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هدف

.1

ثٌب ثز تؼزيف ارائِ ضذُ در هفاّین ًظزی گشارضگزی هالی ترص ػوَهی ،درآهذ ػجبرت است اس
افشايص در دارايی ،وبّص در ثذّی يب تزویجی اس ّز دٍ وِ هٌجز ثِ افزشايص ارسش خزبلع
عی دٍرُ هیضَد .هفَْم درآهذ در ثخص ػوَهیّ ،ز دٍ گزٍُ ”درآهذ حبغزل اس ػولیزبت
هجبدلِای“ ٍ درآهذ حبغل اس ػولیبت غیزهجبدلِای“ را درثزهیگیزدّ .زذف ايزي اسزتبًذارد،
ارائِ ًحَُ ػول حسبثذاری درآهذّبی حبغل اس ػولیبت هجبدلِای است .الالم ديگززی وزِ
ثبيذ ثِ ػٌَاى درآهذ ضٌبسبيی گزدًذ در سبيز استبًذاردّب هغزح هیضًَذ ٍ در داهٌِ وزبرثزد
ايي استبًذارد لزار ًویگیزًذ.

.2

هجحج اغلی در حسبثذاری درآهذ ػوذتبً هؼغَف ثِ تؼییي سهبى ضٌبخت آى اسزت .درآهزذ،
سهززبًی ضٌبسززبيی هززیضززَد وززِ جزيززبى هٌززبفغ التػززبدی يززب خززذهبت ثززبلمَُ ثززِ درٍى
ٍاحزذ گشارضگز هحتول ثبضذ ٍ ايي هٌبفغ را ثتَاى ثِگًَِای اتىبپذيز اًذاسُگیزی وزد.

دامنه کاربرد
.3

ایي استاًسارز تایس تزای حساتساری زرآهسّای حاصل اس ػولیات هثازلِای سیز تکار گزفتِ ضَز:
الف  .ارائِ ذسهات؛
ب  .فزٍش کاال؛ ٍ
ج  .استفازُ زیگزاى اس زاراییْای ٍاحـس گشارضگز کـِ هَلـس سـَز ینـویي ضـسُ ،زرآهـس،
حق اهتیاس ٍ سَز سْام است.

.4

ايي استبًذارد ،درآهذّبی حبغل اس ػولیبت غیزهجبدلِای را هَرد ثزرسی لزار ًویدّذ.

.5

ٍاحذّبی ثخص ػوَهی هوىي است درآهذّبی خَد را اس ػولیبت هجبدلِ ای يزب ػولیزبت
غیزهجبدلِای وست وٌٌذ .ػولیبت هجبدلِای ،ػولیبتی اسزت وزِ عزی آى ارسش هبثزِ اسای
دريبفتی ثب هٌبفغ ٍاگذار ضذُ تمزيجبً ثزاثز است .فزٍش وبالّب يب ارائِ خذهبت را هزیتزَاى
ًوًَِای اس درآهذّبی هجبدلِای داًست.
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.6

در تطخیع ثیي درآهذّبی ػولیبت هجبدلِای ٍ غیزهجبدلِای ،رجحبى هحتزَای ثزز ضزىل،
ثبيذ هذًظز لزار گیزدً .وًَِ ّبيی اس درآهزذّبی غیزهجبدلزِ ای ػجزبرت اسزت اس هبلیزبت،
ػَارؼ ،ووىْب ٍ ّذايب.

.7

ارائِ خذهبت ،هؼوَالً هتضوي اجزای ٍظیفِای هزَرد تَافزك ،عزی هزذتی هؼزیي تَسزظ
ٍاحزذ گشارضگز است .هخبلْبيی اس خذهبت ارائِ ضذُ تَسظ ٍاحذّبی ثخص ػوَهی وزِ
هؼوَالً در اسای آًْب درآهذ ايجبد هی ضَد هیتَاًذ ضبهل خذهبت ثْذاضتی ،آهَسضی ،حجتی
ٍ لضبيی ثبضذ.

.8

وبال ضبهل وبالی تَلیذ ضذُ تَسظ ٍاحزذ گشارضگز ثزای فزٍش ،وبالی خزيزذاری ضزذُ
جْت فزٍش ٍ ّوچٌیي اهَال ًگْذاری ضذُ ثزای فزٍش است.

.9

استفبدُ ديگزاى اس دارايیْبی ٍاحزذ گشارضگز هٌجز ثِ تحػیل درآهذّبی سيز هیضَد:
الف .سَز ینویي ضسُ :هجبلغی وِ ثبثزت اسزتفبدُ اس ٍجزَُ ًمزذ يزب هؼزبدل ٍجزِ ًمزذ
ٍاحزذ گشارضگز هغبلجِ هیضَد،
ة  .زرآهس حق اهتیاس :هجبلغی وِ ثبثت استفبدُ اس دارايیْبی غیزجبری ٍاحززذ گشارضزگز
ًظیز اهتیبس ثْزُثزداری اس هؼبدى ،سبخت ،ػالين تجبری ٍ حك اًتطبر هغبلجِ هیضَد،
ٍ
ح .

سَز سْام:

هجبلغی اس سَد تَسيغ ضذُ ٍاحذ سزهبيِپذيز وِ هتٌبست ثب سْنالطززوِ

ٍاحزذ گشارضگز ػبيذ آى هیضَد.
 . 11در ايي استبًذارد ،درآهذّبی ػولیبت هجبدلِای حبغل اس هَارد سيز هغزح ًویضَد:
الف .سَد سْبم حبغل اس سزهبيِگذاريْبيی وِ ثِ رٍش ارسش ٍيژُ ثزِ حسزبة گزفتزِ
هیضَد؛
ة  .پیوبًْبی ثلٌذهذت؛
ح  .لزاردادّبی اجبرُ؛
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ت  .ضٌبخت اٍلیِ تَلیذ وطبٍرسی ٍ ضٌبخت اٍلیِ ٍ تغییزات ارسش هٌػفبًِ دارايیْزبی
سيستی غیزهَلذ هزثَط ثِ فؼبلیت وطبٍرسی؛
ث  .استخزاد هَاد هؼذًی؛
د  .تغییز ارسش سبيز دارايیْبی جبری اس لجیل سزهبيِ گذاريْب (در هؤسسبت تخػػزی
سزهبيِگذاری) يب سزهبيِگذاری در اهالن ثزای ٍاحذّبيی وِ ثزِ خزيزذ ٍ فززٍش
اهالن اضتغبل دارًذ؛ ٍ
چ  .درآهذ ًبضی اس فؼبلیتْبی سبخت اهالن.
تعاریف
. 11

اصطالحات سیز زر ایي استاًسارز تا هؼاًی هطرص ضسُ تکار رفتِ است:
ارسش هٌصفاًِ :هثلغی است کِ ذزیساری هطلغ ٍ هایل ٍ فزٍضٌسُای هطلغ ٍ هایل هییَاًٌس زر
هؼاهلِای حقیقی ٍ زر ضزایط ػازی ،یک زارایی را زر اسای هثلغ هشتَر تا یکسیگز هثازلِ کٌٌس.
هثازلِ :ػولیایی است کِ تِ هَجة آى زارایی یا ذسهت تِ ارسش هٌصفاًِ زاز ٍ ستس هیضَز.

درآمد

 . 12هٌبثؼی وِ تَسظ ٍاحزذ گشارضگز ثِ ًوبيٌذگی اس سبيز ٍاحذّبی گشارضگز ٍغَل هیگزدد ٍ
هٌجز ثِ افشايص ارسش خبلع ًطَد ،درآهذ هحسَة ًویضزَد .ثزِ ػٌزَاى هخزبل ،در هزَرد
سبسهبى اهَر هبلیبتی وطَر ،هجبلغ ًبخبلع هبلیبت دريبفتی يب دريبفتٌی هٌجز ثِ افزشايص ارسش
خبلع ًویگزدد ،لىي غزفبً درغذ سْن سبسهبى هذوَر ثِ ػٌَاى درآهذ هحسَة هیضَد.
اندازهگیری درآمد حاصل از عملیات مبادلهای

 . 13درآهذ حبغل اس ػولیبت هجبدلِای ثبيذ ثِ ارسش هٌػفبًِ هبثِاسای دريزبفتی يزب دريزبفتٌی
اًذاسُگیزی ضَد.
 . 14در ثسیبری حبالت ،هبثِاسای دريبفتی ،ثِ ضىل ٍجِ ًمذ يب هؼبدل آى هیثبضذ ٍ هجلغ درآهذ
ّوبى هجلغ ٍجِ ًمذ يب هؼبدل ًمذ دريبفتی يب دريزبفتٌی اسزت .در غزَرتی وزِ هبثزِاسای
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هزثَط ثِ ضىل غیزًمذی ثبضذ ،درآهزذ ثزاسزبا ارسش هٌػزفبًِ هبثزِاسای دريزبفتی يزب
دريبفتٌی اًذاسُگیزی هیضَدّ .زگبُ جزيبى ٍرٍدی ٍجِ ًمذ يب هؼبدل آى ثِ آيٌذُ هَوزَل
ضَد ،ثِگًَِای وِ عجك لزارداد هٌؼمذُ ثزیي فزٍضزٌذُ ٍ خزيزذار ٍ يزب طزَاثظ هؼوزَل
فزٍضٌذُ ،هجلغی اطبفِ ثز ثْبی فزٍش ًمذی وبال يب خذهبت دريبفت ضَد ،در ايي حبلزت
ارسش هٌػفبًِ هبثِاسای هشثَر ،ثْبی فزٍش ًمذی است ٍ هجلزغ اطزبفِ دريزبفتی درآهزذ
فزٍش وبال يب ارائِ خذهبت هحسَة ًویضَد ،ثلىِ ثبيذ ثزب تَجزِ ثزِ هحتزَای هؼبهلزِ
تحت ػٌَاى ”درآهذ تأهیي هبلی“ ثِ عَر جذاگبًِ ًوبيص دادُ ضَد.
ارائه خدمات
. 15

ّزگاُ هاحصل ارائِ ذسهات را تتَاى تِگًَِای ایکاپذیز تزآٍرز کزز ،زرآهس هزتَط تایس تا یَجِ
تِ هیشاى ذسهات ارائِ ضسُ ضٌاسایی ضَز .هاحصل ارائِ ذسهات ،سهاًی تِگًَِای ایکاپذیز قاتل
تزآٍرز است کِ ّوِ ضزایط سیز احزاس ضسُ تاضس:
الف .جزیاى هٌافغ اقتصازی تِ زرٍى ٍاحـس گشارضگز هحتول تاضس؛
ب  .هثلغ زرآهس را تتَاى تِگًَِای ایکاپذیز اًساسُگیزی کزز؛
ج  .هیشاى ذسهات ارائِ ضسُ یا یارید گشارضگزی تِگًَِای ایکاپذیز قاتل اًساسُگیزی تاضس؛ ٍ
ت  .هرارجی کِ زر اریثاط تا ارائِ ذسهات یحول ضسُ یا ذَاّـس ضـس ،تـِگًَـِای ایکاپـذیز
قاتل اًساسُگیزی تاضس.

 . 16ضٌبخت درآهذ حبغل اس ػولیبت ثزاسبا هیشاى تىویل وبر ،اغلت رٍش درغزذ تىویزل
ًبهیذُ هیضَد .ثزای اػوبل رٍش هشثَر ،هطتول ثز ًحزَُ تؼیزیي هیزشاى تىویزل وزبر ،اس
طَاثظ استبًذارد حسبثذاری ضوبرُ ٍ 9احذّبی اًتفزبػی

حسـاتساری پیواًْـای تلٌسهـست

استفبدُ هیضَد.
 . 17يىی اس ضزايظ ضٌبسبيی درآهذ حبغل اس ارائزِ خزذهبت ،هحتوزل ثزَدى جزيزبى ٍرٍدی
هٌبفغ التػبدی است .ثب ايي حبل ،در غَرت ٍجَد اثْبم در هَرد لبثلیت ٍغَل ثخطی اس
درآهذ ضٌبسبيی ضذُ لجلی ،هجلغ غیزلبثل ٍغَل يب هجلغی وزِ ثبسيبفزت آى ديگزز هحتوزل ًیسزت،
ثِ ػٌَاى ّشيٌِ ٍ ًِ ثِ غَرت تؼذيل درآهذ ضٌبسبيی ضذُ لجلی ،در حسبثْب هٌظَر هیضَد.
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ّ . 18زگبُ ارائِ خذهبت ،هتضوي اًجبم تؼذاد ًبهطخػی اس ػولیبت عی يه دٍرُ سهبًی هؼیي
ثبضذ ،درآهذ ثِ رٍش خظ هستمین عی آى دٍرُ سهبًی ضٌبسبيی هیضَد ،هگز ايٌىزِ عجزك
ضَاّذ هَجَد ،رٍش ديگزی وِ درآهذ دٍرُ را ثْتز هٌؼىس وٌزذٍ ،جزَد داضزتِ ثبضزذ.
ّزگبُ يه فؼبلیت خبظ در همبيسِ ثب سبيز ػولیبت اس اّویت ٍيژُای ثزخزَردار ثبضزذ،
ضٌبخت درآهذ تب سهبى اجزای آى فؼبلیت خبظ ثِ تؼَيك هیافتذ.
ّ . 19زگبُ هبحػل يه ػولیبت هجبدلِای را ًتَاى ثِگًَِای اتىبپذيز ثزآٍرد وززد ٍ ثبسيبفزت
هخبرد تحول ضذُ هحتول ًجبضذ ،درآهذ ضٌبسبيی ًویضَد ٍ هخبرد تحول ضذُ ثِ ػٌَاى
ّشيٌِ دٍرُ هَرد ضٌبخت لزار هیگیزد.
فروش کاال
. 02

زرآهس حاصل اس فزٍش کاال تایس سهاًی ضٌاسایی ضَز کِ کلیِ ضزایط سیز یحقق یافتِ تاضس:
الفٍ .احـس گشارضگز هراطزات ٍ هشایای ػوسُ هالکیت کاالی هَرز هؼاهلِ را تِ ذزیسار هٌتقل
کززُ تاضس؛
ب ٍ .احـس گشارضگز زذالت هسیزیتی هستوز زر حسی کِ هؼوَالً تا هالکیت ّوـزاُ اسـت یـا
کٌتزل هؤثزی ًسثت تِ کاالی فزٍش رفتِ اػوال ًکٌس؛
ج  .هثلغ زرآهس را تتَاى تِگًَِای ایکاپذیز اًساسُگیزی کزز؛
ت  .جزیاى هٌافغ اقتصازی هزیثط تا فزٍش تِ زرٍى ٍاحـس گشارضگز هحتول تاضس؛ ٍ
ث  .هرارجی کِ زر اریثاط تا کاالی فزٍش رفتِ یحول ضسُ یا ذَاّس ضس را تتَاى تِگًَـِای
ایکاپذیز اًساسُگیزی کزز.

 . 21ثزای ايٌىِ سهبى اًتمبل هخبعزات ٍ هشايبی هبلىیت ثِ خزيذار را ثتزَاى تؼیزیي وززد ،السم
است ضزايظ هجبدلِ هَرد ثزرسی لزار گیزد .در اغلت حبالت ،اًتمبل هخزبعزات ٍ هشايزبی
هبلىیت ثب اًتمبل هبلىیت لبًًَی ثِ خزيذار يب تػزف هَرد هؼبهلِ تَسزظ خزيزذار ّوززاُ
است .ايي هَطَع در هَرد اغلت فزٍضْب غذق هیوٌزذ .هزَاردی ًیزش ٍجزَد دارد وزِ
هخبعزات ٍ هشايبی هبلىیت در سهبًی هتفبٍت اس سهبى اًتمبل هبلىیت لزبًًَی يزب تػززف
تَسظ خزيذار اًتمبل هیيبثذ.
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 . 22اگز ٍاحزذ گشارضگز ثخص ػوذُای اس هخبعزات ٍ هشايبی هبلىیت را حفظ وٌزذ ،هؼبهلزِ
هزثَط ،فزٍش تلمی ًویگزدد ٍ لذا درآهذی اس ثبثت آى ضٌبسزبيی ًوزیضزَد .ايزي اهزز
هوىي است در حبالت هختلفی اتفبق ثیفتذً .وًَِّبيی اس هَاردی وزِ ٍاحززذ گشارضزگز
هوىي است هخبعزات ٍ هشايبی ػوذُ هبلىیت را حفظ وٌذ ثِ ضزح سيز است:
الف .سهبًی وِ ٍاحزذ گشارضگز تؼْذاتی را در ارتجبط ثزب ػولىززد غیزز هغلزَة هزَرد
هؼبهلِ وِ تَسظ هفبد طوبًتًبهِ وبالی فزٍش رفتِ پَضص ًیبفتِ ثبضذ ،ثزِ ػْزذُ
ثگیزد؛
ة  .سهبًی وِ دريبفت درآهذ هزثَط ثِ يه فزٍش خبظ ،هطزٍط ثزِ تحػزیل درآهزذ
تَسظ خزيذار اس هحل فزٍش وبالی هَرد هؼبهلِ ثبضذ؛
ح  .سهبًی وِ ارسبل وبالی هَرد هؼبهلِ هتضوي خذهبت ًػت ثبضزذ ،لزیىي خزذهبت
ًػت وِ ثخص ػوذُ ای اس هجلغ لزارداد را تطىیل هیدّذ ،تَسظ ٍاحزذ گشارضگز
ثِ عَر وبهل اًجبم ًطذُ ثبضذ؛ ٍ
ت  .سهبًی وِ خزيذار حزك فسزخ هؼبهلزِ را ثزاسزبا هفزبد لززارداد داضزتِ ثبضزذ ٍ
ٍاحزذ گشارضگز در هَرد احتوبل ثزگطت وبالی فزٍش رفتِ هغوئي ًجبضذ.
 . 23چٌبًچٍِ ،احزذ گشارضگز تٌْب ثخزص وزناّویتزی اس هخزبعزات هبلىیزت را ثززای خزَد
ًگِ دارد ،هؼبهلِ هَرد ًظز ،فزٍش تلمی ٍ درآهذ ضٌبسبيی هیضَد .ثزای هخزبل ،فزٍضزٌذُ
هوىي است تٌْب ثِ خبعز تضویي لبثلیت ٍغَل هغبلجبت ،هبلىیت لزبًًَی وزبال را ثززای
خَد حفظ وٌذ .در چٌیي حبلتی ،اگز ٍاحزذ گشارضگز هخبعزات ٍ هشايبی ػوذُ هبلىیزت
را هٌتمل وزدُ ثبضذ ،ايي هؼبهلِ ،فزٍش تلمی ٍ درآهذ آى ضٌبسبيی هیگزدد .هخبل ديگز اس
حفظ ثخص وناّویتی اس هخبعزات هبلىیتٍ ،جَد ضزعی در فزٍش وبالست ثزِگًَزِای
وِ در غَرت ػذم رطبيت هطتزی ،ثزگطت وبال ٍ استزداد هبثِاسا ثِ هطتزی هیسز ثبضزذ.
در چٌیي حبلتی ،ثِ ضزط آًىِ فزٍضٌذُ ثتَاًذ هجبلغ ثزگطتی آتی را ثزِگًَزِای اتىبپزذيز
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ثزآٍرد وٌذ ٍ ثذّی ًبضی اس ثزگطت وبال را ثب تَجِ ثِ تجزثیبت گذضتِ ٍ سزبيز ػَاهزل
هزثَط ضٌبسبيی وٌذ ،درآهذ در سهبى فزٍش ضٌبسبيی هیضَد.
 . 24ثزای ضٌبخت درآهذ ،هحتول ثزَدى جزيزبى هٌزبفغ التػزبدی هززتجظ ثزب هؼبهلزِ ثزِ درٍى
ٍاحزذ گشارضگز ضزط اسبسی است .در ثزخی هَارد ،تب سهبى دريبفت هبثِاسا يب رفغ اثْبم در
ايي سهیٌِ ،هوىي است جزيبى ٍرٍدی هٌبفغ التػبدی هحتول ًجبضذ .ثزای هخبلّ ،زگبُ خزٍد
هبثِاسای حبغل اس فزٍش در يه وطَر خبرجی هٌَط ثِ غذٍر هجزَس دٍلزت آى وطزَر
ثبضذ ،در هَرد جزيبى ٍرٍدی هٌبفغ التػبدی هزتجظ ثب فزٍش هذوَر اثْبم ٍجزَد دارد ،لزذا
تٌْب پس اس غذٍر هجَس خزٍد ٍجَُ ،اثْبم ثزعزف ٍ درآهذ ضٌبسبيی هیضَد .ثب ايي حبل،
ّزگبُ در هَرد لبثلیت ٍغَل ثخطی اس درآهذ ضٌبسبيی ضذُ لجلی اثْبم ثِ ٍجَد آيذ ،هجلزغ
غیزلبثل ٍغَل يب هجلغی وِ ثبسيبفت آى غیزهحتول است ،ثِ جبی ايٌىزِ ثزِ ػٌزَاى تؼزذيل
درآهذ ضٌبسبيی ضذُ لجلی ثِ حسبة گزفتِ ضَد ،ثِ حسبة ّشيٌِ هٌظَر هیگزدد.
 . 25درآهذ ٍ ّشيٌِّبی هزتجظ ثب يه هؼبهلِ يب رٍيذاد ثِ عَر ّوشهبى ضٌبسبيی هیضزَد .ايزي
فزايٌذ ،ػوَهبً ”تغبثك درآهذ ٍ ّشيٌِ“ ًبهیذُ هیضَدّ .شيٌِّزب ،اس جولزِ ّشيٌزِ تضزویي
وبالی فزٍش رفتِ ٍ سبيز هخبرجی وِ پزس اس حوزل وزبال هوىزي اسزت ٍالزغ ضزَد،
در غَرتی وِ سبيز ضزايظ ضٌبخت درآهذ ثزلززار ثبضزذ ،هؼوزَالً ثزِگًَزِای اتىبپزذيز
لبثل اًذاسُگیزی است .ثب ايي حبلّ ،زگبُ ّشيٌِّب را ًتَاى ثِگًَِای اتىبپذيز اًذاسُگیززی
وزد ،درآهذ را ًویتَاى ضٌبسبيی ًوَد .در چٌزیي ضززايغیّ ،زگًَزِ هبثزِاسای دريزبفتی
ثِ ػٌَاى ثذّی ضٌبسبيی هیضَد.
سود تضمین شده ،درآمد حق امتیاز و سود سهام
. 02

زرآهسّای ػولیات هثازلِای ًاضی اس استفازُ زیگزاى اس زاراییْای ٍاحـس گشارضگز کِ هتنـوي
سَز ینویي ضسُ ،زرآهس حق اهتیاس ٍ سَز سْام است تایـس تزاسـام هؼیارّـای هٌـسر زر
تٌس 07تِ ضزط یحقق ضزایط سیز ضٌاسایی ضَز:
الف .جزیاى هٌافغ اقتصازی ػولیات هذکَر تِ زرٍى ٍاحـس گشارضگز هحتول تاضسٍ ،
ب  .هثلغ زرآهس هزتَطِ را تتَاى تِگًَِای ایکاپذیز اًساسُگیزی کزز.
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 . 07زرآهسّای هذکَر زر تٌس  02تایس تا یَجِ تِ هثاًی سیز ضٌاسایی ضَز:
الف .سَز ینویي ضسُ تزاسام هست سهاى ٍ تا یَجِ تِ هاًسُ اصل طلة ٍ ًزخ هزتَط؛
ب  .زرآهس حق اهتیاس طثق هحتَای قزارزاز هزتَط؛ ٍ
ج  .سَز سْام حاصل اس سزهایِ گذاریْایی کِ تِ رٍش ارسش ٍیژُ ثثـت ًطـسُ اسـت ،زر
سهاى احزاس حق زریافت یَسط سْاهسار ،تِ استثٌای سَز سْام حاصل اس سزهایِ گـذاری
زر ٍاحسّای فزػی ٍ ٍاتستِ.

 . 28درآهذ هزتجظ ثب سَد سْبم در سهبى احزاس حك دريبفت تَسظ سْبهذار ضٌبسبيی هیضزَد.
در ثزخی ضزايظ ،هخالً ،در هَاردی وِ سَد سْبم اس هحل اًذٍختِّب يب سَد اًجبضتِ هػَة
پیص اس تحػیل سزهبيِگذاری اػالم هیضَد ،اييگًَِ هجزبلغ هؼززف ثبسيبفزت ثخطزی اس
ثْبی توبم ضذُ سزهبيِگذاری است ٍ درآهذ هحسَة ًویضَد.
 . 29درآهذ حك اهتیبس عجزك ضززايظ هٌزذرد در لززارداد هزثزَط تؼلزك هزیگیززد ٍ هؼوزَالً
ثز ّویي اسبا ضٌبسبيی هیضَد ،هگز آًىِ ثب تَجِ ثِ هحتَای لزارداد ،ضٌبسزبيی درآهزذ
ثزهجٌبی رٍضْبی سیستوبتیه ٍ هٌغمی ديگزی هٌبستتز ثبضذ.
 . 31هحتول ثَدى جزيبى ٍرٍدی هٌبفغ التػبدی ضزط اسبسی ضٌبسزبيی سزَد تضزویي ضزذُ،
درآهذ حك اهتیبس ٍ سَد سْبم ثِ ػٌزَاى درآهزذ هجبدلزِای اسزت .ثزب ايزي حزبلّ ،زگزبُ
درخػَظ لبثلیت ٍغَل هجلغی وِ لجالً ثِ ػٌَاى درآهذ ضٌبسبيی ضذُ ،اثْبهی ثِ ٍجزَد
آيذ ،هجلغ غیزلبثل ٍغَل يب هجلغی وِ ثبسيبفت آى ديگز هحتول ًیست ،ثزِ ػٌزَاى ّشيٌزِ
دٍرُ ٍ ًِ ثِ غَرت تؼذيل درآهذ ضٌبسبيی ضذُ لجلی ،در حسبثْب هٌظَر هیضَد.
افشا
. 31

ٍاحـس گشارضگز تایس هَارز سیز را زر یاززاضتْای یَضیحی افطا کٌس:
الف .رٍیِّای حساتساری هَرز استفازُ تزای ضٌاذت زرآهس ػولیات هثازلِای؛ ٍ
ب  .هثلغ ّز یک اس طثقات ػوسُ زرآهس ػولیات هثازلِای ضٌاسایی ضسُ طی زٍرُ ًاضـی اس
هَارز سیز:
-

فزٍش کاال،

-

ارائِ ذسهات،
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-

سَز ینویي ضسُ،

-

زرآهس حق اهتیاس،

 -سَز سْام.

تاریخ اجرا
. 30

الشاهــات ایــي اســتاًسارز زر هــَرز کلیــِ صــَریْای هــالی کــِ زٍرُ هــالی آًْــا اس یــارید
اٍل فزٍرزیي  ٍ 1331تؼس اس آى ضزٍع هیضَز ،السماالجزاست.
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