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اطالػـات آياسي ايٍ فقم ؽايم يحقٕل َاخانـ داخهي تّ ليًـت تاصاس ٔ اسصػ افضٔدِ دس تخـؼ ْاي ػًـذِ الصقـادي    
ْذف اصتٓيّ ٔ تذٔيٍ حغاب ْاي . عصاَذِ تخؼ ْاي ػًذِ الصقادي ٔ يقشف ٔاعطّ تخؼ ْاي ػًذِ الصقادي يي تاؽذ

يقشف  تؾكيم عشيايـّ  فادسات  ٔاسدات  دسآيـذ ٔ    يٍ يصغيشْاي جشياٌ ْاي الصقادي َظيش تٕنيـذاعصاٌ  يحاعثّ يًٓصش
…  ٔ  …دس يك دٔسِ صياَي يؼيٍ ٔاَذاصِ گيشي يًٓصشيٍ يصغيشْاي الصقادي يٕجٕدي يُاتغ  َظيش ثشٔت  داسايي ٔ تـذْي 

. اٌ سا دس آٌ دٔسِ يا يمطغ صياَي تّ تقٕيش كؾيذدس يمطؼـي اص صياٌ اعت كّ اص طشيك آَٓا يي تٕاٌ ٔضؼيـت الصقادي اعص
ايٍ اطالػات تا اعصفـادِ اص َصايـج طشح ْاي آياسي يشكض آياس ايشاٌ  َصايـج طشح ْاي آياسي خاؿ اعصاٌ ٔ آياسْـاي ثثصـي  

 .دعصگاِ ْاي اجشايي تٕعط عاصياٌ يذيشيت ٔ تشَايّ سيضي تٓيّ ٔ دس ايٍ فقم اسائّ ؽذِ اعت 
 :اْيى تّ كاس سفصّ دس ايٍ فقم تّ ؽشح صيش اعت تؼاسيف ٔ يف  

يحقٕل َاخانـ داخهي  َصيجّ َٓايي فؼانيت ْاي الصقادي تٕنيذي يميى يك كؾٕس دس يك دٔسِ : يحقٕل َاخانـ داخهي 
 .يحقٕل َاخانـ داخهي تّ عّ سٔػ تٕنيذ  ْضيُّ ٔ دسآيذ يحاعثّ يي ؽٕد. صياَي يؼيٍ اعت

تفأت تيٍ اسصػ عصاَذِ ٔ يقشف ٔاعطّ سا . دِ  اسصػ اضافي ايجاد ؽذِ دس جشياٌ تٕنيذ اعتاسصػ افضٔ: اسصػ افضٔدِ     
پظ اصكغش يقشف عشيايّ ثاتت اصاسصػ افـضٔدِ َاخـانـ اسصػ    . دس ْش فؼانيت الصقادي سا اسصػ افضٔدِ َاخانـ يي گٕيُذ

 .افضٔدِ خانـ تّ دعت يي آيذ
جًٕع كاالْا ٔ خذيـاتي اعت كّ دس آٌ ٔاحذ تٕنيذ يي ؽٕد ٔ تـشاي اعـصفادِ دس   عـصاَذِ ْش ٔاحـذ تٕنيذي  ي: عـصاَذِ     

عًٓي اص كاالْا ٔ خذيات كّ تا پاياٌ دٔسِ حغاتذاسي تّ فٕست َاتًاو يا كاس دس جشياٌ عاخت تالي . دعصشط لشاس يي گيشد
دٔسِ حغاتذاسي يؼيٍ تٕنيذ ٔ دس ًْـاٌ   كاالْا ٔ خذياتي كّ دس يك ٔاحذ دس. ياَذِ تاؽذ جضٔ عصاَذِ ٔاحذ تّ حغاب يي آيذ

: عصاَذِ تّ عّ دعصّ تمغيى يي ؽٕد.دٔسِ دسديگشفشايُذْاي تٕنيذآٌ ٔاحذيقشف يي ؽٕدجضٔعصاَذِ آٌ ٔاحذ يُظٕسًَي ؽٕد
 .عصاَذِ تاصاسي  عصاَذِ تٕنيذؽذِ تشاي خٕد يقشفي َٓايي ٔتؾكيم عشيايّ تّ حغاب خٕدٔعايشعصاَذِ ْاي غيش تاصاسي

يقشف ٔاعطّ  اسصػ كاالْا ٔ خذيات يقشف ؽذِ دس جشياٌ تٕنيذ  تّ اعــصنُاي يقـشف داساييٓـاي    : ٔاعطـّ  يقشف    
 .ثاتت اعت

يانيات ْايي ْغصُذ كّ تش كاالْا ٔ خذيات  دس صياَي كّ تٕنيذ ؽذِ اَذ  فشٔخصّ ؽذِ اَذيا تـّ  : يانيات تش تٕنيذ ٔ ٔاسدات    
 .ٔاسد ؽذِ اَذ  تؼهك يي گيشديقاسف ديگشي سعيذِ اَذ ٔ يا اص خاسج 

اعت كّ دس عيغصى حغاب ْاي يهي عـاتك تـّ    »غيش يغصميى «ٔاسدات  يُطثك تا ٔاژِ عُصي يانيات ْاي  يانيات تشتٕنيذ ٔ
 .كاس تشدِ يي ؽذ

 :يانيات تش تٕنيذ ٔ ٔاسدات تّ دٔ گشِٔ جضيي تش تمغيى يي ؽَٕذ
 .ــ يانيات تش يحقٕل 

 .ذ ــ عايش يانيات ْاي تش تٕني
يانيات تؼهك گشفصّ تش يك ٔاحذ كاال يا خذيت اعت كّ تّ فٕست يثهغ يؾخقـي تـشاي ْـش ٔاحـذ     : يانيات تش يحقٕل    

إَاع يانيات تشيحقـٕل تّ ؽشح . يمذاس كاال يا دسفذ يؾخقي اص ليًت يك ٔاحذ كاال يا خذيت يثادنّ ؽذِ تؼييٍ يي ؽٕد
 :صيشيي تاؽذ

يانيات تؼهك گشفصّ تش كاالْا ٔ خذيات اعت كّ دس يشاحم يخصهف تٕعط ( : VAT ) فضٔدِ ــ يانيات اص َٕع يانيات اسصػ ا
 .تُگاِ ْاي الصقادي اخز يي گشدد ٔني َٓايصًا كم آٌ تٕعط خشيذاس َٓايي پشداخت يي ؽٕد

 .الصو تّ ركش اعت كّ ايٍ َٕع يانيات دس ايشاٌ يٕسد َذاسد
اص يانيـات تؼهك گشفصّ تش كاالْاعت كّ ُْگاو ػثٕس اص يشصْـاي گــًشكي يـا    ػثاست : ــ يانيات ٔ حمٕق گـًشكي تش ٔاسدات

ايٍ َٕع يانيـات ًْچُيٍ ؽايم يانيات تؼهك گشفصّ تش خذياتي اعـت كـّ تٕعـط    . يشصْاي الصقادي لاتم پشداخت يي ؽٕد
 .تٕنيذكُُذگاٌ غيش يميى تّ ٔاحذْاي َٓادي يميى اسائّ يي ؽٕد
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تؼهك گشفصّ تشكاالْايي اعت كّ اص لهًشٔ الصقادي خاسج يي ؽَٕذ ٔ ُْگاو خشٔج اص يشصلاتـم   يانيات: ــ يانيات تش فادسات
 .پشداخت يي ؽٕد

تـّ طـٕس كهـي    . ايٍ َٕع يانيات ًْچُيٍ ؽايم يانيات تؼهك گشفصّ تش خذياتي اعت كّ تّ ٔاحذْاي غيش يميى اسائّ يي ؽٕد
كّ تش كاالْا ٔ خذيات تؼهك يي گيشَـذ ٔ دس اثـش تٕنيـذ  فـشٔػ       يانيات تش يحقٕل  ٔاسدات ٔ فادسات يانيات ْايي ْغصُذ

 .اَصمال  كشايّ كاال يا اسائّ خذيت لاتم پشداخت يي ؽَٕذ
تّ غيشاص يانيات ) كهيّ يانيات ْايي سا دس تش يي گيشد كّ يك تُگاِ دس َصيجّ اؽصغال تّ تٕنيذ : عايش يانيات ْاي تش تٕنيذ    

ايٍ َٕع يانيات  يانيات تشعٕد يا يانيات تش عايش دسآيذْاي دسيافـت ؽـذِ تٕعـط    . ت آٌ اعت  يٕظف تّ پشداخ(تش يحقٕل 
تُگاِ سا دستشًَي گيشد ٔ يانياتي اعت كّ فشفُظش اصعٕدْي تٕنيذ لاتم پشداخت اعت  َظيشيانيات تشصييٍ  داساييٓاي ثاتت ٔ 

 .ت ٔيهَِيشٔي كاس تكاس گشفصّ ؽذِ دس فشايُذ تٕنيذ يا فؼانيت ْا ٔ يثادال
اعـت كـّ    »يانيات ْاي يغـصميى   «يانيات تشدسآيذ  ثشٔت ٔ غيشِ يُطثك تأاژِ عُصي  : يانيات تش دسآيذ  ثشٔت ٔ غيشِ    
ْـا    ايٍ يانيات ْا ؽايم يانيات تشدسآيذ اؽخاؿ  يانيـات تشدسآيذؽـشكت  .ذعيغصى حغاتٓاي يهي عاتك تكاس تشدِ يي ؽدس

 .تاؽذيانيات تش ثشٔت ٔ اينال ايُٓا يي 
ياساَّ  پشداخت ْاي جاسي ٔ تالػٕك ٔاحذْاي دٔنصي تّ تُگاِ ْاي الصقادي اعت كّ تش اعاط ييضاٌ ( : عٕتغيذ)ياساَّ    

فؼانيت ْاي تٕنيذي آَٓا ٔ يا يمذاس يا اسصػ كاالْا يا خذيات تٕنيذ ؽذِ  فشٔخصّ ؽذِ يا ٔاسد ؽذِ تٕعـط آَٓـا تؼيـيٍ يـي     
ياساَّ يؾاتّ يانيات ْا تّ دٔ دعصّ كهي تمغيى .ذات داخهي يا تش كاالْاي ٔاسد ؽذِ تؼهك گيشدياساَّ يًكٍ اعت تش تٕنيـ. ؽٕد

 :يي ؽٕد 
 .ـ ياساَّ تش يحقٕل

 .ـ عايش ياساَّ ْا تش تٕنيذ
كّ تش يك ٔاحذ كاال يا خذيت تٕنيذ ؽذِ تؼهك يي گيشد ٔ تّ فـٕست يثهــغ يؾخقـي     ياساَّ اي اعت: ياساَّ تش يحقٕل 

عايش ياساَّ ْا تش تٕنيذ . حذ يمذاس كاال يا تّ فٕست دسفذ يؾخقي اص يك كاال يا خذيت  لاتم پشداخت يي ؽٕدتشاي يك ٔا
  .ػثاست اعت اصتًايي ياساَّ ْايي اعت كّ تُگآْاي يميى دساثشاؽصغال تّ تٕنيذ دسيافت يي كُُذ غيشاصإَاع ياساَّ تشيحقٕل

 
 :گضيذِ اطالػات 

ييهياسد سيال تٕدِ اعت کّ َغـثت تـّ عـال     848084ٕل َاخانـ داخهی اعصاٌ تّ ليًت تاصاس حذٔد   يحق8888دسعال    
 .دسفذ تٕدِ اعت  8/87داسای سؽذی يؼادل  8887

تيؼ تشيٍ عٓى اسصػ افضٔدِ فؼانيت ْای الصقادی دس يحقٕل َاخانـ داخهی تّ ليًت تـاصاس تـّ تشتيـة     8888دسعال    
ـ   ,ػًذِ فشٔؽی  % (5/88)  فُؼت %( 6/52)ذاسی ـس ٔ جُگهيشتٕط تّ تخؼ کؾأسصی  ؽکا م ـخشدِ فشٔؽی ٔ تؼًيـش ٔعاي

آيٕصػ   % ( 7/7) عاخصًاٌ  % ( 8/8)اسـالت  کشايّ ٔخذيات کغة ٔکـيغصغ, % ( 8/9)    يؼذٌ ,% ( 7/9)  اـَمهيّ ٔ کاالْ
  تٓذاؽـت ٔ  % ( 8/2) مم  اَثاسداسی ٔ استثاطـات    حًم ٔ َ% ( 8/2)  اداسِ ايٕس ػًٕيی  دفاػی ٔ تأييٍ اجصًاػی % ( 8/6) 

عـايش خـذيات ػًـٕيی       % ( 7/8)  ٔاعطّ گـشی ْـای يـانی    % ( 8/5)  تأييٍ تشق  گاص ٔ آب % ( 6/8)يذدکاسی اجصًاػی 
 .يی تاؽذ % ( 45/4) ٔ ياْيگيشی % ( 8/4)  ْصم ٔ سعصٕساٌ % (2/8)اجصًاػی ٔ ؽخقی خاَگی 
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 (                           ييهياسد سيال )  ْاي ػًذِ الصقادي اخهي تّ ليًت تاصاس تش حغة اسصػ افضٔدِ دس تخؼيحقٕل َاخانـ د -8-55

 8888 8887 8886 8882 8880 ؽشح

 845686 88858 80825 74457 24882 …...….…..…………اسصػ افضٔدِ         

 56522 87876 50075 89458 88887 ….....………كؾأسصي   ؽكاس ٔ جُگهذاسي 

 58 8 88 85 6 …...…...……..…..…………ياْيگيشي 

 9880 84905 9868 7086 2888 …...….…………..…..…………يؼذٌ 

 88295 85888 85758 88544 6287 …...….……………..…………فُؼت 

 5882 5280 5520 8282 8985 …...………………تأييٍ تشق   گاص ٔ آب 

 7988 2244 2727 8985 5498 …...….………..….…………عاخصًاٌ 

 9978 9478 7880 2940 2442 ..ػًذِ فشٔؽي خشدِ فشٔؽي تؼًيشٔعايم َمهيّ ٔ كاالْا

 884 668 247 898 874 ….….……….…………ْصم ٔ سعصٕساٌ 

 2500 0890 8777 5925 5575 ..…………حًم َٔمم   اَثاسداسي ٔ استثاطات

 8757 8262 8888 8458 8878 .…..…………...…ْاي ياني  ٔاعطّ گشي

 8275 8484 6498 2626 0270 ...…...يغصغالت   كشايّ ٔ خذيات كغة ٔ كاس

 2890 0645 8288 8685 5748 …اداسِ ايٕس ػًٕيي   دفاػي ٔ تأييٍ اجصًاػي 

 6588 2798 0849 0528 8786 …...….……………………..…آيٕصػ 

 8780 8089 5262 5528 8728 ….....………تٓذاؽت ٔيذد كاسي اجصًاػي 

 8204 8528 968 678 248 خذيات ػًٕيي   اجصًاػي   ؽخقي ٔ خاَگي عايش

 790 887 284- 565 588 ……....……خانـ يانيات تش ٔاسدات  

 848084 88248 82865 69760 24257 ...يحقٕل َاخانـ داخهي تّ ليًت تاصاس

 يشكض آياس ايشاٌ -يأخز
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 (   ييهياسد سيال )                                                        ْاي ػًذِ الصقادي عصاَذِ تخؼ -5-55

 8888 8887 8886 8882 8880 ؽشح

 875442 805099 886767 885800 84426 …...….…………..…………جًغ       

 08628 58488 87096 59405 88228 ….....………كؾأسصي   ؽكاس ٔ جُگهذاسي 

 80 88 58 89 9 …...…...……..…..…………ياْيگيشي 

 85208 88788 85765 84822 7250 …...….…………..…..…………يؼذٌ 

 08687 80858 84742 57780 88888 …...….……………..…………فُؼت 

 8867 8806 8588 5009 5788 …...………………تأييٍ تشق   گاص ٔ آب 

 88872 85288 88622 9084 2870 …...….………..….…………عاخصًاٌ 

 85547 88408 8992 7888 2985 ..ػًذِ فشٔؽي خشدِ فشٔؽي تؼًيشٔعايم َمهيّ ٔ كاالْا

 8246 8567 979 849 787 ….….……….…………ْصم ٔ سعصٕساٌ 

 7786 7479 2008 0884 8895 ..…………حًم َٔمم   اَثاسداسي ٔ استثاطات

 5840 5842 8785 8888 8089 .…..…………...…ْاي ياني  ٔاعطّ گشي

 84442 84582 7889 7888 2625 ...…...يغصغالت   كشايّ ٔ خذيات كغة ٔ كاس

 6889 2706 0684 0674 8784 …اداسِ ايٕس ػًٕيي   دفاػي ٔ تأييٍ اجصًاػي 

 6998 6028 0280 0689 0840 …...….……………………..…آيٕصػ 

 0042 0580 8874 5709 5828 ….....………تٓذاؽت ٔيذد كاسي اجصًاػي 

 5088 8974 8284 976 788 عايش خذيات ػًٕيي   اجصًاػي   ؽخقي ٔ خاَگي

 يشكض آياس ايشاٌ -يأخز
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 (ييهياسد سيال )                                               ْاي ػًذِ الصقادي يقشف ٔاعطّ تخؼ -8-55

 8888 8887 8886 8882 8880 ؽشح

 69868 20878 28986 05888 59708 …...….…………..…………جًغ       

 82896 84747 88452 84480 6780 ….....………كؾأسصي   ؽكاس ٔ جُگهذاسي 

 88 2 8 7 0 …...…...……..…..…………ياْيگيشي 

 8549 5789 8048 5869 8698 …...….…………..…..…………يؼذٌ 

 58402 58700 87985 86280 88292 …...….……………..…………فُؼت 

 8425 8565 8457 860 858 …...………………  گاص ٔ آب تأييٍ تشق 

 84002 7484 7898 2058 8488 …...….………..….…………عاخصًاٌ 

 5559 8974 8688 8576 977 ..ػًذِ فشٔؽي خشدِ فشٔؽي تؼًيشٔعايم َمهيّ ٔ كاالْا

 696 644 075 086 808 ….….……….…………ْصم ٔ سعصٕساٌ 

 5075 5882 8678 8878 8854 ..…………حًم َٔمم   اَثاسداسي ٔ استثاطات

 277 289 899 582 502 .…..…………...…ْاي ياني  ٔاعطّ گشي

 8088 5522 8758 8065 8478 ...…...يغصغالت   كشايّ ٔ خذيات كغة ٔ كاس

 8002 8800 8475 8429 8458 …اداسِ ايٕس ػًٕيي   دفاػي ٔ تأييٍ اجصًاػي 

 787 664 072 086 887 …...….……………………..…آيٕصػ 

 698 772 640 095 045 ….....………تٓذاؽت ٔيذد كاسي اجصًاػي 

 878 788 224 598 584 عايش خذيات ػًٕيي   اجصًاػي   ؽخقي ٔ خاَگي

 يشكض آياس ايشاٌ -يأخز
 

 

 

 


