ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ۲۷،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ :ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ
ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ۱۲۶۷ :

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﺎد و ﺷﺶ ﺷﻤﺎره ۲۱۸۵۰
ﺗﻌﺮﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی

ﺷﻤﺎره۱۰۰/۲۲۹۷۰۰/۹۰۰۰

۲۶/۱۲/۱۳۹۸

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی اﮐﺒﺮﭘﻮر
رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر
ﭘﯿﺮو دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره  ۱۰۰/۲۲۸۰۰۹/۹۰۰۰ﻣﻮرخ  ۲۵/۱۲/۱۳۹۸رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ درﺧﺼﻮص »ﺗﻌﺮﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی«

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ۵دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﻬﺖ درج در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻔﺎد ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﺪث

ﺷﻤﺎره ۱۰۰/۲۲۸۰۰۹/۹۰۰۰

۲۵/۱۲/۱۳۹۸

ﺗﻌﺮﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی
در اﺟﺮای ﻣﺎده  ۲۹ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺼﻮب  ۱۸/۰۱/۱۳۸۱ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺎده  ۱۸۷ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺼﻮب  ۱۷/۱/۱۳۷۹و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی و ﻣﺮﮐﺰ وﮐﻼ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ و ﻣﺸﺎوران

ﺧﺎﻧﻮاده» ،ﺗﻌﺮﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی« ،ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮاد آﺗﯽ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ اول ـ ﮐﻠﯿﺎت

ﻣﺎده۱ـ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺲ از ﮔﺰارش و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮف اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﮕﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﺎﻧﻮن در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ،ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی و ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺮﮐﺰ ،ﻣﺮﮐﺰ وﮐﻼء ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ و ﻣﺸﺎوران ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده۲ـ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،وزارﺗﺨﺎﻧﻬﻬﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ارﮔﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮ

اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه۱ـ در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺟﺮم و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻠﺖ و ﻋﻠﻞ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن واﻗﻌﯿﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺟﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه۲ـ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﻘﺎﻟﺰﺣﻤﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دادﮔﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ‐

ﯾﺎﺑﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻬﻬﺎ ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪ اﺟﺮای ﻗﺮار ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺎب و ذﻫﺎب و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه۳ـ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ،ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ

اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه۴ـ در ﺻﻮرت ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﺎﻟﺰﺣﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ،ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ

ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ اﻋﻼم ﺗﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﺎده۳ـ در ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﮐﻞ ﺑﻮده وﻟﯽ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﯽ در ﮐﻞ ﮐﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺘﻤﺰد

ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻘﺎم ارﺟﺎعﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﻞ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎده۴ـ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﯾﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ را ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻗﺒ ً
ﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮآورد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻄﻮر ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮدﯾﻊ و ﻗﺒﺾ آن را در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت،

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﭘﺲ از ﺗﻮدﯾﻊ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده ۵ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻤﻮده وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺣﯿﻄﻪ اﺧﺘﯿﺎر وی ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﮔﺮدد ،ﻣﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺨﺸﯽ از دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﯾﺎ وﻗﺖ ﺻﺮف ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه،

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻗﺮار ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ،اﻗﺎﻣﺖ و ﻓﻮقاﻟﻌﺎده روزاﻧﻪ وی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎده ۶ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺟﺮای ﻗﺮار ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﺎب و ذﻫﺎب و ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ

ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﺬا ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮای ﻫﺮ روز ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ روزاﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۱.۵۰۰.۰۰۰رﯾﺎل
ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داﺧﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﺒﻠﻎ  ۳.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ً
رأﺳﺎ و ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮﻗﺎﻟﺬﮐﺮ اﻗﺪام
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﺎب و ذﻫﺎب و اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﻤﺰد و ﻓﻮﻗﺎﻟﻌﺎده ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ،ﻫﺰﯾﻨﻬﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط در وﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه۱ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط و ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻬﻬﺎی ﺳﻔﺮ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮﻗﺎﻟﻌﺎده

روزاﻧﻪ ﻫﻢ ردﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﻮل ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ارز ﺑﻪ رﯾﺎل

ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﺗﺄﻣﯿﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﺎب و ذﻫﺎب اﺟﺮای ﻗﺮار ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ درون ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  ۷ـ دﺳﺘﻤﺰد ﺗﺄﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻃﺮف ﻣﻘﺎم ارﺟﺎعﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ  ۲.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده ۸ـ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻬﻬﺎی ﻻزم و ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ راﯾﺎﻧﻬﺎی ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردﯾﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﻣﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ

ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.

ﻣﺎده۹ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ارﺟﺎﻋﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻌﯿﯿﻦ ن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ و

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎﺋﺺ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺣﻘﺎﻟﺰﺣﻤﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮدن ﻣﻮرد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻘﺎم ارﺟﺎعﮐﻨﻨﺪه ـ ﮐﺎﻧﻮن ﯾﺎ

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد و ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد  ۳.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎده۱۰ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺘﻤﺰد ﻃﺒﻖ ﻗﯿﻤﺖ روز ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و

ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده۱۱ـ

دﺳﺘﻤﺰد ارزﯾﺎﺑﯿﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻬﻬﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی در ﻫﺮ ﻣﻮرد ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد.

ً
ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ  ۳.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل
ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل..........................................................................................
از ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﯾﮏ رﯾﺎل ﺗﺎ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ۰.۵ ..................درﺻﺪ
از ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﯾﮏ رﯾﺎل ﺗﺎ دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ۰.۴ ...........درﺻﺪ
از دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﯾﮏ رﯾﺎل ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ۰.۳ ................................درﺻﺪ
از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺗﺎ ده ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ۰.۱۲۵ ...................................................................درﺻﺪ
از ده ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﯾﮏ رﯾﺎل ﺗﺎ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ۰.۰۶ ....................................درﺻﺪ
از ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﯾﮏ رﯾﺎل ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ۰.۰۳ ............................درﺻﺪ
از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﯾﮏ رﯾﺎل ﺗﺎ ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ۰.۰۲۵ ......................درﺻﺪ
از ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﯾﮏ رﯾﺎل ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ۰.۰۱۵ ...............درﺻﺪ
از ﯾﮑﻬﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﯾﮏ رﯾﺎل ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ۰.۰۱۲ .................درﺻﺪ
از ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﯾﮏ رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ۰.۰۱ ........................................................درﺻﺪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس  ۰۰۰/۰۰۰/۵۹۰رﯾﺎل اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎ و داراﺋﯿﻬﺎی ﺑﺎ ارزش از  ۱۰۰.۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی

ﻫﯿﺄت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و روش ﭘﺮداﺧﺖ آن اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.

رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺮﮐﺰ ،ﮔﺰارش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯿﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه را ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ ارﺟﺎع ﮐﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﺪرج در ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮏ ﺟﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﻟﯿﮑﻦ در

ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺿﻮع ارزﯾﺎﺑﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﯾﺎ دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺠﺰا و ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ دارای

واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه۳ـ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط و دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻮرت

وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻬﻬﺎ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه۴ـ دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻠﻞ و ﻣﺴﺒﺒﯿﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺴﺎرت ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻬﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭘﻨﺠﺎه

درﺻﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۵ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد و ﯾﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻗﺮارداد در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۶ـ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ،ﮐﺎﻻ و ﻟﻮازم ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ،ﻓﺮآوردﻫﻬﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و داروﯾﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﮐﻠﯿﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ،اﺑﺰارآﻻت ،ﻣﺎﺷﯿﻨﺂﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ،اﺟﺰای رﯾﺰ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ،در ﻫﺮ ﮐﺎر ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﮑﺠﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه۷ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ از ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،از دﺳﺘﻤﺰد ﻫﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯽ درﺻﺪ ﮐﺴﺮ

ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﺎده۱۲ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪزﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ

ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ رﺳﻤﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮد.

ً
ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ  ۳.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و از
ﻣﺎده۱۳ـ دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺟﺎره ﺑﻬﺎء ،ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻬﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ واﺣﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺎ اﺟﺎره ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل،

ﭘﺎﻧﺰده ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﯾﮏ رﯾﺎل ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ،ده درﺻﺪ و از ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﯾﮏ رﯾﺎل ﺗﺎ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل  ۵درﺻﺪ ،از ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ،دو
ً
ﺿﻤﻨﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ ﯾﺎ اﺟﻮر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ  ۲۵درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻮد.

ً
ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﻣﺒﻠﻎ ۳.۰۰۰.۰۰۰
ﻣﺎده۱۴ـ ﺣﻘﺎﻟﺰﺣﻤﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﮑﺴﻬﺎی ﻫﻮاﺋﯽ و ﻣﺎﻫﻮاره ای اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺛﺒﺘﯽ آن در ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر

رﯾﺎل اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻋﮑﺲ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار رﯾﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮای ﭘﻼکﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﭘﻼک اﺿﺎﻓﯽ ﭼﻬﻞ درﺻﺪ ﺑﻪ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ اﯾﻦ ردﯾﻒ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺗﻌﺮﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﮔﺮوه۱ـ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻣﻌﺎدن ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪﻫﺎی) :آب ،ﻣﻮاد ،ﻣﻌﺎدن(
رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب:
ﻣﺎده۱۵ـ دﺳﺘﻤﺰد اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آب و ﺣﻘﺎﺑﻪﻫﺎ ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:
ً
ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ  ۳.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ؛
۱ـ ﺗﺎ  ۵۰ﻟﯿﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ،
۲ـ ﻣﺎزاد ﺑﺮ  ۵۰ﻟﯿﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎ  ۱۰۰۰ﻟﯿﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ  ۲۰۰۰رﯾﺎل؛
۳ـ از  ۱۰۰۰ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ۸۰۰ ،رﯾﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﺳﺘﻤﺰد  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده۱۶ـ دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آﻟﻮدﮔﯽ آب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻫﺮ ﻣﻮرد  ۳.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ً
ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ  ۸.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل اﺳﺖ.
ﻣﺎده۱۷ـ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻔﺮﻫﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ آب از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺘﻤﺰد آن ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده۱۸ـ دﺳﺘﻤﺰد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﻨﻮات ،ﭼﺎهﻫﺎ و ﻣﻨﺼﻮﺑﺎت آن ،ﺷﺒﮑﻬﻬﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ً
ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ  ۷.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل اﺳﺖ.
ﻣﺎده۱۹ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﻔﺎری ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﻗﻨﻮات و ﺑﻬﺴﺎزی ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ،
ﻣﺎده۲۰ـ دﺳﺘﻤﺰد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ و ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻬﻬﺎ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ و اﻧﻬﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد:
۱ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و اﻧﻬﺎر ﺗﺎ ﻋﺮض ﺑﺴﺘﺮ  ۱۲ﻣﺘﺮ از ﻗﺮار ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  ۳.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و ﺣﺪاﻗﻞ  ۳.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل؛
۲ـ ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ وﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﺑﺎ ﻋﺮض ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻣﺘﺮ ،از ﻗﺮار ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  ۴.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل.
ً
ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ  ۵.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل اﺳﺖ.
ﻣﺎده۲۱ـ دﺳﺘﻤﺰد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻊ ﭘﺲ آﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ
رﺷﺘﻪ ﻓﻠﺰات و ﻣﻌﺎدن:
ﻣﺎده۲۲ـ
۱ـ ﺗﻌﺮﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ رﺷﺘﻪ ﻓﻠﺰات در ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻼک و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﯿﻔﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﺣﺪاﻗﻞ ۱۰

ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۲ـ ﺗﻌﺮﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎدن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ)اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ـ ﻣﻤﮑﻦ ـ ﻗﻄﻌﯽ( ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻣﻌﺎدن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ

ﻣﻌﺎدل ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۳ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻌﺎدن ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﮕﺮدد ،ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۹اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﺮوه۲ـ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪﻫﺎی:
)آﺛﺎر ﻫﻨﺮی و اﺷﯿﺎء ﻧﻔﯿﺴﻪ و ﮐﺘﺐ ﺧﻄﯽ ـ اﺷﯿﺎء ﻋﺘﯿﻘﻪ و اﺣﺠﺎر ﮐﺮﯾﻤﻪ ،ﺳﺎﻋﺖ و ﺟﻮاﻫﺮات ،ﻓﺮش ،ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ و اداری(
ﻣﺎده۲۳ـ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ و رﺷﺘﻪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ و اداری  ۲۰درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮوه۳ـ اﻣﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی:

)ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داروﺳﺎزی و ﺳﻢﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺘﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن(
ﻣﺎده۲۴ـ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻮق ،ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻫﻤﯿﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۹اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺮﺟﻊ ارﺟﺎعﮐﻨﻨﺪه ،ﺣﺪاﻗـﻞ  ۳.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯿﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۱۱

اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ـ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری )ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ( ،رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮوه۴ـ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪﻫﺎی:
)ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ـ اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻔﻘﻪ و ﺑﯿﻤﻪ ـ اﻣﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭘﻮﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ـ آﻣﺎر(
رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ:
ﻣﺎده۲۵ـ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در اﻣﻮر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ارﻗﺎم ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده۲۶ـ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﻮر ذﯾﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
۱ـ ارزش ﺳﻬﺎم و ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع داراﺋﯽﻫﺎی ﺟﺎری و ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ و ذﺧﺎﺋﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه دﻓﺘﺮی داراﺋﯽﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ؛
۲ـ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن و اﻣﻮر ﺗﻮﻗﻒ و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ؛
۳ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه.
رﺷﺘﻪ اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ:
ﻣﺎده۲۷ـ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺷﺘﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺳﺖ و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺣﺪاﻗﻞ  ۳.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴۰.۰۰۰.۰۰رﯾﺎل
اﺳﺖ.
رﺷﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻔﻘﻪ:
ﻣﺎده۲۸ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﻔﻘﻪ ﺟﺎرﯾﻪ زوﺟﻪ و اﻗﺎرب در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺣﺪاﻗﻞ  ۲.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل اﺳﺖ.
رﺷﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭘﻮﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری و رﺷﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ:
ﻣﺎده۲۹ـ دﺳﺘﻤﺰد رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻮق در ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۱۱و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۹اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ  ۳.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

رﺷﺘﻪ آﻣﺎر:
ﻣﺎده۳۰ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد رﺷﺘﻪ آﻣﺎر ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻘﺎم ارﺟﺎعﮐﻨﻨﺪه در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺣﺪاﻗﻞ  ۳.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل اﺳﺖ.
ﮔﺮوه ۵ـ اﻣﻮر وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪﻫﺎی:
)اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ]ﺗﺮاﺑﺮی[ اﻣﻮر وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻫﻮاﯾﯽ ،درﯾﺎﯾﯽ و ﻏﻮاﺻﯽ ،اﻣﻮر وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری زﻣﯿﻨﯽ و وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ رﯾﻠﯽ(
ﻣﺎده۳۱ـ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:
۱ـ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﻮدرو
۲ـ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت

 ۲.۵۰۰.۰۰۰رﯾﺎل.
 ۳.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل.

۳ـ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻨﺎژ و ﻣﺪل  ۳.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل
ﻣﺎده۳۲ـ ﺗﻌﺮﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ درﯾﺎﯾﯽ و ﻏﻮاﺻﯽ و رﺷﺘﻪ اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ:
۱ـ ﺑﺮای دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ )ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه اﺳﻨﺎد ﺣﻤﻞ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺳﺖ.

۲ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ آﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺳﺖ.
۳ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻠﺖ در ﺗﺼﺎدم درﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﺎدم در آﺑﻬﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ ـ در ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدم ﺑﯿﻦ ﻗﺎﯾﻘﻬﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی در آﺑﻬﺎی داﺧﻠﯽ :در ﻫﺮ ﻣﻮرد  ۵.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل.
ب ـ در ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدم ﺑﯿﻦ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور در درﯾﺎ:
ﺑﺮای ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎر ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۰۰ﺗﻦ )ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﯾﺎ  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ( GTرﯾﺎل در ﻫﺮ ﻣﻮرد؛
ﺑﺮای ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۵۰۰ﺗﻦ )ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﯾﺎ  ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ( GTرﯾﺎل در ﻫﺮ ﻣﻮرد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺎدم ﺑﯿﻦ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻨﺎور ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
۴ـ در ﻣﻮرد ﻏﻮاﺻﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮ آﺑﯽ ،ﻣﺎده  ۹اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺴﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻫﻮاﺋﯽ ،رﯾﻠﯽ و زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﺮوه ۶ـ راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪﻫﺎی:
)راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ـ ﻣﻌﻤﺎری داﺧﻠﯽ و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ـ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی ـ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ـ اﻣﻮر ﺛﺒﺘﯽ ـ اﺑﻨﯿﻪ و آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ـ

ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ـ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ(
رﺷﺘﻪ راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن:

ﻣﺎده۳۳ـ دﺳﺘﻤﺰد ارزﯾﺎﺑﯽ اراﺿﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺰروﻋﯽ و اﺑﻨﯿﻪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۱۱و اﻣﻮر ﻣﻌﻤﺎری

داﺧﻠﯽ و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۹اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .

ﻣﺎده۳۴ـ دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻘﺸﻬﻬﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﯾﺎ ﺳﺎزه ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ و ﺑﻨﺎ:
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎ  ۱۰.۰۰۰رﯾﺎل و ﺣﺪاﻗﻞ  ۴.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل اﺳﺖ.
ﻣﺎده۳۵ـ دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﺮاردادی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮ ﺑﻨﺎ  ۱۰.۰۰۰رﯾﺎل و ﺣﺪاﻗﻞ  ۴.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و

ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل اﺳﺖ.

ﻣﺎده۳۶ـ دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﺳﺎزه ﯾﺎ ﮔﺰارش ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﻨﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻮرت ﺿﺮورت و دﺳﺘﻮر ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ

ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:

۱ـ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ۸.۰۰۰رﯾﺎل و ﺣﺪاﻗﻞ  ۴.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۶۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ؛
۲ـ ﺳﺎزه ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ۱۰.۰۰۰رﯾﺎل و ﺣﺪاﻗﻞ  ۴.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۸۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ؛
۳ـ ﮔﺰارش ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﻨﺎ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ۸.۰۰۰و ﺣﺪاﻗﻞ ۴.۰۰۰.۰۰۰و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۶۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل.
ﻣﺎده۳۷ـ دﺳﺘﻤﺰد اﻓﺮاز و ﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ دﻗﯿﻖ ﻗﻄﻌﺎت اﻓﺮازی و ﺻﻮرت ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ،ﻃﺮح ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻔﺮوزه ﺑﻄﻮر واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ
اﺳﺖ:
۱ـ دﺳﺘﻤﺰد اﻓﺮاز اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ؛
۲ـ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد اﻓﺮاز ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﻣﺮﺑﻮط ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﻤﺰد ردﯾﻒ  ۱ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ﻃﺒﻘﻪ ﯾﺎ ﺑﻠﻮک ﻣﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻃﺒﻘﻪ ﯾﺎ ﺑﻠﻮک اول ﺑﻪ ﻣﯿﺰان

ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻣﻮاد  ۳۴اﻟﯽ  ۳۶اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﻃﺒﻘﺎت و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺑﻠﻮک ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻘﻂ ده درﺻﺪ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎده۳۸ـ دﺳﺘﻤﺰد ﺗﺸﺨﯿﺺ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ اﺣﯿﺎء از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۱۰۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ۳.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣـﺎزاد ،ﻣﺒﻠـﻎ ۱.۰۰۰.۰۰۰

رﯾﺎل اﺿﺎﻓـﻪ ﻣﯿﮕﺮدد.

رﺷﺘﻪ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ،اﻣﻮر ﺛﺒﺘﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ:
ﻣﺎده  ۳۹ـ ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻣﺤﺪوده ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ در ﻧﻘﺸﻪ و ﻋﮑﺲ ﻫﻮاﯾﯽ:
۱ـ اﮔﺮ ﮔﺬرﺑﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ:
ً
ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ  ۴.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﺗﺎ  ۱۰ﻫﮑﺘﺎر ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ۴۰۰رﯾﺎل و از  ۱۰ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ۲۰۰رﯾﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺗﺎ  ۱۰۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

 ۸۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل.

۲ـ اﮔﺮ ﮔﺬرﺑﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ:
ً
ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﺗﺎ  ۱۰ﻫﮑﺘﺎر ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ۴۰۰رﯾﺎل و از ده ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ۲۰۰رﯾﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺗﺎ  ۱۰۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

 ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل.

ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزاء ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ  ۵۰۰.۰۰۰رﯾﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده۴۰ـ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری اراﺿﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ و ﻏﯿﺮه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﻨﺪ  ۲ﻣﺎده ۳۹اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل اﺳﺖ.
ﻣﺎده ۴۱ـ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺘﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﭘﻼک ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻣﻼک ﺗﺎ  ۱۰۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ،ﺣﺪاﻗﻞ  ۳.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺎزاد ﺗﺎ  ۵۰۰۰ﻣﺘـﺮﻣﺮﺑـﻊ

ﺑﺮای ﻫـﺮ ﻣﺘـﺮﻣﺮﺑـﻊ  ۱۵۰۰رﯾﺎل و از  ۵۰۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ  ۵۰۰۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ۸۰۰رﯾﺎل و از  ۵۰۰۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮای ﻫﺮ

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ۴۰۰رﯾﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۶۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل اﺳﺖ.

ﻣﺎده۴۲ـ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﻘﺸﻬﺒﺮداری و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﻨﻮات و ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻬﺎر و ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس  ۱۰۰۰/۱ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﭼﺎه ﻫﺎ،

ﺣﺪاﻗﻞ  ۵.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل اﺳﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۹اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺎده۴۳ـ دﺳﺘﻤﺰد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺪود ﺛﺒﺘﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اﻣﻼک ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ:
۱ـ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺘﯽ و ﭘﯿﺎده ﻧﻤﻮدن ﭘﻼک ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺪود آن در اﻣﻼک ﻣﺰروﻋﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر ﺣﺪاﻗﻞ  ۴.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل اﺳﺖ.
۲ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺎزاد ،ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده۴۴ـ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی:
۱ـ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ اراﺿﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
۱ـ ۱ـ ﻃﺮح ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎ دو ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ،ﻣﺒﻠﻎ  ۱۵.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ؛
۱ـ ۲ـ ﻃﺮح ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎ  ۳ﺗﺎ  ۱۰ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ،ﻣﺒﻠﻎ  ۲.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ  ۲ﻗﻄﻌﻪ ؛
۱ـ ۳ـ ﻃﺮح ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ،ﻣﺒﻠﻎ  ۶۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ازاء ﻫﺮﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ۱۰ﻗﻄﻌﻪ.
۲ـ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
۲ـ ۱ـ ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺠﺎور ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒﻠﻎ  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ؛
۲ـ ۲ـ ﮐﺎرﺑﺮی  ۳ﺗﺎ  ۱۰ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺠﺎور ﺑﺎ ﻫﻢ ،ﻣﺒﻠﻎ  ۱.۵۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ  ۲ﻗﻄﻌﻪ ؛
۲ـ ۳ـ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺠﺎور ﺑﺎ ﻫﻢ ،ﻣﺒﻠﻎ  ۶۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ  ۱۰ﻗﻄﻌﻪ.
۳ـ ﺣﻘﺎﻟﺰﺣﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﺷﻬﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
۳ـ ۱ـ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ دو واﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ،ﻣﺒﻠﻎ  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ؛
۳ـ ۲ـ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ  ۳ﺗﺎ  ۱۰واﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ،ﻣﺒﻠﻎ ۱.۵۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ  ۲واﺣﺪ ؛
۳ـ ۳ـ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۱۰واﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ،ﻣﺒﻠﻎ  ۶۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ۱۰واﺣﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ـ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی زﯾﺮ ﮔﺮوه  ۶ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۹اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﺮوه۷ـ ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﻦ ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪﻫﺎی:
)اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،اﻣـﻮر اﻧـﺮژی ﻫﺴﺘـﻪ ای ،ﺑﺮق ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ـ ﺑﺮق ،ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ـ

ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ـ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ )راﯾﺎﻧﻪ( و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت] [ ICT ,ITـ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﺎز و ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ـ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ ـ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﺋﯽ و ﻓﻀﺎﺋﯽ ـ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ﭘﺰﺷﮑﯽ ]ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ[ ـ ﻧﺴﺎﺟﯽ و رﻧﮕﺮزی(

ﻣﺎده۴۵ـ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی ذﯾﻞ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﺂﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺳﺘﻬﻼﮐﺎت آﻧﻬﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎدل  ۴۰درﺻﺪ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ

ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ  ۵۰درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﺮوه ۸ـ ﻓﻨﻮن ﻫﻨﺮی ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪﻫﺎی:
)اﻣﻮر ورزﺷﯽ ـ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ـ ﺗﻤﺒﺮ ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﻂ ،اﻣﻀﺎء و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ـ ﭼﺎپ و ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ـ ﻃﺮاﺣﯽ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ ـ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،اﻣﻮر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و
ﻋﮑﺎﺳﯽ(
ﻣﺎده۴۶ـ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﻂ و اﻣﻀﺎء و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ و در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ )ﻫﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ( ﺣﺪاﻗﻞ ۴.۰۰۰.۰۰۰

رﯾﺎل اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ ﮐﺎر اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ارﺟﺎعﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳۰.۰۰۰.۰۰رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻮق در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده۴۷ـ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ و اﻣﻮر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺷﻌﺮ و ﺳﺮود و ﭼﺎپ و ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

اﻟﻒ ـ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ و اﺧﺘﻼف رﻧﮕﻬﺎ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮری ،ﮐﻤﭙﻮزﯾﺴﯿﻮن)ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی( ،ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ ،ﻇﻬﻮر و ﭼﺎپ ﺣﺪاﻗﻞ ۴.۰۰۰.۰۰۰

رﯾﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻘﺎم ارﺟﺎع ﮐﻨﻨﺪه.
ب ـ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری و ﺳﯿﻨﻤﺎ:

دﺳﺘﻤﺰد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻢ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه،ﮐﺎرﮔﺮدان ،ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮدار ،ﺗﺪوﯾﻦﮐﻨﻨﺪه ،ﻻﺑﺮاﺗﻮار و ﺻﺪاﺑﺮدار ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
اﺳﺖ:
۱ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﻬﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻋﻢ از ﻓﯿﻠﻢ و ﯾﺎ وﯾﺪﺋﻮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﻬﺎی اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  ۵.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ؛
۲ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺪت ﻓﯿﻠﻢ وﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل .
پ ـ دﺳﺘﻤﺰد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﯿﻠﻢ ،وﺳﺎﯾﻞ و ﻟﻮازم ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری و ﺳﯿﻨﻤﺎ و وﯾﺪﺋﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ت ـ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم ﻣﻮﻧﺘﺎژ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻓﯿﻠﻢ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎده  ۹اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ث ـ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎس در اﻣﻮر ورزﺷﯽ ﺑﺪون ﻣﻮارد ﺟﺮح ﯾﺎ ﻓﻮﺗﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮرد  ۵.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و ﺑﺮای ﻣﻮارد ﻓﻮﺗﯽ و ﯾﺎ ﺟﺮﺣﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﺑﺎ ﻧﻈﺮ

ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۹اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ج ـ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﭼﺎپ و ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺣﺪاﻗﻞ  ۴.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و در ﻣﻮارد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺎﻟﯽ ارﺟﺎﻋﯽ دادﮔﺎه ﻫﺎ ،ﻃﺒﻖ

ﻣﺎده  ۹اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

چ ـ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ
در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺪاﻗﻞ  ۴.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و در ﭘﺮوﻧﺪﻫﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۱۱و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی آن و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۹اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

ﻣﯽﮔﺮدد.

ﮔﺮوه۹ـ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪﻫﺎی:

آﺑﺰﯾﺎن و ﺷﯿﻼت ،داﻣﭙﺮوری و داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب،ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﮔﯿﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻣﯽ )ﭘﻮﺳﺖ ،ﭼﺮم ـ ﺳﺎﻻﻣﺒﻮر و روده(،

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻣﺎده۴۸ـ دﺳﺘﻤﺰد ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده۴۹ـ دﺳﺘﻤﺰد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖ آﺑﺎداﻧﯽ و ﺣﻖ رﯾﺸﻪ و زراﻋﺖ و ﻧﺴﻖ زارﻋﺎﻧﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺣﯿﺎء و اﺻﻼح و ﺗﺴﻄﯿﺢ زﻣﯿﻨﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎﻏﺎت و ﺣﻖ

ﻏﺎرﺳﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده ۵۰ـ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ،ﺑﺎﻏﯽ ،داﻣﯽ ،آﺑﺰﯾﺎن ،ﺧﻮراک دام ،ﻣﮑﻤﻞ و داروﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ داﻣﯽ ﺑﺎ

ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۹اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد.

ﻣﺎده ۵۱ـ دﺳﺘﻤﺰد ﺗﺸﺨﯿﺺ اراﺿﯽ )داﯾﺮ و ﺑﺎﯾﺮ و ﻣﻮات( ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۱۰۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ،رﯾﺎل و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺎزاد ده درﺻﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر،

ﺳﻪ درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﻓﻮق اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﺎده ۵۲ـ دﺳﺘﻤﺰد اﻓﺮاز اﻣﻼک ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺘﻤﺰد ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده ۵۳ـ دﺳﺘﻤﺰد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮآوردﻫﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی و داﻣﯽ و ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﺷﯿﻼت و زﻧﺒﻮرداری و ﻏﯿﺮه ﻣﻮﺟﻮد در

اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﺮوه۱۰ـ ﺧﺪﻣﺎت اداری و ﻋﻤﻮﻣﯽ

اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ ،اﻣﻮر اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ـ اﻣﻮر ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ـ اﻣﻮرﮔﻤﺮﮐﯽ ـ اﯾﺮاﻧﮕﺮدی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ـ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ،ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺠﺎری و

اﺧﺘﺮاﻋﺎت ـ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ـ ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎﺑﺪاری

ﻣﺎده ۵۴ـ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ ﮐﺎر در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺣﺪاﻗﻞ  ۴.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و ﺑﯿﺶ از آن ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۹اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎم ارﺟﺎعﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻣﻮارد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺴﺎرت ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﺮوه ۱۱ـ اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻮادث ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪﻫﺎی:

)اﻣﻮر آﺗﺶﺳﻮزی و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ـ اﻣﻮر اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻬﻤﺎت ـ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ـ ﻣﻮاد ﻣﺤﺘﺮﻗﻪ و ﻣﻨﻔﺠﺮه ] ﻧﺎرﯾﻪ [(
ﻣﺎده ۵۵ـ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻬﻬﺎی ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ ﮐﺎر در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺣﺪاﻗﻞ  ۵.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل و ﺑﯿﺶ از آن ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۹اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎرﺷﻨﺎس و

ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎم ارﺟﺎعﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﺮوه۱۲ـ ﺑﯿﻮ و ﻧﺎﻧﻮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی

ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۹اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺎده ۵۶ـ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف در ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﺳﺘﻤﺰد ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن ذﯾﺮﺑﻂ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮاد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻮرای

ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده ۵۷ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ ﻋﻀﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﻋﻢ از وزارﺗﺨﺎﻧﻬﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ،
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻣﯽ‐

ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺎده ۵۸ـ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎ  ۵۸ﻣﺎده و  ۲۷ﺗﺒﺼﺮه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ،ﻣﺼﻮب  ۳۰/۰۷/۱۳۹۲اﺳﺖ و در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۹۸//۲۵/۱۲ﺑﻪ

ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ رﺳﯿﺪ و  ۱۵روز ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ .ﻣﻘﺮرات ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻟﻐﻮ ﻣﯽﮔﺮدد.

رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ـ ﺳﯿﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ رﯾﯿﺴﯽ

