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 . سغيضاعچي ثبٌٗي ػٜضٙ ثبٗي ثٚ ٗلغ  -2-5

 .ٓبٙ اػتجبع ثبكض 3ًٚ ٓي ثبيـت صاعاي ثغاثغ ثب كغّ پيٞؿت  سغيضاعظٔبٗت٘بٓٚ ثبٌٗي ثٚ ٗلغ  -3-5

عٝػ  16ضاًثغ تب ؿابػت  دپيلٜ٘بص سٞص عا ثغاؿبؽ كغايػ ٓ٘بهصٚ ت٘ظيْ ٝ  صٛا٘ضگبٕ ثابيـتي ٜبصايل٘اپ -6

 25ًيِاٞٓتغ   -تضاعًبت كغًت ٓضيغيت تُٞيض ثغم ٌٗاب ٝاهاغ صع ٌٗاب     ثٚ اصاعٙ 28/11/97 ٓٞعر يٌل٘جٚ

صاجخ  11ٝاصِٚ عأؽ ؿبػت  پيلٜ٘بصات. صاعٗض ٌٗب تـِيْ ٝ عؿيض صعيبكت كٜيضؿِئي ٗيغٝگبٙ-ػاؿٔغػ جبصٙ
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ٛبي جضاگبٗٚ ثٚ تغتيات تؼيايٖ كاضٙ صع طياَ صع ُلابف       پيلٜ٘بص ٓ٘بهصٚ ثبيض تبيپ ٝ صع ؿٚ ٗـشٚ صع پبًت

 گغصص . سغيضاعتـِيْ  6 ٝادضي ثٚ ٗلبٗي تؼييٖ كضٙ صع ث٘ض

تـييغ صع ػجبعات يب اعهبّ ثبكض ٝ ثب ٜٓغ سٞعصگي ، پبى كضگي ٝ يب  پيلٜ٘بصات ثبيـتي ثضٕٝ ٛغگٞٗٚ هِْ -1-8

 ٝ آعبء پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ تبئيض كضٙ ثبكض .

 ثبكض : اؿ٘بص ٓ٘بهصٚ ثٚ كغح ػيغ ٓي -1-9

 .اُق ( صػٞت٘بٓٚ ٓ٘بهصٚ 

 ة ( اؼالػبت ٝ كغايػ ٓغثٞغ ثٚ ٓ٘بهصٚ .

 . سغيضاع( تيپ هغاعصاص ٓصٞة  پ

 پغصاست . ٓ٘بهصٚ ، ُدـٖ اٗجبّ تؼٜضات ٝ پيقٛبي ظٔبٗتبٓٚ كغًت صع  ( كغّ ت

 .ؿبٍ گظكتٚ 5ٝ صع  ٓيِيبعص عيبٍ 3ثٚ اعػف  اؿيض ؿُٞلٞيياعائٚ دضاهَ يي ٓٞعص هغاعصاص كغٝف ث( 

ٝ اعائٚ  اؿبؿ٘بٓٚ ٝ آسغيٖ عٝػٗبٓٚ عؿٔي ٓغثٞغ ثٚ تـييغات كغًت ٝ صاعٗضگبٕ آعبء ٓجبػ ٝ تؼٜض آٝع ج(

 . اؿ٘بص عؿٔي ثغاي صاعٗضگبٕ آعبء ٓجبػ ٝ تؼٜض آٝع كغًتاصَ گٞاٛي آعبء اػ صكتغسبٗٚ 

 ًغص .پيلٜ٘بصصٛ٘ضٙ سٞاٛضتـِيْ  ٓ٘بهصٚ صع كغًتصػٞت٘بٓٚ ٛٔغاٙ ثبٓ٘بهصٚ عا ٗـشٚ اػ اؿ٘بص يي سغيضاع -2-9

 گبٗٚ هغاع گيغص : ٛبي ؿٚ اؿ٘بص ٓ٘بهصٚ ثبيض ثٚ تغتيت ػيغ صع پبًت -3-9

پبًت )اُق( دبٝي ظٔبٗت٘بٓٚ ثبٌٗي ٝ يب چي تعٔيٖ كضٙ ثبٌٗي يب كيق ٝاعيؼ ٝجٚ ٗواض ثذـابة كاغًت    

ٓبٙ صاعاي اػتجبع  3ثٚ كغح تؼييٖ كضٙ صع صػٞت٘بٓٚ ٓ٘بهصٚ سٞاٛض ثٞص ًٚ ثبيض دضاهَ ٓضيغيت تُٞيض ثغم ٌٗب 

جبع پيلٜ٘بصٛب پبيبٕ يبثض ٝ ٗيبػ ثٚ تجضيض ٓبٙ هبثَ تٔضيض ثبكض . چ٘بٗچٚ ٓضت اػت 3ثٞصٙ ٝ ثؼضاػ إٓ ٗيؼ ثٚ ٓضت 

 ٛبي تأٓيٖ ظٔبٗت٘بٓٚ ثب تٞاكن ؼغكيٖ اهضاّ سٞاٛض كض . ظٔبٗت٘بٓٚ ثبكض ثغاي ججغإ ٛؼي٘ٚ

 ثبكض :  پبًت )ة( ًٚ دبٝي ٓضاعى طيَ ٓي

پيلٜ٘بص ٜٓغ ٝ آعبء  ًٚ ثبيـتي ثٚعى ٝ اؼالػبت سٞاؿتٚ كضٙ ٓضاؿبيغ ٝ  9اؿ٘بص ٓ٘بهصٚ تؼييٖ كضٙ صع ث٘ض 

 ثبكض .كضٙ صٛ٘ضٙ ٜٓٔٞع 

ثبكض ٝ هئت پيلاٜ٘بصي ثبياض ثصاٞعت هؽؼاي ثبكاض . ظأ٘ب  هئات         پبًت )ج( ٓذتٞي پيلٜ٘بص هئت ٓي
 ٓبٙ اػتجبع صاكتٚ ثبكض . 3كٞص ٝ ثغاي ٓضت پيلٜ٘بصي ثبيض ثب هيض دغٝف ، ػضص ٝ ثٚ عيبٍ ٝ تٞآب  ٗٞكتٚ 
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كضٙ  پاكت الك و مُهرٝ جٔؼب  صع ُلبف يب  الك و مُهر شدهٛغيي اػ ؿٚ پبًت اُق ، ة ٝ ج ثبيض  -4-9
صع ٓ٘بهصٚ پبًت ٓظًٞع ٝ ُلبف إٓ ٗبّ ٝ ٗلبٗي كغًت ً٘٘ضٙ  3صيگغي گظاكتٚ كٞص ٝ عٝي ٛغيي اػ 

 ٝ ٓٞظٞع ٓ٘بهصٚ ثٚ ٝظٞح ٗٞكتٚ كضٙ ثبكض .

ٛبي ٓذتٞي پيلٜ٘بص ثبيض ثٞؿيِٚ پيي پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ ثٚ ٗلبٗي تؼييٖ كضٙ صع صػٞت٘بٓاٚ ٓ٘بهصاٚ    پبًت -1-17
 . گغصص سغيضاعتـِيْ 

 ٝ اسظ گغصص .ٓؽبُجٚ ، ٛبي تذٞيِي ثبيض عؿيض ثب هيض تبعيز ًبَٓ ٝصٍٞ  صع ٓوبثَ تـِيْ پبًت -2-17

كٞص ، صع صاٞعتيٌٚ ثاٚ ٓٞهاغ صعيبكات ٗلاٞص ،       صع ٓٞعص پيلٜ٘بصاتي ًٚ ثب پـت ؿلبعكي اعؿبٍ ٓي -3-17
 ٓـئُٞيتي ٗشٞاٛض صاكت . سغيضاع

طًغ گغصيضٙ اؿت ثٚ تغتيت ػياغ يٌاي    6ث٘ض ٛبي ٓذتٞي پيلٜ٘بصٛب صع ؿبػت ٝ تبعيشي ًٚ صع  پبًت -11-6
 ًٔيـيٕٞ ٓ٘بهصٚ ثبػ سٞاٛض كض .پؾ اػ صيگغي ثٚ ٝؿيِٚ 

 اُظًغ ٝ  كٞم 9-3اُق : اثتضا پبًت اُق ثبػ سٞاٛض كض . ٛغگبٙ ٓذتٞي ايٖ پبًت ثٚ تغتيت تؼييٖ كضٙ صع ث٘ض 
 كغايػ صيگغ ايٖ صؿتٞعاُؼَٔ ًبَٓ ٗجبكض ، پيلٜ٘بص ٓغصٝص ٝ پبًبت صيگغ ٓلتٞح ٗشٞاٛض كض ٝ ػي٘ب  ثاٚ      
 ض كض .پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ ٓـتغص سٞاٛ    

 ثبػ  ثلغدي ًٚ صع ثبال ثيبٕ كض صع پبًت صذيخ گظاعصٙ كضٙ ٝ ًبَٓ ثبكض ، پبًت  ة : ٛغگبٙ پبًت 
 سٞاٛض كض ٝ چ٘بٗچٚ پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ ٓضاعى ٓٞعص صعسٞاؿت صع آگٜي ٓ٘بهصٚ ٝ ايٖ صؿتٞعاُؼَٔ عا اعائٚ   

 ؿياغ اياٖ صاٞعت پبًات      ٓلتاٞح سٞاٛاض كاض ، صع    ٝ پبًات ، ٝ دبئؼ كغايػ تلشيص صاصٙ كاٞص    

 هغاع صاصٙ كاٞص   هئتي ٗجبيض صع پبًت  پيلٜ٘بصكٞص . ٛيچگٞٗٚ  ػي٘ب  ثٚ پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ ٓـتغص ٓي ٓبُي   

 ًبَٓ ٝ ٓ٘ؽجن ثب كغايػ اػالّ كضٙ ٗجبكض ، پيلٜ٘بص عص ٝ ؿپؾ ٗـجت ثٚ اكتتابح   ٝ صع صٞعتيٌٚ پبًت   

 ٓٞعص هجٍٞ ٝاهغ كضٙ اؿات اهاضاّ ٝ ٓجابُؾ پيلاٜ٘بصي آٜٗاب       پيلٜ٘بص صٛ٘ضگبٗي ًٚ پيلٜ٘بص آٜٗب پبًت   
 ٗـجت ثٚ تؼييٖ ثغٗضٙ اهضاّ ٗٔبيض . سغيضاعگغصص تب  صٞعتجِٔؾ ٓي  

تذت ٛيچ كغايؽي دن اٗتوبٍ يب ٝاگظاعي هغاعصاص ثٚ ؿيغ عا ٗضاعص ٝ صع صٞعت ثغٝػ چ٘ايٖ ػِٔاي    كغٝك٘ضٙ
 تٞاٗض هغاعصاص عا كـز ٗٔبيض . ، ٓي كغٝك٘ضٙ پؾ اػ ظجػ ظٔبٗت٘بٓٚ سغيضاع

% ٓجِؾ هغاعصاص ظٔبٗت٘بٓٚ ُدـٖ 17ثبيض صع ػٓبٕ آعبء هغاعصاص ٓؼبصٍ  هغاعصاص ، ثغٗضٙ ٓ٘بهصٚ ٓي 7 ٓؽبثن ٓبصٙ

 ثبكض . ٓيٓظًٞع  اعائٚ ٗٔبيض ٝ تغتيت اؿتغصاص إٓ ٓؽبثن ٓبصٙ سغيضاعاٗجبّ تؼٜضات عا تٜيٚ ٝ ثٚ 
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عا صع استيبع هغاعصاص  7 عٝػ ثؼضاػ ثغٗضٙ كضٕ ، ظٔبٗت٘بٓٚ ٓٞظٞع ٓبصٙ 17 ثغٗضٙ ٓ٘بهصٚ ِٓؼّ اؿت ظغف ٓضت

بء ٝ ظٔئٚ پيلٜ٘بص سٞص تـِيْ ٗٔٞصٙ اؿت عآعا اي اػ إٓ  ٗٔٞٗٚهغاع صٛض ٝ ٓتٖ هغاعصاص عا ًٚ هجال   سغيضاع

ؿاپغصٙ كاغًت صع   تـِيْ ٗٔبيض . صع ؿيغ اي٘صٞعت  سغيضاعپيلٜ٘بصي سٞص ٜٓغ ٝ آعبء ٝ ثٚ ثغاؿبؽ هئت 

ثضٕٝ ٛيچگٞٗاٚ تلاغيلبت اصاعي ظاجػ ٝ ثغٗاضٙ      سغيضاعًٚ تـِيْ ٗٔٞصٙ اؿت ثٚ ٗلغ  5ٚ ٓٞظٞع ث٘ض هصب٘ٓ

ٚ دبظغ ثاٚ  ّ ثغٗضٙ ٓ٘بهصٝٓظًٞع دن ٛيچگٞٗٚ اػتغاض يب اصػبيي ٗـجت ثٚ إٓ ٗشٞاٛض صاكت . چ٘بٗچٚ ٗلغ ص

ٖ    سغيضاعاٗؼوبص هغاعصاص ٗلٞص ؿپغصٙ ٝي ٗيؼ ظجػ سٞاٛض كض ٝ ؿپؾ  ٗبٓاٚ ٓؼابٓالت    ثغؼجان ظاٞاثػ ٝ آئاي

 كغًت اهضاّ سٞاٛض ٗٔٞص .

 ً٘٘ضگبٕ ثبؿاتث٘بي ثغٗاضگبٕ اٍٝ ٝ صّٝ ثاٚ آٗابٕ ٓـاتغصص سٞاٛاض        كغًت 5اُق : ؿپغصٙ ٛبي ٓ٘ضعج صع ث٘ض 

 كٞص . ثغٗضٙ صّٝ پؾ اػ ػوض هغاعصاص ثب ثغٗضٙ اٍٝ ٓ٘بهصٚ ٓـتغص ٓي كض . ؿپغصٙ    

 هغاعصاص ٓـاتغص سٞاٛاض    7ة : ؿپغصٙ ثغٗضٙ ٓ٘بهصٚ پؾ اػ اعائٚ ظٔبٗت٘بٓٚ ُدـٖ اٗجبّ تؼٜضات ٓٞظٞع ٓبصٙ 

 ٙ كض . ػضّ تـِيْ ايٖ ظٔبٗت٘بٓٚ ثٚ ٓ٘ؼُٚ ايٖ اؿت ًٚ ثغٗضٙ اػ آعبء ٝ ٓجبصُٚ هغاعصاص ساٞصصاعي ًاغص     

 ظجػ ٝ ثغٗضٙ ٛيچگٞٗٚ دن اػتغاض يب اصػبيي ٗشٞاٛض صاكت . سغيضاعاؿت ٝ ٝجٚ ؿپغصٙ ثٚ ٗلغ    

ثٚ ٛيچگٞٗٚ توبظبي اؿتغصاص تغتيت اثغ صاصٙ ٗشٞاٛض كض ٝ ًِيٚ ٓلبص پيلٜ٘بص دضاهَ پؾ اػ تـِيْ پيلٜ٘بصات 

 ثبكض .ٓؼتجغ  ٓبٙ 3ثبيـتي ثغاي 

اثٜابّ  ساٞعصگي ٝ   ً٘٘ضگبٕ ظٖٔ ٓؽبُؼٚ اؿ٘بص ٝ ٓضاعى استالف ٝ اكتجبٙ هِْ چ٘بٗچٚ يٌي اػ كغًت -1-17

ت٘بهص صع اؿ٘بص ٓلبٛضٙ ٗٔبيض ٝ يب صع صٞعتيٌٚ ٗـجت ثٚ ٓلّٜٞ إٓ ٓلاٌٞى ثبكاض صع إٓ صاٞعت    

ٌبت تظًغ صاصٙ كضٙ پؾ اػ عؿيضگي ثٚ ٓٞظٞع ٗ سغيضاعاػالّ ٝ  سغيضاعثالكبصِٚ ٓٞظٞع عا ًتجب  ثٚ 

 عا عٝكٖ ٗٔٞصٙ ٝ ثٚ ًِيٚ كغًت ً٘٘ضگبٕ اثالؽ سٞاٛض ٗٔٞص .

 

 هغاعصاص ػَٔ سٞاٛض كض . 6 پغصاست ثغاؿبؽ ٓبصٙ
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ثبياض هئات پيلاٜ٘بصي ساٞص عا     پيلٜ٘بصات ثبيـتي ثضٕٝ هيض ٝ كغغ ٝ صغيخ ثبكض ٝ پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ  -1-19

 ٗظغ صاكتٖ تٞظيذبت ٓغثٞؼٚ ثؽٞع هؽؼي اعائٚ ٗٔبيض .پيٞؿت ٝ صعٝ ٓلشصبت ك٘ي  كغايػثبتٞجٚ ثٚ 

% اظابكٚ ٝ ياب اػ إٓ ًاْ    25 ثٚ سضٓبت ٓٞظٞع هغاعصاصهغاعصاص  11ٓؽبثن ٓلبص ٓبصٙ تٞاٗض  ٓي سغيضاع -2-19

 .ٗٔبيض 

عابء  ثٚ پيلٜ٘بصات كبهض آعبء ، ٓجْٜ ، ٓلغٝغ ٝ ٓشضٝف ٝ ثضٕٝ ؿپغصٙ ٝ پيلٜ٘بصاتي ًٚ پؾ اػ اٗو -3-19

 ٓضت ٓوغع صع آگٜي ٓ٘بهصٚ ٝاصَ كٞص ، تغتيت اثغ صاصٙ ٗشٞاٛض كض .

 

 

 ٗبّ ٝ آعبء پيلٜ٘بص صٛ٘ضٙ
 

 ٓ٘بهصٚ گظاع :

 كغًت ٓضيغيت تُٞيض ثغم ٌٗب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5 ) 

 



 

 

 ثٚ ٗلبٗي :    ٚ ) * (                        ٗظغ ثٚ ايٌ٘

 صع* (                           كغًت ٗٔبيض ، ُاظا اياٖ ثبٗاي اػ )   ٓغثٞغ ثٚ              ٓبيَ اؿت صع ٓ٘بهصٚ 

 عيبٍ                       ثغاي ٓجِؾ ثٚ ػضص      (                       ٓوبثَ ) ** 

تعاأيٖ ٝ عياابٍ (                 ذغٝف                                    ) ث

ثبٗي اؼالع صٛض ًٚ پيلاٜ٘بص   ثٚ ايٖ            ٗٔبيض چ٘بٗچٚ ) * * ( تؼٜض ٓي

اٗجابّ  ً٘٘ضٙ ٗبٓجغصٙ ٓٞعص هجٍٞ ٝاهغ كضٙ ٝ ٓلبعاُيٚ اػ آعبي هغاعصاص ٓغثٞغ يب تـِيْ ظٔبٗت ُدـٖ  كغًت

 عا ًٚ  ٛغ ٓجِـي عيبٍ                              تبٓيؼإهغاعصاص صع ٓضت ٓوغع اؿتٌ٘بف ٗٔٞصٙ تؼٜضات 

ٓؽبُجٚ ٗٔبيض ثٚ ٓذط صعيبكت اُٝيٖ توبظبي ًتجي ٝاصاِٚ           كغًت ) * * ( 

ياب اهبٓاٚ   ثضٕٝ ايٌ٘ٚ ادتيبجي ثٚ اثجبت اؿاتٌ٘بف           اػ ؿٞي كغًت ) * * ( 

 يب دٞاُٚ ًغص  صعٗگ صع ٝجٚ صُيَ ٝ يب صضٝع اظٜبعٗبٓٚ يب اهضآي اػ ٓجبعي هبٗٞٗي يب هعبيي صاكتٚ ثبكض ، ثي

 ثپغصاػص .         كغًت ) * * ( 

ٚ صعسٞاؿت اب ثا٘اٞصٙ ٝ ثاغ ثاجاتاؼآ     اصاعي عٝػبػت اغ ؿاب آساتظأابٗاتا٘ابٓاٚ ٖ ااي

ثغاي ٓضت ؿٚ ٓبٙ صيگاغ هبثاَ تٔضياض سٞاٛاض ثاٞص ٝ صع                ) * * ( كغًت

 يض ً٘ض ٝ يب ) * (عا تٔضظٔبٗت٘بٓٚ صٞعتي ًٚ ثبٗي ٗتٞاٗض يبٗشٞاٛض ٓضت ايٖ 

صع ايٖ صٞعت ثبٗي ٓتؼٜاض اؿات ثاضٕٝ      تٔضيض ٗ٘ٔبيض ، ٓٞججبت تٔضيض عا كغاْٛ ٗـبػص ٝ ثبٗي عا ٓٞاكن ثب

 (** هّٞ كٞم عاصع ٝجٚ يب دٞاُٚ ًغص )ٚ ٓجضص ثبكض ٓجِؾ ٓغجايٌ٘ٚ ادتيبج ثٚ ٓؽبُ

 پغصاست ً٘ض.

 

 

         

  

 ٗٞكتٚ كٞص . سغيضاع) * * ( ٗبّ 

 

 ٗٞكتٚ كٞص . كغٝك٘ضٙ) * ( ٗبّ 



 

   تؼٜض ٗبٓٚ ثبٌٗي كٔبعٙ                  ٓؼؽٞكب  ثٚ هغاعصاص كٔبعٙ                            ٓٞعر             

 ٝ ) * * (     ٓ٘ؼوض ثيٖ ) * (                        

ايٖ ثبٗي ثغاي ُدـٖ اجغاي تؼٜضاتي ًٚ ثٔٞجت هاغاعصاص          ث٘ب ثٚ صعسٞاؿت ) * (   

ً٘اض   ثٚ ػٜضٙ گغكتٚ اؿت تؼٜض ٓي          االكبعٙ صع هجبٍ تؼٜضاتي ًٚ ) * (          كٞم

 ث٘ب ثٚ تلشيص ) *   * (        صع صٞعتيٌٚ ) * (         

اػ اٗجبّ ٝ اجغاي ٛغيي اػ تؼٜضات ٗبكيٚ اػ هغاعصاص ٓظًٞع تشِق ٝعػص تب ٓيؼإ                            عيبٍ 

ثٚ ٛغ ػ٘ٞإ ٝ ٛغ جٜتي ًٚ سٞص تلشيص سٞاٛاض            ٛغ ٓجِـي عا ًٚ ) ** (

ٕٝ ايٌ٘ٚ ٓذتبج ثٚ صضٝع اظٜبعٗبٓٚ يب اهضآي اػ صاص ، ٓؽبُجٚ ٗٔبيض ٝ ثٚ ٓذط صعيبكت اُٝيٖ توبظبي ًتجي ثض

ٓاجاغاي هابٗاٞٗاي ٝ هاعابئي ياب ٓوابّ صيگاغ صاكاتٚ ثابكاض ٝ ياب ٗيبػ ثاٚ اثاجبت هاصٞعٝ ياب تشِق ) 

صاكتٚ ثبكض ، ثالصعٗگ صع ٝجٚ يب دٞاُٚ ًغص ) ** (            * (              

 ثپغصاػص .                

 اؿت ٝ ث٘بثٚ صعسٞاؿت        جبع اياٖ ظٔابٗاتا٘ابٓٚ تاب آساغ ٝهات اصاعي عٝػ          اػاتا ٓاضت

ت كٞص هبثَ تٔضيض سٞاٛاض ثاٞص ٝ   ثغاي ٓضتي ًٚ صعسٞاؿ            ) ** (

 صٞعتيٌٚ ثبٗي ٗتٞاٗض ٝ يب ٗشٞاٛض ٓضت ايٖ ظٔبٗت٘بٓٚ عا تٔضيض ٗٔبيض يب ) * (صع 

ٓضت ٓغهّٞ كٞم ٗؼص ثبٗي كغاْٛ ٗـبػص ٝ ثبٗي عا دبظغ ثٚ تٔضيض ٗ٘ٔبيض ،  ٓٞججبت تٔضيض عا هجَ اػ اٗوعبي

ثبٗي صع ايٖ صٞعت ٓتؼٜض اؿت ثضٕٝ ايٌ٘ٚ ادتيبج ثٚ ٓؽبُجٚ ٓجضص ثبكض ٓجِؾ ٓغهاّٞ كاٞم عا صع ٝجاٚ ياب     

 پغصاست ً٘ض .              دٞاُٚ ًغص ) ** (

 

 

          

 

 ٗٞكتٚ كٞص . سغيضاع) * * ( ٗبّ 

 

 ٗٞكتٚ كٞص . كغٝك٘ضٙ) * ( ٗبّ 

 


