
 

 

 

 

 

 

 ��ررات �	ل ا���ت:
 	�وق و ظ��ف ��� در �را�ر ��ب ��ر

  
ا�ر  �� �" ���ھ�دهء �� ر���ت  ����� ھ���د، �ق ���ھ�د��، ����ت ������ و �� ���ر ���م ���ظت را در���ت ��وده، ���ز �� 

دار�د، ���-�ی ا�ن '�" در ,رار  15� ������ دار�د، در ا�ن (ورت �� �وا��د از دو)ت '�" در���ت '��د. ھر��ه ��%ی �ن 
  �0ب ���ر ارا.� �� �ردد.

  
  ھ� را ���د ��  �وص �دظر ���ر�د؟�� ��ز 

   �� ���-� را در �0ب ���ر ��ل ا,��ت ��ن ارا.� '��د. �
  در �0ب ���ر اط�45ت در�ت را �� �دارک %ز�� آن ارا.� �����د. �
�" �� '�د. ا�� ھ���ری  ��  رط ا�ت.  �� �� �0ب ���ر  �� را در را�ط� �� و�ق در �0��7 و 0��0وی '�ر ' �

'� �� �0ب ���ر ��9ذار�د ���د �;م ��9ر�د و در 'ورس ھ� و �دا��ر د�9ر ا �راک �����د. طور ��8ل در ,رار ھ�ی 
  ھر��ه ���ن ��� د، ���د ا�ن را �� �0ب ���ر اط5ع دھ�د و د)�ل 4دم ا �راک ��ن را ��ز ذ'ر '��د.

  ���ر ,��ل د��ر�� �� �د. ھر��ه ��ر �� '��د، ا�ن را ���د �� �0ب ���ر در ���ن �9ذار�د.  �� ھر روز �رای �0ب �
ھر��ه ��ررات ��ل ا,��ت �رای ��ن و-<  ده �� د، ا�ن را ���د �را�4ت �����د. اط�45ت �� �ر را در ا�ن �رو ور  �

 در���ت �����د.

$ ��دھد؟» ��ررات �	ل ا���ت«%� ��  

  '��د.ادارهء ��ر��0ن �(��م ���9رد '�  �� در 'دام ا��)ت و 'دام  ;ر ���د ز�د�� 
ھر��ه �را  �� ��ررات ��ل ا,��ت و-<  ده �� د، در ا�ن (ورت ھم �� �وا��د در آ)��ن ��ر '��د. ا��: ھر��ه از �0ب ���ر 

  '�" ��9ر�د، ���د �وا���ء �0ب ���ر را ,�5 دا �� �� �د. 
  

  ��د '� �رای  �� ��ررات ��ل ا,��ت و-<  ده ا�ت؟از '�0 �دا
  

 ا�ن را از ��ر�C (,�و)�) ��ن در �ورد ���ھ�د�� در���ت �� '��د:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�و�0: در �ر�� �وارد، در ���� '� ��ررات ��ل ا,��ت و-<  ده ا�ت، ���ن ا�ت ����وت �� د. ا�ن ���ن ا�ت ����9 ��  را�ط ,�و)� 
  در (ورت  " و �رد�د �� د��ر ��ر��0ن �را�70 '��د. �� '� در ا���د ��ن ذ'ر  ده و �� در ا,��ت ا)��رو���� درج  ده ا�ت، دا �� �� د. 

 

,�و)� ,�ل از 
01.01.2016  

��ررات ��ل ا,��ت 
 و-< � ده ا�ت.

ا����8: ھر��ه در ا���د  
و ا�0زهء ا,��ت 

ا)��رو���� ��ن، 
��ررات ��ل ا,��ت 

 درج  ده �� د.

 

Cو)� ��ن ��ر��,  
  05.08.2016و  01.01.2016 

��د�ل �'ر و + 
 �*�ن ��*ن ��ت.

�س از ,�و)�، 
��ررات ��ل 

ا,��ت در ا��)�� '� 
,�ول  ده ا�د، �دار 

  ا���4ر ا�ت. 
 

�س از  ����� �دن و ا���ل �	ل ا���ت+ 
  �� ا��)ت د�9ر:  ,�و)� 

ا,��ت �� ا��)�� ���7ر ا�ت '� ��ررات ��ل 
�� آن ��ل ���ن ��وده ا�د. �� ا����8ی ا��)ت 
�وردرا�ن و����)ن: ھر��ه �� ا��)ت �وردرا�ن 
و����)ن ��ل ���ن ��وده ا�د، ا���ن دارد 
��ررات ��ل ا,��ت �رای ا��)�� '� در آن 
 ,�ول  ده ا�د، و0ود دا �� �� د. ��  �� اط5ع

  داده ��  ود. 
 

 Cس از ��ر��,�و)� 
06.08.2016  

  
��ررات ��ل ا,��ت در 
ا��)�� '� ,�ول  ده ا�د، 

  ���7ر ا�ت.
 

 

 

 

01.01.2016 06.08.2016 



 

 

 

 

 

 
1�د؟�� ا��0ق  $�   واھد ا6��د، ھر�3ه ��� در �	4$ �1 ���د زد$3 1�د، 

�رداز�د.) ��  ود، �ورو 1000 و  �5" (0ر���ء ��دی را '� ��ن   �� �وظف ��  و�د �� ��  
  ھر��ه  �� از �0ب ���ر '�" ��9ر�د، ا�ن '�" 'م و �� '��5 �ذف �واھد  د. �

  �� ��7و��ت �� �ر ر0وع  ود.

  �ت �رای ھ���� ا�ت؟آ�� ��ررات �	ل ا��
  ���ر.

  
  ھر��ه  �� و �� ھ��ر ��ن و �� ط�ل ز�ر �ن ��ن در ا�ن �وارد ا9���ر دارد:

  �ورو ��وق در���ت �����د، 4��710ت در ھ��� '�ر '��د و �� �ر از  �15د ا,ل  �
  �" ر �� را ����وز�د و �� ��(�ل �����د. �

  
  
  
  

��ر��0ن ارا.� اط�45ت د,�ق را در ا�ن ز���� �� �وا��د از ادرهء ��ر��0ن �� د�ت آور�د.  �� ���د �" در�وا�ت �� ادارهء 
  ، ھر��ه ��ررات ��ل ا,��ت �رای  �� د�9ر ,��ل ا���4ر ��� د.'��د

  �� ��ز را ���د � �وص در ��ب ��ر �را�9ت 1�د؟
  

 �� ��;� در ھ��ن �0ب ���ر ���-�ی '�" را �� �وا��د ارا.� '��د '� �ر�وط ��ل ا,��ت  �� ا�ت. ھر��ه ��ررات 
ا��)ت �� د، در ا�ن (ورت، �� �وا��د در ھ��ن ا��)ت در ��� از �����ء ھ�ی آن در�وا�ت ��ل ا,��ت ��ن �رای ���م 

  ��ن را �رای در���ت '�" ارا.� '��د.
  

  �� ا��0ق �$ ا6�د، ھر�3ه ��� ���=�ی �1> را �� ��ب ��ری �1 �ر�وط ��ن ���د، ارا:� 1�د؟

  �د '� 'دام �0ب ���ر �ر�وط  �� ��  ود. �0ب ���ر ���-�ی  �� را �� �ذ�رد و آن را ارز���� �� ' �
 �� از �0ب ���ر ��ل و ��ط��ء ��ن �� �وا��د '�" در���ت '��د، ھ��ن �0ب ���ر '� �ظر �� ��ررات ��ل ا,��ت  �

  ھر��ه در آن �0 ز�د�� '��د.��  �� و-<  ده ا�ت، 
  � �وا��د. ا�ن �� ا�ن ���7 ا�ت:�0ب ���ر ��  �� اط5ع ��دھد '� در 'دام �0ب ���ر  �� ���-�ی '�" 'رده � �

  ھر��ه  �� ��0ور ا�د '� در �" ا��)ت ��7ن ز�د�� ����د، �� �وا��د �" ��ل را در ا�ن ا��)ت ا����ب '��د. �س از «            
   آن ���د �رای �0ب ���ر اط5ع دھ�د '�  �� در 'دام ��ل ز�د�� �� '��د و در�وا�ت  �� �� آن �0ب ���ر ارا.�               
�س از آن '�  �� �� ��ل ا������ ��ن ا,��ت �ز�د�د، و در �0ب ���ر آن �0 �8ت ��م ��ود�د، �� �وا��د '�  ��9ردد.                
  ھر��ه از ��ل ا,��ت ��ن ��ر �دھ�د، و �� �0ب ���ر ھ���ری ���د، �0ب ���ر �� �وا�داز '�" ھ� �����د  و�د.               
  در�وا�ت  �� را رد '�د و  �� '�" ھ� را ��� �وا��د �� د�ت ���ور�د.              

در�وا�ت  �� را �� �0ب ���ر �ر�وط ھ��ن ��ل  ھر��ه ��0ورا�د '� در �" ��ل ز�د�� '��د، �0ب ���ر«            
  ���ر��د.

   �� ���د در آن �0 ���-� �����د، ھر��ه �� '�" ھ� ���ز دار�د. �0ب ���ر د�9ر ��� �وا�د ��  �� '�" ���د.              

��ن را (�� طور ��8ل: �رای ا�ن '� �� ���� '� ���د ز�د�� '��د، ��وا��د ��ر '��د، �0ب ���ر �� �وا�د '� ���رج ��ر  �
  را ��ردازد. در ا�ن را�ط� �ر��ن '��د.��ت ��ر) 

ا�ر ھ�وز ھم وا-M � ده �� د '� آ�� �رای  �� ��ررات ��ل ا,��ت (دق �� '�د �� ��،  و �� '�0 ���د ز�د�� '��د، در  �
  ا�ن (ورت �0ب ���ر، '�" ھ� را �رای ��ن �وا)� �� '�د �� ا�ن � �ل �ل �ردد. 

  �وال دار�د؟ آ�� ھوز
  �� '�د. '�" �� را  ،در �ود ��ل�0ب ���ر و �� د��ر ھ�ی � ور�� 

ا,دا��ت �ر���� ر�زی  ده �رای  آ��د�� در ر �� ھ�ی '�ری و  ��N، 0ذب در ا�ن ھ� ��ز  ��ل ا�د: ا �راک در �دا��ر و 
�رو��ء آ�وز �، آ�وزش '5س ھ�ی ز��ن �رای ��(�ل و �8ت ��م در '�)O �رای ��(�ل. "� 
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