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الف  :گعیٌِ زضست ضا اًتراب کٌیس ً1:وطُ
 - 1ز :هَاضز الف ٍ ب ّطزٍصحیح است ً0/25وطُ
 - 2الف :زضضاُ ذسا جْازهی کٌسً0/25وطُ
 - 3الف  :یرچال ً0/25وطُ
- 4ب  :حیاظت ً0/25وطُ

ب:زضست یا ًازضست تَزى جوالت ظیط ضا هطرص کٌیس ً1:وطُ
 - 5زضست ً0/25وطُ
ً - 6ازضست(ًیطٍی اًساًی زضست است ) ً0/25وطُ
ً - 7ازضست (هصطف کٌٌسگاى زضست است )ً0/25وطُ
 - 8زضستً0/25وطُ

ج  :زضجای ذالی کلوات هٌاسة تٌَیسیس ؟ً1وطُ
 - 9زضآهس سطاًِ ً0/25وطُ
 -10ظْطًَیسی ً 0/25وطُ
 -11تَضس کاال ً0/25وطُ
ًَ -12ساى ضسیس قیوت ّا ً0/25وطُ

ز :تِ سَاالت ظیط پاسد کَتاُ زّیس ؟ً6/5وطُ
 -13اظآًجا کِ ایي اسٌاز تِ هحض ضٍیت تاًک ٍ تسٍى اطالع قثلی قاتل پطزاذت است.
ٍ -1 -14سیلِ پطزاذت زضآیٌسٍُ - 2سیلِ سٌجص اضظشٍ - 3سیلِ پس اًساظ ٍ حفظ اضظشٍ - 4سیلِ پطزاذت ّای آیٌسُ
 -15تایس ضاذص ّا تِ قیوت ثاتت هحاسثِ ضَز تا ضضس کاشتی ضا تساػی ًکٌس.
 -16ظیطا تَسؼِ هوکي است زضظهاى طَالًی تطی تِ زست آیس ٍ زضکَتاُ هست هطَْز ًثاضس
 -17تِ ٍضؼیتی کِ زضآى ّوِ ػَاهل تَلیس اهکاى ضطکت زضفطآیٌس تَلیس ضا زاضًس ٍ ّیچ ًْازُ ای ًاذَاستِ ٍتالاستفازُ یا غیطهَلس ًواًسُ تاضس.
ّ -18طگاُ هراضج تَزجِ اظ زضآهسّا ی آى تیطتط تاضس تِ اصطالح تا کسطی تَزجِ ضٍتطٍ ّستین
 -19ظیطا تسٍى زاضتي ًیطٍّای هترصص ٍ هتؼْس اًجام زازى سایط سطهایِ گصاضی ّا ٍ کسة استقالل فطاّن ًرَاّس ضس
 -1 -20هَاًغ قاًًَی ً،ااهٌی ٍ ضؼف زٍلت ّا ّ - 2عیٌِ ّای تجاضت
 -21اٍال :هٌاتغ ٍ سطهایِ ّا زضفضا ی تَلیس اسطاف ٍ تثصیط هی ضَز ثاًیا  :تاتَلیس هحصَالت کوتط ٍ تی کیفیت ،ضفاُ جَاهغ کاّص هی یاتس
 -22زضصَضتی کِ کطَض تحطین ضًَسُ تا اتکا تِ ًیطٍ ّای زاذلی تِ تَلیس زست تعًس ٍ هعیت ّای اقتصازی ٍ ضقاتتی کسة کٌس
 -24زٍلت هَظف است تا ثطٍت ّای ًاضی اظ ضتا ٍ غصة ٍ ضضَُ ٍ غیطُ ضا گطفتِ ٍ تِ صاحة حق ضز کٌس ٍ زضصَضت هؼلَم ًثَزى اٍ تِ تیت الوال تسّس
 -25افعایص زضآهس زٍلت  ،افعایص اضتغال ٍ کاّص تَضم

ٍ  :تِ سَاالت تلٌس پاسد ٍ کویتی ظیط تپطزاظیس ً10/5.وطُ
 -26ظیطا اگط ػَاهل اصلی پیططفت اقتصازی کطَض تِ تیطٍى ٍاتستِ تاضس زضٍضؼیت تحطاًی هثل تحطین زضوي ػَاهل اصلی پیططفت کطَض ضا هحسٍز هی کٌس ٍ کطَض تا
هطکالت ظیازی ضٍتِ ضٍ هی گطزز ً1/5وطُ
 -27ػعم کطَض تطحل هطکالت اقتصازی تطجای کاًسُ اظ ظهاى پْلَی ٍ تاظساظی ذطاتی ّای ًاضی اظ جٌگ تَز ّوچٌیي تطای آغاظ جْص اقتصازی ٍ پطکطزى ػقة
هاًسگی ّا ًیاظهٌس ظیطساذت ّا ی اقتصازی الظم هثل ضاُ ٍ تطاتطی ،تٌسض ٍ اسکلِ ٍ غیطُ تَزین تٌاتطایي زٍضُ ساظًسگی ضکل گطفتً1/5وطُ
ً -28ظط زاًص آهَظً1وطُ
 -29اػوال سیاست ّایی تِ هٌظَض تْثَز ٍضغ ًاهطلَب ظًسگی ،ضٍحیِ اهیس ٍ اطویٌاى تِ آیٌسُ ضا زضهطزم تقَیت هی کٌس ٍ اًسجام ٍ ّوکاضی تیطتطی زضاجطای تطًاهِ
ّای تَسؼِ پسیس هی آٍضز ً1.وطُ
 -30ظیطا هؼوَال زضآهس افطاز کن زضآهس جاهؼِ هتٌاسة تا تَضم افعایص ًوی یاتس تٌاتطایي تطای تاهیي کاالّای هَضز ًیاظ ذَز تا هطکالت جسی ضٍتطٍ هی ضًَس زضًتیجِ
سطح ضفاُ ػوَهی کاّص هی یاتس ً1وطُ
 -31سْن زّک سَم ; 5زضصس;2+3زضصس;سْن زّک اٍل

سْن زّک ضطن ;11زضصس;7+4زضصس;سْن زّک زٍم
سْن زّک ّفتن ;12زضصس;6+6زضصس;سْن زّک چْاضم
سْن زّک ًْن ;18زضصس;22+4زضصس; سْن زّک زّن ً2وطُ
5000/000- 1000/000;4/000/000 - 32هاتِ التفاٍت هطحلِ اٍل
4000/000×12÷100;480/000هالیات قاتل پطزاذت هط حلِ اٍل
7/500/000-5/000/000;2/500/000هاتِ التفاٍت هطحلِ زٍم
2/500/000×15÷100;375/000هالیات قاتل پطزاذت هطحلِ زٍم
9/000/000- 7/500/000;1/500/000هاتِ التفاٍت هطحلِ سَم
1/500/000×20÷100;300/000هالیات قاتل پطزاذت هطحلِ سَم
12/000/000-9/000/000;3/000/000هاتِ التفاٍت هطحلِ چْاضم
3/000/000×25÷100;750/000هالیات قاتل پطزاذت هطحلِ چْاضم
480/000+375/000+300/000+750/000;1/950/000کل هالیات قاتل پطزاذت
12/000/000- 1/950/000;10/095/000هاًسُ ذالص هاّاًِ ایي ضرص
10/950/000×12;121/140/000هاًسُ ذالص ساالًِ ایي ضرص
ًطخ هالیاتی هَضز هحاسثِ  :تصاػسی طثقِ ای

- 33

تَلیس ًاذالص زاذلی تِ ضیال 50/ 000/ 000 +2/ 500/000/000+6/ 000/000/000+100/000/000 ;8/650/ 000/000
8/ 650/000/ 000-250/000/ 000;8/ 400/000/000
تولید خالص داخلی به ریال

موفق و پیروز و سربلند باشید

