تؼغيالت ٍ هشخظی ّب

هبدُ  -62سٍص خوؼِ ،سٍص تؼغيل ّفتگی كبسگشاى ثب استفبدُ اص هضد هی ثبشذ .
تجظشُ  -1دساهَس هشثَط ثِ خذهبت ػوَهی ًظيش آة،

ثشق ،اتَثَسشاًی ٍ يب دس

كبسگبّْبئيكِ حست ًَع يب ضشٍست كبس ٍ يب تَافك عشفيي ،ثِ عَس هستوش سٍص ديگشي
ثشاي تؼغيل تؼييي شَد ّوبى سٍص دسحكن سٍص تؼغيل ّفتگی خَاّذ ثَد ٍ ثِ ّشحبل
تؼغيل يك سٍص هؼيي دسّفتِ اخجبسي است .
كبسگشاًی كِ ثِ ّشػٌَاى ثِ ايي تشتيت سٍصّبي خوغ

ُ كبس هی كٌٌذ ،دسهمبثل ػذم

استفبدُ اص تؼغيل سٍص خوؼِ  %40اضبفِ ثش هضد دسيبفت خَاٌّذ كشد .
تجظشُ  -2دسطَستيكِ سٍصّبي كبس دسّفتِ كوتش اصشش سٍص ثبشذ ،هضد سٍص تؼغيل
ّفتگی كبسگش هؼبدل يك ششن هدوَع هضد يب حمَق دسيبفتی ٍي دس سٍصّبي كبس
دسّفتِ خَاّذ ثَد.
تجظشُ  -3كبسگبّْبئی كِ ثب اًدبم  5سٍص كبس دسّفتِ ٍ  44سبػت كبس لبًًَی كبسگشاًشبى
اص دٍ سٍص تؼغيل استفبدُ هی كٌٌذ ،هضد ّشيك اص دٍ سٍص تؼغيل ّفتگی ثشاثش ثب هضد
سٍصاًِ كبسگشاى خَاّذ ثَد.

هبدُ  – 63ػالٍُ ثش تؼغيالت سسوی كشَس ،سٍص كبسگش ( 11اسديجْشت)ًيض خضء تؼغيالت
سسوی كبسگشاى ثِ حسبة هی آيذ.

هبدُ  -64هشخظی استحمبلی سبالًِ كبسگشاى ثب استفبدُ اص هضد ٍاحتسبة چْبس سٍص
خوؼِ ،خوؼبً يكوبُ است  .سبيش سٍصّبي تؼغيل خضء ايبم هشخظی هحسَة ًخَاّذ شذ .
ثشاي كبسكوتش اصيكسبل هشخظی هضثَس ثِ ًسجت هذت كبس اًدبم يبفتِ هحبسجِ هی شَد .

هبدُ  -65هشخظی سبليبًِ كبسگشاًی كِ ثـــِ كبسّبي سخت ٍ صيبى آٍس اشتغبل
داسًـــذ ّ 5فتــِ هی ثبشذ  .استفــبدُ اصايي هشخظی ،حتی االهكبى دس دٍ ًَثت ٍ دس
پبيبى ّششش هبُ كبس طــَست هی گيشد.

هبدُ  -66كبسگش ًوی تَاًذ ثيش اص  9سٍص اص هشخظی سبالًِ خَد سا رخيشُ كٌذ.

هبدُ ّ -67شكبسگش حك داسد ثِ هٌظَس اداي فشيضِ حح ٍاخت دس توبم هذت كبس خَيش
فمظ ثشاي يك ًَثت يكوبُ ثِ ػٌَاى هشخظی استحمبلی يب هشخظی ثذٍى حمَق استفبدُ
ًوبيذ.

هبدُ  -68هيضاى هشخظی استحمبلی كبسگشاى فظلی ثشحست هبّْبي كبسكشد تؼييي هی
شَد.

هبدُ  -69تبسيخ استفبدُ اصهشخظی ثب تَافك كبسگش ٍ كبسفشهب تؼييي هی شَد دسطَست
اختالف ثيي كبسگش ٍ كبسفشهب ًظش اداسُ كبس ٍ اهَس اختوبػی هحل الصم االخشاء است .
تجظشُ -دسهَسد كبسّبي پيَستِ ( صًديشُ اي ) ٍ توبهی كبسّبئيكِ ّوَاسُ حضَس حذالل
هؼيٌی اصكبسگشاى دس سٍصّبي كبس سا التض ا هی ًوبيذ ،كبسفشهب هكلف است خذٍل صهبًی
استفبدُ اصهشخظی كبسگشاى سا ظشف سِ هبُ آخش ّشسبل ثشاي سبل ثؼذ تٌظين ٍ پس اص
تبييذ شَساي اسالهی كبس يب اًدوي طٌفی يب ًوبيٌذُ كبسگشاى اػالم ًوبيذ .

هبدُ  -70هشخظی كوتش اص يك سٍص كبس خضء هشخظی استحمبلی هٌظَس هی شَد .

هبدُ  -71دسطَست فسخ يب خبتوِ لشاسداد كبس يب ثبصًشستگی ٍ اصكبس افتبدگی كلی كبسگش
ٍ يب تؼغيل كبسگبُ هغبلجبت هشثَط ثِ هذت هشخظی استحمبلی كبسگش ثِ ٍي ٍ دسطَست
فَت اٍ ثِ ٍسثِ اٍ پشداخت هی شَد .

هبدُ ً -72حَُ استفبدُ اصهشخظی ثذٍى حمَق كبسگشاى ٍ هذت آى ٍ ششايظ

ثشگشت

آًْب ثِ كبس پس اص استفبدُ اص هشخظی ثب تَافك كتجی كبسگش يب ًوبيٌذُ لبًًَی اٍ ٍ كبسفشهب
تؼييي خَاّذ شذ.

هبدُ  -73كليِ كبسگشاى دسهَاسد ريل حك ثشخَسداسي اصسِ سٍص هشخظی ثب استفبدُ اص
هضد سا داسًذ:
الف -اصدٍاج دائن
ة -فَت ّوسش ،پذس ،هبدس ٍفشصًذاى .

مادُ  -74هذت هشخظی استؼالخی ،ثب تبئيذ سبصهبى تبهيي اختوبػی ،خضء سَاثك كبس ٍ
ثبصًشستگی كبسگشاى هحسَة خَاّذ شذ.
عجك هبدُ  74لبًَى كبس  ،ايبم هشخظی استؼالخی كِ ثِ تأييذ پضشك هؼتوذ سبصهبى تأهيي اختوبػی سسيذُ
ثبشذ  ،ثِ ػٌَاى سَاثك كبسي پشسٌل ًضد كبسفشهب هحسَة شذُ ٍ ٍي سا هستحك دسيبفت كليِ هضايبي هتشتت
ثش لشاسداد كبس خَاّذ كشد  .ثْتشيي استٌبد هی تَاًذ ًض طشيح هبدُ  74ثبشذ .
اهب دس خظَص ايٌكِ كبسفشهب خَد سا فبسؽ اص هسئَليت پشداخت هضايب دس خظَص ّش گًَِ هشخظی ( ػلی
الؼوَم ) هی داًذ هَاسد ريل لبثل تأهل خَاّذ ثَد :
 هَضَع هشخظی استؼالخی كِ ثب استوذاد اص هبدُ  74لبًَى كبس  ،ثششح سغش اٍل سٍشي شذ ؛ هَضَع هشخظی استحمبلی ًيض ثب ػٌبيت ثِ هبدُ  ٍ 64هبدُ  73ايي لبًَى كبهالً سٍشي است ( دس ايي هَاد ،تظشيح ثِ احتسبة هضد شذُ است فلزا خضء سَاثك كبس كبسگش خَاّذ شذ )
هبدُ  : 64هشخظی استحمبلی سبالًِ كبسگشاى ثب استفبدُ اص هضد ٍ احتسبة چْبس سٍص خوؼِ ،خوؼب يكوبُ است.
سبيش سٍصّبي تؼغيل خضء ايبم هشخظی هحسَة ًخَاّذ شذ .ثشاي كبس كوتش اص يكسبل هشخظی هضثَس ثِ
ًسجت هذت كبس اًدبم يبفتِ هحبسجِ هیشَد.
سخَسداسي اص سِ سٍص هشخظی ثب استفبدُ اص هضد سا داسًذ :
هبدُ  : 73كليِ كبسگشاى دس هَاسد ريل حك ة
الف  -اصدٍاج دائن ة  -فَت ّوسش ،پذس ،هبدسٍ فشصًذاى.
 ٍ اهب دس خظَص ايبم هشخظی ثذٍى حمَق  ،ثِ اػتجبس ٍ استٌبد هبدُ  72لبًَى كبس ّ ،ش گًَِ اػوبل ًظشيكبهالً هٌَط ثِ تَافمبت كتجی عشفيي هی ثبشذ ٍ اگش كبسگش ٍ كبسفشهب دس تَافك فی هب ثيي  ،ايبم هشخظی ثذٍى
حمَق سا دس احتسبة سَاثك كبس داًستِ ٍ يب ًذاًستِ ثبشٌذ حست هَسد ّ ،ش يك لبثل اػوبل ٍ هؼتجش هی
ثبشذ ٍ اگش دس ايي خظَص تظشيحی ّن ًشذُ ثبشذ ثب تَخِ ثِ دسخَاست كبسگش هجٌی ثش ػذم ٍظيفِ كبسفشهب
ًسجت ثِ پشداخت حمَق ٍ هضايب ثِ ٍي ( هشخظی ثذٍى حمَق )  ،خَد ثِ خَد ايي ايبم اص سَاثك كبسي كبسگش
خبسج خَاّذ شذ هگش ايٌكِ ثِ طَست كتجی تَافك ديگشي شذُ ثبشذ .
ثب تَخِ ثِ ايٌكِ تظشيح لبًًَگزاس هجٌبي سبليبًِ ثَدُ است لزا استفبدُ هبّبًِ اص هشخظی استحمبلی اٍالً ثِ
ّش هيضاى هٌَط ثِ تَافك كبسفشهب  ،ػشف كبسگبُ ٍ آئيي ًبهِ اًظجبعی تأييذ شذُ كبسگبُ هی ثبشذ ثبًيبً ثظَست
ػلی الحسبة اػغبء هی شَد لزا ثب تَخِ ثِ ايٌكِ  4سٍص اص  30سٍص هشخظی هزكَس دس لبًَى كبس هشثَط ثِ
سٍصّبي خوؼِ هی ثبشذ لزا خبلض هشخظی ّب  26سٍص خَاّذ ثَد  .حبل چٌبًچِ لشاس است هيبًگيي هشخظی
لبثل استفبدُ دس ّش هبُ هَسد ًظش ثبشذ ثبيذ حبطل تمسين  26سٍص سا ثش  12هبُ هجٌبي هحبسجبت خَد لشاس
دّين ضوي ايٌكِ سٍيِ هؼوَل ثشاي هحبسجِ هشخظی ّبي سٍص پٌح شٌجِ  ،ثظَست يك سٍص كبهل هی ثبشذ
هگش ايٌكِ كبسفشهب ايي سٍص سا ًيض ثظَست سبػتی ( يؼٌی  4ساػت ) دس ًظش ثگيشد .
سَال  -دس ثؼضی اص ٍاحذّبي كبسگشي ثب تَخِ ثِ تَافك ثؼول آهذُ ثيي كبسگشاى ٍ كبسفشهب ّش دٍ ّفتِ يك
پٌدشٌجِ تؼغيل ٍ كبس آى سٍص دس سبيش سٍصّب اًدبم هی شَد دس طَست ثشخَسد تؼغيل تَافمی سٍص پٌدشٌجِ ثب
تؼغيل سسوی ٍ يب هظبدف شذى تؼغيالت سسوی ثب سٍصّبي كبسي چِ آثبسي ثش آى هتشتت هی شَد؟
چٌبًچِ كبسگشاى ششكتی ّش دٍ ّفتِ يك پٌدشٌجِ سا تؼغيل تَافمی داشتِ ٍ كبس آًشٍص سا ثب تَخِ ثِ تَافك ثِ
ػول آهذُ ثِ هيضاى سٍصاًِ  20دليمِ دس سبيش سٍصّب اًدبم دٌّذ دس ايٌظَست چٌبًچِ كبسگشي دس ايبم ّفتِ
هشخظی استحمبلی سٍصاًِ ثگيشد ٍ يب سٍصّبي ّفتِ ثب تؼغيل سسوی ثشخَسد كٌذ چٌيي كبسگشي دس ايبم هزكَس
سٍصاًِ  20دليمِ ثيش اص سبػبت كبس لبًًَی اص هشخظی استحمبلی يب تؼغيل سسوی استفبدُ كشدُ است كِ ثِ
حسبة ٍي هٌظَس خَاّذ شذ.
سخَسد كٌذ ثِ ًسجت سبػبت كبس سٍص
ثذيْی است دس طَستی كِ تؼغيل تَافمی پٌدشٌجِ ثب تؼغيل سسوی ة
پٌدشٌجِ كِ دس سبيش ايبم ّفتِ (دٍ ّفتِ) اًدبم شذُ است خضء علت كبسگش هحسَة هی گشدد ثِ ايي تشتيت
ايي هَاسد دس پبيبى هبُ يب سبل هحبسجِ ٍ چٌبًچِ كبسگش اص ايي ثبثت علجِ كبس شَد ثِ ًسجت سبػبت كبس اضبفی،

اضبفِ كبسي دسيبفت خَاّذ كشد ٍ اگش دس ايي ساثغِ ثِ كبسفشهب ثذّكبس گشدد ثِ حسبة هشخظی ٍي گزاشتِ
خَاّذ شذ.
سَال -دس ثشخی هَالغ ثِ خْت سَْلت كبس ثْتش است هشخظی سبالًِ كبسگشاى ثِ سبػت تؼييي شَد تب ثِ
ػٌَاى هثبل ثتَاى هشخظی ّبي سبػتی ٍ يب هشخظی كبسگشاًی سا كِ اص تؼغيل تَافمی ّفتگی استفبدُ
هیكٌٌذ سشيغتش ٍ دليكتش هحبسجِ ًوَد .آيب هیتَاى هشخظی سا ثِ سبػت تجذيل كشد؟
اص آًدب كِ هيضاى هشخظی استحمبلی سبالًِ كبسگشاى ثِ هَخت هبدُ  64لبًَى كبس ثذٍى احتسبة خوؼِ ٍ
تؼغيالت سسوی هؼبدل  26سٍص كبسي تؼييي گشديذُ ٍ اص عشفی ثب تَخِ ثِ  44سبػت كبس ّفتگی ٍ تؼغيل سٍص
خوؼِ (ثذٍى تَخِ ثِ تَافك ّبئی كِ هوكي است كبسگش ٍ كبسفشهب دس صهيٌِ تٌظين سبػت كبس ًوَدُ ثبشٌذ) ّش
سٍص كبس هؼبدل  7سبػت ٍ  20دليمِ هیثبشذ (هگش آًكِ عشفيي ثب سبػبت كبس كوتشي تَافك كشدُ ثبشٌذ) لزا
ّش كبسگش (توبم ٍلت ٍ ثب سبػت كبس لبًًَی) دس اصاء يكسبل كبس هؼبدل  26سٍص كبسي كِ ّش سٍص آى هؼبدل 7
سبػت ٍ  20دليمِ هحبسجِ هیشَد (خوؼبً  190سبػت ٍ  40دليمِ) حك استفبدُ اص هشخظی استحمبلی سا
خَاّذ داشت.

