ٚ زضیافت ٔی ٌطزز
اًجبسي دس ًج٠بت  6

 
% P.S 20. (        +1)هتلل                              

 
    P.S   (1+     10%.)        صاهح                           

ثبل٤ي ًين ًج٠ِ  7
 

×P×S(1+        )10 
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10 
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10 

10 

10 

N 
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 پصیطُ ٍاحسّبی تجبضی چٌس ٍاحسیػَاضؼ 

 5: هبزُ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اْ قثمات ضا اظ ٞط قثمٝ لاتُ ضٚیت ٔی ٕ٘ایس ٚ ٚاحس ٞای تجاضی وٝ تٝ غٛضت ٔجتٕغ ٚ پاساغ احساث ٔی ضٛ٘س فؿای تاظ ٔطاػی وٝ زض ساذتٕاٖ أتساز زاضتٝ ٚ تٓ :1ثٌس 
 .، آسا٘سٛض ، ضٛتیًٙ ظتاِٝ ٚ ذطپطتٝ تا ضػایت ؾٛاتف قطح تفػیّی ضأُ ٔحاسثٝ ػٛاضؼ ٕ٘ی ٌطزز  ، ضاٞطٕٚٞچٙیٗ سطٚیس تٟساضتی ، ٕ٘اظ ذا٘ٝ ، پاضویًٙ ، ضاٜ پّٝ

 
 
 
 

وس 
هستٌس لبًًَی  ضطح ػَاضؼ ػَاضؼ 

ًحَُ هحبسجِ ػَاضؼ پصیطُ یه هتط هطثغ اظ 
چٌس ٍاحس تجبضی ثب اضتفبع ٍ زٌِّ غیط هجبظ 

                                                              5جسٍل ضوبضُ                 

تَؾیحبت 

َٓاسم پزيشُ ي٢  005
هتش هشثْ اص زٌذ 

ٍاضذ تدبسي ثب 
استٜبّ ٍ دٌِّ ٗيش 

هدبص 
 
 
 
 

ٟبًَى  50هبدُ  1تجلشُ 
هبليبت ثش اسصؽ اٛضٍدُ 

ٍ  1387هلَة ػبل 
ٍ هبدُ  71هبدُ  16ثٌذ 
ى ؿَساّب ٟبًَ 77

 K:     ؾطیت 
H  : استٜبّ هَخَد

H0  : استٜبّ هدبص
L  : دٌِّ هَخَد

L0  : دٌِّ هدبص
P   : ِاي ٟيوت ه٠ٌٌ
S  : هؼبضت
N   :تٔذاد ٍاضذ  ٍ

 2ضذاٟل ثشاثش ثب 
. هي ثبؿذ 

 10:ظیطظهیي
 25:ّوىف

 3:اٍل
 3:زٍم
 3:سَم ثِ ثبال

10( :ًین طجمِ) ثبلىي  

        P.S.10%هجعا   P.S.20%هتػل  

ػٛاضؼ زیٛاض وطی زض ٍٞٙاْ غسٚض پطٚا٘ٝ 
تٝ  زض غٛضت اػالْ ٚاحس ضٟطساظی ساذتٕا٘ی

 . ٔحاسثٝ ٚ زضیافت ٔی ٌطزز P ×L7× ٔیعاٖ
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 6: هبزُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ؿشش ًس ػٞاضو 
َٓاسم 

هؼتٌذ 
تٞييحات ٟبًًَي 

006 
 
 
 

َٓاسم  -
تثجيت 

ٍاضذّبي 
 تدبسي

 

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى هبليبت 
ثش اسصؽ 

اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16

 77هبدُ 
ٟبًَى 

ؿَساّب 

 .ریل تؼییي هی گشدد ؼثك فشهَل دس ؼثمِ ّوىف( هطشٍغ تِ اخز هدَص اص وویسیَى هادُ پٌح) تداسی تثثیت ػَاسض

P*S5 

 P ;فتشچِ اسصش هحاسثاتیلیوت ػشصِ تش اساس د 
M  ; تش اساس هتشاط هغاصُظشیة خذٍل 

  S ;هساحت 
 .هحاسثِ ٍ ٍصَل گشدد P*S15فشهَلّضیٌِ ػذم تاهیي پاسویٌگ تش اساس : 1تثصشُ 
فشهَل فَق دس ؼثمِ اٍل ٍ % 80دس هحاسثِ ػــَاسض تثثیت تداسیْــا دس ؼثمــات تغیش اصّوىف ٍ صیش صهیي اص: 2تثصشُ

 .دس هاتمی ؼثمات استفادُ گـشدد فشهَل فَق% 60
هالن  5دس خصَظ ظَاتػ ٍ همشسات ضْشساصی هشتثػ تا تثثیت تداسی پس اص پیطٌْاد ضْشداسی ٍ تاییذ وویسیَى هادُ 

 .ػول ضْشداسی خَاّذ تَد
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  .ز ٔی تاش سغح ٔغاظٜ% 35 ٔجاظ آٖ تاِىٗ تجاضی حساوثط ٔساحت سغح اضغاَ:  1تثػطٜ 
 P ×S7(            زفتط واض ، اتاق ٍٟ٘ثا٘ی ) ٘عيٗ ػٛاضؼ تاسیسات پٕپ ب:  2تثػطٜ 
 P ×S15سايٝ تاٖ پٕپ تٙعيٗ               :  3تثػطٜ 
 5P ×S ٌاضاغٞا                       P ×S5ٔسمف   P ×S 2/1ضٚتاظ ز ٔا٘ٙس آٞٗ فطٚضی ٚ ٔػاِح فطٚضی ٚ غیطٜ ٔحٛعٝ ٌاضاغٞايی وٝ استفازٜ تجاضی ضٖٛ:  4تثػطٜ 
. چٙا٘چٝ زض ػطغٝ فضای پٕپ تٙعيٗ ٚ ٌاظ ، فضای تجاضی جٟت ػطضٝ ٔحػٛالت احساث ٌطزز تط اساس ػٛاضؼ تجاضی جسَٚ ٔطتٛعٝ ٚغَٛ ٔی ضٛز :  5تثػطٜ 
ػٛاضؼ اضافٝ ٚغَٛ ٔی ٌطزز  % 1 0اضتفاع ظاضش ٚاحس ضٟطساظیتط اساسً تطاتط تؼطفٝ ٚ جٟت ٞط يه ٔتط ٔاظاز (ٔتٛسظ) ٔتط اضتفاع 6زض سِٛٝ ٞا ٚ ا٘ثاضٞا تا :  6تثػطٜ 
ٚ تػٛضت   P  7 جٟت ٔحسٚز وطزٖ ّٔه تٝ ٔاذص زض غٛضت اػالْ ٚاحس ضٟطساظی تجاضی ٚ ا٘ثاضی ٞای تاظضٌا٘ی ، سِٛٝ ٚ ػٛاضؼ زيٛاضوطی ازاضی، زض ٍٞٙاْ غسٚض پطٚا٘ٝ يا غسٚض ٔجٛظ أالن:  7تثػطٜ 

. عَٛ ٚغَٛ ٌطزز  تط ٞط ٔتط  P  5٘طزٜ وطی 
چٙا٘چٝ ظٔاٖ ٚ ّٟٔت ٔمطض زض ضٙاسٙأٝ ساذتٕاٖ ٔٙمضی ٘طسٜ تاضس ٚ ٔاِه احساث تٙا ٕ٘ٛزٜ تاضس ٚ تغییطات ٚ ٌستطش تٙا ٔٛجة تغییط زض ( : اغالحات ٚ تغییطات پطٚا٘ٝ ) ػٛاضؼ ٌستطش تٙا :  8تثػطٜ 

تٝ لیٕت ٔٙغمٝ ای ساَ ( تغییطات ٚ اغالحات ) لثُ تٝ لیٕت ٔٙغمٝ تٙسی ساَ اذص پطٚا٘ٝ ٚ ٔیعاٖ تٙا اضافی  (تغییط يافتٝ)اغالح ضسٜ ظاٖ تٙایزٞا٘ٝ ٚ اضتفاع ٔجاظ ، تطاوٓ ٚ عثمات ٌطزز ٔی تايست ػٛاضؼ ٔی
.  ٔٛضز تماضا ٚ ٔحُ تٙا تط اساس تؼطفٝ ػٛاضؼ ساَ جاضی ٔحاسثٝ ٚ تفاضُ ػٛاضؼ پطزاذتی ساَ اذص پطٚا٘ٝ تا ٔحاسثات ػٛاضؼ جسيس ٚغَٛ ٌطزز

. ػٛاضؼ ٔصوٛض ٘یع ٔحاسثٝ ٚ ٚغَٛ ذٛاٞس ضس ... زض غٛضت تسطی سايط ػٛاضؼ اظ جّٕٝ ٔاظاز تطاوٓ ، اضتفاع ، وٙسَٛ ٚ :  1تصوط 
. زا ٔی وٙس پیچٙا٘چٝ تماضای ٌستطش ٚ تٛسؼٝ تٙا تؼس اظ ّٟٔت ٔمطض زض ضٙاسٙأٝ ، ساذتٕاٖ غٛضت تٍیطز حسة زضذٛاست ٔاِه ٚ عی ٔطاحُ لا٘ٛ٘ی زٚ حاِت :  2تصوط 

. فٛق اِصوط ػُٕ ذٛاٞس ضس  8زض حاِتیىٝ ػّٕیات ساذتٕا٘ی تٝ پاياٖ ٘طسیسٜ ٚ پاياٖ واض غازض ٘طسٜ است تط اساس زستٛضاِؼُٕ تٕسيس ضٙاسٙأٝ ساذتٕاٖ ٚ تثػطٜ :  1/2
 .اسثٝ ٚ ٚغَٛ ذٛاٞس ضس زض حاِتیىٝ پايا٘ىاض غازض ضسٜ تاضس فمظ ػٛاضؼ آٖ لسٕت اظ تٙا وٝ تٛسؼٝ ٚ ٌستطش ٔی ياتس ٔح:  2/2

اتماء تٙا تاضس تٙای زض غٛضتی وٝ ضای لغؼی وٕیسیٖٛ ٔازٜ غس تط  پطٚا٘ٝ ساذتٕا٘ی اذتٕا٘ی ٚ يا تٙاٞای احساثی تسٖٚزضٔحاسثٝ ػٛاضؼ غسٚض پطٚا٘ٝ ٞای ساذتٕا٘ی تٙاٞای احساثی ٔاظاز تط پطٚا٘ٝ س:  9تثػطٜ 
. زضيافت ذٛاٞس ضس ٚ ٔحاسثٝ  ٔتؼّمٝ ٔاظاز تٙا ٔٙظٛض ٚ ػٛاضؼ ضتٛعٝ اظ جساَٚزض ضزيف ْاضافی 
اِی ضٟطزاضيٟا تا ٔٛافمت ٜ ْآئیٗ ٘اْ 32ٔٛزی ٚ تا ضػايت ٔازٜ تمسیظ ػٛاضؼ ٔٛضٛع ايٗ ترص ٘أٝ تطای ٔٛزيا٘ی وٝ لازض تٝ پطزاذت تٕاْ ػٛاضؼ ذٛز تٝ عٛض يىجا ٕ٘ی تاضٙس تا زضذٛاست : 10تثػطٜ 

. ضٟطزاض ا٘جاْ ٔی پصيطز
لطاض ٌطفتٝ ٚ ٔساضن ٚ  لا٘ٛ٘ی يا حطيٓ  ٔحسٚزٜ ترّفات ساذتٕا٘ی ٔاظاز ٚ تسٖٚ پطٚا٘ٝ ساذتٕا٘ی أالن ٔسىٛ٘ی ، غٙؼتی ٚ سايط واضتطيٟای ٚالغ زض حطيٓ ٔػٛب وٝ تا تػٛية حطيٓ زض زاذُ: 11تثػطٜ 

لیٕت ٔٙغمٝ ای  ٔثٙایٚ استفازٜ اظ ٔعايای آٖ ، تا ٚغَٛ وّیٝ ػٛاضؼ ٔتؼّمٝ ٔطتٛط تٝ ٔیعاٖ ترّف تط  ٔستٙسات ّٔه ٘طاٖ زٞٙسٜ احساث تٙا لثُ اظ تاضيد تػٛية حطيٓ ٔی تاضس تٝ جٟت ٚضٚز تٝ ٔحسٚزٜ
ضن ٚ ٔستٙس ضٚظ ٔی تاضس ٚ ٔسا ضطيةتسيٟی است ٔالن ٔحاسثٝ ػٛاضؼ ٔتؼّمٝ تٝ . تسٖٚ اضجاع تٝ وٕیسیٖٛ ٔازٜ غس ضفغ ٔطىُ ضسٜ ٚ ٌٛاٞی ػسْ ذالف غازض ٌطزز  ٚضٚز تٝ آٖ  ساَ تػٛية حطيٓ ٚ

 .ٔی تاضس  ٚ سايط ٔجٛظٞای ٚ زض غٛضت ٘یاظ اذص ٘ظطيٝ واضضٙاس ضسٕی زض ذػٛظ ساَ احساث تٙا  آٖ ضأُ پطٚا٘ٝ تاسیس ، پطٚا٘ٝ تٟطٜ تطزاضی
 
 
 

22 

 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 

 
تبسیسبت  ،ّتل آپبضتوبى، وطبٍضظی هعضٍػی ٍ اًجبضی ،هتل ،،آهَظضی،ٍضظضی، ذسهبتی، ثْساضتی،تبضیری ٍ فطٌّگی، ضستَضاى تبالض پصیطایی، ّتلضٍاًِ سبذتوبى ازاضی،غٌؼتیػَاضؼ ح

 ثِ اظای ّط هتط هطثغ هطثَط ثِ وطبٍضظی ٍ تبسیسبت ضْطی

                                        :   7هبزُ   

ؼ 
َاض

س ػ
و

ضطح 
ػَاضؼ 

هستٌس 
لبًًَی 

 
ثِ اظای ّط هتط هطثغ  . . .غٌؼتی ، آهَظضی ، ٍضظضی ٍ  ػَاضؼ پطٍاًِ سبذتوبى ازاضی ،                                           

 
 6جسٍل ضوبضُ 

                                                                                               
 تَؾیحبت 

ػٞاضو  007
پطٝا٠ٛ 

ؾاذت٘اٛی 
ٝاحس١ای 

ازاضی ، 
آٗٞظقی ، 
كط١ِٜی ، 

١ٜطی ، 
ذسٗاتی ، 
نٜؼتی ٝ 

ضظقی ، ٝ
١تْ ، ٗتْ 

ٝ ١تْ 
آپاضت٘اٙ 

تجلشُ 
هبدُ  1

50 
ٟبًَى 

هبليبت 
ثش 

اسصؽ 
اٛضٍدُ 
هلَة 

ػبل 
1387  ٍ

 16ثٌذ 
 71هبدُ 

ٍ هبدُ 
77 

ٟبًَى 
ؿَساّب 

 

 

یف
ضز

 

ضی طجمبت
ازا

 

تی
غٌؼ

(
ّي 

ٍ آ
ضاغ

گب
یطُ

ٍ غ
 ّب 

ضی
فطٍ

 )..

هطاوع ثْساضتی ٍ 
زضهبًی ٍ هطت ّب 

تی ٍ حطف ٍاثستِ
سهب

ذ
ضی 

ٍضظ
 

اهىبى 
تبضیری ٍ 

ضی فطٌّگی
هَظ

آ
 

ضستَضاى 
تبالضپصیطائی  

سبلي وٌفطاًس ٍ 
جلسبت ،وبفی 
ضبة ٍ فسَز 

هتل ،  ، ّتل  
 آپبضتوبىّتل 

 
ٍ اًجبضی ٍ  وطبٍضظی ٍ هعضٍػی

تبسیسبت هطثَط ثب وطبٍضظی 

 
تبسیسبت ضْطی 

 
 

 P 6 P 6 P 5/0 P 5/2 P 5/0 P 5/0 P 5/0 P 5/0 P 2 P 3 P 6 صيشصهيي 1

 P 18 P 12 P 50/1 P6 P 5/3 P 5/1 P 5/1 P 5/1 P 10 P 5 P 10 ّو٤ٚ 2

 P 12 P 8 P 1 P6 P 1 P 1 P 1 P 1 P 2 P 5 P 10 اٍل 3

 P 12 P 6 P 75/0 P3 P 8/0 P 75/0 P 7/0 P 75/0 P 2 P 3 P 5 دٍم 4

 P 5 P 5 P 5/0 P3 P 5/0 P 5/0 P 5/0 P 5/0 P 2 P 2 P 5 ػَم ثِ ثبال 5

ٍ ٍػ٤َ اًجبسي 6
 آؿپضخبًِ

P 6 P 6 P 5/0 P2 P 5/0 P 5/0 P 5/0 P 5/0 P 2 P 3 P 6 

 P 6 P 4 P 5/0 P5/3 P 5/0 P 5/0 P 5/0 P 5/0 P 3 P 3 ًين ًج٠ِ 7
P 6 

 P 6 P6 P2/1 P2 P 2/1 P 2/1 P 2/1 P 2/1 --- P 3ػشايذاسي  8
. ا ٍ غیشُ ثش اسبس تؼشفِ ٍاحذ ّبی تدبسی هحبسجِ ٍ لبثل ٍصَل هی ثبضذ دفبتش فشٍش گبساطّب ، آّي فشٍضی ُ: 1تجصشُ 
 .ػَاسض ٍاحذ ّبی وبسگبّی داخل هحذٍدُ لبًًَی ثش هجٌبی یه دٍم ػَاسض پشٍاًِ ّبی تدبسی هحبسجِ ٍ ٍصَل خَاّذ ضذ : 2تجصشُ 
. (دس صَست تخلف اخز خشیوِ وویسیَى الضاهی است .) 1398دس سبل  هؼبف هی ثبضذ ٌّگبم صذٍس پشٍاًِ اص ػَاسض پشٍاًِآپبستوبى ٍ وبفی ضبح ّتل  –ّتل هتل :3تجصشُ

پبسویٌگ دس صَست تبهیي دس پشٍاًِ سبختوبًی فَق هحبسجِ هی ضَد : 4تجصشُ 
 خذ ثَددس صَستیىِ ّشگًَِ ػَاسض اػالهی ثِ ضْشداسی دس تؼشفِ هزوَس هٌظَس ًطذُ ثبضذ ًضدیىتشیي تؼشفِ هَخَد هالن ػول خَا: 5تجصشُ
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وس   
ػَاضؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

ل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت ًحَُ ٍغَهستٌس لبًًَی 

يٞاتٍ ٝ ٛحٟٞ ت٘سيس  0015
ٝ نسٝض آ٘خٜی 

قٜاؾٜا٠ٗ  ٝپطٝا٠ٛ 
ؾاذت٘اٙ 

ٟبًَى  50هبدُ  1تجلشُ 
هبليبت ثش اسصؽ اٛضٍدُ 

ٍ ثٌذ  1387هلَة ػبل 
 77ٍ هبدُ  71هبدُ  16

ٟبًَى ؿَساّب 

ٍصاست هطتشم ٣ـَس ٍ ثب سٓبيت آخشيي دػتَس الٔول ّبي آى ٍ ؿَساي اػالهي ؿْش ٍ  24/11/71هَسظ  31/3/25281ؿْشداسي ه٤لٚ اػت ثب سٓبيت دػتَس الٔول ؿوبسُ  
ٟبًَى ؿْشداسيْب ًؼجت ثِ كذٍس دٛتشزِ اي ثِ ًبم ؿٌبػٌبهِ  55هبدُ  24دس هبدُ كذ ٍ ثٌذ       هَاثي ٍ ه٠شسات ًشش ّبي خبهْ ٍ تٜليلي ٍ ثب سٓبيت تشتيجبت ه٠شس 

.  ايي ٣ِ دس داخل هطذٍدُ ٍ ضشين هلَة ؿْش اضذاث خَاٌّذ ؿذ ػبختوبى ُ   ػبختوبى ثشاي ٣ليِ 
ٟبًَى ًَػبصي هطبػجِ دس ٗيش ايٌلَست ٍ ت٘ييشات ٓوذُ دس پشٍاًِ ثش اػبع ثٌذ ّبي ريل  29هبدُ  2دس كَست ٓذم توذيذ پشٍاًِ ػبختوبًي ثش اػبع تجلشُ  :تَهيطبت

ٟبثل هطبػجِ ٍ دسيبٛت اػت 
 .ٍسي اػت ٟيذ گشدد ٟبًَى ًَػبصي ٍ ٓوشاى ؿْشي دس پشٍاًِ ػبختوبًي ٣ِ اص ًشٙ ؿْشداسي ّب كبدس هي ؿَد ثبيذ ضذا٣ثش هذتي ٣ِ ثشاي پبيبى يبٛتي ػبختوبى هش 29هبدُ  2ًجٞ ثٌذ (:1)ثٌذ

ًؼجت ثِ تٔييي هْلت پشٍاًِ ػبختوبى اٟذام ( ، ة ، ج ، د  الٚ)ُ ٟبًَى ًِبم هٌْذػي ػبختوبى ؿَساّبي اػالهي ؿْش هي تَاًٌذ ثب تَخِ ثِ ضدن ٓوليبت ػبختوبًي ٍ ثش اػبع گشٍُ ثٌذي زْبسگبى
. ًوبيذ 

. پشٍاًِ ػبختوبًي ًوي ؿًَذ  ي ًوبيٌذ هـوَل پشداخت َٓاسم توذيذًؼجت ثِ توذيذ آى اٟذام م( دٍ ثبس)هبل٤يٌي ٣ِ دس هْلت ه٠شس دس پشٍاًِ ػبختوبًي (: 2)ثٌذ
ثِ ؿشش ريل  يب َٓاسم پشٍاًِ ػبختوبًي ٣ال پشداخت ٍ پشٍاًِ اخز ًـذُ ثبؿذ  يذ پشٍاًِ ػبختوبًي ٣ِ آتجبس آًْب ثش اػبع هْلت هٌذسج دس پشٍاًِ ػبختوبًي ثِ اتوبم سػيذُ ثبؿذثشاي توذ(: 3)ثٌذ

.  ٓول هيگشدد 
ٍ  ثِ اػتثٌبي َٓاسم ت٤ٜي٢ ، آتؾ ًـبًي ، آهبدُ ػبصي ، آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ، ضزٙ ٍ ٣ؼش پبس٣يٌگ ) َٓاسم ٣ليِ ٣ذّبي كذٍس پشٍاًِ ػبختوبًي % 10ٓوليبت ػبختوبًي ؿشٍّ ًـذُ ثبؿذ : الٚ 

. توذيذ پشٍاًِ ػبختوبًي دس ايي ؿشايي ثِ هَْٜم توذيذ هْلت هٌذسخبت دس پشٍاًِ هي ثبؿذ . ثِ تٔشِٛ سٍص ٍكَل گشدد  (تجذيل ٣بسثشي
پزيشُ ثش ضؼت ًَّ )َٓاسم صيش ثٌب ثِ تٔشِٛ سٍص % 20د هْلت ػبخت تب ي٤ؼبل سا داؿتِ ثبؿذ ٍ ديش تش اص هَسد ه٠شس هشاخِٔ ًوبيذ خْت توذيذ ٓوليبت ػبختوبًي ؿشٍّ ؿذُ ثبؿذ ٍ اه٤بى توذي: ة

. دد هطبػجِ ٍ ٍكَل گش (ت٤ٜي٢  ،آتؾ ًـبًي ، آهبدُ ػبصي ، آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ، ضزٙ ٍ ٣ؼش پبس٣يٌگ ٍ تجذيل ٣بسثشي )ثِ اػتثٌتبي َٓاسم(  ٣بسثشي
٣ليِ ٣ذّبي كذٍس پشٍاًِ ػبختوبًي ثب تٔشِٛ سٍص ثِ اػتثٌتبي % 30اص هْلت توذيذ ي٤ؼبلِ توذيذ پشٍاًِ اػتٜبدُ ٣شدُ ثبؿذ )ٓوليبت ػبختوبًي ؿشٍّ ؿذُ ٍ اه٤بى توذيذ ػبخت سا ًذاؿتِ ثبؿذ : ج

. ٍكَل ٍ ؿْشداسي پشٍاًِ سا ثِ هذت ي٤ؼبل توذيذ ًوبيذ  (تجذيل ٣بسثشي ت٤ٜي٢  ،آتؾ ًـبًي ، آهبدُ ػبصي ، آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ، ضزٙ ٍ ٣ؼش پبس٣يٌگ ٍ )َٓاسم
. آالم تَػي هٌْذع ًبُش ٍ ثجت دس دثيشخبًِ ؿْشداسي هي ثبؿذ  هٌَِس اص ؿشٍّ ٓوليبت ػبختوبًي(: 4)ثٌذ
دسخَاػت اثٌبل پشٍاًِ سا داؿتِ ثبؿٌذ ؿْشداسي هي ثبيؼت ًؼجت ثِ اػتشداد َٓاسم كذٍس پشٍاًِ اص اضذاث ثٌب كشٙ ًِش ًوبيٌذ ٍ ( ثبس اٍل )هبل٤يٌي ٣ِ ٟجل اص اتوبم هْلت ه٠شس دس پشٍاًِ (: 5)ثٌذ

. اٟذام ًوبيذ  ّضيٌِ ّبي اداسي% 10پغ اص ٣ؼش
 12خذٍل ؿوبسُ 

هْلت هلَة صهبى پشٍاًِ ػبختوبًي گشٍُ ػبختوبًي 

ُ هْلت پشٍاًِ ػبختوبًي هب 24+ ػبل تب ؿشٍّ ٓوليبت ػبختوبًي 1هتش هشثْ صيش ثٌب 2000تب : الٚ

هبُ هْلت پشٍاًِ ػبختوبًي  36 +ؿشٍّ ٓوليبت ػبختوبًي  تبػبل 1هتشهشثْ صيشثٌب  5000تب 2000: ج
      هتش هشث5000ْثيؾ اص : د

هبُ هْلت پشٍاًِ ػبختوبًي  48 +ؿشٍّ ٓوليبت ػبختوبًي  تبػبل 1صيش ثٌب 

. هَسد ٓول هي ثبؿذ  ثبالخذٍل  سُ  ثش اػبعي ٣ليِ پشٍاًِ ّبي كبدهْلت اتوبم ٓوليبت اضذاث ػبختوبى ثشا(: 1)تجلشُ 
.  هبًجٌذي اص ًشٙ هبل٢ ثِ ؿْشداسي اػت ٣ِ ثِ تبئيذ ٍ اهوبء هدشي ريلالش ٍ ًبُشاى ػبختوبى ثشػذ صهٌَى ثِ اسائِ ثشًبهِ ٍ ( خذٍل َٛٝ)ػبل  2ثيؾ اص هْلت پشٍاًِ ػبختوبًي (: 2)تجلشُ 
. ختوبًي هي ثبؿذ صهبى ؿشٍّ ٓوليبت ػبختوبًي دس كَست اسائِ گضاسؽ تَػي هٌْذع ًبُش ػبصُ ٟبثل هطبػجِ هي ثبؿذ دس ٗيش ايٌلَست ًيبصهٌذ توذيذ پشٍاًِ ػبي٢ ػبل هذت (: 3)تجلشُ 
. هي ثبؿذ  م ٣بسثشاي اتوب هبُ هْلت 24+ػبل ثشاي ؿشٍّ 1هـوَل خذٍل َٛٝ ًجَدُ ٍ هْلت ٟبًًَي ... كٌٔتي ٍ  -يػبختوبًْبي اًجبس(: 4)تجلشُ 

ػٞاضو ٗاظاز تطاًٖ اضتلاع ٝ  0016
ؾُح 

ٟبًَى هبليبت ثش  50هبدُ  1تجلشُ 
ٍ  1387اسصؽ اٛضٍدُ هلَة ػبل 

ٟبًَى  77ٍ هبدُ  71هبدُ  16ثٌذ 
ؿَساّب 

 P×S ×12ًج٠ِ ثِ ثبال ( 5/2)تشا٣ن استٜبّ ثِ اصاي ّش هتش هشثْ ثٌبي هبصاد ثِ -1
 P×S25 هَاثي ؿْشػبصيهتش هشثْ ثٌبي هبصاد ثش تشا٣ن ػٌص اؿ٘بل ثِ اصاي ّش -2

. 5هـشٍى ثِ سٓبيت اكَل ٍ هَاثي ؿْش ػبصي ٍ ًشش تٜليلي ٍ اخز هدَص اص ٣ويؼيَى هبدُ 
ٍ هَاثي ًشش  ش اؿ٘بل دس ٠ًبى هختلٚ ؿْش ثش اػبع َٟاًيي ٍ ه٠شسات هَهَِٓىهيضاى تشا٣ن پبيِ ٍ هبصاد ثش آى تب ػ٠ٚ پيؾ ثيٌي ؿذُ دس ًشش ٍ ّوسٌيي ع(: 1)ثٌذ

. تَػِٔ هلَة ؿْشي ثِ ؿشش ثبال هي  ثبؿذ 
.  هؼبضت پبس٣يٌگ ، ساُ پلِ ، آػبًؼَس ، ؿَتيٌگ صثبلِ ٍ خشپـتِ ثب سٓبيت هَاثي ًشش تٜليلي ؿبهل هطبػجِ َٓاسم ًوي گشدد (: 2)ثٌذ

. تشا٣ن پبيِ ضذاٟل تشا٣وي اػت ٣ِ دس هَاثي ًشش دس ّش ه٠ٌٌِ پيؾ ثيٌي ؿذُ اػت *
 .تشا٣وي اػت ٣ِ هَاثي ًشش اٛضٍى ثش تشا٣ن پبيِ دس ّش ؿْش هي ثبؿذ : د تشا٣ن پيؾ ثيٌي ؿذُ دس ًشش هبصا**
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 : 12هبزُ  
 

وس 
ػَاضؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

اسم  َٓ 0017
ت٤ٜي٢ 

صهيي ّبي 
ثبالي 

هتش ٍ 500
ت٤ٜي٢ 

ًج٠بتي ، 
ثبٗبت ٍ 
  هضسٍٓي

 1تجلشُ 
 50ادُ م

ٟبًَى هبليبت 
ثش اسصؽ 

اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16

 77هبدُ 
ٟبًَى 

ؿَساّب 

. ٍ اغالحیِ ثؼسی آى العاهی است  74ضػبیت لَاًیي ٍ همطضات ٍ لبًَى حفظ اضاؾی ظضاػی ٍ ثبغبت هػَة           :ت٤ٜي٢ ثبٗبت ٍ اساهي هضسٍٓي   -1
تب 2000، اساهي ثيي  A ×P 5هتش هشثْ  2000اساهي ٣وتش اص . ّ دسهطذٍدُ ٍ ضشين ثش اػبع هَاثي اساهي صسآي ت٤ٜي٢ ثبٗبت ٍ اساهي هضسٍٓي ٍاٝ -

 A ×P 2هتش هشثْ  3000، اساهي ثبالي  A ×P 3هتش هشثْ 3000
( : ًج٠بتي ) ت٤ٜي٢ آيبًي   -2

  S      ×P... هؼ٤ًَي ٍ ٗيشُ ( ًج٠بتي)َٓاسم ت٤ٜي٢ آيبًي  -الٚ
 S ×P 2تدبسي    ( ًج٠بتي)٤ٛي٢ آيبًي َٓاسم ت-ة

 

َٓاسم  0018
ػبث٠ِ داس 

٣شدى 
اهال١ ٍ 
اساهي  

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى هبليبت 
ثش اسصؽ 

اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16

 77هبدُ 
ٟبًَى 

ؿَساّب 

ٟبًَى ًؼجت اػٌبد ٍ اهال١ ت٤ٜي٢ ؿذُ اًذ  148ٍ  147ػبع هبدُ دس خْت تبئيذ ػشاًِ ٓوَهي ؿْشػتبى ٍ ػبث٠ِ داس ًوَدى اهال١ ٓبدي ٍ آًْبيي ٣ِ ثش ا
 .ٍ دس ؿْشداسي ٛبٟذ ػبث٠ِ ٓشكِ ٍ آيبى ّؼتٌذ ثش اػبع ٛشهَل صيش هطبػجِ ٍ دسيبٛت خَاّذ ؿذ 

 A ×P 5: هؼ٤ًَي ٓشكِ 
 A ×P 10 :تدبسي 

 A ×P 3: كٌٔتي 
 A ×P 10: اداسي 

 A ×P 5/0: ٛشٌّگي ، ٍسصؿي ، هزّجي ٍ خذهبتي  
 .ػبيش ٣ذ تٔشيٚ ًـذُ ًضدي٤تشيي آيتن تٔشِٛ هطبػجِ ٍ ٍكَل ؿَد 

 
 

 

31 

 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 
 

 
ػٞاضو تز٘يغ  0019

زٝ يا چٜس پالى 
 ٝ ػٞاضو حثتی

يي  اػياٛی تلٌيي
 ٝاحس ٗؿٌٞٛی ت٠

 زٝ يا چٜس ٝاحس
ٝ  ٗؿٌٞٛی

١٘چٜيٚ ػٞاضو 
تز٘يغ زٝ يا چٜس 

پالى ت٠ يي ٝاحس 
 تزاضی ٝ تلٌيي

يي ٝاحس  اػياٛی
ت٠ چٜس ٝاحس 

  راضی ت

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى هبليبت 
ثش اسصؽ 

اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16

 77هبدُ 
ٟبًَى 

ؿَساّب 

: كَل ؿْشػبصي ٍ هَاثي ًشش ّبدي ٍ تٜويلي ثـشش ريل ٟبثل ٍكَل اػت شَٓاسم َٛٝ دس كَست سٓبيت 
 

تدويْ  :الٚ 
 A×P2        هؼ٤ًَي   -1
 A×P4            تدبسي  : 2
 A×P          ػبيش       : 3

ل هي ٓالٍُ ثش هبثِ التٜبٍت َٓاسم پشٍاًِ ػبختوبًي اص ي٢ ٍاضذ ثِ زٌذ ٍاضذ ثِ ًشظ سٍص ٍ ّوسٌيي تبهيي پبس٣يٌگ ثِ ؿشش ريل َٓاسم ًيض ٍكَ آيبًي ت٤ٜي٢: ة
( خوْ ي٢ ٍاضذ تجذيل ؿذُ ثِ زٌذ ٍاضذ  S:)   .ؿَد 

 
 5S××P   هؼ٤ًَي            -1
 10S××P  خبسي               ت-2

وس 
ػَاضؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

ػٞاضو تط  0020
تآٌٚ ٝ پيف 

آٗسُی 

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى  50

هبليبت ثش 
اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى  77
ؿَساّب 

  P×S ×4 ثبل٤ي       P×S ×6   هؼ٠ٚ هٜيذ                                          هؼ٤ًَي  : الٚ 
 P×S ×7 ثبل٤ي      P×S10   هؼ٠ٚ هٜيذ                                            تدبسي    :    ة
 P×S ×6 ثبل٤ي       P×S 9هؼ٠ٚ هٜيذ        ٍ ٗيشُاداسي   كٌٔتي دس ٍاضذّبي : ج
  P×S×5 ثبل٤ي      P×S ×7   داؿتي دسهبًي ، پضؿ٤ي ٍ ٗيشُ     هؼ٠ٚ هٜيذ، ٌّشي ، ٍسصؿي، آهَصؿي ، ثِ دس ٍاضذّبي ٛشٌّگي: د

.  ٍصيش هطتشم ٣ـَس ثِ ؿشش ريل الصم الشٓبيِ اػت  08/12/1372هَسظ  ٣25798/1/3/34ليِ هَاثي ه٠شس دس ثخـٌبهِ (: 1)ثٌذ
ة ٍ َٓاسم ٍثؼتِ ٍ صيش ثٌبي هٜيذ هَسد اػتٜبدُ ٍاضذ ّبي هؼ٤ًَي ، تدبسي ، اداسي ، كٌٔتي ٟشاس گيشد ، ٓالٍُ ثش ايي ٣ِ خضٍ صيش ثٌبي هٜيذ هطؼَدسكَستي ٣ِ پيؾ آهذگي دس هٔجش ٓوَهي ، ثِ كَست س-1

. اى ٍكَل خَاّذ گشديذ اص ّش هتش هشثْ پيؾ آهذگي ثشاثش ايي تٔشِٛ هـشٍى ثش ايي ٣ِ اص ٟيوت سٍص صهيي تدبٍص ًٌوبيذ ، اص هت٠بهي. هشثًَِ ٍكَل خَاّذ ؿذ 
ٍ َٓاسم ٓالٍُ ثش ايي ٣ِ خضٍ صيشثٌبي ًبخبلق هطؼَة ( كشٛبً ثِ كَست ثبل٤ي)اگش پيؾ آهذگي ثِ كَست سٍثؼتِ ٍ داساي ديَاسّبي خبًجي ثبؿذ ٍلي ثِ كَست ثٌبي ٗيش هٜيذ هَسد اػتٜبدُ ٟشاس گيشد -2

. ي٢ ٍكَل خَاّذ ؿذ  ثٌذ% 50هشثًَِ ٍكَل خَاّذ ؿذ ، اص ّش هتش هشثْ پيؾ آهذگي 
. ثٌذ ي٢ ٍكَل خَاّذ ؿذ % ٠ٛ50ي هٔبدل ( تشاع)زٌبًسِ پيؾ آهذگي ثِ كَست سٍثبص ٍ ٛبٟذ ديَاسّبي خبًجي ثبؿذ -3

. هـوَل ه٠شسات ايي تٔشِٛ ًخَاّذ ثَد . ثِ كَست ػبيِ ثبى هَسد اػتٜبدُ ٟشاس گيشد زٌبًسِ پيؾ آهذگي ػ٠ٚ آخشيي ًج٠ِ ثٌب كشٛبً : (1)ثٌذ
هدبص ثَدُ ثبؿذ دس كَست اث٠بء تَػي ٣ويؼيَى هبدُ كذ ٍكَل َٓاسم پيؾ آهذگي ثِ كَست هبصاد ثش تشا٣ن هدبص ثش هجٌبي تٔشِٛ  تشا٣ن زٌبًسِ پيؾ آهذگي پغ اص ػبخت ثٌب ٍ خبسج اص دسكذ(: 2)ثٌذ

. هشثًَِ هطبػجِ خَاّذ ؿذ 
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ػٞاضو تز٘يغ  0019
زٝ يا چٜس پالى 

 ٝ ػٞاضو حثتی
يي  اػياٛی تلٌيي

 ٝاحس ٗؿٌٞٛی ت٠
 زٝ يا چٜس ٝاحس

ٝ  ٗؿٌٞٛی
١٘چٜيٚ ػٞاضو 
تز٘يغ زٝ يا چٜس 

پالى ت٠ يي ٝاحس 
 تزاضی ٝ تلٌيي

يي ٝاحس  اػياٛی
ت٠ چٜس ٝاحس 

  راضی ت

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى هبليبت 
ثش اسصؽ 

اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16

 77هبدُ 
ٟبًَى 

ؿَساّب 

: كَل ؿْشػبصي ٍ هَاثي ًشش ّبدي ٍ تٜويلي ثـشش ريل ٟبثل ٍكَل اػت شَٓاسم َٛٝ دس كَست سٓبيت 
 

تدويْ  :الٚ 
 A×P2        هؼ٤ًَي   -1
 A×P4            تدبسي  : 2
 A×P          ػبيش       : 3

ل هي ٓالٍُ ثش هبثِ التٜبٍت َٓاسم پشٍاًِ ػبختوبًي اص ي٢ ٍاضذ ثِ زٌذ ٍاضذ ثِ ًشظ سٍص ٍ ّوسٌيي تبهيي پبس٣يٌگ ثِ ؿشش ريل َٓاسم ًيض ٍكَ آيبًي ت٤ٜي٢: ة
( خوْ ي٢ ٍاضذ تجذيل ؿذُ ثِ زٌذ ٍاضذ  S:)   .ؿَد 

 
 5S××P   هؼ٤ًَي            -1
 10S××P  خبسي               ت-2

وس 
ػَاضؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

ػٞاضو تط  0020
تآٌٚ ٝ پيف 

آٗسُی 

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى  50

هبليبت ثش 
اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى  77
ؿَساّب 

  P×S ×4 ثبل٤ي       P×S ×6   هؼ٠ٚ هٜيذ                                          هؼ٤ًَي  : الٚ 
 P×S ×7 ثبل٤ي      P×S10   هؼ٠ٚ هٜيذ                                            تدبسي    :    ة
 P×S ×6 ثبل٤ي       P×S 9هؼ٠ٚ هٜيذ        ٍ ٗيشُاداسي   كٌٔتي دس ٍاضذّبي : ج
  P×S×5 ثبل٤ي      P×S ×7   داؿتي دسهبًي ، پضؿ٤ي ٍ ٗيشُ     هؼ٠ٚ هٜيذ، ٌّشي ، ٍسصؿي، آهَصؿي ، ثِ دس ٍاضذّبي ٛشٌّگي: د

.  ٍصيش هطتشم ٣ـَس ثِ ؿشش ريل الصم الشٓبيِ اػت  08/12/1372هَسظ  ٣25798/1/3/34ليِ هَاثي ه٠شس دس ثخـٌبهِ (: 1)ثٌذ
ة ٍ َٓاسم ٍثؼتِ ٍ صيش ثٌبي هٜيذ هَسد اػتٜبدُ ٍاضذ ّبي هؼ٤ًَي ، تدبسي ، اداسي ، كٌٔتي ٟشاس گيشد ، ٓالٍُ ثش ايي ٣ِ خضٍ صيش ثٌبي هٜيذ هطؼَدسكَستي ٣ِ پيؾ آهذگي دس هٔجش ٓوَهي ، ثِ كَست س-1

. اى ٍكَل خَاّذ گشديذ اص ّش هتش هشثْ پيؾ آهذگي ثشاثش ايي تٔشِٛ هـشٍى ثش ايي ٣ِ اص ٟيوت سٍص صهيي تدبٍص ًٌوبيذ ، اص هت٠بهي. هشثًَِ ٍكَل خَاّذ ؿذ 
ٍ َٓاسم ٓالٍُ ثش ايي ٣ِ خضٍ صيشثٌبي ًبخبلق هطؼَة ( كشٛبً ثِ كَست ثبل٤ي)اگش پيؾ آهذگي ثِ كَست سٍثؼتِ ٍ داساي ديَاسّبي خبًجي ثبؿذ ٍلي ثِ كَست ثٌبي ٗيش هٜيذ هَسد اػتٜبدُ ٟشاس گيشد -2

. ي٢ ٍكَل خَاّذ ؿذ  ثٌذ% 50هشثًَِ ٍكَل خَاّذ ؿذ ، اص ّش هتش هشثْ پيؾ آهذگي 
. ثٌذ ي٢ ٍكَل خَاّذ ؿذ % ٠ٛ50ي هٔبدل ( تشاع)زٌبًسِ پيؾ آهذگي ثِ كَست سٍثبص ٍ ٛبٟذ ديَاسّبي خبًجي ثبؿذ -3

. هـوَل ه٠شسات ايي تٔشِٛ ًخَاّذ ثَد . ثِ كَست ػبيِ ثبى هَسد اػتٜبدُ ٟشاس گيشد زٌبًسِ پيؾ آهذگي ػ٠ٚ آخشيي ًج٠ِ ثٌب كشٛبً : (1)ثٌذ
هدبص ثَدُ ثبؿذ دس كَست اث٠بء تَػي ٣ويؼيَى هبدُ كذ ٍكَل َٓاسم پيؾ آهذگي ثِ كَست هبصاد ثش تشا٣ن هدبص ثش هجٌبي تٔشِٛ  تشا٣ن زٌبًسِ پيؾ آهذگي پغ اص ػبخت ثٌب ٍ خبسج اص دسكذ(: 2)ثٌذ

. هشثًَِ هطبػجِ خَاّذ ؿذ 
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وس 
ضطح  ػَاضؼ

ػَاضؼ 
هستٌس 

لبًًَی 
تَؾیحبت ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی  

تط ٝاضو ع 0021
تاٛي ١ا ٝ 
ٗٞؾؿات 
اػتثاضی ٝ 

نٜسٝم ١ای 
هطو آحؿ٠ٜ 

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى هبليبت 
ثش اسصؽ 

اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16

 77هبدُ 
ٟبًَى 

 ؿَساّب

  
A+S×p×3                                          َٓاسم ثش ثب٢ً ّب 
A+S×10 ثب٢ً ّب                                      َٓاسم ثش ٓبثش  
A+S×p×3                          َٓاسم ثش هَػؼبت آتجبسي 
A+S×p             ٍ ٌَِٓاسم ثش كٌذٍٝ ّبي ٟشم الطؼ 

 ثب٢ً ّبي ٟشم الطؼٌِ
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:  13هبزُ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

وس 
ػَاضؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت 

ضو ػٞا 0022
ؾآيا٠ٛ 
ٝؾائٍ 

ٛؤي٠ 

ٍاًت ت٢ ٣بثيي   
هيٌي ثَع  

اتَثَع  
زشظ   ٣6بهيَى 
ثِ ثبال  زشظ ٣10بهيَى
تشيلش  

هَتَس ػي٤لت 

سيبل 000/250  
سيبل  000/350  
سيبل  000/400  
سيبل  000/400  
سيبل  000/450  
سيبل  000/500
 سيبل 80 /000
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وس 
 ػَاضؼ

ضطح 
ضؼ ػَا

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

0023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ػٞاضو تط 
ؾيٜ٘ا ٝ ٛ٘ايف 

ٝ ٗؿاتوات 
ٝضظقی ، 

ًٜؿطت ١ا ، 
اؾترط ١ا ، 
پاض٢ًا ، ت٠ٔ 

ًاتيٚ ٝ 
ق٢طتاظی ١ا 

 50هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت ثش 

اسصؽ اٛضٍدُ 
ٍ  1387هلَة ػبل 

ٍ  71هبدُ  16ثٌذ 
ٟبًَى  77هبدُ 

ؿَساّب 

 
ثْبي  ٛشٍؽ ثليي %  5

 50هبدُ  1تجلشُ كطٝـ هثط  0024
ٟبًَى هبليبت ثش 

اسصؽ اٛضٍدُ 
ٍ  1387هلَة ػبل 

ٍ  71هبدُ  16ثٌذ 
ٟبًَى  77هبدُ 

ؿَساّب 

 
. سيبل 000/000/2ثشاي ّش ٟجش هجلٖ : ثْبس  ؿْشًٍذاى ثَهي ه٠ين  ؿْش( الٚ 

 .سيبل  000/000/5هجلٖ ثشاي ّش ٟجش : ثَهي ؿْش ثْبس ٗيش  ثْبسي ػب٣ي دس ٗيش ؿْش ثْبسٍ اٛشاد ؿْشًٍذاى( ة
.  سيبل  000/000/2تؼ٘يل  اهَات ثذٍى تذٛيي دس ؿْش ثْبس هجلٖ ( ج
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ػَاسض  0025

سبلیبًِ 
هحل وست 

ثشای ولیِ 
هطبغل ٍ 

صٌَف تبثغ 
لبًَى ًظبم 

صٌفی ٍ 
لبًَى 

تدبست وِ 
هلضم ثِ 

ػضَیت دس 
اتحبدیِ 

صٌف 
هشثَط هی 

ثبضٌذ ٍ 
ل ٍ هطبؽ

 حشف خبظ
 وبسگبّی ،

ٍ هطبغل 
 خبًگی

 
 
 
 
 

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى 
هبليبت ثش 

اسصؽ 
اٛضٍدُ 

هلَة ػبل 
ٍ ثٌذ  1387

 71هبدُ  16
 77ٍ هبدُ 
ٟبًَى 

ؿَساّب 

S –  ؿبهل صيشثٌب ٍ اًجبس سٍثؼتِ ٍ ثبص   –هؼبضت
ٍاحذ  ػَاسض وست اص صهبى ثْشُ ثشداسی اصضبیبى روش است ٍصَل . ٍ تأییذ ضْشداسی  هی ثبضذ هجٌبی ػذم فؼبلیت ٍاحذّبی وسجی اسائِ گَاّی اتحبدیِ صٌفی هشثَعِ(: 1)تجصشُ

 تدبسی لبثل ٍصَل هی ثبضذ
  .ثدض ٍاحذّبی هتؼلك ثِ ثخص خصَصی هطوَل پشداخت ػَاسض هحل وست ًخَاٌّذ ضذ ثیوبسستبًْبی دٍلتی ( : 2)تجصشُ 

 .ثبضٌذ  هطبغل هحبسجِ ٍ هطوَل پشداخت ػَاسض سبلیبًِ خَد هیسبیشُ ػَاسض هٌظَس ًطذُ است ثش اسبس خذٍل ضبهل هطبغلی وِ دس تؼشفهطبغل خبظ ( : 3)تجصشُ  
 .سيبل  اخز هي ؿَد 30000دس ّش سٍصّش ًٜش دػت ٛشٍؽ  اي ُ اصة ثبصاسزِ ّبي هطلي َٓاسم ٍكَلي اص دػت ٛشٍؿبى:  (4)تجلشُ
.  لایر بابت ىر سال عوارض منظور خواىد شد 000/250نو بر اساس سالیا 88عوارض کسب قبل از سال (: 5)تبصره  

ف
سدی

 

 ػَاسض سالیاًِ صٌف 

ف
سدی

 

 ػَاسض سالیاًِ صٌف

ف
سدی

 

 ػَاسض سالیاًِ صٌف

* S *p ...خَارتار فرٍضاى ٍ 1 15% * S *p ...لَازم خاًگی ٍ 12  20%  23 
سایر هطاغل کِ در تعرفِ از آى ًام 

 Sxpx%20تردُ ًطدُ 

* S *p ...خیاط ، آریطگرٍ 2 15% * S *p ...سفال سراهیک ٍ 13  20%  
 

24 
 Sxpx%10 پارکیٌگْا 

* S *p ...خرازی ، تسازی، پَضاک ٍ 3 15% * S *pهْد کَدک  14  15%     

* S *p ...قٌاداى ٍ 4 15% * S *pتاضگاُ کلَج تفریحات سالن  15  15%     

* S *p ..تافٌدگاى فرش دستثافت ٍ 5 15% * S *pهسافر خاًِ  16  15%     

* S *p ...ًجاری ، چَب فرٍش ٍ 6 15% * S *pتٌگاُ  ّا ٍ هَسسات هسافرتری  17  20%     

* S *p ...تعویر کاراى دٍچرخِ ٍ 7 15%  18 
کیَسکْا ٍ دکِ ّای ثاتت ٍ هَقت حَاضی 

* S *pخیاتاًْا در صَرتیکِ هجَز قاًًَی داضتِ تاضد  20%     

* S *p ...پرٍفیل هصالح ٍ 8 20%  19 
تقَیتی  –حساتداری  –هاضیي ًَیسی ) اُ آهَزضگ

خیاطی  –آرایطی  –الکترٍ ًیک  –ًقطِ ترداری 
( تعلین راًٌدگی ٍ هکاًیکی 

S *p * 20%     

9 
تعویرکاى ، تعَیض رٍغٌی ، 

* S *p ...ترضکاری ٍ 20%  20 
درهاًگاّا ٍ  –دارٍخاًِ ٍ اًَاع ٍسایل تْداضتی 

 –هطة پسضکاى  –کلیٌیک ّای درهاًی 
گاُ آزهایص

S *p * 35%     

* S *p ...تعویرکاراى الکترًٍیکی ٍ 10 20%  21 

جایگاُ عرضِ  –هَسسات خدهات ٍ پیواًکاراى 
دفتر  –حساترسی  –دفاتر هٌْدساى  –سَخت 

 -دفاتر تیوِ  –دفتر اسٌاد رسوی  –ٍکالت 
هَسسات پرٍرش طیَر 

S *p * 20%     

* S *p ...قصاتاى ٍ 11 20%  22 
ًوایٌدُ گی ضرکتْای  –یي هاش –ًوایطگاُ هثل 

ضرکت ّای  –سازًدُ خَدرٍ هَتَر سیکلت 
هصرفی  –تعاًٍی تَزیعی 

S *p * 35%     

36 

 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 

 
  وس 

ػَاضؼ 
ضطح 

ػَاضؼ 
هستٌس 

لبًًَی 
ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت 

ػٞاضو  0026
اكتتاح 

ٝاحس١ای 
،  نٜلی

ذسٗاتی ٝ 
ؿيطٟ ٝ ٛوْ 

ٌٗاٙ 
ٝاحس١ای 
نٜلی ٝ 

تـييط قـْ 

 1 تجلشُ
 50هبدُ 

ٟبًَى 
هبليبت ثش 

اسصؽ 
اٛضٍدُ 

هلَة ػبل 
ٍ ثٌذ  1387

 71هبدُ  16
 77ٍ هبدُ 
ٟبًَى 

ؿَساّب 

.   تطاتط ػٞاضو ؾاال٠ٛ 3 :ح ٝاحس ١ا ػٞاضو اكتتا: آق 
. ػٞاضو ؾاال٠ٛ % 20 :ٝاحس ١ای نٜلی ٝاضو ٛوْ ٌٗاٙع: ب 
. ػٞاضو ؾاال٠ٛ % 20 :تـييط قـْ: د 

: تٞييحات
ق٢طزاضی تسٝٙ اذص ػٞاضو اكتتاح پطٝا٠ٛ ًؿة ضا نازض ٛ٘ٞزٟ ػٞاضو اكتتاح ًؿة تط ٗثٜای ؾاّ نسٝض ٗزٞظ زض نٞضت  چٜاٛچ٠(: 1)تٜس

چٜاٛچ٠ ٗٞزی زاضای ؾاتو٠ پطزاذت . زضذٞاؾت اكتتاح ًؿة اهسإ ٗی ُطزز زاقتٚ تؼطك٠ ٗهٞب ٗی تاقس زض ؿيط ايٜهٞضت تط اؾاؼ ؾاّ 
زض ٝاحس تزاضی ٝ ٛيع قـْ ٗٞضز اؾتؼالٕ تاقس ٗالى ٗحاؾث٠ ػٞاضو اكتتاح ًؿة اٝٓيٚ ؾاّ ػٞاضو نٜلی ٝ يا تطٍ تكريم ٗآياتی 

. پطزاذت ػٞاضو نٜلی ٝ يا اضائ٠ تطٍ تكريم ٗآياتی زض قـْ ٗٞضز ٛظط ٗی تاقس 
٠ً زض زاذْ ق٢ط ًٔي٠ نٜٞف ٗطت٠َٞ ... چٜاٛچ٠ زض نٞضت ضاٟ اٛساظی تاظاضچ٠ ٗرهٞل ١ط نٜق يا ق٢طى ٗكاؿْ كٜی، نٜؼتی ٝ (:2)تٜس

. ز ٗٞظق ت٠ اٛتواّ ضؾت٠ قـٔی ذٞز ت٠ ٗحْ زيسٟ قسٟ ٗی تاقسٙايزاز ٗعاح٘ت ٝ قاًی اظ َطف ا١آی ق٢طؾتاٙ يا اضُاٙ ذانی تاـ
ٝضت ػٔی آطاؼ ق٢طزاضی ت٠ لٗطت٠َٞ چٜاٛچ٠ ًؿث٠ ١ا ٛؿثت ت٠ ػٞاضو نسٝض يا ت٘سيس پطٝا٠ٛ ًؿة ذٞز اهسإ ٜٛ٘ايٜس ًاضقٜاؼ (: 3)تٜس

الظٕ ضا ت٠ ػْ٘ آٝضز زض ؿيط ايٜهٞضت ٗثٔؾ اػالٕ قسٟ زض ً٘يؿيٞٙ ٗی ٛ٘ايس تا ًؿث٠ ٗحتطٕ ٛؿثت ت٠ پيِيطی ػٞاضو ذٞز اهسإ ضا اػالٕ  ٗثٔـی
. ر٢ت اذص ضای اضؾاّ ٝ ضای نازضٟ اظ َطين ٗطارغ نازضٟ هاتْ پيِيطی ٗی تاقس 77ٗازٟ 
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 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 

 
وس 
        

ػَاضؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

ٍل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت ًحَُ ٍظهستٌس لبًًَی 

ػَاسض غشفِ  0027
ّب ٍ 

 ًوبیطگبّْب
اػن اص فشٍش، 

تخصصی، 
ادٍاسی، فصلی 

ٍ دائوی ٍ 
ثبصاسّبی سٍص 
دس هحذٍدُ ٍ 
حشین ضْش ثِ 

استثٌبء 
ًوبیطگبّْبی 
صٌبیغ دستی 

 ٍ فشش

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى هبليبت 
ثش اسصؽ 

اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16
 77ُ هبد

ٟبًَى 
ؿَساّب 

ضياّ ت٠ نٞضت ضٝظا٠ٛ ٗحاؾث٠ ٝ ٝنّٞ  10000ت٢ای اراضٟ ٌٗاٙ ر٢ت تطپايی ٛ٘ايكِا٢١ای كهٔی تط اؾاؼ ١ط ٗتط ٗطتغ 
 .ُطزز 
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 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 

 
وس  
      

ػَاضؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

هستٌس 
لبًًَی 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت 

ػٞاضو  0028
ٗحْ ١ای 
تلطيحی ٝ 
اهاٗتی ٝ 
پصيطايی 

زاذْ 
پاض٢ًا ٝ 

اٗاًٚ 
ػ٘ٞٗی ٝ 

ذهٞنی 

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى 
هبليبت ثش 

اسصؽ 
اٛضٍدُ 

هلَة ػبل 
ٍ ثٌذ  1387

 71هبدُ  16
 77ٍ هبدُ 
ٟبًَى 

ؿَساّب 

ت٢ای كطٝـ تٔيٍ  % 5ت٠ ٗيعاٙ 
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 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 

 
وس  
      

ػَاضؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

هستٌس 
لبًًَی 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت 

َٓاسم   0029
كذٍس 

ٍ هدَص 
ػبليبًِ 
ًلت 
د٣لْبي 

 هخبثشاتي 
 

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى 
هبليبت ثش 

اسصؽ 
اٛضٍدُ 

هلَة ػبل 
ٍ ثٌذ  1387

 71هبدُ  16
 77ٍ هبدُ 
ٟبًَى 

ؿَساّب 

 :غسٍض هجَظ ًػت زولْبی هربثطاتی ثِ ضطح جسٍل شیل ٍغَل گطزز
 P×s 125 هجَظ ًػت زول

 P×s 250 غسٍض هجَظ زض اهالن ذػَغی
 

ّا الذام  ّای هَسد ًظش اص ضشوت ّا هَظفٌذ ًسثت تِ اخز تیوِ ٍ تؼْذ خساست ٍ ایوٌی ًگام تٌظین لشاسداد ٍاحذ اهالن ضْشداسیتِ ُ : 1تثصشُ 
 .ًوایٌذ
. گشدد دس اهالن خصَصی اص خَد هاله اخز سالیاًِػَاسض :  2تثصشُ 
 S p20×                 ػَاسض سالیاًِ ًصة دول هخاتشات دس اهاوي ٍ هؼاتش ػوَهی          : 3تثصشُ 
 S p40×ػَاسض سالیاًِ ًصة دول هخاتشات دس اهاوي خصَصی                                   : 4تثصشُ 
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 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 

 :14هبزُ 
وس 

ػَاضؼ 
ضطح  

ػَاضؼ 
هستٌس 

لبًًَی 
ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت 

ت٢ای  0030
ذسٗات 
ؾآيا٠ٛ 

  

تجلشُ 
هبدُ  1

ٟبًَى  50
هبليبت 

اسصؽ  ثش
اٛضٍدُ 
هلَة 

ػبل 
1387  ٍ

 16ثٌذ 
 71هبدُ 

ٍ هبدُ 
ٟبًَى  77

ؿَساّب 

 ٣ؼجي ٣ِ دس ٣بسثشيْبي ٗيش هدبص ٍ ثذٍى پشٍاًِ دس  دػتِ اص ٍاضذ ّبي ثِ هٌَِس ػبهبًذّي ، ؿٌبػبيي ٍ اخز ثْبي خذهبت آى      
، ٣ويؼيَى  ٣100ويؼيَى هبدُ )ٙ اص ًشيٞ هشاخْ ريشثي ثْشُ ثشداسي هي ثبؿٌذ ه٠شس گشديذ ، تب تٔييي ت٤ليدس ضبل ّبي هدبص  ٣بسثشي

: ثْبي خذهبت ضٞ ثْشُ ثشداسي ػبليبًِ اص ٍاضذّبي هز٣َس ثِ ؿشش ريل ٍكَل گشدد( 77، ٣ويؼيَى هبدُ  5هبدُ 
ٛبٟذ ػبث٠ِ داساي ػبث٠ِ ٍ داساي تخلٚ ٣بسثشي 

ػِ ثشاثش تٔشِٛ كٌَٙ دٍثشاثش تٔشِٛ كٌَٙ ٣بثشي هدبص 
هدبص ثِ ٛٔبليت ًيؼت   ػِ ثشاثش تٔشِٛ ك٣ٌَٙبسثشي ه٘بيش 

ايدبد  الصم ثِ ر٣ش اػت دسيبٛت ثْبي خذهبت َٛٝ ّيسگًَِ ض٠ي خْت رئٌٜبى يب هبل٤يي ثبثت ػبث٠ِ تدبسي ٍ ت٘ييش ٣بسثشي: تَهيص
. كَست دٌّذ  ٛليليّبي تٜليلي پشداخت ٗشاهت سا ثش هجٌبي ٣بسثشي ًشش ت دس صهبى اخشاي ًشش اػت ه٤لٚ ًخَاّذ ٣شد ٍ ؿْشداسي

.  پشًٍذُ ّبي ايي ًَّ اهال١ سا ثِ كَست خذاگبًِ ٍ دس ٛشهْبي هخلَف ثجت ٍ هجي ًوبيٌذ  هٌَُٜذ هتلذيبى اهَس پيـِ ٍسي هوٌبً 
دس خلَف اهال١ ٍاْٟ دس هؼيش زٌبًسِ هبل٢ ت٠بهبي اػتٜبدُ اص هل٢ هز٣َس سا داؿتِ ثبؿذ ثب دسخَاػت ٣تجي هبل٢ ٍ اسائِ : 1تجلشُ 

. ٍكَل گشدد  خذٍل َٛٝ ٣بسثشي ثْبي خذهبت ػبليبًِ هٔبدلْٓذًبهِ هطوشي هجٌي ثش ٓذم ايدبد ػبث٠ِ ٍ ٓذم ت٘ييش ت
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 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 

 
وس 

ػَاضؼ 
ضطح  

ػَاضؼ 
هستٌس 

لبًًَی 
ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت 

ػٞاضو   0031
ثْبي 

خذهبت 
ضٞ 

 ٣بسؿٌبػي
 

تجلشُ 
هبدُ  1

ٟبًَى  50
هبليبت 

ثش اسصؽ 
 اٛضٍدُ

هلَة 
ػبل 
1387  ٍ

 16ثٌذ 
 71هبدُ 

ٍ هبدُ 
ٟبًَى  77

ؿَساّب 

 :تْای خذهات حك واسضٌاسی خْت پاسخ تِ ًمل ٍ اًتمال اهالن تِ ضشح صیش ٍصَل گشدد -
س تا حذاوث سیال 10000 صیش تٌای هفیذ تِ اصای ّش هتش هشتغػشصِ تؼالٍُ داسای اتٌیِ تِ ًسثت  اهالن تا واستشی اداسی ٍ هسىًَی -الف

 .ٍصَل گشدد سیال 3000000  سمف
ٍصَل سیال 5000000 حذاوثش تاسمفسیال  50000 صیش تٌای هفیذ تِ اصای ّش هتش هشتغ  ػشصِ تؼالٍُ اهالن تا واستشی تداسی تِ ًسثت -ب

 .گشدد 
ٍ ٍ تِ اصاء ّش هتشهشتغ ل سیا 5.000هتش هشتغ تِ اصای ّش هتش هشتغ  500ولیِ صهیٌْای هَخَد دس هحذٍدُ ضْشی تا ّش ًَع واستشی تا  -ج

 1.000هتش هشتغ تِ اصای ّش هتش هشتغ  2.000ٍ تِ اصاء ّش هتشهشتغ هاصاد تش سیال 3000هتش هشتغ تِ اصای ّش هتش هشتغ   2.000تا  500هاصاد تش  
 6.(سیال10000000 حذاوثش) سیال

 2000ٍ تیص اص سیال  2.000هشتغ تِ اصای ّش هتش هشتغ  هتش 2000تاغات داخل هحذٍدُ ٍ حشین ٍ صهیٌْای خاسج اص هحذٍدُ ضْشی تا  -د
 .(سیال10000000 حذاوثش) سیال 1.000هتش هشتغ 

 ٍ داخل حشین سیال300000 دٍدُ لاًًَیداخل هح اًتمالتْای خذهات حك واسضٌاسی خْت پاسخ تِ ولیِ استؼالهات غیش اص ًمل ٍ  -2
 .ٍصَل گشدد سیال600000

 .سیال  000/100 اػتٔالهبت ٍاضذ ضول ٍ ٠ًل ٍ تشاٛي٢ ٣بسؿٌبػي ٍ پبػخگَيي ثِ -3
سيبل ٍ 10000ثْبي خذهبت ٣بسؿٌبػي اهال١ ثب ٣بسثشي تدبسي ٣بسگبّي ٍ كٌٔتي ثش داخل ٍ خبسج ضشين ٟبًًَي ثش اػبع هتش هشثْ  -4

. سيبل هطبػجِ ٍ اخز گشدد10000000ضذا٣ثش تب ػ٠ٚ 
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 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 

 
وس 

      
ػَاضؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت ی هستٌس لبًَى

     ػٞاضو 0032
حن 

ًاضقٜاؾی 
ٝ ًطًٝی 

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى هبليبت 
ثش اسصؽ 

اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16

 77هبدُ 
ٟبًَى 

ؿَساّب 

 
 

تٔشِٛ تْيِ ٣ش٣ٍي اهال١ ٍاْٟ دس هطذٍدُ ٟبًًَي ٍ ضشين ؿْشداسي 
هؼبضت ثِ هتش هشثْ  ( ثِ سيبل)ُ اصاي ّش هتش هشثْ ثشداؿت ثب دٍسثيي ٍ هتش ة

هتش هشثْ  ٣100وتشاص سيبل ثب ّش هؼبضت 500000
هتش هشثْ 150تب100سيبل ثب ّش هؼبضت 600000

هتش هشثْ  200تب 150سيبل ثب ّش هؼبضت  700000

هتش هشثْ 250تب 200سيبل ثب ّش هؼبضت 850000

هشثْ  هتش500تب 250سيبل ثب ّش هؼبضت 1200000

هتش هشثْ  1000تب 500سيبل ثب ّش هؼبضت 1500000

 هتش هشثْ 2000تب 1000سيبل ثب ّش هؼبضت  2500000

هتشهشثْ 5000تب 2000سيبل ثب ّش هؼبضت 3500000

تب ي٢ ٤ّتبس  5000سيبل ثب ّش هؼبضت  4500000

ي٢ ٤ّتبس تب دٍ ٤ّتبس سيبل ثب ّش هؼبضت  5500000

٤ّتبس 5دٍ ٤ّتبس تب سيبل ثب ّش هؼبضت 7000000
٤ّتبس  5ثباليسيبل ثب ّش هؼبضت 9000000

اهبِٛ ٍ اخز هي ؿَد % 30اهال٣ي ٣ِ ٟؼوتي آيبًي داسًذ ثِ هجبلٖ َٛٝ 
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 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 

 
     وس 

ػَاضؼ 
ضطح 

ػَاضؼ 
ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

ت٢ای  0033
ذسٗات 

 َطح
 پاضًيَٜ
ػ٘ٞٗی 

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى  50

هبليبت ثش 
اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى  77
ؿَساّب 

دس خلَف ًطَُ اخشاي پبس١ ثبى ٍ ٍكَل َٓاسم هشثًَِ ، ه٠شس ؿذ ًجٞ تلَيت ًبهِ ؿوبسُ (1
. ُ ّيئت هطتشم ٍصيشاى ٍ هلَثبت ؿَساي ّوتبي اػتبى اٟذام گشدد 52018ت/147493

. ي ، ه٠شس ؿذ ثلَست ٍاگزساي ثِ ثخؾ خلَكي اخشا گشدد دس خلَف پبس٣يٌگ ّبي ٓوَم(2

ػٞاضو  0034
ٝضٝزت٠ 
ٗيازيٚ 

ٝ  ٗيٟٞ
تطٟ تاض 

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى  50

هبليبت ثش 
اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى  77
ؿَساّب 

. سيبل  6000ٍسٍدي اًَاّ ٣بهيَى : الٚ 
.  سيبل 2400ٍسٍدي اًَاّ ٍاًت : ة
. سيبل  1200ٍسٍدي اًَاّ ػَاسي : ج
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 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 

 
 وس 

ػَاضؼ 
ضطح 

ػَاضؼ 
هستٌس 

لبًًَی 
ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت 

زضآٗس ٝ  0035
ت٢ای 

 ذسٗات
ٛاقی اظ 
حْ٘ ٝ 

ر٘غ 
آٝضی  

ظتا٠ٓ 

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى هبليبت 
ثش اسصؽ 

اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16

 77هبدُ 
ٟبًَى 

 ساّبؿَ

.  َٓاسم ًَػبصي % 40ثشاي ٍاضذ ّبي هؼ٤ًَي هٔبدل : الٚ 
. هٔبدل َٓاسم ًَػبصياهب٣ي ، آهَصؿي ، ٍسصؿي : ة
% 250داخل ضشين  هٔبدل  ، پبيبًِ ّبي هؼبٛشثشي ، پبدگبًْبي ًِبهي ٍ اًتِبهي ، ٣بسخبًدبت،هٌت ّباداسي، ثْذاؿتي  :ج

. َٓاسم ًَػبصي 
. دسكذ َٓاسم ٣ؼت 60هٔبدل  ..، پبس٣يٌگْب ٍ ٗيشُ  ًيي دٛبتش خذهبتيٍاضذّبي كٌٜي ٍ ٣ؼجي ٍ ّور :د
. َٓاسم ًَػبصي% 500ثب٢ً ّب ٍ هَػؼبت هبلي آتجبسي :س
. َٓاسم ًَػبصي% 300ثْبي خذهبت هشا٣ض ٍ هَػؼبت ٍ آهَصؿگبّْب ٍ هذاسع ٗيش اًتٜبٓي :ص

ػوبًذ ٗيش ًَٜٓي هي ثبيؼت دس ٟبلت ٟشاس داد ّضيٌِ ٍاضذّبي ٣ِ تَليذ پؼوبًذ ًَٜٓي داسًذ ٓالٍُ ثش پشداخت ح: تجلشُ 
. خوْ آٍسي ٍ دٛي پؼوبًذ ًَٜٓي سا ثِ ؿْشداسي پشداخت ًوبيٌذ 
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وس 
ػَاضؼ    

ضطح 
ػَاضؼ  

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

ت٢ای ذسٗات   0036
ٛهة 

رسّٝ،ظيطؾاظی 
آؾلآت 

ُصض تٜسی 
اػُای تط ٝ ًق 

 50هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت ثش 

اسصؽ اٛضٍدُ 
 1387هلَة ػبل 

 71هبدُ  16ٍ ثٌذ 
ٟبًَى  77ٍ هبدُ 

ؿَساّب 

: ٗؿٌٞٛی زاذْ ٗحسٝزٟ هاٛٞٛی: آق 
. تاقسيٜ٘اً ًٔي٠ ؾاذت٘ا٢ٛای زاضای پطٝا٠ٛ ٗكّ٘ٞ پطزاذت ػٞاضو آٗازٟ ؾاظی ٛ٘ی  A× 120000×% 50ًِٜٔی كاهس پطٝا٠ٛ ؾاذت٘اٛی ت٠ اظای ١ط ٗتط ٗطتغ  -1
 A× 120000اضايی ت٠ اظای ١ط ٗتط ٗطتغ ت٠ ٗيعاٙ  -2

: تزاضی ٗحسٝزٟ هاٛٞٛی: ب
 A× 120000×% 120ًِٜٔی كاهس پطٝا٠ٛ ؾاذت٘اٛی ت٠ اظای ١ط ٗتط ٗطتغ ت٠ ٗيعاٙ   -1
 A× 120000×% 200اضايی ت٠ اظای ١ط ٗتط ٗطتغ ت٠ ٗيعاٙ   -2

: ؾايط ًاضتطي٢ا : د
 A× 120000اضايی  ت٠ اظای ١ط ٗتط ٗطتغ  ت٠ ٗيعاٙ  -1
  (ؾُح اقـاّ ) ظيط تٜای َثو٠ ١ٌ٘ق   S× 120000×% 50نٜؼتی ٝ ًاضُا١ی ت٠ اظای ١ط ٗتط ٗطتغ ت٠ ٗيعاٙ   -2
  A× 120000×% 200ازاضی ٝ قطًت ١ای زٝٓتی  -3
( ؾُح اقـاّ)ظيط تٜای َثو٠  ١ٌ٘ق  S× 120000×% 30ت٠ ٗيعاٙ :  زاذْ حطيٖ ( اٛثاضًكاٝضظی)ٗعضٝػی ت٠ اظای ١ط ٗتط ٗطتغ  -4
   S× 120000ذا٠ٛ تاؿی ت٠ اظای ١ط ٗتط ٗطتغ ظيط تٜای َثو٠ ١ٌ٘ق   -5
   S× ١120000تْ آپاضت٘اٙ ٝ ضؾتٞضاٙ ٝ كؿلٞز  –١تْ ٗتْ  -6
 A× 120000×% 50آٗٞظقی ، كط١ِٜی ، ذسٗاتی ، ت٢ساقتی ٝ زضٗاٛی  -7
. ؾايط ًاضتطي٢ای تؼطيق ٛكسٟ تط اؾاؼ ٛعزيي تطيٚ ٛٞع ًاضتطی ٗحاؾث٠ ٝ ٜٗظٞض ُطزز: ز
. ٗحاؾث٠ ٝ ٜٗظٞض ُطزز A× 120000×% 50ٗؿٌٞٛی ٝ تزاضی ذاضد اظ ٗحسٝزٟ هاٛٞٛی : ض

ػٞاضو تط  0037
اضظـ اكعٝزٟ 

ٛاقی اظ ارطای 
َطح ١ای ػ٘طاٙ 
ٝ تٞؾؼ٠ ق٢طی 

 50هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت ثش 

اسصؽ اٛضٍدُ 
 1387هلَة ػبل 

 71هبدُ  16ٍ ثٌذ 
ٟبًَى  77ٍ هبدُ 

ؿَساّب 

تَضیحبت هبخز ٍ ًحَُ هحبسجِ ػَاسض ُ ػَاسض ػٌَاى تؼشفسدیف 

تطای أالوی وٝ پس اظ تؼطیؽ  1
زض تطلطاض ٔیٍط٘س 

 *L40*P*ٔتطاغػطغٝ 
( ػطؼ ٔؼثط جسیس  –ػطؼ ٔؼثط لسیٓ )
 

ٚ ٕٞچٙیٗ ( ا٘جاْ ٔؼأّٝ )ظٔاٖ ٚغَٛ ایٗ ػٛاضؼ تٝ ٍٞٙاْ غسٚض پطٚا٘ٝ ساذت ٚ ٘مُ ٚ ا٘تماَ : 1تٙس 
. زضذٛاست ٔاِه ٔی تاضس 

أالوی وٝ زض اثط تؼطیؽ ٔؼثط لسٕتی اظ آٖ زض تؼطیؽ لطاض ٌیطز زض ایٗ حاِت ضٟطزاضی ٔی تٛا٘س : 2تٙس
. ػٛاضؼ ٔٛؾٛع ایٗ تؼطفٝ ضا زض ٔماتُ ٔكاِثات ٔاِه تٟاتط ٕ٘ایس 

چٙا٘چٝ ٔاِه تطاتط ؾٛاتف قطح ٞای تٛسؼٝ ضٟطی أىاٖ استفازٜ اظ ٔٛلؼیت جسیس ضا ٘ساضتٝ تاضس : 3تٙس 
. ضزاذت ایٗ ػٛاضؼ ٘رٛاٞس تٛز ٔطَٕٛ ج

ّٔه أالوی وٝ پس اظ اجطای قطح زض جثٟٝ ٞای تؼسی ٚالغ ٔی ضٛ٘س زض ایٗ غٛضت ٔتٙاسة تا فاغّٝ : 4تٙس 
. زضغس اظ ػٛاضؼ ٔٛؾٛع ایٗ تؼطفٝ ٔحاسثٝ ٚٚغَٛ ضٛز 50اظ ػطؼ ٔؼثط جسیس 

ٔٛاضزی اظ جّٕٝ تطاوٓ سكح ٚ اضتفاع ػالٜٚ تط اضظش افعٚزٜ ٘اضی اظ تؼطیؽ ٔؼثط K  زض تؼییٗ ؾطیة : تٛجٝ 
. ٘یع زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛز 

 

تطای أالوی وٝ پس اظ اجطای  2
قطح زاضای تالیٕا٘سٜ ٞستٙس 

 *L15*P*ٔتطاغػطغٝ 
( ػطؼ ٔؼثط جسیس  –ػطؼ ٔؼثط لسیٓ )
 

3 
أالوی وٝ ػمة ٘طیٙی ٘ساض٘س 

ِٚی ٔؼثط ٔططف تٝ ّٔه تؼطیؽ 
ٔیطٛز 

 *L20*P*ٔتطاغػطغٝ 
( ػطؼ ٔؼثط جسیس  –ض لسیٓ ػطؼ ٔؼة)
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: 15هبزُ 

وس        
ػَاضؼ 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی ضطح ػَاضؼ 

اكعايف ػٞاضو تط  0038
اضظـ ًاضتطی 

اٗالى ٝ اضايی 
ٛاقی اظ تـييط َطح 

تلهئی ١ای 
تٞؾٍ ٗطارؼ٠ 

هاٛٞٛی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٟبًَى  50هبدُ  1تجلشُ 
هبليبت ثش اسصؽ اٛضٍدُ 

 16ٍ ثٌذ  1387هلَة ػبل 
ٟبًَى  77ٍ هبدُ  71هبدُ 

ؿَساّب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نئی ضازاقت٠ تاقس ٝ ايٚ اٗط تاػج اكعايف اضظـ اٗالى ٝ اضايی كٞم ُطزز نٞضتی ٠ً ٗآي توايای ًاضتطی ٗـايط تا ًاضتطی ٗهٞب َطح تقدس 
قٞضای ػآی ق٢طؾاظی ٝ ٗؼ٘اضی ايطاٙ ، ق٢طزاضی هثْ اظ اضؾاّ پطٝٛسٟ ت٠ ( 7/2/1366ٝ انالحي٠ ٗٞضخ ) 19/11/1364ت٠ اؾتٜاز ٗهٞت٠ ٗٞضخ 

اضتطی كٞم اهسإ ٝ پؽ اظ اذص ي٘اٛت ٗؼتثط ت٠ ٗثٔؾ ٗطت٠َٞ اهساٗات الظٕ ً٘يؿيٞٙ ٗازٟ پٜذ تط اؾاؼ كطّٗٞ ظيط ٛؿثت ت٠ ٗحاؾث٠ اكعايف اضظـ ى
.  ضا زض ر٢ت اضؾاّ پطٝٛسٟ ت٠ ً٘يؿيٞٙ ٗازٟ پٜذ ٗؼّ٘ٞ ٛ٘ايٜس 

اكعايف اضظـ ًاضتطی اضايی ٝ اٗالى زاضای ٗؿتحسحات يا تسٝٙ ٗؿتحسحات ت٠ قطح كطّٗٞ شيْ ت٠ اظای ًْ ػطن٠ ٗٞضز ٛظط ٗحاؾث٠ ٝ ػٞاضو تط 
  .ُطزز ٝنّٞ

R=K×p×A 
                                                     =Pاسصؽ ه٠ٌٌِ اي 

 K;هشيت خذٍل ريل                            =Aخبلق هؼبضت ثٔذ اص تٔشين 
اظ اػياٙ ضاز اقت٠ تاقس هثْ  زض نٞضتی ٠ً ٗٔي ١ِٜإ نسٝض پطٝا٠ٛ ؾاذت٘اٛی توايای ًاضتطی ٗـايط تا ًاضتطی َطح تلهئی تطای تركی:1تثهطٟ 

اظ اضؾاّ پطٝٛسٟ ت٠ ً٘يؿيٞٙ ٗازٟ پٜذ هاٛٞٙ تاؾيؽ قٞضای ػآی ٗؼ٘اضی ٝ ق٢طؾاظی ايطاٙ ، ق٢طزاضی تط اؾاؼ كطّٗٞ ظيط ٛؿثت ت٠ ٗحاؾث٠ 
. اكعايف اضظـ ًاضتطی اهسإ ٛ٘ايس 

R=K ×A'×p 
                                                     =Pاسصؽ ه٠ٌٌِ اي 

 =Kهشيت خذٍل ريل                                             ='A خبلق هؼبضت ت٘ييش ٣بسثشي يبٛتِ
ض زض آٛسؾت٠ اٗالى تزاضی چٜاٛچ٠ پالًی تا ًاضتطی ؿيط تزاضی آحام ٝ ايٚ تز٘يغ تاػج اكعايف ز٠ٜ١ ٝ اكعايف تطاًٖ زض اضتلاع قٞز ٝ يا ب: 2تثهطٟ 

ٝيی ت٠ ٗؼثطی تا ًاضتطی رسيس تؼطيق قٞز ، ي٘ٚ ضػايت يٞاتٍ ٝ ٗوطضات ، ٗكّ٘ٞ پطزاذت ػٞاضو اكعايف اضظـ اٗالى ٝ احط تؼطيى پالى رْ
.  اضايی ، تز٘يغ ٝ اضظـ اكعٝزٟ ذٞا١ٜس قس 

. اذص ٛ٘ی ُطزز اكعايف اضظـ ٗٔياتت زض نٞضت تثسيْ ١ط ٛٞع ًاضتطی ت٠ ًاضتطی پاضًيَٜ ١يچ٠ِٛٞ ػٞاضيی ب: 3تثهطٟ 
چٜاٛچ٠ تؼًی اظ تـييط ًاضتطي٢ا تٞؾٍ ازاضات زٝٓتی ٝ اٗالى ذهٞنی تسٝٙ ١٘ا١ِٜی ٝ اذص ٗزٞظ الظٕ اظ ق٢طزاضی نٞضت ُطكت٠ تاقس : 4ٟ تثهط

 .ت٠ ٛطخ ضٝظ ػٞاضو اكعايف اضظـ اٗالى ٝ اضايی ٗی ُطزز 
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ػٞاضو تـييط 

ًاضتطی ػطن٠  
تخٜاء اضايی ت٠ اؼ

ٗتؼٔن ت٠ ٗؿٌٚ 
٢ٗط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ػٞاضو تـييط 

 
ٟبًَى  50هبدُ  1تجلشُ 

ليبت ثش اسصؽ اٛضٍدُ هب
 16ٍ ثٌذ  1387هلَة ػبل 

ٟبًَى  77ٍ هبدُ  71هبدُ 
ؿَساّب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ٟبًَى ضَٜ ٣بسثشي اساهي  1هبدُ  1ى تجلشُ ثشاي اهال١ ٍاْٟ دس هطذٍدُ ٟبًًَي ؿْش ٍ ٣ويؼيَ 5اخز هَا٠ٛت ٣ويؼيَى هبدُ 
 .صسآي ٍ ثبٗبت ثشاي اهال١ داخل ضشين هلَة الضاهي ثبؿذ 

 A×P×35ٗتط  50اظ يي تا  ٝ ٗرتٍٔ تـييط ًاضتطی ٗؿٌٞٛی ت٠ تزاضی -1
 A×P×30ٗتط  100تا  50ٝ ٗرتٍٔ اظ  ًاضتطی ٗؿٌٞٛی ت٠ تزاضی 1-1
 A×P×25ض ٗت 200تا  100ٝ ٗرتٍٔ اظ  ًاضتطی ٗؿٌٞٛی ت٠ تزاضی 1-2
 A×P×20ٗتط  1000تا  200ٝ ٗرتٍٔ اظ  ًاضتطی ٗؿٌٞٛی ت٠ تزاضی 1-3

 A×P×35 (ذسٗاتی  –هاتٔيت تزاضی )ذسٗات ًالٙ ق٢طی  نٜؼتی ٝاٛثاضی تزاضی ٝ تـييط ًاضتطی ٗؿٌٞٛی ت٠ -2
 .ت٠ ٜٗظٞض تكٞين ق٢طٝٛساٙ ت٠ ؾاذت پاضًيَٜ ػ٘ٞٗی ضايِاٙ: تـييط ًاضتطی ٗؿٌٞٛی ت٠ پاضًيَٜ  -3
 A×P×10 ... ضی ٗؿٌٞٛی ت٠ ؾايط ًاتطی ١ا تـييط ًاضب -4
 A×P×5  ( ذسٗاتی  –هاتٔيت تزاضی )ٝ نٜؼتی ٝ ذسٗات ًالٙ ق٢طی  تـييط ًاضتطی تزاضی ت٠ ٗؿٌٞٛی -5
 A×P×30  (تزاضی –ٗؿٌٞٛی ) تـييط ًاضتطی تزاضی ت٠ ٗرتٍٔ -6
 .ی ضايِاٙت٠ ٜٗظٞض تكٞين ق٢طٝٛساٙ ت٠ ؾاذت پاضًيَٜ ػٕ٘ٞ: تـييط ًاضتطی تزاضی ت٠ پاضًيَٜ  -7
 A×P×5  ٝ ت٠ ؾايط ًاضتطی ١ا زض نٞضت ػسٕ تؼطيق زض ًاضتطی ٗٞرٞز  ُطزقِطی –تـييط ًاضتطی تزاضی ت٠ تلطيحی  -8
 A×P×30 تـييط ًاضتطی تاؽ ت٠ ٗؿٌٞٛی  -9

 A×P×30 تـييط ًاضتطی ًكاٝضظی ت٠ ٗؿٌٞٛی  -10
 A×P×30 : تـييط ًاضتطی كًای ؾثع ، حطيٖ ؾثع ت٠ ٗؿٌٞٛی  -11
 A×P×60  (ٗؿٌٞٛی –تزاضی )ٟ ٗرتٍٔتـييط ًاضتطی تاؽ ب -12
 A×P×50  (ٗؿٌٞٛی –تزاضی ) ٗرتٍٔ تزاضی ٝ تـييط ًاضتطی ًكاٝضظی ت٠ -13
هاٛٞٙ حلظ ًاضتطی  1ٗازٟ  1ي٘ٚ ًؿة ٗٞاكوت ٛا٠ٗ ً٘يؿيٞٙ تثهطٟ : تـييط ًاضتطی كًای ؾثع ، حطيٖ ؾثع ت٠ ٗرتٍٔ -14

 .ٗحاؾث٠ ٗی ُطزز 20اضايی ٝ تاؿات تط اؾاؼ تٜس 
 A×P×50 تاؽ ت٠ تزاضی تـييط ًاضتطی  -15
 A×P×50: تـييط ًاضتطی كًای ؾثع ، حطيٖ ؾثع ت٠ تزاضی  -16
ت٠ ٜٗظٞض تكٞين ق٢طٝٛساٙ ت٠ ؾاذت پاضًيَٜ ػ٘ٞٗی : تـييط ًاضتطی كًای ؾثع ، ًكاٝضظی، تاؽ ، حطيٖ ؾثع ت٠ پاضًيَٜ -17

 .ضايِاٙ
 A×P×50 (ذسٗاتی –هاتٔيت تزاضی )تـييط ًاضتطی تاؽ ت٠ ذسٗات ًالٙ ق٢طی  -18
 A×P×30 (ذسٗاتی  –هاتٔيت تزاضی )يط ًاضتطی ًكاٝضظی ت٠ ذسٗات ًالٙ ق٢طی تـی -19
 A×P×60(: ذسٗاتی  –هاتٔيت تزاضی )تـييط ًاضتطی كًای ؾثع ، حطيٖ ؾثع ت٠ ذسٗات ًالٙ ق٢طی  -20
 A ×P×10 :        ًاضتطی ٗٞرٞز زض تـييط ًاضتطی ًكاٝضظی ت٠ ؾايط ًاضتطی ١ا زض نٞضت ػسٕ تؼطيق -21
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ًاضتطی ػطن٠ 

ت٠ اؾتخٜاء اضايی 
ٗتؼٔن ت٠ ٗؿٌٚ 

٢ٗط 

 
ٟبًَى  50هبدُ  1تجلشُ 

هبليبت ثش اسصؽ اٛضٍدُ 
 16ٍ ثٌذ  1387هلَة ػبل 

ٟبًَى  77ٍ هبدُ  71هبدُ 
ؿَساّب 

 A×P10ی تاؽ ت٠ ؾايط ًاضتطی ١ا تـييط ًاضتط -22
 A×P×5 اٛثاضی ٝ ًاضُا١ی  تـييط ًاضتطی ًكاٝضظی ت٠ نٜؼتی -23
   A×P×10 اٛثاضی ٝ ًاضُا١ی  تـييط ًاضتطی تاؽ ت٠ نٜؼتی -24
 A×P×20ت٠ ٗؿٌٞٛی ( ذسٗاتی  –هاتٔيت تزاضی )تـييط ًاضتطی ذسٗات ًالٙ ق٢طی  -25
 A×P×40 ٗرتٍٔ  تزاضی ٝ ت٠( اتی ذسٕ –هاتٔيت تزاضی )تـييط ًاضتطی ذسٗات ًالٙ ق٢طی  -26
 A×P5 ت٠ نٜؼتی ( ذسٗاتی  –هاتٔيت تزاضی )تـييط ًاضتطی ذسٗات ًالٙ ق٢طی  -27
ت٠ ٜٗظٞض تكٞين ق٢طٝٛساٙ ت٠ ؾاذت پاضًيَٜ :  ت٠ پاضًيَٜ( ذسٗاتی  –هاتٔيت تزاضی )تـييط ًاضتطی ذسٗات ًالٙ ق٢طی  -28

 .ػ٘ٞٗی ضايِاٙ
 ًاضتطی ٗٞرٞز   زض ت٠ ؾايط ًاضتطی ١ا زض نٞضت ػسٕ تؼطيق( ذسٗاتی  –ت تزاضی هاتٔی)تـييط ًاضتطی ذسٗات ًالٙ ق٢طی  -29

A ×P×3 
 A×P×15 تـييط ًاضتطی نٜؼتی ًاضُا١ی ٝ اٛثاضی  ت٠ ٗؿٌٞٛی  -30
 A×P×15  (:ٗؿٌٞٛی –تزاضی )زاذْ ٗحسٝزٟ هاٛٞٛی  ٗرتٍٔ تزاضی ٝ تـييط ًاضتطی نٜؼتی ًاضُا١ی ٝ اٛثاضی ت٠ -31

 A×P×20  (:ٗؿٌٞٛی –تزاضی )زاذْ حطيٖ هاٛٞٛی  ٗرتٍٔ تزاضی ٝ ی ًاضُا١ی ٝ اٛثاضی ت٠تـييط ًاضتطی نٜؼت  21-1
 .ت٠ ٜٗظٞض تكٞين ق٢طٝٛساٙ ت٠ ؾاذت پاضًيَٜ ػ٘ٞٗی ضايِاٙ: ت٠ پاضًيَٜ ( ًاضُا١ی ٝ اٛثاضی )تـييط ًاضتطی نٜؼتی  -32
 A ×P3 ت٠ ؾايط ًاضتطی ١ا ( ًاضُا١ی ٝ اٛثاضی )تـييط ًاضتطی نٜؼتی  -33
 A×P×30 اضتطی پاضًيَٜ ت٠ ٗؿٌٞٛی تـييط ى -34
 A×P×70 ٗرتٍٔ  تزاضی ٝ تـييط ًاضتطی پاضًيَٜ ت٠ -35
 A×P×50 (ذسٗاتی  –هاتٔيت تزاضی )تـييط ًاضتطی پاضًيَٜ ت٠ ذسٗات ًالٙ ق٢طی  -36
 A×P×20  ًاضُا١ی –اٛثاضی تـييط ًاضتطی پاضًيَٜ ت٠ نٜؼتی  -37
 A×P×10 تـييط ًاضتطی پاضًيَٜ ت٠ ؾايط ًاضتطی ١ا  -38
 A×P×30  :ت٠ تزاضی( ٗؿٌٞٛی  -تزاضی)ض ًاضتطی ٗرتٍٔ تـيی -39
 A ×P  :ت٠ ٗؿٌٞٛی (ٗؿٌٞٛی –تزاضی )تـييط ًاضتطی ٗرتٍٔ -40
 .ت٠ ٜٗظٞض تكٞين ق٢طٝٛساٙ ت٠ ؾاذت پاضًيَٜ ػ٘ٞٗی ضايِاٙ: تـييط ًاضتطی ٗرتٍٔ ت٠ پاضًيَٜ  -41
 A×P   تـييط ًاضتطی ٗرتٍٔ ت٠ ؾايط ًاضتطی ١ا زض نٞضت ػسٕ تؼطيق ًاضتطی ٗٞرٞز  -42
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( ذسٗاتی  -هاتٔيت تزاضی)ٗؿٌٞٛی ٝ ذسٗات ًالٙ ق٢طی  تـييط ًاضتطی حْ٘ ٝ ٛوْ ، تطٗيٜاّ ، تاؾيؿات ٝ تز٢يعات ، اٛثاض ت٠ -43

 A ×P×30  ٝ نٜؼتی ، ًاضُا١ی ، اٛثاضی 
 A×P×40 ٗرتٍٔ  تزاضی ٝ تـييط ًاضتطی حْ٘ ٝ ٛوْ ، تطٗيٜاّ ، تاؾيؿات ٝ تز٢يعات ، اٛثاض ت٠ -44
ت٠ ٜٗظٞض تكٞين ق٢طٝٛساٙ ت٠ ؾاذت پاضًيَٜ : ًاضتطی حْ٘ ٝ ٛوْ ، تطٗيٜاّ ، تاؾيؿات ٝ تز٢يعات ، اٛثاض ت٠ پاضًيَٜتـييط  -45

 .ػ٘ٞٗی ضايِاٙ
 A×P×10 تـييط ًاضتطی حْ٘ ٝ ٛوْ ، تطٗيٜاّ ، تاؾيؿات ٝ تز٢يعات ، اٛثاض ت٠ ؾايط ًاضتطی ١ا  -46
 A×P×30   ٝ نٜؼتی ُطزقِطی ت٠ ٗؿٌٞٛی –تـييط ًاضتطی تلطيحی  -47
 A×P×40 ٗرتٍٔ   تزاضی ٝ ُطزقِطی ت٠ –تـييط ًاضتطی تلطيحی  -48
 A×P×30 (  ذسٗاتی –هاتٔيت تزاضی )ُطزقِطی ت٠ ذسٗات ًالٙ ق٢طی  –تـييط ًاضتطی تلطيحی  -49
 .ت٠ ٜٗظٞض تكٞين ق٢طٝٛساٙ ت٠ ؾاذت پاضًيَٜ ػ٘ٞٗی ضايِاٙ: ُطزقِطی ت٠ پاضًيَٜ  –تـييط ًاضتطی تلطيحی  -50
 A×P×10 ُطزقِطی ت٠ ؾايط ًاضتطی ١ا زض نٞضت ػسٕ تؼطيق ًاضتطی ٗٞرٞز    –تلطيحی  تـييط ًاضتطی -51
 A×P×30 : تـييط ًاضتطی ازاضی اٛتظاٗی ، ذسٗاتی ارت٘اػی ، ت٢ساقتی ، زضٗاٛی ت٠ ٗؿٌٞٛی  -52

 
 

 
ای اؾالٗی ق٢ط هاتْ تا تهٞية قٞضتسٝٙ اضراع ت٠ ً٘يؿيٞٙ  50هيس ٛكسٟ اؾت تا يطية  كٞمؾايط ٗٞاضز ٠ً زض رسّٝ : 5تثهطٟ 

ا اؾت ارط
، ًاضتطی ١ای ٝضظقی ، ت٢ساقتی زضٗاٛی ، آٗٞظقی ، كط١ِٜی ، ٗص١ثی ، ٛظاٗی ٝ  كٞمٗوهٞز اظ ًاضتطی ػ٘ٞٗی زض رسّٝ : 6تثهطٟ 

. اٛتظاٗی ، تاؾيؿات ٝ تز٢يعات ق٢طی اؾت ٠ً تٞؾٍ ق٢طزاضی يا اضُاٙ ١ای زٝٓتی احساث قٞز 
يطاية ػٞاضو اكعايف اضظـ ًاضتطی اٗالى ٝ % 80اؽ ٝ ٗعضٝػی ت٠ ؾايط ًاضتطی ١ا يطاية ٗؼازّ ١ِٜإ تـييط ًاضتطی ب: 7تثهطٟ 

. اضايی اظ كًای ؾثع ٜٗظٞض ُطزز
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0039 
 

ت٘ييش 
ٓول٤شد 
آيبًي 

 50هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت ثش 

اسصؽ اٛضٍدُ هلَة 
 16ٍ ثٌذ  1387ػبل 
 77ٍ هبدُ  71هبدُ 

 ساّبٟبًَى ؿَ

 ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت
 :تغییط ػولىطز اػیبًی زض وبضثطی هجبظ

                     تا اخز هدَص دس ؼثمِ ّوىف هثلغی هؼادل( پاسویٌگ، تشاون ٍ اهثالْن)ػالٍُ تش ػَاسض پزیشُ ٍ سایش ػَاسض هتؼلمِ 
S K P  ;R  دس ؼثمِ اٍل ٍ صیشصهیي هؼادل،S K P 0.6 ;R ٍ تِ تاال هؼادل اٍل دس ؼثمات S K P 0.5 ;R تغییش  اص تاتت

 . ػولىشد اػیاًی هحاسثِ ٍ ٍصَل گشدد

 k وبسثشی سدیف k وبسثشی سدیف

 25 اداسی ثِ هختلظ 25 15 ػوَهی ثِ هسىًَی 1
 15 اداسی ثِ هسىًَی 26 25 ػوَهی ثِ تدبسی 2

ػوَهی  ثِ استثٌبء پبسویٌگ ثِ  3
 ػوَهی دیگش

 5 ای هحلِ تدبسی ثِ یاداس 27 1

 15 اداسی ثِ تدبسی 28 20 ػوَهی ثِ هختلظ 4

 25 فضبی سجض ثِ هختلظ 29 5 ػوَهی ثِ صٌؼتی 5

 25 فضبی سجض ثِ ثبؽ سستَساى 30 15 ػوَهی ثِ اداسی 6
 15 فضبی سجض ثِ اداسی 31 25 هسىًَی ثِ تدبسی 7

 15 فضبی سجض ثِ ػوَهی 32 5 هسىًَی ثِ اداسی 8
 3 فضبی سجض ثِ خذهبتی 33 5 ػوَهی ثِ تدبسی یب ًیهسىَ 9
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 5 فضبی سجض ثِ ّتل 34 20 هسىًَی ثِ هختلظ 10 

 15 فضبی سجض ثِ سفشُ خبًِ سٌتی 35 5 هسىًَی ثِ پبسویٌگ 11

 35 فضبی سجض ثِ تدبسی 36 8 هسىًَی ثِ صٌؼتی 12

 25 فضبی سجض ثِ هسىًَی 37 15 تدبسی هحلِ ای ثِ هسىًَی 13
 25 صٌؼتی ثِفضبی سجض  38 5 اسی ثِ اداسیتح 14
 3 ّش ًَع وبسثشی غیش اص فضبی سجض ثِ ّتل 39 10 تدبسی ثِ هختلظ 15

 5 هختلظ ثِ تدبسی 40   16
 5 هختلظ ثِ اداسی 41 8 تدبسی ثِ هسىًَی 17
 2 هختلظ ثِ هسىًَی 42   18
 3 فضبی سجض ثِ ثبؽ 43 15 خذهبتی ثِ هسىًَی 19

 30 پبسویٌگ ثِ هختلظ 44 5 اداسی خذهبتی ثِ 20
 35 پبسویٌگ ثِ تدبسی 45 10 خذهبتی ثِ تدبسی 21
 20 پبسویٌگ ثِ هسىًَی 46 15 اًجبسی هسىًَی ثِ اًجبسی تدبسی 22
 3 هضسٍػی ثِ ٍسصضی 47 25 اًجبسی هسىًَی ثِ تدبسی 23

 15 صٌؼتی ثِ تدبسی 48 25 اًجبسی تدبسی ثِ تدبسی 24

 

ػٞاضو  0040
اقـاّ 
) ٗؼثط  

پيازٟ ضٝ 
( ٝذياتاٙ 

 50هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت ثش اسصؽ 

اٛضٍدُ هلَة ػبل 
 71هبدُ  16ٍ ثٌذ  1387

ٟبًَى  77ٍ هبدُ 
ؿَساّب 

ٙ ٛؿثت ت٠ احساث زيٞاض يا اؾتلازٟ ٗی ٛ٘ايٜس ٝ يا تطای ٗحاكظت ػاتطی يا ؾس ٗؼثط ت٠ ١ط ػٜٞاٙ تيف اظ حس ٗزاظ هاٛٞٛی ًؿاٛي٠ٌ اظ ٗؼاتط ق٢طزاضی تطای زپٞ ٗهآح
. تايس تالكان٠ٔ ٛؿثت ت٠ ر٘غ آٝضی ؾس ٗؼثط اهسإ ٛ٘ايٜس( s.p)ػالٟٝ تط پطزاذت رطي٠٘ ت٠ ٗثٔؾ ضٝظا٠ٛ  كٜؽ ٝ يا ١ط حائٔی ٠ً هؿ٘تی اظ ٗؼثط ضا اقـاّ ًٜس

 .هاتْ ت٢طٟ تطزاضی ت٠ ٗتط ٗطتغ ذٞا١س تٞز ػٞاضو ت٢طٟ تطزاضی ٝ ضٝظا٠ٛ اظ ٗؼثط انٔی ق٢ط ٝ كطػی تطاتط اضظـ ضٝظ ٗؼاٗالتی يطتسض ٗؿاحت  -1
ٗؼاٗالتی يطتسض ًؿاٛي٠ٌ تسٝٙ اذص ٗزٞظ اهسإ ت٠ اقـاّ ٗؼثط ٗی ٛ٘ايٜس تا اذُاض ًتثی ٝ زضد زضپطٝٛسٟ زضظٗاٙ اذص پاياٙ ًاض ت٠ ٗيعاٙ زٝ تطاتط اضظـ  -2

 .ٗؿاحت هاتْ ت٢طٟ تطزاضی ٝ اقـاّ ٝنّٞ ذٞا١س قس 
. زٟ حساًخط ت٠ اٛساظٟ تط ٗٔي زض ٛظط ُطكت٠ ذٞا١س قس َّٞ ٗؼثط هاتْ اؾتلا: 1تثهطٟ 
تطای تاض اّٝ زٝيؿت ١عاض ضياّ ٝ تطای تاض زٕٝ پاٛهس ١عاض ضياّ اذص ٗی قٞز ٝ تطای تاض ؾٕٞ ػٞاضو تطذيم ٝؾائْ يثٍ قسٟ تٞؾٍ ؾس ٗؼثط : 2تثهطٟ 

. ٝؾائْ يثٍ ٗی ُطزز
يٌهس ١عاض ضياّ اذص ٗی قٞز ٝ تطای ١عاض ضياّ ٝ تطای تاض زٕٝ  پاٛهسٗزاظ تطای تاض اّٝ ػٞاضو تطذيم ٝؾائْ يثٍ قسٟ  ؾاذت ؾاظ١ای ؿيط : 3تثهطٟ 

. تاض ؾٕٞ ٝ ؾائْ يثٍ ٗی ُطزز
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 وس

ػَاض
ؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

َٓاسم  0041
آتؾ 

ًـبًي ٍ 
تَػِٔ 
خذهبت 
ايوٌي  

 50هبدُ  1تجلشُ 
ثش  ٟبًَى هبليبت

اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
 77ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى ؿَساّب 

هجلٖ َٓاسم ثِ ّش هتش هشثْ  .         دس صهبى كذٍس پشٍاًِ ػبختوبًي ثِ ؿشش ريل ٍكَل هي گشدد 
سيبل  2000   هتش هشثْ صيش ثٌب                                                             250اص ي٢ هتش تب  -1
سيبل  3000هتش هشثْ                                                                     500هتش هشثْ تب  250 -2
سيبل  3600هتش هشثْ                                                                   1000هتش هشثْ تب  500 -3
سيبل  4200تش هشثْ                                                                م 1500هتش هشثْ تب  1000 -4
سيبل   4800هتش هشثْ                                                                 2000هتش هشثْ تب  1500 -5
سيبل  5400                              هتش هشثْ                                    2500هتش هشثْ تب  6-2000
سيبل  6000هتش هشثْ                                                                 3000هتش هشثْ تب  2500 -7
سيبل  6600هتشهشثْ                                                                  3500هتش هشثْ تب  3000 -8
سيبل  7200هتش هشثْ                                                                  4000هتش هشثْ تب  9-3500

سيبل  7800هتش هشثْ                                                               4500هتش هشثْ تب  4000 -10
سيبل  8400                                                   هتش هشثْ            5000هتش هشثْ تب  4500 -11
سيبل  9000هتش هشثْ ثِ ثبالتش                                                                             5000 -12
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 وس

ػَاض
ؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

َٓاسم  0041
آتؾ 

ًـبًي ٍ 
تَػِٔ 
خذهبت 
ايوٌي  

 50هبدُ  1تجلشُ 
ثش  ٟبًَى هبليبت

اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
 77ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى ؿَساّب 

هجلٖ َٓاسم ثِ ّش هتش هشثْ  .         دس صهبى كذٍس پشٍاًِ ػبختوبًي ثِ ؿشش ريل ٍكَل هي گشدد 
سيبل  2000   هتش هشثْ صيش ثٌب                                                             250اص ي٢ هتش تب  -1
سيبل  3000هتش هشثْ                                                                     500هتش هشثْ تب  250 -2
سيبل  3600هتش هشثْ                                                                   1000هتش هشثْ تب  500 -3
سيبل  4200تش هشثْ                                                                م 1500هتش هشثْ تب  1000 -4
سيبل   4800هتش هشثْ                                                                 2000هتش هشثْ تب  1500 -5
سيبل  5400                              هتش هشثْ                                    2500هتش هشثْ تب  6-2000
سيبل  6000هتش هشثْ                                                                 3000هتش هشثْ تب  2500 -7
سيبل  6600هتشهشثْ                                                                  3500هتش هشثْ تب  3000 -8
سيبل  7200هتش هشثْ                                                                  4000هتش هشثْ تب  9-3500

سيبل  7800هتش هشثْ                                                               4500هتش هشثْ تب  4000 -10
سيبل  8400                                                   هتش هشثْ            5000هتش هشثْ تب  4500 -11
سيبل  9000هتش هشثْ ثِ ثبالتش                                                                             5000 -12
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: تَهيطبت دس هَسد آتؾ ًـبًي
. ًي ٍ يب ٛوبي ػجض ّضيٌِ گشددى ؿْشداسي ٍكَل ٍ كشٛبً ثبيؼتي دس استجبى ثب تَػِٔ ٍ تدْيض آتؾ ًـبايي َٓاسم ٌّگبم كذٍس پشٍاًِ، اكالش ٍ يب پبيبى ٣بس ػبختوبًي تَع(: 1)ثٌذ
. ًـبًي ٍ يب ٛوبي ػجض ّضيٌِ گشددساي اث٠بء كبدس هي ؿَد ًيض ٍكَل ٍ كشٛبً ثبيؼتي دس استجبى ثب تَػِٔ ٍ تدْيض آتؾ  100َٓاسم َٛٝ اص ثٌبّبيي ٣ِ تَػي ٣ويؼيَى هبدُ (: 2)ثٌذ

: تَهيطبت دس هَسد ٛوبي ػجض
 .هدوْ تـخيق هللطت ًِبم الضاهي اػت  1388هلَة  "ؿَساي ا٠ًالة  1359اكالش ٟبًَى ضَٜ ٍ گؼتشؽ ٛوبي ػجض دس ؿْشّب هلَة "ثِ هٌَِس اػتْٜبم ٍأٟي اص ايي تٔشِٛ سٓبيت آييي ًبهِ ٟبًَى (: 1)ثٌذ

 
 
 

َٓاسم  0042
تَػِٔ ٍ 

تدْيض ٛوبي 
ػجض ٍ ٌْٟ 

اؿدبس 

 ٟبًَى هبليبت 50هبدُ  1تجلشُ 
ثش اسصؽ اٛضٍدُ هلَة ػبل 

ٍ هبدُ  71هبدُ  16ٍ ثٌذ  1387
ٟبًَى ؿَساّب  77

ًَع زضذت زضذت غیط هثوط زضذت هثوط زضذتچِ 
هؼبثط      

ػوَهی  
ثبؽ 

ذػَغی 
هؼبثط 

ػوَهی  
ثبؽ 

پْي ثطي ّب سَظًی ثطگْب  ذػَغی  
ًَع هله ( ذعاى ضًَسُ )

غیط ػوسی 

ػوسی  

غیط ػوسی  

ػوسی  

غیط ػوسی  

ػوسی  

غیط ػوسی  

ػوسی 

هؼبثط 
ػوَهی  

ثبؽ 
ذػَغی  

هؼبثط 
ثبؽ ذػَغی  ػوَهی  

ًَع ذسبضت  غیط ػوسی 

ػوسی  
غیط ػوسی 

ػوسی 
غیط ػوسی 

ػوسی  
غیط ػوسی 

ػوسی 

11000
 10000
 11000
 10000
 14000
 110000
 14000
 110000
 16000
 31000
 16000
 90000
 16000
 130000
 10000
 90000
زضذت ثط اسبس ّط سبًتی هحیط ثي زضذت   جطیوِ لطغ وبهل 

ثط هجٌبی یه چْبضم ( تبج زضذت)        جطیوِ لطغ سطضبذِ
ذسبضت ضزیف یه هحبسجِ هیگطزز 

جطیوِ لطغ ضبذِ ثط هجٌبی یه زّن ذسبضت ضزیف یه هحبسجِ 
. هیگطزز

ٌْٟ اؿدبس ( الٚ
. سيبل ثب لطبٍ ًوَدى ًِش٣بسؿٌبع ٛوبي ػجض ؿْشداسي هطبػجِ خَاّذ ؿذ 600000سيبل الي 350000ثْ زوي ٍ اًَاّ گل ٣بسي اص هجلٖ َٓاسم تخشيت ّش هتشهش: تجلشُ 
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: تَهيطبت دس هَسد آتؾ ًـبًي
. ًي ٍ يب ٛوبي ػجض ّضيٌِ گشددى ؿْشداسي ٍكَل ٍ كشٛبً ثبيؼتي دس استجبى ثب تَػِٔ ٍ تدْيض آتؾ ًـبايي َٓاسم ٌّگبم كذٍس پشٍاًِ، اكالش ٍ يب پبيبى ٣بس ػبختوبًي تَع(: 1)ثٌذ
. ًـبًي ٍ يب ٛوبي ػجض ّضيٌِ گشددساي اث٠بء كبدس هي ؿَد ًيض ٍكَل ٍ كشٛبً ثبيؼتي دس استجبى ثب تَػِٔ ٍ تدْيض آتؾ  100َٓاسم َٛٝ اص ثٌبّبيي ٣ِ تَػي ٣ويؼيَى هبدُ (: 2)ثٌذ

: تَهيطبت دس هَسد ٛوبي ػجض
 .هدوْ تـخيق هللطت ًِبم الضاهي اػت  1388هلَة  "ؿَساي ا٠ًالة  1359اكالش ٟبًَى ضَٜ ٍ گؼتشؽ ٛوبي ػجض دس ؿْشّب هلَة "ثِ هٌَِس اػتْٜبم ٍأٟي اص ايي تٔشِٛ سٓبيت آييي ًبهِ ٟبًَى (: 1)ثٌذ

 
 
 

َٓاسم  0042
تَػِٔ ٍ 

تدْيض ٛوبي 
ػجض ٍ ٌْٟ 

اؿدبس 

 ٟبًَى هبليبت 50هبدُ  1تجلشُ 
ثش اسصؽ اٛضٍدُ هلَة ػبل 

ٍ هبدُ  71هبدُ  16ٍ ثٌذ  1387
ٟبًَى ؿَساّب  77

ًَع زضذت زضذت غیط هثوط زضذت هثوط زضذتچِ 
هؼبثط      

ػوَهی  
ثبؽ 

ذػَغی 
هؼبثط 

ػوَهی  
ثبؽ 

پْي ثطي ّب سَظًی ثطگْب  ذػَغی  
ًَع هله ( ذعاى ضًَسُ )

غیط ػوسی 

ػوسی  

غیط ػوسی  

ػوسی  

غیط ػوسی  

ػوسی  

غیط ػوسی  

ػوسی 

هؼبثط 
ػوَهی  

ثبؽ 
ذػَغی  

هؼبثط 
ثبؽ ذػَغی  ػوَهی  

ًَع ذسبضت  غیط ػوسی 

ػوسی  
غیط ػوسی 

ػوسی 
غیط ػوسی 

ػوسی  
غیط ػوسی 

ػوسی 

11000
 10000
 11000
 10000
 14000
 110000
 14000
 110000
 16000
 31000
 16000
 90000
 16000
 130000
 10000
 90000
زضذت ثط اسبس ّط سبًتی هحیط ثي زضذت   جطیوِ لطغ وبهل 

ثط هجٌبی یه چْبضم ( تبج زضذت)        جطیوِ لطغ سطضبذِ
ذسبضت ضزیف یه هحبسجِ هیگطزز 

جطیوِ لطغ ضبذِ ثط هجٌبی یه زّن ذسبضت ضزیف یه هحبسجِ 
. هیگطزز

ٌْٟ اؿدبس ( الٚ
. سيبل ثب لطبٍ ًوَدى ًِش٣بسؿٌبع ٛوبي ػجض ؿْشداسي هطبػجِ خَاّذ ؿذ 600000سيبل الي 350000ثْ زوي ٍ اًَاّ گل ٣بسي اص هجلٖ َٓاسم تخشيت ّش هتشهش: تجلشُ 
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 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 

                                             
     وس

ػَاضؼ 
ضطح 

ػَاضؼ 
ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

ت٢ای  0043
ذسٗات 
ازاضی  

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى  50

هبليبت ثش 
اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى  77
ؿَساّب 

پشٍاًِ ػبختوبًي ، هٔبهالت ٠ًل ٍ اًت٠بل ٍ دسيبٛت ) سا خبسيِ خَد پيگيشي اهَس ،٣ِ ثب هشاخِٔ ثِ ؿْشداسي  هبل٤يٌي
هشاضل اداسي ثِ ّش ًطَي آالم اًلشاٙ هي  ٍهوي اًدبمهي ًوبيٌذ ٍ هجل٘ي سا ثِ ضؼبة ؿْشداسي ٍاسيض ..( ٗيشُ 

ًوبيٌذ ٍ يبدس ؿْشداسي يب ديگش هشا٣ض اداسي هـ٤لي دس سًٍذ پيگيشي ٣بسؿبى ايدبد ٍ هَخت اًلشاٙ هت٠بهي گشدد 
  .اص هـبساليِ ٍكَل هي گشدد ٍ ٣بسؿٌبػي سيضي ثِ ٌَٓاى َٓاسم خذهبت اداسيهجلٖ ٍا% 10

ػٞاضو  0044
ٛٞؾاظی 

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى  50

هبليبت ثش 
اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى  77
ؿَساّب 

ثش اسبس اسصش هؼبهالتی عجك تصَیت ًبهِ ٍ  1347سبصی ٍ ػوشاى ضْشی هصَة لبًَى ًَ 2ضْشداسی ثْبس هىلف است دس اخشای هبدُ 
وِ هالن ػول هی ثبضذ اص ولیِ اهالن ٍ اساضی ٍالغ دس هحذٍدُ ضْش ػَاسض  20/04/49ّیبت هحتشم ٍصیشاى هَسخ  7128ضوبسُ 

.  ًَسبصی ٍصَل گشدد
ثٌذ ( د)ٍ ثِ استٌبد حىن همشس دس خضء 18/01/89هَسخ  1198ول وطَس عی ًبهِ ضوبسُ  89ثب تَخِ ثِ اثالؽ لبًَى ثَدخِ سبل : 1تجصشُ 

. افضایص هی یبثذ % 1.5ثِ % 1هبدُ ٍاحذُ لبًَى هزوَس ػَاسض ًَسبصی اص  13
 .ثِ ٌَٓاى َٓاسم ضَٜ ٍ گؼتشؽ ٛوبي ػجض ًؼجت ثِ َٓاسم ًَػبصي ٍكَل هي گشدد % 5هجلٖ    (1
 .ٍػبصي ػبليبًِ ٍكَل هي گشدد ثِ ٌَٓاى َٓاسم تدْيض ايؼتگبُ ّبي آتؾ ًـبًي ًؼجت ثِ َٓاسم ى% 5هجلٖ  (2
اساهي ٍ ّش گًَِ اهال١ كٌٔتي ، تدبسي، هؼ٤ًَي ، اداسي ٍ ٗيشُ داخل ضشين ؿْش ٍ  اداسي َٓاسم ثْبي خذهبت*

. خبسج اص هطذٍدُ ثش اػبع خذٍل ريل هطبػجِ ٍ ٍكَل هي گشدد
ٟيوت هٔبهالتي ػبختوبى  × هؼبضت آيبًي×%1َٓاسم آيبًي  1
هؼبضت ٓشكِ ×يوت ه٠ٌٌِ اي ٝ×%1َٓاسم ٓشكِ  2  
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 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 

      وس
ػَاضؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

ػٞاضو  0045
ٛٞؾاظی 

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت  50

ثش اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى  77
ؿَساّب 

   
 

اص ولیِ اهالن ٍ اساظی ٍالغ دس هحذٍدُ هصَب ضْش ػَاسض ًَساصی تش اساس اسصش  1347لاًَى ًَساصی ٍ ػوشاى ضْشی هصَب  2ادُ ضْشداسی تْاس هىلف است دس اخشای م
 .لاًَى هالیاتْای هستمین ٍصَل ًوایذ 64هؼاهالتی هَظَع هادُ 

 .ى هصَب وطَس خَاّذ تَدلاًَى هالیاتْای هستمین ّش سال ؼثك لَاًی 64ظشایة ٍ اسصش هؼاهالتی هَظَع هادُ : 1تثصشُ 
ٍاسض ًَساصی تْای خذهات دس ٍاحذّای تداسی ٍ هسىًَی وِ هَسد تْشُ تشداسی لشاسگشفتِ اًذ لیىي پایاًىاس تٌا تِ دالیل هختلف صادس ًگشدیذُ ٍ تِ ٌّگام هحاسثِ ع :2تثصشُ 

 .صتالِ ًیضتش اساس تؼذاد ٍاحذ ّای هٌذسج دس پشٍاًِ ٍصَل گشدد
 .اخز گشدد% 75ػَاسض ًَساصی ٍ تْای خذهات تا اػوال ظشیة تؼٌَاى خایضُ خَش حساتی ػَاسض ًَساصی سا پشداخت ًوایٌذ  1398وِ دس چْاس هاِّ اٍل هَدیاًی  :3تثصشُ 
 .اخز گشدد %80اػوال ظشیة  ػَاسض ًَساصی ٍ تْای خذهات تاتؼٌَاى خایضُ خَش حساتی ػَاسض ًَساصی سا پشداخت ًوایٌذ  1398هَدیاًی وِ دس چْاس هاِّ دٍم  : 4تثصشُ 
 .اخز گشدد% 85ػَاسض ًَساصی ٍ تْای خذهات تا اػوال ظشیة تؼٌَاى خایضُ خَش حساتی ػَاسض ًَساصی سا پشداخت ًوایٌذ  1398هَدیاًی وِ دس چْاس هاِّ سَم  : 5تثصشُ 
 9لاًَى سا ًپشداصًذ اص آغاص سال تؼذ هلضم تِ پشداخت صذی  همشس دس ایي ًَساصی ضهؤدیاًی وِ تا پایاى ّش سال ػَاسلاًَى ًَساصی ٍ ػوشاى ضْشی  14 هادُؼثك :   6تثصشُ 

 ایي لاًَى ًسثت تِ استیفای هؽالثات خَد 13اٍل سال تؼذ ؼثك همشسات هادُ  هاُ صیاى دیشوشد دسسال تِ ًسثت هذت تأخیشخَاٌّذ تَد ٍ ضْشداسی هىلف است پس اص پایاى ضص
 .( یِ هزوَس دس ػَاسض ًَساصی اػوال ضَدصشفا  تاخیش تاد) .الذام وٌذ

 .هحاسثِ ٍ ٍصَل خَاّذ ضذ % 85تِ صَست یىدا پشداخت ًوایٌذ تا ظشیة  1396وساًی وِ ػَاسض هؼَلِ خَد اص سٌَات گزضتِ تا : 7تثصشُ 
 

ػٞاضو  0046
ًؿط حس 

ٛهاب 
تلٌيٌی 

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت  50

ثش اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى  77
ؿَساّب 

اصي ٟبثليت ؿْش ثِ ضذ ًلبة ت٤ٜي٢ ًوي سػذ ٍ اص ًِش اكَل ؿْشع يب تٜويلي ثِ صهيي ّب ٍ اهال٣ي ٣ِ ثشاثش ًشش خبهْ
. دٛتشزِ  15ت٤ٜي٢ سا داسًذ ثٔالٍُ َٓاسم ت٤ٜي٢ هَهَّ ٣ذ 

 
3×p ×A 
A  : هؼبضت ٣ؼش تب ضذاٟل ًلبة ت٤ٜي٤ي

 

 
 
 

 40هبزُ   0102009:وس یػَاضؼ ًَسبظ
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 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 

 
      وس
ضؼ ػَا

ضطح 
ػَاضؼ 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

ػٞاضو  0047
ٛهة 
تاتٔٞٝ 

تٜط١ای 
تثٔيـاتی  

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى هبليبت 
ثش اسصؽ 

اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16

 77هبدُ 
ٟبًَى 

ؿَساّب 

، كٌٔتي، ًوب ، پي٤شُ ػبختوبى ثِ خض ٍاضذّبي  َٓاسم كذٍس هدَص تبثلَّبي هٌلَة ثش ػشدسة ٍاضذ ّبي كٌٜي: الٚ 
 p ×Sدٍلتي ، ثب٢ً ّب ٍ هَػؼبت آتجبسي ، ي٢ ثبس ثشاي ّش ٍاضذ كٌٜي 

. سيبل 8000اخز َٓاسم تجلي٘بت هطيٌي اص ػبصّبي هَٟت ثش هجٌبي ّش هتش هشثْ دس ّش ؿجبًِ سٍص:ة
 8000×هتشهشثْ×تٔذاد سٍص 

. سيبل  10000ثش هجٌبي ّش هتش هشثْ دس ّش ؿجبًِ سٍص  ًلت تجلي٘بت ثش سٍي پل ٓبثش پيبدُ: ج
تبثلَّبيي ٣ِ كشٛبً هٔشٙ ه٘بصُ ثبؿذ ؿبهل َٓاسم ًخَاّذ ؿذ دس كَست تجليٖ ّش گًَِ ٣بال يب ؿش٣ت خبف َٓاسم :د

. هَكَٙ ثِ ايي ًَّ تبثلَ ّب تٔلٞ خَاّذ يبٛت 
 8000×سثْهتشم×َٓاسم ًلت تبثلَّبي ثبثت ٍ ساٌّوب ثش اػبع تٔذاد سٍص: ذ

: تَهيطبت
ٟبًَى ؿَساّب ٍ ّوسٌيي دادًبهِ ؿوبسُ  71هبدُ  25ٟبًَى ؿْشداسي ٍ ثٌذ  92ٍ هبدُ  55هبدُ  27ثِ اػتٌبد ثٌذ (: 1)تجلشُ 

. ّيبت ٓوَهي ديَاى ٓذالت اداسي ، ايي َٓاسم ٟبثل ٍكَل اػت  20/08/92هَسظ  551
. سػتبى ّبي دٍلتي ًخَاّذ ؿذ ٍكَل ايي َٓاسم ؿبهل اداسات دٍلتي ٍ ثيوب(: 2)تجلشُ 
. َٓاسم كذٍس هدَص ًلت  تبثلَ هٔشٛي ٍاضذ ّبي كٌٜي ٍ ٗيشُ ثشاي ي٢ ثبس ٟبثل ٍكَل اػت (: 3)تجلشُ 
٣ليِ هبل٤يي تبثلَّبي تجلي٘بتي ػٌص ؿْش هٌَُٜذ ًؼجت ثِ اخز هدَص الصم اص ؿْشداسي اٟذام ًوبيٌذ دس ٗيش (: 4)تجلشُ 

دس كَست . ثِ خوْ آٍسي تبثلَّبي تجلي٘بتي ٛبٟذ هدَص ثب آالم ٣تجي اٟذام خَاّذ ًوَد  ايٌلَست ؿْشداسي ساػبً ًؼجت
. ٍسٍد ّش گًَِ خؼبست ثِ اهَال آًبى هؼئَليتي ثِ ْٓذُ ؿْشداسي ًخَاّذ ثَد 

. ثشاثش خَاّذ ؿذ  1.5دس كَست اػتٜبدُ هت٠بهي اص ثيلجشد يب پبيِ اػتٌذ هتٔلٞ ثِ ؿْشداسي هجلٖ َٛٝ (: 5)تجلشُ 
 .ّضاس سيبل ثِ اصاي ّش هتش هشثْ ثشاي ّش ػبل هي ثبؿذ 200ّشگًَِ ديَاس ًَيؼي ٍ تجلي٘بت هطيٌي ؿبهل َٓاسم (: 6)تجلشُ 
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 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 

       وس 
ػَاضؼ 

ضطح 
ػَاضؼ 

ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

اضو تط ػٞ 0048
ٗٞؾؿات زكاتط

،  تاضتطی
تاؾ٢ٌٓٞا ، اٛثاض 

ٗحهٞالت 
ی زاذْ ًكاٝضظ

حطيٖ هاٛٞٛی 

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى  50

هبليبت ثش 
اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16

ٟبًَى  77هبدُ 
ؿَساّب 

( p ×A) +S× 2َٓاسم اٛتتبش هَػؼبت ثبسثشي    ( الٚ
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 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 

 
وس 

ػَاضؼ 
ضطح 

ػَاضؼ 
ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

ػٞاضو  0049
تت اؾٜاز ث

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت  50

ثش اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

 ٟبًَى ؿَساّب 77

ثش ثجت اػٌبد اهال١  % 8ثِ هيضاى 
هـشٍى ثِ ٓذم ه٘بيشت ثب َٟاًيي ٍ ه٠شسات  

ػٞاضو  0050
اراضٟ 

ٗاقيٚ 
آالت 

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت  50

ثش اسصؽ اٛضٍدُ 
ػبل  هلَة

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

 ٟبًَى ؿَساّب 77

. سيبل  000/400/1اخبسُ ي٢ ػبٓت گشيذس -1
. سيبل 100/1/ 000اخبسُ ي٢ ػبٓت لَدس -2
. سيبل  000/200/1اخبسُ ي٢ ػبٓت ثبة ٣ت -3
 .سيبل  000/600اخبسُ ػشٍيغ ٣وپشػي -4
. سيبل  000/000/1ٗل٢ٌاخبسُ ي٢ ػبٓت -5
. سيبل  000/200/1ّضاسليتشي ّش ػشٍيغ  اخبسُ تب٤ًش دُ-6
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 :16هبزُ 
وس 

ػَاضؼ 
ضطح 

ػَاضؼ 
ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

ت٢ای  0051
ذسٗات 

قٜاؾٜا٠ٗ 
  ؾاذت٘اٙ

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت  50

ثش اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى  77
ؿَساّب 

. سيبل   50000اي ّش خلذ ؿٌبػٌبهِ ثِ اص

0052 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ت٢ای 
ذسٗات 

تاًؿيطاٛی  

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت  50

ثش اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى  77
ؿَساّب 

 :تبوسی  
. سيبل  000/000/20تب٣ؼي دسآهذ ضبكل اص ٍاگزاسي ضٞ ٍ اهتيبص-1
. سيبل  000/000/2( ٣بست ؿْشي )دسآهذ ضبكلِ اص كذٍس پشٍاًِ تب٣ؼي ساًي  -2
. سيبل  000/200/1دسآهذ ضبكل اص كذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسي ثشاي اٍليي ثبس -3
. سيبل  000/120دسآهذ ضبكل اصتوذيذ پشٍاًِ تب٣ؼيشاًي  ثِ اصاي ّش ػبل  -4
. سيبل  000/120ديذ پشٍاًِ ثْشُ ثشداسي ثِ اصاي ّش ػبل دسآهذ ضبكل اص تن -5
. اسصؽ خَدسٍ % 1دسآهذ ضبكل اص ٠ًل ٍ اًت٠بل خَدسٍ  تب٣ؼي ثب اهتيبص   -6
 .سيبل  000/200َٓاسم ػبليبًِ خَدسٍ تب٣ؼي  -7
 سيبل 000/1خشيوِ ديش٣شد توذيذ پشٍاًِ ثْشُ ثشداسي ٍ تب٣ؼيشاًي ثِ اصاي ّش سٍص  -8

: ٍاًت ثبض
:  دسآهذ ضبكل كذٍس پشٍاًِ ٛٔبليت ضول ثبس ٍاًت ثبس ّب ثشاي دٍػبل  -1

 سيبل       ٣000/000/1وتش اص ي٢ تي                    ( الٚ     
 سيبل       000/100/1تي                    2اص ي٢ تي تب ( ة     
 سيبل       000/200/1تي ثِ ثبال                         2اص ( ج     

 . سيبل  000/300دسآهذ ضبكل اص توذيذ پشٍاًِ ٛٔبليت  ثِ اصاي ّش ػبل  -2
 سيبل  000/2خشيوِ ديش٣شد توذيذ پشٍاًِ ٛٔبليت ثِ اصاي ّش سٍص  -3
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 :وبهیَى ٍ وبهیًَت 
: دسآهذ ضبكل كذٍس پشٍاًِ ٛٔبليت ضول ثبس ٣بهيَى ٍ ٣بهيًَت ّبي ديضلي ثِ اصاي ّشػبل -1

 سيبل        000/000/1تي                        5/3ا ت( الٚ    
 سيبل       000/200/1تي               6تي تب  5/3اص ( ة    
سيبل        000/400/1تي                 10تي تب  6اص ( ج    
 سيبل       000/500/1تي                20تي تب  10اص ( د    
 سيبل        000/600/1ى              ت  30تي تب  20اص ( ُ    
 سيبل       000/700/1تي                40تي تب  30اص ( ٍ    
 سيبل       000/000/2تي  ثِ ثبال                   40اص ( ص    
 . سيبل  000/600دسآهذ ضبكل اص توذيذ پشٍاًِ ٛٔبليت ثِ اصاي ّش ػبل  -2
 سيبل  000/2ٛٔبليت ثِ اصاي ّش سٍص خشيوِ ديش٣شد توذيذ پشٍاًِ -3

  :سطٍیس هساضس
. سيبل  000/50ضٞ اهتيبص ػشٍيغ هذاسع خْت تب٣ؼي ٍ ٍى ثِ اصاي ّش هبُ -1
. سيبل  000/80ضٞ اهتيبص ػشٍيغ هذاسع خْت هيٌي ثَع ّبي دسٍى ؿْشي ثِ اصاي ّش هبُ -2
 .سيبل  000/120ضٞ اهتيبص ػشٍيغ هذاسع خْت ػبيش خَدسٍّب ثِ اصاي ّش هبُ  -3

 :سبیط 
 .سيبل  000/500( تَٔين يب ًَػبصي خَدسٍ ) دسآهذ ضبكل اص ت٘ييش پشٍاًِ ثْش ثشداسي  -1
. سيبل  000/350دسآهذ ضبكل اص كذٍس الوثٌي پشٍاًِ ٛٔبليت ضول ثبس ٍ هؼبٛش -2
.  سيبل  000/000/12دسآهذ ضبكل اص كذٍس پشٍاًِ آطاًغ  -3
 .سيبل  000/400/2ُ آطاًغ َٓاسم توذيذ ػبليبًِ پشٍاى -4
سيبل  000/200/1دسآهذ ضبكل اص كذٍس ٣بست تشدد خَدسٍ ّبي ٍيظُ -5
. سيبل  000/000/60كذٍس پشٍاًِ ؿش٣ت ضول ٍ ٠ًل دسٍى ؿْشي ثبس  -6
. سيبل  000/000/12دسآهذضبكل اصتوذيذ پشٍاًِ ؿش٣ت ضول ٍ ٠ًل دسٍى ؿْشي ثبس -7
. سيبل 000/250دس خٌَى ٍيظُ  دسآهذ ضبكل اص اهتيبص ثِ ٣بسگيشي -8
. سيبل 000/000/15دسآهذ ضبكل اص اهتيبص اًت٠بل تب٣ؼي اص ؿْش ّبي ديگش ثِ ؿْش ثْبس  -9

. سيبل 000/50ضٞ اهتيبص ػشٍيغ هذاسع ثبس ٍ هؼبٛش ٍ  ضول ٛٔبليت ثْبي خذهبت كذٍسهدَص-10
. سيبل 000/000/5دسآهذ ضبكل اص ضٞ اهتيبص ؿش٣ت ّبي اهذاد خَدسٍ  -11

. سيبل  000/000/3دسآهذ ضبكل اص كذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسي اهذاد خَدسٍ ثشاي هذت ػِ ػبل -12 
. سيبل  000/500(  اهذاد خَدسٍ)دسآهذ ضبكل اص كذٍس پشٍاًِ ٛٔبليت خَدسٍ ثش-14
. ال سي 000/500دسآهذ ضبكل اص توذيذ پشٍاًِ ثْشُ ثشداسي ؿش٣ت ّبي اهذاد خَدسٍ ثِ اصاي ّشػبل       -14
. سيبل  000/200ثِ اصاي ّشػبل (  ٍاهذاد خَدس)دسآهذ ضبكل اص توذيذ پشٍاًِ ثْشُ ثشداسي خَدسٍثش -15
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0053 

 
 تب٣ؼي ساًي آئيي ًبهِ اخشائي ٟبًَى ساخْ ثِ اهَس 15خشاين هَهَّ هبدُ 

 
. سيبل  000/250خشيوِ اهتٌبّ اص ضول هؼبٛش  -1
. سيبل 000/350سيبل ٍ ثبس ػَم  000/250سيبل ٍ ثبس دٍم  000/100 خشيوِ اخز ٣شايِ اهبٛي اص هؼبٛش ثبس اٍل -2
. سيبل  000/250خشيوِ ّوشاُ ًذاؿتي ٣بست ؿْشي  -3
. سيبل 000/350سيبل ٍ ثبس ػَم 000/250ثبسدٍم . سيبل 000/100خشيوِ ٓذم تٌجيٞ ٣بست ؿْشي ثبس اٍل  -4
. سيبل 000/200خشيوِ ًذاؿتي آسم ٍ تبثلَ  -5
. سيبل 000/100ًِبٛت خَدسٍ  خشيوِ ٓذم -6
.  سيبل 000/350سيبل ٍ ثبس ػَم 000/250سيبل ٍ ثبس دٍم 000/100خشيوِ خشٍج اص هؼيش ثبس اٍل  -7
. سيبل 000/150خشيوِ ٓذم تَخِ ثِ اخٌبس ثبصسع  -8
. سيبل 000/700خشيوِ ٠ًل ٍاًت٠بل تب٣ؼي ثذٍى سٓبيت ه٠شسات  -9

. سيبل 000/000/1سيبل ٍ ثبس ػَم 000/600سيبل ٍ ثبس دٍم 000/500دس ثْشُ ثشداسي ثبس اٍل  خشيوِ ٓذم اًدبم ػشٍيغ هٔيي ؿذُ -10
. سيبل 000/250ٓذم سٓبيت ه٠شسات ٍ آئيي ًبهِ تب٣ؼي ساًي  -11
 .سيبل ٍ ثبس ػَم لَ٘ اهتيبص تب٣ؼيشاًي 000/700سيبل ٍ ثبس دٍم 000/300ٓذم سٓبيت ؿئًَبت ساًٌذگي ثبس اٍل -12
. سيبل 000/500پشدى پشٍاًِ تب٣ؼي ساًي هتٔلٞ ثِ خَد خْت تب٣ؼيشاًي ثِ ٗيش خشيوِ ع -13
 .سيبل  000/500سٍص 15خشيوِ اهتٌبّ اص توذيذ پشٍاًِ تب٣ؼي ساًي ٍ ثْشُ ثشداسي ثيؾ اص -14
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وس      

ػَاضؼ 
ضطح 

ػَاضؼ 
ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

اظ  ت٢ای ذسٗات 0054
آٗٞظقِا٢١ای زضؾی ، ١ٜطی 

، ٝضظقی ، زكاتطظياضتی ٝ 
... ؿيطٟ 

هاٛٞٙ ٗآيات تط  50ٗازٟ  1تثهطٟ 
ٝ  1387اضظـ اكعٝزٟ ٗهٞب ؾاّ 

هاٛٞٙ  77ٝ ٗازٟ  71ٗازٟ  16تٜس 
قٞضا١ا 

 36 %×p ×s 
S :  ٗؿاحت ظيط تٜا

 

ت٢ای ذسٗات ٝ ػٞاضو  0055
ی ٝيػٟ اظ آغاٛؿ٢ای ًؿة

ؼ ، تاًؿی ؾطٝیٗؿاكطتی ، 
اٛثاض ًاال ، ٛاٛٞايی ١ا ،  

هاٛٞٙ ٗآيات تط  50ٗازٟ  1تثهطٟ 
ٝ  1387اضظـ اكعٝزٟ ٗهٞب ؾاّ 

هاٛٞٙ  77ٝ ٗازٟ  71ٗازٟ  16تٜس 
قٞضا١ا 

36% p××S 
S :  ٗؿاحت ظيط تٜا

ثْبي خذهبت ػبليبًِ هـبٗل  0056
ٛبٟذ كٌٚ 

 
 

ٟبًَى هبليبت ثش  50هبدُ  1تجلشُ 
ٍ  1387اسصؽ اٛضٍدُ هلَة ػبل 

ٟبًَى  77ٍ هبدُ  71هبدُ  16ثٌذ 
ؿَساّب 

( سيبل)ثْبي خذهبت ػبليبًِ ًبم ؿ٘ل سديٚ 
 000/000/2دٛبتش خب٣جشداسي ؿي ٍ هبػِ ٍ ًِبيش آى  1
 000/000/2دٛبتش هٌْذػيي هـبٍس ٍ پيوب٤ًبساى ػبختوبى  2
 000/000/3دٛبتش ضؼبثشػي اٟتلبدي ض٠َٟي ٍ ٣ٍالي دادگؼتشي   3
 000/000/35ج ٍ ًالٝ دٛبتش اصدٍا 4
 000/700داسالتشخوِ ٍ داسالتطشيش  5
 000/000/3دٛبتش ٍ ًوبيٌذگي ؿٔت ؿش٣تْبي ثيوِ ٍ اهَس گوش٣ي   6
 000/500/2دٛبتش ٠ًـِ ٣ـي ػبختوبى   7
 000/500/3 10+ؿٔت پليغ  8
 000/000/3پيـخَاى  –دٛبتش ٍ ؿٔت اداسات پؼت  9

 000/000/5آهَصؿگبّْبي تٔلين ساًٌذگي   10

 000/000/10: هطذٍدُداخل داخل هطذٍدُ خذهبتي ػشد خبًِ  11
 000/000/5هطذٍدُخبسج 

 ٣000/000/1يَػ٢ گل ٛشٍؿي   12
 000/500/3دٛبتش صيبستي ٍ ػيبضتي   13
 000/000/5دٛبتش ًلت داسثؼت ّبي ٛلضي   14
 000/000/35ًوبيٌذگي ّبي هدبص خَدسٍ   15
 000/000/5ص  خبيگبُ ثٌضيي ٍ گب 16
 000/000/3دٛبتش اػٌبد سػوي   17
 000/700د٣ِ ّب ي هٌجَٓبتي ٍ ٗيشُ   18
 000/000/2ػبيش دٛبتش  19

گبساطآّي ٛشٍؿي  20
  000/000/30: داخل هطذٍدُ

  000/000/20: هطذٍدُخبسج 
 000/000/15ثبسثشي  21
 000/000/12ثبػ٤َل  22
 000/000/2اًجبسّش گًَِ هطلَالت ٣ـبٍسصي  23
  000/000/3دٛبتش ثبصسگبًي  24
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    وس 

ػَاضؼ 
ضطح 

ػَاضؼ 
ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

ت٢ای ذسٗات  0057
ٝاحس١ای 

ذال ٠ً تحت 
پٞقف هاٛٞٙ 
ٛظإ پعقٌی 

اٜٛس ١ؿتٜس ٕ
ُٗة پعقٌاٙ ، 

زٛساٛپعقٌاٙ 
، ٓٞغی ضازيٞ،

آظٗايكِا٢١ا ، 
تعضيوات ٝ 
پاٛؿ٘اٙ ٝ 

ض ٗكاؿْ ؾای
تحت ٛظاضت 

ؾاظٗاٙ ٛظإ 
پعقٌی 

هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى  50

هبليبت ثش 
اسصؽ اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16

ٟبًَى  77هبدُ 
ؿَساّب 

50% p××S 
S :  هؼبضت صيش ثٌب
 

. كَست هي گيشد ثِ ًؼجت ضٜبسي ٣ِ ّضيٌِ تشهين ضٜبسي ثشاثش آخشيي ًشظ هلَة دٛتش ٌٛي اػتبًذاسي ّوذاى حلاضی   0058

ًاضًطز ٗاقيٚ  0059
آالت 

. ثش اػبع ٣بسؿٌبػي ٍاضذ ٠ًليِ ٍ پيـٌْبد ؿْشداسي ٍ تلَيت ؿَساي ؿْشهلَة ٍهٌَِس خَاّذ ؿذ  
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 8خذٍل ضوبسُ                                ثْبی خذهبت ایوٌی ٍ آتص ًطبًی                              

 94غٛب ْ ػٙٛاٖ ذسٔات وس ذسٔات

 اقفاء حطیك 1
زض )ضٟط ضایٍاٖ ٚ زض ذاضج اظ ٔحسٚزٜ ذسٔاتی ضٟط زٔات زض ٔحسٜٚ خ

اظ ظٔاٖ اػعاْ تا تطٌطت تٝ ایستٍاٜ تٝ اظاء ٞط ٘فط ( واضتطیٟای غیط ٔسىٛ٘ی 
 ضیاَ تٝ اؾافٝ ٔٛاز ٔػطفی ٚ ذساضت ٘اضی اظ ػّٕیات 350000ساػت 

 ضایٍاٖ ٘جات ٚ أساز  2

ضیاَ تٝ اؾافٝ 250000اظ ظٔاٖ اػعاْ تا تطٌطت تٝ ایستٍاٜ تٝ اظای ٞط ساػت  (ضز ذاظٔٛا)حطیك  قفائا 3
 ٔٛاز ٔػطفی ٚ ذساضت ٘اضی اظ ػّٕیات 

ضیاَ تٝ اؾافٝ 350000اظ ظٔاٖ اػعاْ تا تطٌطت تٝ ایستٍاٜ تٝ اظای ٞط ساػت  (ٔٛاضز ذاظ)ٚ ٘جات أساز  4
 ٔٛاز ٔػطفی ٚ ذساضت ٘اضی اظ ػّٕیات 

5 

ی جٟت تؼییٗ ٚ غسٚض ػّت واضضٙاس
حطیك تا حازثٝ تٝ زضذٛاست ٔاِثاذتٝ ، 

ٔطاجغ لؿائی ، ا٘تظأی ، ضطوتٟای تیٕٝ 
 (پاسد استؼالٟٔا ٚ غیطٜ )

.  ضیا350000َتٝ اظای ٞط واضضٙاسی ٔجسز زض ضٟط ٔثّغ 
ویّٛ ٔتط 30ٚ . ضیاَ  500000ویّٛ ٔتط 30ٞطٌٛ٘ٝ واضضٙاسی ذاضج اظ ضٟط تا 

 (تأیٗ ٚسیّٝ ایاب ٚ شٞاب تٝ ػٟسٜ ٔتماؾی ٔی تاضس )یاَ ض 650000تٝ تاال 

 ضیاَ 5000تٝ اظای اػعاْ ٞط ٘فط ساػت  آٔٛظش زستٍاٜ ٞای ایٕٙی ٚ آتص ٘طا٘ی 6
 .تٝ ٔٙظٛض ٌستطش فطًٞٙ ایٕٙی ضایٍاٖ ا٘جاْ ٔی ٌیطز  آٔٛظش ػٕٛٔی یه ضٚظٜ آتص ٘طا٘ی  7
 .ضایٍاٖ ا٘جاْ ٔی ٌیطز تٝ ٔٙظٛض ٌستطش فطًٞٙ ایٕٙی آٔٛظش ٍٕٞا٘ی   8
 .٘فط 10ٚ حسالُ  ضیا200000َتٝ اظای ٞط ٘فط ساػت  ضٚظٜ  5آٔٛظش ٔمسٔاتی  9
 .٘فط 10ٚ حسالُ  ضیا300000َتٝ اظای ٞط ٘فط ساػت  ضٚظٜ 7آٔٛظش ٘یٕٝ حطفٝ ای  10

واضضٙاسی اِٚیٝ ٚ غسٚض ٌٛاٞی حطیك تا  11
 ضایٍاٖ حازثٝ 

ػُٕ ٚ وٙتطَ تط حسٗ اجطای زستٛضاَ 12
 .ضیاَ 100000اػعاْ واضضٙاس تٝ ٔٙظٛض وٙتطَ ٚ تاظزیس اظ حسٗ اجطا  غسٚض تائیس یٝ تٝ ایٕٙی 
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ٝظيط ٗحتطٕ ًكٞض ت٠ اؾتاٛساضاٙ ١ط ٠ُٛٞ  14/10/1392ٗٞضخ  34/3/1/118386تلٞيى اذتياض ق٘اضٟ  11ت٠ اؾتٜاز تٜس :تثهطٟ               
اؾتاٛساض ١٘ساٙ زض َی ؾاّ هاتْ انالح ٝ اػ٘اّ  ً٘يت٠ اُٛثام ٗهٞتات قٞضا ٝ ضای اؾالٗی ق٢ط ٝ تاييساقتثاٟ چاپی ، ات٢اٗات تا تهٞية قٞ

. ٗی تاقس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

هاٛٞٙ  174هاٛٞٙ قٞضا١ا ٝ ٗازٟ  71ٗازٟ  16ٝ تٜس  1387هاٛٞٙ ٗآيات تط اضظـ اكعٝزٟ ٗهٞب ؾاّ  50ٗازٟ  1تثهطٟ : ٗؿتٜسات هاٛٞٛی 
 .ػ٠ ر٢٘ٞضی اؾالٗی ايطاٙ تطٛا٠ٗ پٜزٖ تٞؼ
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 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 

 
:  تَهيطبت ٍاضذّبي اداسي 

. حؿة ٗٞضز ، ٗالى ػْ٘ هطاض ٗی ُيطز( تلهئی ٝ راٗغ)ٝنّٞ ػٞاضو ٗعتٞض زض ذهٞل ٝاحس ١ای ازاضی ٗی تاقس ٠ً ضػايت يٞاتٍ ٝ ٗوطضات ٗطتٌٞ اظ ر٠ٔ٘ َطح ٗهٞب ( : 1)تٜس
 

: تَهيطبت ٍاضذ ّبي كٌٔتي 
اكعايف اضظـ حؿة ٗٞضز  ٠ً5 ًاضتطی ٝاحس ٗٞضز ٛظط نٜؼتی تاقس ٝ يا آ٠ٌٛ ًاضتطی ؿيط ٗطتثٍ تٞزٟ ٠ً تا َطح ٗٞيٞع زض ً٘يت٠ كٜی ٝ يا ً٘يؿيٞٙ ٗازٟ ٝنّٞ ػٞاضو ٗعتٞض زض ذهٞل ٝاحس١ايی (: 1)تٜس

. ی ُٗاتن تا ايٚ تؼطك٠ هاتٔيت ايهاّ زاضز ياكت٠ تاقس ػالٟٝ تط ػٞاضو ١ای ٗتؼٔو٠ تاتت ٝاحس ١ای نٜؼت ًاضتطی اٗالى ٝ اضايی ٛاقی اظ تـييط َطح تلهئی تٞؾٍ ٗطارغ هاٛٞٛی
 
 
 

. چٜاٛچ٠ زض هؿ٘تی اظ ًاضتطی ٗصًٞض ، ٝاحس ١ای ٗؿٌٞٛی ، تزاضی يا ازاضی احساث قٞز ، ػٞاضو آٙ ُٗاتن تؼطك٠ ١ای ٗطت٠َٞ ٝنّٞ ذٞا١س قس (: 2)تٜس 
: تَهيطبت ّتل ّب ٍ اهب٣ي گشدؿگشي 

ٝ كطٝـ تطاًٖ تا اهؿاٌ  ٛاقی اظ تـييط َطح اكعايف اضظـ ًاضتطی اٗالى ، ػٞاضو ٛاقی اظ  15/08/1384ٗٞازی ت٠ هاٛٞٙ تٜظيٖ تركی اظ ٗوطضات ٗآی زٝٓت ٗهٞب  هاٛٞٙ آحام 22ٗازٟ  4ت٠ اؾتٜاز تٜس (: 1)تٜس
(. ی تا توايای ؾاظٗاٙ ُطزقِط)پٜذ تا زٟ ؾا٠ٓ اظ قطٝع ت٢طٟ تطزاضی تٞؾٍ ؾطٗاي٠ ُصاضاٙ ت٠ ق٢طزاضی ٗطتٌٞ پطزاذت ذٞا١س قس 

ػٞاضو ٝاحس ١ای % ١50تْ تطاتط ايٚ تؼطك٠ ذٞا١س تٞز ٝ ذاضد اظ آٙ تا ضػايت انّٞ ؾ٢طؾاظی تط اؾاؼ  تا تٞر٠ ت٠ ٓعٕٝ ح٘ايت اظ نٜؼت ُطزقِطی ، ػٞاضو كًا١ای تزاضی زاذْ ؾاذت٘اٙ انٔی(: 2)تٜس
. تزاضی ٗحاؾث٠ ٝ ٝنّٞ ٗيِطزز 

 
: ی ، بهداشتی درمانی تىضیحات واحدهای آمىزشی ،ورزشی ، فرهنگی ، هنر

ضئيؽ ؾتاز پكتيثاٛی ٝ ١٘ا١ِٜی اٗٞض  1389/5/25ٗٞضخ  89/234991ٗٞيٞع ٛا٠ٗ ق٘اضٟ ) تا تاييس اٝهاف ٝ اٗاًٚ ذيطي٠ ػإ آٜ٘لؼ٠ ٗؿارس ، تٌايا ، حؿيٜي٠ ١ا ، اٗاٗعازٟ ١ا ، اٗاًٚ ٗوسؾ٠ ٝ ٗؼتثط٠ً (: 1)تٜس
ٗؼاف ٗی  ٝ ٛٞؾاظیپطٝا٠ٛ ؾاذت٘اٛی،تطاًٖ، پيف آٗسُی، تلٌيي ٝؿيطٟ  اظ پطزاذت ػٞاضوزض نٞضت ضػايت انّٞ ق٢طؾاظی ( ٗهٞب)َطح تلهئی زض حس يٞاتٍ يا قٞضای اؾالٗی ق٢ط( ٗؿارس ًكٞض 

اؾتحٌإ تٜا ، يٞاتٍ )ٗازٟ نس ٝ ضػايت انّٞ ؾ٠ ُا٠ٛ  تسٝٙ اذص پطٝا٠ٛ ؾاذت٘اٛی ؾاذت٠ قسٟ اٛس ٗی تٞاٛس ت٠ قطٌ تؼييٚ تٌٔيق زض ً٘يؿيٞٙ 1397ايٚ تٜس زض ٗٞضز ؾاذت٘ا٢ٛايی ٠ً تا پاياٙ ؾاّ  تاقٜس
ٗتط ٗطتغ اظ پطزاذت ػٞاضو  50اٜٗای ٗطاًع كٞم تزع تٌايا ٗتوايی نسٝض پطٝا٠ٛ ؾاذت٘اٛی ت٠ ٜٗظٞض احساث اػياٛی ٝاحس١ای تزاضی تاقٜس تا  ١ياتچٜاٛچ٠ . .هاتْ ارطا ٗی تاقس ( ق٢طؾاظی ، انّٞ ت٢ساقت

. ٗتط ٗطتغ ٗؼاف اظ پطزاذت  ١ط ٠ُٛٞ ػٞاضو ٗی تاقٜس 120ر٢ت احساث ذا٠ٛ ػآٖ تطای ١ط ٗؿزس يي ٝاحس ٗؿٌٞٛی حساًخط ت٠ ٗتطاغ  .َثن تؼطك٠ تزاضی ػْ٘ ٗی ُطزز تزاضی ٗؼاف ٝ ٗاظاز آٙ 
 كوٍ پطٝا٠ٛ تائيس ٝاحس ق٢طؾاظی زض حس يٞاتٍ ٗٞرٞز زض ًٔي٠ آيت٢٘ای ػٞاضوزض ضاؾتای ح٘ايت اظ ؾاذت ٝ ؾاظ زض تاكت كطؾٞزٟ ق٢طی ت٠ ٗتوايياٙ ؾاذت نطكاً ٗؿٌٞٛی زض تاكت كطؾٞزٟ پؽ اظ (: 2)تٜس
.  ترليق تاكت كطؾٞزٟ ٗحاؾث٠ ٜٝٗظٞض ذٞا١س قس % 40

. ػٞاضو پاضًيَٜ، ضاٟ پ٠ٔ، آؾاٛؿٞض، ٛٞضُيط، ذطپكت٠ ضػايت يٞاتٍ َطح كوٍ قاْٗ ٗحاؾث٠ ػٞاضو ٛ٘ی ُطزز
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 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 

 
:  تَهيطبت ٍاضذّبي اداسي 

. حؿة ٗٞضز ، ٗالى ػْ٘ هطاض ٗی ُيطز( تلهئی ٝ راٗغ)ٝنّٞ ػٞاضو ٗعتٞض زض ذهٞل ٝاحس ١ای ازاضی ٗی تاقس ٠ً ضػايت يٞاتٍ ٝ ٗوطضات ٗطتٌٞ اظ ر٠ٔ٘ َطح ٗهٞب ( : 1)تٜس
 

: تَهيطبت ٍاضذ ّبي كٌٔتي 
اكعايف اضظـ حؿة ٗٞضز  ٠ً5 ًاضتطی ٝاحس ٗٞضز ٛظط نٜؼتی تاقس ٝ يا آ٠ٌٛ ًاضتطی ؿيط ٗطتثٍ تٞزٟ ٠ً تا َطح ٗٞيٞع زض ً٘يت٠ كٜی ٝ يا ً٘يؿيٞٙ ٗازٟ ٝنّٞ ػٞاضو ٗعتٞض زض ذهٞل ٝاحس١ايی (: 1)تٜس

. ی ُٗاتن تا ايٚ تؼطك٠ هاتٔيت ايهاّ زاضز ياكت٠ تاقس ػالٟٝ تط ػٞاضو ١ای ٗتؼٔو٠ تاتت ٝاحس ١ای نٜؼت ًاضتطی اٗالى ٝ اضايی ٛاقی اظ تـييط َطح تلهئی تٞؾٍ ٗطارغ هاٛٞٛی
 
 
 

. چٜاٛچ٠ زض هؿ٘تی اظ ًاضتطی ٗصًٞض ، ٝاحس ١ای ٗؿٌٞٛی ، تزاضی يا ازاضی احساث قٞز ، ػٞاضو آٙ ُٗاتن تؼطك٠ ١ای ٗطت٠َٞ ٝنّٞ ذٞا١س قس (: 2)تٜس 
: تَهيطبت ّتل ّب ٍ اهب٣ي گشدؿگشي 

ٝ كطٝـ تطاًٖ تا اهؿاٌ  ٛاقی اظ تـييط َطح اكعايف اضظـ ًاضتطی اٗالى ، ػٞاضو ٛاقی اظ  15/08/1384ٗٞازی ت٠ هاٛٞٙ تٜظيٖ تركی اظ ٗوطضات ٗآی زٝٓت ٗهٞب  هاٛٞٙ آحام 22ٗازٟ  4ت٠ اؾتٜاز تٜس (: 1)تٜس
(. ی تا توايای ؾاظٗاٙ ُطزقِط)پٜذ تا زٟ ؾا٠ٓ اظ قطٝع ت٢طٟ تطزاضی تٞؾٍ ؾطٗاي٠ ُصاضاٙ ت٠ ق٢طزاضی ٗطتٌٞ پطزاذت ذٞا١س قس 

ػٞاضو ٝاحس ١ای % ١50تْ تطاتط ايٚ تؼطك٠ ذٞا١س تٞز ٝ ذاضد اظ آٙ تا ضػايت انّٞ ؾ٢طؾاظی تط اؾاؼ  تا تٞر٠ ت٠ ٓعٕٝ ح٘ايت اظ نٜؼت ُطزقِطی ، ػٞاضو كًا١ای تزاضی زاذْ ؾاذت٘اٙ انٔی(: 2)تٜس
. تزاضی ٗحاؾث٠ ٝ ٝنّٞ ٗيِطزز 

 
: ی ، بهداشتی درمانی تىضیحات واحدهای آمىزشی ،ورزشی ، فرهنگی ، هنر

ضئيؽ ؾتاز پكتيثاٛی ٝ ١٘ا١ِٜی اٗٞض  1389/5/25ٗٞضخ  89/234991ٗٞيٞع ٛا٠ٗ ق٘اضٟ ) تا تاييس اٝهاف ٝ اٗاًٚ ذيطي٠ ػإ آٜ٘لؼ٠ ٗؿارس ، تٌايا ، حؿيٜي٠ ١ا ، اٗاٗعازٟ ١ا ، اٗاًٚ ٗوسؾ٠ ٝ ٗؼتثط٠ً (: 1)تٜس
ٗؼاف ٗی  ٝ ٛٞؾاظیپطٝا٠ٛ ؾاذت٘اٛی،تطاًٖ، پيف آٗسُی، تلٌيي ٝؿيطٟ  اظ پطزاذت ػٞاضوزض نٞضت ضػايت انّٞ ق٢طؾاظی ( ٗهٞب)َطح تلهئی زض حس يٞاتٍ يا قٞضای اؾالٗی ق٢ط( ٗؿارس ًكٞض 

اؾتحٌإ تٜا ، يٞاتٍ )ٗازٟ نس ٝ ضػايت انّٞ ؾ٠ ُا٠ٛ  تسٝٙ اذص پطٝا٠ٛ ؾاذت٘اٛی ؾاذت٠ قسٟ اٛس ٗی تٞاٛس ت٠ قطٌ تؼييٚ تٌٔيق زض ً٘يؿيٞٙ 1397ايٚ تٜس زض ٗٞضز ؾاذت٘ا٢ٛايی ٠ً تا پاياٙ ؾاّ  تاقٜس
ٗتط ٗطتغ اظ پطزاذت ػٞاضو  50اٜٗای ٗطاًع كٞم تزع تٌايا ٗتوايی نسٝض پطٝا٠ٛ ؾاذت٘اٛی ت٠ ٜٗظٞض احساث اػياٛی ٝاحس١ای تزاضی تاقٜس تا  ١ياتچٜاٛچ٠ . .هاتْ ارطا ٗی تاقس ( ق٢طؾاظی ، انّٞ ت٢ساقت

. ٗتط ٗطتغ ٗؼاف اظ پطزاذت  ١ط ٠ُٛٞ ػٞاضو ٗی تاقٜس 120ر٢ت احساث ذا٠ٛ ػآٖ تطای ١ط ٗؿزس يي ٝاحس ٗؿٌٞٛی حساًخط ت٠ ٗتطاغ  .َثن تؼطك٠ تزاضی ػْ٘ ٗی ُطزز تزاضی ٗؼاف ٝ ٗاظاز آٙ 
 كوٍ پطٝا٠ٛ تائيس ٝاحس ق٢طؾاظی زض حس يٞاتٍ ٗٞرٞز زض ًٔي٠ آيت٢٘ای ػٞاضوزض ضاؾتای ح٘ايت اظ ؾاذت ٝ ؾاظ زض تاكت كطؾٞزٟ ق٢طی ت٠ ٗتوايياٙ ؾاذت نطكاً ٗؿٌٞٛی زض تاكت كطؾٞزٟ پؽ اظ (: 2)تٜس
.  ترليق تاكت كطؾٞزٟ ٗحاؾث٠ ٜٝٗظٞض ذٞا١س قس % 40

. ػٞاضو پاضًيَٜ، ضاٟ پ٠ٔ، آؾاٛؿٞض، ٛٞضُيط، ذطپكت٠ ضػايت يٞاتٍ َطح كوٍ قاْٗ ٗحاؾث٠ ػٞاضو ٛ٘ی ُطزز
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 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 
 

:  8هبزُ
ػَاضؼ غسٍض هجَظ احػبض 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :٣ـي  اديَتَهيطبت دس هَسد 
ٛؿثت ت٠ ظٗيٚ يا تٜا١ای ٗرطٝت٠ ٝ ؿيط ٜٗاؾة تا ٝيغ ٗحْ ٝ يا ٛي٠٘ ت٘إ ٝاهغ زض ٗحسٝزٟ ق٢ط ٠ً زض ذياتاٙ  ": هاٛٞٙ ق٢طزاضی ٠ً ٗوطض ٗی زاضز  110ػٞاضو نسٝض ٗزٞظ احهاض زض ذهٞل ٗازٟ (: 1)تٜس

ق٢ط يا ٗٞاظيٚ ق٢طؾاظی تاقس ، ق٢طزاضی تا تهٞية قٞضای ق٢ط ٗی تٞاٛس ت٠ ٗآي اذُاض ز١س ٢ٛايت ظطف زٝ ٗاٟ ت٠ ايزاز ٛطزٟ يا زيٞاض ٝ  يا ًٞچ٠ ٝ يا ٗيساٙ هطاض ُطكت٠ ٝ ٜٗاكی تا پاًی ٝ پاًيعُی ٝ ظيثائی
ضای َطح ٗهٞب قٞضا زض ظٗي٠ٜ ظيثائی ٝ پاًيعُی ٝ ٝ اد يا ٗطٗت آٙ ٠ً ُٜٗثن تا توك٠ ٗهٞب قٞضای ق٢ط تاقس اهسإ ًٜس اُط ٗآي ٗؿاٗح٠ ٝ يا اٗتٜاع ًطز ق٢طزاضی ٗی تٞاٛس ت٠ ٜٗظٞض تاٗيٚ ٛظط

ٝ يا ٗتهسی ٗٞهٞك٠ زضياكت ٛ٘ايس زض ايٚ ٗٞضز  ٓیاظ ٗآي يا ٗتٞ ١عي٠ٜتا ٗحاؾث٠ ١عي٠ٜ زيٞاضًكی تا ًاضقٜاؾی ضٝظ  زضنس20ق٢طؾاظی ١ط ٠ُٛٞ اهساٗی ضا ٠ً الظٕ تساٛس ٗؼّ٘ٞ ٝ ١عي٠ٜ آٙ ضا ت٠ اياك٠ 
حؿاب هُؼی تٔوی ٗی قٞز ٝ ١ط ُاٟ ظطف ٢ٗٔت  ت حؿاب ق٢طزاضی اػتطاو ٌٛطز نٞضتٗآي اتالؽ ٗی قٞز زض نٞضتی ٠ً ٗآي ظطف پاٛعزٟ ضٝظ اظ تاضيد اتالؽ ت٠ نٞضنٞضت حؿاب ق٢طزاضی تسٝاً ت٠ 

زض حٌٖ ؾٜس هُؼی ٝ  77ٛيٚ آضای ً٘يؿيٞٙ ضكغ اذتالف ٗصًٞض زض ٗازٟ نٞضت حؿاب ١ائی ٠ً ٗٞضز اػتطاو ٝاهغ ٛكسٟ ٝ ١٘چ. اضراع ذٞا١س قس  77ٗوطضٟ اػتطاو ًطز ٗٞيٞع ت٠ ً٘يؿيٞٙ ٗصًٞض زض ٗازٟ 
. ٗٞضز ارطا تِصاضزالظٕ االرطا تٞزٟ ٝ ارطاء حثت ٌٗٔق اؾت تط َثن ٗوطضات ارطای اؾٜاز ضؾ٘ی الظٕ االرطاء ٛؿثت ت٠ ٝنّٞ َٔة ق٢طزاضی ارطائي٠ نازض ٝ ت٠ 

 (رٞظ نازضٟ زضد ٛ٘ايس كاع زيٞاض ٝ كٜؽ ضا ت٠ تلٌيي زض ٕق٢طزاضی ٌٗٔق اؾت اضت. ) ؼ يا ٛطزٟ ُٗاتن يٞاتٍ َطح تلهئی ق٢ط ذٞا١س تٞز اضتلاع ٗزاظ تطای احهاض تا تطًية زيٞاض ٝ كٚ(: 2)تٜس
 

هستٌس لبًًَی ضطح ػَاضؼ اضؼ وس ػَ
َٓاسم كذٍس هدَص اضلبس 

 

:  تَؾیحبت 
K : ؾطیت
P: لیوت هٌطمِ ای
L :  طَل زیَاض وطی

َٓاسم كذٍس هدَص اضلبس  008
 

ٟبًَى هبليبت ثش  50هبدُ  1تجلشُ 
ٍ  1387اسصؽ اٛضٍدُ هلَة ػبل 

ٟبًَى  77ٍ هبدُ  71هبدُ  16ثٌذ 
ؿَساّب 

ف 
هبذص ٍ ًحَُ هحبسجِ ػَاضؼ ؼ ػٌَاى تؼطفِ ػَاضضزی

1 
َٓاسم كذٍس هدَص اضلبس دس هَسد 

اساهي ٍاْٟ دس ضشين ٍ هطذٍدُ ؿْش ثِ 
اصاء ّش هتش ًَل 

×P ×L7  زيٛاض وطی
         ×P ×L5  ٘طزٜ وطی 

         ×P ×L3 ٘طزٜ وطی 

 زيٛاض وطیP ×L7×     ثب ٣بسثشي هؼ٤ًَي  2
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22 

: 9هبزُ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ؿشش ًس ػٞاضو 
َٓاسم 

هؼتٌذ 
ٟبًًَي 

ػَاضؼ احساث ذبًِ ثبغی ٍ ظهیٌْبی 
: ظضاػی

تٞييحات 

009 
 
 
 

َٓاسم -
اضذاث 

خبًِ ثبٗي 
ٍ صهيٌْبي 

صسآي 

 1ُ تجلش
 50هبدُ 

ٟبًَى هبليبت 
ثش اسصؽ 

اٛضٍدُ 
هلَة ػبل 

ٍ ثٌذ  1387
ٍ  71هبدُ  16

 77هبدُ 
ٟبًَى 

ؿَساّب 

 
صهيٌْبي  دسَٓاسم اضذاث ثشج ثبْٗب  -

. هتش صيشثٌب ثِ ثبال50صسآي اص
اث ثٌب دس ثبٗبت  َٓاسم اضذ -
هتش صيش ثٌب 50تب  
 

هدَص اػتخش دس ثبٕ  -  
هتش هشثْ  2000تب  اضذاث گلخبًِ دس ثبٕ-
 هتش هشثْ 2000اضذاث گلخبًِ دس ثبٕ ثيؾ اص -
 

 :اضذاث اكٌجل  -
 
 
 

ق٢طؾاظی ٝ َطح تلهئی ضػايت ًٔي٠ هٞاٛيٚ ٝ ٗوطضات ، يٞاتٍ ٝ انّٞ 
 (پؽ اظ اذص ٗٞاكوت ؾاظٗاٙ ر٢از ًكاٝضظی)آعاٗی اؾت

 P×S40  
                                        

 P×S 30 
 

              
                                     S: ٗؿاحت اؾترط                                                                                            

                                                                             S: ٗؿاحت ُٔرا٠ٛ                                       
 S: ٗؿاحت  اؾُثْ 

                         
K : ؾطیت
P: لیوت هٌطمِ ای
 

تٔويشات ٍ  0010
ت٘ييشات دس 

ػبختوبى 

 50هبدُ  1تجلشُ 
ٟبًَى هبليبت ثش 

اسصؽ اٛضٍدُ 
 1387هلَة ػبل 

ٍ  71هبدُ  16ٍ ثٌذ 
ٟبًَى  77هبدُ 

ؿَساّب 

زض ١ِٜإ نسٝض ٗزٞظ تؼ٘يطات ر٢ت ًٔي٠ اٗالى اقرال حويوی ٝ حوٞهی زض ٗحسٝزٟ ٝ حطيٖ ٗهٞب ت٠ اؾتٜاز ٗازٟ نس هاٛٞٙ ق٢طزاضي٢ا 
 ق٢ط هثْ اظ اٛزإ ١ط ٠ُٛٞ تؼ٘يطات زض ؾاذت٘اٙ ذٞز ٌٗٔلٜس اظ ق٢طزاضی ٗزٞظ تؼ٘يطات يا ٗطٗت تطاتط ٛوك٠ اضائ٠ قسٟ ٝ شًط ٛٞع تؼ٘يطات

 .ؾاذت٘اٙ اذص ٛ٘ايٜس 
: ؾتٞٙ ُصاضی ٝ پْ ُصاضی ت٠ قطح شيْ ٗی تاقس ... ٛٞع ؾوق تزاضی ، ازاضی ، ٗؿٌٞٛی ٝ ًٔي٠ تؼ٘يطات ٝ تؼٞيى ١ط 

ػسٕ تـييط ( نطكاً تؼٞيى ؾوق)زض ؾاذت٘ا٢ٛای زاضای پطٝا٠ٛ ؾاذت٘اٛی زض نٞضت ػسٕ اكعايف تٜا ٝ ٝاحس١ا ٝػسٕ ًؿط ٗيعاٙ پاضًيَٜ ٝ – 1
. ؾاذت٘اٙ حؿة ٛٞع ًاضتطی زضياكت ُطزز اظ ػٞاضو پطٝا٠ٛ % 20اؾاؾی ٝ زض نٞضت اذص ٗزٞظ هاٛٞٛی 

اظ ػٞاضو پطٝا٠ٛ ؾاذت٘اٙ % 70زض نٞضت تـييطات اؾاؾی ٝ اكعايف تٜا ٝ ٝاحس١ا ٝ ًؿطٗيعاٙ پاضًيَٜ زض نٞضت اذص ٗزٞظ هاٛٞٛی  – 2
. حؿة ٛٞع ًاضتطی زضياكت ُطزز 

. ٛوك٠ ٗؼ٘اضی ٝ ؾاظٟ ٝ تاييس ٛظإ ٢ٜٗسؾی آعاٗی اؾت  ٝ اكعايف تٜا ٝ ٝاحس١ا اضائ٠( ؾتٞٙ ٝ پْ ُصاضی ) زض نٞضت تـييط اؾاؾی  – 3
ٗتط ٗطتغ  3ت٠ اؾتخٜاء ؾطٝيؽ ت٢ساقتی حساًخط ) ١ط ٠ُٛٞ اكعايف تٜا زض َثوات ، زاذْ يا ٗزاٝضت ؾاذت٘اٙ ٠ً ٗٞرة اكعايف ظيط تٜا ُطزز  – 4
 .تطاتط رساّٝ ٗطت٠َٞ ٝ تؼاضيق ٗحاؾث٠ ذٞا١س قس ( 
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 1398ساَ تؼطفٝ ػٛاضؼ ٔحّی ضٟطزاضی تٟاض 

 : 10هبزُ   
وس 

ػَاضؼ 
ضطح 

ػَاضؼ 
تَؾیحبت هستٌس لبًًَی 

0011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َٓاسم 
صيش ثٌب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 50هبدُ  1 تجلشُ
ٟبًَى هبليبت ثش 

اٛضٍدُ اسصؽ 
هلَة ػبل 

 16ٍ ثٌذ  1387
ٍ هبدُ  71هبدُ 

ٟبًَى ؿَساّب  77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ٚ ضٛاتظ ٔطتٛعٝ زضيافت ذٛاٞس ضسػٛاضؼ ظيطتٙای ٞط وساْ اظ ٚاحسٞا ٚفك ٔمطضات ... ٚ ( ٔسىٛ٘ی ، ذسٔاتی  ( ) جاضی ٔسىٛ٘ی ، ت) زض ساذتٕاٟ٘ای ٔرتّظ  – 1
ٔتؼّمٝ تٝ ٘طخ ضٚظ اظ جّٕٝ  ػٛاضؼٔطَٕٛ پطزاذت وّیٝ  زض غٛضت ضای تٝ اتماء تٙا ساذتٕاٟ٘ايی وٝ تػٛضت غیط ٔجاظ زض واضتطی ٔطتٛعٝ احساث ٔی ضٛ٘س – 2

. ٔی تاضٙس  ٚ غیطٜ  ، تفىیه ، آٔازٜ ساظی پاضویًٙ ، تطاوٓ تأیٗيطتٙا ، ػٛاضؼ ػٛاضؼ ظ
لیٕت ٔٙغمٝ ای % 80َ زض ٔحاسثٝ ػٛاضؼ پصيطٜ ٔجتٕغ ٞای تجاضی ٔا٘ٙس پاساغ ، تیٕچٝ ، سطای ٚ أثآِٟ ، ػٕك جثٟٝ اَٚ تطاتط ضطاية ٔػٛب ٚ ٔاظاز تط آٖ ٔؼاز – 3

. جثٟٝ اَٚ ٔالن ػُٕ ٔی تاضس 
الظْ تٝ تٛضیح است زض ٔجتٕغ ٞای تجاضی وٝ زض يه عثمٝ تٝ غٛضت يىپاضچٝ ايجاز ٔی ضٛ٘س ػٕك جثٟٝ . ٔك جثٟٝ اَٚ تطاتط ضٛاتظ عطح تفػیّی تؼییٗ ٔی ٌطزز ع-4

. ٔالن ػُٕ ٘ثٛزٜ ٚ ػٛاضؼ وُ تٙا تط اساس ضطية تؼییٗ ضسٜ ٔحاسثٝ ٔی ٌطزز 
. تؼییٗ ٔی ضٛز  4زاذُ ٚاحسٞای تجاضی ٔالن ٔحاسثٝ زض ػٕك جثٟٝ تط اساس تٙس زض ٔحاسثٝ ػٛاضؼ پصيطٜ ٘یٓ عثمٝ احساثی زض  – 5
اسثٝ تعضٌتطيٗ زٞٙٝ زض ايٗ تؼطفٝ زٞٙٝ ٔٛضز ٘ظط تطای ٞط ٔغاظٜ ػثاضت است اظ فاغّٝ تیٗ زٚ تیغٝ تٙا تطايٗ چٙا٘چٝ يه ٔغاظٜ زاضای چٙسيٗ تط تاضس ٔالن ٔح – 6

.  ٔجاظ اظ ٔؼثط اغّی است 
تا پطزاذت  زض غٛضت تغییط ػٛاضؼ ٚ ا٘مضاء ّٟٔت ٔصوٛض تٕسيس ٚ اذص ٔجٛظ زيٛاضوطی(  عثك ٔجٛظ غازضٜ) زيٛاض وطی زض ّٟٔت ٔمطض ی ػسْ اجطا  زض غٛضت  -7

  . ضسذٛاٞس تٕسيس ٚاضؼ پطزاذتیٔاتٝ اِتفاٚت  ع
ٚ زض .  ٔی تاضس   ػٛاضؼ وٕیسیٖٛ ٚ ٔؼاف اظ 000ٚ ی جا٘ثی تا واضتطی پاضویًٙٔسىٛ٘ی ، تجاضی ، ازاضی ٚ غٙؼتی تسٖٚ زيٛاضٞاٚاحسٞای احساث ساياتاٖ زض فضای تاظ  – 8

. پطٚا٘ٝ ساذتٕا٘ی زضج ٚ جعء تٙا ٔحسٛب ٕ٘ی ضٛز
ی زضغس  اضلاْ ٚاحسٞا 100   ؼ ظيط تٙای ساذتٕاٟ٘ای احساثی زض حطيٓ ٔػٛب ضٟط پس اظ ضػايت وّیٝ ضٛاتظ ٔٛجٛز ٚ ٔمطضات فٙی ٚ ضٟطساظی تٝ ٔیعاٖضػٛا  -9

. احساثی زض ٔحسٚزٜ لا٘ٛ٘ی ضٟط ذٛاٞس تٛز 
 اظ پطزاذت ػٛاضؼ پصيطٜ ( پطٚا٘ٝ وسة)ٚظاضت ٔحتطْ وطٛض ٚاحسٞای تجاضی زاضای ساتمٝ فؼاِیت  20/11/69ٔٛضخ 3/24150ترص  ٘أٝ ضٕاضٜ  8تط اساس تٙس  – 10

. ٔؼاف ٔی تاضٙس زضاضتثاط تا ساتمٝ زاض وطزٖ پطٚا٘ٝ ٞای ساذتٕا٘ی 
. حسالُ لیٕت ٔٙغمٝ ای تطای حطيٓ ٞا ٕٞاًٞٙ تا ٔٙاعك ٔجاٚض آٖ ٔحاسثٝ ٚ اذص ذٛاٞس ضس  ضت تؼطيف ٘طسٖ لیٕت ٔٙغمٝ ایزض غٛ -11
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:  11هبزُ 
وس 

ػَاضؼ 
ضطح 

ػَاضؼ 
هستٌس 

لبًًَی 
ًحَُ ٍغَل ػَاضؼ تػَیجی ٍ تَؾیحبت 

تثسيْ  0013
پئٞت ٝ 

ظيط ظٗيٚ 
ت٠ 

 ٗؿٌٞٛی
ٗكطٌٝ ت٠ 

اتواء تٜا 
تٞؾٍ 

ً٘يؿٞٙ 
ٗازٟ نس 

 1تجلشُ 
 50هبدُ 

ٟبًَى 
هبليبت ثش 

اسصؽ 
اٛضٍدُ 
هلَة 

 1387ػبل 
 16ٍ ثٌذ 
ٍ  71هبدُ 
 77هبدُ 

ٟبًَى 
ؿَساّب 

 

  . اثتذا ٍ ثب دسخَاػت هت٠بهي هوٌَّ  -1
پغ اص ًشش هَهَّ دس ٣ويؼيَى هبدُ كذ هـشٍى  ثِ هؼ٤ًَي دس هدتوْ ّب صيش صهيي ٍ پيلَت دس كَست تجذيل-2

. هطبػجِ ٍ ٍكَل گشدد P×S3َٓاسم هٔبدل  يبٛت ثْبي خذهبتػبصي ٍ هوي دسثِ سٓبيت اكَل ٍ هَاثي ؿْش
دس كَست سٓبيت  (ؿخلي ػبصّب)هؼ٤ًَي دس ػبختوبًْبي ت٢ ٍاضذيدس كَست تجذيل صيش صهيي ٍ پيلَت ثِ  -3

. هطبػجِ ٍ ٍكَل گشدد  P×Sاكَل ٍ هَاثي ؿْشػبصي َٓاسم هٔبدل  
 

ػٞاضو احساث  0014
پاضًيَٜ ١ای تزاضی 

 ٝ پاضًيَٜ ١ای
ػ٘ٞٗی 

ٟبًَى هبليبت ثش اسصؽ  50هبدُ  1تجلشُ 
ٍ  71هبدُ  16ٍ ثٌذ  1387اٛضٍدُ هلَة ػبل 

ٟبًَى ؿَساّب  77هبدُ 

 S×P        5/2×. .(پبس٣يٌگ ّبي آطاًغ ّب ٍ)پبس٣يٌگ ّبي تدبسي -1

. پبس٣يٌگ ّبي ٓوَهي هٔبٙ اص َٓاسم ػبخت -2
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واگذاری سطوح الزم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر 
تــا 20درصد از اراضی آنها را برای تامین عــوض اراضی واقع در طرح های 
موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوســازی و بهسازی 

شهری، به طور رایگان دریافت نمایند . 
5-قیمت منطقه ای امالک شــهر )p( مالک عمل سال 98 دفترچه ارزش 
معامالتی امالک ســال 96 با افزایش 10 درصد می باشد و در صورت ابالغ 
دفترچه امالک سال 97 از سوی سازمان امور مالیاتی کشور 70درصد درصد 

ارزش معامالتی امالک سال 97 می باشد.
)قانون فوق مشتمل برماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه 
1367/08/29 مجلس شورای اســالمی تصویب و در تاریخ 1367/9/2 به 

تایید شورای نگهبان رسیده است (
   فصل 1 :

تعاریف و توضیحات :
ماده 1 :

از ابتداي سال 1398 دریافت هر گونه وجهي توسط شهرداري و سازمانهاي 
تابعه از شهروندان اعم از عوارض و بهاء خدمات و غیره صرفا به موجب این 
تعرفه و قوانیــن و مقررات جاریه صورت مي پذیرد و  اخذ هر گونه وجهي 
خارج از ضوابط و مقررات این تعرفه ممنوع مي باشد و متخلفین تحت پیگرد 

قانوني قرار خواهند گرفت .
ماده 2 :

در اجــراي بند 27 ماده 55 قانون شــهرداریها و بــه منظور وضع مقررات 
خاص و اقدام مناســب جهت حفظ و زیبایي شــهر و به استناد ماده 110 
قانون شهرداریها ، تمامي اشخاص حقیقي و حقوقي و مالکین امالک واقع 
در محدوده قانوني و حریم شــهر که اقدام به احداث ساختمان نموده و یا 
پس از مهلت مقرر در پروانه ساختماني و اخذ پایانکار نسبت به نما سازي 
ساختمان خود اقدام نکرده اند مکلفند تا پایان سال 1398نسبت به تکمیل 
نماهاي کلیه سطوح نمایان ساختمان خود که از داخل معابر قابل مشاهده 
مي باشد اعم از نماهاي اصلي یا نماي جانبي که عموما حق عمومي تلقي 

مي گردد اقدام نمایند .
تبصره 1 :

 بمنظور تشویق و جلب مشارکت عمومي شهروندان جهت حفظ و زیبایي 
شــهر چنانچه مالکین اراضــي و امالک واقع در محدوده قانوني شــهر تا 
پایان ســال 1398 نسبت به تکمیل نماي ساختمان خود بر اساس الگوي 
پیشنهادي شــهرداري اقدام نمایند از جایزه خوش حسابي به میزان100 
درصد عوارض نوســازي سالیانه ) ســال اتمام نما سازي ( ملك خود بهره 

مند مي گردنند .
تبصره 2 :

شهرداري مکلف است در اجرای ماده 2 از طریق انتشار آگهي و اعالن عمومي 
حداقل سه  مرحله  نسبت به اطالع رساني به شهروندان اقدام نماید.

تبصره 3:به منظور تشــویق شهروندان در هنگام احداث بنا و نماسازی که 
با اعمال تدابیر خاص از مشــرفیت و سد معبر به نحو احسن و تائید واحد 
شهرسازی و خدمات شهری اقدام می نمایند از 100درصد خوش حسابی 

همان سال برخوردار می شوند .
ماده 3 :

عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و سایر قوانین و 
مقررات مربوط از شمول این تعرفه مستثني و کلیه اشخاص مشمول اعم از 

حقیقي و حقوقي مکلف به پرداخت آن  مي باشد .
ماده 4 :عوارض زیر بنا و پذیره و ضوابط نحوه صدور شناسنامه ساختمان ) 
تجاري ، مســکوني، اداري و . . . ( برابر مفاد ، مواد و بندهاي مشروحه ذیل   

محا سبه ، اجراء و وصول خواهد شد .
تعاریف :
ماده 5 :

به شــهرداري بهار اجازه داده مي شود در ســال 1398 از مالکین اراضي و 
امالک در محدوده قانوني و حریم شهر که متقاضي استفاده کاربري مختلط 
تجاري و اداري غیره باشند برابر جداول پروانه ساختمان ، تراکم و ارتفاع و 
... زیر بناي مورد تقاضا به تفکیك محاســبه و وصول نماید . در ضمن اخذ 

موافقت ادارات ذیربط از سوي شهرداري حسب مورد الزامي است .

ماده 6 :محاسبه عوارض عرصه با توجه به متراژ و قیمت منطقه بندي دارایي 
به جزء امالک زراعي و بایر بشرح ذیل خواهد بود 

تبصره 1 : تا 2000 متر مربع برابر ارزشهاي تعیین شده در دفترچه قیمت 
منطقه بندي .

تبصــره 2 : تا 4000 متر مربع مازاد بــر 2000 متر مربع 90درصد قیمت 
منطقه بندي دارایي محاسبه خواهد شد .

تبصــره 3 : مازاد بر 4000 متر مربع  80درصد قیمت منطقه بندي دارایي 
محاسبه خواهد شد .

تبصره 4 : ارزش عرصه امالک واقع در میادیني که در بلوک مربوطه براي آن 
ارزش  خاصي تعیین نشده است ، برابر با باالترین ارزش معبري است که از 

آن میدان منشعب مي شود
تبصره 5 : ارزش عرصه امالک واقع در ســراها ، پاســاژها و کاروانسراهاي 
منشــعب از هر خیابان ، کوچه یا بازار کــه در بلوک هاي مربوطه براي آن 
ارزش خاصي تعیین نشده است برابر با ارزش همان خیابان ، کوچه یا بازار 

منظور خواهد شد .
تبصره 6 : ارزش عرصه امالکي که داراي راه عبور مستقلي نبوده و حق عبور 
از ملك مجاور را دارند ، برابر 50درصد ارزش معبري است که راه عبور ملك 

مورد نظر آن منشعب مي شود . 
مــاده 7: رعایت قانون جامع خدمات رســانی به ایثارگران مصوب 1386 و 

اصالحیه بعدی مصوب 1391 الزامی است .
1(به موجب تصویبنامه 131966/ت47098ک مورخ 1390/7/3 کمیسیون 
موضوع اصل 138 قانون اساسي ؛ کلیه جانبازان 25درصد و باالتر ، آزادگان 
و خانواده شهدا )همسر ، فرزندان و والدین( و سایر مشمولین مقرر در ماده 
1 تصویب نامه مذکور از پرداخت عوارض شــهرداري و هزینه هاي صدور 
پروانه ساخت تا یکصد بیست متر مربع مسکونی و بیست متربع تجاری در 
کاربری مرتبط معاف مي باشــند. مازاد بر یکصد  بیست متر مربع مشمول 
پرداخت عوارض پروانه ساختمانی است و همچنین در کاربریهای غیر مرتبط 
با تجاری مشــمول پرداخت عوارض افزایش ارزش کاربری امالک ناشی از 
تغییر طرح تفصیلی می باشــد. ضمنا بهای خدمات آماده سازی 50درصد 

محاسبه می شود.
2(کمك به افراد تحت پوشــش کمیته امداد )ره( صرفا برای یك بار و افراد 
تحت پوشــش سازمان بهزیستی برای ســاخت یك واحد مسکونی طبق 
ضوابط )تك واحدی ( تا ســقف 120 متر مربع زیر بنا  همچنین در مورد 
تامین پارکینگ و تراکم غیر مجاز و پروانه تجاری تا 10مترمربع از تخفیف 
50درصد برخوردار می شــوند و برای همین افراد در مورد عوارض نوسازی 
واحد مسکونی و نیز پروانه کسب و پیشه و بهای خدمات آماده سازی و غیره 

بر مبنای 50درصد محاسبه و وصول گردد.
3(تذکر: رعایت بند د ماده 39 قانون برنامه پنجم توسعه الزامي است .

ماده 8 : تخلفات ساختمانی قبل از 1366/01/01) با ارائه اسناد مثبته مورد 
تائید شهرداری یا نظریه کارشناس رسمی ( بنا به بخشنامه 8616/1/3/34 
مورخ 1371/4/28 نیازی به ارجاع به کمیســیون ماده 100 نبوده و فقط 

عوارض متعلقه اخذ می شود .
   ماده 9: با توجه به داد نامه شماره 587مورخ 83/11/25 و همچنین دادنامه 
شماره 48 مورخ 85/02/03 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کسانی که 
بدون مجوز احداث بنا نموده اند عوارض آن نیز مانند عوارض ســایر پروانه 
های ساختمانی محاسبه و از مودیان وصول میگردد و شهرداری مکلف است 
پس از اخذ عوارض متعلقه برگه پایان ساختمانی را صادر نماید )به استثنای 
دادنامه های شــماره 97 الی 100 مــورخ 92/12/16 هیات عمومی دیوان 

عدالت اداری راجب عوارض تامین پارکینگ (.
ماده 10: با توجه به ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری ، تعرفه های عوارض 
محلــی مندرج در این تعرفه که به موجب آراء هیات عمومی دیوان عدالت 
اداری در مورد شــهر بهار و یا سایر شهرهای کشور ابطال گردیده و در این 

تعرفه درج گردیده باطل و غیر قابل وصول است .
ماده 11: نظر به ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشــور در صورت پرداخت نقد و یکجا عوارض پروانه ســاختمانی در 
تمامی ایام ســال محاسبات با اعمال ضریب 80درصد و درصورت پرداخت 

اقساط 90درصد ضریب اعمال و دریافت خواهد شد.
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 ضزٙاص َٓاسم . دس كَستي٤ِ تٔذاد ٍ هتشاط ٍاضذّبي تدبسي اضذاثي دٟي٠ب ثِ هيضاى ػَاثٞ آى اضذاث گشدد ) پبس٣يٌگ ٍاضذ ّبي تدبسي داساي ػبث٠ِ  ضزَٙٓاسم 
 ضزَٙٓاسم كشٛب ي٢ ٍاضذ  ّش ه٘بصُ اهبِٛ ؿذُخْت . اي اضذاثي ثيـتش اص تٔذاد ه٘بصُ ّبي داساي ػبث٠ِ ثبؿذدس كَستي٤ِ تٔذاد ه٘بصُ ُ ( .پبس٣يٌگ هٔبٙ گشدد
                  پبس٣يٌگ لطبٍ گشدد

هـشٍى ثِ ٓذم ه٘بيشت ثب اكَل ٍ هَاثي ؿْشػبصي ٍ ًشش تٜليلي 
 

. تطای ساذتٕاٖ ٞا ؾطٚضی ٔی تاضس تط اساس ؾٛاتف قطح ٞای تٛسؼٝ ضٟطی احساث ٚ تأیٗ پاضویًٙ (: 1)تٙس
اذص ػٛاضؼ تسٖٚ تأیٗ پاضویًٙ (  ی قطح ٞای ٔػٛب ضٟطییا وٕیتٝ ٞای فٗ 5وٕیسیٖٛ ٞای ٔازٜ ) زض ٔٛاضز استثٙای اظ جّٕٝ ٔٛاضز شیُ ضٟطزاضی ٔی تٛا٘س تط اساس ؾٛاتف قطح ٞای تٛسؼٝ ضٟطی یا ٔجٛظ ٔطاجغ لا٘ٛ٘ی (: 2)تٙس

:  ساذتٕا٘ی غازض ٕ٘ایس پطٚا٘ٝ ٚ تأیٗ پاضویًٙ 
 .ٔتط ٚ تیطتط لطاض زاضتٝ ٚ زستطسی تٝ ٔحُ اتٛٔثیُ ضٚ ٘ساضتٝ تاضس 45ساذتٕاٖ زض تط ذیاتاٖ ٞای سطیغ اِسیط تٝ ػطؼ (1
 .ٔتط ٚ تیطتط ٚالغ ضسٜ ٚ زستطسی تٝ ٔحُ اتٛٔثیُ ضٚ ٘ساضتٝ تاضس 20ساذتٕاٖ زض فاغّٝ یىػس ٔتطی تماقغ ذیاتاٖ ٞای تٝ ػطؼ (2
 . تٕاٖ زض ٔحّی لطاض ٌطفتٝ تاضس وٝ ٚضٚز تٝ پاضویًٙ ٔستّعْ لكغ زضذتاٖ وٟٗ تاضس وٝ ضٟطزاضی اجاظٜ لكغ آٖ ضا ٘سازٜ است ساخ(3
 . ساذتٕاٖ زض تط وٛچٝ ٞایی لطاض ٌطفتٝ تاضس وٝ تٝ ػّت ػطؼ وٓ وٛچٝ ، أىاٖ ػثٛض اتٛٔثیُ ٘ثاضس (4
 .ضیة ظیاز ، احساث پاضویًٙ زض آٖ اظ ٘ظط فٙی ٔمسٚض ٘ثاضس  ساذتٕاٖ زض تط ٔؼثطی لطاض ٌطفتٝ تاضس وٝ تٝ ػّت(5
. زض غٛضتی وٝ ٚؾغ ٚ فطْ ظٔیٗ ظیط ساذتٕاٖ تٝ غٛضتی تاضس وٝ اظ ٘ظط فٙی ٘تٛاٖ زض سكح قثمات احساث پاضویًٙ ٕ٘ٛز (6

. تط اساس ؾٛاتف فٙی ٚ ضٟطساظی تؼییٗ ٔی ٌطزز  5ضیة ٔمطض زض تٙس (: 3)تٙس
.  است زضآٔس حاغُ اظ ایٗ تؼطفٝ ضا تٝ حساب جساٌا٘ٝ ای ٚاضیع ٚ غطفاً زض أط تّٕه ٚ احساث پاضویًٙ ػٕٛٔی ٞعیٙٝ ٕ٘ایس  ضٟطزاضی ٔٛظف(: 4)تٙس
ی ضٛ٘س اظ پطزاذت ػٛاضؼ ایٗ تؼطفٝ ٔؼاف ٔی تاضٙس ٚ فمف ٔطَٕٛ پاضویًٙ ٔحىْٛ تٝ پطزاذت جطیٕٝ ْ تأیٗ ػسْاضجاع زازٜ ٔی ضٛ٘س یا تٝ زِیُ  100آٟ٘ا تٝ وٕیسیٖٛ ٔازٜ  ساذتٕاٖ ٞایی وٝ پطٚ٘سٜ ترّف ساذتٕا٘ی(: 5)تٙس 

. پطزاذت جطائٓ وٕیسیٖٛ ٔی ٌطز٘س 
الٔی الساْ تٝ اذص پطٚا٘ٝ ساذت وطاٚضظ ٔكاتك وطٚوی ٔػٛب ضٛضای اس جٟت تطٛیك زاض٘سٌاٖ ٔطاغُ غٙؼتی ٚ ذسٔاتی ضٟطی تطای ساذت واضٌاٜ ٚ ذطٚج اظ ٔٙكمٝ ٔسىٛ٘ی ضٟط تٝ أالوی وٝ زض سایت ٔطاغُ فٙی تّٛاض(:8)تٙس

. وّیٝ ػٛاضؼ زض ظٔاٖ غسٚض پطٚا٘ٝ اذص ٌطزز% 50 ٕ٘ایٙس
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بند 1: زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و نقل و انتقال )انجام معامله ( و همچنین درخواست مالك می باشد .
بند2: امالکی که در اثر تعریض معبر قســمتی از آن در تعریض قرار گیرد در این حالت شــهرداری می تواند عوارض موضوع این 

تعرفه را در مقابل مطالبات مالك تهاتر نماید .
بند 3: چنانچه مالك برابر ضوابط طرح های توســعه شــهری امکان اســتفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد مشمول پرداخت 

این عوارض نخواهد بود .
بند 4: امالکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی واقع می شــوند در این صورت متناســب با فاصله ملك از عرض معبر 

جدید 50درصد از عوارض موضوع این تعرفه محاسبه ووصول شود .
توجــه : در تعییــن ضریب   Kعالوه بر ارزش افزوده ناشــی از تعریض معبــر مواردی از جمله تراکم ســطح و ارتفاع نیز در نظر 

گرفته شود .

بهای خدمات 
صدور 
پروانه 

ساختمانی
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بهار- خبرنگار ســپهرغرب: رئیس شــورا 
و مســئول کمیســیون اقتصادي و درآمــد پایدار، 
کشاورزي و سرمایه گذاري شورای اسالمی شهر بهار 
در جمع اصحاب رسانه شهرستان بهار گفت: امسال 
در حالی شــاهد برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب هســتیم که دشمن ســنگ اندازی بسیاری 
در راه پیشرفت انقالب اســالمی کرده و به مقصود 

نرسیده است.
حســین فیض الهــی اضافه کرد: رمــز پیروزی 
انقالب اســالمی، رهبــری حکیمانه امــام راحل و 
درایــت مقام معظم رهبری اســت که در شــرایط 
سخت سکانداری انقالب را به دست گرفته و کشتی 
انقــالب را در دنیای پر تالطــم در امن ترین نقطه 

نگه داشته است.
وی افزود: مردم با مقاومت در برابر زیاده خواهی 
های اســتکبار جهانی در 8 ســال دفــاع مقدس و 
پس از آن در دوران ســازندگی و اقتصاد مقاومتی 
و پشــتیبانی از والیت فقیه و دستاوردهای انقالب 

نقش عمده ای را در تداوم انقالب داشته اند.
وی افزود: با تغییر سیســتم اطالع رسانی در جهان و 
دسترســی در کمترین زمان به اطالعات، نقش رسانه ها 
در اعتماد ســازی و دادن اطالعات درست در حیطه های 

گوناگون بسیار پررنگ تر از گذشته شده است.
وی بــا تاکید بر انعکاس واقعیت ها در جامعه، تصریح 
کرد: رســانه ها با نقدهای ســازنده و ایده های جدید در 
حیطه های گوناگون و تشــکیل میزگــرد هایی در زمینه 
های مختلف اجتماعی، مذهبی، سیاسی باید راهکارهای 
قابل اجرا و کارشناسی در خصوص چالش ها و مشکالت 

ارائه دهند.
وی بیان داشــت: بررســی مطالبات مردم و پیگیری 
مشــکالت آنهــا یکــی از مهمتریــن وظایف شــورای 
اسالمی شهر است که در این راستا دیدارهایی با مسئولین 
شهرستان در یک سال گذشته به صورت مستمر مشکالت 

خواسته های مردمی به گوش آنان رسیده است.
وی با بیان نقش نظارتی شــورا بر عملکرد فرهنگی، 
سیاســی، اجتماعی و بررســی مشــکالت شــهر گفت: 
یکــی دیگر از وظایــف شــورا، تنظیم بودجه ســالیانه 
برای شــهرداری است که سعی شــده به صورت عادالنه 
در قســمتهای مختلف شــهر توزیع تا همه نقاط شــهر 
از خدمات بهره مند شــوند و ارائه خدمــات برای مردم 

ملموس باشد.
وی اعالم کرد: بودجه شــهرداری بهار در سال آینده 
۱0 میلیارد و 500 میلیون تومان بســته شده که با توجه 
به وضعیت اقتصادی نســبت به ســال گذشــته افزایش 

نداشته است.
وی تصریح کرد: رســیدگی به محالت حاشــیه شهر 
جدول گذاری آسفالت ریزی که در اوایل سال ۹7 انجام 
شــد و با رویکرد عدالت محوری و عملیاتی بودن صورت 

گرفت.
وی از واگذاری زمین بــه پیمانکار برای آغاز عملیات 
اجرایــی درمانگاه تامین اجتماعی شــهر بهار خبر داد و 
گفــت: درمانگاه تامین اجتماعی از خواســته های جدی 
مردم اســت که علی رغم کلنگ زنی این پروژه در سال 
گذشته معطل مانده بود و با پیگیری های اعضای شورای 
دوره پنجــم، صدور پروانه و مجوز انجام شــده و قبل از 
عید زمین به پیمانکار واگذار خواهد شد تا در اوایل سال 
آینده ســاخت درمانگاه تامین اجتماعی آغاز و ۴۴ هزار 
نفر دارای دفترچه درمانی در شهرســتان از خدمات آن 

بهره مند شوند.
وی تصریــح کرد: یکی از نیازهای بانوان شهرســتان 
ایجاد پارک بانوان اســت که بــرای این منظور زمینی به 
وســعت ۳ هزار متر در جنب سالن ورزشی بانوان درنظر 
گرفته شــده و در دهه فجر کلنگ زنی خواهد شد و این 
پروژه در ســه فاز اجرا می شــود و فاز اول در سال ۹8 به 
بهره برداری خواهد رسید تا بانوان شهر بهار بتوانند از این 

مرکز تفریحی استفاده کنند.
حســین فیض الهی فراهم بودن زمینه سرمایه گذاری 
در شهرســتان بهار تأکید کــرد و گفت: با توجه به اینکه 
اســتان همدان، پیشرو در اســتفاده از انرژی خورشیدی 
است، برای استقرار انرژی خورشیدی در شهر بهار )جنب 
پست سید جمال الدین( پروانه اخذ شده و بحث اتصال به 
شبکه را دریافت کردیم که در صورت ورود سرمایه گذار 
از اوایل سال ۹8 انعقاد قرارداد و ساخت انجام می شود و 
درآمد پایداری برای شــهرداری به وجود خواهد آمد. وی 
یادآور شــد: در راستای ایجاد اشــتغال و سرمایه گذاری 
گســترش صنعت فرش بافی در شهرســتان بهار در دو 
سال گذشته رونق گرفته و فرش بافان و صاحبان صنایع 
دستی با حضور در نمایشگاه بین المللی با سایر استان ها 

وارد مذاکره شده که به عقد قرارداد منجر شد. 
وی کمبود طرح و ســند صنعت گردشگری را یکی از 
مشکالت شهرستان بهار عنوان کرد و گفت: بدون داشتن 
نقشــه راه نمی توانیم به مطلوب برسیم و یکی از اقدامات 
اساســی تهیه طرحهای مختلف در زمینه گردشــگری و 
سرمایه گذاری اســت تا بتوانیم از پتانسیل های موجود 
در شهرستان بهره گرفته و با سرمایه گذاران وارد مذاکره 

شویم.
وی افــزود: با توجه به پتانســیل شهرســتان بهار در 
زمینه گردشــگری، صنایع تبدیلی کشاورزی به خصوص 
ســیب زمینی و کمبــود صنایع تبدیلی در شهرســتان 
و خام فروشــی ســیب زمینی، از حضور سرمایه گذاران 
بخش خصوصی برای اجرای پروژه ها اســتقبال می کنیم 
و از ظرفیت های قانونی برای جذب و حمایت از ســرمایه 

گذاران و فعاالن اقتصادی استفاده خواهیم کرد.
رییس شــورای شهر بهار با اشــاره به انتظار ۱6 ساله 
مردم بهار بــرای تصویب طرح جامع شهرســتان اظهار 
داشت: نبود طرح جامع و طرح تفصیلی مشکالت بسیاری 
برای مردم شهر به وجود آورده که با پیگیری های فراوان 

طرح جامع شهرســتان بدون کاهش وســعت شهرستان 
آماده شــده و به زودی ابالغ خواهد شد که پس از ابالغ 
طــرح تفصیلی همشــهریان می تواند از اخــذ وام بافت 

فرسوده و تسهیالت دیگر استفاده کنند.
وی به طرح بازآفرینی شهری و توانمند سازی محالت 

اشــاره کرد و گفــت: مالک عمل 
شــهرداری بهار در سال ۹8 طبق 
بازآفرینی شهری در محالت  طرح 

مختلف خواهد بود.
افزود: شورای شهر  الهی  فیض 
نخبگان  از ظرفیت  اســتفاده  بهار 
شهرستان و خارج از شهرستان را 
در دستور کار قرار داده و از نظرات 
کارشناسان و متخصصان در حوزه 
های مختلف بهــره گرفته و برای 
تقویت حس مطالبه گری جلســات 
داشته  اقشــار مختلف  با  مختلفی 

است.
وی توجــه مســئولین را برای 
تکمیــل پــروژه های نیمــه تمام 
خواستار شد و گفت: سالن ورزشی 

کارگران شهرستان دانشکده صنایع غذایی تکمیل سالن 
ورزشــی بانوان نیازمند اعتبارات است که مسئولین باید 

تکمیل پروژه های نیمه تمام را در اولویت قرار دهند
رییس شــورای شــهر بهار تصریح کرد: برای جذب 
گردشگر در جاده کرمانشاه مجتمع ۴8 واحدی تجاری و 

تفریحی احداث شده که به زودی افتتاح و در زمینه های 
مختلف فعالیت خواهد نمود.

وی با تاکید بر اســتفاده از مدیــران بومی در ادارات 
شهرســتان گفت: با توجه به اشرافیت نیروهای بومی به 
منطقه و شرایط شهرســتان از نیروهای بومی و فعال در 

ادارات مختلف استفاده شود.
فیض الهی به طرح توسعه حرم آیت اهلل بهاری اشاره 
کرد و گفت با توجه به اینکه آیت اهلل شیخ محمد بهاری 
از شــخصیتهای برجســته و ملی محسوب می شود طرح 
توسعه حرم ایشــان در دســتور کار قرار گرفته و توجه 
بیشتر مسئوالن را می طلبد تا طرحی در خور شأن ایشان 
شامل اقامتگاه مراکز مذهبی زائرسرا برای جذب گردشگر 

دیده شود
وی تصریــح کرد: ۳0 درصد از ســاکنان شــهر بهار 

تاکنون مراجعه به شــهرداری نداشــتند ولی از خدمات 
شهرداری بهره مند می شوند.

وی درخصوص کانال کشی در شهر بهار گفت در سال 
۹۴ دو هــزار و 500 خانوار بدون فاضالب در شــهر بهار 
وجود داشــته که با تمهیدات اندیشیده شده این رقم در 

سال ۹7 به هزار و ۳00 خانوار کاهش یافته است.
وی از مــردم خواســت با پرداخت بــه موقع عوارض 

شهرداری را در ارائه خدمات یاری کند.
در ادامه مسئول کمیسیون فني و عمراني و شهرسازي 
و محیط زیســت گفت: درآمد شهرداری از محل عوارض 
محلی است که توسط شورای اسالمی شهر به تصویب می 
رسد و شورای اسالمی شهر برای رفاه حال شهروندان، در 
ضرایب شهرداری نسبت به سال ۹7 در دفترچه عوارض 
محلی هیچ گونه افزایشی نداشته و برخی تخفیفات را نیز 

اعمال نموده است.
علــي عطائي اضافه کرد: در تراکــم ارتفاع ویژه انبوه 
ســازان 20 تا 25 درصد تخفیف ارائه شــده و تخفیفاتی 
برای پروانه های تجاری با وسعت بیشتر، حذف پارکینگ، 
ســاخت هتل، رســتوران و تخفیفات 20 تا 25 درصدی 

بــرای پرداختهای نقدی عوارض در نظر گرفته شــده و 
برای ساخت و ساز در مشاغل فنی کاربری جدید به اسم 
کاربری کارگاهی )بســیار ارزان تــر از صنعتی و تجاری( 

اضافه شده است.
وی با اشــاره به پروژه والیت گفــت: این پروژه طبق 
قرارداد با شــهرداری و خریداران در 
ســال ۹۳ باید به اتمام می رسید که 
با خلف وعده پیمانکار مواجه شــد و 
علیرغم مغایرت ها شــهرداری جلوی 
پیشرفت پروژه را نگرفت و این پروژه 
هم اکنون ۹5% در قســمت مسکونی 
پیشرفت دارد و پیمانکار این واحدها 
را بــدون انشــعابات، نــرده راه پله، 
آسانســور و بدون پله فرار می خواهد 
واحدها را تحویــل متقاضیان دهد و 
این در حالی اســت که خریداران با 
پیمانکار مشــکالت عمده ای دارند و 
زمــان قطعی تحویل کامــل پروژه و 
اعالم قیمت تمام شــده پروژه باالتر 
از قرارداد توسط پیمانکار از مشکالت 
پیش رو اســت و همچنین تسهیالت 

اخذ شده برای ساختمان و سودهای سنگین 
دوران مشــارکت از دیگر مشکالت متقاضیان 

است که در پروژه به چشم می خورد.
علــی عطایی با اشــاره بــه صحبت های 
پیمانکار مبنی بر اینکه شهرداری در مقطعی 
باعث توقف کار شــده و پــروژه را به تعویق 
انداخته، گفت: پروژه در ســال ۹۴ و به دلیل 
ارائه نشــدن نقشه های ساختمانی و اضافه بنا 
متوقف شــد و این در صورتی است که طبق 
قرارداد باید یک سال قبل از آن پروژه با اتمام 

می رسید.
وی با اشــاره به ماده 6۴ قانون مالیاتهاي 
مستقیم گفت: طبق این قانون تعیین ارزش 
معامالتی امالک بر عهده کمیســیون تقویم 
امالک می باشــد و کمیســیون مزبور موظف 
اســت ارزش معامالتی موضوع این قانون را 
در ســال اول معادل دو درصد)2%( میانگین 
قیمتهای روز منطقه بــا لحاظ مالکهای زیر 
تعیین کند و این شــاخص هر سال به میزان 
دو واحــد درصد افزایش مــی یابد تا زمانــی که ارزش 
معامالتی هر منطقه به بیســت درصــد )20%( میانگین 
قیمتهای روز امالک برســد که در شــهرهایی مانند بهار 
به ضرر مردم اســت و با مقاومت شورا در دو سال گذشته 
روبرو شــده ولی امور مالیاتی اجرای این قانون را در سال 
جاری دارد که شــورای شــهر برای جلوگیری از متضرر 
شدن شهروندان 70 درصد قیمت را مالک عوارض محلی 

قرار داده است.
در ادامه ســعید غفاري مســئول کمیسیون ورزش و 
جوانان و فضاي ســبز خواســتار ورود سرمایه گذاران در 
بحث احداث شهرک گلخانه ای در شهر بهار شد و گفت: 
زیرســاختهای ایجاد شــهرک گلخانه ای در شهرستان 
بهار آماده شــده و با توجه به اصــول منابع آب احداث و 

گسترش آن بیش از گذشته احساس می شود.
وی ادامــه داد: دولت از طرح های گلخانه ای حمایت 
کرده و تســهیالت خوبــی در این زمینه بــه متقاضیان 
اعطــا می کند و در صورت ایجاد شــهرک گلخانه ای در 

شهرستان بهار 600 نفر مشغول به کار خواهند شد.
وی افزود: اتحاد و همدلی رمز موفقیت در کارها است 
و اعضای شــورای اسالمی شــهر بهار در راستای تحقق 
مطالبات به حق مردم برادرانــه در کنار یکدیگر فعالیت 

می کنند.
در ادامه حمیدرضا شیري مسئول کمیسیون حقوقي 
و امالک و نماینده شــورا در کمیسیون ماده ۱00 گفت: 
برای موفقیت در کارها باید فرهنگ ســازی شود و در این 
راستا اقدامات متنوعی صورت گرفته و شورای دوره پنجم 
در عرصه فرهنگ بهترین راهروی را از شهدا گرفته و کار 

خود را به عهد و پیمان با شهدا آغاز کرده است.
وی افزود: حضور اعضای شورا در اعیاد و ایام مختلف 
به صورت گسترده، کمک مالی به هیئات مذهبی، سمن 
ها، ورزشــکاران و تقویت روحیه معنوی در آنها، احداث 
مجتمــع ۴8 واحدی ورودی شــهر بهار بــرای توجه به 
مســائل فرهنگی، تفریحی و اجتماعی، فعال کردن پارک 
ها، کلنگ زنی پارک بانوان، خرید وســایل بازی در پارک 
ها )تا عید نصب می شود(، ایجاد زیرساخت های مناسب 
در پارک هــا برای حضور خانواده هــا، توجه به مبلمان 
شــهری و انتقال اصناف آلوده کننده بــا همکاری اداره 
صنعــت و معدن و اتاق اصناف بــه منطقه فنی صنعتی، 
ایجــاد پارکینگ در چند نقطه شــهر بهار در نظر گرفته 
شــده )در ســال آینده بهره برداری خواهد رسید( انجام 

شده است.
وی اظهار داشــت: یکی از مشــکالت شهر بهار وجود 
ســگهای ولگرد و محل پرورش سگ در روستای چشمه 
قصابان اســت که از محیط زیست خواستار رسیدگی به 
این موضوع هســتیم و تفاهم نامه ای بین شورا و محیط 
زیســت برای پیگیری مسائل شــهرک صنعتی و صنایع 
آالینده امضا شــده و در این راســتا از کشتارگاه صنعتی 

بازدید به عمل آمد.
وی خاطر نشــان کرد: تکمیل نشدن محوطه سازی 
مســکن مهر، نبود نانوایی و تاکســی از مشکالت مسکن 
مهــر بهار اســت که برنامه هایــی برای ایــن منظور در 
ســال آینده در نظر گرفته شــده است و همچنین ایجاد 
ایستگاه تاکســی در ابتدای خیابان ســید جمال الدین 
از خواســته های اهالی برای دسترســی به شــورای حل 
اختالف، حوزه علمیه و دانشــگاه آزاد اســالمی است که 
پلیس راهور باید ایستگاه تاکسی برون شهری را به جای 
دیگر منتقل کرده تا تاکســی های درون شهری در آنجا 

مستقر شوند.
وی تصریح کرد: شــورای شــهر بهار با تمام توان از 
ســرمایه گذاران حمایت خواهد کرد و از آنها می خواهیم 
در بافت فرســوده، میدان نیایش بهار و نقاط دیگر شهر 
بهار برای ایجاد مناطق گردشــگری و صنایع تبدیلی در 
شــهر بهار وارد شــوند و متخصصان به افراد سرمایه دار 

راهکار ارائه می دهند.
ســپس یداهلل ادیب عضو کمیسیون بانوان و نماینده 
شورا در کمیسیون ماده 77 شــهرداري گفت:  شورای 
اسالمی شــهر بهار نیازمند کمک فکری مردم اســت و 
بــدون مشــورت نمی تواند به موفقیت برســد و اعضای 
شــورای اسالمی شــهر بهار با تکیه بــر اعتماد و کمک 
فکري و مشــورتي همه مردم و نخبگان براي رسیدن به 
برنامه هاي پیش بیني شده در راستاي عمران و آباداني 
شــهر همیشه بهار به صورت شــبانه روزي خدمت مي 

کنند.
وی افزود: تصمیــم گیری ها بر مبنای هدف صورت 
گیــرد و اقداماتی در جهت منافــع عمومی با آگاهی در 
اولویت قرار گیرد و شــورای شــهر در مقابل تصمیمات 
اقداماتی که به ضرر مردم باشد، ایستادگی خواهد کرد. 

رئیس شورای اسالمی شهر بهار عنوان کرد:

واگذاری زمین به پیمانکار برای ساخت درمانگاه تامین اجتماعی بهار

سعید غفـاریعلی عطاییحمیدرضا شیـرییداهلل ادیبحسین فیض الهـی

 یکی از نیازهای بانوان شهرستان 
ایجاد پارک بانوان است که برای 
این منظور زمینی به وسعت 3 

هزار متر در جنب سالن ورزشی 
بانوان درنظر گرفته شده و در 
دهه فجر کلنگ زنی خواهد شد 

و این پروژه در سه فاز اجرا 
می شود و فاز اول در سال ۹۸ 
به بهره برداری خواهد رسید تا 
بانوان شهر بهار بتوانند از این 

مرکز تفریحی استفاده کنند

نبود طرح جامع و طرح 
تفصیلی مشکالت بسیاری 
برای مردم شهر به وجود 
آورده که با پیگیری های 

فراوان طرح جامع شهرستان 
بدون کاهش وسعت 

شهرستان آماده شده و به 
زودی ابالغ خواهد شد
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بهار- خبرنگار ســپهرغرب: یکی از رســالت های 
مهم شــهرداری ها ایجاد زیرساخت ها در راستای توسعه 
یکپارچه شــهر و توجه به مناطق کمتر توســعه یافته و 

توازن منطقه ای است. 
شهردار بهار با گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر در گفتگو 
با خبرنگار ســپهرغرب گفت: امروزه یکی از کارآمدترین 
ساز و کارهای مدیریت شهری برای رسیدن به مناسبات 
اجتماعی مطلوب و کاهش هزینه های وارده بر شهر توجه 
و برنامه ریزی برای ارتقای فرهنگ شــهر نشینی در بین 
شــهروندان است که نقش شــهرداری ها در نیل به این 

هدف امری بدیهی است.
مهندس حســن رمضانی افزود: آموزش و توانمندی 
ســازی شــهروندان برای ارتقای دانــش، تقویت مهارت 
ها، کســب عادت های صحیح زندگی اجتماعی و به روز 
رفتارهای مطلوب شــهروندی به ویژه در راه بهره گیری 
مناسب از امکانات شهری از جمله ضرورت های مدیریت 

شهری در توسعه فرهنگ شهر نشینی قلمداد می شود.
شهردار بهار، شــهر بهار را دارای پتانسیل های بالقوه 
دانســت و گفت: در راســتای بالفعل نمودن توانایی ها، 
چندین جلســه برای جذب ســرمایه گــذاران با حضور 
اعضای شورای شهر و افراد تاثیرگذار گذاشته شده و بانک 
اطالعاتی برای جلوگیری از ســردرگمی سرمایه گذاران 

تدوین شده است. 
وی با تاکید بر آمادگی تعامل الزم با بخش خصوصی 
در راستای ســرمایه گذاری، گفت: فراهم کردن تخفیف 
و حتی رایــگان بودن عوارض، واگذاری زمین از ســوی 
شــهرداری در مشارکت با ســرمایه گذار و صدور پروانه 
از جمله امتیازهای اختصاص یافته در تعامل با ســرمایه 
گذاران بخش خصوصی است و شهرداری بهار از سرمایه 

گذاران بخش خصوصی استقبال می کند.
شهردار بهار به پروژه های قابل افتتاح در دهه مبارک 
فجر امســال اشــاره کرد و گفت: در دهه فجر امسال 20 
پــروژه با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد و 500 میلیون تومان 

توسط شهرداری بهار افتتاح خواهد شد که شامل آسفالت 
ریزی، جدول گذاری، آبیاری تحت فشار، مجتمع تجاری 
ستاره ایرانیان اســت و عملیات اجرایی پارک بانوان نیز 

همزمان با دهه فجر آغاز خواهد شد.
مهندس رمضانی ادامه داد : کل بودجه شهرداری بهار 
در ســال جاری ۱0 میلیارد و ۴00 میلیون تومان است 
که برای 28 پروژه شــامل آسفالت ریزی، جدول گذاری، 
آبیاری تحت فشــار، زیباســازی، فضای ســبز، مبلمان 
شهری، اصالح و محوطه سازی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بودجه ســال ۱۳۹7 به صــورت عادالنه و 
متوازن با هدف بهره مندی همه محالت شهر از خدمات 
شهرداری تنظیم شد و جلســات متعدد طرح بازآفرینی 
پایدار شهری در بهار برگزار و وظایف هر یک از ارگانها و 
ادارات در این خصوص تعریف شــده است که در صورت 
اجــرای کامل این طرح اقداماتی از قبیل پرداخت وام کم 
بهره در بافت های فرســوده، آسفالت محالت و توجه به 
مراکز فرهنگی در این مناطق انجام خواهد شد و در بلند 
مدت شــاهد تغییر در سیمای حاشیه های شهر خواهیم 

بود. 
وی ایجاد زیرگذر نهالســتان را از خواسته های اهالی 
بهار عنوان کرد و گفت: با توجه به حساســیت موضوع و 
حادثه خیز بــودن آن نقطه و با پیگیــری های نماینده 
مردم بهار و کبودراهنــگ در مجلس، فرماندار و اعضای 
شــورای اسالمی شهر بهار، کلنگ زنی پروژه در دهه فجر 
انجام می شــود و این پروژه با عرض 8 متر و ارتفاع 5.5 
متر با اعتبار اولیه 200 میلیون تومان احداث خواهد شد. 
وی بــه آمار واحد شهرســازی در ۱0 ماه ســال ۹7 
اشــاره کرد و گفت صدور ۴8 مورد پروانه ســاختمانی، 
صدور 8 مورد گواهی پایان کار ساختمانی، مجوز تمدید 
8 مورد پروانه ســاختمانی، صدور ۱5 فقره عدم خالف، 
صدور ۳5 گواهی احداث ساختمانی، صدور 2 مورد مجوز 
اصالح پروانه ســاختمانی، 268 مورد استعالم از ادارات 
در خصوص صدور مجوز ســاخت و ســاز، کنترل و تایید 
25 نقشه ســاختمانی و ارسال آن به واحد درآمد، صدور 
6۴ دســتور نقشه ســاختمانی، ابالغ ۹8 مورد گزارشات 
مهندســین ناظر و تخلفات احتمالی به پلیس ساختمانی 
جهت پیگیری و اقدام، ۳00 مورد نقشــه برداری و تهیه 
کروکی از امالک و ابنیه سطح شهر و حریم، تطبیق 2۱0 
مورد کروکی امالک و ابنیه با نقشــه طرح های جامع و 

تفصیلی انجام شده است.
وی اظهار داشت: مشارکت با واحد عمران در خصوص 
25 مورد نقشــه برداری، پیمایش و پیاده ســازی برخی 
پــروژه های عمرانی، بازدید و کارشناســی 2۴0 مورد از 
امالک و ابنیه سطح شهر با توجه به وضعیت آن در طرح 
جامع و تفصیلی کاربری ها معابر و ضوابط و گزارش آن، 
بازدید و کارشناسی امالک و ابنیه سطح شهر و مطابقت 

آن بــا مجوز های صــادره جهت ملــک و اعالم گزارش 
تخلفات احتمالی به کمیســیون ماده ۱00 به تعداد یک 
هزار و ۱7۱ مورد، صدور 258 رای کمیسیون ماده ۱00، 
پاســخ به اســتعالمات ادارات اعم از بانک ها دفاتر اسناد 
رســمی آژانس های مسکن به تعداد 650 مورد، تشکیل 
پرونده جهت متقاضیان اخذ پروانه ساختمانی دیوارکشی 
تغییر کاربــری و تفکیک به تعــداد ۱۴7 مورد ممانعت 
از نود و شــش مورد از نقل و انتقــاالت از اقدامات واحد 

شهرسازی در ۱0 ماهه اول سال ۹7 بوده است.
وی افزود: قراردادهای تملک شده در سال ۹7 مقدار 
۳۴ هــزار و 5۹0 متر و قرارداد های تفکیکی به مقدار ۴ 

هزار و ۴8۹ متر مربع بوده است.
وی عملکرد واحد حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
بهــار را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: نصب دو دســتگاه 
دوربین ثبــت تخلف در محل بلوار 85 متری کشــاورز، 
ثبت نام از نــاوگان دیزلی و تمدیــد پروانه های صادره 
در ســالهای قبل، دید و صدور پروانه بهره برداری جهت 

ناوگان حمل بار درون شــهری، تمدید پروانه اشــتغال و 
بهره برداری ناوگان تاکســی درون شــهری، صدور مجوز 
ســرویس مدارس، اجــرای طرح هــای ترافیکی و رنگ 
آمیزی معابر و خطوط عابر پیاده و ســرعت کاه ها، انجام 

شده است.
وی به عملکرد واحد خدمات شــهری اشــاره کرد و 
گفت: رسیدگی و نظارت بر نظافت سطح شهر و روشنایی 
پارکها و میادین خط کشــی خیابان ها و سرعت گیر ها، 
پاکسازی حریم جاده از نخاله و زباله های تخلیه شده در 
حوزه استحفاظی شهر، تعمیرات سرویس های بهداشتی 
و تجهیز آن در ورودی خروجی و پارکهای شــهر، آماده 
نمودن نمازخانه ورودی و خروجی شــهر جهت اســکان 
مســافران، تنظیم تابلوهای راهنمای مسیر ها خیابان ها 
و مراکــز عمومی، کنترل وضعیــت خدمات دهی جایگاه 
سی ان جی شهرداری، رنگ آمیزی وتعمیرات باکس های 

سطح شــهر و شستشــوی باکس های زباله، آذین بندی 
خیابان ها و میادین سطح شهر و پرچم در مناسبت های 
مختلــف، رنگ آمیزی تیر چراغ بــرق پارک ها و جداول 
سطح شهر، شستشوی ماشین های حمل زباله به صورت 
روزانــه در جایــگاه حمل زباله، جمــع آوری نخاله های 
ساختمانی در سطح شــهر بیش از ۴500 تن به صورت 
هفتگی و حمل آن به جایگاه نخاله شــهرداری در ســال 

جاری انجام شده است.
رمضانی ادامه داد: نصب، ســاخت، تعمیر، اصالح پل 
های سطح شــهر در ۳۱ نقطه، خرید یک دستگاه تریلی 
حمل زباله، شستشــوی جوی ها و زیر پل ها در ســطح 
شهر، اصالح ســگ های ولگرد در سطح شهر، جلوگیری 
از ســاخت و ســازهای غیر مجاز اخطاریه های صادره و 
هدایــت مالکان جهت اخذ مجوز به شــهرداری، برخورد 
با ســد معبر و دستفروشــان و وانت بارها در سطح شهر، 
برخورد با متکدیان در ســطح شــهر، کنترل مجوز های 
حفاری و جلوگیــری از حفاری هــای غیرمجاز، برخورد 

قانونی با اشــرار و ایجاد و جمــع آوری چادر های نصب 
شده در داخل شــهر، کنترل بازار روز ســاماندهی آنها، 
سمپاشــی و مبارزه با علفهای هرز در ســطح شــهر نیز 

صورت گرفته است.
شــهردار بهار از 25 مورد خاکبرداری امالک قدیمی 
در حــال ریزش و دارای خطر خبــر داد و گفت: الیروبی 
کانال های ســطح شهر در محمد آباد نهالستان و خیابان 
شکوفه ها، تصفیه و نصب میله فنس در انتهای پارک الله 
برای فوتبال ساحلی، ساخت ۱0 عدد باکس زباله و تعمیر 
بیش از ۱00 عدد باکس زباله در واحد نقلیه شــهرداری، 
اجرای مناسب سازی جهت معلولین و جانبازان در اداره 
پارک الله و نمازخانه پلیــس راه، انجام امور خدماتی به 
زائرین کربال با اعزام نیــرو به کربال جهت انجام خدمات 
به زائرین، نصب روشــنایی در نقاط مختلف شهر، جدول 
گذاری در بلوار کشاورز در معابر سطح شهر، گشایی معبر 
در بلوار بسیج به منظور سهولت در امر رانندگی و تعریض 

بلوار باهنر به منظور جلوگیری از ترافیک از دیگر خدمات 
بوده است.

وی ایجاد اســتخر در انتهای پارک الله جهت هدایت 
آبهای ســطحی، بازگشایی معابر و جدول گذاری و نصب 
روشــنایی در پارک ترافیک، تشــکیل اکیپ سیار جهت 
مواقع بحرانی، نصب چراغ های ســوالر و چشم گربه ای 
در سرعت کاه ها، تصحیح بیس ریزی حفاری های انجام 
شده در سطح شــهر، افزایش نیروهای خدماتی، افزایش 
به روز رســانی ماشین آالت شــهرداری، افزایش وسایل 
بــازی در پارک هــا و میادین شــهر، افزایش چراغ های 
روشــنایی و المان های مختلف در شهر، اصالح و مرمت 
و بازسازی نقاط حادثه خیز، سپردن کارهای خدماتی به 
بخش خصوصی، انجام امور رفاهی و تفریحی به کارگران 
خدماتی، به کارگیــری نیروهای جوان در بخش خدمات 
شــهری و بازنشسته شــدن کارگران را از دیگر خدمات 

برشمرد.
وی افزود: در ۱0 ماهه گذشــته تعداد نامه های وارده 

به شــهرداری بهار 75۳0 مورد، نامه های صادره 55۹۱ 
مورد، داخلی 2۴65 مورد بوده و نامه های صادره از طریق 
شــبکه دولت ۱05۱ مورد و نامه های وارده توسط شبکه 
دولت ۱۳2۱ مورد بوده اســت و تعداد پرونده های ارجاع 
شده به واحد شهرسازی جهت بررسی 2560 مورد تعداد 
پرونده های ارجاع شده به واحد درآمد جهت اخذ عوارض 
۱۹8۴ مورد تعداد نامه های ارسالی از طریق پست ۱50 
مورد توسط واحد دبیرخانه و بایگانی شهرداری بهار انجام 

شده است
وی سمپاشــی درختان سطح شــهر علیه آفت شته، 
بــه کارگیری و اشــتغال 2۳ نفر کارگــران فصلی جهت 
آبیاری و نگهداری فضای سبز به صورت پیمانکاری، قطع 
درختان خشک شــدن سطح شهر، هرس درختان سطح 
شهر، ایجاد تشتک پای درختان سطح شهر جهت آبیاری 
مناســب، زدودن و جمع آوری علفهــای هرز موجود در 
سطوح فضای ســبز، واکاری چمن ها و گل هایی از بین 

رفته سطح شــهر، نگهداری و آبیاری فضای سبز توسط 
۴ تانکر به صورت روزانه، چمن زنی توســط دو دســتگاه 
چمن زن و دو دســتگاه حاشــیه زن، کاشــت گل ها و 
گیاهان زینتی در سطح شــهر را از اقدامات واحد فضای 

سبز برشمرد.
رمضانی اســتقبال از میهمانان و همــکاری با ادارات 
جهت اســکان مســافران نوروزی، نصب بنر در مناسبت 

هــای گوناگون و ســیاه پوش نمودن ســطح شــهر در 
مناســبت ها و نصب پرده رنگی و پرچم در ســطح شهر 
را چراغانی میادین و خیابان ها، تجلیل از زنان شاغل در 
شهرداری، تجلیل از کارگران شهرداری، برگزاری همایش 
های گوناگون، برپایی ایستگاه صلواتی، مشارکت با ادارات 
برای اجرای برنامه ها در مناسبت های گوناگون، همکاری 
با اصحاب رســانه، دیوار نویسی و زیبا سازی سطح شهر، 
مستند سازی از پروژه های شهرداری، همکاری در برپایی 
مراســمات ملی مذهبی، غبارروبی گلزار شهدا و واگذاری 
تبلیغات شــهری به بخش خصوصی توسط واحد روابط 

عمومی بهار انجام شده است.
وی بــه فعالیتهای عمرانی شــهرداری بهار  ۱0 ماهه 
اول امســال اشــاره کرد و گفت: خرید، حمل، قیر پاشی 
و پخش مکانیکی آســفالت در جاده قدیم کردســتان و 
بانــد کندرو بلوار باهنر به مقــدار ۳5۳2 تن با هزینه ای 

بالــغ بر 6 میلیارد و 500 میلیون ریال، خرید، حمل، قیر 
پاشــی و پخش دستی و مکانیکی آســفالت در محدوده 
بازآفرینی پایدار شهری و معابر اصلی شهر از جمله کوچه 
انتهای نواب، کوچه های جنب استخر، کوچه گلبرگ ۱، 
کوچه شهید بهرامی دلیر و منشعبات و کوچه هدایت به 
مقــدار ۴ هزار تن با هزینه 5 میلیارد ریال، خرید، حمل، 
قیر پاشــی، لکه گیری و پخش دستی یکنواخت آسفالت 
در معابر ســطح شــهر از جمله محله های حسن آباد و 
محمد آباد، به مقدار2200 تن با هزینه 2 میلیارد و 700 

میلیون ریال انجام شده است.
وی ادامــه داد: خریــد و حمــل مخلــوط و بیس به 
مقدار 6 هزار تن جهت زیر ســازی معابر ســطح شهر از 
جمله معابر مشــاغل مزاحم شــهری و معبــر منتهی به 
کمربندی محمدآباد با ماشــین آالت شهرداری با هزینه 
700 میلیون ریال، جدولگذاری معابر ســطح شــهر بهار 
از جمله خیابانهای شــهید یگانه راد و فرهنگ به صورت 
نهری، خیابان طالقانی و مشاغل مزاحم شهری به صورت 
کانیوا، کوچه ســحر به صورت کتابــی و چند مورد لکه 
گیری، به انضمــام خرید جداول با هزینه ای بالغ بر یک 
میلیارد ریال و خرید موزائیک جهت پیاده رو سازی معابر 
با مشارکت مردمی که ۱۴00 متر مربع موزائیک با اعتبار 

۱60 میلیون ریال انجام شده است.
وی افزود: پروژه پیاده رو ســازی خیابان امام خمینی 

)ره( با ســنگ گرانیت و خیابان طالقانــی با موزائیک با 
اعتبــاری بالغ بر 2 میلیــارد و ۱00 میلیون ریال جهت 
خرید ســنگ و اجرای پیــاده رو و پــروژه جدولگذاری 
خیابان امام خمینی )ره( با ســنگ گرانیت با هزینه ۹00 

میلیون ریال اجرا شده است.
رمضانــی اجرای پروژه های محوطه ســازی و تامین 
روشــنایی مجتمع تجاری ۴8 واحدی شهرداری واقع در 
ابتدای جاده سنندج که هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد ریال، 
محوطه ســازی و جداسازی آب شــرب از فضای سبز در 
رفوژ وســط بلوار 85 متری کشاورز مقابل جزیره شادی 
بــا هزینه 500 میلیون ریــال، جدولگذاری کوچه میهن 
و حکمت از نوع کتابی که بــا هزینه 260 میلیون ریال، 
خرید مصالح جهت ســاماندهی مرقد آیــت ا... بهاری با 

مبلغ 200 میلیون ریال را از دیگر اقدامات برشمرد.
وی اضافه کرد: پروژه ســاماندهی ورودی شهر از سمت 
همدان شــامل مخلوط ریزی، احداث ســکوی نشــیمن، 
آســفالت ریزی و تأمین روشنایی با هزینه ای بالغ بر 600 
میلیون ریال، آســفالت ریزی معابر جنب مجتمع مسکونی 
6۴ واحدی فرهنگیان به مقدار ۴00 تن با هزینه ای بالغ بر 
یک میلیارد ریال، احداث کانال دفع آبهای سطحی پیرامون 

میدان آزادگان با هزینه یک میلیارد ریال اجرا شده است.
وی تصریح کــرد: در مجموع در بحث فنی و عمرانی 
شــهرداری بهار در ۱0 ماهه اول امسال مبلغ 2۴ میلیارد 

و 620 میلیون ریال هزینه شده است. 
وی در ادامه به بیان اقدامــات واحد فناوری اطالعات 
پرداخــت و گفــت: نصب و پشــتیباني از نــرم افزارهای 
اتوماســیون اداری، مالی و نرم افزار یکپارچه شهرســازي، 
نوسازي، درآمد و صنفي و سایر برنامه های وابسته، امکان 
ســنجي، تجزیه و تحلیل، طراحي، برنامه نویســي، پیاده 
سازي، نصب، تســت و راه اندازي و پشــتیباني آموزش و 
همچنین مدیریت کلیه شــهرداري اعم از سخت افزاري، 
نرم افزاري، شبکه، وب سایت، پشــتیبان گیري روزانه از 
بانکهای اطالعاتی شــهرداری، مدیریت سرور و تجهیزات 
شــبکه و عیب یابي و تعمیر سخت افزاري رایانه ها، ایجاد 
زیرساخت شبکه کابلي و بي سیم در شهرداریها و مدیریت 
و پشتیبانی و به روز رسانی روزانه سایت شهرداری توسط 

واحد فناوری اطالعات شهرداری بهار انجام شده است.
وی اعالم کرد: در سال جاری ۱05 مورد آتش سوزی 
و ۳5 مورد حادثه در به واحد آتش نشــانی شــهرداری 
بهارگزارش شده اســت که تعداد 288 نفر برای عملیات 
آتش ســوزی و حادثه به محل اعزام شــده اند و  مدت 
عملیات انجام شــده در آتش ســوزي و حادثه 8 هزار و 
۴۱۹ دقیقه )۱۴0ساعت و ۱۹ دقیقه( بوده و تعداد افراد 
فوتــی در آتش ســوزی وحادثه 5 مــرد و ۱ زن و تعداد 
مجروحین در آتش ســوزي و حادثــه 20 مرد و ۱۴ زن 

بوده است.

مهندس حسن رمضانی عنوان کرد:

شهرداری بهار از سرمایه گذاران بخش خصوصی
 استقبال می کند
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ویژه شهرستان بهار

یکشنبه 14 بهمن ماه  1397   شماره 1401 

از تعامل و همکاری شما با اصحاب رسانه به ویژه 
نماینده سپهرغرب در شهرستان بهار صمیمانه 

سپاسگزاریم.

یی  جناب آاقی مـهدی خدا

طالبی - نماینده سپهرغرب در شهرستان بهار

روابط عمومی شهرداری شهر بهار
از تعامل و همکاری شما با اصحاب رسانه صمیمانه 

سپاسگزاریم.

جناب آاقی  اهدی شالبافیان

سعید ماهری پیرو
 نماینده و خبرنگار صدا و سیما در شهرستان بهار

مسابقه فرهنگی اجتماعی بزرگ دهه فجر
به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اســالمی روزنامه سپهر غرب با مشارکت ستاد اقامه نماز، شهرداری بهار، اداره 
تبلیغات اسالمی شهرستان بهار و کانال خبری آوای بهار مسابقه فرهنگی اجتماعی بزرگ دهه فجر را برگزار می کند. در این مسابقه به 10 نفر از شرکت 

کنندگان جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

1- این سخن از کیســت ما می خواهیم معنویت 
انقالب اسالمی را به جهان صادر کنیم؟

الف( امام خمینی  )ره(
ب( مقام معظم رهبری 

ج( شهید مطهری 
د( شهید بهشتی 

2- اولین انتخابات سراســری چند روز پس از 
پیروزی انقالب اسالمی در ایران برگزار شد؟

الف( ۳0 روز
ب( 50 روز 
ج( 60 روز

د( ۱00 روز

3- دولــت موقت در چه تاریخی توســط امام 
خمینی رحمة اهلل تعیین شد؟

الف( ۱0 بهمن ۱۳57
ب( 25 بهمن ۱۳57

ج( ۱0 دی ۱۳57
د( ۱5 فروردین ۱۳57

4- کدام ویژگی انقالب اســالمی ایران با سایر 
انقالب های جهان متفاوت به نظر می رسد؟ 
الف( گسترش روحیه انقالبی در میان آحاد مردم 

ب( رهبری واحد در تمام مراحل انقالب 
ج( اتحاد همه گروه های انقالبی 

د( شجاعت جوانان در مبارزه با طاغوت

5-  کدام یک از اهداف و ارزشهای انقالب اسالمی 
در شعارهای انقالبی مردم بیشتر تبلور داشت؟

الف( اقتصادی 
ب( فرهنگی 
ج( سیاسی 
د( اجتماعی

وزیر حکومت  نخســت  بختیار  6-  شــاهپور 
شاهنشاهی از کدام حزب سیاسی در ایران بود؟ 

الف( جبهه ملی ایران 
ب( حزب توده 

ج( نهضت آزادی ایران 
د( حزب خلق ایران

اجتماعی  مهمترین دســتاورد  گزینه  کدام   -7
انقالب اسالمی ایران در سطح داخلی است؟ 

الف( فرهنگ مردم ساالری دینی 
ب( ارتقاء جایگاه زن در اجتماع 

ج( ایجاد روحیه خودباوری 
د( رشد علمی و آموزش های عمومی

8-  مهمترین ویژگی امام خمینی که ایشان را از 
رهبران سایر انقالب ها متمایز می کرد کدام است؟

الف( الهی بودن و اعتقاد راسخ ایشان به اسالم 

ب( روحیه انقالبی و شجاعت 
ج( ساده زیستی و مردمداری 

د( سازماندهی گروه های مختلف مذهبی

9-  بعد از پیروزی انقالب اســالمی ایران اولین 
وزیر آموزش و پرورش ایران چه کسی بود؟ 

الف( شهید مطهری 
ب( شهید باهنر 

ج( شهید رجایی 
د( شهید بهشتی

10-  امام خمینی رمز پیروزی ملت را در انقالب 
اسالمی کدام مورد می داند؟ 

الف( ایمان و وحدت کلمه 
ب( دست انتقام حق از ظالمین 

ج( روحیه انقالبی مردم 
د( قیام پابرهنگان و مستضعفین

11-  این سخن از کیست انقالب اسالمی قدرتهای 
استکباری را به ذلت و خواری نشانده است؟ 

الف( امام خمینی 
ب( مقام معظم رهبری 

ج( شهید بهشتی 
د( شهید رجایی

12-  دیدار همافران نیروی هوایی در چه تاریخی 
با امام خمینی رحمت اهلل انجام شد؟

الف( ۱2 بهمن ۱۳57 
ب( ۱۹ بهمن ۱۳57 
ج( 2۱ بهمن ۱۳57
د( 22 بهمن ۱۳57

13-  امام خمینی بعد از دستگیری توسط ساواک 
ابتدا به کدام کشورها تبعید شد؟

الف( ترکیه _ فرانسه 
ب( ترکیه _ عراق 
ج( عراق _ فرانسه 
د( عراق _ سوریه

14- هجوم ماموران ســتم شاهی رژیم پهلوی به 
مدرسه فیضیه قم در چه تاریخی اتفاق افتاد ؟ 

الف( اسفند ۱۳۴۱ 
ب( فروردین ۱۳۴2 

ج( اردیبهشت ۱۳۴2 
د( تیر ۱۳۴2

15-  قیام مردم تبریز به مناســبت چهلمین روز 
شهادت شهدای قم در چه تاریخی انجام شد؟ 

الف( دی ماه ۱۳56 
ب( خرداد ۱۳56 

ج( بهمن ماه ۱۳56 
د( آبان ماه ۱۳56

16-  استاد شهید مرتضی مطهری در چه تاریخی 
و توسط چه گروهی به شهادت رسید؟ 

الف( ۱2 اردیبهشت ۱۳58 گروه مجاهدین خلق
ب( تیر ماه ۱۳58 گروه فرقان

ج( 8 اردیبهشت ۱۳58 گروه فرقان
د( ۱2 اردیبهشت ۱۳58 گروه فرقان

نام:

نام خانوادگی:

شماره ملی:

شماره تماس:

شرکت کنندگان در مسابقه می توانند پاسخنامه 
سواالت را تا 30 بهمن به کتابخانه عمومی  شهید 
باهنر، کتاب فروشی یزدان پناهی واقع در ابتدای 
خیابان 17 شــهریور و در تلگــرام به آی دی 
avayebahari@ ارسال نمایند. الزم به ذکر است که 

کپی پاسخنامه نیز پذیرفته می شود.
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رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بهار

بیش از 3۲ هزار نفرساعت گشت های راهداری 
در محورهای شهرستان بهار

بهار- خبرنگار سپهر غرب: شهرستان بهار از منظر 
راهــداری و حمل و نقل جاده ای از جایگاه ویژه و بســیار 
مهمی در استان همدان برخوردار است زیرا بزرگراه شریانی 
همدان-ســنندج و بخش اعظم بزرگراه شریانی همدان-

کرمانشــاه که هر دو جزء پر ترافیک ترین راههای استان 
می باشند و همچنین محور غار علیصدر که مهمترین جاذبه 
توریستی استان همدان می باشــد و محور های پر تردد 
دیگری از جمله محور کوریجان-بهار و راههای روستایی 

شبکه ای در حوزه این شهرستان قرار دارد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان 
بهار ضمن تبریک فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی، در گفتگو با خبرنگار مــا گفت: اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بهار در راستای 
تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی، که 
همان خدمت به مردم است و به منظور حفظ و نگهداری 
و ایمن سازی محورهای مواصالتی، فعالیت و تالشهای 
بی وقفه و شبانه روزی موثری داشته است و در این زمینه 
موفق به اجرای طرح ها و برنامه های فراوان و چشمگیری 

در سالجاری شده است.
محمد آقامحمدی اضافه کرد: در ســال جاری بیش 
از ۳2 هزار نفرســاعت گشت های راهداری در محورهای 

شریانی، اصلی و فرعی و روستایی انجام شده است.
وی از آمادگی کامل این اداره جهت عملیات زمستانی 
خبر داد و گفت: ۳2 دســتگاه ماشــین آالت مستقر در 
۴ راهدارخانه جهت عملیات برفروبی بصورت آماده باش 
هستند و حدود ۱776 کیلومتر باند عملیات نمک پاشی 
در سطح راه های شهرستان و بیش از ۱۴20 کیلومتر باند 

برفروبی صورت گرفته است.

آقامحمدی از روکش ۱8 کیلومتر از راه های شریانی، 
اصلی و روســتایی این شهرستان در سال ۹7 خبر داد و 
ابراز داشت: همچنین در این مدت 57 کیلومتر از راه های 

آسفالته این شهرستان شانه سازی شده است.
وی با تاکید بر اینکه در سطح جاده های شهرستان 
بهار اقدامات بســیار موثری در زمینه ایمن سازی راه ها 
به منظور ایجاد بستر مناســب، تردد و کاهش تلفات و 
حوادث جاده ای انجام شــده اســت، یادآور شد: در سال 
گذشــته لکه گیری راه های شریانی به میزان ۱6 هزار و 
۴۴6 مترمربع، لکه گیری راه های اصلی و فرعی به میزان 
67 هزار و 50 مترمربع و لکه گیری راه روستایی به میزان 
6 هزار و50 متر مربع، پاک کردن و تنظیم قنوها با گریدر 
در ۴0۱ کیلومتر، تنقیــه و الیروبی پل ها در ۳۴۱ متر 

مکعب انجام شده است.
رییس اداره راهداری بهار از پاکســازی شانه و حریم 
راه از نخالــه و زباله به میــزان ۱۳6۴ کیلومتر خبر داد 
و گفــت: ریگالژ راه های شــنی در 8 کیلومتر، ریگالژ و 
تسطیح شانه راههای آسفالته در ۳۹۳ کیلومتر، اصالح 
پیچ هــای خطرناک ۱2 مورد، اصالح تقاطع ها 6 مورد، 
احداث دوربرگردان و پارکینــگ ۱5 مورد، تهیه و انبار 
نمودن 6 هزار و 600 تن ماســه و نمک، عملیات نمک 
پاشی در ۱776 کیلومتر باند از راهها در ۱۴20 کیلومتر 
ماند در سطح راهها و ریزش برداری ۱50 متر مکعب در 

سال ۱۳۹7 انجام شده است.
این مســئول در ادامه درزگیری راههای آسفالته به 
طول 66 کیلومتر، موج تراشی سطوح آسفالته در 57۱۴ 
مترمربــع، اصالح قیرزدگی در راه های آســفالته ۳ هزار 
متــر مربع، احداث رمپ های ورودی و خروجی مجتمع 

خدمات رفاهی به همراه روکش آسفالت رمپ و محوطه، 
احداث پل عابر پیاده در روستای پهنه بر، تعمیر و مرمت 
ساختمان های راهداری، احداث و تعریض پل به صورت 
با کســی و امانی 8 دستگاه و ســاماندهی پل به عنوان 
احداث زیرگذر یک دســتگاه را از دیگر اقدامات اجرایی 

این اداره در سال ۹7 برشمرد.
آقامحمدی افزود: پاکسازی سطح راه از الشه حیوانات 
به تعداد 7۴8 مورد، اصالح شــیب شیروانی در ۴2 هزار 
و 6۳0 مترمکعب، ترانشــه برداری در 5 هزار متر مکعب، 
احداث حفاظ خاکی به طول ۳۳0 متر، خط کشی راه های 
آســفالته در ۱۴۳ کیلومتر، تعمیر 28۹7 تابلو اخطاری و 
انتظامی، نصب ۱670 تابلو اخطــاری و انتظامی، تعمیر 
7۱5 مترمربع تابلو اطالعاتی و نصب 252 متر مربع تابلو 
اطالعاتی، نصب بازتاب ایمنی و استوانه ای ۴2 عدد، نصب 
8 عدد سرعت گیر، تعمیر 88 شاخه گاردریل، نصب 65 
شــاخه گاردریل، توسعه یک دستگاه چراغ چشمک زن، 
شستشوی ۳0 کیلومتر گاردریل، 80 کیلومتر نیوجرسی، 
2۹ هزار و 6۳5 عدد عالئم ایمنی نیز توسط اداره راهداری 

و حمل و نقل جاده ای بهار انجام شده است.
وی رســیدگی به مسائل تجاوز به حریم 62۹ مورد، 
رفع تجاوز از حریم ۱۱6 مــورد، رنگ آمیزی عالئم ۳6 
عــدد، تاثیر آزادســازی حریــم راه در ۱۴۱2 کیلومتر، 
آشکارســازی ۴۹ نقطــه پرحادثــه، ایجاد شــیارهای 
طولی در ۴۱ کیلومتر، ایجاد شــیارهای عرضی در 0.۳ 
کیلومتر، ایمن ســازی دماغه ها ۴۳ عدد و ایمن سازی 
سر حفاظ های پل و گاردریل و نیوجرسی ۳6۴ عدد را از 

اقدامات دیگر عنوان کرد.

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان بهار خبر داد:

بیمارستان 85 تختخوابی بهار در دهه فجر افتتاح شد
بهــار- خبرنگار ســپهرغرب : بــا عنایت به 
رهنمودهای مقام معظم رهبــری در خصوص اقتصاد 
مقاومتــی و حمایت از کاالی ایرانی و در ســالی که با 
بد عهــدی و تحریم آمریکایی ها، فشــار اقتصادی بر 
ملت ایران حاکم اســت، اداره راه و شهرسازی توانسته 
در طول ســالجاری نیز همانند سنوات قبل، عملکردی 
ویژه و حایز اهمیت در حیطه وظایف خود داشته باشد. 
رییس اداره راه و شهرســازی شهرستان بهار ضمن 
گرامیداشــت ایام اهلل دهه فجــر در گفتگو با خبرنگار 
ما گفت: داشتن زیر ســاختهای بهداشتی در هر شهر 
باعث ارتقای شــاخص های زندگی و ســالمت جامعه 
ســاکن در آن منطقه می شود، در همین راستا اداره راه 
و شهرسازی توانســته عملیات اجرایی بیمارستان 85 
تختخوابی در ۴ طبقه و با دارا بودن بخشهای طبقه اول 
اورژانس، دیالیز، رادیولوژی و درمانگاه، طبقه دوم دارای 
بخشهای جراحی و زایمان، طبقه سوم شامل بخشهای 
بســتری، icu،  ccu و طبقه چهــارم عملکردی اداری و 

بستری تکمیل در دهه فجر افتتاح نماید.
حســین ونایی افزود: در راســتای اجرای مواد ۳۴ 
و ۳5 قانــون نظام مهندســی و کنترل ســاختمان با 
موضوع نظارت عالیه ادارات راه و شهرســازی بر اجرای 
مقررات ملی ســاختمان، این اداره با توجه به 56 مورد 
تخلف در ســاخت و ســازهای صورت گرفته و مغایر با 
ضوابط و مقررات شهرســازی و معماری، در سالجاری، 
تذکرات الزم را به مجریان داده و با مراجع صدور پروانه 

ساختمانی مکاتبات مقتضی نیز انجام شده است. 
وی تصریــح کرد: در باب اجرای مــاده ۱۴7 قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد سند رســمی نیز تا کنون 68 فقره از استعالمات 
بررســی و پاســخ الزم داده شده اســت و همچنین با 
پیگیــری های این اداره 6 برگ ســند تک برگی برای 
مالکین مساکن مهر فرهنگیان انتقال داده شد و اسناد 
اراضی جنب فرمانداری بهار در قالب ۴6 برگ سند تک 

برگی به نام دولت جمهوری اسالمی ایران انتقال یافت.
وی با اشــاره به طرح بازآفرینی پایدار شهری گفت: 
اداره راه و شهرسازی در راستای تحقق باز آفرینی پایدار 
شــهری و تاکیدات ریاســت محترم جمهوری و مقام 
عالی وزرات در رابطه با مناطق بافت فرســوده شهری، 
محالت هدف را شناســایی و به منظور ارتقاء ســطح 
زندگی ســاکنین، با قرار دادن مشــوق مالی به صورت 
وام ســاخت مسکن، آنها را نسبت به بازسازی و ساخت 
واحدهای جدید ترغیب نموده و این امر باعث توســعه 
همه جانبه شــهر در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و 
کالبدی می شــود و برای تحقق این امر و پیگیری آن 
تاکنون چندین جلســه در شهرداری و راه و شهرسازی 

برگزار شده است.
وی به پیگیری های انجام شــده بــرای جذب قیر 
یارانه ای اشــاره کرد و گفت: اداره راه و شهرسازی بهار 
توانست 80 تن قیر یارانه ای برای آسفالت کوچه های 
5 محله به مســاحت ۱۴۴60 مترمربع معابر هدف در 
بافت فرسوده شهر بهار در اختیار شهرداری قرار دهد و 
در راســتای اجرای بند ه تبصره ا قانون بودجه ۹6 کل 
کشــور، اداره راه و شهرسازی جهت روکش آسفالتهای 
معابر اصلی شــهر که عالوه بر ســرویس دهی شهری، 
نقشی شریانی برای ترددهای عبوری دارند و همچنین 
آســفالت معابر محالت هدف باز آفرینی شهری، مقدار 
500 تــن قیر یارانــه ای جهت شــهرداری اللجین و 
نزدیک به ۳20  تن برای شــهرداری بهار از قیر یارانه 

ای تخصیص داده است. 
ونایی به عملکرد حوزه راهسازی اشاره کرد و گفت: 

در راســتای اهداف پدافندی، ایجاد راههای شبکه ای، 
اتصال محور همدان - سنندج به محور همدان- بیجار، 
احداث مسیر راه قیدلی بالغ- حسن قشالق در دستور 
کار قرار گرفت و بــا انتخاب پیمانکار این پروژه هم در 

حال اجرا می باشد. 
وی افــزود: کنار گذر غربی شــهر همدان عالوه بر 

اینکه نقش بســیار پررنگ و حایز اهمیتی برای انتقال 
بار ترافیک عبوری از داخل شهر به بیرون داشته، دارای 
کارکردی اقتصادی نیز می باشــد که توسط اداره راه و 
شهرســازی پیگیری می شــود و در آخرین تصمیمات 
اتخاذ شــده در کمســیون ایمنی، مقرر گردید که این 
محور با توجه به داشــتن ردیف و اعتبار ملی به صورت 
چهار خطه اجرا شود که این مهم بعد از اتمام عملیات 
اجرایی مسیر در حال احداث فعلی و با شروع به ساخت 
الین بعدی اتفاق خواهد افتاد و تمام تقاطع ها با مسیر 

احداثی هم با این دید کامل می گردد.
رییس اداره راه و شهرســازی شهرستان بهار اظهار 
داشت: محور همدان- گل تپه به طول 70 کیلومتر بوده 
و کارکردی گردشگری داشــته و از محورهای پرتردد 
شهرستان اســت که با پیگیری های امسال مسئولین 
اســتان، فرمانداری شهرســتان و  نماینده مردم بهار و 
کبودراهنگ در مجلس شــورای اسالمی با وزارت راه و 
شهرســازی و مالقات های انجام شده با معاونت وزیر، 
این پروژه در جدول بیست کشور که شامل پروژه های 
اولویت دار می باشــند قرار گرفت و مقرر شــد که این 
پروژه با مشارکت بخش خصوصی به صورت چهار خطه 
اجرا گردد که در همین رابطه مطالعات آن نیز توســط 
مشاور انجام شده و در صورت تخصیص اعتبار در سال 

آینده کارهای اجرایی آن هم شروع خواهد شد.
وی تقاطع غیر همســطح نهالســتان را از مطالبات 
مردم شهرســتان بهار برشــمرد و گفت با پیگیریهای 
فرمانــدار بهار و نماینده مردم بهــار و کبودراهنگ در 
مجلس شــورای اســالمی، مطالعات مربوط به تقاطع 
غیرهمســطح نهالســتان که یکی از نقاط حادثه خیز 
در منطقه و نیز اســتان می باشد، انجام شده و پیمانکار 
مربوطه هــم اکنون پــس از تجهیــز کارگاه در حال 

بتن ریزی باکس ها و عملیات اجرایی می باشد. 

گل های سرسبد آموزشگاه بوعلی سینا شهرستان بهار
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بدینوسیله از زحمات مدیر محترم حسین احمدی و کلیه کارکنان مدرسه آقایان: 
باقری، حسینی، ایزدی، نوریه، یگانه، بهادربیگی، دینی، نصرتی، عباسی، 

عبدالمالکی، مرتضایی، غالمی، ولی اقبال، حبیبی، خسروی، هوشدار، طاهری، 
وصالی، قره خانی، خسروی زاده، مستعلی در راستای رشد 27 درصدی نسب 

به سال 96 و قبولی صددرصدی دانش آموزان در دی ماه 1397 صمیمانه 
سپاسگزاریم.

انجمن اولیاء و مربیان و مدیر مدرسه بوعلی سینا


