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 ارجاع بر اساس كمیسیًوُا
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 تاسوِ تؼالي

 37559/53107شوارُ 

 31/3/1395تاريد 

 هؼاًٍت اهَر هجلس رئيس جوَْر

 ٤ٝاىَت ّطز: ٧16/3/1395يإت ٣ظيطاٟ زض جٚؿ٦ ٤ٝضخ 

 ٢ٝسضج زض ى٨طؾهت يي٤ؾهت ّه٦   ١ب٦ٝ زاذٚي ٝجٚؽ ق٤ضا  اؾالٝي ٤ٙايح  ( ٍب٤١ٟ آيي141٠زض اجطا  ٝبز٥ )

 اؾت، زض زؾت٤ض ّبض ٝجٚؽ ق٤ضا  اؾالٝي ٍطاض ٕيطز.« زىتط ٧يإت ز٣ٙت»ث٦ ٨ٝط تإييس قس٥

 

 اسحاق جْاًگيري

 جوَْر هؼاٍى اٍل رئيس

 

 139574 :شوارُ

 26/10/1394 :تاريد

 جٌاب آلاي زكتر الريجاًي

 هحترم هجلس شَراي اسالهي رياست

 ؾالٛ فٚيْٜ

( ٍب٤١ٟ اؾبؾي ج٤٨ٞض  اؾالٝي ايطاٟ ث٦ يي٤ؾت 126اؾت٢بز ان٘ يْهس ٣ ثيؿت ٣ قكٜ )ثب احتطاٛ، ث٦ 

اليح٦ احْبٛ ٤ٝضز ١يبظ اجطا  ثط١ب٦ٝ قكٜ ت٤ؾق٦ اٍتهبز ، اجتٞبفي ٣ ىط٢٧ٖي ج٤٨ٞض  اؾالٝي ايهطاٟ ّه٦   

٧ب  فٜٚ  طن٦ييكتبظ  زض ف»، «٧ب  اٍتهبز َٝب٣ٝتي ؾيبؾت»٧ب  ّٚي ثط١ب٦ٝ قكٜ، ثب تإّيس ثط  ثطاؾبؼ ؾيبؾت

٧ب  ٍب١٤١ي اجطا  ؾ٢س ثط١بٝه٦ قكهٜ تهس٣ي٠ قهس٥      ٣ ١يع ١يبظ٢ٝس « ؾبظ  ىط٢٧ٖي تقبٙي ٣ َٝبٛ»، «٣ ى٢ب٣ض 

( ٍب٤١ٟ اؾبؾي ج٤٨ٞض  اؾالٝي ايطاٟ، اليح٦ ث٤زجه٦ ؾهبٗ   52اؾت، ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ث٦ اؾت٢بز ان٘ ي٢جب٥ ٣ ز٣ٛ )

٤ؾق٦ اٍتهبز ، اجتٞبفي ٣ ىط٢٧ٖي ت٨ي٦ ٣ ٧ب  آٟ ٦ّ ثط اؾبؼ ؾ٢س ثط١ب٦ٝ قكٜ ت ّ٘ ّك٤ض ٣ يي٤ؾت 1395

 ق٤ز. ث٦ ته٤يت ٧يإت ٣ظيطاٟ ضؾيس٥ اؾت، ثطا  عي ٝطاح٘ ٍب١٤١ي تَسيٜ ٝي

)ٝتض٠ٞ فْٞٚطز چ٨بضؾبٗ ثط١ب٦ٝ ي٢جٜ(  1393ض٢ٞبً ٕعاضـ فْٞٚطز ٍب٤١ٟ ثط١ب٦ٝ ي٢جٜ ت٤ؾق٦ زضؾبٗ 

 ق٤ز. ث٦ يي٤ؾت اضؾبٗ ٝي

 

 حسي رٍحاًي

 

 

 



 

  

اجراياحکام مًرد ویاز اليحٍ   

 بـروـامـٍ شـشـم تـًسـعـٍ

 اقتصادي، اجتماعی ي فرَىگی جمًُري اسالمی ايران 

(9911-9911) 
 

 تؼاريف ٍ اذتظارات
تهبز ثط١ب٦ٝ ي٢ج ترًاهِ ششن: -  (1395-1399) يطٟاا ياؾالٝ  ج٤٨ٞض ي٣ ىط٢٧ٖ ياجتٞبف  ،ؾب٦ٙ قكٜ ت٤ؾق٦ ٍا
 1383ٝه٤ة  -٢ٝبٍهبت  ٍب٤١ٟ ثطٕعاض« ة»٤ٝض٤ؿ ث٢س  ياجطائ  زؾتٖب٨٧ب :ياجرائ يزستگاّْا -

 ّك٤ض يع ض ٣ ثط١ب٦ٝ يطيتؾبظٝبٟ ٝس سازهاى: -

 ثب١ِ ٝطّع  ج٤٨ٞض  اؾالٝي ايطاٟ تاًك هركسي: -

 ٧هب،  يبؾهت ضا٧جطز٧هب، ضا٧ْبض٧هب ٣ ؾ   ي،ا٧ساه ّٞه  ي،اؾت ٝكتٞ٘ ثط ا٧ساه ّٚ  ا ٝج٤ٞف٦ سٌس تَسؼِ: -
 .ضؾس يٝ يطا٣ٟظ يإت٧ يتآ٨١ب ٦ّ ث٦ ته٤ يبظ٣ ٢ٝبثـ ٤ٝضز١ ياٙعاٝبت اؾبؾ

٣ضظقٖب٨٧ب  ٧ب، يٞبضؾتبٟٝساضؼ، ث يط١ؾ ياجطائ  زؾتٖب٨٧ب يؾبظٝب١  آٟ زؾت٦ اظ ٣احس٧ب :ياتيٍاحس ػول -
 ضا ثطف٨س٥ زاض١س. يزؾتٖب٥ اجطائ يي٣ ٨١ب ي٣ اضائ٦ ٝحه٤ٗ ٣ ذسٝبت انٚ ي٠تإٝ يس،٦ّ ت٤ٙ يط٣٥ م

 
****** 

 َٝس٦ٝ

ٟ ا ياؾالٝ  ج٤٨ٞض ي٣ ىط٢٧ٖ ياجتٞبف  ،ؾ٢س ثط١ب٦ٝ قكٜ ت٤ؾق٦ اٍتهبز  اجطا  ثطا يبظ٤ٝضز١ احْبٛ  يهطا
 ٧هب   يبؾهت ثط١ب٦ٝ قكٜ ت٤ؾهق٦ ٣ ؾ  يّٚ ٧ب  يبؾتؾ يػ١٥ؾبٛ ث٦ ٣ يّٚ ٧ب  يبؾت( ٦ّ ثب اثت٢بء ث٦ ؾ1399-1395)
 .ق٤ز ياضائ٦ ٝ ي٤ؾتقس٥ اؾت، ث٦ قطح ٤ٝاز ي ي٦ت٨ ياٍتهبز َٝب٣ٝت يّٚ

 
ز٣ٙهت ٣ ٧ٞچ٢هي٠ ٍغهـ      ٧ب  ف٤ٞٝي، انالح ١ؾهبٛ زضآٝهس   ج٤يي زض ٧عي٦٢ تحٌَ نطى٦ ٢ٝؾ٤ض ث٦ -1 هازُ

 ٣اثؿتٖي ث٤زج٦ ث٦ ١يت تب يبيبٟ ثط١ب٦ٝ قكٜ:

 ثطٍطاض  ٧ط٦١٤ٕ ترييو، تطجيح ٣ يب ٝقبىيت ٝبٙيبتي جسيس عي ثط١ب٦ٝ ٤٢ٞٝؿ اؾت.  -1

 ي٢هسٕي فه٤اضو آال  ي٣٠ ٧ٞچ٢ه  آٟ  ثط اضظـ اىع٣ز٥ ٣ ث٢س٧ب يبت( ٍب٤١ٟ ٝب38ٙف٤اضو ٤ٝض٤ؿ ٝبز٥ ) -2
ذ٤زض٧٣هب  ثه٦ قهطح      ٕصاض ٣ ف٤اضو قٞبض٥ يقي( ٝبز٥ ٝص٤ّض ٣ ف٤اضو اضظـ اىع٣ز٥ ٕبظ عج٤ٝ1ض٤ؿ تجهط٥ )

 :ٕطزز يٝ يـظيط ت٤ظ
ثط اضظـ اىع٣ز٥، ٝطث٤ط ث٦ ٧ط اؾتبٟ، ثه٦ حؿهبة    يبت( ٍب٤١ٟ ٝب38ٙف٤اضو ٤ٝض٤ؿ ث٢س )اٙو( ٝبز٥ ) (اٙو

٣ ت٤ؾهق٦ اؾهتبٟ ثه٦ ١ؿهجت      يهع  ض ثط١بٝه٦   ٣ ت٤ؾظ ق٤ضا يعّ٘ ّك٤ض ٣اض  زاض ا٦١تٞطّع ٣ج٥٤ آٟ اؾتبٟ ١عز ذع
 يي٣ زاضا  ا٤ٝض اٍتهبز  ٧ب ٣ظاضترب٦١ ٣ٝكتطُ ؾبظٝبٟ  يك٨٢بز٦ّ ثب ي ا  ١ب٦ٝ يي٦ّ٠ ث٦ ٤ٝجت آ يجيقبذه٨ب ٣ ضطا

. ؾه٨ٜ  ٕهطزز  يٝ يـآٟ اؾتبٟ ت٤ظ ٧ب  يبض ٣ ز٧ ٧ب  ق٨طزاض ي٠ث ضؾس، يٝ يطا٣ٟظ يإت٧ يت٣ ٣ظاضت ّك٤ض ث٦ ته٤
 يذ٤ا٧س قس تب نطه اٝه٤ض فٞهطاٟ ٣ آثهبزا١    يعق٨طؾتبٟ ٝطث٤ع٦ ٣اض  ث٦ حؿبة ىطٝب١ساض يبض ىبٍس ز٧  ض٣ؾتب٧ب

 ٧ٞبٟ ض٣ؾتب٧ب ق٤ز.

فه٤اضو   ي٠ثط اضظـ اىع٣ز٥ ٣ ٧ٞچ٢ يبت( ٍب٤١ٟ ٝب38ٙ)ة(، )ج( ٣ )ز( ٝبز٥ )  ف٤اضو ٤ٝض٤ؿ ث٢س٧ب (ة
( ٍب٤١ٟ ٝص٤ّض 43ذ٤زض٧٣ب ٤ٝض٤ؿ ث٢س )ج( ٝبز٥ )  ٕصاض ٣ ف٤اضو قٞبض٥ يقي٥ ٕبظ عج٤ٝض٤ؿ ٍب٤١ٟ اضظـ اىع٣ز

قه٤ز. ٣جه٥٤ ٝهص٤ّض حهساّاط تهب       يٝه  يعّ٘ ّك٤ض ٣اض  زاض ث٦ حؿبة تٞطّع ٣ج٥٤ ث٦ ١بٛ ٣ظاضت ّك٤ض ١عز ذعا٦١



 

  

زضنهس   يؾه  قه٨ط٧ب، ٣  يط%( ؾهب 50%( ؾ٨ٜ ّال١ك٨ط٧ب، ي٢جب٥ زضنس )20زضنس ) يؿتيب١عز٧ٜ ٝب٥ ثقس ث٦ ١ؿجت ث
٦ّ ٝكتطّبً ت٤ؾظ ؾبظٝبٟ ٣ ٣ظاضت ّكه٤ض اثهالك    ي٦ّ ث٦ ٤ٝجت زؾت٤ضاٙقٞٚ يي%( ض٣ؾتب٧ب ثط اؾبؼ قبذه٨ب30)
ـ ت٤ظ ٧ب يبض ٣ ز٧ ٧ب  ق٨طزاض ي٠ٝحبؾج٦ ٣ ث ق٤ز، يٝ ثه٦ حؿهبة    يهبض ، ىبٍهس ز٧   . ؾه٨ٜ ض٣ؾهتب٧ب  ٕهطزز  يٝه  يه

ٟ  يهع  ض ثط١بٝه٦  ٧ب  يت٤٦ثبت ّٞذ٤ا٧س قس تب حؿت َٝطضات ٣ ٝه يعق٨طؾتبٟ ٝطث٤ع٦ ٣اض  ىطٝب١ساض ٧هب   ق٨طؾهتب
 آٟ ق٨طؾتبٟ ق٤ز. ين٢قت يق٨ط٧ب، ض٣ؾتب٧ب ٣ ق٨طُ ٣ ٤١اح ينطه ا٤ٝض فٞطاٟ ٣ آثبزا١

 يٝؿتَط زض ق٨ط٨ّب ٣ ١ه٤اح  يس ت٤ٙ  اظ ٣احس٧ب يبىتي%( ف٤اضو اضظـ اىع٣ز٥ زض30زضنس ) يؾ ٧ٞچ٢ي٠
٣ ق٨طؾتبٟ ثهب   ين٢قت يق٨ط٨ّب ٣ ٤١اح تٞبٛ ي١٦ٞ  ٧ب يط٣غ٥ ي٣٘ تْٞ ٧ب يطؾبذتظ ي٠تإٝ  ٧ب ثطا ق٨طؾتبٟ ين٢قت
 يه٠ . إيطز ياؾتبٟ ٍطاض ٝ ين٢قت  ٤ّچِ ٣ ق٨ط٨ّب يـقطّت ن٢ب يبضق٨طؾتبٟ زض اذت يع ض ثط١ب٦ٝ يت٦ّٞ يتته٤

 . ٕطزز يآٟ ق٨طؾتبٟ ث٦ ١ؿجت ّؿط ٝ  ؾ٨ٜ اظ ٝجٚل ٝطث٤ط ث٦ ق٨ط٧ب

 ي٢هس٥ آال  ثهط اضظـ اىهع٣ز٥ زضذهه٤ل ٣احهس٧ب     يبتبٙ( ٍب٤١ٟ 38ٝ( ٝبز٥ )1ف٤اضو ٤ٝض٤ؿ تجهط٥ ) (ج
ٞ   ق٨ط٧ب ٣ ض٣ؾتب٧ب يت٣ جٞق ي٢سٕي)قست( آال يطٕصاض ٝؿتَط زض ٧ط ق٨طؾتبٟ ث٦ ١ؿجت تإث  يته٦ ٝتإثط، ثب ١ؾهط ّ

( يبض ز٧  ىبٍس  ض٣ؾتب٧ب  )ثطا ؾتب٧ٟط ق٨ط ٧ب   ٣ ىطٝب١ساض ٧ب يبض ز٧ ٧ب،  ق٨طزاض ي٧٠ط ق٨طؾتبٟ ث يع ض ثط١ب٦ٝ
 يهت ٣ ترط ي٢سٕيآال اظ ف٤اٝ٘   يط ج٤ٕٚ يب٣ ضىـ، ّب٧ف   ظيؿت يظاضتَبء ٣ ث٨ج٤ز ٝح  تب زض ضاؾتب ق٤ز يٝ  يـت٤ظ
ت٤ؾق٦ ٣  يي،٣ ض٣ؾتب  ق٨ط ٧ب  ؾبذت يط٣ ت٤ؾق٦ ظ يجبزا ي،٣ زضٝب١ ياضائ٦ ٣ ث٨ج٤ز ذسٝبت ث٨ساقت ظيؿت، يظٝح

 ق٤ز. ي٧٦٢ع  يؾجع ٣ ٣ضظق طث٢س٧ب ىضب٧ب ٣ ّٞ  ٨ٖ١ساض

٢ّس، ف٤اضو  يتاؾتبٟ ؾطا يِق٨طؾتبٟ زض  يِاظ  يفث٦ ث يس ثعضٓ ت٤ٙ  ٣احس٧ب ي٦ آ٤ٙزّٕ ين٤ضت زض
٣ ت٤ؾهق٦   يهع  ض ثط١ب٦ٝ  ٝتإثط، ثب ١ؾط ق٤ضا  ٧ب ق٨طؾتبٟ يت٣ جٞق ي٢سٕي)قست( آال يطٕصاض ٝعث٤ض ث٦ ١ؿجت تإث

 .ق٤ز يٝ يـٝتإثط ت٤ظ  ٧ب ق٨طؾتبٟ ي٠اؾتبٟ ث
 ي٢هسٕي ثبقه٢س، فه٤اضو آال    چ٢هس اؾهتبٟ ٣اٍهـ قهس٥     يهب زض ز٣  يزٕٝتإثط اظ آ٤ٙ  ٧ب ق٨طؾتبٟ ٦ّ زضن٤ضتي

ٞ   ٝتإثط اؾتبٟ  ٧ب ق٨طؾتبٟ يت٣ جٞق ي٢سٕي)قست( آال يطٕصاض ثعضٓ ث٦ ١ؿجت تإث  ٣احس٧ب  ا  يته٦ ٧ب، ثهب ١ؾهط ّ
)ؾبظٝبٟ  يي٣ زاضا  ا٤ٝض اٍتهبز اضتّك٤ض، ٣ظ يع ض ٣ ثط١ب٦ٝ يطيت٣ظاضت ّك٤ض، ؾبظٝبٟ ٝس ي٢سٕبٟٝتكْ٘ اظ ١ٞب

 .ق٤ز يٝ يـٝتإثط ت٤ظ  ٧ب اؾتبٟ ي٠ث ظيؿت يظّك٤ض( ٣ ؾبظٝبٟ حيبؽت ٝح يبتيا٤ٝض ٝبٙ
٣ ٣ظاضت نه٢قت، ٝقهسٟ ٣    يؿهت ظ يظؾبظٝبٟ ٣ ؾهبظٝبٟ حيبؽهت ٝحه    يك٨٢بزٝطث٤ط ث٦ ي ياجطائ ١ب٦ٝ آيي٠

 . ضؾس يٝ يطا٣ٟظ يإت٧ يت٣ ث٦ ته٤ ي٦تجبضت ٣ ٣ظاضت ّك٤ض ت٨

 
انهالح   ي،ا١ضهجبط ٝهبٙ   يجهبز ت٤ؾهق٦، ا   ٧هب  ثهب ثط١بٝه٦   يؾه٤٢ات   ٧ب ٟ ث٤زج٧٦ٞؿ٤ ّطز ٢ٝؾ٤ض ث٦ -2 هازُ

 ز٣ٙت تب يبيبٟ ثط١ب٦ٝ قكٜ: ٧ب  ي٣٦٢ ٧ٞچ٢ي٠ ١ح٥٤  ١ؾبضت ثط فْٞٚطز ٣ ٧ع يع ض ٣ ث٤زج٦ يع ض ثط١ب٦ٝ ي٢س٧ب ىطآ

 ٧هب   يٍ٘ب٤١ٟ ٣ ثب افٞهبٗ تقهس   ي٠ؾب٦ٙ، زض چ٨بضچ٤ة ا ؾ٦ ٧ب  يطثط١ب٦ٝثط ظ  ث٤زج٦ ؾبال٦١ ثب اثت٢ب يح٤ٙا -1
 . ق٤ز يٝ ياؾالٝ  ٝجٚؽ ق٤ضا ي٣ٜ تَس ي٦ت٨ ي٣ ىط٢٧ٖ ياجتٞبف  ،اٍتهبز  الظٛ ثب ت٤ج٦ ث٦ تح٤الت ٣ قبذه٨ب

ذبٛ، ٝيقب١بت ٕبظ  ٣ ذبٙم نبزضات ٕبظ زض  ؾ٨ٜ ن٢س٣ً ت٤ؾق٦ ٝٚي اظ ٢ٝبثـ حبن٘ اظ نبزضات ١يت -2
قه٤ز.   ق٤ز ٦ّ ؾبال٦١ حساٍ٘ ز٣ ٣احس زضنس ث٦ اي٠ ؾ٨ٜ اضهبى٦ ٝهي   %( تقيي٠ ٝي30زضنس ) يؾبٗ ؾ٤ٛ  ثط١ب٦ٝ ؾ

 ٣ج٥٤ اٍساٛ ٢ّس.  ي٠ا يع٧ط ؾبٗ ١ؿجت ث٦ ٣اض يبْٟٝٚو اؾت تب يب  ثب١ِ ٝطّع

ثط١بٝه٦ قكهٜ    يبْٟٝٚي٢س تب يب ياجطائ  ( ٍب٤١ٟ ٝسيطيت ذسٝبت ّك٤ض ، زؾتٖب٨٧ب16زض اجطا  ٝبز٥ ) -3
ثط فْٞٚطز ازاض٥ ٢٢ّس. زض ٤ٝضز  يٝجت٢ يع ض ذ٤ز ضا ثطاؾبؼ ث٤زج٦ بتييفٞٚ  %( اظ ٣احس٧ب100ت٤ؾق٦ نسزضنس )

ٝجبٙني ّه٦   ي٢س،١ٞب قس٥ ازاض٥ ٝي تٞبٛ ث٨ب ٧ب  ذ٤ز ضا ثطاؾبؼ  آٟ زؾت٦ اظ زؾتٖب٨٧ب  اجطائي ٦ّ ثركي اظ ىقبٙيت
ف٢ه٤اٟ ّٞهِ    ٕطزز ثه٦  ( ىقبٙيت ٣إصاضقس٥ ٣اضيع ٝييبتي١ب٦ٝ فْٞٚطز ث٦ حؿبة ٣احس ٝجط  )فٞٚ ثطاؾبؼ تيب٧ٜ

ق٤ز ٣ ثس٣ٟ اٙعاٛ ث٦ ضفبيت ٤ٍا١ي٠ ٣ َٝطضات ف٤ٞٝي حبّٜ ثط زؾهتٖب٨٧ب    تَٚي قس٥ ٣ ث٦ ٧عي٦٢ ٍغقي ٢ٝؾ٤ض ٝي



 

  

ثي٢هي ١حه٥٤ ١ؾهبضت ثهط      ٧ب  ٝبٙي، ٝقبٝالتي، ازاض  ٣ اؾترساٝي ٦ّ ٝتض٠ٞ يهيف  ١ب٦ٝ آيي٠ بؼز٣ٙتي ٣ نطىبً ثطاؾ
 ق٤ز. ٦ ٝياؾت، ٧عي٢ ثي٢ي قس٥  ٧ب ٣ تحٌَ ا٧ساه ييف ٧عي٦٢

جسيس زض ز٣ض٥ ثط١ب٦ٝ قكٜ ت٤ؾق٦ نطىبً ثب ييك٨٢بز  يٝٚ ا  ي٦ؾطٝب ييتِٞٚ زاضا  ٧ب قط٣ؿ عطح ٣ يط٣غ٥ -4
 ضؾس.  ؾبظٝبٟ ث٦ ته٤يت ٧يإت ٣ظيطاٟ ٝي

ا  ٤ٝجه٤ز،   ٧هب  ؾهطٝبي٦   ق٤ز ثب ثبظ١ٖط  ٣ مطثبٖٙط  عطح٨ب  تٞٚهِ زاضايهي   ث٦ ز٣ٙت اجبظ٥ زاز٥ ٝي -5
اٙحبً ثطذي ٤ٝاز ث٦ ٍب٤١ٟ ت٢ؾيٜ ثركي اظ َٝطضات ٝهبٙي  »( ٍب٤١ٟ 23ايظ ٝص٤ّض زض ٝبز٥ )عطح٨بيي ضا ٦ّ ٣اجس قط

 ١يؿت٢س، ٝت٤ٍو ١ٞبيس.(« 2ز٣ٙت )

 ي،ثبثت جطائٜ ٣ ترٚيهبت ت٤ؾهظ ٝطاجهـ ٍضهبئ      ١َس ي٦ٞجط يب  ١َس  ٦ّ ث٦ ف٤٢اٟ جعا ي٣ج٧٤ ي٦ّٚ -6
حٌ اؾتيبز٥ اظ زضآٝهس ىه٤ً    ضثظ  ش  . زؾتٖب٨٧بٕطزز يٝ يعث٦ ذعا٦١ ٣اض ق٤ز يؤذص ٝ  ٣ ازاض يا١تؾبٝ  ي،ٍضبئ قج٦

 ضا ١ساض١س. 

 يهس٥ ٕطز ي٠تب٤٢ّٟ تهإٝ  ي٧٦٢ع -ٝص٤ّض ضا ٦ّ اظ ٝح٘ زضآٝس  زؾتٖب٨٧ب يبظ٤ٝؽو اؾت افتجبض ٤ٝضز ١ ز٣ٙت
 . يسٝطث٤ع٦ ٙحبػ ١ٞب يث٤زج٦ ؾ٤٢ات يافتجبضات ف٤ٞٝ يي٨ب اؾت زض ضز

 . ٕطزز يٍب٤١ٟ ٙن٤ ٝ ي٠االجطاء قسٟ ا اظ ظٝبٟ الظٛ يط٣ َٝطضات ٝنب ي٤ٍ٠ا١ ّٚي٦

 
جب١ج٦ ١ؾبٛ ٝبٙي ّك٤ض ٣ ٧ٞچ٢هي٠ تؿه٨ي٘ ٝجهبزالت ٝهبٙي اظ عطيهٌ       انالح ٣ ت٤َيت ٦ٞ٧ ٢ٝؾ٤ض ث٦ -3 هازُ

 يٝهبٙ  يالتتإٝي٠ ٢ٝبثـ ٝبٙي زاذٚي ٣ ذبضجي، زؾتٖب٨٧ب  اجطائي ٣ ثب٨ْ١ب  فبٝه٘ ٤ٝؽي٢هس زض اؾهتيبز٥ اظ تؿه٨    
 ٢٢ّس: يتضا ضفب يط٤ٝاضز ظ يذبضج

٧ب   ثب ضفبيت ؾيبؾت ٢٢ّس ياؾتيبز٥ ٝ يذبضج يٝبٙ يالتتٞبٝي عطح٨ب  زؾتٖب٨٧ب  اجطائي ٦ّ اظ تؿ٨ -1
ضثهظ ٣ تإييهس    ( ٍب٤١ٟ اؾبؾي ثب ٝؿا٣ٙيت ٣ظيط ٣ يب ثبالتطي٠ َٝبٛ اجطائي زؾتٖب٥ ش 44ّٚي ان٘ چ٨٘ ٣ چ٨بضٛ )

ٟ ثبق٢س يغيٝح يؿتق٤ضا  اٍتهبز ثبيس زاضا  ت٤جي٦ ى٢ي، اٍتهبز ، ٝبٙي ٣ ظ ث٢هس  زضيبىهت ٣ ثبظيطزاذهت     . ظٝهب
٧هب  زاذٚهي ٣    ٧هب، اْٝب١هبت ٣ ت٤ا١هبيي    تؿ٨يالت ٧ط عطح ٣ ٝيعاٟ اؾتيبز٥ آٟ اظ ؾبذت زاذ٘ ثب ت٤ج٦ ث٦ ؽطىيت

حساّاط اؾتيبز٥ اظ ت٤اٟ ت٤ٙيس  ٣ ذسٝبتي زض  تإٝي٠ ١يبظ٧ب  ّك٤ض ٣ ت٤َيت آ٨١ب زض اٝهط نهبزضات   »ضفبيت ٍب٤١ٟ 
 ته٤يت ق٤ضا  اٍتهبز ثطؾس.  ث٦ثبيس « 1/5/1391ٝه٤ة 

( زالض ثبقس ثب ضفبيهت ٍه٤ا١ي٠   10.000.000) يٚي٤ٟتٞبٝي ٝقبٝالت ٣ ٍطاضزاز٧ب  ذبضجي ٦ّ ثيف اظ ز٥ ٝ -2
آٟ زض اٝهط   يهت ّكه٤ض ٣ ت٤َ  يبظ٧هب  ١ ي٠زض تهإٝ  ي٣ ذهسٝبت  يهس  حساّاط اؾتيبز٥ اظ ت٤اٟ ت٤ٙ»ٝطث٤ط قبٝ٘ ٍب٤١ٟ 
٧ب  ّايطاال١تكبض  زضج آ٨ٕي زض ض٣ظ١ب٦ٝ ثباٙٞٚٚي  ظ عطيٌ ٢ٝبٍه٦ ٝحس٣ز ٣ يب ثي٠ت٨٢ب ا« 1/5/1391نبزضات ٝه٤ة 

ق٤ز. ٤ٝاضز اؾتا٢بء ث٦ تإييس ّٞيت٦ ؾ٦ ١يهط٥ ٝتكهْ٘ اظ    ٧ب  اْٙتط١٣يْي زاذٚي ٣ ذبضجي ا١جبٛ ٣ ٢ٝقَس ٝي ٣ ضؾب٦١
ضؾهس. زض   ضثظ ٝي َٝبٛ اجطائي ش  ؾبظٝبٟ ٣ ٣ظيط ٣ظاضترب٦١ ٝطث٤ع٦ يب ثبالتطي٠ يؽضئ يي،٣ظيط ا٤ٝض اٍتهبز  ٣ زاضا

٧هب ثهطا     حٌ ٢ّتطٗ ٣ ثبظضؾي ّٞي ٣ ّييي ٣ ٢ّتطٗ ٍيٞت ثطا  ّٚيه٦ ّبال٧هب  ٣اضزاتهي ٣ يهط٣غ٥     ٧ب، ٢ٝبٍه٦ّٚي٦ 
ضثظ، ٝؿا٣ٗ حؿ٠ اجطا  اي٠ ٤ٝض٤ؿ اؾت. ثب١ِ ٝطّع   ذطيساض ٝحي٤ػ اؾت. ٣ظيط يب ثبالتطي٠ َٝبٛ اجطائي ش 

ثبالتطي٠ َٝبٛ زؾتٖب٨٧ب  اجطائي ٝج٢هي   يس٨ب  ٝقبٝالت ٣ ٍطاضزاز٧بيي اؾت ٦ّ تإيىَظ ٝجبظ ث٦ تق٨س يب يطزاذت ث
 ثط ضفبيت ٝيبز اي٠ ث٢س ضا زاقت٦ ثبقس.

ثه٦   يهبظ ث٤ز٥ ٣ ١ يحْٜ ٝؿتا٢ ي٠ٝحطٝب٦١ زاض١س اظ ق٤ٞٗ ا يتٝب٧ يطا٣ٟظ يإت٧ يم٦ّ ث٦ تكر ٍطاضزاز٧بيي
 ٝص٤ّض ١ساض١س.  يإت٤ٝض٤ؿ زض ٧ ييسعطح ٣ تإ

 
٧ب(،  ٕؿتطـ ٣ تقٞيٌ ١ؾبٛ جبٝـ تإٝي٠ ٝبٙي ٣ اثعاض٧ب  آٟ )ثبظاض ي٤ٗ، ثبظاض ؾطٝبي٦ ٣ ثي٦ٞ ٢ٝؾ٤ض ث٦ -4 هازُ

 ز٣ٙت ٝجبظ اؾت:

ٟ ذ٤ز ث٦ اقربل تب يب قس٥ يٍغق  ٧ب يثط١ب٦ٝ قكٜ، ز٣ٙت ٝقبزٗ ّ٘ ثس٧ يبٟتب يب -1 ضا اظ  1394ؾهبٗ   يهب
 ي٠ٍب٤١ٟ ا٣ضاً ث٨بزاض تهب ؾهَو ٢ٝهسضج زض ٍه٤ا١     يتثب ضفب. ا٣ضاً ٝص٤ّض ١ٞبيس يٝ ي٦ا١تكبض ا٣ضاً ث٨بزاض تؿ٤ يٌعط



 

  

ثه٦   يهي ٣ زاضا  ؾهبظٝبٟ ٣ ٣ظاضت اٝه٤ض اٍتههبز    يكه٨٢بز ٦ّ ثه٦ ي  ا  ١ب٦ٝ يي٣٠ ٝه٤ٟ اظ ت٤ضٛ، عجٌ آ يث٤زج٦ ؾ٤٢ات
 .يبثس يا١تكبض ٝ ضؾس، يٝ يطا٣ٟظ يإت٧ يتته٤

اً ث٨بزاض ٝص٤ّض )افٜ اظ ؾه٤ز ٣ انه٘(،   ٝطتجظ ثب ا٣ض ٧ب يطزاذت  افتجبض الظٛ ثطا ي٢ٝ٠ؾ٤ض تإٝ ز٣ٙت ث٦ -2
افتجهبض    فهسٛ تْهبى٤   يهب ٢ّس. زض ن٤ضت فسٛ تحَهٌ   ثي٢ييفي يث٤زج٦ ؾ٤٢ات يح٦ضا زض ال يذبن يو٧ط ؾب٦ٙ ضز

ت٤ؾهظ ٣ظاضت اٝه٤ض    ي٠ٝقه  يس٧ب ٝطث٤ط ث٦ ا٣ضاً ث٨بزاض ٢ٝتكط٥ زض ؾطضؾ  ٧ب ٝه٤ة زض ث٤زج٦ ؾبال٦١، يطزاذت
ا٣ضاً  ي٦حْٜ تب ظٝهبٟ تؿه٤   ي٣٠ يطزاذت اؾت. ا ي٧٠ٞبٟ ؾبٗ ٍبث٘ تإٝ يس ف٤ٞٝاظ ٝح٘ زضآٝ يي٣ زاضا  اٍتهبز
 اؾت. يث٦ ٤ٍت ذ٤ز ثبٍ يبزقس٥ث٨بزاض 

ٝتكهْ٘ ا٣ضاً    ا٣ضاً نهطىبً زض ثبظاض٧هب   يه٠ ث٨بزاض نبزض٥ ثب ١بٛ ٣ ٝه٤ٟ اظ ت٤ضٛ ث٤ز٥ ٣ ٝقهبٝالت ا  ا٣ضاً
ثبظاض٧هب ٝجهبظ اؾهت ٣ ٝقهبٝالت آ٨١هب       ي٠َٝطضات ا يتث٨بزاض تحت ١ؾبضت ؾبظٝبٟ ث٤ضؼ ٣ ا٣ضاً ث٨بزاض ٣ ثب ضفب

ٞ  ا٣ضاً ي٣٠ ثالاثط اؾت. فطض٦ ٣ ٝقبٝالت ا يٝٚن يبزقس٥  ذبضج اظ ثبظاض٧ب ( يث٨بزاض ث٦ ّؿط )ّٞتط اظ اضظـ اؾه
ا٣ضاً ث٨هبزاض ٝهص٤ّض ت٤ؾهظ ثب٨ْ١هب ٣      يسٍج٘ اظ ؾطضؾ يسثبظذط ي٠ثب ١طخ ؾ٤ز ق٢ب٣ض ٝجبظ اؾت. تضٞ ي٣٠ ٧ٞچ٢

 ٧هب  ٣ قهطّت  ياجطائ  . ثب٨ْ١ب، زؾتٖب٨٧بثبقسي٣ اقربل تحت ٢ّتطٗ آ٨١ب، ٝجبظ ١ٞ  افتجبض ٣ يٝاؾؿبت ٝبٙ
ٟ ي٦ؾهطٝب  يهبظ اعالفبت ٤ٝضز١ يسثب ق٤زيآ٨١ب ٢ٝتكط ٝ يٝبٙ ي٠تإٝ ثطا ٦ّ ا٣ضاً ث٨بزاض  يز٣ٙت ضا ٝت٢بؾهت ثهب    ٕهصاضا

 .يس٢ٝتكط ١ٞب ضؾس، يث٤ضؼ ٝ  ق٤ضا يت٦ّ ث٦ ته٤ يزؾت٤ضاٙقٞٚ
٧ب  ز٣ٙت ثهطا  ا١تكهبض    ٢ٝؾ٤ض اؾتيبز٥ اظ زاضايي ا٤ٝض اٍتهبز  ٣ زاضايي اجبظ٥ زاز٥ ٝي ق٤ز ث٦ ث٦ ٣ظاضت -3

ثي٢ي قس٥ زض اي٠ ٍب٤١ٟ ض٠ٞ اجطا  ؾبٝب٦١ جبٝـ اعالفبت ا٤ٝاٗ ميط٤َ٢ٝٗ زؾهتٖب٨٧ب  اجطائهي    ا٣ضاً ث٨بزاض ييف
٧هب ٣ اٝه٤اٗ زؾهتٖب٨٧ب      بز٥ اظ زاضايهي ٣ اؾتي يطيت)ؾبزا( حؿت ٤ٝضز ١ؿجت ث٦ ا١جبٛ اٍساٝبت ٤ٝضز ١يبظ ثطا  ٝس

( ٍب٤١ٟ ٝحبؾجبت ٢ٝ137ؾ٤ض ا١تكبض ن٤ُْ اؾالٝي اٍساٛ ١ٞبيس. ّٚي٦ زؾتٖب٨٧ب  اجطائي زض اجطا  ٝبز٥ ) اجطائي ث٦
( ٍب٤١ٟ ت٢ؾيٜ ثركي اظ َٝطضات ٝبٙي ز٣ٙهت ْٝٚي٢هس ضه٠ٞ ٧ْٞهبض  الظٛ     69( ٝبز٥ )10ف٤ٞٝي ّك٤ض ٣ تجهط٥ )

ظ تبضيد اثالك اي٠ ٍب٤١ٟ ١ؿجت ث٦ ثجت ّٚي٦ اٝه٤اٗ ميط٢َٝه٤ٗ افهٜ اظ اضاضهي، اٝهالُ،      ؾ٦ ٝب٥ ا ستحساّاط ؽطه ٝ
٧ب ٣ ىضب٧ب  ازاض  زض اذتيبض يب تهطه افٜ اظ اي٦ْ٢ زاضا  ؾ٢س ٝبْٙيت ث٤ز٥ يب ىبٍس ؾ٢س ٝبْٙيت ثبقه٢س،   ؾبذتٞبٟ

٣إهصاض  حهٌ اؾهتيبز٥، تنييهط     اجبض  يب ٣ٍيي يب ْٝٚي ٣... زض ؾبٝب٦١ اٍساٛ ١ٞبي٢س. نس٣ض ٧ط ١٤ٕه٦ ٝجه٤ظ ثهطا     
آ٨١هب ثهس٣ٟ ثجهت اعالفهبت زض ؾهبٝب٦١        ثطزاض ٨ٖ١ساقت ٣ ث٨ط٥ ي٦٢ثطزاض، ىط٣ـ ا٤ٝاٗ ميط٤َ٢ٝٗ يطزاذت ٧ع ث٨ط٥

 ثبقس. ٝص٤ّض ٣ ؤذص ّس ض٧ٖيط  ٤٢ٞٝؿ ٝي

  ٍهب٤١ٟ اجهطا   يهت ٣ ضفب يطا٣ٟظ يإت٧ يتق٤ز ثب ته٤ ث٦ ٣ظاضت ا٤ٝض اٍتهبز  ٣ زاضايي اجبظ٥ زاز٥ ٝي -4
ث٢س اظ ؾ٨بٛ ز٣ٙهت   ي٠ا ياجطائ ١ب٦ٝ يي٣٠ زض چ٨بضچ٤ة آ ي( ٍب٤١ٟ اؾبؾ44)چ٨٘ ٣ چ٨بضٛ ان٘  يّٚ ٧ب  يبؾتؾ

 .يس)ن٤ُْ( اؾتيبز٥ ١ٞب يف٤٢اٟ يكت٤ا٦١ ا١تكبض ا٣ضاً ث٨بزاض اؾالٝ زض قطّت٨ب، ث٦
٢ٝهبثـ ٣    ٧هب  ز٢ٝٗؾ٤ض ضىـ فسٛ تقب ضا ث٦ يٝجبظ اؾت اؾ٢بز ذعا٦١ اؾالٝ يي٣ زاضا  ٣ظاضت ا٤ٝض اٍتهبز -5

افتجبض   . ان٘ ٣ ؾ٤ز ا٣ضاً ٝعث٤ض زض ن٤ضت فسٛ تْبى٤يس٢ٝتكط ١ٞب يٝبٙ ؾبٗ يِ يزض ع يٝهبضه ث٤زج٦ ف٤ٞٝ
 ٣ يطزاذت اؾت. ي٠ٍبث٘ تإٝ يٝه٤ة اظ ؾطجٞـ زضآٝس ف٤ٞٝ

 
 ،يٞيس٣ضا  يسض٣،قبٝ٘ ا  ا ت٤ؾق٦  ٧ب ٦ّ ت٤ؾظ ؾبظٝبٟ ييٝجبظ اؾت ث٦ عطح٨ب يت٤ؾق٦ ٝٚ ن٢س٣ً -5 هازُ
ثهب ٝكهبضّت حهساّاط     يط،٣ قطّت ته٤ا١  يٞييتط٣ق يـن٢ب يقطّت ٝٚ ي،ن٢قت  ٤ّچِ ٣ ق٨ط٨ّب يـؾبظٝبٟ ن٢ب

  اضظ يالتتؿه٨  ي٢هس، ب١ٞ يٝه  ٕهصاض   ي٦ؾطٝب يبىت٦ زض ٢ٝبعٌ ّٞتطت٤ؾق٦ يطز٣ٙتي%( ثب ثرف م49چ٨٘ ٣ ٦١ زضنس )
 .يسيطزاذت ١ٞب

 
زض  ي٢ي٣ ّهبضآىط  ٕصاض  ي٦ؾطٝب يتا٢ٝ ي٤ٝ٠ؽو اؾت ثب ٧سه تضٞ يي٣ زاضا  ا٤ٝض اٍتهبز ٣ظاضت -6 هازُ

ِ اقهربل ٣ ث٢ٖب٨٧هب ٣ ّهب٧ف ض    يهت حيبؽت ٣ َٝبثٚه٦ ثهب اذهالٗ زض ا٢ٝ    يب١ت،ّك٤ض جصة ٝترههبٟ، ن  يؿه
 اعالفبت،٣ظاضت   ،ج٤٨ٞض يبؾتض  ٣ ى٢ب٣ض يؾبظٝبٟ، ٝقب١٣ت فٚٞ  ّؿت ٣ ّبض، ثب ٧ْٞبض يظزض ٝح ياجتٞبف



 

  

 يفهبٙ   قه٤ضا  يت٣ ث٦ تهه٤  ي٦ّؿت ٣ ّبض ضا ت٨  ىضب يتظاضت ّك٤ض اٙعاٝبت اضتَب  ا٣٢ٝ ٣  ٣ظاضت زازٕؿتط
 ثطؾب١س. يٝٚ يتا٢ٝ

 
ثط تحه٤ٗ   يسّك٤ض ثب تإّ يف٤ٞٝ ٧ب  ي٦٢زض ٧ع ييج٤ نطى٦»٤ٝض٤ؿ   ،انالح ١ؾبٛ ازاض  ضاؾتب زض -7 هازُ

 «يهس ظا ٧هب   ي٢ه٦ ٣ ٧ع يطضهط٣ض ٣ م  ٝه٤اظ   ا١ساظ٥ ز٣ٙت ٣ حهصه زؾهتٖب٨٧ب   ؾبظ  يزض ؾبذتبض٧ب، ٢ٝغَ ياؾبؾ
 ٝحٌَ ٕطزز.  قس٥، يي٠اؾت اٍساٝبت ظيط ا١جبٛ ٣ ا٧ساه تق  ضط٣ض

ٟ حساٍ٘ ث٦ ٝ زض ع٤ٗ ثط١ب٦ٝ،  ياجطائ  ّب٧ف حجٜ، ا١ساظ٥ ٣ ؾبذتبض ٝج٤ٞؿ زؾتٖب٨٧ب -1 يهب١عز٥ زضنهس    يهعا
 يطز٣ٙتي،م  ثب ثرك٨بذسٝبت ٣ ٝكبضّت  يسذط يبتي،فٞٚ  ٣احس٧ب  ٣إصاض يٌ%( ١ؿجت ث٦ ٣ضـ ٤ٝج٤ز اظ عط15)

٧ب ٣ ٝاؾؿهبت   ٣ ازمبٛ ؾبظٝبٟ ٗا١حال ي،ؾبظٝب١  ّب٧ف يؿت٨ب يطيت،ّب٧ف ؾغ٤ح ٝس يطضط٣ض،م  حصه ٣احس٧ب
  ازاض فبٙي  ق٤ضا يتثب ته٤ ٧ب يبض ٣ ز٧ ٧ب  ث٦ ق٨طزاض ياجطائ  زؾتٖب٨٧ب يواظ ٣ؽب يثطذ  ٣ ٣إصاض
٤٢ٞٝؿ اؾهت ٣   ياجطائ  زض زؾتٖب٨٧ب يا١ؿب١ يط٣ ١ ياؾترساٝ يت٣ضق ي٘تجس يب٣  يط ّبضٕ ٧ط٦١٤ٕ ث٦ -2

 .ضؾس يٝ يطا٣ٟظ يإت٧ يتؾبظٝبٟ ث٦ ته٤ يك٨٢بزذ٤ا٧س ث٤ز ٦ّ ث٦ ي يجينطىبً ث٦ تطت  ٤ٝاضز ضط٣ض
 ي،ؾهبظٝب١   يؿت٨ب يو٣ؽب  اجطا  ثطا يؾبفت يب)ٝكرم(  ي٠اىطاز زض ٍبٙت ٍطاضزاز ّبض ٝق يط ّبضٕ ث٦ -3

 ثالٝب١ـ اؾت. يٍجٚ  ٍطاضزاز٧ب يسٝجبظ اؾت. تٞس  ذسٝبت ّك٤ض يطيتىَظ زض ؾَو َٝطض زض ٍب٤١ٟ ٝس

  انهالح ؾهبذتبض ز٣ٙهت ٣ ّهب٧ف حجهٜ ٣ ا١هساظ٥ زؾهتٖب٨٧ب         زض اجطا ق٤ز يث٦ ز٣ٙت اجبظ٥ زاز٥ ٝ -4
تبثقه٦ ٣    ٧ب ؾبظٝبٟ ييجب ١ؿجت ث٦ ازمبٛ، ا١حالٗ ٣ جبث٦  ازاض يفبٙ  ق٤ضا يتؾبظٝبٟ ٣ ته٤ يك٨٢بزثب ي ي،اجطائ
 ٧ب اٍساٛ ٢ّس. ٧ب ٣ ؾبظٝبٟ ت٦ ٣ظاضترب٣٦١اثؿ

حَه٤ً ّبض٢ّهبٟ    يتضط يي٠ؾبال٦١ ١ؿجت ث٦ تق ا  ي٦٢زض حس٣ز افتجبضات ٧ع ق٤ز يث٦ ز٣ٙت اجبظ٥ زاز٥ ٝ -5
  ؾبظٝبٟ، ثطا يك٨٢بزاٍساٛ ٢ّس ٣ ثط اؾبؼ ي  ذسٝبت ّك٤ض يطيتٍب٤١ٟ ٝس يطٝك٤ٞالٟز٣ٙت افٜ اظ ٝك٤ٞالٟ ٣ م

  ٣ ٙكْط  ثبظ١كؿتٖبٟ ّك٤ض  ٣ ح٤ًَ ٣ ٝؿتٞط ياجطائ  ّبض٢ٝساٟ زؾتٖب٨٧ب يب ات٢بؾت زض ح٤ًَ ٣ ٝع يجبزا
 .يس%( اٍساٛ ١ٞب50ي٢جب٥ زضنس ) يعاٍٟب٤١ٟ تب ٝ ي٠جسا٣ٗ ىه٘ ز٧ٜ ا يف١ؿجت ث٦ ٣ضـ َٝطضات الظٛ ٣ اىعا

ضت انالح ١ؾبٛ ١ؾب يط٣٣ ي ي٦ٞز٣ٙت زض ن٢قت ث ٕط   اٍتهبز ٣ ّب٧ف ١َف تهس قسٟ ي٢ٝؾ٤ض ٝطزٝ ث٦ -6
ث٦   اججبض يياتْب ي٦ٞذ٤ز ٣ ا١تَبٗ ث ٕط   ١َف تهس يجيْٝٚو اؾت ١ؿجت ث٦ ّب٧ف تسض  ٝطّع ي٦ٞث  ،ا تقطى٦

 .يساٍساٛ ١ٞب يثبظضٕب١ ي٦ٞن٢قت ث
اظ  -٧ب ييتق٨سات ٣ زاضا  يبضات،اذت يو،٣ؽب ي٦ّبض٢ّبٟ ى٤الز ثب ّٚ ي٣ ثبظ١كؿتٖ يتٝاؾؿ٦ ن٢س٣ً حٞب -7

 .يبثس يا١تَبٗ ٝ ياجتٞبف ي٠ث٦ ؾبظٝبٟ تإٝ -اؾ٢بز ٣ ا٣ضاً  ،٤ٝج٤ز يبظات،ؾ٨بٛ، اٝت يط٤َ٢ٝٗ،ج٦ٚٞ ا٤ٝاٗ ٤َ٢ٝٗ ٣ م
  ٦ّ ثطاؾهبؼ ٝغبٙقهبت اّچه٤ئط    يعا١يث٦ ٝ -ن٢س٣ً يتق٨سات حبٗ ٣ آت ي٦ٝست ي٢ج ؾبٗ، ّٚ يع حساّاط
 يؾهبظٝبٟ حؿبثطؾه   ييهس ( حساّاط ؽطه ٝست ؾ٦ ٝب٥، ثه٦ تإ يتق٨سات آت ياضظـ ىقٚ يي٠تق  ثطا ا  ي٦ٞ)ٝحبؾج٦ ث
٧هب،   اٙكط٦ّ، ا٤ٝاٗ قهطّت  ؾ٨ٜ بٛ،ؾ٨  ثب ٢ٝبثـ حبن٘ اظ ٣إصاض ٕيطز يؾبظٝبٟ ٍطاض ٝ ييس٣ ٤ٝضز تإ ضؾس يّك٤ض ٝ

ٌ ٢ٝهبثـ حؿهت ٝه٤ضز اظ عط    يطز٣ٙهت ٣ ؾهب   ياظ ٝقهبزٟ ٣ حَه٤ً ٝهبٙ     ثهطزاض  ح٤ًَ ث٨هط٥  يبظات،اٝت ؾهبظٝبٟ   يه
ؾهبال٦١ يهبزاض     ٧هب  ٧هط ؾهب٦ٙ زض ث٤زجه٦    ٧ب  ٣إصاض يعاّٟ٘ يطزاذت ذ٤ا٧س قس. ٝ  زاض ٣ ذعا٦١ ؾبظ  يذه٤ن

 .يسذ٤ا٧س ٕطز
 

ٕ   يٝج٢ه  ي( ٍب٤١ٟ اؾبؾ50تحٌَ ا٧ساه ٢ٝسضج زض ان٘ ي٢جب٧ٜ ) ٢ٝؾ٤ض ث٦ -8 هازُ ٣  يهت اظ ترط يط ثهط جٚه٤
ٜ  يؿتظ  يظاظ ٝح  ٢ٝس ث٨ط٥ يؿت،ظ  يظٝح يآ٤ٙزٕ  يّٚه  ٧هب   يبؾهت ؾ  ا١هساظ ٣ اجهطا   ٝغ٤ٚة ٢ٝسضج زض ؾ٢س چكه
  ثهطا  يطز٣ٙتهي م يفٞه٤ٝ   ٨١بز٧هب  ي٣ تقب١٣ يذه٤ن  ٣ ثرك٨ب ياجطائ  زؾتٖب٨٧ب يتٞبٝ يؿت،ظ يظٝح ياثالم

( EIA) ٝحيغهي  يؿهت اثهطات ظ  يهبثي ( ٣ اضظSEA) ظيؿهت  يظٝح  ضا٧جطز يبثيفٞس٥ ْٝٚي٢س ١ؿجت ث٦ اضظ  عطح٨ب
 ث٦ اجطاء زضآ٣ض١س.   يؿتظ يظٝح يساض يب يبض٧ب ذ٤ز ثطاؾبؼ قبذه٨ب، ض٤اثظ ٣ ٝق  ٧ب ٣ عطح٨ب ثط١ب٦ٝ ٧ب، يبؾتؾ



 

  

  فٞس٥،  ١ح٥٤ افٞبٗ، ؾهبظ٣ّبض٧ب   عطح٨ب ييق٢بؾب  قبذه٨ب يي٠ٝبز٥ زض ذه٤ل تق ي٠ا ياجطائ ١ب٦ٝ آيي٠
  ٣ اٙعاٝهبت زؾهتٖب٨٧ب   يو٣ؽهب  يؿهت، ظ يظٝح يساض يب  اٙعاٝبت قبذه٨ب يساض ،يب  ثط قبذه٨ب يف١ؾبضت ٣ يب

 يطؾهب   ٣ ثهب ٧ْٞهبض   ظيؿهت  يظؾبظٝبٟ ٣ ؾهبظٝبٟ حيبؽهت ٝحه    يك٨٢بزث٦ ي يبزقس٥  قبذه٨ب يكجطزي  ثطا ياجطائ
 . يسذ٤ا٧س ضؾ يتث٦ ته٤ ٣ظيطاٟ يإتٍب٤١ٟ زض ٧ يتٝب٥ يؽ اظ ته٤ قف ضثظ،  ش ياجطائ  زؾتٖب٨٧ب

 
 ٧ب يبضا٣٦١ ٧سى٢ٞسّطزٟ   زض ٝهطه آة ٣ ا١طغ  ٣ض ث٨ط٥ يفاىعا ي،اضتَب  فساٙت اجتٞبف ٢ٝؾ٤ض ث٦ -9 هازُ

  آة ٣ حب٨ٚٝهب  يٞهت ّه٦ ٍ  قه٤ز  ي٣ ت٤ؾق٦ ١َف ٝطزٛ زض اٍتهبز، ث٦ ز٣ٙت اجبظ٥ زاز٥ ٝه  يست٤ٙ يفزض ج٨ت اىعا
 ي٣ ضٍبثت ي١ؿج يت٣ حيؼ ٝع بز ٣ اٍته يٝالحؾبت اجتٞبف يتضا ثب ضفب ا  يبضا٦١ّبال٧ب ٣ ذسٝبت  يط٣ ؾب  ا١طغ
 ٧هب  يبضا١ه٦ ( ٍب٤١ٟ ٧سى٢ٞهسّطزٟ  3( ٣ )2(، )1ثب ت٤ج٦ ث٦ ٤ٝاز ) 1399ؾبٗ  يبٟتب يب يجتسض ث٦ يسات،٣ ت٤ٙ يـن٢ب  ثطا

  ،٣ض ث٨هط٥  يط١يتهي، اظ نبزضات م يتاقتنبٗ، حٞب يس،ت٤ٙ يفاىعا  انالح ٣ اظ ٢ٝبثـ حبن٘ ث٦ ن٤ضت ٧سى٢ٞس ثطا
اظ  ياجتٞهبف  ٧هب   يهت ٣ حٞب يفهساٙت اجتٞهبف    قبذهه٨ب   ٧ه٤ا ٣ اضتَهب   آٙه٤زٕي ّب٧ف   ،ّب٧ف قست ا١طغ

ؾهبال٦١    ٧هب  زض چ٨بضچ٤ة ث٤زج٦ ضثظ  ش  قطّت٨ب ٕصاض  ي٣٦ ؾطٝب  جبض ٧ب  ي٧٦٢ع ي٣٠ تإٝ يبظ٢ٝس١  ٤اض٧بذب١
 اٍساٛ الظٛ ضا ث٦ فٞ٘ آ٣ضز.
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 يهس ٣ ت٤ٙ ي٠ؾهطظٝ  يهساض  يب  ثهطا  يغيٝح يؿتظ  ٧ب حَأث٦  ٣ ض٧بؾبظ يآث ٢ٝؾ٤ض َٝبث٦ٚ ثب ثحطاٟ ّٜ ث٦ -1
يبظز٥  يعاّٟب٧ف ٝهطه ؾبال٦١ آة ث٦ ٝ ي٣٠ ٧ٞچ٢ يطظٝي٢يظ  ٧ب ث٦ ؾيط٥ يثرك تقبزٗ  ،زض ثرف ّكب٣ضظ يساضيب
 : ٕيطز يا١جبٛ ٝ يطثط١ب٦ٝ اٍساٝبت ظ يبٟٝتطْٝقت تب يب يٚيبضزٝ

َٝب٣ٛ   ٧ب اضٍبٛ ٣ ٦١٤ٕ يط ّبضٕ ث٦ يطّكت،فْٞٚطز زض ٣احس ؾغح ٣ فسٛ ت٤ؾق٦ ؾغح ّ٘ ظ يفاىعا (اٙو
 ّكت ٢ٝبؾت ثب ٢ٝغ٦َ   ا٤ٖٙ يتضفب  ،٣ ق٤ض يث٦ ذكْ

ٟ حهساٍ٘ ثه٦ ٝ   يهبض  آث ي١٠ه٤   ٧هب  ثب ت٤ؾق٦ ض٣ـ  آة ّكب٣ضظ  ٣ض ث٨ط٥  اضتَب  قبذم (ة ؾهبال٦١    يهعا
ثه٦ ف٢ه٤اٟ ّٞهِ ز٣ٙهت ثه٦       يبتفٞٚ  اجطا ي٦٢%( ٧ع85چ٨بضنس ٧عاض ٧ْتبض ثب يطزاذت تب ٧كتبز ٣ ي٢ج زضنس )

٘ تح٤ طيع،آث  ٧ب زض ح٤ض٦ ١يقبٟ  ٝهطه آة ثب ٝكبضّت ش  تَبضب يطيتٝس ن٤ضت ثالف٤و، افٞبٗ  يحجٞه  يه
  يبظآة زض ظٝبٟ ٣ ْٝبٟ ٤ٝضز ١

 ي،ٝه٤٢ف ي٦تنص ي،ثرك ٢ٝبؾت تقبزٗ  ض٣ق٨ب  ثب اجطا يطظٝي٢يظ  ٢ٝبثـ آث٨ب يت٣ ت٤َ يبءاح  اٍساٛ ثطا (ج
٣ ١ههت ٢ّته٤ض     ثهطزاض  ىبٍس يط٣ا٦١ ث٨ط٥  ا٢ٞٙيق٦ ٤ٞ١زٟ چب٨٧ب ٝؿ٤ٚة  ،زاض ٣ آثر٤اٟ يعزاض آثر يالة،يرف ؾ

   ثطزاض يط٣ا٦١ ث٨ط٥  زاضا چب٨٧ب   آة ٣ ثطً ثط ض٣ ي٤٧ق٢ٞس حجٞ
ثبظ ثه٦    ا١تَبٗ اظ ىضب يت٦ّ ٍبثٚ ي٧ب ٣ ا١تَبٗ ّكت ٝحه٤الت ت٤ؾق٦ ٕٚرب٦١  الظٛ ثطا ٧ب  يتاضائ٦ حٞب (ز

 ٧هب   يهت ىٝحه٤الت حؿت ٤ٝضز ثهب ت٤جه٦ ثه٦ ؽط    ي٠ّكت ا يت٤٢ٞٝف يب٣  يتٕٚرب٦١ ضا زاض١س ٣ افٞبٗ ٝحس٣ز
  ا ٕٚرب٦١ يجبزقس٥ا

٦ّ ثهط ذهاله    يٝحه٤الت يٝبٙ يت٣ حٞب يبضا٦١فسٛ يطزاذت ٧ط٦١٤ٕ  يط ،ج٨ت ج٤ٕٚ يطيتافٞبٗ ٝس (٧ه
 .ق١٤س يٝ يسّكت، ت٤ٙ  ا٤ٖٙ

ؽطه ٝست قهف ٝهب٥    يط٣٣ ١  ٧ب  ج٨بز ّكب٣ضظ ؾبظٝبٟ ٣ ٣ظاضترب٦١ يك٨٢بزٝبز٥ ث٦ ي ي٠ا ياجطائ ١ب٦ٝ آيي٠
 .ضؾس يٝ يطا٣ٟظ يإت٧ يتٍب٤١ٟ ث٦ ته٤ ي٠يؽ اظ اثالك ا

قس٥ آٟ، ض٤اثظ  تٞبٛ يٞتٍ يي٢ٝ٠بثـ آة ٣ تق ييي٣ ّ يحيبؽت ّٞ  ْٝٚو اؾت زض ضاؾتب يط٣٣ظاضت ١ -2
ضا ثب ٙحبػ ٤ٞ١زٟ اضظـ   ٣ ّكب٣ضظ يذسٝبت ي،ثطزاضاٟ ٝترٚو افٜ اظ ن٢قت ث٨ط٥ يآة ٝهطى  ٣ ث٨ب ٕصاض  يٞتٍ

ٝههطه ٣    ثرك٨ب يزض تٞبٝ ٝحيغي يؿت٣ ظ يٝالحؾبت اجتٞبف يتثب ضفبآة، ١ح٥٤ اؾتحهبٗ آة ٣   اٍتهبز
 يطذب١ٖي٣ م يذب١ٖ  ّبضثط  ٝهطه ثطا  ٝهبضه ٝبظاز ثط ا٤ٖٙ  ٝكتطّبٟ يطٝهطه زض اظا ي٦ٞض٤اثظ ؤذص جط

 .يس١ٞب ياٍتهبز ضؾب١س٥ ٣ اجطائ  ق٤ضا يتٍب٤١ٟ ث٦ ته٤ ي٠ٝب٥ يؽ اظ اثالك ا ضا ؽطه ٝست قف
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٢ٝؾه٤ض   زض اٍتههبز ٣ ثه٦   ي٣ تقب١٣ يقسٟ اٍتهبز ٣ ٕؿتطـ ؾ٨ٜ ثرف ذه٤ن يٝطزٝ  ج٨ت اجطازض  -1
زاض  ّه٦ ف٨هس٥   ياجطائه   زؾتٖب٨٧ب يث٦ تٞبٝ ي٧٦٢ع ي٦٢ث٨ يطيتذسٝبت ٣ ٝس يييؾغح ّ  ٣ اضتَب  ٣ض ث٨ط٥ يفاىعا
 ي،٣ ت٤ا١جركه  يؿهتي ث٨ع ٝطاّع ي،٣ زضٝب١ يث٨ساقت  ٣احس٧ب ي٧٘ؿت٢س )اظ ٍج ي٣ ذسٝبت يىط٢٧ٖ ي،اجتٞبف يو٣ؽب

( اجهبظ٥   ٣ زاٝپهط٣ض   ّكب٣ضظ  ٧ب ز٢٧س٥ ذسٝبت ٣ ٨١بز٥ ٣ ٝطاّع اضائ٦ ي٣ ٣ضظق  ،٢٧ط ي،ىط٢٧ٖ ي،ٝطاّع آ٤ٝظق
 يهس ١ؿجت ث٦ ذط ٕطزز، يٝ يي٠تق ضثظ  ذسٝبت ٦ّ ت٤ؾظ زؾتٖب٥ ش يييّ  زض چ٨بضچ٤ة اؾتب١ساضز٧ب ق٤ز يزاز٥ ٝ

 .ي٢سذسٝبت( اٍساٛ ١ٞب يست٤ٙ ب ج )ث٦ ي٣ تقب١٣ يذسٝبت اظ ثرف ذه٤ن
 يك٨٢بز٣ ؾبذتبض ث٦ ي يا١ؿب١ يط٣ ١ يوتْٚ يي٠ذسٝبت ٣ تق يسذط يٞتٍ يي٠ٝبز٥ قبٝ٘ ١ح٥٤ تق ي٠ا ١ب٦ٝ آيي٠

 .ضؾس يٝ يطا٣ٟظ يت ٧يإتث٦ ته٤ ضثظ  ش ياجطائ  ؾبظٝبٟ ٣ زؾتٖب٨٧ب
صاض قهس٥ ثه٦ نه٤ضت    ٣إه   ث٢ٖب٨٧هب  ي٣٠ ٧ٞچ٢ه   زض حبٗ ٣إصاض  ثط ث٢ٖب٨٧ب يكتط٢ٝؾ٤ض ١ؾبضت ث ث٦ -2
  ث٦ ؾبظٝبٟ ثجت اؾ٢بز ٣ اٝالُ ّك٤ض ٣ ثب١هِ ٝطّهع   ؾبظ  يؾبظٝبٟ ذه٤ن  ث٢ٖب٨٧ب اظ ؾ٤ ي٠ا ياؾبٝ ي،٢ّتطٙ

٣  يط٥ٝهس  يإت٣ ٧ يف٤ٞٝ ـ. ؾبظٝبٟ ثجت اؾ٢بز ٣ اٝالُ ّك٤ض ْٝٚو اؾت ثجت ن٤ضتجٚؿبت ٝجبٝق٤ز يافالٛ ٝ
 ؾهبظ   ياظ ؾبظٝبٟ ذه٤نه  يضا يؽ اظ ؤذص ٝج٤ظ ّتج ٝعث٤ض  زذ٘ ٣ تهطه زض ا٤ٝاٗ ٣ اٝالُ ث٢ٖب٨٧ب ي٧٠ٞچ٢

 ي،٣ ز٣ٙته  يذه٤نه   ث٦ ثب٨ْ١ب ٣ ٝاؾؿبت افتجبض يزؾت٤ضاٙقٞ٘ افالٝ ي٤ٝؽو اؾت ع  ا١جبٛ ز٧س. ثب١ِ ٝطّع
 .يس١ٞب ؾبظ  يث٦ ؤذص ٝج٤ظ اظ ؾبظٝبٟ ذه٤ن ٣طٝص٤ّض ضا ٝكط  ث٦ ث٢ٖب٨٧ب يالت٧ط٦١٤ٕ تؿ٨  افغب

ٟ ١يهت ا  يقس٥ قهطّت ٝٚه   يجبزا  اضظ ٧ب  يثس٧  ،ثب١ِ ٝطّع يٌز٣ٙت ٝجبظ اؾت اظ عط -تجهط٥ ثه٦   يهطا
ثط١ب٦ٝ قكٜ اظ ٝح٘ ٝهبظاز ٢ٝهبثـ ١يهت ٣      ؾب٨ٙب يع يجضا ث٦ تسض 1392تب  1387  ؾب٨ٙب يّك٤ض ع يؾبٝب٦١ ثب١ْ
٣  يؾه٤٢ات  يث٤زج٦ ف٤ٞٝ س زضآٝ ٧ب  يويؽ اظ تحٌَ ضز  ٕبظ يقب١بتنبزضات ١يت ذبٛ ٣ ٝ ٧ب  يٕبظ ٣ ٣ن٤ٙ

ٝب٥  يطزاذت ٤ٞ١ز٥ ٣ ٧ط قف ي٣ظاضت ١يت ٣ ز٣ٙت ٣ يؽ اظ ّؿط ؾ٨ٜ ن٢س٣ً ت٤ؾق٦ ٝٚ يٞبثي٠حؿبة ى ٦يتؿ٤
. يهس افهالٛ ١ٞب  ياؾالٝ  ثط١ب٦ٝ ٣ ث٤زج٦ ٣ ٝحبؾجبت ٝجٚؽ ق٤ضا يؿي٣ٟ٤ ّٞ يطا٣ٟظ يإتٕعاضـ آٟ ضا ث٦ ٧ يْجبض
 يه٠ . ايبثهس  يٝه  يفٝعث٤ض اىهعا  ١يت ّؿط ٣ ؾ٨بٛ ز٣ٙت زض قطّت يقطّت ٝٚ ييطزاذت ا١جبٛ قس٥، ثس٧ يعاٟث٦ ٝ

 . ق٤ز ي١ٞ يٝطث٤ط ث٦ ؾبٝب٦١ ثب١ْ ي٨ب يطزاذت ثس٧  ١يت ثطا يتق٨سات قطّت ٝٚ ييب تجهط٥ ٝب١ـ اظ ا

 
 يذسٝبت تجبضت ذهبضج   ثطا يبظ٤ٝضز١ ٧ب  يطؾبذتاٍتهبز ٣ ٕؿتطـ ظ قسٟ يٝطزٝ  ضاؾتب زض -12 هازُ

 ضا ا١جبٛ ز٧س: يطاٍساٝبت ظ  اٍتهبز ييثط١٣ٖطا٢ٝؾ٤ض  ( ز٣ٙت ٝجبظ اؾت ث٦يتفج٤ض )تطا١ع يف٣ اىطا

 ياٙٞٚٚي )زاذٚ ق٤ز ١ؿجت ث٦ ٝكبضّت ثب قطّت٨ب  ٝقتجط ثي٠ ث٦ ؾبظٝبٟ ث٢بزض ٣ زضيب٤١ضز  اجبظ٥ زاز٥ ٝي -1
اٙٞٚٚي اٍساٛ ١ٞبيس. ؾ٨ٜ ؾهبظٝبٟ ث٢هبزض ٣    ثب ّبضّطز ثي٠ يقطّت ج٨ت ازاض٥ ث٢بزض انٚ ي٘تكْ  (، ثطايذبضج يب٣ 

 زضنس ذ٤ا٧س ث٤ز. ٣49 حساّاط  35حساٍ٘ زضيب٤١ضز  

  الظٛ ١ؿجت ثه٦ ٣إهصاض    ٣ ٝك٨ٍ٤ب ٧ب يتق٤ز ثب اضائ٦ حٞب ث٦ ؾبظٝبٟ ث٢بزض ٣ زضيب٤١ضز  اجبظ٥ زاز٥ ٝي -2
 يثه٦ اقهربل حَه٤ٍ    يسٝج٤ظ احساث ث٢بزض جس  افغب يع٣ ١ يث٢بزض ٤ّچِ ٣ ٝحٚ يطيتٝس يب٣   ثطزاض حٌ ث٨ط٥
  يو٣ حيهؼ ٣ؽهب   ي٣ انه٤ٗ ضٍهبثت   يٚٚه اٙٞ ي٣٠ ثه  يض٤اثظ ٣ َٝهطضات زاذٚه   يتثب ضفب يطز٣ٙتي٣ ٝقتجط م  ا حطى٦
 .يس١ٞب  اٍساٛ يتيحبّٞ

اضائ٦ ذسٝبت ّٞهِ ١هب٣ثط  ٧ه٤ايي ٣ ١كؿهت ٣ ثطذبؾهت ثه٦ نه٤ضت ا١حههبض  ثطف٨هس٥ قهطّت            -3
 ىط٣زٕب٨٧ب  ّك٤ض ذ٤ا٧س ث٤ز.

 .  ضؾس يٝ يطٟا٣ظ يإت٧ يت٣ ث٦ ته٤ ي٦ت٨  ٨طؾبظؾبظٝبٟ ٣ ٣ظاضت ضا٥ ٣ ق يك٨٢بزتجهط٥ ث٦ ي ي٠ا ياجطائ ١ب٦ٝ آيي٠

 
٣  ي٢ه٦ ظٝ يه٠ زض ا يطز٣ٙتهي ثرف م ٕصاض  ي٦ؾطٝب يت٣ تطم يٚياٍتهبز حٞ٘ ٣ ١َ٘ ض يتت٤َ ٢ٝؾ٤ض ث٦ -13 هازُ

 ٤١ؿ حٞ٘ ٣ ١َ٘:   ي٠قس٥ زض ا اظ ذسٝبت اضائ٦ ي٣ اٍجبٗ ف٤ٞٝ يت٢ٞس ضضب يف٧ب ٣ اىعا يط٣غ٥  اجطا ي٣٘ تؿ٨ يـتؿط



 

   

 يه٦ قهس٥ ٣ ّٚ  يزض ٢ٝبعٌ ٝحط٣ٛ تَٚ ٕصاض  ي٦ؾطٝب يٚي،زض حٞ٘ ٣ ١َ٘ ض يطز٣ٙتيثرف م ٕصاض  ي٦( ؾطٝباٙو
 ٝتطتت ذ٤ا٧س ث٤ز. يٚيزض حٞ٘ ٣ ١َ٘ ض ٕصاض  ي٦زض ٢ٝبعٌ ٝحط٣ٛ ثط ؾطٝب ٕصاض  ي٣٦ َٝطضات ٝطتجظ ثب ؾطٝب ي٤ٍ٠ا١

 يضا ثب ٧سه ؾبٝب١س٧  ا ح٦ٝ٤  ٝؿبىط يٚي٤ٝؽو اؾت قطّت حٞ٘ ٣ ١َ٘ ض  ( ٣ظاضت ضا٥ ٣ ق٨طؾبظة
قهطّت   يطٝج٤ٞف٦زض ظ  ا ٣ ؾبذت ذغ٤ط ٝؿتَ٘ ح٦ٝ٤  ا ح٦ٝ٤ يٚيق٨ط٧ب ٣ ت٤ؾق٦ ا٤ٝض حٞ٘ ٣ ١َ٘ ض ي٦حبق
ا٤ٝض حٞ٘ ٣  ي٦ّٚ ت٤ٙيٝطث٤ع٦ ٝ ٧ب   ق٨طزاض  قطّت ثب ٧ْٞبض ي٠ز٧س. ا ي٘تكْ يطاٟا ياؾالٝ  آ٠٧ ج٤٨ٞض ضا٥

ؽهطه ٝهست     ا ح٤ٝه٦   ٝؿبىط يٚياؾبؾ٢ب٦ٝ قطّت حٞ٘ ٣ ١َ٘ ض. ثبقس يزض ّك٤ض ٝ  ا ح٦ٝ٤  ٝؿبىط يٚي١َ٘ ض
 يت٣ ٣ظاضت ّك٤ض ث٦ ته٤  ٝكتطُ ؾبظٝبٟ، ٣ظاضت ضا٥ ٣ ق٨طؾبظ يك٨٢بزٍب٤١ٟ ث٦ ي ي٠ا يتقف ٝب٥ يؽ اظ ته٤

 .يسذ٤ا٧س ضؾ يطا٣ٟظ يإت٧
 .ق٤ز يٝ (، ثب ١طخ نيط ٝحبؾج٦ ٝؿبىط  )ث٦ اؾتا٢ب يٚيثط اضظـ اىع٣ز٥ ذسٝبت حٞ٘ ٣ ١َ٘ ض يبت( ٝبٙج
 

٣ اقهتنبٗ،   ي٘ضاثغه٦ ٝتَبثه٘ تحهه    يٜت٢ؾه   ،٣ض ث٨هط٥  يفاىعا يبٟ،تحٌَ اٍتهبز زا١ف ث٢ ٢ٝؾ٤ض ث٦ -14 هازُ
 ّك٤ض:  ٣ ى٢ب٣ض يفٚٞ يطيت١َف ٝطزٛ زض ٝس يف٣ اىعا اٙٞٚٚي ي٣٠ تقبٝالت ىقبٗ ث  ٕؿتطـ ٧ْٞبض

١ؿهجت ثه٦     ٣ض ٣ ث٨هط٥  يفساٙت آ٤ٝظق يييت،٣ظاضت آ٤ٝظـ ٣ يط٣ضـ ٝجبظ اؾت زض ج٨ت اضتَب  ّ -1
ٝهساضؼ ثهب اؾهتيبز٥ اظ     ٦١٤ٕ ي٠زض ا ي. اضائ٦ ذسٝبت آ٤ٝظقيساٍساٛ ١ٞب ي٣ تقب١٣ يذسٝبت اظ ثرف ذه٤ن يسذط
 يهعات اظ اْٝب١بت ٣ تج٨ ز٥ثب ٝكبضّت زض اؾتيب يب٣  ي٣ تقب١٣ ي٣ اْٝب١بت ثرف ذه٤ن يعاتتج٨ ي،ا١ؿب١ يط٣ ١

نه٤ضت   ضؾس، يٝ يطا٣ٟظ يإت٧ يت٦ّ ث٦ ته٤ يطاؾبؼ ض٤اثغث ي٣ تقب١٣ يذه٤ن يا١ؿب١ يط٣ ٣ ١ يثرف ز٣ٙت
 .ثبقس يٝ يٖبٟثط١ب٦ٝ قكٜ ضا  زض ع٤ٗ ؾب٨ٙب يز٣ٙت ي. آ٤ٝظـ ف٤ٕٞٝيطز يٝ

ّكه٤ض ٣ تقهبٝالت     زا١كهٖب٨٧ب  ي٣٠ ضٍبثهت ثه   يفٚٞه   ٢ٝؾه٤ض اضتَهب   ثه٦  ق٤ز يث٦ ز٣ٙت اجبظ٥ زاز٥ ٝ -2
ٝقتجهط    ثهب ٝكهبضّت زا١كهٖب٨٧ب    يقهقت آٝه٤ظـ فهبٙ    ٣احس٧ب ٣ يجبزثط١ب٦ٝ قكٜ ١ؿجت ث٦ ا يزض ع اٙٞٚٚي ي٠ث
 ٕصاض  ي٦. ١ح٥٤ ؾطٝبيس١ٞب ساٛزض زاذ٘ ّك٤ض اٍ  ا ٣ حطى٦ ي٣ ى٢ ي٣ زا١كٖب٨٧ب ٣ ٝاؾؿبت آ٤ٝظـ فبٙ اٙٞٚٚي ي٠ث

ؾبظٝبٟ  يك٨٢بز٦ّ ثب ي ياجطائ ١ب٦ٝ يي٠زض آ يب٣ٟ زا١كج٤ يفٚٞ يإت٧  ٣ تطزز افضب  تقبٝالت اضظ ي٘ٝكتطُ، تؿ٨
 ٝكرم ذ٤ا٧س قس. ضؾس، يٝ يطا٣ٟظ يإت٧ يتث٦ ته٤ ضثظ  ش ياجطائ  ٣ زؾتٖب٨٧ب

ث٤زجه٦ ؾهبال٦١    ي٠زؾتٖب٥ زض ٤ٍا١ ي٦ّ٘ ش يٝجبظ١س فال٥٣ ثط افتجبضات يػ٧٣ك ياجطائ  زؾتٖب٨٧ب يتٞبٝ -3
%( اظ 2زضنس ) ٣ قف ٣ حساٍ٘ ز٣ يِجع ىه٘  ث٦ ا  ي٦٢%( اظ افتجبضات ٧ع٢ٝ2ؾ٤ض قس٥ اؾت، حساٍ٘ ز٣ زضنس )

 ١بٝه٦  يهي٠ اذتهبل ز٢٧س. آ  ى٢ب٣ض ت٤ؾق٣٦  يا٤ٝض يػ٧٣ك  ذ٤ز ضا ثطا ا  ي٦ؾطٝب ٧ب  ييّ٘ افتجبضات تِٞٚ زاضا
  ٣ ٧ْٞبض  ٣ ى٢ب٣ض يَبتٍب٤١ٟ ت٤ؾظ ؾبظٝبٟ ٣ ٣ظاضت ف٤ٚٛ، تحَ ي٠ث٢س حساّاط ز٣ٝب٥ يؽ اظ اثالك ا ي٠ا ياجطائ

 .ضؾس يٝ يطا٣ٟظ يإت٧ يت٣ ث٦ ته٤ ي٦ت٨ ضثظ  ش  زؾتٖب٨٧ب
٣ ا١تكبض اعالفبت ٣   تْطاض  ٧ب يػ٧٣ف  اجت٢بة اظ اجطا  ،٤١آ٣ض ي١ؾبٛ ٝٚ  ٣ض ث٨ط٥ يف٢ٝؾ٤ض اىعا ث٦ -4

حبن٘   زؾتب٣ضز٧ب  ؾبظ ٣ تجبض  يط ّبضٕ ٣ ثب ٧سه ق٢بؾبيي ٣ ث٦ يَبتيتحَ  ٧ب زض ا١جبٛ يط٣غ٥ يتقيبى يجبزا
 ٧ب ١ب٦ٝ يب٣ٟ يب  ٣ ى٢ب٣ض ييػ٧٣ك  ٧ب يط٣غ٥ ،٧ب ى٨طؾت عطح ٤ٝؽي٢س ياجطائ  زؾتٖب٨٧ب ي٦اظ يػ٧٣ف ٣ ت٤ؾق٦، ّٚ

٤ٝؽي٢س ؽطه ٝست   ٣ ى٢ب٣ض يَبتثجت ٢٢ّس. ؾبظٝبٟ ٣ ٣ظاضت ف٤ٚٛ، تحَ« ؾٞبت»ذ٤ز ضا زض ؾبٝب٦١   ٧ب ٣ ضؾب٦ٙ
 ثطؾب٢١س.  يطا٣ٟظ يإت٧ يت٣ ث٦ ته٤ ي٦ضا ت٨ يبظ٤ٝضز ١ يٍب٤١ٟ، ؾبظ٣ّبض اجطائ ي٠ا يتؾبٗ اظ تبضيد ته٤ يِ

٤ٝضه٤ؿ ٍهب٤١ٟ     ،ث٢هس  عج٦َ  ٣ زاضا يزىبف يتي،ا٢ٝ يت٧ب ثب ٤ٝض٤ف فٞ٘ زض ذه٤ل اعالفبت ٣ زاز٥ ح١٥٤
زض  -1354ٝه٤ة  -آٟ ياجطائ ١ب٦ٝ يي٣٠ آ -1353ٝه٤ة  -يز٣ٙت  اؾ٢بز ٝحطٝب٦١ ٣ ؾط  ٝجبظات ا١تكبض ٣ اىكب

 .ق٤ز يٝ ي٠ٝق ضؾس يٝ يطا٣ٟظ يإت٧ يت٦ّ ث٦ ته٤ ا  ١ب٦ٝ يي٠آ
ّكه٤ض ٣    ٣ ٢٧هط  يىط٢٧ٖ ي،اظ ١رجٖبٟ فٚٞ يت٢ٝؾ٤ض حٞب ّك٤ض ٤ٝؽي٢س ث٦ ياجطائ  زؾتٖب٨٧ب يتٞبٝ -5

ِ ٝهست   يع  ت٤ؾق٦ ّك٤ض،  آ١بٟ ثطا يتاظ ت٤اٟ ٣ ؽطى ٢ٝس ٝص٤ّض ٣ ث٨ط٥  ٧ب ح٤ظ٥ يكْؿ٤تبٟي يٜتْط  ؾهبٗ،  يه
ثط١بٝه٦ قكهٜ     ؾبٗ ز٣ٛ اجطا ٣ اظ ٨ي٦ّك٤ض زض ا٤ٝض ١رجٖبٟ، ت  ذ٤ز ضا ٢ٝغجٌ ثب ؾ٢س ضا٧جطز يبتيفٞٚ ٧ب ثط١ب٦ٝ

 زضآ٣ض١س. اجطاء ت٤ؾق٦ ّك٤ض ث٦ ٝطح٦ٚ



 

   

 ٧هب   يبؾتؾ  زض اجطا  ،يػ٧٣ف ٣ ٤١آ٣ض ؾبظ   ٝح٤ض ٣ تجبض ٝؿئ٦ٚ  ٧ب اظ يػ٧٣ف يت٢ٝؾ٤ض حٞب ث٦ -6
  ٣اثؿهت٦ ٣ تبثقه٦ ثه٦ اؾهتا٢ب      ٣ قهطّت٨ب  يطز٣ٙتهي م يفٞه٤ٝ   ٣ ٨١بز٧هب  يز٣ٙته   قطّت٨ب ي٦ثط١ب٦ٝ قكٜ ّٚ يّٚ

  ؾبٗ ٍج٘ ذه٤ز ضا ثهطا   تَؿيٜ%( اظ ؾ٤ز ٍبث٘ ٤ٝ3ؽي٢س ٝقبزٗ حساٍ٘ ؾ٦ زضنس ) ي٣ ثبظ١كؿتٖ ي٦ٞث  ٧ب ن٢س٣ً
 يكه٨٢بز ث٢هس ثه٦ ي   يه٠ ا ياجطائه  ١ب٦ٝ يي٠. آي٢سزض ث٤زج٦ ؾبال٦١ ٢ٝؾ٤ض ١ٞب  ٣ ت٤ؾق٦ ى٢ب٣ض يَبتيٝهطه زض ا٤ٝض تحَ
 .ضؾس يٝ يطاٟظ٣ يإت٧ يت٣ ث٦ ته٤ ي٦ت٨ ضثظ  ش ياجطائ  زؾتٖب٨٧ب  ؾبظٝبٟ ٣ ثب ٧ْٞبض

ٟ ث٢ ٣ نهبزضات ٝحهه٤الت ٣ ذهسٝبت زا١هف     يست٤ٙ يف٣ اىعا يبٟث٢ زض اٍتهبز زا١ف يكتبظ ٢ٝؾ٤ض ي ث٦ -7  يهب
  ٧هب  اظ قهطّت  يهت ٣ حٞب  ت٤ؾهق٦ ٣ ا١تكهبض ى٢هب٣ض     ز٣ٙت ٝجبظ اؾهت ثهطا   ي،اٍتهبز َٝب٣ٝت يّٚ ٧ب  يبؾتؾ

 ي،تَبضبٝح٤ض ٝكتطُ ثهب زا١كهٖب٨٧ب ٣ ٝاؾؿهبت آٝه٤ظـ فهبٙ       ٧ب اظ يػ٧٣ف يٝبٙ يت١ؿجت ث٦ حٞب يبٟث٢ زا١ف
حساٍ٘ ي٢جب٥ ٣ يِ  ي٦ْ٢زض ٤ٝاضز ١بؽط ث٦ ح٘ ٝكْالت ّك٤ض، ٝكط٣ط ث٦ ا ي٦فٚٞ  ٧ب ٣ ح٤ظ٥  ٣ ى٢ب٣ض ييػ٧٣ك
 .ي٢س٣ تق٨س ّطز٥ ثبقس، اٍساٛ ١ٞب ي٠ثطزاض تإٝ ث٨ط٥ يبآٟ ضا ّبضىطٝب ٣  ٧ب  ي٦٢%( اظ ٧ع51زضنس )
ث٢يبٟ، ت٨ٞيسات الظٛ ضا ج٨ت تؿ٨ي٘ ٝكهبضّت   ٣ض  زا١ف ٨ب  اجطائي ثطا  ٕؿتطـ ث٨ط٥تٞبٝي زؾتٖب٧ -8

اضتَب  ٝكبضّت ىقبالٟ »اٙٞٚٚي ىطا٧ٜ آ٣ض١س. ؾبظٝبٟ ْٝٚو اؾت عطح  ىقبالٟ اٍتهبز  ّك٤ض زض ظ١جيط٥ ت٤ٙيس ثي٠
يؽ اظ تهه٤يت ٧يهإت ٣ظيهطاٟ،    تس٣ي٠ ٣  ثط١ب٦ٝضا حساّاط تب يبيبٟ ؾبٗ ا٣ٗ « اٙٞٚٚي اٍتهبز  زض ظ١جيط٥ ت٤ٙيس ثي٠

 فٞٚيبتي ١ٞبيس. 

 
ٍب٤١ٟ ثط١بٝه٦    ؾبٗ ا٣ٗ اجطا يبٟؾالٝت، ز٣ٙت ٝجبظ اؾت تب يب يّٚ ٧ب  يبؾتتحٌَ ؾ ٢ٝؾ٤ض ث٦ -15 هازُ

ؾالٝت، ثط١ب٦ٝ  ٧ب  ي٦ٞث ييي٣ ّ يثرف ؾالٝت ٣ ت٤ؾق٦ ّٞ  ثطا يساضيب ي٢ٝبثـ ٝبٙ ي٠تإٝ  قكٜ ت٤ؾق٦ زض ضاؾتب
 :يس٣ اجطاء ١ٞب ي٠تس٣ يطظ  ٝح٤ض٧ب يتض ضا ثب ضفبؾالٝت ّك٤ ي١٦ٞؾبٛ ث

ز٣ٙت ج٨هت   يبضا٦١اظ   ث٤ز٥ ٣ ثطذ٤ضزاض  ّك٤ض اججبض يتآحبز جٞق يتٞبٝ  ؾالٝت ثطا ي٦ٞي٤قف ث -1
 .ضؾس يٝ يطا٣ٟظ يإت٧ يتذ٤ا٧س ث٤ز ٦ّ ث٦ ته٤ ا  ١ب٦ٝ يي٣٠ؾـ ٣ ثطاؾبؼ آ يبثياضظ يٌاظ عط ي٦ٞؾطا٦١ ث حٌ

ثهط يعقهِ ذهب٤١از٥ ٣ اجهبظ٥      يثطاؾبؼ ١ؾبٛ اضجبؿ ٝجت٢ ي٣ زضٝب١ يهيذسٝبت تكر يتٞبٝ  ث٢س ؾغح -2
 ّك٤ض ذ٤ا٧س ث٤ز. يٝٚ يي٣ ١ؾبٛ زاض٣ يِعطح غ١ط ي٢ي،ثبٙ  ذسٝبت نطىبً ثطاؾبؼ ضا٢٧ٞب٧ب ٦١٤ٕ ي٠ا يعتج٤

 اظ زضآٝس ذب٤١اض ذ٤ا٧س ث٤ز: يؾ٨ٞ يطؾالٝت ذب٤١اض ث٦ قطح ظ ي٦يب ي٦ٞحٌ ث -3

 يه٦ يب ي٣٦ٞ اىطاز ىبٍس ي٤قف ث يتيحٞب  تحت ي٤قف ٨١بز٧ب يبظ٢ٝس٣اٍكبض ١ يطفكب ييبٟ،ض٣ؾتب  ذب٤١اض٧ب -
 %( حساٍ٘ ح٤ًَ ٣ زؾتٞعز ٝك٤ٞالٟ ٍب٤١ٟ ّبض٧7يت زضنس ) يعاٟؾالٝت ث٦ ٝ

 يهب  %( حَه٤ً ٣ ٝعا 7قبم٘ ٣ ثبظ١كؿهت٦ ٝقهبزٗ ٧يهت زضنهس )      ٣ ٙكْط  ّبض٢ّبٟ ّك٤ض  ذب٤١اض٧ب -
  ي٦ٞٝك٤ٞٗ ّؿط حٌ ث

 يتؾالٝت ٣ ته٤ ي٦ٞث يفبٙ  ق٤ضا يك٨٢بزث٦ ي  زضآٝس  اٍكبض ٝت٢بؾت ثب ٕط٨٧٣ب يطؾب  ذب٤١اض٧بؾ٨ٜ  -
 يطا٣ٟظ يإت٧

  ياجتٞبف ي٠ٝغبثٌ ٍب٤١ٟ تإٝ ياجتٞبف ي٠ٝك٤ٞالٟ تإٝ  -
ضا حساّاط ؽطه ٝست  ي٣ زؾتٖب٥ اجطائ قس٥ ي٦ٞؾالٝت ؾ٨ٜ ث ي٦يب ي٦ْٞٝٚي٢س حٌ ث ياجطائ  زؾتٖب٨٧ب -4

٣  ٕهط  يٞه٦ ثهب افهالٛ ؾهبظٝبٟ ث    يهع . زض ن٤ضت فهسٛ ٣اض ي٢س١ٞب يعٝطث٤ع٦ ٣اض ي٦يب ٕط ي٦ٞبة ؾبظٝبٟ ثؾ٦ ٝب٥ ث٦ حؿ
ضثهظ ثطزاقهت ٣ ثه٦ حؿهبة       ش يزؾهتٖب٥ اجطائه    اظ حؿهبة جهبض   يهي ٣ زاضا  ٣ظاضت اٝه٤ض اٍتههبز   يمتكر

 .ق٤ز يٝ يع٣اض ي٦يب ٕط ي٦ٞث  ٧ب ؾبظٝبٟ
 يهب١ي تطميت ّبضىطٝبيبٟ ٣ ّبضآىطي٢بٟ ثرف ذه٤ني ٣ تقب١٣ي ث٦ جصة ١يط٣  ّبض ج٤اٟ، ّبضىطٝب  ثطا -5
ثه٦ نه٤ضت    يثهب ٝهسضُ حهساٍ٘ ّبضق٢بؾه     يزا١كٖب٧ يالٟاٙتحه ثط١ب٦ٝ قكٜ ت٤ؾق٦ ١ؿجت ث٦ جصة ىبضك ي٦ّ ع

قهط٣ؿ ثه٦ ّهبض ٝقهبه      يدتبض ظٝست ز٣ؾبٗ ا  ثطا يْبض ث ي٦ٞاظ يطزاذت ؾ٨ٜ ّبضىطٝب ٣ ث ي٢س،اٍساٛ ١ٞب  ّبض٣ضظ
 يط٣ ؾهب  ي٢ه٦ ٧ع ي١٠حه٥٤ تهإٝ   زاض، يتا٤ٙ٣  ّبض ٧ب   ي٦٢ظٝ ي،ٝقطى ي٥٤تجهط٥ قبٝ٘ ق ي٠ا ياجطائ  ١ب٦ٝ يي٠. آثبق٢س يٝ

 . ضؾس يٝ يطا٣ٟظ يإت٧ يتث٦ ته٤ يؾبظٝبٟ ٣ ٣ظاضت تقب٣ٟ، ّبض ٣ ضىب٥ اجتٞبف يك٨٢بز٤ٝاضز ث٦ ي
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ٟ ا ياؾالٝ  ١ؾبٛ ؾالٝت ج٤٨ٞض يتت٤ٙ -1 ْ     يهطا ٝتٞطّهع   يزض ٣ظاضت ث٨ساقهت، زضٝهبٟ ٣ آٝه٤ظـ يعقه
٣ظاضت ث٨ساقهت، زضٝهبٟ ٣ آٝه٤ظـ     ٧ب  يبؾت٣ ؾ  يٝك ٤ٝؽي٢س اظ ذظ ي٣ ح٤ٍَ يَياقربل حَ ي٣٦ ّٚ ق٤ز يٝ

ٝهبز٥   يهت ضفب ثهب  ٕهط    ا٤ٝض تههس   آٟ ٣ ٣إصاض ي٣٠ تضٞ يطز٣ٙتيذسٝبت اظ ثرف م يسثط ذط يسثب تإّ ييعقْ
 . ي٢س١ٞب يتذسٝبت تجق  ث٢س ا٢ٝب ٣ ؾغح يإت٧ يبضاتاذت  ،سٝبت ّك٤ضذ يطيت( ٍب٤١ٟ ٝس13)

 ٧هب   يهت ى٤ض يىطٝب١هس٧  ؾهبظ   يْپبضچه٦ ٣  يا٣ضغا١هؽ ٣ ؾهبٝب١س٧    قج٦ْ ييي٣ ّ يّٞ  ٢ٝؾ٤ض ت٤ؾق٦ ث٦ -2
٣اثؿهت٦ ثه٦ ٣ظاضت ث٨ساقهت، زضٝهبٟ ٣ آٝه٤ظـ       يّك٤ض، ؾبظٝبٟ ا٣ضغا١ؽ ّك٤ض ث٦ ف٤٢اٟ ٝاؾؿه٦ ز٣ٙته   ييعقْ
 .ق٤ز يٝ يجبزا يطا٣ٟظ يإتٝه٤ة ٧  ٤ٝج٤ز ٣ ثطاؾبؼ اؾبؾ٢ب٦ٝ يا١ؿب١ يط٣ اظ ٝح٘ ٢ٝبثـ، ؾبذتبض ٣ ١ ييعقْ

ٝؿتَط زض ؾهبظٝبٟ مهصا ٣    يطاٟا  زاض٧٣ب ي٣٠ تس٣ يثطضؾ  ت٤ؾظ ق٤ضا يطاٟا  زاض٧٣ب يى٨طؾت ضؾٞ -3
ترٚو ٝحؿ٤ة قس٥ ٣ ٝترٚو ثب ت٤ج٦ ث٦ قهست    يبزقس٥،ذبضج اظ ى٨طؾت   زاض٧٣ب يع. تج٤ق٤ز يٝ ي٠زاض٣ تس٣

( ٍهب٤١ٟ  28( ٝهبز٥ ) 1) ٢ٝ٥هسضج زض تجههط    ٧ب ٣ تقسز ٣ تْطاض آٟ، حؿت ٤ٝضز ث٦ ٝجبظات ي٣ ضقو فٞ٘ اضتْبث
١حه٥٤ اؾهتَطاض آٟ زض قهف ٝهب٥ ا٣ٗ ثط١بٝه٦       ياجطائ  ١ب٦ٝ يي٠. آق٤ز يٝح٤ْٛ ٝ 1383ٝه٤ة  يؾبظٝبٟ ١ؾبٛ يعقْ

ٟ ٣ظ يإت٧ يت٣ ث٦ ته٤ ي٦)ؾبظٝبٟ مصا ٣ زاض٣( ت٨ يت، زضٝبٟ ٣ آ٤ٝظـ يعقْت٤ؾظ ؾبظٝبٟ ٣ ٣ظاضت ث٨ساق  يهطا
 .يسذ٤ا٧س ضؾ
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٢ٝؾ٤ضّؿت ؾ٨ٜ ٢ٝبؾت اظ ثبظاض ي٢٨ب  ثب١س  ق٤ز ث٦ ث٦ ٣ظاضت اضتجبعبت ٣ ى٢ب٣ض  اعالفبت اجبظ٥ زاز٥ ٝي -1
٧هب    ٧هب  ىيجط١ه٤ض  ٣ يهط٣غ٥    ط٣غ٥ٕهصاض  زض يه   ٣اثؿت٦ ١ؿجت ث٦ ٝكبضّت ٣ ؾهطٝبي٦   ٢ٝغ٦َ اظ عطيٌ زؾتٖب٨٧ب
 اٍساٛ ١ٞبيس. يياعالفبت ٣ اضتجبعبت ٣ ىضب  ظيطؾبذتي زض فطن٦ ى٢ب٣ض

اعالفهبت    ثبثهت اضتجبعهبت ٣ ى٢هب٣ض    يقج٦ْ زؾتطؾه  يطؾبذتثط ظ يطيت٣ ٝس يتٝبْٙ ٕصاض ، ي٦ؾطٝب -2
٧ب، زاّت٨ب، ز٨ّٚب  ٧ب، ح٤ضچ٦ ّب١بٗ ي٘ايطات٤ض٧ب اظ ٍج ي٦ّٚ  اؾتيبز٥ ٝكتطُ ثطا يتٍبثٚ  زاضا ٧ب  يطؾبذتّك٤ض ٣ ظ
ثطاثهط ١ؿهجت ثه٦ ا١تهعاؿ آٟ اظ قهطّت       يزؾتطؾ يجبز٢ٝؾ٤ض ا . ز٣ٙت ْٝٚو اؾت ث٦ثبقس يا١حهبض ٝ يٌجعء ٝهبز
 يؾهبٝب١س٧   ثب ٝكبضّت ايطات٤ض٧ب ث٦ ١ح٤ يىقبٗ اٍساٛ ٣ زض ٍبٙت قطّت ٝؿتَ٘ ز٣ٙت  ٣ ايطات٤ض٧ب يطاٟٝربثطات ا

٣  يهبت ٝهص٤ّض ىهطا٧ٜ ١جبقهس. جعئ     ٧ب ايطات٤ض٧ب زض اؾتيبز٥ اظ قج٦ْ يبايطات٤ض   هبض ثطاا١ح يجبز٦ّ اْٝبٟ ا يس١ٞب
زض  يطز٣ٙتهي م  ثركه٨ب  يط(، ايطات٤ض٧ب ٣ ؾهب يؾ٨ٜ ز٣ٙت )ؾ٨بٛ ٢ّتطٙ يػٕي٣ ٣ يعاٟٝ يت،تطّ ً،٤ٝاضز ى٤ يٌٝهبز

 يؾبظٝب١س٧ يب يطز٣ٙتيف مث٢س، ج٨ت ا١تَبٗ اظ ثر ي٠ا٤ٝض ٝطتجظ ٢ٝسضج زض ا يتٞبٝ يوتْٚ يي٠قطّت ٝص٤ّض ٣ تق
 يإت٧ يتاعالفبت ث٦ ته٤  ى٢ب٣ض ٣ؾبظٝبٟ ٣ ٣ظاضت اضتجبعبت  يك٨٢بزؾبٗ ا٣ٗ ثط١ب٦ٝ ث٦ ي يبٟحساّاط تب يب يس،جس
 .يسذ٤ا٧س ضؾ يطا٣ٟظ

  ٣ض ث٨ههط٥ يفاعالفههبت ٣ اىههعا يقههج٦ْ ٝٚهه يْپههبضچٖي٣ حيههؼ  يهه٢ِٝؾهه٤ض ت٤ؾههق٦ ز٣ٙههت اْٙتط١٣ ثهه٦ -3
اؾهتيبز٥    ثبق٢س ثطا ٝؿتَ٘ ٝي يّك٤ض، زؾتٖب٨٧ب  اجطائي ٣ ٨١بز٧بيي ٦ّ زاضا  قج٦ْ اضتجبع ياضتجبع ٧ب  يطؾبذتظ

 يثط ثؿهتط قهج٦ْ ٝٚه    ياضائ٦ ذسٝبت اضتجبع  زؾتٖب٥ ٝطث٤ط ٝجبظ ث٤ز٥ ٣ ثطا يزاذٚ ٧ب  يتزض ٍٚٞط٣ ىقبٙ ياذتهبن
 .  ثبق٢س ياعالفبت ٝ  ٣ ى٢ب٣ض ٝٚعٛ ث٦ ؤذص ٝج٤ظ اظ ٣ظاضت اضتجبعبت ي٣ ح٤ٍَ يَياقربل حَ يطاعالفبت ث٦ ؾب

زؾتٖب٨٧ب  اجطائي ٤ٝؽي٢س ١ؿجت ث٦ اْٙتط١٣يْي ّطزٟ ّٚي٦ ىطآي٢س٧ب ٣ ذسٝبت ثب ٍبثٚيهت اْٙتط١٣يْهي    -4
قسٟ )٤ٝاضز اؾتا٢بء ثب تإييس ؾبظٝبٟ ٣ تْٞي٘ ثب٨ْ١ب  اعالفبتي ٝطث٤ط(، تب يبيهبٟ ؾهبٗ ؾه٤ٛ ثط١بٝه٦ اٍهساٛ ٢٢ّهس.       

ٍبٙهت ايطاته٤ض  ذهسٝبت ز٣ٙهت      زضي٠ ٢ٝؾه٤ض اظ ٝكهبضّت ثرهف ذه٤نهي     ت٤ا٢١هس ثهس   زؾتٖب٨٧ب  اجطائي ٝي
 ٧ب  ٤١ي٠ زيٖط اؾتيبز٥ ١ٞبي٢س. ٣ يب قي٥٤  اْٙتط١٣يِ، ٝس٨ٙب  ٝكبضّت ثرف ذه٤ني ٣ ف٤ٞٝي

 اضائ٦ ذسٝبت ز٣ٙت اْٙتط١٣يِ ثبيس ث٦ ته٤يت ّٞيؿي٤ٟ ت٢ؾيٜ َٝطضات ثطؾس. تقطى٦

٧هب  اْٙتط١٣يْهي ذه٤ز،     ٤ٝؽي٢س زض ت٤ٙيس ؾبٝب٦١  ٣ ا١تؾبٝي  ٝيزؾتٖب٨٧ب  اجطائي ٣ ١يط٧٣ب  ١ؾب  تٞبٝي -5
٤ٝضز ١يبظ ثطا  ايجبز ١ؾبٛ جبٝـ آٝبض٧هب  ثجتهي ٣ قهج٦ْ     يطاٟاٍالٛ اعالفبتي ٣ آٝبض ثجتي ٤ٝض٤ؿ ٍب٤١ٟ ٝطّع آٝبض ا



 

   

ثطزاض  اْٙتط١٣يْي ٣ ثهطذظ آٟ ضا ثهط ثؿهتط     اْٝبٟ ث٨ط٥ ١ب٦ٝضا ايجبز ٣ حساّاط تب يبيبٟ ؾبٗ ؾ٤ٛ ثط يطاٟآٝبض ا يٝٚ
. ٝطّهع آٝهبض ايهطاٟ ْٝٚهو اؾهت اٍهالٛ آٝهبض ثجتهي ٣         ي٢هس ٝطّع آٝهبض ايهطاٟ ىهطا٧ٜ ١ٞب     اعالفبت ثطا يقج٦ْ ٝٚ

 ٝب٥ ثطا  ٧ط يِ اظ زؾتٖب٨٧ب ت٨ي٦ ٣ ث٦ آ٨١ب اثالك ١ٞبيس.  اؾتب١ساضز٧ب  ت٤ٙيس آٟ ضا حساّاط ؽطه ٝست ٦١

ٖب٨٧ب  اجطائي ّك٤ض ٤ٝؽي٢س تب يبيبٟ ؾبٗ ز٣ٛ ثط١ب٦ٝ، اْٝهبٟ تجهبزٗ اْٙتط١٣يْهي اعالفهبت ٣     ّٚي٦ زؾت -6
٧ب  ٤ٝضز ١يهبظ ؾهبيط زؾهتٖب٨٧ب  اجطائهي ضا حؿهت قهطح ٣ؽهبيو آ١هبٟ زض          يبؾر٤ٖيي اْٙتط١٣يْي ث٦ اؾتقالٛ

 ن٤ضت ضايٖبٟ ىطا٧ٜ ١ٞبي٢س.  چ٨بضچ٤ة ٤ٍا١ي٠ ذبل ٣ ٤ٝض٤في، ث٦

١بٝه٦   ٣ ايجبز ١ؾبٛ اؾتب١ساضزؾبظ  ٣ تجبزٗ اعالفبت ثي٠ زؾهتٖب٧ي زض ٍبٙهت آيهي٠   ّٚي٦ اؾتقالٝبت  احهب 
 يطؾهب   اجطائي زض قف ٝهب٥ ا٣ٗ ثط١بٝه٦ ت٤ؾهظ ؾهبظٝبٟ ٣ ٣ظاضت اضتجبعهبت ٣ ى٢هب٣ض  اعالفهبت ٣ ثهب ٧ْٞهبض         

 .ضؾس يٝ يطا٣ٟظ يت ٧يإت٣ ث٦ ته٤ ي٠تس٣ ضثظ  ش ياجطائ  زؾتٖب٨٧ب
٧هب  الظٛ   اعالفبت ٤ٝؽو اؾت تب ؾبٗ ز٣ٛ ثط١بٝه٦، تٞهبٛ ظيطؾهبذت   ٣ظاضت اضتجبعبت ٣ ى٢ب٣ض   ٧ٞچ٢ي٠

ٌ ثطا  تقبٝ٘ اعالفبتي ثي٠ زؾتٖب٨٧ب  اجطائي ثط ثؿتط قج٦ْ ٝٚي اعالفبت، اظ عط ٝطّهع ٝٚهي تجهبزٗ اعالفهبت      يه
(NIX.٣ ثب اؾتب١ساضز٧ب  ى٢ي الظٛ ضا ىطا٧ٜ ٢ّس ) 

زاض   يْهي ٣ ١يهع ت٤ؾهق٦ ٣ اؾهتَطاض ذعا١ه٦     ٢ٝؾ٤ض ت٤ؾق٦ ز٣ٙت اْٙتط١٣يِ ٣ فطض٦ ذهسٝبت اْٙتط١٣  ث٦ -7
اْٙتط١٣يْي ٣ انبٙت ثركيسٟ ث٦ اؾ٢بز اْٙتط١٣يْي اظ ج٦ٚٞ اؾ٢بز ٝبٙي ٣ حصه اؾ٢بز ّبمص  زض ٧ط ٤ٝضز  ٦ّ ثه٦  

ٝجبزٙه٦ ٣جه٦، اؾهتقالٛ ٣ ٝب٢١هس آٟ      ك،٤ٝجت ٍب٤١ٟ، ت٢ؾيٜ ا٣ضاً يب اؾ٢بز، نس٣ض يب افغب  ٝجه٤ظ، اذغهبض ٣ اثهال   
 ١ٞبيس. اْٙتط١٣يْي آٟ ثب ضفبيت ٝيبز ٍب٤١ٟ تجبضت اْٙتط١٣يِ ٝقتجط ث٤ز٥ ٣ ّيبيت ٝيضط٣ض  ثبقس، ا١جبٛ 

٢ٝؾ٤ض َٝبث٦ٚ ثب جق٘ ٣ ايجبز ١ؾبٛ اعالفبت اؾهت٢بزيصيط اْٙتط١٣يْهي تهب يبيهبٟ ؾهبٗ ز٣ٛ ثط١بٝه٦ ّٚيه٦         ث٦ -8
٤َٗ )قبٝ٘ ٝٚهِ،  ٧ب  ٤َ٢ٝٗ ٣ ميط٢ٝ اؾتقالٝبت ٤٧يت اقربل حَيَي، اقربل ح٤ٍَي، ّبال ٣ ذسٝبت، زاضايي

 ٕيطز. ز٣ٙت اْٙتط١٣يِ ّك٤ض ا١جبٛ ٝي بٝـٝح٤ض ثط اؾبؼ ٝيبز ١َك٦ ج ٣ؾبي٘ ١َٚي٦، ا٣ضاً ث٨بزاض( ٣ ١كب١ي ْٝبٟ

9-        ٞ ٘ ؾبظٝبٟ ثب ٧ْٞهبض  ٣ظاضت اضتجبعهبت ٣ ى٢هب٣ض  اعالفهبت ١ؿهجت ثه٦ ت٤ؾهق٦ ٣ تْ ١ؾهبٛ يهبيف    يه
ِ اْٙتط١٣  اْٙتط١٣يهِ ٣ ٝحته٤ا   ٧ب  ت٤ؾق٦ ّبضثطز ى٢ب٣ض  اعالفبت ٣ اضتجبعبت ٣ ز٣ٙهت  قبذم ٣ ؾه٢جف   يه

ّهب٧ف حهساٍ٘    ا ٧ب  ٝص٤ّض اٍساٛ ٣ ثب ٧ْٞبض  ؾبظٝبٟ ٣ زؾتٖب٨٧ب  اجطائي، ت٨ٞيسات الظٛ ثط ٝؿتٞط قبذم
%( ٝقهبٝالت  30زضنهس )  %( اظ ٝطاجقبٟ حض٤ض  ث٦ زؾتٖب٨٧ب  اجطائي ٣ زؾتيبثي ث٦ حساٍ٘ ؾي50ي٢جب٥ زضنس )

ٝطتجظ   ٦ّ ضتج٦ ايطاٟ زض ؾغح ج٨بٟ زض قبذه٨ب ع٤ض  ١ٞبيس، ث٦ ْي ضا ىطا٧ٜ ٝين٤ضت اْٙتط١٣ي ّبال ٣ ذسٝبت ث٦
 .بثسحساٍ٘ ث٦ ٝيعاٟ ؾي ضتج٦ زض عي ثط١ب٦ٝ، اضتَبء ي

 يْياْٙتط١٣ يٌث٦ عط ت٤ا١سيٝ يطثجت قس٥ ١عز ؾبظٝبٟ ث٤ضؼ ٣ ا٣ضاً ث٨بزاض، ٤ٝاضز ظ  زض ٤ٝضز قطّت٨ب -10
 :يطزن٤ضت يص  ضؾس،ي٣ضاً ث٨بزاض ٝؾبظٝبٟ ث٤ضؼ ٣ ا ييس٦ّ ث٦ تإ يث٦ ض٣ق

اؾهتيبز٥ اظ    اظ عطه قطّت ث٦ نبحجبٟ ؾه٨بٛ ثه٦ جهب    يسؾ٨بٛ جس يسحٌ تَسٛ ذط ي٢ب٦ٝاضؾبٗ ٤ٕا٧ (اٙو
 ي،يؿت ؾيبضق

  اظ عهطه قهطّت ثه٦ جهب     ٧بي٣٦ اعالف يٝجبٝـ ف٤ٞٝ ٧ب ٣ زف٤ت٢ب٦ٝ ٤١يؿييط٥يص ٧ب ي٦ا١تكبض افالٝ (ة
 يس،٣ جطا يطاال١تكبضّا ٧ب ا١تكبض زض ض٣ظ١ب٦ٝ

 ا٣ضاً ٝطث٤ع٦، ي٘ٝطاجق٦ ث٦ ثب١ِ ٣ تْٞ  ؾ٨بٛ قطّت، ث٦ جب يس٣ تق٨س ذط ٤١يؿييط٥يص (ج

  ،قطّت ٣ افٞبٗ حٌ ضؤ يحض٤ض زض ٝجبٝـ ف٤ٞٝ (ز

چهبح    ؾ٨بٛ قطّت ث٦ جهب  يسحٌ تَسٛ ذط ٧ب ي٢ب٤ٝ٦ٍٝت ؾ٨بٛ، ا٣ضاً ؾ٨بٛ ٣ ٤ٕا٧ ي٢ب٦ٝنس٣ض ٤ٕا٧ (٧
 آ٨١ب،  ّبمص

  ثجت آ٨١ب زض زىبتط ّبمص  ؾ٨بٛ قطّت، ث٦ جب يسحٌ تَسٛ ذط ٧ب ي٢ب١٦َٝ٘ ٣ ا١تَبالت ؾ٨بٛ ٣ ٤ٕا٧ثجت  (٣
 

ٝؿهٚح   يط٧٣هب  ٣ ١ ياجطائه   زض اٍتههبز، تٞهبٛ زؾهتٖب٨٧ب     ٣ض ٥ ٝح٤ض ٍطاض زازٟ ضقس ث٨ط ثطا  -18 هازُ
 ي٤ٞ١٠زٟ ا يبتيفٞٚ  ضا ثطاالظٛ  يساتزض ٝج٤ٞف٦ ذ٤ز، ت٨ٞ  ٣ض ث٨ط٥ يطيت٤ٞ١زٟ چطذ٦ ٝس يْٝٚي٢س ض٠ٞ اجطائ



 

   

٣ ٕعاضـ ؾبال٦١ آٟ ضا  ٤ز٥ىطا٧ٜ ١ٞ يطاٟا  ٣ض ث٨ط٥ يؾبظٝبٟ ٝٚ يذ٤ز ثب ٧ٞب٢٧ٖ يتتحت ت٤ٙ  چطذ٦ زض ٣احس٧ب
 . ي٢ساضائ٦ ١ٞب يطاٟا  ٣ض ث٨ط٥ يث٦ ؾبظٝبٟ ٝٚ

 
ٟ        تقبٙي ٣ َٝب٣ٛ ٢ٝؾ٤ض ث٦ -19 هازُ ٧هب  ؾه٢س    ؾهبظ  ىط٢٧ٖهي ٣ ثؿتطؾهبظ  ىط٢٧ٖهي ٣ زؾهتيبثي ثه٦ آضٝهب

ا١ساظ ٝج٢ي ثط تحٌَ ت٤ؾق٦ ٝت٢بؾت ثب َٝتضيبت ىط٢٧ٖي ٣ ٝتْي ثط حيؼ ٣ اضتَب  اضظق٨ب  اؾالٝي، ٝٚهي ٣   چكٜ
، ٤٧يت ٣ ا١ؿجبٛ ا١ؿب١ي ًؾبالض  زي٢ي، ان٤ٗ ٣ ىضبئ٘ اذالٍي، ّطاٝت ٣ ح٤َ ٧ب  ٝكط٣ؿ ٣ ٝطزٛ ا١َالثي، آظاز 

ٝٚي ٣ ٧ٞچ٢ي٠ حٞبيت اظ ت٤ٙيسات ٣ ٝحه٤الت ىط٢٧ٖي، ٝص٧جي ٣ ٢٧ط  ىبذط، ن٢بيـ زؾتي ٣ ٝيهطاث ىط٢٧ٖهي   
اٙٞٚٚي ٣ ١يع اضتَب  جبيٖب٥ ٣ ٢ٝعٙت انحبة ىط٢٧هٔ ٣ ١رجٖهبٟ ٣    ١ب٤ٞٚٝؼ ٣ ت٤َيت ؽطىيت آٟ زض تقبٝالت ثي٠
 ق٤ز: ٨ٙب  ثط١ب٦ٝ قكٜ ا١جبٛ ٝيع٤ٗ ؾب ضييكْؿ٤تبٟ ىط٢٧ٔ ٣ ٢٧ط ّك٤ض، اٍساٝبت ظيط ز

٣ظاضت ىط٢٧ٔ ٣ اضقبز اؾالٝي ْٝٚو اؾت ١ؿجت ث٦ تؿ٨ي٘ ىطآي٢هس٧ب  نهس٣ض ٝجه٤ظ ٣ ثهبظ١ٖط  ٣      -1
ّب٧ف ض٤اثظ ٣ َٝطضات ٝحس٣ز ٢٢ّس٥ ت٤ٙيس ٣ ١كط آثبض ىط٢٧ٖي ٣ ٢٧ط  اٍساٛ ١ٞبيس. ٥٤ٍ ٍضبئي٦ ٣ ١يط٣  ا١تؾبٝي 

٣ ٢٧هط  زاضا  ٝجه٤ظ ىهطا٧ٜ ١ٞبي٢هس ٣      ٖيىط٢٧  ٧ب ثط١ب٦ٝ  آثبض  ٣ اجطا ْٝٚي٢س ا٢ٝيت الظٛ ضا ثطا  ت٤ٙيس ٣ ١كط 
 ٣ يب اذالٗ زض ت٤ٙيس ٣ ١كط اي٠ آثبض اٍساٛ ٢٢ّس.  ي١ِؿجت ث٦ ججطاٟ ذؿبضت ٣اضز٥ ١بقي اظ ٝٞب١قت، تحط

ْٝٚي٢هس ى٨طؾهت    ضثهظ   ش  زؾهتٖب٨٧ب  يط٣ ؾهب  يٞبؾبظٝبٟ نسا ٣ ؾه  ي،٣ظاضت ىط٢٧ٔ ٣ اضقبز اؾالٝ -2
٨١بز  ٧ب  ٝطزٛ ٍبث٘ ٣إصاض  ث٦ ثرف ذه٤ني ٣ تقب١٣ي ٣ ؾبظٝبٟ  ٧ب  ىط٢٧ٖي ٣ ٢٧ط ظ٧ب ٣ تهس نس٣ض ٝج٤

 زض ع٤ٗ ؾب٨ٙب  ثط١ب٦ٝ قكٜ ٣إصاض ١ٞبي٢س. ق٤ز يٝ يي٠ضا ٦ّ تب يبيبٟ ؾبٗ ا٣ٗ تق

  ؾبظٝبٟ ٣ ٧ْٞهبض  يك٨٢بز٣ ىط٣ـ ثب ي  ى٨طؾت ٝص٤ّض ٣ ١ح٥٤ ٣إصاض يي٠تق ي٥٤ث٢س قبٝ٘ ق ي٠ا ١ب٦ٝ آيي٠
 .ضؾس يٝ يطا٣ٟظ يإت٧ يتث٦ ته٤ يٞب٣ ؾبظٝبٟ نسا ٣ ؾ ي٣ظاضت ىط٢٧ٔ ٣ اضقبز اؾالٝ

ّه٦ ت٤ؾهظ ؾهبظٝبٟ ٣     ا  ١بٝه٦  يهي٠ عجٌ آ ي،ٝؿبثَبت ٣ضظق يعي١٤يؾ٨ٜ ٣ ١ح٥٤ يطزاذت حٌ يرف ت٤ٚ -3
 .ق٤ز يٝ يي٠تق ضؾس، يٝ يطا٣ٟظ يإت٧ يتؾبٗ ا٣ٗ ثط١ب٦ٝ ث٦ ته٤ يب٣ٟ تب يب ي٣٦ظاضت ٣ضظـ ٣ ج٤ا١بٟ ت٨

 
ت٤ج٦ ث٦ ا٧ٞيت ٣ ضط٣ضت ٝطٝت ث٢ب٧ب  تبضيري ٣ ىط٢٧ٖي ٣ احيب  ثبىت٨ب  اضظق٢ٞس ّكه٤ض   ثب -20 هازُ

 يصيطز:  اٍساٝبت ظيط ن٤ضت ٝي

٦ّ ثه٦    ا ؾبظٝبٟ ٝيطاث ىط٢٧ٖي، ٕطزقٖط  ٣ ن٢بيـ زؾتي ٝجبظ اؾت زض چ٨بضچ٤ة ض٤اثظ ٣ ثط١ب٦ٝ -1
 ٧هب   اؾتا٢ب  ١يبيؽ ٝٚي(، زض اذتيبض ذ٤ز ضا ث٦ ق٨طزاض تبضيري )ث٦ اٝب٠ّ ضؾس، يآٟ ؾبظٝبٟ ٝ يفبٙ  ق٤ضا يتته٤

ثهطزاض    ثهطا  ث٨هط٥   ي٣ ىط٢٧ٖ يريتبض ٠اظ ث٢ب٧ب ٣ اٝبّ  ثطزاض ٣ ث٨ط٥ يبء٣ ن٢س٣ً اح ي٣ تقب١٣ ي٣ ثرف ذه٤ن
 ثهطزاض  اظ اٝهب٠ّ ٝطث٤عه٦ تحهت ١ؾهبضت      ٣إصاض ١ٞبيس. ٣إصاضق١٤سٕبٟ ٤ٝؽي٢س ١ؿجت ث٦ ٝطٝت، حيبؽت ٣ ث٨ط٥

 ؾبظٝبٟ ٝيطاث ىط٢٧ٖي، ٕطزقٖط  ٣ ن٢بيـ زؾتي اٍساٛ ١ٞبي٢س. 

زؾتٖب٨٧ب  اجطائهي ٤ٝؽي٢هس زض چ٨هبضچ٤ة ضه٤اثظ ٣ اؾهتب١ساضز٧ب  اثالمهي ؾهبظٝبٟ ٝيهطاث           تٞبٝي -2
ىط٢٧ٖي، ٕطزقٖط  ٣ ن٢بيـ زؾتي ١ؿجت ث٦ ٝطٝت ٣ احيبء آثبض ىط٢٧ٖهي ٣ تهبضيري زض اذتيهبض افهٜ اظ ٢َٝه٤ٗ ٣      

 ت ٤ٍا١ي٠ ٣ َٝطضات ٝطث٤ع٦ اٍساٛ ١ٞبي٢س.ميط٤َ٢ٝٗ ثب ضفبي

 يهطاث اظ ٝ يب١ت٢ٝؾه٤ض حيهؼ ٣ نه    ٤ٝؽو اؾت ثه٦   ٣ ٕطزقٖط يزؾت يـن٢ب ي،ىط٢٧ٖ يطاثؾبظٝبٟ ٝ -3
  ،ٝؿت٢سؾبظ يي،٢ٝؾ٤ض ق٢بؾب ث٦ ضثظ  ش ياجطائ  زؾتٖب٨٧ب يطؾب ي٣ ٧ٞب٢٧ٖ  اٍساٝبت الظٛ ضا ثب ٧ْٞبض يىط٢٧ٖ

 يج٨هب١   قه٨ط٧ب  يجهبز ا يقهي، عج يهطاث )افٜ اظ ٤ٞٚٝؼ ٣ ١ب٤ٞٚٝؼ( ٝ يىط٢٧ٖ يطاثٝ يحيبؽت ٣ ٝطٝت ٣ ٝقطى
 يهطاث ٣ ثجهت زض ى٨طؾهت ٝ   يطا١هي زض حبٗ ظ٣اٗ زض ح٤ظ٥ ىط٢٧هٔ ٣ تٞهسٟ ا   يؾ٢ت  ٢٧ط٧ب يب ٣ اح يزؾت يـن٢ب
 ضا ث٦ فٞ٘ آ٣ضز. يج٨ب١

 
٧ب،  ٤زاتْبيي اؾتبٟا  ٣ ؾطظٝي٢ي ٣ ت٤َيت ذ ٧ب، فساٙت ثي٠ ٢ٝغ٦َ يصيط ّطزٟ اؾتبٟ ضٍبثت ٢ٝؾ٤ض ث٦ -21 هازُ

 ق٤ز: ا ، ث٦ ز٣ٙت اجبظ٥ زاز٥ ٝي ٧ب  ٢ٝغ٦َ ٧ب  اؾتب١ي ٣ ّب٧ف فسٛ تقبزٗ اىعايف ا١ٖيع٥ ٣ن٤ٗ زضآٝس



 

   

٧بيي ٦ّ ٝب٧يت اؾتب١ي زاض١س ضا تقيي٠ ٣ عي ز٣ؾهبٗ ا٣ٗ ثط١بٝه٦ قكهٜ زض چ٨هبضچ٤ة      زضآٝس٧ب ٣ ٧عي٦٢ -1
ا  ٧ط اؾهتبٟ   ٧ب  ؾطٝبي٦ ا  ٣ تِٞٚ زاضايي جبضات ٧عي٦٢ن٤ضت ؾطجٞـ زضآٝس٧ب، افت ٧عي٦٢ اؾتب١ي ث٦ -١ؾبٛ زضآٝس

١ٞبيس. ٝبظاز ثط زضآٝس٧ب  ٣نه٤ٙي ١ؿهجت    فٞبٗ)ثطٝج٢ب  ٣ج٥٤ زضيبىتي ٣ يب ٣اضيع  ث٦ ذعا٦١( زض ث٤زج٦ ؾ٤٢اتي ا
٧هب    ا  ٣ تِٞٚ زاضايي ث٦ ؾَو ٝه٤ة ٧ط اؾتبٟ ثطاؾبؼ زؾت٤ضاٙقٞ٘ اثالمي ؾبظٝبٟ ثطا  تإٝي٠ افتجبضات ٧عي٦٢

 ٕطزز. ت٤ظيـ ٝي ضثظ  ش  ٧ب ٝب٦٧ ث٦ اؾتبٟ ا ، زض َٝبعـ ؾ٦ ٝبي٦ؾط

ِ   %( اظ زضآٝس حبن٘ اظ نبزضات ١يت ذهبٛ ٣ ٕهبظ عجيقهي ضا ثه٦    2ز٣ٙت ز٣زضنس) -2 ؾه٤ٛ ثه٦    تطتيهت يه
٧هب  فٞطا١هي    يبىت٦ ج٨ت اجطا  ثط١ب٦ٝ ت٤ؾق٦ ّٞتط ٧ب ٣ ٢ٝبعٌ ذيع ٣ ٕبظذيع ٣ ز٣ؾ٤ٛ ث٦ ق٨طؾتبٟ ٧ب  ١يت اؾتبٟ

ِ ) يع٣ ٕبظذ يعذ ١يت  ٧ب ٧ب  ؾ٤٢اتي اذتهبل ز٧س. ؾ٨ٜ اؾتبٟ ث٤زج٦زض ٍبٙت  ٛ  يه   قه٤ضا  يت( ثهب تهه٤  ؾه٤
 .يبثس ياذتهبل ٝ ٕطزز، يٝ يك٨٢بز٦ّ ت٤ؾظ ٣ظاضت ١يت ي ييث٦ عطح٨ب  ٧ب ٣ ت٤ؾق٦ اؾتبٟ يع ض ثط١ب٦ٝ

ثه٦   ياجطائه   زؾهتٖب٨٧ب   ٍبث٘ ٣إصاض يو٣ ٣ؽب يبضاتاذت ي٦ز٣ٙت ٤ٝؽو اؾت زض ؾبٗ ا٣ٗ ثط١ب٦ٝ ّٚ -3
 .يس٣إصاض ١ٞب ٕيط  ي٣ٜ تهٞ يبضاتاذت يت٣ زض ج٨ت ت٤َ يي٧٠ب ضا تق ٝت٢بؽط زض اؾتبٟ  زؾتٖب٨٧ب
  

ّهالٟ ثط١بٝه٦ قكهٜ     ٧هب   يبؾتٝجبضظ٥ ثب ٤ٝاز ٝرسض ٣ ؾ يّٚ ٧ب  يبؾتّطزٟ ؾ ياجطائ  ضاؾتب زض -22 هازُ
٢ٝهسضج   يوتْبٙ يٌزٍ  ْٝٚي٢س ض٠ٞ اجطا يطاٟا ياؾالٝ  ٝؿٚح ج٤٨ٞض يط٧٣ب ٣ ١ ياجطائ  زؾتٖب٨٧ب ي٦ت٤ؾق٦، ّٚ

٣ ثهب   ياجتٞهبف  يْهطز ؾهبظ٧ب ثهب ض٣   يف٧هب ٣ يه   ٕطزاٟ جب١ج٦ ثب ٤ٝاز ٝرسض، ض٣اٟ ٝجبضظ٥ ٦ٞ٧ يعطح ٝٚ  زض ؾ٢س ضا٧جطز
َٝبث٦ٚ ثب فطض٦ ٤ٝاز ٝرسض  ي،اجتٞبف يت٣ حٞب يب١تن يت،٣ ّب٧ف آؾ يزضٝبٟ، ثبظت٤ا١ يبز،اظ افت يكٖيط ي يتٝح٤ض

 فٞ٘ آ٣ض١س. ٝطتجظ اٍساٛ الظٛ ضا ث٦  ٧ب ٝجطٝب٦١ ٣ ٝجبظات ي٠زض ف٢ب٣  ٣ ثبظ١ٖط ؾبظ٧ب يف٧ب ٣ يٟ ٣ ض٣ا١ٖطزا

 
افٞبٗ ١ؾبضت ّبٝ٘ ٣ ىطإيط ثب١ِ ٝطّع  ثط ثبظاض ٣ ٝاؾؿهبت يه٤ٙي، ثهب١ْي ٣ افتجهبض  ٣      ثطا  -23 هازُ

ؾهالٝت ٣ ّهب٧ف ١ؿهجت     ؾبٝب١س٧ي ٝاؾؿبت ٣ ثبظاض٧ب  ميطٝتكْ٘ ي٤ٙي ٣ ٝبٙي زض ج٨هت اضتَهب  قهيبىيت ٣   
 ٝغبٙجبت ميطجبض  ث٦ تؿ٨يالت:

ضؾهس، فهال٥٣ ثهط     ت٤ا١س زض چ٨بضچ٤ة ض٤اثغي ٦ّ ث٦ ته٤يت ق٤ضا  ي٤ٗ ٣ افتجبض ٝهي  ثب١ِ ٝطّع  ٝي -1
اذتيبضات ٍب١٤١ي ذ٤ز َٝطض زض ٍب٤١ٟ ي٤ٙي ٣ ثب١ْي ّك٤ض، حؿت ٤ٝضز يِ يهب چ٢هس ٝه٤ضز اظ اٍهساٝبت ١ؾهبضتي ٣      

 ١ٞبيس: ٗجبٗ ثب٨ْ١ب ٣ ٝاؾؿبت افتجبض  ميطثب١ْي ٝترٚو افٞبا١تؾبٝي ظيط ضا ١يع زض ٍ

قس٥ ثب١ِ يب ٝاؾؿ٦ افتجبض   %( آذطي٠ ؾطٝبي٦ ثجت1افٞبٗ جطي٦ٞ ١َس  تب ؾَو حساّاط يِ زضنس ) (اٙو
 ؾ٨بٝساضاٟ  ؾ٤زميطثب١ْي ٝترٚو ٝت٢بؾت ثب ؾغح ٣ ٤١ؿ ترٚو اظ ٝح٘ ؾ٨ٜ 

 ٧ب ث٦ ؾ٨بٝساضاٟ ٣ يب يطزاذت يبزاـ ٣ ٝعايب  ٝسيطاٟ ا١س٣ذت٦( افٞبٗ ٝحس٣زيت يب ٤٢ٞٝفيت ت٤ظيـ ؾ٤ز ٣ ة

ع٤ض ٤ٍٝت؛ ؾٚت حٌ تَسٛ ذطيس ؾ٨بٛ تٞبٛ  ( حؿت ٤ٝضز، ؾٚت حٌ ضؤ  تٞبٛ يب ثطذي اظ ؾ٨بٝساضاٟ ث٦ج
يب ثطذي اظ ؾ٨بٝساضاٟ ٣ يب اٙعاٛ ث٦ ٣إصاض  ؾ٨بٛ ذ٤ز ٣ افٞهبٗ ٤٢ٞٝفيهت تٞٚهِ ؾه٨بٛ زض ثب٨ْ١هب ٣ ٝاؾؿهبت       

 ثب١ْيافتجبض  ميط

 ( ٙن٤ ٝج٤ظ ىقبٙيتز

 يط٥ٝس يإت٧  فبٝ٘ ٣ افضب يطاٟٝس  ا حطى٦ يت( ؾٚت نالح٧ه

٤ٝض٤ؿ اي٠ تجهط٥، ٧يإت ا١تؾهبٝي   ضؾيسٕي ث٦ ترٚيبت ٣ نس٣ض حْٜ ث٦ اٍساٝبت ١ؾبضتي ٣ ا١تؾبٝي  ٝطجـ
 ثب٨ْ١ب ذ٤ا٧س ث٤ز.  

ع  ٤ٝؽو اؾت َٝطضات الظٛ ضا ٢ٝؾ٤ض اضتَب  ؾالٝت، ثجبت ٣ قيبىيت قج٦ْ ثب١ْي ّك٤ض، ثب١ِ ٝطّ ث٦ -2
اٙٞٚٚي زض ذه٤ل ٧ط يِ اظ ٤ٝاضز ظيط تس٣ي٠ ٣ يؽ اظ ته٤يت زض قه٤ضا  يه٤ٗ ٣    ٝت٢بؾت ثب اؾتب١ساضز٧ب  ثي٠
 افتجبض، ث٦ ٤ٝضز اجطاء ٕصاضز. 

 تقيي٠ ١ؿجت ّيبيت ؾطٝبي٦؛  (اٙو

 ٕيط  ٝغبٙجبت ميطجبض ؛ ٧ب ٣ ٝيعاٟ شذيط٥ ث٢س  زاضايي تقيي٠ ١ح٥٤ عج٦َ (ة



 

   

 تقيي٠ ١ؿجت٨ب  ١َسي٢ٖي؛ (ج

 ٧ب  زاذٚي. تقيي٠ حساٍ٘ اٙعاٝبت ١بؽط ثط ١ؾبٛ ٢ّتطٗ (ز

ضفبيت ض٤اثظ ٣ َٝطضات ٤ٝض٤ؿ اي٠ تجهط٥ اظ ؾ٤  ثب٨ْ١ب ٣ ٝاؾؿبت افتجبض  ميطثب١ْي، ٝؿهت٤جت   فسٛ
 زض ٍجبٗ آ٨١ب ذ٤ا٧س ث٤ز.  افٞبٗ اٍساٝبت ١ؾبضتي ٣ ا١تؾبٝي

ٝبت ١ؾبضتي ثب١ِ ٝطّع  ثبقس، ثبيس ث٦ عطىيت ثب١ِ ٝعث٤ض ن٤ضت عطح ٧ط٦١٤ٕ زف٤  ٦ّ ٢ٝكإ آٟ اٍسا -3
ت٤اٟ عطه زف٤  ٍطاض زاز، جع زض ٤ٝاضز  ٦ّ ٤ٝض٤ؿ زف٤  ا١تؿبة  ٝسذ٘ زض اٝط ١ؾبضت ضا ١ٞي يصيطز ٣ اىطاز ش 

 جطٛ ثبقس. 

  اظ اٍساٝبت ١ؾبضتي، اٍساٝبتي اؾهت ّه٦ زض ضاؾهتب  افٞهبٗ ١ؾهبضت ثهط ثب٨ْ١هب، ٝاؾؿهبت افتجهبض          ٢ٝؾ٤ض
٧ب ٣ قطّت٨ب  ٙيعي٢ٔ زض نالحيت ثب١هِ ٝطّهع     اٙحؿ٦٢، نطاىي ٧ب  ٍطو ٧ب  افتجبض، ن٢س٣ً ميطثب١ْي، تقب١٣ي
تإؾيؽ، افغب  ٝج٤ظ، ١ؾبضت ثهط   اح٘ٝط  فٞ٘ آٝس٥ زض تٞبٝي ايطاٟ ث٤ز٥ ٣ ٝكتٞ٘ ثط اٍساٝبت ث٦  ج٤٨ٞض  اؾالٝي

 ثبقس.  ىقبٙيت، تنييطات ثجتي، ثبظؾبظ ، ازمبٛ، ا١حالٗ ٣ تهيي٦ ٝي

٢ٝؾ٤ض افٞبٗ ١ؾبضت ّبٝ٘ ٣ ىطإيط ثب١ِ ٝطّع  ثط ثبظاض يه٤ٙي، ثهب١ْي ٣ افتجهبض  ّكه٤ض ٣ ؾهبٝب١س٧ي       ث٦ -4
ٝاؾؿبت ىقبٗ زض ثبظاض ميطٝتكْ٘ ي٤ٙي، ٧ط ٦١٤ٕ ا١جبٛ فٞٚيبت ثب١ْي، فٞٚيبت ٙيعي٢ٔ ٣ يب فٞٚيبت نطاىي ت٤ؾهظ  

ق٤ز ٣ ٝطتْجهبٟ   جطٛ ٝحؿ٤ة ٝي ايطاٟ ٝي٤ض  اؾالاقربل حَيَي ٣ ح٤ٍَي ثس٣ٟ اذص ٝج٤ظ اظ ثب١ِ ٝطّع  ج٨ٞ
 ق١٤س. ٝح٤ْٛ ٝي ( ٍب٤١ٟ ٝجبظات اؾالٝي ٧19ب  زضج٦ يِ ٝبز٥ ) حؿت اٍتضبء ث٦ يِ يب چ٢س ٤ٝضز اظ ٝجبظات

ثبظيطزاذت ّٚي٦ تق٨سات ٣ ثس٧ي٨ب  ٝاؾؿبت ٝص٤ّض، ٝتضب٢ٝبً ثطف٨هس٥ ٝاؾؿهبٟ، ٧يهإت ا٢ٝهب ٣      ٝؿا٣ٙيت
 ثبقس.  ؾ٨بٝساضاٟ ٝاثط آ٨١ب ٝي

٤ٞ١زٟ قهقج٦   ي٘تقغ يب٣  يت١ؿجت ث٦ ت٤ٍو ىقبٙ  ٤ٝؽو اؾت حؿت افالٛ ثب١ِ ٝطّع يا١تؾبٝ يط٣ ١ -5
اظ  يهت ٝغبٙجه٦ ٝجه٤ظ ىقبٙ   ز٢٧س يا١جبٛ ٝ ي٣ ثب١ْ يٙي٤ يت٦ّ ىقبٙ يٝاؾؿ٦ ٝطث٤ع٦ اٍساٛ  ٣ اظ ققت ٣ ٝاؾؿبت يب

افهالٛ ٣ حؿهت     ث٦ ثب١ِ ٝطّهع  ي٢س١ٞب يٝ ييىبٍس ٝج٤ظ ق٢بؾب يا١تؾبٝ يط٣ ضا ٦ّ ١  . ٤ٝاضزيس١ٞب  ثب١ِ ٝطّع
 .يسآ٨١ب اٍساٛ ١ٞب يٚيتقغ يب٣  يتٝب٥، اذغبض، ت٤ٍو ىقبٙ يِثب١ِ ٝص٤ّض ١ؿجت ث٦ افغب  ٨ٝٚت حساّاط تب  يٜتهٞ

ثبقس. ترٚهو    ثب١ِ ٝطّع ياثالم ١ب٦ٝ يي٠ثطاؾبؼ آ يسثب ي٣ ثب١ْ ياضائ٦ ذسٝبت ي٤ٙ  ثطا يل٦١ تج٧ٚط٤ٕ -6
ن٤ضت ٕطىت٦ ذ٤ا٧س ث٤ز ّه٦ ثه٦ حؿهبة ذعا١ه٦      يلتجٚ ي٦٢ز٥ ثطاثط ٧ع يعاٟتب ٝ  ١َس  حْٜ ٝؿت٤جت جعا ي٠اظ ا
 ذ٤ا٧س قس. يع٣اض

 
حَه٤ً ثكهط    ي،٣ تحَهٌ فهساٙت ٍضهبئ    يزٍت ٣ ؾطفت زض اضائ٦ ذسٝبت ٍضبئ يفاىعا ٢ٝؾ٤ض ث٦ -24 هازُ

آحبز ٝهطزٛ   يزؾتطؾ  ىطنت ثطاثط ثطا يجبز٣ ا ي٣ ّب٧ف اعب٦ٙ زازضؾ يييتاضتَب  ّ  ،٣ ح٤ًَ ق٨ط١٣س ياؾالٝ
 :يث٦ ذسٝبت ٍضبئ

  ٝكب٣ض٥ ثهطا  ي٧٦٢ع ي٨١٠بز ذب٤١از٥ ١ؿجت ث٦ تإٝ يٜتحْ  ّك٤ض ْٝٚو اؾت زض ضاؾتب يؿتيؾبظٝبٟ ث٨ع -1
  ضىـ اذهتاله ثه٦ آٟ ؾهبظٝبٟ ثهطا      ثطا يتساضنالح يٍب٤١ٟ ت٤ؾظ َٝبٛ ٍضبئ  ٦ّ زض اجطا ياىطاز ىبٍس ت٠ْٞ ٝبٙ
 اٍساٛ الظٛ ث٦ فٞ٘ آ٣ضز.  ق١٤س، يٝ يٝكب٣ض٥ ذب٤١از٥ ٝقطى

ٞ    يٞهي ت٢ؾ يٝيبز اؾ٢بز ضؾٞ  اظ فسٛ اجطا ي١بق  زفب٣ يتٞبٝ -2 ٞ   يزض زىهبتط اؾه٢بز ضؾه  ي٣ زىهبتط ضؾه
ؾبظٝبٟ ثجت اؾ٢بز ٣ اٝالُ   االجطا الظٛ يٝيبز اؾ٢بز ضؾٞ  ازاضات اجطا يٌاظ عط  اظز٣اج ٣ عالً، زض ٝطح٦ٚ ثس٣

 ٣ اجطاء ق٤ز. يسٕيّك٤ض، ضؾ

٣ ثهب    ٣ظاضت زازٕؿهتط  يك٨٢بزث٦ ي يسٕي٢ٝؾ٤ض ّب٧ف ٝطاجقبت ْٝطض ج٨ت ضؾ ث٢س ث٦ ي٠ا ياجطائ ١ب٦ٝ آيي٠
 .ضؾس يٝ ي٥٤ٍ٦ ٍضبئ يؽضئ يت٣ ث٦ ته٤ ي٦ّك٤ض ت٨ ؾبظٝبٟ ثجت اؾ٢بز ٣ اٝالُ  ٧ْٞبض
ٟ  يتثه٦ ٣ضهق   يسٟثط١بٝه٦ قكهٜ ٤ٝضه٤ؿ ث٨جه٤ز ثركه      يّٚه  ٧ب  يبؾتؾ  اجطا  زض ضاؾتب -3 ٧هب ٣   ظ١هسا

زض ا١تَهبٗ   يـتؿهط   ّك٤ض ْٝٚو اؾت اٍساٝبت الظٛ ثطا يتي٧ب ٣ اٍساٝبت تإٝي٢ي ٣ تطث ثبظزاقتٖب٨٧ب، ؾبظٝبٟ ظ١ساٟ
 ا١جبٛ ز٧س: يطعطً ظ اظّال١ك٨ط٧ب ث٦ ذبضج اظ ق٨ط٧ب ضا  يتق٨ط٧ب ثب ا٤ٙ٣ثيؿت ظ١ساٟ زاذ٘ ٝحس٣ز٥ 



 

   

ٟ  يٖط٣ ز ٧ب  زاذ٘ ق٨ط٧ب ث٦ ض٣ـ ٝصاّط٥ ٣ ت٤اىٌ ث٦ ق٨طزاض  ٧ب ىط٣ـ ظ١ساٟ (اٙو  يفٞه٤ٝ   ٧هب  ؾهبظٝب
 يس٥ٝطث٤ط ث٦ ٝعا ي٠َٝطضات ٣ ٤ٍا١ يتثس٣ٟ اٙعاٛ ث٦ ضفب يف٤ٞٝ  ٨١بز٧ب يط٣ ؾب يطز٣ٙتيم

 يطؾهبذت٨ب  ٣ ظ يزض ٝهبضه ذسٝبت فٞه٤ٝ   ثطزاض ث٨ط٥  ىَظ ثطا ق١٤س ي٣إصاض ٝ يٌعط ي٦ّ٠ اظ اا٤ٝاٙي 
 .ثبق٢س يٝ  ق٨ط

٘  ٣ ثطاؾهبؼ ت٤اىهٌ ثه٦    يجٝص٤ّض ٦ّ ث٦ تسض  ٧ب ٣ج٥٤ حبن٘ اظ ىط٣ـ ٧ط ّساٛ اظ ظ١ساٟ (ة آٝهس٥ ثه٦    فٞه
ٟ ؾبظٝبٟ ظ يث٦ ف٤٢اٟ زضآٝس اذتهبن ٕطزز يٝ يعّ٘ ٣اض  زاض ١عز ذعا٦١ يػ٥حؿبة ٣ ٧هب ٣ اٍهساٝبت تهإٝي٢ي ٣     ١هسا

ٟ  طهن ي،ؾبٗ ٝبٙ يتٝحس٣ز يت٣ ثس٣ٟ اٙعاٛ ث٦ ضفب ٕطزز يٝ يّك٤ض تَٚ يتيتطث زض  يٖعي٠جهب   ٧هب  احساث ظ١هسا
 .ٕطزز ي٧ٞبٟ اؾتبٟ ٝ
٣  ياؾبؾه  يهطات تقٞ ي٘،ن٤ضت ٣ج٤ز ٝبظاز زضآٝس حبن٘ اظ ث٢س ى٤ً، افتجبض ٝص٤ّض نطه احساث، تْٞ زض

 .ٕطزز يٟ اؾتبٟ ٧ٝٞب  ٧ب ظ١ساٟ يٖطز يعتج٨
٣ يؽ اظ  يساضاٟذط يب يساضّك٤ض ثب ذط يتي٧ب ٣ اٍساٝبت تإٝي٢ي ٣ تطث ؾبظٝبٟ ظ١ساٟ ي٠زض ن٤ضت تيب٧ٜ ث (ج

ث٦ ن٤ضت اجهبض٥ زض   يساظ ظ١ساٟ جس  ثطزاض ؾبذتٞبٟ ظ١ساٟ زاذ٘ ق٨ط تب اتٞبٛ احساث ٣ ث٨ط٥ ي،فَس ٍطاضزاز ضؾٞ
آٟ اظ ٝجٚهل    اجبض٥ ث٨ب ق٤ز ي٣ اجبظ٥ زاز٥ ٝ ٕيطز يٝ ضّك٤ض ٍطا يتي٧ب ٣ اٍساٝبت تإٝي٢ي ٣ تطث ؾبظٝبٟ ظ١ساٟ يبضاذت

 ظ١ساٟ ّؿط ٕطزز. يٞت٤ٝضز تيب٧ٜ ٍ

 ي٠ظٝ  ْٝٚي٢س ١ؿجت ث٦ ٣إصاض ي)ؾبظٝبٟ ج٨ٖٚ٢ب ٣ ٝطاتـ( ٣ ؾبظٝبٟ ا٤ٝض اضاض  ( ٣ظاضت ج٨بز ّكب٣ضظز
 .ي٢سٝص٤ّض اٍساٛ ١ٞب  ٧ب احساث ظ١ساٟ  طا٧ب ث ث٦ ؾبظٝبٟ ظ١ساٟ يٖبٟضا

ذبضج اظ  يسزض ٝح٘ ظ١ساٟ جس يبٟؾبظٝبٟ ثجت ٣ اؾ٢بز ٣ اٝالُ ّك٤ض ْٝٚو اؾت يؽ اظ اؾتَطاض ظ١سا١ (٧ه
 يه٦ ١ؿهجت ثه٦ ا١تَهبٗ ّٚ     ٣ظاضت زازٕؿهتط  ي٣ يؽ اظ افالٛ ضؾٞ يي٣ زاضا  ٣ظاضت ا٤ٝض اٍتهبز  ق٨ط ثب ٧ْٞبض

 .يساٍساٛ ١ٞب يساضاٟذط يب يساضث٦ ذطاؾ٢بز ٣ ٝساضُ ظ١ساٟ ٝص٤ّض 
 يبٟ،%( اظ آٝهبض ظ١هسا١  ٣10 ّب٧ف ؾهبال٦١ حهساٍ٘ ز٥ زضنهس )    ييط ّ يتّب٧ف جٞق يبؾتؾ  زض اجطا -4

٣  يبٟآٝهبض ظ١هسا١   يتاظ ٣ضق يَٝبٝبت ٍضبئ يْٝٚو اؾت ض٠ٞ إٓب٧ يتي٧ب ٣ اٍساٝبت تإٝي٢ي ٣ تطث ؾبظٝبٟ ظ١ساٟ
 يَٝبٝبت ٍضهبئ  يبضزض اذت ا٢ٝيتيج٨بت  يتن٤ضت ثطذظ ٣ ثب ضفب ضا ث٦ يبٟظ١سا١ يطـيص يتآظاز ظ١ساٟ، ؽطى  ىضب
ثه٦   ي٢ٝت٨ه  ي٠تهإٝ   اظ نس٣ض ٍطاض٧ب ي٠،افالٛ قس٥ ٣ ت٢بؾت ٍطاض تإٝ يتٍطاض ز٧س. ٍضبت ثب ٙحبػ ؽطى يتساضنالح

 يهب  يهت تقَ يٌٝب٢١س تقٚ ييط ّ يسجس ٧ب  يؽ٣ اظ تإؾ  ذ٤ززاض  احْبٛ حجؽ جع زض ٤ٝاضز ضط٣ض يبثبظزاقت ٣ 
  حجؽ اؾتيبز٥ ذ٤ا٢٧س ١ٞه٤ز. زازؾهطا   يٖعي٠جب  ٧ب ٝكط٣ط ٣ ٝجبظات  ٧ب  نس٣ض حْٜ، آظاز يٌٝجبظات، تق٤

 . ٢ّس يث٢س ١ؾبضت ٝ ي٠ا  ٍضبت ثط حؿ٠ اجطا يا١تؾبٝ

افالٛ  يح٤ظ٥ ٍضبئ يؽ٧ب، ٝطاتت ضا ث٦ زازؾتبٟ ٣ ضئ ظ١ساٟ يتؽطى ي٘زض ن٤ضت تْٞ يبٟظ١سا١ يطـيص ٝطاّع
 ٝيبز ث٢س ى٤ً اٍساٝبت الظٛ ضا ث٦ فٞ٘ آ٣ض١س. يتْٝٚي٢س ثب ضفب يٍضبئ  ٧ب ح٤ظ٥  ٧ب ٣ ضئؾب ؾتبٟزاز ٢٢ّس، يٝ

٧ب ٣ اٍهساٝبت تهإٝي٢ي ٣    ؾبظٝبٟ ظ١ساٟ يؽ٣ ضئ  ٣ظاضت زازٕؿتط يك٨٢بزث٢س ث٢ب ث٦ ي ي٠ا ياجطائ زؾت٤ضاٙقٞ٘
 .ضؾس يٝ ي٥٤ٍ٦ ٍضبئ يؽضئ يت٣ ث٦ ته٤ ي٦ت٨ يتيتطث

ٝه٤ة ذه٤ز ؾهبال٦١     ثالتهس  يؿت٨ب ي٘تْٞ  ثطا ت٤ا١س ي( ٝيطاٟا ياؾالٝ  ج٤٨ٞض  )زازٕؿتط ي٦ٍضبئ ٥٤ٍ -5
 .  يسجصة ١ٞب يضٍبثت  ٣ زض ىضب ياؾترساٝ يآ٨ٕ يٌزض ؾَو افتجبضات ٝه٤ة اظ عط يسجس يحساّاط يب١هس ٍبض

( ٍهب٤١ٟ  1ٝهبز٥ ) ت٤ا١س ذسٝبت يعقْي ٍب١٤١ي ٣ ثركي اظ ٣ؽبيو ٝهص٤ّض زض   ؾبظٝبٟ يعقْي ٍب١٤١ي ٝي -6
 ٣إصاض ١ٞبيس. يت٣اجس نالح ي٣ ح٤ٍَ يَيؾبظٝبٟ ضا ثب افٞبٗ ١ؾبضت ث٦ اقربل حَ ي٘تكْ

٣ يهؽ اظ   يه٦ ت٨ ضثهظ   ش ياجطائ  زؾتٖب٨٧ب  ٣ ٧ْٞبض  زازٕؿتط يط٣ظ يك٨٢بزث٢س ثب ي ي٠ا ياجطائ ١ب٦ٝ آيي٠
 .يسذ٤ا٧س ضؾ يطا٣ٟظ يإت٧ يتث٦ ته٤ ي٥٤ٍ٦ ٍضبئ يؽضئ ييستإ



 

   

 يحه٦ ثه٦ ترٚيهبت، ال   يسٕيزض ضؾه  يـ٣ تؿهط  ي٘ٝجطٝب٦١، تؿه٨  ي٢ٝ٠ؾ٤ض ّب٧ف ف٢ب٣ ْٝٚو اؾت ث٦ز٣ٙت  -7
ج٨هت   ي٥٤ٍ،٦ ٍضبئ يؽٝجطٝب٦١ ٝعث٤ض ت٤ؾظ ضئ ي٠ف٢ب٣ ييسضا يؽ اظ تإ« ث٦ آٟ يسٕيضؾ يي٠ترٚو ٣ آ ي٠ف٢ب٣ يي٠تق»

 .يس١ٞب يٜتَس ياؾالٝ  ضاحساّاط ؽطه ؾبٗ ا٣ٗ ثط١ب٦ٝ ث٦ ٝجٚؽ ق٤ ي،ح٤ْٝت يطاتؾبظٝبٟ تقع يواٙحبً ث٦ ٣ؽب
 ٧هب   ي٢ه٦ زض ظٝ يهػ٥ ثه٦ ٣  ياجطائه   ٢ٝؾ٤ض اؾتيبز٥ اظ ذهسٝبت ّبضق٢بؾهبٟ ٣ ٝكهب٣ضاٟ زض زؾهتٖب٨٧ب     ث٦ -8
٣  يا١تؾبٝ يسٕيضؾ  ،ث٢س قبٝ٘ ضتج٦ يتنالح يم١ؾبٛ تكر ي،٣ اؾترساٝ  ازاض ي،ح٤ٍَ يع ض ثط١ب٦ٝ يع ،ض ث٤زج٦

ج٨ٞه٤ض ثه٦    يؽضئه  يؾبظٝبٟ ٣ ٝقب١٣ت حَه٤ٍ  يك٨٢بزٝكب٣ضاٟ ٣ ّبضق٢بؾبٟ ٝص٤ّض ث٦ ي يتقطى٦ ذسٝبت ّبضق٢بؾ
 . ضؾس يٝ يطا٣ٟظ يإت٧ يتته٤

  ٣ ح٤ًَ ٣ اٝه٤اٗ ز٣ٙهت، زؾهت٤ضاٙقٞ٘ ٝكهتٞ٘ ثهط ؾهبظ٣ّبض٧ب       اٙٞبٗ يتاظ ث ي٦٢زض ج٨ت حيبؽت ث٨ -9
اظ جٞٚه٦ زض ٝه٤ضز    يائه اجط  زض زؾهتٖب٨٧ب  يحَه٤ٍ  يترههه   قبمالٟ زض يؿهت٨ب   ٣ ٝب١سٕبض يٌٝرتٚو تك٤

ؾهبظٝبٟ اثهالك    يؽ٣ ضئه   زازٕؿهتط  يطج٤٨ٞض ٣ ٣ظ يؽضئ يٝكتطّبً ت٤ؾظ ٝقب٣ٟ ح٤ٍَ يٍضبئ يتاٙقبز٥ حٞب ى٤ً
 ذ٤ا٧س قس.

 
 يهصيط   يتٍسضت َٝب٣ٝت ٣ ّب٧ف آؾه  يف٣ اىعا يٝيبز ٝهطح زض ٍب٤١ٟ اؾبؾ  اجطا  زض ضاؾتب -25هازُ 

انه٘    ثط ٝج٢هب  يطاٟا ياؾالٝ  ج٤٨ٞض ي٢ٝؿجٜ، ٧ٞب٢٧ٔ ٣ ٝاثط ض٣اثظ ذبضج يطيت٢ٝؾ٤ض ٝس اٍتهبز ّك٤ض ٣ ث٦
 يط٧٣هب  ١ ٣ ياجطائه   تحٌَ ا٧ساه ثط١ب٦ٝ قكهٜ ت٤ؾهق٦، زؾهتٖب٨٧ب    يجب١ييكت  فعت، حْٞت ٣ ٝهٚحت ٣ ثطا

ٖ   يض٣اثظ ذبضج ي٦٢اٍساٝبت ذ٤ز زض ظٝ يٝؿٚح ْٝٚي٢س، تٞبٝ ٣ظاضت اٝه٤ض ذبضجه٦ ا١جهبٛ ز٢٧هس .      يضا ثهب ٧ٞهب٢٧
 : يس٤ٝاضز ظيط اٍساٛ ١ٞب  ضت ا٤ٝض ذبضج٦ ٤ٝؽو اؾت ١ؿجت ث٦ اجطا٣ظا

  ي؛ذبضج يبؾتاٍساٝبت افتٞبزؾبظ زض ؾ  ٣ اجطا يعطاح -
ج٨هبٟ ثه٦     ثب ّك٤ض٧ب  ضا٧جطز ٧ب  ي١٤سي يت٣ ت٤َ يثرك ت٤٢ؿ  الظٛ ثطا يبؾيؾ يظثؿتط٧ب ٣ قطا يجبزا -

 ٤١ؽ٤٨ض؛  ٧ب ٣ ٍسضت يٖب٢ٟٝغ٦َ، ٧ٞؿب  ّك٤ض٧ب يػ٣٥

٣  ينهبزضات ّهبال ٣ ذهسٝبت ى٢ه      ثهطا  يج٨ب١  ثب تٞطّع ثط ٣ض٣ز ث٦ ثبظاض٧ب  اٍتهبز يپٚٞبؾيز يتت٤َ -
 ي٠؛٤١ ٧ب   ث٦ ى٢أ٣ض يبثي٣ زؾت يذبضج ٕصاض  ي٣٦ جصة ؾطٝب يٝبٙ ي٠تإٝ ي،٢٨ٝسؾ

  ي؛ذبضج اظ ّك٤ض ٣ ٝكبضّت زازٟ آ٨١ب زض ت٤ؾق٦ ٝٚ يطا١يب٦ٞ٧ٟ جب١ج٦ اظ ح٤ًَ ا يتحٞب -
ثهب   يتهي ٣ ا٢ٝ يبؾيؾ يظٝح يجبزا  زض ؾغ٤ح ز٣ ٣ چ٢سجب١ج٦ ثطا يضؾٞ يپٚٞبؾيز ٧ب  يتؽطى  يطّبضٕ ث٦ -
 زض ٢ٝغ٦َ؛ يساضثجبت ٣ يب

  ثطا  زض ٕؿتط٥ ىطاٝطظ يضؾب١ ٣ ّبضآٝس اعالؿ ي٤١٠  ٣ ض٣ق٨ب ٣ اثعاض٧ب يف٤ٞٝ يپٚٞبؾياظ ز  ثطزاض ث٨ط٥ -
 ج٨بٟ؛  يزض اىْبض ف٤ٞٝ يطاٟا يٖب٣٥ اضتَب  جب يي٣ ٝق٢ب يزض اثقبز ٕيتٞب١ يطاٟا ياؾالٝ  ج٤٨ٞض يسٕب٨٧ب ز يي٠تج

  يي؛ٕطا ٣ اىطاط يؿَٜٝبث٦ٚ ثب تط٣ض  ثطا  ثطا يطاٟا ياؾالٝ  ٦ٞ٧ اْٝب١بت ج٤٨ٞض يط ّبضٕ ث٦ -
ضنهس ٣   يٌاظ عط  زض ضاثغ٦ ثب ٤ٝض٤فبت ح٤ًَ ثكط يطاٟا ياؾالٝ  ج٤٨ٞض اٙٞٚٚي ي٠اظ ٣ج٦٨ ث يب١تن -

ثب  ي٣ ٕؿتطـ ح٤ًَ ثكط اؾالٝ اٙٞٚٚي ي٠ث٦ ٝغبٙجبت ث يييبؾر٤ٖ اٙٞٚٚي، ي٠ض فطن٦ ثح٤ًَ ثكط ز يت٣ضق يفيب
  ضثظ؛  ش  زؾتٖب٨٧ب  ٧ْٞبض
 ث٤زج٦ ؾبال٦١ ّك٤ض؛  ي٧٠سه زض چ٨بضچ٤ة ٤ٍا١  ث٦ ّك٤ض٧ب  ا ت٤ؾق٦  ٨ّْٞب  ٣ افغب يٜت٢ؾ -

 يف٣ اىعا يىط٢٧ٖ يبؾي،اضتَب  اؾتَالٗ ؾ  ٣ اٍساٛ ٝاثط زض ضاؾتب يع ض ثط١ب٦ٝ -

  ؛اٍتهبز  َٝب٣ٝت

 
ٜ (، ث10تحٌَ ا٧ساه ٢ٝهسضج زض انه٤ٗ ز٧هٜ )    ٢ٝؾ٤ض ث٦ -26 هازُ ٜ ٣  يؿهت ( ٣ ث20) يؿهت ( ٍهب٤١ٟ  21) يْه

ظٟ زض آٟ ٣  يٖب٨١٥بز ذب٤١از٥ ٣ جب يتت٤َ»ثط  يثط١ب٦ٝ قكٜ ٝج٢ يّٚ ٧ب  يبؾتا١ساظ ٣ ؾ ا٧ساه ؾ٢س چكٜ ي،اؾبؾ
  ٢ٝس ٢ٝؾ٤ض ث٨ط٥ ث٦ يع٣ ١ «١بٟث٦ ١َف ؾبظ١س٥ آ يػ٧٥ب ٣ ت٤ج٦ ٣ ٦ فطن٦ظ١بٟ زض ٧ٞ ي٣ ٍب١٤١ يقطف يح٤ٍَ ييب اؾت

٣  ياجطائي ٤ٝؽي٢س ثهب ؾهبظٝب١س٧    زؾتٖب٨٧ب ي٣٦ ٝت٤اظٟ، ّٚ يساضت٤ؾق٦ يب ي٢سظ١بٟ زض ىطآ يا١ؿب١ ي٦جبٝق٦ اظ ؾطٝب



 

   

 ٧هب،  يبؾهت زض ؾ ييتفساٙت ج٢ؿه  يْطزا٤ٝض ظ١بٟ ٣ ذب٤١از٥ زض زؾتٖب٥، ١ؿجت ث٦ افٞبٗ ض٣ يؾبظٝب١ يٖب٥جب يتت٤َ
 يؾهتبز ٝٚه   ياثالم  ذ٤ز زض آٟ چ٨بضچ٤ة، ثطاؾبؼ قبذه٨ب يٞبتآثبض تهٞ يبثيذ٤ز ٣ اضظ  ٧ب ٣ عطح٨ب ثط١ب٦ٝ

 . ي٢سظٟ ٣ ذب٤١از٥ اٍساٛ ١ٞب

٧هب ٣   ثط١بٝه٦  ٧ب، يبؾتؾ ي٣ٌ تغج يبثي٤ٝؽو اؾت ض٠ٞ اضظ  ج٤٨ٞض يبؾتا٤ٝض ظ١بٟ ٣ ذب٤١از٥ ض ٝقب١٣ت
عه٤ض ؾهبال٦١ ثه٦     ظ١بٟ ٣ ذب٤١از٥، ٕهعاضـ آٟ ضا ثه٦   يت٣ضق  قبذه٨ب  زؾتٖب٨٧ب ٣ ضنس ٝؿتٞط اضتَب  عطح٨ب

 . يساضائ٦ ١ٞب يطا٣ٟظ يإت٧

٣ اٙعاٝبت  يوقبذه٨ب ٣ ٣ؽب يف١ؾبضت ٣ يب  ٝبز٥ زض ذه٤ل ١ح٥٤ افٞبٗ، ؾبظ٣ّبض٧ب ي٠ا ياجطائ ١ب٦ٝ آيي٠
  ؾبظٝبٟ، ٝقب١٣ت ا٤ٝض ظ١بٟ ٣ ذهب٤١از٥ ٣ ثهب ٧ْٞهبض    يك٨٢بزيٝص٤ّض، ث٦   قبذه٨ب  اضتَب  ثطا ياجطائ  زؾتٖب٨٧ب

 . يسذ٤ا٧س ضؾ يطا٣ٟظ يإت٧ يتته٤ ث٦ٍب٤١ٟ  ي٠ا يتٝب٥ يؽ اظ ته٤ قف ضثظ،  ش ياجطائ  زؾتٖب٨٧ب يطؾب

 
٣  يٝٚه   ،ّكهب٣ضظ   ثب٨ْ١هب  ي٦ؾطٝب يف٢ٝؾ٤ض اىعا ث٦ ق٤ز ي( اجبظ٥ زاز٥ ٝ ز٣ٙت )ثب١ِ ٝطّع ث٦ -27 هازُ
ٟ ا ياؾهالٝ   ج٨ٞه٤ض   ثب١ِ ٝطّهع   ٣ ذغ٤ط افتجبض يالت٦ّ اظ ٝح٘ تؿ٨ ي٢ٝبثق يٝبٙ ي٠تإٝ ٧ب  ي٦٢ؾپ٦ ٧ع  يهطا

ز٣ٙهت زض   ي٦ؾهطٝب  اىعايفث٦ حؿبة  يس٥ٝحبؾج٦ ٣ زض حؿبث٨ب ثجت ٕطز 1394ؾبٗ  يبٟٝص٤ّض تب يب  ت٤ؾظ ثب٨ْ١ب
 .يسآٟ ثب١ِ ٢ٝؾ٤ض ١ٞب

 
ْٝٚهو   ياتٞه   ؾبظٝبٟ ا١طغ ي،اٍتهبز َٝب٣ٝت ياثالم يّٚ ٧ب  يبؾتؾ يكجطزاجطاء ٣ ي  ضاؾتب زض -28 هازُ

ؾهبظٝبٟ،    ثهب ٧ْٞهبض    ا ٧ؿهت٦  يؿبت٣ تإؾ يط٣ٕب٨٧ب١  اضغطاض يظَٝبث٦ٚ ثب قطا يعطح ٝٚ ي٠اؾت ١ؿجت ث٦ تس٣
اٍساٛ ٣ ث٦  ضثظ  ش ٖب٨٧ب زؾت يطٝؿٚح، ٣ظاضت ّك٤ض، ٣ظاضت ا٤ٝض ذبضج٦ ٣ ؾب يط٧٣ب ١ يجب١ي٣ظاضت زىبؿ ٣ يكت

٣ ١ؾبضت ؾبظٝبٟ   آٟ ثب ضا٧جط  ْٝٚي٢س ١ؿجت ث٦ اجطا ضثظ  ش ياجطائ  ؾب١س. زؾتٖب٨٧بثط يطا٣ٟظ يإت٧ يتته٤
 .ي٢ساٍساٛ ١ٞب يطاٟا ياتٞ  ا١طغ

 
اٍهساٝبت   يٝٚه  يت٢ٝبىـ ٣ ا٢ٝ ي٣٠ تإٝ  ا ّك٤ض زض تطاظ ٍسضت ٢ٝغ٦َ يت٤اٟ زىبف يفاىعا ٢ٝؾ٤ض ث٦ -29 هازُ
 :ٕطزز يظيط ٝق٤ٞٗ ٝ

 :يٌاظ عط ياضتَب  ت٤اٟ ثبظزاض١سٕ -1
 ي٤ٝقْ يس ت٤اٟ ت٤ٙ يفت٤ؾق٦ ٣ اىعا (اٙو
 زض ؾغ٤ح ٝرتٚو ثطز ٤ّتب٥، ٝت٤ؾظ ٣ ث٢ٚس ييت٤اٟ يساى٢س ٤٧ا يتت٤ؾق٦ ٣ ت٤َ (ة

 ٣ ٢ّتطٗ يا٠ٝ ثب ٧سه اؾتَطاض ّبٝ٘ ؾبٝب٦١ ىطٝب١س٧ ياضتجبع  ٧ب قج٦ْ يض٣ظضؾب١ ت٤ؾق٦ ٣ ث٦ (ج

 يساتٝت٢بؾت ثب ت٨س ييحبت٧ب  تؿٚ ؾبٝب٦١ يتٞبٝ  ؾبظ ٤٧ق٢ٞس ٣ ٝتحطُ (ز

 يؿتيٝؿٚح تط٣ض  ٤ٝاج٦٨ ٣ تَبث٘ ثب ٕط٨٧٣ب  ثطا يبظاٍالٛ ٤ٝضز ١ يس٣ ت٤ٙ يعطاح يٌ،تحَ ( ٧

 يكطىت٦ي  ث٦ ؾالح٨ب يبييزض يط٧٣ب ١ يعتج٨ يٌاظ عط يبييت٤ؾق٦ ت٤اٟ زض (٣

 يِت٤اٟ ج٢ٔ اْٙتط١٣ يتت٤ؾق٦ ٣ ت٤َ ( ظ

 يزىبف ث٤زج٦ اظ يزىبف ي٦ث٢ يتؾ٨ٜ ت٤َ يفٝؿٚح ٣ اىعا يط٧٣ب ١  ا انالح ؾبذتبض ث٤زج٦ -2
ٝؿٚح  يط٧٣ب ١ ي٣ ١ؾبٝ ي٣ ٝطاّع آ٤ٝظق يزىبف يـن٢ب يطؾبذت٨ب ظ  ٣ ٤١ؾبظ يفعطح آٝب  ٣ اجطا ي٦ت٨ -3

ٟ    ّبضثط ييط٣ تن ي٧٠ب ث٦ ذبضج اظ ق٨ط٧ب ثب اذتهبل  ظٝ زض ع٤ٗ ثط١ب٦ٝ ٣ ا١تَبٗ يبزٕبٟ ٢ٝؾه٤ض   ٧هب ثه٦   ٢ٝبؾهت يبزٕهب
 ز٣ضاٟ ؾبذت  ٣اٛ ثطا يمتره يٌالظٛ اظ عط جبضافت ي٣٠ تإٝ يساحساث ٝطاّع جس  ثطا يبظ١ افتجبض ٤ٝضز ي٠تإٝ

 ّبضآٝس يط٧٣ب ١ يتتطث  ٝؿٚح ثطا يط٧٣ب ١ يٝطّع آ٤ٝظق يييتاضتَب  ّ -4

 ٝؿٚح يط٧٣ب آة ٣ ثطً زض ١  ،ا١طغ  ٧ب اظ ج٦ٚٞ زض ح٤ظ٥ ي٤ٝ٦٢اضز ٧ع ؾبظ  ي٣٦٢ ث٨ ييج٤ نطى٦ -5

 



 

   

آٟ   ٣ انالحبت ٣ اٙحبٍهبت ثقهس   1380ز٣ٙت ٝه٤ة ؾبٗ  ياظ َٝطضات ٝبٙ يثرك يٜت٢ؾ ٍب٤١ٟ -30 هازُ
 .ق٤ز يٝ يصز٣ض٥ ثط١ب٦ٝ قكٜ ت٢ي  ثطا

 
 اجطائي ٤ٞ١زٟ احْبٛ اي٠ ٍب٤١ٟ ٣ ١ؾبضت ثط حؿ٠ اجطا  احْبٛ ثط١ب٦ٝ قكٜ: ٢ٝؾ٤ض ث٦ -31 هازُ

٧ب  ١ؾبضتي ؾبال٦١ ثط١ب٦ٝ ضا اظ ؾبٗ ز٣ٛ ثط١ب٦ٝ زض چ٨بضچ٤ة ثط١ب٦ٝ قكٜ ت٤ؾق٦ ٣ ثطاؾبؼ  ز٣ٙت ٕعاضـ -1
ضؾهس   ٧ب  ثرك٨ب ٣ ىه٤ٗ ٦ّ تب يبيبٟ اضزيج٨كت ٝب٥ ٧ط ؾبٗ ث٦ ته٤يت ق٤ضا  اٍتهبز ٝهي  قس٥ ثط١ب٦ٝ ا٧ساه انالح

 ٕطزز.   اضائ٦ ٝي ٝجٚؽ ق٤ضا  اؾالٝي  ١ٞبيس. اي٠ ٕعاضـ حساّاط تب يبيبٟ ٝطزاز ٝب٥ ٧ط ؾبٗ ث٦ ت٢ؾيٜ ٝي

اي٠ ٍب٤١ٟ ت٤ؾهظ ؾهبظٝبٟ ٣ ثهب ٧ْٞهبض  ؾهبيط       يبظاجطائي ٤ٝضز ١  ٧ب ٧ب ٣ زؾت٤ضاٙقٞ٘ ١ب٦ٝ تٞبٝي آيي٠ -2
 /ةضؾس. زؾتٖب٨٧ب  اجطائي ت٨ي٦ ٣ ث٦ ته٤يت ٧يإت ٣ظيطاٟ ٝي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

رئيسّيحترويجهسشٕراياسالييْيأت

 َٝهطضات ٣ ٣ت٢َهيح ٍه٤ا١ي٠    ٍهب٤١ٟ تهس٣ي٠   ( 4ٝهبز٥ ) ١ب٦ٝ زاذٚي ٝجٚؽ ق٤ضا  اؾالٝي ٣  آيي٠احتطاٝبً، زض اجطا  

احكام هَرز ًياز اجراي ترًاهِ ششن تَسـؼِ التظـازي،   اليحِ زض٤ٝضز ٤ٍا١ي٠ ١ؾط ٝقب١٣ت  25/3/1389ّك٤ض ٝه٤ة 

 ٕطزز. تَسيٜ ٝي اجتواػي ٍ فرٌّگي جوَْري اسالهي ايراى
 قَاًيي هعاٍى



 

   

 است.رعايت شده 

 است. )با نظر كارشناسي(رعايت شده 

 شود.است، داليل مغايرت به ضميمه تقديم ميرعايت نشده 

 دارد 


 َدارد

 دارد 


 َدارد

 
دار

 د



 دارد 


 َدارد

.َدارد 
ّدارد.اصم/اصٕليغايررٔدنياميغايررت ا

 گردد.ضًيًّتقدرىيي

كمتدٔرٍقٕاَيٍَظرادارِ  

يعئٌيحتروقٕاَيٍ

كل تِ شرح زير  ًظر ايي ازارُ 25/3/1389( لاًَى تسٍيي ٍ تٌميح لَاًيي ٍ همررات كشَر هظَب 4( هازُ )4( ٍ )2احتراها زر اجراي تٌسّاي )

گرزز: تمسين هي

 

سي قّتقدرى:-1

 ٍجالً تَسيٜ ١ٖطزيس٥ اؾت  - 134هازُ 

-          در و در تاريخ               تقديممورخ             قبالً در جلسه علني شماره  /مجلس     كميسيون 

 قانون اساسي( رد شده و اينك: 58)موضوع اصل 
 

 با تغيير اساسي 

 

   پيش از انقضاء شش ماه 

 

 با انقضاء شش ماه 

 

 ٝجسزاً ٍبث٘ ييك٨٢بز ث٦ ٝجٚؽ     

 

 (قيٌَٕتدٔرٍٔتُقيحقٕاَئٍيقرراتكشٕر:4(ييدِ)2دراجراي ُد)-2

 

 ١ٖبضـ ٍب١٤١ي ٣ ٣يطايف ازثي تَسيٞي آيي٠ اليح٦زض 

 

 :َييّداخهييجهس)شكهي(ازَظرآريٍ-3

 -131هازُ  -الف

 ٤ٝض٤ؿ ٣ ف٤٢اٟ ٝكرم -ا٣ٗ

 

         زالي٘ ٙع٣ٛ ت٨ي٦ ٣ ييك٨٢بز زض َٝس٦ٝ -ز٣ٛ

 

      ٤ٝاز  ٝت٢بؾت ثب ان٘ ٤ٝض٤ؿ ٣ ف٤٢اٟ -ؾ٤ٛ

 

    اٝضبء َٝبٝبت ٝؿا٣ٗ ضا -136هازُ  -ب

 

سيٞي زاضا  -142هازُ  -ج  ٤ٝاج٦ ثب ايطاز    اؾت ٣ ييك٨٢بز آٟ ث٦ ف٤٢اٟ                               اليح٦ َت

ُد)-4 جراي  ييد4ِدرا صٕب4)( شٕري قرراتك قٕاَئٍي قيح تدٔرٍٔتُ قيٌَٕ )

25/3/1331: 

أل:ازَظرقيٌَٕاسيسي؛

 تقديوي تا قاًَى اساسي تطَركلي هغايرت اليحِ 

  نفر از نمايندگان )مشروط به تصويب مجلس( 80با تقاضاي كتبي 

 بدون تغيير اساسي 

  نفر از نمايندگان 80با تقاضاي كتبي كمتر از 

.ٝيثبقس  

 ثبقس.١ٞي   

 يِ ٤ٝض٤ؿ 

 ٤ٝض٤ؿيِاظثيف 

 

 ثبقس.١ٞي 

 ثبقس.ٝي 

 ٝبز٥ ٣احس٥ 

 ٤ٝاز ٝتقسز 



 

   

.َدارد 

ّدارد،دنيااميغاايررت اا

 شٕد.ضًيًّتقدرىيي

.َدارد 

ّدارد،دنيااميغاايررت اا

 شٕد.ضًيًّتقدرىيي

.َدارد 

ّدارد،دنيااميغاايررت اا

 شٕد.ضًيًّتقدرىيي

شدِاست. 

دنيااميغاايررت ااَّشاادِاساات،

 شٕد.ضًيًّتقدرىيي



 شٕدًَي

شٕديي 



 َدارد.





 َدارد.



 

اَداز؛ْييكهيَظيؤسُدچشىدٔو:ازَظرسييست

    اًداز هغايرت ّاي كلي ًظام ٍ سٌد چشن تقديوي تا سياست اليحِ 


ازَظرقيٌَٕ رَييّ؛سٕو:

 تقديوي تا قاًَى ترًاهِ هغايرت اليحِ 

 

؛داخهييجهس)ييْٕي(َييّآريٍازَظرچٓيرو:

 ًاهِ داخلي هجلس هغايرت  تقديوي تا قاًَى آييي اليحِ -الف 

 

 رعايت اصل ّفتاد ٍ پٌجن قاًَى اساسي -411هادُ  -ب 

 

  

 رأي ًوايٌدگاى               ٍ ًياز تِ                     هَجة اصالح يا تغيير ترًاهِ هصَب -481هادُ  -ج 

 

 شَز. تؼساز يك ترگ اظْارًظر تِ ضويوِ تمسين هي 

 

 هديركل تدٍيي قَاًيي

 
___________________________________________________ 
 
 

(قيٌَٕاسيسييغيررت156(اصم)5تقدرًيازحيثپيشگيريازٔقٕعجرو ي ُد)الرحّ-5

 
 

ازٔقٕعجروقِٕقضيئيّپيشگيرييعئَتاجتًيعئ  

  

2 

3 



 

   

 كل تدييه قًاویه ضمیمٍ وظر ادارٌ

 
: ييٌيستُداتٔدالرميغيررت

ِ  است تٌظين گرزيسُ ٍ هثْن هي ّاي اٍل تا پٌجن هرسَم تَزُ ػٌَاى اليحِ ترذالف آًچِ زر هَرز ترًاهِ -1 ششـوي تـِ     تاشس. لاًَى ترًاهـ

 تظَية ًرسيسُ چگًَِ هوكي است تراي اجراي آى احكاهي ٍضغ شَز.

 ( تؼاريف ٍ اذتظارات شكر شَز.1تؼاريف ٍ اذتظارات لثل از همسهِ شكر شسُ كِ ذالف آييي ًگارش لاًًَي است ٍ تايس زر هازُ) -2

( لـاًَى  5اجرائي ًاظر تِ تٌس)ب( لاًَى ترگساري هٌالظات آهسُ تا تؼريف رايج زستگاّْاي اجرائـي زر هـازُ)  آًچِ زر تؼريف زستگاُ  -3

 هسيريت ذسهات كشَري زر تؼارع است.

 ( هثٌي تر لغَ لَاًيي هغاير تا اطَل تٌميح لَاًيي هتؼارع است.2( هازُ)6شيل تٌس) -4

تر اسـت. ضـوي ايٌكـِ     طحيح« هٌالظِ ػوَهي»الوللي  تا تَجِ تِ لريٌِ تيي« ظِ هحسٍزهٌال»( تِ جاي ػثارت 3( هازُ)2تِ ًظر زر تٌس) -5

 الوللي زر لاًَى ترگساري هٌالظات يافت ًشس. كلوِ هٌالظِ تيي

 ّاي كلي ... ٍ جلَگيري از فساز هحل اًتماز است. تَزى لرارزاز تا تَجِ تِ شفافيت التظازي هَضَع اجراي سياست تشريض هحرهاًِ -6

 ( لاًَى هسيريت ذسهات كشَري است.125هغاير هازُ)« حسالل تِ اًسازُ ًرخ تَرم»( اليحِ از جْت ػسم رػايت 7( هازُ)5تٌس) -7

 يك)ٍاٍ( ًياز است....« ًْازّاي »ٍ « تؼاًٍي»تيي كلوات  ( اليحِ، 8زر هازُ) -8

ٍ يـا  « تؼـاًٍي، غيرزٍلتـي   ذظَطـي، »تْتـر اسـت تـا ػثـارت     ( اليحِ، ٍافي تر همظَز ًيست ٍ 12( هازُ)2زر تٌس)« غيرزٍلتي»كلوِ  -9

 (.13زر هازُ)« غيرزٍلتي»اطالح گرزز ٍ ّوچٌيي است كلوِ « ذظَطي ٍ تؼاًٍي»

( لاًَى اساسي هثٌي  تر استفازُ از زتاى فارسـي زر هتـَى   15( اليحِ هرلَم تا اطل پاًسزّن)15( هازُ)2زر تٌس)« طرح شًريك»ػثارت  -10

 ت.رسوي، هغاير اس

سـْاهساراى  »( لاًَى هجازات اسالهي آهسُ است ٍ ػثارت 20( زر هازُ)23( هازُ)4هجازاتْاي ًاظر تر اشراص حمَلي هَرز ًظر تٌس) -11

 زر ايي تٌس از لحاظ حمَلي ًاهأًَس است. « هؤثر

 



  



 

   

 ٣ج٤ز ١ساضز 

 ق٤ز.٣ج٤ز زاضز ٦ّ ث٦ قطح ضٞي٦ٞ تَسيٜ ٝي 

 ٣ج٤ز ١ساضز 

 ق٤ز.٣ج٤ز زاضز ٦ّ ث٦ قطح ضٞي٦ٞ تَسيٜ ٝي 

 .الظٛ اؾت 

 .الظٛ ١يؿت 

كماسُيدٔتُقيحقٕاَيٍَظرادارِ

 

 25/3/1389( ٍب٤١ٟ تس٣ي٠ ٣ ت٢َيح ٤ٍا١ي٠ ٣ َٝطضات ّك٤ض ٝهه٤ة  4(  ٝبز٥ )3( ٣ )1احتطاٝب زض اجطا  ث٢س٧ب  )

ٕطزز: ث٦ قطح ظيط تَسيٜ ٝيّ٘  ١ؾط اي٠ ازاض٥

 

 (:1دراجراي ُد) -1
 تقديمي قوانين متعارض  اليحودرخصوص -انف

         

 

  تبطتقديمي قوانين مز اليحودرخصوص  -ب

                 

 

 (:3دراجراي ُد) -2

قانونگذاري در اين ىاي بو عمل آمده  بزرسيبا عنايت بو  

 موضوع    
 

 

و داليددل ضددزور  بددزس سددوابن قددانوني  ............تعددداد 

 شود. قانونگذاري بو ضميمو تقديم مي

 
 
 
 يدرركماسُيدٔتُقيحقٕاَيٍ

 


