


 َا معايوت امًر دَياري





 باسمه تعالي

 ممذمـــ2ٍ

ضْشداسْٗب  آى ٍ سبصهبًْبٕ ػوَهٖ ؿ٘ش دٍلشٖ اص جولِ،ّبٕ دٍلشٖ ٍ ٍاثسشِ ثِ  اًجبم ّشگًَِ هؼبهلِ ٍ اًجبم ّضٌِٗ دس دسشگبُ        

ٖ  ٍهبلٖ هشثَقِ اسز هبًَى ٍ هوشسار  ٍ دّ٘بسْٗب هسشلضم سػبٗز ِ هؼشجاش ًاِ ثا    غحز اًجبم هؼبهلِ ثشاسبس اسٌبد ٍ هذاسى هابل

ّوچٌ٘ي هساشٌذ   جبس دشداخز ّضٌٗااِ خَاّذ ثااَد.هالى اػش ،ضااَد ػٌَاى اسٌبد ٍ هذاسى هثجشِ دس هَاً٘ي هبلٖ اص آى ًبم ثشدُ هٖ

دّ٘بسْٗب دسشَسالؼول قشص  ل ٍحذر سٍِٗ دس سٌظ٘ن حسبةز اػوبهٌلق اسز جْ ٍصاسر ًطَس ،ًبهِ هبلٖ دّ٘بسْٗب آٗ٘ي 34هبدُ ثِ 

ِ  ثٌذٕ ّضٌِٗ سِْ٘ اسٌبد ّضٌِٗ دّ٘بسْٗب ٍ هذاسى ؾو٘وِ آى ٍ ّوچٌ٘ي قشص قجوِ سٌظا٘ن ٍ ثاشإ اجاشا ثاِ ،ّبٕ دّ٘بسْٗب سا سْ٘ا

 .ّ٘بسْٗبٕ سشاسش ًطَس اثالؽ ًٌذد

ثخطذاسْٗب ٍ دّ٘بسْٗب اثالؽ ًوَدُ ٍ ثِ غَسر ده٘ان ٍ ثِ كشهبًذاسْٗب،دسشَسالؼول دَ٘سز سا  لزا اسشبًذاسْٗب )هؼبًٍز اهَس ػوشاًٖ(،

 سػبٗز هلبد آى سَسف دّ٘بسْٗب ًظبسر جذٕ ًوبٌٗذ. ًبهل ثش

ّشگًَِ هؼبهلِ ٍ اًجبم ّضٌِٗ سا ٍكن هلبد  ،هٌكجن ثش هلبد دسشَسالؼول دَ٘سز ًبهِ هبلٖ دّ٘بسْٗب ٍ دّ٘بسْٗب هَظلٌذ ثب سػبٗز آٗ٘ي

 اًجبم دٌّذ. زًَس،هوشسار هبلٖ ه





 َشيىٍ يمذارن ضميمٍ آن   دستًرالعمل طزستُيٍ اسىاد 

اسبس  هبًَى سكج٘ن سوق  هَؾَع اٗي هبدُ ثش سوق هؼبهالر دّ٘بسْٗب ،ّب ًبهِ هبلٖ دّ٘بسٕ آئ٘ي 2سجػشُ ٗي هبدُ  ثِ اسشٌبد     

 08هابدُ   ٍ 08ج هابدُ   ة ٍ اغالح ثٌاذّبٕ الاق   هبًَى دس ّبٕ هزًَس ًػبة ضْشداسٕ سْشاى ثب ٍ هؼبهالر ضْشداسْٗبٕ ًطَس

 ثَد. سـ٘٘شار ثؼذٕ آى خَاّذ ٍ 2432هػَة  هبًَى هحبسجبر ػوَهٖ ًطَس

 ذ.ًضَ اسصش ثِ سِ دسشِ سوس٘ن هٖ ًظش هؼبهالر اص ّب، ًبهِ هبلٖ دّ٘بسٕ آئ٘ي 2ثِ اسشٌبدهبدُ  ٍ الزًشغذسسَجِ ثِ هكبلت  ثب

معامالت جشئي  –الف 

 تًسطمعامالت م –ب 

معامالت عمذٌ -ج

هبلٖ ثبٗسشٖ هسئَل اهَس هوذهبسٖ اسز ًِ هٖ داسإ هشاحلٖ ٍ ،گشدد ثِ اًجبم ّضٌِٗ هٖ ًِ هٌجش هؼبهالر هزًَس ّشٗي اص

 دشداخشٖ ّضٌِٗ هشثَقِ ًوبٗذ. ؾو٘وِ سٌذ هذاسى هثجشِ ّضٌِٗ هزًَس ٍ ػٌَاى اسٌبدِ ث هوذهبر اًجبم ّضٌِٗ سا دّ٘بسٕ هشاحل ٍ

 معامالت جشئي  –لف ا

هؼابهالر   هوذهبر اًجبم ّضٌٗاِ دس  ثبضذ هشاحل ٍ خشٗذ ثشإ هؼبهالر جضئٖ هجلؾ هؼبهلِ هٖ ثبسَجِ ثِ اٌٌِٗ هجٌبٕ ًػبة دس      

 ضذ:ثب ضشح رٗل هِٖ جضئٖ ث

 .(2)كشم ضوبسُ ًبال سٌظ٘ن دسخَاسز خشٗذ ا2الق

 اسبس ثَدجِ هػَة هشثَقِ. ثش هبلٖ ٍ سَسف هسئَل اهَس ًبال خشٗذ ه٘ي اػشجبسأس ا2الق

 سَسف دّ٘بس. ًبال خشٗذ دسشَس ا4الق

 ًظش. قجن هطخػبر هَسد ًبال خشٗذ ا3الق

ًبم دّ٘بسٕ هشثَقِ.ِ سَسف كشٍضٌذُ ث ًبال خشٗذ كبًشَس غذٍس ا 5الق

 اهؿبٕ هجؽ اًجبس ٍ ؽ اًجبسسٍٕ هج اًجبس ثِ ّوشاُ ضوبسُ ثجز دكشش هجؽ اًجبس غذٍس ٍ سحَٗل ًبالٕ خشٗذاسٕ ضذُ ثِ اًجبس ا 8الق

 .(2)كشم ضوبسُ سَسف اًجبسداس

ٖ   غَسر هجلس ًبالٕ هػشكٖ ًِ هساشو٘وب   ا3الق ٍ  گاشدد. غاَسسوجلس ًابالٕ هػاشكٖ ثَسا٘لِ سحَٗال       هػاشف ها  گ٘شًاذُ 

 .(3شم ضوبسُ اااا)ك ضذ خَاّذ حَالِ اًجبس هجؽ ٍ هجٌبٕ غذٍس گشدد ٍ اهؿب هٖ  دٌّذُ سٌظ٘ن ٍ سحَٗل

حاذاهل ثْابٕ هوٌاي اًجابم      اٌٌِٗ هؼبهلِ ثب ه٘ذ ٗبحست هَسد ٍ ٍ الزًش حسبثذاسٕ هٌؿن ثِ ًلِ٘ هذاسى كَم سٌذ سٌظ٘ن  0الق

 .(5)كشم ضوبسُ  گشدد ٘ذأٗحسبثذاسٕ سَسف هشػذٕ خشٗذ س رٗل سٌذ دزٗشكشِ اسز دس

 حسبثذاسٕ سَسف رٌٗلغ. سٌذ اهؿبء ٍ دشداخز هْش اخز سس٘ذ ًبم رٌٗلغ ٍِ چي ث غذٍس 9الق

 معامالت متًسط –ب 

ر هشَسف هؼبهال هوذهبر اًجبم ّضٌِٗ دس هشاحل ٍ ،ثبضذ ثشإ هؼبهالر هشَسف هجلؾ هؼبهلِ هٖ خشٗذ ثبسَجِ ثِ اٌٌِٗ ًػبة دس

 دزٗشد: ضشح رٗل غَسر هِٖ ث

 .(2شم ضوبسُ اا)ك سَسف ٍاحذ هشثَقِ ًظش هطخػبر هَسد خذهبر ثب ٗب ٍ سٌظ٘ن دسخَاسز خشٗذ ًبال سِْ٘ ٍا 2ة

 ثشاسبس ثَدجِ هػَة هشثَقِ. هبلٖ ٍ ه٘ي اػشجبسخشٗذ ًبالٗبخذهبر سَسف هسئَل اهَسأس ا2ة

 خذهبر سَسف دّ٘بس. ٗب ًبالٍ خشٗذ دسشَس ا4ة





 خاذهز هاَسد   ٗاب  دٌّذگبى ًبس اًجبم ٗب ًشجٖ ثِ غَسر جذاگبًِ سَسف كشٍضٌذگبى ًبالٍ سٌو٘ل حذاهل سِ كوشُ اسشؼالم ثْب ا3ة

ز قاشح دسًو٘ساَ٘ى هؼابهالر    خشٗذ دّ٘ابسٕ جْا   هَسأاسائِ آى ثِ ه ٍ ر هشثَقِ سَسف كشٍضٌذگبى هزًَساسشؼالهب اهؿبء ٍ ًظش

 (.0)كشم ضوبسُ هشَسف

 )هسائَل اهَسهابلٖ    هَاكوز اػؿب ًو٘سَ٘ى هؼبهالر هشَساف هشًات اص   ًو٘سَ٘ى هؼبهالر ثِ ّوشاُ اهؿب ٍ غَسسجلسٔ ا5ة

)كاشم   ًواَدُ اساز   د٘طاٌْبد  ضذى كشد ٍاجذ ضشاٗف ًِ حذاهل ثْبٕ هوٌٌِ سا شًذُث هجٌٖ ثش ًوبٌٗذُ ضَسإ اسالهٖ سٍسشب( -دّ٘بس

 .(9ضوبسُ

غَسر ٍؾؼ٘ز هشثَقِ ثشاسابس ًاشپ د٘طاٌْبدٕ ثاِ ٗب خشٗذ ٍ اسائِ كبًشَس ثشًذُ اسشؼالم ٍ ثب سٌظ٘ن هشاسداد ٗب ٍ ًبال خشٗذ ا 8ة

دّ٘بسٕ.

 اهؿبٕ هاجؽ اًجابس   ٍ سٍٕ هجؽ اًجبس اًجبس ثِ ّوشاُ ضوبسُ ثجز دكشش هجؽ اًجبس غذٍس سحَٗل ًبالٕ خشٗذاسٕ ضذُ ثِ اًجبسٍ 3ة

 (.2)كشم ضوبسُ سَسف اًجبسداس

، ًَد .... ، خبىضًَذ ًظ٘شخشٗذ هػبلح سٌظ٘ن غَسسوجلس هػشف هسشو٘ن ثشإ اجٌبس هػشكٖ ًِ هطوَل هجؽ اًجبس ًوٖ  0ة

هجٌبٕ غذٍس هجؽ  اهؿب گشدد ٍ دٌّذُ سٌظ٘ن ٍ سحَٗل گ٘شًذُ ٍ هَاد كبسذضذًٖ، غَسسوجلس ًبالٕ هػشكٖ ثبٗذ ثَس٘لِ سحَٗل ٍ

. (3)كشم ضوبسُ  ثَدحَالِ اًجبس خَاّذ  اًجبس ٍ

  رٗػالح ضَسإ اسالهٖ سٍسشب. ًوبٌٗذًُلش  ٗيٍ  دّ٘بسدٍ ًلش ثب اًشخبة غَسسجلسِ ًو٘سَ٘ى سحَٗل هشًت اص  ا9ة

ٍ    دٌّذگبى ًبس ا ٗب اًجبم ًِ كشٍضٌذگبى ٍ غَسسٖ دس 28ة ٍ   ص سٌظ٘ن ٍ سسل٘ن اساشؼالم ثْاب خاَدداسٕ ًوبٌٗاذ  خاذهبر   ٗاب ًابال 

سػَٗت ًو٘سَ٘ى هؼبهالر هشَسف ثب دسشَس دّ٘بس ثاب   هَس خشٗذ ٍأهَجِ ه گضاسش هسشذل ٍ اًحػبسٕ ًوشش اص سِ هٌجغ ثبضذ ثٌبثش

غالح دّ٘بسٕ ثالهبًغ اسز.  ًظش گشكشي غشكِ ٍ ٗب دس ًوششٗي ثْبٕ هوٌي ٍ

 ( ٕ سٌذ حسبثذاسٕ سَسف رٌٗلغاهؿب هْش ًٍلغ ٍاخز سس٘ذ دشداخز ) ًبم رِٕ غذٍس چي ث دشداخز ّضٌِٗ ٍ سٌظ٘ن سٌذ ا22ة

ًبهِ هبلٖ دّ٘بسٕ ثبضذ  آئ٘ي 22ٗب اًجبم ًبس ٗب خشٗذ خذهبر سَسف دّ٘بسٕ داسإ ضشاٗف هبدُ  ًِ خشٗذ ًبال ٍ غَسسٖ دس ا2سجػشُ 

سَاًذ هؼبهلِ هشثَقِ سا ثب سػبٗز ًلِ٘ هشاحل  ّضٌِٗ  اًجبم دّذ ٍ ثِ ػجابسر   هٖ ًشجٖ دّ٘بسٕ ٕسسل٘ن اسشؼالم ثْب ثذٍى سٌظ٘ن ٍ

 خَاّذ گشدٗذ. 3 دٗگش اٗي هشحلِ جبٗگضٗي هشحلِ ة

معامالت عمذٌ ـج 

 ثبسَجِ ثِ اٌٌِٗ ًػبة دس خشٗذ ثشإ هؼبهلِ ػوذُ هجلؾ ثشآٍسدٕ هٖ ثبضذ هشاحل ٍ هوذهبر اًجبم ّضٌِٗ دس هؼبهالر ػابلٖ ثطاشح  

 رٗل غَسر هٖ دزٗشد. 

  (.2)كشم ضوبسُ ٗب خذهبر ثب هطخػبر هَسد ًظش سَسف ٍاحذ هشثَقِ سٌظ٘ن دسخَاسز خشٗذ ًبال ٍ سِْ٘ ٍ -2ج

 ثشاسبس ثَدجِ هػَة هشثَقِ  هبلٖ ٍ ٗب خذهبر سَسف هسئَل اهَس ه٘ي اػشجبس خشٗذ ًبال ٍأس -2ج

 ّب. هبلٖ دّ٘بسًٕبهِ  ٗز آئ٘يثب سػب ٍ خذهبر سَسف دّ٘بس ٗب دسشَس خشٗذ ًبال ٍ -4ج

 . ّب ًبهِ هبلٖ دّ٘بسٕ آئ٘ي 9ٍ 0سػبٗز هَاد  ًَثز ثب اًجبم  آگْٖ هٌبهػِ ػوَهٖ دس دٍ -3ج

سػاَٗت ضاَسإ    ،ّاب  ًبهِ هبلٖ دّ٘بسٕ آئ٘ي 3هبدُ  دٍسػبٗز سجػشُ  ثب دسغَسر اسشلبدُ اص هٌبهػِ هحذٍد سَسف دّ٘بسٕ ٍ -5ج

 اسالهٖ سٍسشب الضاهٖ اسز. 

 كاشد ثػا٘ش   ٍهابلٖ   هسئَل اهاَس  ،دّ٘بس ًِ ضبهلاػالم ثشًذُ ضشًز دس هٌبهػِ ثب اهؿب ٍ هَاكوز ًو٘سَ٘ى ػبلٖ هؼبهالر  -8ج

  (.28)كشم ضوبسُ  ثبضذ هٖهكلغ ثِ د٘طٌْبد دّ٘بس ٍ سػَٗت ضَسإ اسالهٖ سٍسشب 





سر ٍؾؼ٘ز هشثَقِ ثشاسبس ًشپ د٘طٌْبدٕ هٌبهػاِ  اسائِ كبًشَس خشٗذ ٗب غَ ٗب سٌظ٘ن هشاسداد ثب ثشًذُ هٌبهػِ ٍ خشٗذ ًبال ٍ -3ج

 ثِ دّ٘بسٕ. 

اهؿاب هاجؽ اًجابس    اًجبس سٍٕ هجؽ اًجابس ٍ   ثِ ّوشاُ ضوبسُ ثجز دكشش غذٍس هجؽ اًجبس ضذُ ثِ اًجبس ٍ ٕ خشٗذاسٕسحَٗل ًبال -0ج

  (.2)كشم ضوبسُسَسف اًجبسداس

ٖ هػا “ هساشو٘وب هجلس هػشف هسشو٘ن ثشإ اجٌبساٖ ًاِ    سٌظ٘ن غَسر -9ج ٍ  شف ها ٖ   هطاوَل هاجؽ   گاشدد  ضاًَذ   اًجابس ًوا

ٍ   دٌّذُ سٌظ٘ن ٍ سحَٗل گ٘شًذُ ٍ ٍس٘لِ سحَٗلِ هجلس ًبالٕ هػشكٖ ثبٗذ ث غَسر حَالاِ   اهؿب گشدد ٍ هجٌبٕ غذٍس هاجؽ اًجابس 

 . (3)كشم ضوبسُ  اًجبس خَاّذ ضذ

رٗػالح ثِ اًشخبة ضَسإ اسالهٖ سٍسشب.  غَسسجلسِ ًو٘سَ٘ى سحَٗل هشًت اص دٍ ًلش ثِ اًشخبة دّ٘بس ٍ ٗي ًلش ًوبٌٗذُ -28ج

سٌذ حسبثذاسٕ سَسف  ٕاهؿب ًلغ ٍ اخز سس٘ذ دشداخز )هْش ٍ ٍغذٍس چي ثٌبم رٕ (5)كشم ضوبسُ سٌظ٘ن سٌذ دشداخز ّضٌِٗ -22ج

 رٌٗلغ(

ثبضذ ْب ادّ٘بسٗبلٖ هًبهِ  آئ٘ي 22خشٗذ خذهبر سَسف دّ٘بسٕ داسإ ضشاٗف هبدُ  غَسسٌِ٘ خشٗذ ًبال ٍ ٗب اًجبم ًبس ٍ دس -2سجػشُ

ٍ  5 ، ج  3 -ٗي هشاحل جضالزًش جبٗگ ثذٍى سػبٗز سطشٗلبر هٌبهػِ اًجبم خَاّذ گشدٗذ ٍ اٗي هشحلِ ثب سػبٗز ًلِ٘ هشاحل كَم

خَاّذ گشدٗذ.  8  ج

ٌاِ  دّ٘بس هَظق اسز ثكشٗن صٗش ػول ًوبٗاذ ٍاساٌبد ّضٗ   ،غَسر ؾشٍسر سشى سطشٗلبر هٌبهػِ دس هؼبهالر ػوذُ دس 2سجػشُ

 هسشٌذار صٗش ؾو٘وِ سٌذ ّضٌِٗ هشثَقِ ًوبٌٗذ.  ثِ اًؿوبم  هشثَقِ سا ػالٍُ ثشسػبٗز هشاحل كَم الزًش

ثشاثش ًػبة هؼبهالر جضٖٗ ثبضذ، د٘طٌْبد هسشذل ٍ هَجِ دّ٘بس ٍسػاَٗت ضاَسإ    25ًِ ه٘ضاى هؼبهلِ ًوشش اص  غَسسٖ دس الق 

 اسالهٖ سٍسشب. 

ٍ    58ثشاثش  سب  25 ًِ ه٘ضاى هؼبهلِ اص غَسسٖ دس ة  سػاَٗت   ثشاثش ًػبة هؼبهالر جضٖٗ ثبضذ، د٘طٌْبد هساشذل ٍ هَجاِ دّ٘ابس 

 ثخص. اسالهٖ ٗ٘ذ ضَسإ أضَسإ اسالهٖ سٍسشب ٍ س

سػاَٗت ضاَسإ    هَجِ دّ٘بس ٍ د٘طٌْبد هسشذل ٍ ،ثشاثش ًػبة هؼبهالر جضٖٗ ث٘طشش ثبضذ 58ًِ ه٘ضاى هؼبهلِ اص  دس غَسسٖ ح 

 هَاكوز اسشبًذاس.  ثخص ٍ اسالهٖ ٗ٘ذ ضَسإأس اسالهٖ سٍسشب ٍ

 خزيـذ است  تذيُيگزدد،  ارسال مي متعالثاً سيساتأتي  تجُيشاتوٍ دستًرالعمل امًال ي  ايهتا تًجٍ تٍ  *

 تاضذ. گذاري مي ي . . . مستلشم ضمارٌ تجُيشاتامًال ي 

 َا َشيىٍتىذي  طزس طثمٍ 

 گشدد. خذهبر اداسٕ، ٍظ٘لِ خذهبر سٍسشبٖٗ ٍ ٍظ٘لِ ػوشاى سٍسشبٖٗ سوس٘ن هٖ ٍظبٗق دّ٘بسٕ ثِ سِ قجوِ اغلٖ ضبهل ٍظ٘لِ

 .ّبٕ اداسٕ دّ٘بسٕ اسز ثشگ٘شًذُ كؼبل٘ز دس «ٍظ٘لِ خذهبر اداسٕ»

 گشدد. هٌجش ثِ اسائِ خذهبر ثِ اّبلٖ هٖ ّبٖٗ اسز ًِ هسشو٘وب  دس ثشگ٘شًذُ كؼبل٘ز «ٍظ٘لِ خذهبر سٍسشبٖٗ»

ّبٕ دّ٘بسٕ اسز ًِ هَجت ػوشاى ٗب ثِ ػجبسر دٗگش هَجات اغاالح ٗاب سـ٘٘اش دس      ثشگ٘شًذُ كؼبل٘ز دس «ٍظ٘لِ ػوشاى سٍسشبٖٗ»

 گشدد. س٘سبر سٍسشبٖٗ هٖأٍؾؼ٘ز ك٘ضٌٖٗ هح٘ف ٍ س





 َاي جاري تىذي َشيىٍ طثمٍ

ّضٌِٗ ًاِ   ثٌذٕ هشذاٍل ضَد اص سٍش قجوِ هٖ” خذهبر سٍسشبٖٗ   ”ٍ ”  خذهبر اداسٕ  ”ثٌذٕ ًِ هطوَل ٍظ٘لِ  اٗي قجوِ دس

ّبٕ اًشوبلٖ ٍ ث٘سز هبدُ ًِ ّاش   إ ٍ ّضٌِٗ ّبٕ سشهبِٗ ، ّضٌِّٗبٕ اداسٕ ، ّضٌِّٗبٕ دشسٌلٖ هطشول اسز ثش چْبس كػل، ّضٌِٗ

 ضَد اسشلبدُ هٖ ،لْبٕ جضء ّضٌِٗ سوس٘ن گشدٗذُ اسزهبدُ ً٘ض ثِ سدٗ

 بٖٗ(ٍظ٘لِ خذهبر سٍسش ٍظ٘لِ خذهبر اداسٕ ّبٕ جبسٕ ) دادٕ ّضٌِٗضوبسُ هشاس

ٍ "كػل ّاضٌِٗ"دٌّذُ  گشدد ًِ سهن سوز چخ ًطبى سهوٖ اسشلبدُ هٖ 5ّب اص ٗي ػذد  ثٌذٕ ّضٌِٗ ثشإ دسش٘بثٖ ثِ سشس٘ت قجوِ

 ثبضذ. هٖ  "سدٗق ّضٌِٗ"ٓ ٍ دٍ سهن سوز ساسز ًطبى دٌّذ« هبدُ ّضٌِٗ»ًٌٌذُ  دٍ سهن  ٍسف هطخع

 ا 2هثبل 

 ٌِ ّبٕ دشسٌلٖ كػل اٍل ّضٗ      90201ضوبسُ قجوِ ثٌذٕ  

 هضاٗب كَم الؼبدُ ّب ٍ ًوٌْب 2هبدُ      

ّضٌِٗ ّبٕ ػ٘ذٕ ٍ دبداش 

 ا 2هثبل 

 ػل دٍم ّضٌِٗ ّبٕ اداسٕك      20009      ضوبسُ قجوِ ثٌذٕ 

هبهَسٗز ، ّضٌِٗ سلش، حول ًٍول  4هبدُ      

هبهَسٗز ٍّضٌِٗ سلش      

 ٍ عمزان ريستايي طثمٍ تىذي َشيىٍ يظيف

ٖ   0ثٌذٕ ٍظ٘لِ ػوشاى سٍسشبٖٗ هطشول ثش  اٗي قجوِ دس ّابٕ ػواشاى    ثبضاذ ٍ داشٍطُ   ثشًبهِ ٍ ّش ثشًبهِ ضبهل چٌذ قاشح ها

 ػٌَاى هثبل:ِ گشدد ث ّبٕ هَسد ًظش اجشا هٖ سٍسشبٖٗ دس صٗش هجوَػِ قشح

ا  ٍظ٘لِ ػوشاى سٍسشب48888ٖٗ 

 سٍسشبٖٗ هح٘ف  ا ثشًبهِ ثْجَد45888

سجض حبضِ٘ خ٘بثبًْب ٍ دسخشٌبسٕ هؼبثش  اٗجبد كؿبٕ سجض ٍ ًوشثٌذ قشح احذاص دبسى، -45828

 إ  ا دشٍطُ احذاص دبسى هحل45822ِ

 : 2هثبل

ٍظ٘لِ ػوشاى سٍسشبٖٗ  45822ثٌذٕ  ضوبسُ قجوِ

 ثشًبهِ ثْجَد هح٘ف سٍسشبٖٗ 

 ًبسٕ هؼبثش قشح احذاص دبسى، اٗجبد كؿبٕ سجش ٍ دسخز

 إ  دشٍطُ احذاص دبسى هحلِ

 : 2هثبل 

ٍظ٘لِ ػوشاى سٍسشبٖٗ  42822ضوبسُ قجوِ ثٌذٕ 

ّذاٗز ٍ دكغ آثْبٕ سكحٖ سٍسشب ثشًبهِ 

 قشح احذاص ًبًبلْبٕ دكغ آثْبٕ سكحٖ

 دشٍطُ احذاص جَٕ آة هس٘شخ٘بثبى اغلٖ سٍسشب  





 سَاى ًش٘جِ گشكز: سَجِ ثِ هكبلت ثبال هٖ ثب

ّش ٍظ٘لِ ضبهل چٌذ ثشًبهاِ ٍ ّاش ثشًبهاِ .گ٘شد ٗبكشِ اسز ًِ خذهبر هطخػٖ سا دس ثش هٖ ّبٕ سبصهبى هجوَػِ ًَضص : ٍظ٘لِ

 هطشول ثش چٌذ قشح اسز.

 ّبٕ دّ٘بسٕ اسز ًِ ثشإ اًجبم هسئَل٘شْبٕ داخل ٗي ٍظ٘لِ ثِ آى هحَل ضذُ اسز. ثٌذٕ كؼبل٘ز سكح ثؼذٕ قجوِ :ثشًبهِ

سَسف ٗي ٍاحذ اجشاٖٗ اص دّ٘بسٕ ثِ هٌظَس  سس٘ذى  هسوشٖ اص ًبسّبٕ ّوگي دس هحذٍدُ ثشًبهِ اسز ًِ هؼوَال  :قشح ٗب كؼبل٘ز

ٍ ّضٌِٗ اجشاٗاٖ آى اص ًاَع جابسٕ     جٌجِ هسشوش داضشِشد اٗي هجوَػِ ًبسّبٕ ّوگي اگش گ٘ هٖ رثِ ّذكْب ٍ هوبغذ ثشًبهِ غَس

 ضَد. ًبه٘ذُ هٖ "قشح"إ ثبضذ  ًذاضشِ ثبضذ ٍ ّضٌِٗ اجشاٖٗ آًْب اص ًَع سشهبِٗضَد ٍلٖ اگش جٌجِ هسشوش  ثبضذ كؼبل٘ز ًبه٘ذُ هٖ

طزح    تىذي يظيفٍ عمزان ريستايي اس حيث تزوامٍ طثمٍ  -9ضمارٌ  فُزست

 يظيفٍ عمزان ريستايي  -00000

 ريشي تًسعٍ ريستايي  تزوام2ٍ  تزوامٍ -09000

  سشبٖٗسٍّبٕ ّبدٕ  قشح سِْ٘ ٍ سػَٗت قشح -42828

 ػوشاى سٍسشبٖٗ  اهالى هَسد ً٘بص اجشإ سَسؼِ ٍ قشح سولي اساؾٖ ٍ -42828

 تزوام2ٍ َذايت ي دفع آتُاي سطحي ريستا -02000

 ّبٕ دكغ آثْبٕ سكحٖ  قشح احذاص ًبًبل -42828

 ّبٕ داخل سٍسشب  قشح ثْسبصٕ هس٘ل -42828

 قشح هشهز ٍ دَضص اًْبس -42848

ل ي ومل ي تُثًد عثًر ي مزير ريستايي حم تُثًد تزوام2ٍ -00000

 گزاسٕ ٍ آسلبلز هؼبثش سبصٕ، جذٍلقشح صٗش -44828

 قشح احذاص ٍ سٌو٘ل دل سٍٕ سٍدخبًِ -44828

سيسات حفاظتي ريستايي أتزوام2ٍ ايجاد ت -00000

 ًطبًٖ آسصس٘سبر أسقشح احذاص ٍ سٌو٘ل  -43828

 لٖ سبح دَٗاس ثٌذ، س٘ل ثشگشداى ٍ قشح س٘ل -43828

 ًطبًٖ  آالر ٍ سجْ٘ضار آسص قشح خشٗذ هبض٘ي -43848

 تزوام2ٍ تُثًد محيط ريستا -00000

 دسخشٌبسٕ دسهؼبثش ٍ سجض حبضِ٘ خ٘بثبًْب ٍ ًوشثٌذ احذاص دبسى، اٗجبد كؿبٕ سجض قشح -45828

 ي، سَصاًذى ٍ سجذٗل صثبلِ ثِ ًَدآلٖ دكقشح احذاص هشاًض اًجبضز ٍ ثبصٗبكز صثبلِ ٍ  -45828

 آالر حول ٍ دكغ صثبلِ  قشح خشٗذ ٍسبٗف ًولِ٘ ٍ هبض٘ي -45848

 تزوام2ٍ ايجاد اماوه ي فضاَاي يرسضي، فزَىگي ي تًريستي -00000

 قشح احذاص اهبًي ٍسصضٖ -48828 

كؿبّبٕ سلشٗحٖقشح احذاص   -48828





ٍ سَسٗسشٖ كشٌّگٖ ،ٍسصضٖ ّبٕ قشحاٗجبد سبٗش  -48848

 سيسات ي تسُيالت ريستاييأيز تتزوام2ٍ ايجاد سا -00000

 قشح خشٗذ، احذاص، سٌو٘ل ٍ سَسؼِ سبخشوبًْبٕ اداسٕ -43828

 قشح احذاص ٍ سٌو٘ل حوبم ثْذاضشٖ  -43828

 ّبٕ ػوَهٖ  قشح احذاص سَالز -43848

 ثبس سٌو٘ل ه٘بدٗي هَُ٘ ٍ سشُ قشح احذاص ٍ -43838

 قشح احذاص ٍ سٌو٘ل هجشوغ ًبسگبّٖ -43858

 سيسات درآمذساأ2 ايجاد تٍتزوام -00000

 قشح احذاص ّشل، هشل ٍ سسشَساى  -40828

 قشح احذاص ٍ سٌو٘ل سشدخبًِ ٍ ًبسخبًِ ٗخسبصٕ -40828

 قشح احذاص ٍ سٌو٘ل ًبًَاٖٗ  -40848

 قشح احذاص ًبسخبًِ آسلبلز ٍ سجْ٘ضار هشثَقِ  -40838

 ضٌي ٍ سَل٘ذ ضي ٍ هبسِ  س٘سبر سٌگأقشح احذاص س -40858

ّبٕ سَل٘ذ س٘شچِ ثلَى ٍ سجْ٘ضار هشثَقِ شح احذاص ًبسگبُق -40888

ّب ٍ ًبسخبًجبر سَل٘ذ هػبلح سبخشوبًٖ قشح احذاص سبٗش ًبسگبُ -40838

 قشح احذاص اًجبسّب ٍ ًگْذاسٕ هػبلح سبخشوبًٖ -40808

 قشح احذاص ثبسٌَل -40898

 آالر ػوشاًٖ ٍ سؼو٘شار اسبسٖ قشح خشٗذ هبض٘ي -40288

 قشحْبٕ سَل٘ذٕسبٗش  -40228

 ميه اعتثار دَياري أتىذي درآمذَا ي سايز مىاتع ت طثمٍ  - 2فُزست ضمارٌ 

 مذَاي واضي اس عًارض عمًمي )درآمذَاي مستمز(آدر -9000

 سسبر ؤدسآهذّبٕ ًبضٖ اص ػَاسؼ ػوَهٖ ا ٍغَلٖ سَسف سبٗش ه -2288

 سبٗش هَاسد -2299

 اراضي َا ي ساختمان ض تزـ درآمذَاي واضي اس عًارض عمًمي ـ عًار 9200

 ػَاسؼ سكح سٍسشب -2282

 ّبٕ سبخشوبًٖ ػَاسؼ ثش دشٍاًِ -2282

 سبخشوبى ػَاسؼ ثش سلٌ٘ي اساؾٖ ٍ -2284

 آهذگٖ ا ػَاسؼ ثش ثبلٌي ٍ د٘ص 2283

 ػَاسؼ ثش هؼبهالر ؿ٘شهٌوَل -2285

 سبٗش هَاسد -2299

ي حمل ي ومل  درآمذَاي واضي اس عًارض عمًمي ـ عًارض تز ارتثاطات -9000





ػَاسؼ ثل٘ف هسبكشر ٍ ثبسثشٕ -2482

ًولِ٘ ٗلػَاسؼ ثش هؼبهالر ٍسب -2482

 سبٗش هَاسد -2499

 َاي وسة، فزيش ي خذمات درآمذَاي واضي اس عًارض عمًمي ـ عًارض تز پزياوٍ -9000

 ػَاسؼ ثش اهبًي ػوَهٖ )ّشل، هسبكشخبًِ ٍ ؿ٘شُ ....( -2382

 دشٍاًِ  ًست ٍ د٘طِ ٍ حن غذٍس ّٕب ػَاسؼ ثش دشٍاًِ -2382

 ثبكٖ ػَاسؼ دسشگبّْبٕ هبلٖ -2384

 ض٘الر ػَاسؼ ثش غ٘ذ ٍ ضٌبس ٍ -2383

 ّٖبٕ سلشٗح ٍ هحل ػَاسؼ دالطّب -2385

 اسٌبد سسوٖ ٍ هشاسدادّبػَاسؼ ثش  -2388

 ػَاسؼ كخبسٕ ٍ سبٗش هػبلح سبخشوبًٖ -2383

 ح دام ٍ قَ٘سػَاسؼ رث -2380

 شچِ سؼبًٍٖ هشصًطٌ٘بىػَاسؼ ثش دكش -2389

 ّب ػَاسؼ ثش ثبسٌَل -2328

 الٌظبسُ هٌْذس٘ي ًبظش سبخشوبى ٍ سبٗش حن ًظبسر  % حن4ػَاسؼ  - 2322

 ةاػَاسؼ ه٘بدٗي دٍ -2322

 سبٗش هَاسد -2399

 ـ درآمذَاي واضي اس عًارض اختصاصي 2000

دسآهذّبٕ ًبضٖ اص ػَاسؼ اخشػبغٖ ا ٍغَلٖ سَسف دّ٘بسٕ -2288

 ٍ . . .( حشٗن َٔاسؼ حن ث٘وػ -2282

 سبٗش هَاسد -2299

 درآمذَاي واضي اس عًارض اختصاصي ـ سُميٍ اس عًارض يصًلي متمزوش -2200

 (سجو٘غ ػَاسؼهؼشٍف ثِ هبًَى  8هبدُ  2هَؾَع سجػشُ )اص ػَاسؼ ٍغَلٖ هشوشًض  دّ٘بسٕ سْوِ٘ -2282

 سجو٘غ ػَاسؼ( ثِ هؼشٍفهبًَى  2هبدُ  2دس ّضاس حوَم گوشًٖ )هَؾَع سجػشُ  22ًوي اص هحل  -2282

 ا  سبٗش هَاسد 2299

 سسات اوتفاعي دَياريؤخذمات ي درآمذَاي م يـ تُا0000

 خذهبر  ٕدسآهذ ًبضٖ اص ثْب -4288

  گ٘شٕ ٍ سشه٘ن حلبسٕ لٌِ ،حن آسلبلز -4282

 دسآهذ حبغل اص خذهبر د٘وبًٌبسٕ  -4282

 ّب حن ًبسضٌبسٖ ٍ كشٍش ًوطِ -4284

 دسآهذ حبغل اص خذهبر ثبصسگبًٖ -4283





آٍسٕ صثبلِ دسآهذ حبغل اص كشٍش ٍ جوغ -4285

 ا دسآهذ سشٍٗسْبٕ دسثسش4288ٖ

 دسآهذ حبغل اص خذهبر كٌٖ -4283

 سبصٕ دسآهذ خذهبر آهبدُ - 4280

 دسآهذ حبغل اص كشٍش ثل٘ف -4289

 دسآهذ ٗبساًِ دّ٘بسْٗبٕ ّوجَاس -4228

 ر آهَصضٖ دسآهذ حبغل اص اسائِ خذهب -4222

 سبٗش هَاسد -4299

 دَياريسيسات أدرآمذ ت -0200

ا دسآهذ ًطشبسگب4282ُ

 ٍ سبٗش ثَسشاًٖ دسآهذ هٌٖ٘ -4282

ش هشاًض سكبّٖدسآهذ ّشل، هْوبًسشا، دالط ٍ سبٗ -4284

 ا دسآهذ ؿسبلخبًِ ٍ گَسسشبى4283

ا دسآهذ حبغل اص كشٍش هحػَالر ًبسخبًِ آسلبلز 4285

بغل اص كشٍش هحػَالر ًبسخبًجبر ا دسآهذ ح 4288 

 س٘سبر هؼذى أا دسآهذ حبغل اص س 4283

سبٗش هحػَالر  ا دسآهذ حبغل اص كشٍش گل ٍ گ٘بُ 4280ٍ

 دسآهذ دبسًْب -4289

 سبٗش هَاسد -4299

 امًال دَياري  درآمذ حاصلٍ اس يجًٌ ي -0000

  سذشدُ دّ٘بسٕ دسآهذ حبغل اص ٍجَُ  -3288

گزاسٕ دس ثخص ػوَهٖ  سشهبِٗ ا دسآهذ حبغل اص 3282

گزاسٕ دس ثخص خػَغٖ ا  دسآهذ حبغل اص سشهب3282ِٗ

 ّبٕ دّ٘بسٕ ا دسآهذ حبغل اص ٍجَُ سذشد3284ُ

 ا سبٗش هَاسد3299

 ـ درآمذ حاصل اس امًال دَياري0200

 س٘سبر دّ٘بسٕ أا حن ٍسٍدِٗ س3282

ٍسبئف ًولِ٘ آالر ٍ ا دسآهذ حبغل اص ًشاِٗ هبض٘ي3282

 دسآهذ حبغل اص دبسًٌ٘گ  -3284

 ّلشگٖ ا  دسآهذ حبغل اص ثبصاسّبٕ سٍص 3283ٍ

 س٘سبر أس االجبسُ سبخشوبًْب ٍ ا هبل3285





 ا سبٗشهَاسد3299

 َاي اعطائي ديلت ي ساسماوُاي ديلتي ـ ومه 0000

 ا ًوٌْبٕ دٍلز ٍ سبصهبًْبٕ دٍلش5288ٖ

 ا ًوي ثالػَؼ جبسٕ 5282

   ا ًوي ثالػَؼ ػوشا5282ًٖ

 ا سبٗش هَاسد5299

 َا َذايا ي دارائي ،اعاوات -0000

ّبٕ اّذاٖٗ اضخبظ ٍ سبصهبًْبٕ خػَغٖ ا اػبًبر ٍ ًوي8288

 ّبٕ ػوشاًٖ سٍسشب ّبٕ خ٘شٗي ثِ دشٍطُ ا ًوي8282

 ّذاٗب ٍ خَدٗبسٕ اّبلٖ -8282

 ًوي اص هؤسسبر ػوَهٖ - 8284

 ا سبٗش هَاسد8299

 گيزد جة لاوًن تٍ دَياري تعلك ميمًٍ اتفالي يا ت طًرٍ وٍ ت َايي يئـ امًال ي دارا0200

 ّب ا جشائن سخللبر سبخشوبًٖ ٍ ؿشاهز8282

 ًطذُ  ّبٕ هكبلجِ ا ؾجف سذشد8282ُ

 ّبٕ هؼبهالر دّ٘بسٕ ؾجف سذشدُ -8284

 ثشداسٕ اص خكَـ حول هسبكش داخل سٍسشب ا حن ثْش8283ُ

 ّب ا جشٗوِ هكغ اضجبس سٍسشبٖٗ ٍ ؿشاهز8285

 ِ سذ هؼجشا جشٗو8288

 ّب ا دسآهذ حبغل اص سـ٘٘ش ًبسثش8283ٕ

 هذ حبغل اص حن سطشفآدس - 8280

 ا سبٗش هَاسد8299

 ميه اعتثارأـ سايز مىاتع ت0000

 ا ٍاهْبٕ دسٗبكشٖ 3288

 ٕ ًطَس(ّب ٍ دّ٘بسّٕب )سبصهبى ضْشداسٕ ا ٍام دسٗبكشٖ اص ٍصاسر ًطَس3282

 ا ٍام دسٗبكشٖ اص ثبًٌْب3282

 سسبرؤكشٖ اص سبٗش ها ٍام دسٗب3284

 ا سبٗش دسآهذّب3299

 ـ فزيش امًال دَياري0200

 ا كشٍش اهَال ؿ٘ش هٌوَل3282





 اسوبـ ا كشٍش اهَال هٌوَل 3282ٍ

كشٍش سشهللٖ ٍ حوَم اًشلبػٖا 3284

 ا سبٗش دسآهذّب3299

 ـ سايز مىاتع  0000

 ّبٕ هبهجل د دسآهذ ثش ّضٌِٗ دٍسُا هبصا3482

 ّضٌِٗ دٍسُ هجلا هبصاد اهسبـ ثش 3482

 ٍاهْبٕ اػكبٖٗثبصدسٗبكز ا 3484

 ا سبٗش دسآهذّب3499

اس حيث فصل ـ مادٌ  ي  َاي جاري )خذمات اداري ـ خذمات ريستايي( تىذي َشيىٍ طثمٍ -0ضمارٌ  فُزست

 رديف َشيىٍ

 َاي پزسىلي  ـ فصل ايل2 َشيى90000ٍ

 ـ حمًق، اجزت ي دستمشد9ـ مادٌ 90900

 ا حوَم دّ٘بس28282

 ٌبى سسوًٖا حوَم ًبس28282

 ًبسًٌبى هبهَس ثِ خذهزا دسشوضد 28284

 ا حوَم ًبسًٌبى هشاسدادٕ 28283

 هضدا دسشوضد ًبسگشاى سٍص28285

 ّب ا سبٗش ّض28299ٌِٗ

 َا َا ي ومه العادٌ ـ مشايا، فًق2ـ مادٌ 90200

 ا هضاٗبٕ دّ٘بس28282

 ٌبى سسوًٖا هضاٗبٕ ًبس28282

 بهَس ثِ خذهزهضاٗبٕ ًبسًٌبى ه - 28284

 ا هضاٗبٕ ًبسًٌبى هشاسداد28283ٕ

 سٍصهضد ىا  هضاٗبٕ ًبسگشا28285

 ًبسٕ ٍ ًَثز ًبسٕ ، جوؼِالؼبدُ، اؾبكِ ًبس سبػشٖ ا كَم28288

، حن ث٘وِ دسهبًٖ ٍ . . . ه٘ي اجشوبػٖأحن ث٘وِ س  ،ا حن ثبصًطسشگ28283ٖ

 بسگشاى ٍ ّضٌِٗ ًْبسهٌذٕ، ثي ًبالّبٕ اسبسٖ ً ا ًوي ؿ٘شًوذٕ، ًوي ػبٗل28280ِ

 ا دبداش ٍ ػ٘ذ28289ٕ

 ا سبٗش ّضٌِٗ ّب28299

 َاي اداري فصل ديم2 َشيىٍ ـ 20000

ا هبهَسٗز، ّضٌِٗ سلش، حول ٍ ًول 4ا هبدُ 28488





 ا هبهَسٗز ٍ ّضٌِٗ سلش  28482

 ًوبثشسللي ٍ  ،دسز ٍ سلگشاف ،ًول ا حول 28482ٍ

 ا سبٗش28499

وزايٍتُا ي  ـ اجار0ٌـ مادٌ 20000

 ا اجبسُ سبخشوبى28382

 ا اجبسُ صه٘ي28382

 ّبٕ اداسٕ ا ًشاِٗ هبض٘ي28384

آالر ٍ ٍسبئف ًولِ٘ ا ًشاِٗ هبض٘ي28383

 ا سبٗش 28399

 ـ خذمات لزاردادي0ـ مادٌ 20000

 س٘سبرأس ا ًگْذاسٕ ٍ سؼو٘شار جضٖٗ سبخشوبى 28582ٍ

 ا ًگْذاسٕ ٍ سؼو٘شار ٍسبٗل اداس28582ٕ

 آالر ٍ ٍسبٗف ًولِ٘ ٍ سؼو٘شار هبض٘ي ا ًگْذاس28584ٕ

 ا ّضِٗ چبح اٍسام، دكبسش، ًطشٗبر، آگْٖ ٍ ػٌس 28583

 ا ّضٌِٗ جطي ٍ دزٗشاٖٗ ٍ سَگَاسٕ ٍ اككبسٕ 28585

 ّبٕ آهَصضٖ ًبسًٌبى ا ّض28588ٌِٗ

  سٍسشبئ٘بىّبٕ آهَصضٖ  ا ّض28583ٌِٗ

 داس، حَالِ ثبًٌٖ (ّبٕ ثبًٌٖ ) ًبسهضد، ثْبٕ دسشِ چي، اٍسام ثْب ا ّض28580ٌِٗ

 حسبثشسٖ  الشذسٗس، حن حن ًبسضٌبسٖ، حن الجلسِ، ا حن28589

 ّبٕ سكبّٖ ًبسًٌبى ّضٌِٗا 28528

 ّبٕ ثبثز ا ّضٌِٗ ث٘وِ داسا28522ٖٗ

  ّضٌِٗ ث٘وِ اّبلٖ -28522

 خذهبر هشاسدادٕا سبٗش 28599

 ـ سًخت، آب، تزق0ـ مادٌ 20000

ِ٘آالر ٍ  ٍسبٗف ًول ا سَخز هبض٘ي28882

 ثْب ا آة28882

 ا ثْبٕ ثشم هػشك28884ٖ

 ا سَخز دسشگبّْبٕ حشاسسٖ 28883

 ا سبٗش 28899

ضذوي  ـ مًاد ي لًاسم مصزف0ـ مادٌ 20000

 ا خشٗذ لَاصم جضئٖ سبخشوبى28382





 ا خشٗذ لَاصم هػشكٖ اداس28382ٕ

آالر ٍ ٍسبٗف ًولِ٘ لَاصم ٗذًٖ هبض٘ي خشٗذ ا28384

 ٍ سن ٍ لَاصم ثبؿجبًٖا خشٗذ ثزس ٍ ًْبل 28383

 لَاصم سٌظ٘ق خشٗذ ا28385

 ا خشٗذ سبثلَ ٍ دالى ساٌّوب28388

 ٖسبٗش هَاد ٍ لَاصم هػشك خشٗذا 28383

 َاي سزمايٍ اي ـ فصل سًم َشيى00000ٍ

 حمًق ي امتياسات  ،، سميهـ خزيذ ساختمان90ـ مادٌ 09000

 ا خشٗذ سبخشوبى42882

 ا خشٗذ صه٘ي42882

 بصاراهشٍ٘ ا حوَم42884

 ـ ساختمان ي تاسيسات 99ـ مادٌ 09900

سؼو٘شار اسبسٖ سبخشوبًْب ٍسبس٘سبر اداسٕ ،ا ثبصسبصٕ 42282

ـ ماضيه آالت ي يسايط وملي92ٍـ مادٌ 09200

 ا خشٗذ هبض٘ي آالر ٍ ٍسبٗف ًول42282ِ٘

 ًبهذَ٘سشّٕبٕ ا سجْ٘ض دّ٘بسْٗب ثِ س٘سشن 42282

 وذُ اداسٕا سبٗش لَاصم كٌٖ ٍ سجْ٘ضار ػ42284

ـ واالَاي مصزف وطذوي 90ـ مادٌ 09000

 ا لَاصم هػشف ًطذًٖ اداس42482ٕ

 ا حَ٘اًبر ٍ ًجبسبر42482

 ا ًشبة42484

 ا سبٗش 42499

 ـ فصل چُارم ـ َشيىٍ َاي اوتمالي09000

ا ًوي ٍ دشداخشْبٕ دٗگش ثِ ثخص ػوَه28ٖا هبدُ 32882

 ِ دٗذگبى حَادص ؿ٘شهششهج ا ًوي ثِ خسبسر32882

 سٍسشب ضَسإ اسالهٖ ٔه٘ي اػشجبسار ثَدجأا س32884

 ا سبٗش 32899

 َاي ديگز تٍ تخص خصًصي ـ ومه ي پزداخت90ـ مادٌ 09000

 ّبٕ سطَٗوٖ ا ّذاٗب ٍ دشداخز32382





 ا ًوي ّب ٍ اػبًبر ثِ هسشوٌذاى32382

 ًلي ٍ دكي اهَار ثالغبحت ا 32384

 ّب ا سبٗش ّض32399ٌِٗ

 سپزداخت يام ي وارمشدـ تا90ـ مادٌ 09000

 ا جشاٗن ٍ ّضٌِٗ ّبٕ دٗشًشد32082

 ا ًبسهضد ٍام32082

 ا سبٗش 32099

 ـ پزداختُاي اوتمالي تٍ واروىان91مادٌ  ـ 09100

 ا دشداخز ثِ ًبسًٌبى ؿ٘ش ضبؿل32982

 ا سبٗش 32999

ـ ديًن ي تعُذات  20ـ مادٌ 02000

 ا دَٗى ثب هحل 32882

 ا دَٗى ثالهحل32882

 سؼْذار  ا32884

 َاي سالُاي لثل وسزي درآمذ وسثت تٍ َشيىٍ - 00000



(اهلل)

 .……………ضوبرُ :   ٍزارت مطَر  1فرم ضوبرُ 

 ..……………تبريخ :   …………………فرهبًذاري  

……….…………ثخطذاري  

……..……………دّيـبري  

 «ثره درخَاست خريذ مبال يب خذهت » 

اقالم زير اقذام فرهبيٌذ. خَاّطوٌذ است ًسجت ثِ                

ًَع ٍ هطخصبت اقالم درخَاستي  رديف
 هقذار            

تؼذاد  
 تَضيحبت

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

خــَاست مٌٌذُ : در اهــضبء -1

 ………………………بم :ً  

  ثالهبًغ است ………ثَدجِ سبل  ….….. رديف….………………خريذ اقذام ثبال از هحل  -2

 هسئَل اهَر هبلي

 ضَد ريثراثر هقررات هبلي خريذا -3

 دّيبر

 خريد 

انجام 



 .……………ضوبرُ :     ٍزارت مطَر      2فرم ضوبرُ 

 ….…………تبريخ تحَيل :           …………………فرهبًذاري

…………….……ثخطذاري 

……………..……دّيـبري 

 «رسيذ اًجبر» 

ًَع مبال  رديف
هقذار تحَيلي 

 )ثؼذد (
تَضيحبت  ٍاحذ مبال 

 اهضبء هسئَل اهَر هبلي دّيبري         اهضبء تحَيل گيرًذُ               اهضبء تحَيل دٌّذُ  
.. …..………….………ًبم                    .. …..…………ًبم              .. …..…………ًبم 



 اهلل)  
 .……………ضوبرُ :                                    ٍزارت مطَر         3فرم ضوبرُ 

 ..……………تبريخ :                ….…………فرهبًذاري  

……..………ثخطذاري    

….…………دّيـبري   

 «فرم خرٍج مبال يب جٌس از اًجبر » 

.   تحَيل گرديذ. ………….……………ثِ ايٌجبًت    13اقالم هطرٍحِ زير در تبريخ   /    /      

 تَضيحبت تؼذاد ًبم مبال رديف

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 دّيبرهسئَل اهَر هبلي دّيبري  ٍ ًبم خبًَادگي تحَيل گيرًذُ :  ًبم 

اهضبء اهضبء  اهضبء  



 .……………ضوبرُ :  ٍزارت مطَر 4فرم ضوبرُ 

 ….……..…:  تبريخ در خَاست  ……….………فرهبًذاري 

….…….…….…ثخطذاري    

…………………دّيـبري    

 «ثره درخَاست از اًجبر» 

هقذار / تؼذاد  ًَع مبال  رديف
هقذار حَالِ 

 ثؼذد/ ثحرٍف
تَضيحبت  ٍاحذ مبال

 اهضبء دّيبر                   اهضبء هسئَل اهَر هبلي دّيبري                َاست مٌٌذُ :  اهضبء درخ  
.. …..……………ًبم     .. …..……………ًبم               .. …..……………ًبم 



 5م ضوبرُفر ٍزارت مطَر                  ……………ػٌَاى ّسيٌِ  : 

………………فرهبًذاري    .……………ضوـــــبرُ  : 

      ……......………ثخطذاري    13..…تبريخ :        /        / 

         ….……………دّيـبري        ....…….…ضوبرُ رٍزًبهِ :  

 «سٌذ ّسيٌِ قغؼي » 

 …………………………………….………………………….………………ًطبًي مبهل :  …………………………اسن گيرًذُ ٍجِ

 اصل هجلغ شزح پزداخت

 ريال

 مسَر

 ريبل

 هجلغ پرداختي

 ريبل

 ……………………………………هذارك پيوست سنذ

1- ………………………………….……………… 

2 -………………………………….………………  

3-………………………………….……………… 4-

جوع    ………………………………………………

نواين مه بابت ماال / خذهات هشزوحه باال هبلغ )بحزوف(  گواهي و رسيذ گيزنذه وجه  اهضاء مننذه گواهي هي

 ام دريافت نووده ……..……..…عهذه جاري  ………………….. طي چل شواره …………………………………………………

 ………………..  تاريخ : .……………………اهضاء : 

شود مه اين سنذ هشينه بووجب اسناد و هذارك پيوست طبق هقزرات جاري تنظين  گواهي هي گواهي تنظين مننذه سنذ         

گزديذه و قبالً هن وجهي بابت سنذ هشينه پزداخت نگزديذ. 

 اهضبء دّيبر  اهضبء هسئَل اهَر هبلي دّيبري   اهضبء تٌظين مٌٌذُ  : 
.. …...………ًبم  .. ….…………………ًبم   . ….…………ًبم 

ثِ حسبة   اس لحاظ پزداخت وجه و پذيزفتن

 تاٍل هؼتجر اس  فقظ ًسخِّسيٌِ قغؼي 



 5فرم ضوبرُ     ٍزارت مطَر                  ……………ػٌَاى ّسيٌِ  : 
………………فرهبًذاري    .……………ضوـــــبرُ  : 

……......………ثخطذاري                           13     تبريخ :        /        /

….……………يـبري دّ                                      ....…….…ضوبرُ رٍزًبهِ :  

 «سٌذ ّسيٌِ قغؼي » 
 بستاننار                 بذهنار          

 ريبل               حسبة ......................       هجلغ                   ريبل             حسبة .......................      هجلغ   

 ريبل               حسبة ......................       هجلغ                   ريبل             .......................      هجلغ   حسبة 

 ريبل               حسبة ......................       هجلغ                   ريبل             حسبة .......................      هجلغ   

 . . . ريبلجوغ: . . . . . . . . . . . .                                     . . . . . . . . . . . ريبل جوغ : . . . . . .           

 …………………………………….………………………….………………ًطبًي مبهل :  …………………………اسن گيرًذُ ٍجِ

هجلغاصل  شزح پزداخت  

ريال

 مسَر

 ريبل

 هجلغ پرداختي

 ريبل

 ……………………………………هذارك پيوست سنذ

1- ………………………………….……………… 

2 -………………………………….………………  

3-………………………………….……………… 4-

جوع    ………………………………………………

ًوبين مِ ثبثت مبال / خذهبت هطرٍحِ  اهضبء مٌٌذُ گَاّي هي   گواهي و رسيذ گيزنذه وجه

دريبفت  ……..……..…ػْذُ جبري  ………………….. عي چل ضوبرُ …………………………………………………ثبال هجلغ )ثحرٍف( 

 ………………..  تبريخ : .……………………اهضبء :   ام ًوَدُ

ضَد مِ ايي سٌذ ّسيٌِ ثوَجت اسٌبد ٍ هذارك پيَست عجق  گَاّي هي                                                                     گواهي تنظين مننذه سنذ

 ثت سٌذ ّسيٌِ پرداخت ًگرديذ. ٌظين گرديذُ ٍ قجالً ّن ٍجْي ثبتهقررات جبري 

 اهضبء دّيبر  اهضبء هسئَل اهَر هبلي دّيبري   اهضبء تٌظين مٌٌذُ  : 
.. …...………ًبم  .. ….…………………ًبم   . ….…………ًبم 

ثِ حسبة   اس لحاظ پزداخت وجه و پذيزفتن

 تاٍل هؼتجر اس  ّسيٌِ قغؼي فقظ ًسخِ



 .……………ضوبرُ :                   ٍزارت مطَر      6فرم ضوبرُ 

 ..……………تبريخ :        ….…………فرهبًذاري 

 ……..………ثخطذاري

….…………دّيـبري 

 « گسارش تٌخَاُفرم » 

 تَضيحبت هجلغضرح ّسيٌِ رديف

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

جوع 

 :دّيبراهضبء   :هسئَل اهَر هبلي دّيبري  اهضبء :   تٌخَاُ گيرًذُ اهضبء 

ًبم: . . . . . . . . . . . .   ًبم: . . . . . . . . . . . . .  ًبم: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



 .……………ضوبرُ :  ٍزارت مطَر  7فرم ضوبرُ 

 ..……………تبريخ :  ……………… ري فرهبًذا

…….…….……ثخطذاري 

….……………دّيـبري   

 «صَرتوجلس » 

تحَيل  13خريذاري ٍ در تبريخ     /      /     ……………ضَد اقالم هطرٍحِ زير هَضَع درخَاست ضوبرُ  ثذيٌَسيلِ گَاّي هي

.. گرديذ. ……………………………

هطخصبت  هقذار / تؼذاد ًبم جٌس رديف

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 ثبضذ.  ثره صَرتوجلس در دٍ ًسخِ تْيِ ٍ يل ثره آى ًسد تحَيل دٌّذُ ٍ ثره ديگر ًسد تحَيل گيرًذُ هي

اهضبء دّيبر   دّيبري اهضبء هسئَل اهَر هبلي         اهضبء تحَيل دٌّذُ             اهضبء تحَيل گيرًذُ   

 …………….               ًبم ………………..………ًبم          .………………ًبم       .   ……………ًبم  



 .………….…ضوبرُ : ٍزارت مطَر    8فرم ضوبرُ 

 ..……………تبريخ  :   .………………فرهبًذاري  

….……….……ثخطذاري   

…….……..……دّيـبري   

 «استؼالم ثْبء» 

عريق استؼالم ثْب                          ًوبيذ. خَاّطوٌذ است هجلغ پيطـٌْبدي را تـب    در ًظر دارد اقذام زير را از …………………دّيبري 

. اػالم ٍ پبمت در ثستِ ٍ هوَْر را ثِ دّيبري تحَيل ٍ رسيذ دريبفت ًوبئيذ.  .……………………تبريخ 

 قيوت مل )ريبل( قيوت ٍاحذ )ريبل(  تؼذاد ضــــرح  رديف

 ……....……………………………………………آدرس فزوشنذه : 

ههز و اهضاء  ………………………شواره تلفن   ……………………

 قيذ شود.لطفاً هشخصات خواسته شذه بطور ماهل و دقيق 

جـوـع مل 

جوع مل به حزوف : 

 باشذ هي  13اعتبار استعالم تاتاريخ       /        /        

. ثؼول آهذُ است. ………………استؼالم ثْب تَسظ ايٌجبًت در تبريخ 

هأهَر خريذ 

 خريداري

اجرا



(اهلل) 

 .…..…..……وبرُ : ضٍزارت مطَر  9فرم ضوبرُ

 ..……………تبريخ : …….…………فرهبًذاري   

 ……………پيَست : .…….…………ثخطذاري   

……….………دّيـبري   

 «صَرتوجلس مويسيَى هؼبهالت » 

ٌٌذگبى زير جْت گطبيص پبمتْبي استؼالم ثْبء هرثَط ثِ خريذ  م  اي ثب حضَر اهضبء در سبػت            صجح رٍز                  جلسِ 

گردد:  ضرح زير اػالم هيِ ّبي رسيذُ ث جْت                  تطنيل ٍ پس از گطبيص ٍ ثررسي پبمت

   1- 

   2- 

   3- 

   4- 

   5-  

َى هَافقت ًوَدُ مِ اقالم هَرد در ًتيجِ ثب تَجِ ثِ ايٌنِ          موتر از سبيريي قيوت پيطٌْبدي را اػالم ًوَدُ مويسي   

 ًظر را از                                         خريذاري ٍ تحَيل ًوبيٌذ.

 ًوبيٌذُ ضَراي اسالهي رٍستب         دّيبر            هسئَل اهَر هبلي                    

اهضبء  ………………… ًبم    اهضبء    اهضبء       

 اجناس

حالمص



 .…..…..……ضوبرُ :   ٍزارت مطَر  10فرم ضوبرُ 

 ..……………تبريخ :  …….…………فرهبًذاري    

 ……………پيَست :   .…….…………ثخطذاري    

……….………دّيـبري   

 «صَرتوجلس مويسيَى ػبلي هؼبهالت» 

بي استؼالم ثْبء هرثَط ثِ خريذ  مٌٌذگبى زير جْت گطبيص پبمتْ  اي ثب حضَر اهضبء در سبػت            صجح رٍز                  جلسِ     

گردد:  جْت                  تطنيل ٍ پس از گطبيص ٍ ثررسي پبمتْبي رسيذُ ثطرح زير اػالم هي

   1- 

   2- 

   3- 

   4- 

   5-  

هَافقت ًوَدُ مِ اقالم هَرد ًتيجِ ثب تَجِ ثِ ايٌنِ           موتر از سبيريي قيوت پيطٌْبدي را اػالم ًوَدُ مويسيَى در     

 ًظر را از                                         خريذاري ٍ تحَيل ًوبيٌذ.

مبرضٌبس هغلغ در هؼبهلِ          بر         يدّهسئَل اهَر هبلي       

  اهضبء   . . . . . . . . . . . . . . ًبم :  اهضبء   اهضبء 

 اجناس

مصالح




