
 

 
 

  

  

       

 

 تاضید هاُ اظ 60 هست تِ پَیاى َّهاى پطزاظاى ضطکت زازُ ٍاضزاتی الستیک ّای کلیِ گطاهی عولکطز کٌٌسُ هصطف

تَلیس ٍ کلیِ تیَج ّا تِ هست  عولیات اظ ًاضی احتوالی اضکاالت ٍ عیَب تطاتط زض ،الستیک زیَاضُ ضٍی ضسُ حک تَلیس

 تِ هطتَط ًکات ضعایت صَضت زض ضٍ ایي اظ. است گطزیسُ ضواًت تَلیسی ٍ فٌی عیَب تطاتط زض تَلیس تاضید هاُ اظ 36

 اضائِ ًوایٌسگیْای ضثکِ تِ تَاًیس هی ذَز الستیک عولکطز زض هطکل ّطگًَِ تطٍظ ٍ الستیک صحیح ًگْساضی

 ذساضت زضیافت تطای تا فطهائیس حاصل تواستا زفتط هطکعی  یا ٍ هطاجعِ کطَض سطاسط زض ها فطٍش اظ پس ذسهات

 .گطزز هعوَل هقتضی اقسامپس اظ تاییس کاضضٌاساى ها  هعیَب،

ا ض کاالی فطٍذتِ ضسُ تحت ضطایظ شکط ضسُ تَلیسی ٍ فٌی عیَبضطکت زازُ پطزاظاى َّهاى پَیاى هتعْس هیطَز کلیِ 

زض صَضت ّوچٌیي ایي ضطکت . ، تِ هطتطی هستطز ًوایسّفتِ پس اظ تاضید ضکایت حساکثط زٍ تا فطهَل هحاسثاتی ظیط

تِ ضطکت ٍ یا ٍاسطِ ذسهات پس  الستیکّعیٌِ ّای تثعی اضسال  هتعْس هیطَز اثثات عیة شاتی زض زٍضاى ضواًت،

ًطخ جایگعیي  ،الستیک زضصَضت زضذَاست هطتطی جْت تعَیض. ّوچٌیي تقثل ٍ پطزاذت ًوایٌساظ فطٍش ضا ضاسا 

ضسُ پس اظ کسط هالیات تط اضظش افعٍزُ فاکتَض هحاسثِ ٍ فطٍضٌسُ ًثایستی هثلغی هاظاز  ًیع هطاتق تا قیوت فطٍذتِ

 .تطآى تحت عٌَاى قیوت تاظاض ٍ یا ضٍظ زضذَاست ٍ اذص ًوایس

 تِ هطتطی الستیک= ٍجِ ذساضت  (فاکتَض) قیــوـت ذطیس -الستیکس سایص آج زضص ×قیوت ذطیس 

 پطزاذت ذساضت جطیوِ تاذیط تطای هطتطی تِ ًطخ عقَز هطاضکتی ٍ صَضت عسم ضعایت هست ظهاى ضسیسگی زض

 .پطزاذت گطززهاظاز تطذساضت تعییي گطزیسُ ٍهی تایست تِ هطتطی  تِ اظای ّط ضٍظزیطکطز هحاسثِ ٍ (ِاالًزضصس س24)

 ت((ضهیعاى ذسا(×  (ًطخ سَز)×  (هست تِ ضٍظ)) ÷  36500جطیوِ تأذیطضٍظاًِ= 

 .هیلیوتط هطوَل گاضاًتی ٍپطزاذت ذساضت ًرَاٌّس تَز 6/1تایط ّای هصطفی تا عاج کوتط اظ : 1 تثصطُ

احتساب ضٍظّای تعطیل اظ تسٍى ) ساعت 44ٍ حساکثط تِ هست  کاالچٌاًچِ هصطف کٌٌسُ قثل اظ استفازُ اظ : 2تثصطُ 

هتَجِ عیة ٍ یا ایطاز شاتی ًوایٌسگی هعتثط فطٍش ضطکت تَسظ  الستیکًصة  پس اظ تالفاصلٍِ یا ( تاضید فاکتَض

ًسثت تِ پطزاذت ٍجِ  ،َیض ٍ زض صَضت عسم هَجَزیسالن تعالستیک ضا تا  الستیک هعیَبضَز فطٍضٌسُ هلعم است 

پس اظ  ٍ ذسهات فطٍش اظ هْلت هصکَض ّواًٌس سایطذطیساضاى،سیْی است پس اظ ت آى هطاتق تا فاکتَض اقسام ًوایس.

 .هٌس ذَاٌّس ضس فطٍش تْطُ

 ٍ ًَ ٍ استاًساضز کاالیذطاب هستطز ضسُ ضا تِ عٌَاى  الستیکعطضِ کٌٌسُ حق ٍاگصاضی هجسز یا استفازُ اظ : 3تثصطُ 

 .فطسَزُ تِ زیگطاى ضا ًساضز الستیکیا 

 


