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اطالعیه بسیار مهم رد خصىص اعمال قرارداداهی اختیار معامله سهام
ربای سررسید بهمهماه 5931
رد بازار مشتقه بىرس اوراق بهادار تهران
ثِ اعالع كليِ فؼبالى هحتشم ثبصاس سشهبيِ هیسسبًذً ،کبت هْن دس خػَظ اػوبل لشاسدادّبی اختيبس هؼبهلِ خشيذ ٍ
فشٍش ثش سٍی سْبم ضشكتّبی هلی غٌبيغ هس ايشاى ،فَالد هجبسكِ اغفْبى ٍ ايشاىخَدسٍ دس سشسسيذ ثْويهبُ 1395
ثِ ضشح صيش است:
 .1پس اص پبيبى دٍسُ هؼبهالتی لشاسدادّبی اختيبس هؼبهلِ ،داسًذگبى هَلؼيت ثبص خشيذ دس غَست توبيل ٍ داسًذگبى
هَلؼيت ثبص فشٍش ثِعَس لغغ ٍاسد فشآيٌذ اػوبل لشاسدادّبی اختيبس هؼبهلِ خَاٌّذ ضذ .هٌظَس اص اػوبل لشاسداد
اختيبس هؼبهلِ آى است كِ داسًذگبى هَلؼيت ثبص خشيذ دس غَست توبيل ،هیتَاًٌذ تؼذاد هطخػی اص سْبم پبيِ سا ثش
حست ليوت اػوبل اص داسًذگبى هَلؼيت ثبص فشٍش ،خشيذاسی كشدُ (اختيبس هؼبهلِ خشيذ) ٍ يب ثِ آًْب ثفشٍضٌذ (اختيبس
هؼبهلِ فشٍش).
 .2اص آًجبيیكِ اػوبل لشاسدادّب ثِغَست غيشخَدكبس است ،داسًذگبى هَلؼيت ثبص خشيذ دس غَست توبيل ثِ اػوبل ثبيذ
دسخَاست خَد سا اص عشيك كبسگضاس هشثَعِ ٍ هغبثك ثب لشاسداد هطتشی-كبسگضاس ،ثِ اتبق پبيبپبی اػالم ًوبيٌذ.
هسئَليت ػذم اػالم دسخَاست اػوبل ٍ ًَع تسَيِ ثِ كبسگضاس ،ثش ػْذُ هطتشی هیثبضذ.
 .3تسَيِ دس لشاسدادّبی اختيبس هؼبهلِ سْبم ثِ سِ سٍش اهکبىپزيش است كِ ثبيذ تَسظ داسًذگبى هَلؼيت ثبص اػن اص
خشيذ ٍ فشٍش ثِ كبسگضاس هشثَعِ اػالم ضَد:

الف) غشفبً ًمذی :دس ايي حبلت ،تسَيِ فمظ ثِغَست ًمذی اًجبم ضَد .يؼٌی داسًذُ هَلؼيت ثبص فشٍش ثبيذ
اسصش هبثِ التفبٍت ليوت اػوبل ٍ ليوت سْن پبيِ دس آخشيي سٍص هؼبهالتی سا ثِ عشف خشيذاس لشاسداد پشداخت
ًوبيذ.
ة) اٍل ًمذی ثؼذ فيضيکی :دس ايي حبلت ،اٍلَيت ثب تسَيِ ًمذی است؛ دس غيشاييغَست تسَيِ ثِ غَست
فيضيکی اًجبم هیگيشد .اضخبغی كِ ايي گضيٌِ سا اًتخبة ًوَدُاًذًَ ،ع تسَيِضبى پس اص فشآيٌذ تخػيع،
ًمذی يب فيضيکی تؼييي خَاّذ ضذ .لزا خشيذاساى ٍ فشٍضٌذگبًی كِ ايي گضيٌِ سا اًتخبة هیكٌٌذ ،ثبيذ ثشای ّش
دٍ حبلت آهبدگی داضتِ ثبضٌذ.
ج) غشفبً فيضيکی :دس ايي حبلت ،تسَيِ ثِغَست فيضيکی اًجبم هیضَد كِ ضبهل جبثجبيی سْبم پبيِ ٍ اسصش
ًمذی هؼبدل آى دس حسبةّبی داسًذگبى هَلؼيت ثبص خشيذ ٍ فشٍش است.
د) داسًذگبى هَلؼيت ثبص خشيذ اهکبى اًتخبة ّش  3گضيٌِ «غشفبً ًمذی ،اٍل ًمذی ثؼذ فيضيکی ،غشفبً
فيضيکی» سا خَاٌّذ داضت ،اهب ثشای داسًذگبى هَلؼيت ثبص فشٍش تٌْب  2گضيٌِ «غشفبً فيضيکی» ٍ «اٍل
ًمذی ثؼذ فيضيکی» لبثل اًتخبة استّ .وچٌيي دس غَست ػذم اًتخبة ًَع تسَيِ تَسظ داسًذگبى
هَلؼيت ثبص فشٍش ،سٍش تسَيِ آًْب ثِعَس پيصفشؼ «غشفبً فيضيکی» تؼييي خَاّذ ضذ.
 .4اهکبى اػوبل لشاسداد اختيبس هؼبهلِ ثِ هيضاى كسشی اص اًذاصٓ لشاسداد ٍجَد ًذاسد .ثِػٌَاى هثبل هطتشی ًویتَاًذ
 8000سْن اص اًذاصُ لشاسداد  10،000سْوی سا اػوبل كٌذ.
 .5دس غَست هتَلفثَدى سْبم پبيِ لشاسداد دس سشسسيذ ،توبهی هَلؼيتّبی ثبص ثبصاس ثش حست آخشيي ليوت پبيبًی
سْبم پبيِ ،تسَيِ ًمذی خَاّذ ضذ.
 .6اػوبل ثِ سٍش تسَيِ فيضيکی ثشای ّوِ لشاسدادّب اػن اص «دس سَد» ٍ «دس صيبى» لبثل اًجبم هیثبضذٍ ،لی اػوبل
ثِ سٍش تسَيِ ًمذی تٌْب ثشای لشاسدادّبی اختيبس هؼبهلِ «دس سَد» اهکبىپزيش است.

 .7کارمشد اعمال :هغبثك ثب هػَثِ  1395/09/17سبصهبى ثَسس ٍ اٍساق ثْبداس ،كبسهضد اػوبل دس لشاسدادّبی اختيبس
هؼبهلِ ثشاثش ثب  0/5دسغذ اسصش لشاسداد ثشحست ليوت تسَيِ اختيبسهؼبهلِ دس آخشيي سٍص هؼبهالتی خَاّذ ثَد.
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 .8دس غَست ًکَل داسًذگبى هَلؼيت ثبص فشٍش ،لشاسداد ،تسَيِ ًمذی ضذُ ٍ هطوَل جشيوِ خَاّذ ضذ.
جشيوِ ًکَل ثشاثش ثب يک دسغذ اسصش لشاسداد ثش حست ليوت اػوبل هیثبضذ:
تؼذاد هَلؼيتّبی ثبص ًکَلكشدُ × اًذاصُ لشاسداد × ليوت اػوبل × 0/01
 .9داسًذگبى هَلؼيت ثبص ثبيذ هجبلغ الصم دس خػَظ اػوبل لشاسدادّبی اختيبسهؼبهلِ سا ثِ حسبة كبسگضاس هشثَعِ ٍاسيض
كشدُ ٍ كبسگضاس ًيض ثبيذ كليِ هجبلغ سا ثِغَست تجويؼی ثِ ضوبسُ حسبة  0106199140007ثبًک هلی ضؼجِ ثَسس
ٍاسيض ًوبيذ .الصم ثِ ركش است ايي هجبلغ غشفبً ثب ضٌبسِ كبسگضاساى ػضَ اتبق پبيبپبی ضشكت سپشدُگزاسی هشكضی ٍ
تسَيِ ٍجَُ ،لبثل ٍاسيض دس حسبة هزكَس هیثبضذ.
سمانبىذی در فزآیىذ اعمال بٍصًرت سیز است:
 .1كبسگضاس ثبيذ تب ساعت  00:11آخزیه ريس معامالتی ) (Tاص عشيك غفحِای دس سيستن ًبهک (،)EBS
دسخَاستّبی اػوبل سا ثِ ّوشاُ ًَع تسَيِ ثِ اتبق پبيبپبی اػالم كٌذ .دس لسوت "ًوبيص فْشست" دس سيستن
ًبهک ،گضيٌِ جذيذی ثبػٌَاى "اػوبل اختيبس خشيذ ٍ فشٍش" ثشای كبسگضاساى لشاس دادُ ضذُاست .الصم ثِ ركش است
دس غَست اًتخبة گضيٌِ تسَيِ غشفبً ًمذی ،ثبيذ دس ثخص همذاس اػوبل فيضيکی ،ػذد غفش لشاس دادُ ضَد.
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پس اص سبػت فَق ،اهکبى اسسبل دسخَاست ثِ ّيچ ػٌَاى ٍجَد ًذاضتِ ٍ سبهبًِ دسيبفت دسخَاستّب غيشفؼبل
خَاّذ ضذ.
ّوچٌيي الصم ثِ ركش است كبسگضاساى هحتشم ثبيذ ًسجت ثِ غحت اعالػبت اسسبلی ٍ ٍاسيض هجبلغ الصم تَسظ
هطتشيبى اعويٌبى كبفی داضتِ ثبضٌذ ،صيشا هسئَليت ليست اسسبلی ٍ تؼْذات هشثَط ثِ آى ثش ػْذُ كبسگضاس هی-
ثبضذ.
 .2دسخَاست اػوبل هطتشی پس اص اسسبل آى تَسظ كبسگضاس ثِ اتبق پبيبپبی ،لبثل اغالح يب لغَ ًيست.
 .3اتبق پبيبپبی پس اص جوغآٍسی اعالػبت كليِ كبسگضاساى ،سٍيِ صيش سا اًجبم هیدّذ:
 تغجيك تؼذاد هَلؼيتّبی دسخَاستضذُ ثشای اػوبل ثب هَلؼيتّبی ثبص خشيذ هطتشی دس ّش ًوبد هؼبهالتی دسآخشيي سٍص هؼبهالتی
 تغجيك داسًذگبى هَلؼيت ثبص خشيذ هَافك ثب تسَيِ غشفبً ًمذی ٍ هَافك ثب اٍل تسَيِ ًمذی ثؼذ فيضيکی ،ثبداسًذگبى هَلؼيت ثبص فشٍش هَافك ثب اٍل تسَيِ ًمذی ثؼذ فيضيکی
 اًجبم فشآيٌذ تخػيع ثشای داسًذگبى هَلؼيت ثبص خشيذ هتمبضی تسَيِ غشفبً فيضيکی ٍ داسًذگبى هَلؼيت ثبصخشيذ هَافك ثب اٍل تسَيِ ًمذی ثؼذ فيضيکی ثبليوبًذُ اص هشحلِ لجل ،ثب داسًذگبى هَلؼيت ثبص فشٍش ثبليوبًذُ اص
هشحلِ لجل ٍ داسًذگبى هَلؼيت ثبص فشٍش ثب تسَيِ غشفبً فيضيکی
 اًتمبل سْبم پبيِ هَضَع لشاسداد اختيبس هؼبهلِ حست ًَع لشاسداد (خشيذ يب فشٍش) ثِ كذ هبلکيت داسًذٓ هَلؼيتثبص خشيذ يب فشٍش دس تسَيِ فيضيکی تَسظ اتبق پبيبپبی ،يک سٍص كبسی ثؼذ اص آخشيي سٍص هؼبهالتی ()T+1
 اًتمبل ٍجِ هشثَط ثِ اػوبل لشاسدادّبی اختيبس هؼبهلِ دس حسبة كبسگضاس داسًذگبى هَلؼيت ثبص خشيذ ٍ فشٍش،دٍ سٍص كبسی ثؼذ اص آخشيي سٍص هؼبهالتی ()T+2
 اص آًجبيیكِ اػوبل دس لشاسدادّبی اختيبس هؼبهلِ ثِغَست غيشخَدكبس است ٍ ثش اسبس دسخَاست خشيذاس غَستهیگيشد ،هوکي است هيضاى هَلؼيتّبی ثبص خشيذ اػوبلضذُ كوتش اص كل تؼذاد هَلؼيتّبی ثبص فشٍش ثبضذ.
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دس ًتيجِ اهکبى داسد پس اص سٍيِ تخػيع ثشای ثشخی اص داسًذگبى هَلؼيت ثبص فشٍش ،خشيذاس همبثلی ٍجَد
ًذاضتِ ثبضذ.
 دس هثبلّبی صيش توبهی حبالت هوکي دس صهبى اػوبل تَضيح دادُ ضذُ است:

حبلت اٍل :تؼذاد هَلؼيتّبی ثبص ثبصاس ثِ ضشح جذٍل صيش هیثبضذ:
ًَع تسَيِ

تؼذاد هَلؼيت ثبص خشيذ

تؼذاد هَلؼيت ثبص فشٍش

غشفبً ًمذی

50

---

اٍل ًمذی ثؼذ فيضيکی

30

60

غشفبً فيضيکی

20

40

ثب تَجِ ثِ جذٍل فَق ،اثتذا  50هَلؼيت ثبص خشيذ غشفبً ًمذی ثب  60هَلؼيت ثبص فشٍش اٍل ًمذی ثؼذ فيضيکی ،تسَيِ
ًمذی هیضَد .دس ًتيجِ  10هَلؼيت ثبص فشٍش ثب ًَع تسَيِ اٍل ًمذی ثؼذ فيضيکی ثبلی هیهبًذ.
ًَع تسَيِ

تؼذاد هَلؼيت ثبص خشيذ

تؼذاد هَلؼيت ثبص فشٍش

غشفبً ًمذی

صفز

---

اٍل ًمذی ثؼذ فيضيکی

01

01

غشفبً فيضيکی

01

01

دس هشحلِ ثؼذ  30هَلؼيت ثبص خشيذ ثب ًَع تسَيِ اٍل ًمذی ثؼذ فيضيکی ٍجَد داسد كِ اٍلَيت اٍل ثب تسَيِ ًمذی ثَدُ دس
غيش ايٌػَست ،تسَيِ فيضيکی اًجبم هیضَد .اص آًجبيیكِ تٌْب  10هَلؼيت ثبص فشٍش ثب ًَع تسَيِ هطبثِ ،اص هشحلِ لجل
ثبليوبًذُ است ،اهکبى تسَيِ ًمذی غشفبً ثشای  10هَلؼيت ثبص خشيذ ٍجَد خَاّذ داضت.
ًَع تسَيِ

تؼذاد هَلؼيت ثبص خشيذ

تؼذاد هَلؼيت ثبص فشٍش

غشفبً ًمذی

صفز

---

اٍل ًمذی ثؼذ فيضيکی

01

صفز

غشفبً فيضيکی

01

01
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ثشای  20هَلؼيت ثبص خشيذ ثبليوبًذُ اص هشحلِ لجل ،تسَيِ ثِغَست فيضيکی لبثل اًجبم ثَدُ ٍ ثب  40هَلؼيت ثبص فشٍش
ثب ًَع تسَيِ غشفبً فيضيکی تسَيِ هیگشدد.
ًَع تسَيِ

تؼذاد هَلؼيت ثبص خشيذ

تؼذاد هَلؼيت ثبص فشٍش

غشفبً ًمذی

صفز

---

اٍل ًمذی ثؼذ فيضيکی

صفز

صفز

غشفبً فيضيکی

01

01

ثٌبثشايي  20هَلؼيت ثبص فشٍش ثب ًَع تسَيِ غشفبً فيضيکی ثبلی هیهبًذ كِ ثب  20هَلؼيت ثبص خشيذ ثب ًَع تسَيِ غشفبً
فيضيکی ،تسَيِ خَاّذ ضذ.



ًَع تسَيِ

تؼذاد هَلؼيت ثبص خشيذ

تؼذاد هَلؼيت ثبص فشٍش

غشفبً ًمذی

صفز

---

اٍل ًمذی ثؼذ فيضيکی

صفز

صفز

غشفبً فيضيکی

صفز

صفز

حبلت دٍم :تؼذاد هَلؼيتّبی ثبص ثبصاس ثِ ضشح جذٍل صيش هیثبضذ:
ًَع تسَيِ

تؼذاد هَلؼيت ثبص خشيذ

تؼذاد هَلؼيت ثبص فشٍش

غشفبً ًمذی

01

---

اٍل ًمذی ثؼذ فيضيکی

01

01

غشفبً فيضيکی

01

01
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ثب تَجِ ثِ جذٍل فَق ،اثتذا  70هَلؼيت ثبص خشيذ غشفبً ًمذی ثب  60هَلؼيت ثبص فشٍش اٍل ًمذی ثؼذ فيضيکی ،تسَيِ
ًمذی هیضَد.
ًَع تسَيِ

تؼذاد هَلؼيت ثبص خشيذ

تؼذاد هَلؼيت ثبص فشٍش

غشفبً ًمذی

01

---

اٍل ًمذی ثؼذ فيضيکی

01

صفز

غشفبً فيضيکی

01

01

وکتٍ بسیار مُم در ایه حالت آن است کٍ  01مًقعیت باس خزیذ ،باقی ماوذٌ ي فزيضىذٌای با وًع تسًیٍ مطابٍ در
مقابل آن يجًد وذارد .در وتیجٍ تسًیٍ وقذی بزای آن امکانپذیز وبًدٌ ي َیچگًوٍ اعمالی بزای ایه بخص اس
مًقعیتَای باس خزیذ صًرت وخًاَذ گزفت.

يبدآٍس هیضَد هػَثِ كويتِ فمْی دس خػَظ اهکبى تسَيِ ًمذی دس ثبصاس لشاسدادّبی اختيبسهؼبهلِ سْبم ثِ ضشح صيش
است:
«لشاسدادّبی اختيبس هؼبهلِ سْبم ،دس سشسسيذ ثب تًافق طزفیه لبثل تسَيِ ًمذی است».
دس ًتيجِ دس غَستیكِ يکی اص عشفيي هؼبهلِ خَاستبس تسَيِ فيضيکی ثبضذ ،اػوبل ثبيذ ثش اسبس تسَيِ فيضيکی غَست
گيشد.
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دس هشحلِ ثؼذ تخػيع ثشای هَلؼيتّبی ثبص خشيذ ثب ًَع تسَيِ اٍل ًمذی ثؼذ فيضيکی اًجبم هیضَدّ .وبًغَس كِ
هطخع است ثب ٍجَد آًکِ اٍلَيت دس ايي ًَع تسَيِ ،اٍل ًمذی است ٍ ثؼذ فيضيکیّ ،يچ فشٍضٌذُای ثب ًَع دسخَاست
اػوبل هطبثِ ٍجَد ًذاسد .دس ًتيجِ توبهی هَلؼيتّبی ثبص خشيذ هزكَس ثِغَست فيضيکی تسَيِ خَاٌّذ ضذ .ثٌبثشايي 20
هَلؼيت ثبص خشيذ فَق ثب  40هَلؼيت ثبص فشٍش ثب ًَع تسَيِ غشفبً فيضيکی تسَيِ ضذُ ٍ  20هَلؼيت ثبص فشٍش ثب ًَع
تسَيِ غشفبً فيضيکی ثبلی هیهبًذ.
ًَع تسَيِ

تؼذاد هَلؼيت ثبص خشيذ

تؼذاد هَلؼيت ثبص فشٍش

غشفبً ًمذی

01

---

اٍل ًمذی ثؼذ فيضيکی

صفز

صفز

غشفبً فيضيکی

01

01

دس پبيبى  10هَلؼيت ثبص خشيذ ثب ًَع تسَيِ غشفبً فيضيکی ثب  20هَلؼيت ثبص فشٍش ثبليوبًذُ اص هشحلِ لجل ،تسَيِ
فيضيکی ضذُ ٍ  10هَلؼيت ثبص فشٍش ثب ًَع تسَيِ غشفبً فيضيکی ثبلی هیهبًذ.
ًَع تسَيِ

تؼذاد هَلؼيت ثبص خشيذ

تؼذاد هَلؼيت ثبص فشٍش

غشفبً ًمذی

01

---

اٍل ًمذی ثؼذ فيضيکی

صفز

صفز

غشفبً فيضيکی

صفز

01
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 تؼْذات داسًذگبى هَلؼيت ثبص خشيذ دس سشسسيذ لشاسدادّبی اختيبس هؼبهلِ ثِ غَست صيش است:
 -داروذگان مًقعیت باس خزیذ در قزاردادَای اختیار معاملٍ خزیذ:

 -1غشفبً ًمذی :تبهيي ٍجِ ًمذ ثِ هجلغ {كبسهضد اػوبل}
 -2غشفبً فيضيکی :تبهيي ٍجِ ًمذ ثِ هجلغ {(تؼذاد هَلؼيتّبی ثبص اػوبلضذُ × اًذاصُ لشاسداد × ليوت اػوبل) +
كبسهضد اػوبل}
 -3اٍل ًمذی ثؼذ فيضيکیّ :وبًٌذ گضيٌِ «غشفبً فيضيکی»
 -داروذگان مًقعیت باس خزیذ در قزاردادَای اختیار معاملٍ فزيش:

 -1غشفبً ًمذی :تبهيي ٍجِ ًمذ ثِ هجلغ {كبسهضد اػوبل}
 -2غشفبً فيضيکی :تبهيي سْبم ثِ تؼذاد {تؼذاد هَلؼيتْبی ثبص اػوبلضذُ × اًذاصُ لشاسداد} بٍعاليٌ تبهيي ٍجِ
ًمذ ثِ هجلغ {كبسهضد اػوبل  +هبليبت فشٍش سْبم ( 0/5دسغذ)}
 -3اٍل ًمذی ثؼذ فيضيکیّ :وبًٌذ گضيٌِ «غشفبً فيضيکی»
 تؼْذات داسًذگبى هَلؼيت ثبص فشٍش دس سشسسيذ لشاسدادّبی اختيبس هؼبهلِ ثِ غَست صيش است:
 -داروذگان مًقعیت باس فزيش در قزاردادَای اختیار معاملٍ خزیذ:

 -1غشفبً فيضيکی :تبهيي سْبم ثِ تؼذاد {تؼذاد هَلؼيتّبی ثبص فشٍش × اًذاصُ لشاسداد} بٍعاليٌ تبهيي ٍجِ ًمذ
ثِ هجلغ {كبسهضد اػوبل  +هبليبت فشٍش سْبم ( 0/5دسغذ)}
 -2اٍل ًمذی ثؼذ فيضيکی :اص آًجبيیكِ دس ايي ًَع تسَيِ ،احتوبل ٍلَع ّش يک اص حبالت الف ٍ ة ٍجَد داسد ،لزا
داسًذگبى هَلؼيت ثبص فشٍش ثبيذ آهبدگی ّش دٍ ًَع تسَيِ سا داسا ثبضٌذ.
الف) اگش پس اص فشآيٌذ تخػيع ،تسَيِ ًْبيیً ،مذی تؼييي ضَد :تبهيي ٍجِ ًمذ ثِ هجلغ {(تؼذاد هَلؼيتّبی
ثبص فشٍش × اًذاصُ لشاسداد × هبثِالتفبٍت ليوت پبيبًی سْن پبيِ دس آخشيي سٍص هؼبهالتی ٍ ليوت اػوبل) +
كبسهضد اػوبل}
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ة) اگش پس اص فشآيٌذ تخػيع ،تسَيِ ًْبيی ،فيضيکی تؼييي ضَد :تبهيي سْبم ثِ تؼذاد {تؼذاد هَلؼيتّبی
ثبص فشٍش × اًذاصُ لشاسداد} بٍعاليٌ تبهيي ٍجِ ًمذ ثِ هجلغ {كبسهضد اػوبل  +هبليبت فشٍش سْبم (0/5
دسغذ)}
 -داروذگان مًقعیت باس فزيش در قزاردادَای اختیار معاملٍ فزيش:

 -1غشفبً فيضيکی :تبهيي ٍجِ ًمذ ثِ هجلغ {(تؼذاد هَلؼيتّبی ثبص فشٍش × اًذاصُ لشاسداد × ليوت اػوبل) +
كبسهضد اػوبل}
 -2اٍل ًمذی ثؼذ فيضيکی :اص آًجبيیكِ دس ايي ًَع تسَيِ ،احتوبل ٍلَع ّش يک اص حبالت الف ٍ ة ٍجَد داسد ،لزا
داسًذگبى هَلؼيت ثبص فشٍش ثبيذ آهبدگی ّش دٍ ًَع تسَيِ سا داسا ثبضٌذ.
الف) اگش پس اص فشآيٌذ تخػيع ،تسَيِ ًْبيیً ،مذی تؼييي ضَد :تبهيي ٍجِ ًمذ ثِ هجلغ {(تؼذاد هَلؼيتّبی
ثبص فشٍش × اًذاصُ لشاسداد × هبثِالتفبٍت ليوت پبيبًی سْن پبيِ دس آخشيي سٍص هؼبهالتی ٍ ليوت اػوبل) +
كبسهضد اػوبل}
ة) اگش پس اص فشآيٌذ تخػيع ،تسَيِ ًْبيی ،فيضيکی تؼييي ضَد :تبهيي ٍجِ ًمذ ثِ هجلغ {(تؼذاد هَلؼيت-
ّبی ثبص فشٍش × اًذاصُ لشاسداد × ليوت اػوبل)  +كبسهضد اػوبل}
ًکتِ :كبسهضد اػوبل ثشاثش است ثب:
تؼذاد هَلؼيتّبی ثبص خشيذ/فشٍش × اًذاصُ لشاسداد × ليوت تسَيِ اختيبس هؼبهلِ دس آخشيي سٍص هؼبهالتی × 0/005

سشهبيِگزاساى هحتشم هیتَاًٌذ ثشای كست اعالػبت ثيطتش ثِ دستَسالؼول هؼبهالت لشاسدادّبی اختيبس هؼبهلِ سْبم
هػَة ّ 1395/09/17يأت هذيشُ سبصهبى ثَسس ٍ اٍساق ثْبداس هشاجؼِ ًوبيٌذ.

مدرییت ازباراهی نىیه مالی
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