ریاست جوَْری
ساسهاى هذیزیت ٍ بزًاهِریشی کطَر

الیحه برنامه ششم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

()9911-9911

ویرایش جدید

الیحِ بزًاهِ ضطن تَسعِ اقتػادی،اجتواعي ٍ فزٌّگي جوَْری اسالهي ایزاى
()9911-9911

زض ضاؾتبي تحٌَ ا٧ساه ؾ٢س چكٜا١ساظ ثيؿت ؾب ٣ ٦ٙاخطاي ؾيبؾت٧بي ّٚي ثط١ب ٦ٝقك ٜت٤ؾق ٣ ٦اٍتهبز َٝبٝ٣تي ،ثطاي
ؾبٗ٧بي  ،1395-1399اّذاف ،پيصبيٌي هٌابع هالي ،اٍلَیتّا ٍ احكام هَرد ًياس زض چبضچ٤ة ثط١ب ٦ٝقكٜ
ت٤ؾق ٦اٍتهبزي ،اختٞبفي  ٣ىطٖ٢٧ي ث ٦قطح ظيط ت٢ؾي ٣ ٜاضائٝ ٦يٕطزز.

 اّذاف

هادُ 9
ث٢ٝ ٦ؾ٤ض زؾتيبثي ث ٦ضقس اٍتهبزي ٝت٤ؾظ ؾبٙيب 8 ٦١زضنس  ٣ضطيت خي٢ي  0/34زض ؾبٗ پبيب١ي ثط١ب ،٦ٝا٧ساه ّٞي ّالٟ
 ٣ثرف ٧بي اٍتهبزي ث ٦تيْيِ خسا )2( ٣ )1( ٗ٣تقييٝ ٠يق١٤س.
جذول شماره ( -)1تصویر شاخص های مهم اقتصاد کالن در برنامه ششم توسعه
ردیف

نام شاخص

واحذ انذازه گیری

1394

1399

1

تولیذ ناخالص داخلی

هشار میلیارد ریال به قیمت ثابت 1383

2552

3515

)متوسط رشذ ساالنه) 8

تولیذ سزانه

میلیون ریال به اسای هز نفز به قیمت
ثابت 1383

2559

3558

(متوسط رشذ ساالنه) 657

3

بهزه وری کل عوامل تولیذ

شاخص()1394=111

155

115

(متوسط رشذ ساالنه) 258

4

نزخ بیکاری

درصذ

11

7

(متوسط بزنامه) 952

5

تشکیل سزمایه ثابت ناخالص

هشار میلیارد ریال به قیمت ثابت 1383

528

1585

(متوسط رشذ ساالنه) 1554

6

هشینه های مصزفی بخش خصوصی

هشار میلیارد ریال به قیمت ثابت 1383

1536

1376

(متوسط رشذ ساالنه) 558

7

صادرات غیز نفتی کاال و
خذمات(بذون معیانات گاسی)

میلیون دالر

42586

112689

(متوسط رشذ ساالنه)2158

8

واردات کل

میلیون دالر

66558

143342

(متوسط رشذ ساالنه) 1656

9

نقذینگی

هشار میلیارد ریال

1517

2327

(متوسط رشذ ساالنه) 18

11

نزخ تورم

درصذ

(1153مرکس آمار)

859

(متوسط بزنامه) 958

2

1

متوسط در برنامه ششم (درصذ)

کطاٍرسی

ًفت

هعذى

253

5

1858
257

455

254

253

252

سایز

755

جوع

آب ٍ بزق

متوسط رشذ ساالنه بهزه
وری کل عوامل
تولیذ(درصذ)

صنعت و معذن

ٍ گاس

متوسط رشذ ساالنه
سزمایه گذاری(درصذ)

852

3159

2558

1951

1557

4455

1353

1554

ساختواى

متوسط رشذ ساالنه
اشتغال(درصذ)

159

251

456

354

559

357

5

955

456

359

ارتباطات

متوسط رشذ ساالنه ارسش
افشوده(درصذ)

5

953

858

953

853

654

853

1954

558

8

خذهات*

ضاخع ّا

غٌعت

حول ٍ ًقل

ٍ اًبارداری

جذول شماره ( :)2تصویر متغیرهای اقتصادی بخش های اقتصادی در دوره برنامه ششم

(درغذ)

556

 هٌابع هالي ٍ سزهایِگذاری

هادُ 2
٢ٝبثـ ٤ٝضز ١يبظ ثطاي زؾتيبثي ث ٦ا٧ساه ثط١ب ٦ٝقك ٜث ٦قطح خسا )4( ٣ )3( ٗ٣ثطآ٣ضز ٝيق١٤س:
جذٍل ضوارُ ( :)9هٌابع هالي ساالًِ سزهایِ گذاری بزًاهِ ضطن تَسعِ بِ تفكيک رٍشّای هختلف تاهيي

ف٤٢اٟ

ٝجٚل(٧عاض ٝيٚيبضز ضيبٗ)

ؾ ٜ٨اظ ّ٘(زضنس)

٢ٝبثـ ثرف فٝ٤ٞي ثطاي ت ِٚٞزاضايي ٧بي ؾطٝبي ٦اي

1050
578
950
1800
240
1020
1607

14.5
8
13.1
24.8
3.3
14.1
22.2

3229

911

ن٢س ً٣ت٤ؾقٚٝ ٦ي
ثبظاض ؾطٝبي٦
تؿ٨يالت ثبْ١ي
اظ ٝح٘ آ٣ضز ٥ثرف ذه٤ني
٢ٝبثـ زاذٚي قطّت٨بي زٙ٣تي ٨١ ٣بز ٧بي فٝ٤ٞي ميط زٙ٣تي
٢ٝبثـ ٝبٙي ذبضخي
جوع

2

258

جذٍل ضوارُ ( :)2بزآٍرد هٌابع ٍ هػارف بَدجِ عوَهي دٍلت در بزًاهِ ضطن تَسعِ٧ -عاض ٝيٚيبضز ضيبٗ

عٌَاى ضاخعّ/ذف کوي

9912

9911

هتَسط رضذ ساالًِ بزًاهِ

درآمذهای عمومی

112919

366418

2615

233312

2915

سایز درآمذها

32317

73116

1717

واگذاری داراییهای سزمایهای

646

126511

1414

منابع حاصل اس صادرات نفت و میعانات گاسی

64113

119916

1313

فزوش اموال منقول و غیزمنقول

417

1515

2618

واگذاری طزحهای تملک داراییهای سزمایهای

1

51

-

51717

14.7

فزوش اوراق مشارکت و اسناد خشانه اسالمی

111

511

3811

فزوش سهام شزکتهای دولتی

111

1

-11111

سایز داراییهای مالی

5112

1717

-1911

کل منابع

253751

544756

2157

اعتبارات هشینهای

165217

347112

16

اعتبارات تملک داراییهای سزمایهای

31414

1521

3711

اعتبارات تملک داراییهای مالی

71

45513

4514

کل مصارف

253752

544756

2157

816.2

درآمذهای مالیاتی

26112

واگذاری داراییهای مالی

 اٍلَیتّا ٍ هسائل هحَری

هادُ 9
زض عي ؾبٗ ٧بي ٤ٝ ، 1395-1399ض٤فبت ظيطٝ ،ؿبئ٘ ٝح٤ضي ثط١بٝ ٦ٝي ثبقس ّ ٦عطح ٧ب  ٣پط٣غ٧ ٥بي ٝطتجظ ثب آ٨١ب ٣
ٞ٧چ٢ي ٠ثط١ب٧ ٦ٝب  ٣پط٣غ٧ ٥بي ٝه٤ة ؾتبز ىطٝب١س٧ي اٍتهبز َٝبٝ٣تي زض ث٤زخ ٦ضيعي ؾبال ٦١اظ ا٤ٙ٣يت ثطذ٤ضزاض ذ٤ا٢٧س
ث٤ز.
 .1هَضَعات خاظ راّبزدی قب ٘ٝآة ٝ ٣حيظ ظيؿت
 .2هَضَعات خاظ هكاى هحَر قب ٘ٝت٤ؾق ٦ؾ٤اح٘ ْٝطا ٣ ٟحبقي ٦ق٨ط٧ب
 .3هَضَعات خاظ بخطي پيطزٍی اقتػاد قبٝ ٘ٝقس ٣ ٟن٢بيـ ٝقس١يٕ ،طزقٖطي ،تطا١عيت  ٣ح َ٘١ ٣ ٘ٞضيٚي،
ى٢ب٣ضي اعالفبت  ٣اضتجبعبت ،ا١طغي
3

 .4هَضَعات خاظ کالى فزابخطي قبٝ ٘ٝحيظ ّؿت ّ ٣بض ،اقتنبٗ ،تبٝي٢ٝ ٠بثـ ٝبٙي ثطاي اٍتهبز ّك٤ض،
ت٤ا٢ٞ١س ؾبظي ٝحطٝ٣ي ٣ ٠ىَطا

 احكام هَرد ًياس

هـادُ 2
ث٢ٝ ٦ؾ٤ض تحٌَ نطى٦خ٤يي زض ٧عي٧٦٢بي فٝ٤ٞي ،انالح ١ؾب ٛزضآٝسي زٙ٣ت ٞ٧ ٣چ٢يٍ ٠غـ ٣اثؿتٖي ث٤زخ ٦ث١ ٦يت تب
پبيب ٟثط١ب ٦ٝقك:ٜ
 .1ثطٍطاضي ٧طٕ ٦١٤ترييو ،تطخيح  ٣يب ٝقبىيت ٝبٙيبتي خسيس عي ثط١ب٤٢ٞٝ ٦ٝؿ اؾت.
 .2ف٤اضو ٤ٝض٤ؿ ٝبزٍ 38 ٥بٝ ٟ٤١بٙيبت ثط اضظـ اىع٣ز ٣ ٥ث٢س٧بي آٞ٧ ٣ ٟچ٢ي ٠ف٤اضو آالي٢سٕي ٤ٝض٤ؿ تجهط ٥يِ
ٝبزٝ ٥صّ٤ض  ٣ف٤اضو اضظـ اىع٣زٕ ٥بظ عجيقي  ٣ف٤اضو قٞبضٕ٥صاضي ذ٤زض٧٣ب ث ٦قطح شي٘ ت٤ظيـ ٝيٕطزز:
اٙو) ف٤اضو ٤ٝض٤ؿ ث٢س (اٙو) ٝبزٍ )38( ٥بٝ ٟ٤١بٙيبت ثط اضظـ اىع٣زٝ ،٥طث٤ط ث٧ ٦ط اؾتب ،ٟث ٦حؿبة تٞطّع ٣خ ٥٤آٟ
اؾتب١ ٟعز ذعا٦١زاضي ّ٘ ّك٤ض ٣اضيع  ٣ت٤ؾظ ق٤ضاي ثط١ب٦ٝضيعي  ٣ت٤ؾق ٦اؾتب ٟث١ ٦ؿجت قبذم٧ب  ٣ضطايجي ّ٦
ث٤ٝ ٦خت آيي١٠ب٦ٝاي ّ ٦ثب پيك٨٢بز ٝكتطُ ؾبظٝب٣ ٣ ٟظاضترب٧٦١بي ا٤ٝض اٍتهبزي  ٣زاضايي ٣ ٣ظاضت ّك٤ض ث٦
ته٤يت ٧يأت ٣ظيطاٝ ٟيضؾس ،ثي ٠ق٨طزاضي٧ب  ٣ز٧يبضي٧بي آ ٟاؾتب ٟت٤ظيـ ٝيٕطزز .ؾ ٜ٨ض٣ؾتب٧بي ىبٍس
ز٧يبضي ،ث ٦حؿبة ىطٝب١ساضي ق٨طؾتبٝ ٟطث٤ع٣ ٦اضيع ذ٤ا٧س قس تب نطه ا٤ٝض فٞطا ٣ ٟآثبزا١ي ٞ٧ب ٟض٣ؾتب٧ب ق٤ز.
ة) ف٤اضو ٤ٝض٤ؿ ث٢س٧بي (ة)( ،ج) ( ٣ز) ٝبزٍ )38( ٥بٝ ٟ٤١بٙيبت ثط اضظـ اىع٣زٞ٧ ٣ ٥چ٢ي ٠ف٤اضو ٤ٝض٤ؿ ٍبٟ٤١
اضظـ اىع٣زٕ ٥بظ عجيقي  ٣ف٤اضو قٞبضٕ٥صاضي ذ٤زض٧٣ب ٤ٝض٤ؿ ث٢س ج ٝبزٍ 43 ٥بٝ ٟ٤١صّ٤ض ث ٦حؿبة تٞطّع ٣خ٥٤
ث١ ٦ب٣ ٛظاضت ّك٤ض ١عز ذعا٦١زاضي ّ٘ ّك٤ض ٣اضيع ٝيق٤ز٣ .خٝ ٥٤صّ٤ض حساّثط تب پب١عزٝ ٜ٧ب ٥ثقس ث١ ٦ؿجت ثيؿت
زضنس ( )%20ؾّ ٜ٨الٟق٨ط٧ب ،پ٢دب ٥زضنس ( )%50ؾبيط ق٨ط٧ب ٣ ،ؾي زضنس ( )%30ض٣ؾتب٧ب ثطاؾبؼ
قبذم٧بيي ّ ٦ث٤ٝ ٦خت زؾت٤ضاٙقٚٞي ّٝ ٦كتطّبً ت٤ؾظ ؾبظٝب٣ ٣ ٟظاضت ّك٤ض اثالك ٝيق٤زٝ ،حبؾج ٣ ٦ثي٠
ق٨طزاضي٧ب  ٣ز٧يبضي٧ب ت٤ظيـ ٝيٕطزز .ؾ ٜ٨ض٣ؾتب٧بي ىبٍس ز٧يبضي ،ث ٦حؿبة ىطٝب١ساضي ق٨طؾتبٝ ٟطث٤ع٣ ٦اضيع
ذ٤ا٧س قس تب حؿت َٝطضات ٝ ٣ه٤ثبت ّٞيت٧٦بي ثط١ب٦ٝضيعي ق٨طؾتب٧ٟب نطه ا٤ٝض فٞطا ٣ ٟآثبزا١ي ق٨ط٧ب،
ض٣ؾتب٧ب  ٣ق٨طُ ٤١ ٣احي ن٢قتي آ ٟق٨طؾتب ٟق٤ز.
ٞ٧چ٢ي ٠ؾي زضنس ف٤اضو اضظـ اىع٣ز ٥زضيبىتي اظ ٣احس٧بي تٙ٤يسي ٝؿتَط زض ق٨طُ٧ب ٤١ ٣احي ن٢قتي
ق٨طؾتب٧ٟب ثطاي تبٝي ٠ظيطؾبذت٧ب  ٣تْٞي٘ پط٣غ٧٥بي ١ي ٦ٞتٞب ٛق٨طُ٧ب ٤١ ٣احي ن٢قتي  ٣ق٨طؾتب ٟثب
4

ته٤يت ّٞيت ٦ثط١ب٦ٝضيعي ق٨طؾتب ٟزض اذتيبض قطّت ن٢بيـ ّ٤چِ  ٣ق٨طُ٧بي ن٢قتي اؾتبٍ ٟطاض ٝيٕيطز .اي٠
ؾ ٜ٨اظ ٝجٚل ٝطث٤ط ث ٦ق٨ط٧بي آ ٟق٨طؾتب ٟث١ ٦ؿجت ّؿط ٝيٕطزز.
ج) ف٤اضو ٤ٝض٤ؿ تجهطٝ )1( ٥بزٍ )38( ٥بٝ ٟ٤١بٙيبت ثط اضظـ اىع٣ز ٥زضذه٤ل ٣احس٧بي آالي٢سٝ ٥ؿتَط زض ٧ط
ق٨طؾتب ٟث١ ٦ؿجت تأثيطٕصاضي (قست) آالي٢سٕي  ٣خٞقيت ق٨ط٧ب  ٣ض٣ؾتب٧بي ٝتأثط ،ثب ١ؾط ّٞيت ٦ثط١ب٦ٝضيعي ٧ط
ق٨طؾتب ٟثي ٠ق٨طزاضي٧ب ،ز٧يبضي٧ب  ٣ىطٝب١ساضي٧بي ٧ط ق٨طؾتب( ٟثطاي ض٣ؾتب٧بي ىبٍس ز٧يبضي) ،ت٤ظيـ ٝيق٤ز،
تب زض ضاؾتبي اضتَبء  ٣ث٨ج٤ز ٝحيظظيؿت  ٣ضىـّ ،ب٧ف يب خٕ٤ٚيطي اظ ف٤ا ٘ٝآالي٢سٕي  ٣ترطيت ٝحيظظيؿت ،اضائ٦
 ٣ث٨ج٤ز ذسٝبت ث٨ساقتي  ٣زضٝب١ي ،ايدبز  ٣ت٤ؾق ٦ظيطؾبذت٧بي ق٨طي  ٣ض٣ؾتبيي ،ت٤ؾق٨ٖ١ ٣ ٦ساضي ىضب٧ب ٣
ّٞطث٢س٧بي ؾجع ٣ ٣ضظقي ٧عي ٦٢ق٤ز.
زض ن٤ضتي ّ ٦آ٤ٙزٕي ٣احس٧بي ثعضٓ تٙ٤يسي ث ٦ثيف اظ يِ ق٨طؾتب ٟزض يِ اؾتب ٟؾطايت ّ٢س ،ف٤اضو ٝعث٤ض ث٦
١ؿجت تأثيطٕصاضي (قست) آالي٢سٕي  ٣خٞقيت ق٨طؾتب٧ٟبي ٝتأثط ،ثب ١ؾط ق٤ضاي ثط١ب٦ٝضيعي  ٣ت٤ؾق ٦اؾتب ٟثي٠
ق٨طؾتب٧ٟبي ٝتأثط ت٤ظيـ ٝيق٤ز.
زض ن٤ضتي ّ ٦ق٨طؾتب٧ٟبي ٝتأثط اظ آ٤ٙزٕي زض ز ٣يب چ٢س اؾتب٣ ٟاٍـ قس ٥ثبق٢س ،ف٤اضو آالي٢سٕي ٣احس٧بي ثعضٓ ث٦
١ؿجت تأثيطٕصاضي (قست) آالي٢سٕي  ٣خٞقيت ق٨طؾتب٧ٟبي ٝتأثط اؾتب٧ٟب ،ثب ١ؾط ّٞيت٦اي ٝتكْ٘ اظ ٞ١بي٢سٕب٣ ٟظاضت
ّك٤ض ،ؾبظٝبٝ ٟسيطيت  ٣ثط١ب٦ٝضيعي٣ ،ظاضت ا٤ٝض اٍتهبزي  ٣زاضايي (ؾبظٝب ٟا٤ٝض ٝبٙيبتي ّك٤ض)  ٣ؾبظٝب ٟحيبؽت
ٝحيظظيؿت ثي ٠اؾتب٧ٟبي ٝتأثط ت٤ظيـ ٝيق٤ز.
آيي١٠ب ٦ٝاخطايي ٝطث٤ط ث ٦پيك٨٢بز ؾبظٝب ٣ ٟؾبظٝب ٟحيبؽت ٝحيظ ظيؿت ٣ ٣ظاضت ن٢قتٝ ،قس ٣ ٟتدبضت ٣ ٣ظاضت
ّك٤ض ت٨ي ٣ ٦ث ٦ته٤يت ٧يأت ٣ظيطاٝ ٟيضؾس.
٤ٙ .3ايح ث٤زخ ٦ؾبال ٦١ثب اثت٢بي ثط ظيط ثط١ب٧٦ٝبي ؾ ٦ؾب ،٦ٙزض چبضچ٤ة ايٍ ٠ب ٣ ٟ٤١ثب افٞبٗ تقسي٘٧بي الظ ٛثب ت٤خ ٦ث٦
تح٤الت  ٣قبذم٧بي اٍتهبزي ،اختٞبفي  ٣ىطٖ٢٧ي ت٨ي ٣ ٦تَسيٝ ٜدٚؽ ق٤ضاي اؾالٝي ٝيق٤ز.
 .4زض اخطاي ٝبزٍ )16( ٥بٝ ٟ٤١سيطيت ذسٝبت ّك٤ضي زؾتٖب٧٥بي اخطايي ْٚٝي٢س تب پبيب ٟثط١ب ٦ٝقك ٜت٤ؾق ٦نس زضنس
اظ ٣احس٧بي فٚٞيبتي ذ٤ز ضا ثطاؾبؼ ث٤زخ٦ضيعي ٝجت٢ي ثط فْٚٞطز ازاض٢٢ّ ٥س .زض ٤ٝضز آ ٟزؾت ٦اظ زؾتٖب٧٥بي اخطايي
ّ ٦ثركي اظ ىقبٙيت٧بي ذ٤ز ضا ثطاؾبؼ ث٨بي تٞب ٛقس ٥ازاضٝ ٥يٞ١بي٢سٝ ،جبٙني ّ ٦ثطاؾبؼ تيب١ٜ٧ب ٦ٝفْٚٞطز ث٦
حؿبة ٣احس ٝدطي (فٚٞيبتي) ىقبٙيت ٣إصاض قس٣ ٥اضيع ٝيٕطزز ث ٦ف٤٢ا ِّٞ ٟتَٚي قس ٣ ٥ث٧ ٦عيٍ ٦٢غقي ٢ٝؾ٤ض
ٝيق٤ز  ٣ثس ٟ٣اٙعا ٛث ٦ضفبيت ٍ٤ا١يَٝ ٣ ٠طضات فٝ٤ٞي حبّ ٜثط زؾتٖب٧٥بي زٙ٣تي  ٣نطىبً ثطاؾبؼ آيي١٠ب٧٦ٝبي
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ٝبٙيٝ ،قبٝالتي ،ازاضي  ٣اؾترساٝي ّٝ ٦تض ٠ٞپيفثي٢ي ١ح١ ٥٤ؾبضت ثط ٧عي٧٦٢ب  ٣تحٌَ ا٧ساه پيفثي٢ي قس ٥اؾت،
٧عيٝ ٦٢يق٤ز.
 .5قط٣ؿ عطح  ٣پط٣غ٧٥بي ت ِٚٞزاضايي ؾطٝبي٦اي ٚٝي خسيس زض ز٣ض ٥ثط١ب ٦ٝقك ٜت٤ؾق ٦نطىبً ثب پيك٨٢بز ؾبظٝب ٟث٦
ته٤يت ٧يبت ٣ظيطاٝ ٟيضؾس.
 .6ث ٦زٙ٣ت اخبظ ٥زازٝ ٥يق٤ز ثب ثبظٖ١طي  ٣مطثبٖٙطي عطح٧بي ت ِٚٞزاضايي٧بي ؾطٝبي٦اي ٤ٝخ٤ز ،عطح٧بيي ضا ّ٣ ٦اخس
قطايظ ٝصّ٤ض زض ٝبزٍ )23( ٥ب« ٟ٤١اٙحبً ثطذي ٤ٝاز ثٍ ٦ب ٟ٤١ت٢ؾي ٜثركي اظ َٝطضات ٝبٙي زٙ٣ت (١ »)2يؿت٢سٝ ،تٍ٤و
ٞ١بيس.

هـادُ 1
ث٢ٝ ٦ؾ٤ض انالح  ٣تَ٤يت ٦ٞ٧خب١ج١ ٦ؾبٝ ٛبٙي ّك٤ض ٞ٧ ٣چ٢ي ٠تؿ٨ي٘ ٝجبزالت ٝبٙي اظ عطيٌ تبٝي٢ٝ ٠بثـ ٝبٙي زاذٚي ٣
ذبضخي ،زؾتٖب٧٥بي اخطايي  ٣ثب٧ِ١بي فب٤ٝ ٘ٝؽي٢س زض اؾتيبز ٥اظ تؿ٨يالت ٝبٙي ذبضخي ٤ٝاضز ظيط ضا ضفبيت ّ٢٢س:
 .1تٞبٝي عطح٧بي زؾتٖب٧٥بي اخطايي ّ ٦اظ تؿ٨يالت ٝبٙي ذبضخي اؾتيبزٝ ٥يّ٢٢س ثب ضفبيت ؾيبؾت٧بي ّٚي ان٘
چ ٣ ٘٨چ٨بض (ٍ )44ب ٟ٤١اؾبؾي ثب ٝؿئٙ٤يت ٣ظيط  ٣يب ثبالتطيَٝ ٠ب ٛاخطايي زؾتٖب ٥شيضثظ  ٣تبييس ق٤ضاي اٍتهبز ،ثبيس
زاضاي ت٤خي ٦ى٢ي ،اٍتهبزيٝ ،بٙي  ٣ظيؿت ٝحيغي ثبق٢س .ظٝبٟث٢سي زضيبىت  ٣ثبظپطزاذت تؿ٨يالت ٧ط عطح ٝ ٣يعاٟ
اؾتيبز ٥آ ٟاظ ؾبذت زاذ٘ ثب ت٤خ ٦ث ٦ؽطىيت٧ب ،اْٝب١بت  ٣ت٤ا١بيي٧بي زاذٚي  ٣ضفبيت ٍب« ٟ٤١حساّثط اؾتيبز ٥اظ ت٤اٟ
تٙ٤يسي  ٣ذسٝبتي زض تأٝي١ ٠يبظ٧بي ّك٤ض  ٣تَ٤يت آ٨١ب زض اٝط نبزضات ٝه٤ة  1391/5/1ثبيس ث ٦ته٤يت ق٤ضاي
اٍتهبز ثطؾس.
 .2تٞبٝي ٝقبٝالت ٍ ٣طاضزاز٧بي ذبضخي ّ ٦ثيف اظ زٝ ٥يٚي )10.000.000( ٟ٤زالض ثبقس ثب ضفبيت ٍ٤ا١يٝ ٠طث٤ط قب٘ٝ
ٍب« ٟ٤١حساّثط اؾتيبز ٥اظ ت٤ا ٟتٙ٤يسي  ٣ذسٝبتي زض تأٝي١ ٠يبظ٧بي ّك٤ض  ٣تَ٤يت آ ٟزض اٝط نبزضات ٝه٤ة
« »1391/5/1ت٨٢ب اظ عطيٌ ٢ٝبٍهٝ ٦حس٣ز  ٣يب ثي٠اٚٚٞٙي ثب زضج إٓ٨ي زض ض٣ظ١ب٧٦ٝبي ّثيطاال١تكبض  ٣ضؾب٧٦١بي
اْٙتط١٣يْي زاذٚي  ٣ذبضخي ا١دب٢ٝ ٣ ٛقَس ٝيق٤ز٤ٝ .اضز اؾتث٢بء ث ٦تأييس ّٞيت ٦ؾ١ ٦يطٝ ٥تكْ٘ اظ ٣ظيط ا٤ٝض اٍتهبزي
 ٣زاضايي ،ضئيؽ ؾبظٝب٣ ٣ ٟظيط ٣ظاضتربٝ ٦١طث٤ع ٦يب ثبالتطيَٝ ٠ب ٛاخطايي شيضثظ ٝيضؾس .زض ّٚي٢ٝ ٦بٍه٧٦ب ،حٌ
ّ٢تطٗ  ٣ثبظضؾي ّٞي ّ ٣ييي ٢ّ ٣تطٗ ٍيٞت ثطاي ّٚيّ ٦بال٧بي ٣اضزاتي  ٣پط٣غ٧٥ب ثطاي ذطيساض ٝحي٤ػ اؾت٣ .ظيط يب
ثبالتطيَٝ ٠ب ٛاخطايي شيضثظٝ ،ؿئ ٗ٤حؿ ٠اخطاء اي٤ٝ ٠ض٤ؿ اؾت .ثبٝ ِ١طّعي ىَظ ٝدبظ ث ٦تق٨س يب پطزاذت ث٨بي
ٝقبٝالت ٍ ٣طاضزاز٧بيي اؾت ّ ٦تأييس ثبالتطيَٝ ٠ب ٛزؾتٖب٧٥بي اخطاييٝ ،ج٢ي ثط ضفبيت ٝيبز اي ٠ث٢س ضا زاقت ٦ثبقس.
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ٍطاضزاز٧بيي ّ ٦ث ٦تكريم ٧يأت ٣ظيطاٝ ٟب٧يت ٝحطٝب ٦١زاض١س اظ ق ٗ٤ٞاي ٠حْٝ ٜؿتث٢ي ث٤ز١ ٣ ٥يبظ ث ٦عطح  ٣تأييس
٤ٝض٤ؿ زض ٧يأت ٝصّ٤ض ١ساض١س.
 .3زٙ٣ت ٝدبظ اؾت اظ عطيٌ ثبٝ ِ١طّعي ،ثس٧ي٧بي اضظي ايدبز قس ٥قطّت ٚٝي ١يت ايطا ٟث ٦ؾيؿت ٜثبْ١ي ّك٤ض عي
ؾبٗ٧بي  1387تب  1392ضا ث ٦تسضيح عي ؾبٗ٧بي ثط١ب ٦ٝقك ٜت٤ؾق ٦اظ ٝح٘ ٝبظاز ٢ٝبثـ ١يت ٕ ٣بظ ٣ ٣نٙ٤ي٧بي
نبزضات ١يت ذبٝ ٣ ٛيقب١بت ٕبظي پؽ اظ تحٌَ ضزيو٧بي زضآٝسي ث٤زخ ٦فٝ٤ٞي ؾ٤٢اتي  ٣تؿ٤ي ٦حؿبة ىيٞبثي٠
٣ظاضت ١يت  ٣زٙ٣ت  ٣پؽ اظ ّؿط ؾ ٜ٨ن٢س ً٣ت٤ؾقٚٝ ٦ي پطزاذت ٤ٞ١ز٧ ٣ ٥ط قف ٝب ٥يْجبض ٕعاضـ آ ٟضا ث٧ ٦يأت
٣ظيطاّٞ ٣ ٟيؿي ٟ٤ثط١ب ٣ ٦ٝث٤زخٝ ٣ ٦حبؾجبت ٝدٚؽ ق٤ضاي اؾالٝي افالٞ١ ٛبيس .ثٝ ٦يعا ٟپطزاذت ا١دب ٛقس ،٥ثس٧ي
قطّت ٚٝي ١يت ّؿط  ٣ؾ٨ب ٛزٙ٣ت زض قطّت ٝعث٤ض اىعايف ٝييبثس .اي ٠تجهطٝ ٥ب١ـ اظ اييبي تق٨سات قطّت ٚٝي ١يت
ثطاي پطاذت ثس٧ي٧بي ٝطث٤ط ث ٦ؾيؿت ٜثبْ١ي ٞ١يق٤ز.
 .4ث٢ٝ ٦ؾ٤ض ١ؾبضت ثيكتط ثط ثٖ٢ب٧٥بي زض حبٗ ٣إصاضي ٞ٧ ٣چ٢ي ٠ثٖ٢ب٧٥بي ٣إصاض قس ٥ث ٦ن٤ضت ّ٢تطٙي ،اؾبٝي اي٠
ثٖ٢ب٧٥ب اظ ؾ٤ي ؾبظٝب ٟذه٤نيؾبظي ث ٦ؾبظٝب ٟثجت اؾ٢بز  ٣اٝالُ ّك٤ض  ٣ثبٝ ِ١طّعي خ٤٨ٞضي اؾالٝي ايطاٟ
افالٝ ٛيق٤ز .ؾبظٝب ٟثجت اؾ٢بز  ٣اٝالُ ّك٤ضْٚٝ ،و اؾت ثجت ن٤ضتدٚؿبت ٝدبٝـ فٝ٤ٞي ٧ ٣يئت ٝسيط٣ ٥
ٞ٧چ٢ي ٠زذ٘  ٣تهطه زض ا٤ٝاٗ  ٣اٝالُ ثٖ٢ب٧٥بي ٝعث٤ض ضا پؽ اظ اذص ٝد٤ظ ّتجي اظ ؾبظٝب ٟذه٤نيؾبظي ا١دبٛ
ز٧س .ثبٝ ِ١طّعي خ٤٨ٞضي اؾالٝي ايطا٤ٝ ٟؽو اؾت عي زؾت٤ضاٙق ٘ٞافالٝي ث ٦ثب٧ِ١ب ٤ٝ ٣ؾؿبت افتجبضي
ذه٤ني  ٣زٙ٣تي ،افغبي ٧طٕ ٦١٤تؿ٨يالت ث ٦ثٖ٢ب٧٥بي ٝصّ٤ض ضا ٝكط٣ط ث ٦اذص ٝد٤ظ اظ ؾبظٝب ٟذه٤نيؾبظي
ٞ١بيس.

هـادُ 6
ث٢ٝ ٦ؾ٤ض ٕؿتطـ  ٣تقٞيٌ ١ؾب ٛخبٝـ تبٝيٝ ٠بٙي  ٣اثعاض٧بي آ( ٟثبظاض پ ،ٗ٤ثبظاض ؾطٝبي ٣ ٦ثي٧٦ٞب) ،زٙ٣ت ٝدبظ اؾت:
 .1تب پبيب ٟثط١ب ٦ٝقك ،ٜزٙ٣ت ٝقبزٗ ّ٘ ثس٧ي٧بي ٍغقي قس ٥ذ٤ز ث ٦اقربل تب پبيب ٟؾبٗ  1394ضا اظ عطيٌ ا١تكبض
ا٣ضاً ث٨بزاض تؿ٤يٝ ٦ي ٞ١بيس .ا٣ضاً ٝصّ٤ض ثب ضفبيت ٍب ٟ٤١ا٣ضاً ث٨بزاض تب ؾَو ٢ٝسضج زض ٍ٤ا١ي ٠ث٤زخ ٦ؾ٤٢اتي ٝ ٣هٟ٤
اظ ت٤ض ،ٛعجٌ آيي١٠ب٦ٝاي ّ ٦ث ٦پيك٨٢بز ؾبظٝب٣ ٣ ٟظاضت ا٤ٝض اٍتهبزي  ٣زاضايي ث ٦ته٤يت ٧يئت ٣ظيطاٝ ٟيضؾس،
ا١تكبض ٝييبثس.
 .2زٙ٣ت ث٢ٝ ٦ؾ٤ض تأٝي ٠افتجبض الظ ٛثطاي پطزاذت٧بي ٝطتجظ ثب ا٣ضاً ث٨بزاض ٝصّ٤ض (اف ٜاظ ؾ٤ز  ٣ان٘)٧ ،ط ؾب ٦ٙضزيو
ذبني ضا زض اليحۀ ث٤زخ ٦ؾ٤٢اتي پيفثي٢ي ّ٢س .زض ن٤ضت فس ٛتحٌَ يب فس ٛتْبى٤ي افتجبض ٝه٤ة زض ث٤زخ ٦ؾبال،٦١
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پطزاذت ٧بي ٝطث٤ط ث ٦ا٣ضاً ث٨بزاض ٢ٝتكط ٥زض ؾطضؾيس٧بي ٝقي ٠ت٤ؾظ ٣ظاضت ا٤ٝض اٍتهبزي  ٣زاضايي اظ ٝح٘ زضآٝس
فٝ٤ٞي ٞ٧ب ٟؾبٗ ٍبث٘ تأٝي ٣ ٠پطزاذت اؾت .اي ٠حْ ٜتب ظٝب ٟتؿ٤ي ٦ا٣ضاً ث٨بزاض يبزقس ٥ث٤ٍ ٦ت ذ٤ز ثبٍي اؾت.
ا٣ضاً ث٨بزاض نبزض ٥ثب ١بٝ ٣ ٛه ٟ٤اظ ت٤ض ٛث٤زٝ ٣ ٥قبٝالت اي ٠ا٣ضاً نطىبً زض ثبظاض٧بي ٝتكْ٘ ا٣ضاً ث٨بزاض تحت
١ؾبضت ؾبظٝب ٟث٤ضؼ  ٣ا٣ضاً ث٨بزاض  ٣ثب ضفبيت َٝطضات اي ٠ثبظاض٧ب ٝدبظ اؾت ٝ ٣قبٝالت آ٨١ب ذبضج اظ ثبظاض٧بي يبز قس٥
ٚٝني  ٣ثالاثط اؾت .فطضٝ ٣ ٦قبٝالت اي ٠ا٣ضاً ث٨بزاض ثّ ٦ؿط (ّٞتط اظ اضظـ اؾٞي) ٞ٧ ٣چ٢ي ٠ثب ١طخ ؾ٤ز ق٢ب٣ض
ٝدبظ اؾت .تضٞي ٠ثبظذطيس ٍج٘ اظ ؾطضؾيس ا٣ضاً ث٨بزاض ٝصّ٤ض ت٤ؾظ ثب٧ِ١ب ٝ ٣ؤؾؿبت ٝبٙي  ٣افتجبضي  ٣اقربل
تحت ّ٢تطٗ آ٨١بٝ ،دبظ ٞ١يثبقس .ثب٧ِ١ب ،زؾتٖب٧٥بي اخطايي  ٣قطّت٧بي زٙ٣تي ّ ٦ا٣ضاً ث٨بزاض ثطاي تأٝيٝ ٠بٙي
آ٨١ب ٢ٝتكط ٝيق٤ز ثبيس اعالفبت ٤ٝضز١يبظ ؾطٝبيٕ٦صاضا ٟضا ث ٦زؾت٤ضاٙقٚٞي ّ ٦ث ٦ته٤يت ق٤ضاي ث٤ضؼ ٝيضؾس٢ٝ ،تكط
ٞ١بيس.

 .3ث٣ ٦ظاضت ا٤ٝض اٍتهبزي  ٣زاضايي اخبظ ٥زازٝ ٥ي ق٤ز ث٢ٝ ٦ؾ٤ض اؾتيبز ٥اظ زاضايي٧بي زٙ٣ت ثطاي ا١تكبض ا٣ضاً ث٨بزاض
پيفثي٢ي قس ٥زض ايٍ ٠ب ٟ٤١ض ٠ٞاخطاي ؾبٝب ٦١خبٝـ اعالفبت ا٤ٝاٗ ميط ٗ٤َ٢ٝزؾتٖب٧٥بي اخطايي (ؾبزا) حؿت ٤ٝضز
١ؿجت ث ٦ا١دب ٛاٍساٝبت ٤ٝضز ١يبظ ثطاي ٝسيطيت  ٣اؾتيبز ٥اظ زاضايي٧ب  ٣ا٤ٝاٗ زؾتٖب٧٥بي اخطايي ث٢ٝ ٦ؾ٤ض ا١تكبض
نْ ُ٤اؾالٝي اٍساٞ١ ٛبيسّٚ .ي ٦زؾتٖب٧٥بي اخطايي زض اخطاي ٝبزٍ )137( ٥بٝ ٟ٤١حبؾجبت فٝ٤ٞي ّك٤ض  ٣تجهط٥
(ٝ )10بزٍ )69( ٥ب ٟ٤١ت٢ؾي ٜثركي اظ َٝطضات ٝبٙي زٙ٣ت ْٚٝي٢س ضْٞ٧ ٠ٞبضي الظ ٛحساّثط ؽطه ٝست ؾٝ ٦ب ٥اظ
اثالك ايٍ ٠ب١ ٟ٤١ؿجت ث ٦ثجت ّٚي ٦ا٤ٝاٗ ميط ٗ٤َ٢ٝاف ٜاظ اضاضي ،اٝالُ ،ؾبذتٞب٧ٟب  ٣ىضب٧بي ازاضي زض اذتيبض يب
تهطه اف ٜاظ اي ٦ْ٢زاضاي ؾ٢س ٝبْٙيت ث٤ز ٥يب ىبٍس ؾ٢س ٝبْٙيت ثبق٢س ،اخبضي يب ٍ٣يي يب ْٚٝي  ...٣زض ؾبٝب ٦١اٍساٛ
ٞ١بي٢س .نس٣ض ٧ط ٕٝ ٦١٤د٤ظ ثطاي ٣إصاضي حٌ اؾتيبز ،٥تنييط ث٨ط٥ثطزاض ،ىط٣ـ ا٤ٝاٗ ميط ٗ٤َ٢ٝپطزاذت ٧عي٦٢
٨ٖ١ساقت  ٣ث٨ط٥ثطزاضي آ٨١ب ثس ٟ٣ثجت اعالفبت زض ؾبٝبٝ ٦١صّ٤ض  ٣اذص ّس ضٖ٧يطي ٤٢ٞٝؿ ٝيثبقس.
 .4ث٣ ٦ظاضت ا٤ٝض اٍتهبزي  ٣زاضايي اخبظ ٥زازٝ ٥يق٤ز ثب ته٤يت ٧يئت ٣ظيطا ٣ ٟضفبيت ٍب ٟ٤١اخطاي ؾيبؾت٧بي ّٚي
ان٘ (ٍ )44ب ٟ٤١اؾبؾي  ٣زض چبضچ٤ة آيي١٠ب ٦ٝاخطايي اي ٠ث٢س اظ ؾ٨ب ٛزٙ٣ت زض قطّت٧ب ،ث٦ف٤٢ا ٟپكت٤ا ٦١ا١تكبض
ا٣ضاً ث٨بزاض اؾالٝي (نْ )ُ٤اؾتيبزٞ١ ٥بيس.
٣ .5ظاضت ا٤ٝض اٍتهبزي  ٣زاضايي ٝدبظ اؾت اؾ٢بز ذعا ٦١اؾالٝي ضا ث٢ٝ ٦ؾ٤ض ضىـ فس ٛتقبزٗ٧بي ٢ٝبثـ ٝ ٣هبضه ث٤زخ٦
فٝ٤ٞي زض عي يِ ؾبٗ ٝبٙي ٢ٝتكط ٞ١بيس .ان٘  ٣ؾ٤ز ا٣ضاً ٝعث٤ض زض ن٤ضت فس ٛتْبى٤ي افتجبض ٝه٤ة اظ ؾطخٞـ
زضآٝس فٝ٤ٞي ٍبث٘ تأٝي ٣ ٠پطزاذت اؾت.
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هـادُ 3
ن٢س ً٣ت٤ؾقٚٝ ٦ي ٝدبظ اؾت ث ٦عطح٧بيي ّ ٦ت٤ؾظ ؾبظٝب٧ٟبي ت٤ؾق٦اي قب ٘ٝايسض ،٣ايٞيس٣ض ،ؾبظٝب ٟن٢بيـ ّ٤چِ ٣
ق٨طُ٧بي ن٢قتي ،قطّت ٚٝي ن٢بيـ پتط٣قيٞي  ٣قطّت ت٤ا١يط ،ثب ٝكبضّت حساّثط ( )%49ثب ثرف ميطزٙ٣تي زض ٢ٝبعٌ
ّٞتط ت٤ؾق ٦يبىت ٦ؾطٝبيٕ٦صاضي ٝيٞ١بي٢س ،تؿ٨يالت اضظي پطزاذت ٞ١بيس.

هـادُ 8
٣ظاضت ا٤ٝض اٍتهبزي  ٣زاضايي ٤ٝؽو اؾت ثب ٧سه تضٞي ٠ا٢ٝيت ؾطٝبيٕ٦صاضي ّ ٣بضآىطي٢ي زض ّك٤ض خصة ٝترههي،٠
نيب١ت ،حيبؽت َٝ ٣بث ٦ٚثب اذالٗ زض ا٢ٝيت اقربل  ٣ثٖ٢ب٧٥ب ّ ٣ب٧ف ضيؿِ اختٞبفي زض ٝحيظ ّؿت ّ ٣بض ،ثب
ْٞ٧بضي ؾبظٝبٝ ،ٟقب١٣ت فٞٚي  ٣ى٢ب٣ضي ضيبؾت خ٤٨ٞضي٣ ،ظاضت اعالفبت٣ ،ظاضت زازٕؿتطي ٣ ٣ظاضت ّك٤ض اٙعاٝبت
اضتَبء ا٢ٝيت ىضبي ّؿت ّ ٣بض ضا ت٨ي ٣ ٦ث ٦ته٤يت ق٤ضاي فبٙي ا٢ٝيت ٚٝي ثطؾب١س.

هـادُ 1
ث٢ٝ ٦ؾ٤ض ٝطزٝي قس ٟاٍتهبز ّ ٣ب٧ف َ١ف تهسي ٕطي زٙ٣ت زض ن٢قت ثي ٣ ٦ٞپيط ٣انالح ١ؾب١ ٛؾبضت تقطى٦اي ،ثيٞه٦
ٝطّعي ْٚٝو اؾت ١ؿجت ثّ ٦ب٧ف تسضيدي َ١ف تهسيٕطي ذ٤ز  ٣ا١تَبٗ ثي ٦ٞاتْبيي اخجبضي ث ٦ن٢قت ثي ٦ٞثبظضٕهب١ي
اٍساٞ١ ٛبيس.

هـادُ 91
زض ضاؾتبي انالح ١ؾب ٛازاضي٤ٝ ،ض٤ؿ «نطى٦خ٤يي زض ٧عي٧٦٢بي فٝ٤ٞي ّك٤ض ثب تأّيس ثط تح ٗ٤اؾبؾي زض ؾبذتبض٧ب،
٢ٝغَيؾبظي ا١ساظ ٥زٙ٣ت  ٣حصه زؾتٖب٧٥بي ٤ٝاظي  ٣ميطضط٣ض ٧ ٣عي٧٦٢بي ظايس» ضط٣ضي اؾت اٍساٝبت شي٘ ا١دب٣ ٛ
ا٧ساه تقيي ٠قسٝ ،٥حٌَ ٕطزز.
ّ .1ب٧ف حد ،ٜا١ساظ ٣ ٥ؾبذتبض ٝد٤ٞؿ زؾتٖب٧٥بي اخطايي زض ع ٗ٤ثط١ب ،٦ٝحساٍ٘ ثٝ ٦يعا 15 ٟزضنس ١ؿجت ث٣ ٦ضـ
٤ٝخ٤ز اظ عطيٌ ٣إصاضي ٣احس٧بي فٚٞيبتي ،ذطيس ذسٝبت ٝ ٣كبضّت ثب ثرف٧بي ميطزٙ٣تي ،حصه ٣احس٧بي
ميطضط٣ضّ ،ب٧ف ؾغ٤ح ٝسيطيتّ ،ب٧ف پؿت٧بي ؾبظٝب١ي ،ا١حالٗ  ٣ازمب ٛؾبظٝب٧ٟب ٝ ٣ؤؾؿبت ٣ ٣إصاضي ثطذي اظ
٣ؽبيو زؾتٖب٧٥بي اخطايي ث ٦ق٨طزاضي٧ب  ٣ز٧يبضي٧ب ثب ته٤يت ق٤ضايفبٙي ازاضي.
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٧ .2طٕ ٦١٤ثّ٦بضٕيطي  ٣يب تجسي٘ ٣ضقيت اؾترساٝي ١يط٣ي ا١ؿب١ي زض زؾتٖب٧٥بي اخطايي ٤٢ٞٝؿ اؾت ٤ٝ ٣اضز ضط٣ضي
نطىبً ث ٦تطتيجي ذ٤ا٧س ث٤ز ّ ٦ث ٦پيك٨٢بز ؾبظٝب ٟث ٦ته٤يت ٧يأت ٣ظيطاٝ ٟيضؾس.
 .3ثّ٦بضٕيطي اىطاز زض ٍبٙت ٍطاضزاز ّبض ٝقيٝ( ٠كرم) يب ؾبفتي ثطاي اخطاي ٣ؽبيو پؿت٧بي ؾبظٝب١ي ،ىَظ زض ؾَو
َٝطض زض ٍبٝ ٟ٤١سيطيت ذسٝبت ّك٤ضي ٝدبظ اؾت .تٞسيس ٍطاضزاز٧بي ٍجٚي ثالٝب١ـ اؾت.
 .4ث ٦زٙ٣ت اخبظ ٥زازٝ ٥يق٤ز زض اخطاي انالح ؾبذتبض زٙ٣ت ّ ٣ب٧ف حد ٣ ٜا١ساظ ٥زؾتٖب٧٥بي اخطايي ،ثب پيك٨٢بز
ؾبظٝب ٣ ٟته٤يت ق٤ضاي فبٙي ازاضي١ ،ؿجت ث ٦ازمب ،ٛا١حالٗ  ٣خبث٦خبيي ؾبظٝب٧ٟبي تبثق٣ ٣ ٦اثؿت٣ ٦ظاضترب٧٦١ب ٣
ؾبظٝب٧ٟب ،اٍسا٢ّ ٛس.
 .5ث ٦زٙ٣ت اخبظ ٥زازٝ ٥يق٤ز زض حس٣ز افتجبضات ٧عي٦٢اي ؾبال١ ٦١ؿجت ث ٦تقيي ٠ضطيت حَّ ً٤بضّ٢ب ٟزٙ٣ت اف ٜاظ
ٝكٙ٤ٞي ٣ ٠ميطٝكٙ٤ٞيٍ ٠بٝ ٟ٤١سيطيت ذسٝبت ّك٤ضي اٍسا٢ّ ٛس  ٣ثط اؾبؼ پيك٨٢بز ؾبظٝب ،ٟثطاي ايدبز ت٢بؾت زض
حَٝ ٣ ً٤عايبي ّبض٢ٝسا ٟزؾتٖب٧٥بي اخطايي  ٣حَٝ ٣ ً٤ؿتٞطي ثبظ١كؿتٖبّ ٟك٤ضي ٙ ٣كْطي١ ،ؿجت ث٣ ٦ضـ
َٝطضات الظ ٣ ٛاىعايف خسا ٗ٣ىه٘ ز ٜ٧ايٍ ٠ب ٟ٤١تب ٝيعا %50 ٟاٍساٞ١ ٛبيس.

هـادُ 99
ث٢ٝ ٦ؾ٤ض تحٌَ ا٧ساه ٢ٝسضج زض ان٘ پ٢دبٍ )50( ٜ٧ب ٟ٤١اؾبؾي ٝج٢ي ثط خٕ٤ٚيطي اظ ترطيت  ٣آ٤ٙزٕي ٝحيظ ظيؿت،
ث٨ط٢ٝ٥سي اظ ٝحيظ ظيؿت ٝغ٤ٚة ٢ٝسضج زض ؾ٢س چكٜا١ساظ  ٣اخطاي ؾيبؾت٧بي ّٚي اثالمي ٝحيظ ظيؿت ،تٞبٝي
زؾتٖب٧٥بي اخطايي  ٣ثرف٧بي ذه٤ني  ٣تقب١٣ي ٨١بز٧بي فٝ٤ٞي ميط زٙ٣تي ثطاي عطح٧بي فٞسْٚٝ ،٥وا١س ١ؿجت ث٦
اضظيبثي ضا٧جطزي ٝحيظظيؿت ( ٣ )SEAاضظيبثي اثطات ظيؿتٝحيغي ( )EIAؾيبؾت٧ب ،ثط١ب٧٦ٝب  ٣عطح٧بي ذ٤ز ثطاؾبؼ
قبذم٧ب ،ض٤اثظ ٝ ٣قيبض٧بي پبيساضي ٝحيظ ظيؿت ث ٦اخطا زضآ٣ض١س.
آيي١٠ب ٦ٝاخطايي ايٝ ٠بز ٥زض ذه٤ل تقيي ٠قبذم٧بي ق٢بؾبيي عطح٧بي فٞس١ ،٥ح ٥٤افٞبٗ ،ؾبظّ٣بض٧بي ١ؾبضت ٣
پبيف ثط قبذم٧بي پبيساضي ،اٙعاٝبت قبذم٧بي پبيساضي ٝحيظظيؿت٣ ،ؽبيو  ٣اٙعاٝبت زؾتٖب٧٥بي اخطايي ثطاي
پيكجطز قبذم٧بي يبز قس ٥ث ٦پيك٨٢بز ؾبظٝب ٣ ٟؾبظٝب ٟحيبؽت ٝحيظظيؿت  ٣ثب ْٞ٧بضي ؾبيط زؾتٖب٧٥بي اخطايي
شيضثظٝ 6 ،ب ٥پؽ اظ ته٤يت ٍب ٟ٤١زض ٧يأت٣ظيطا ٟث ٦ته٤يت ذ٤ا٧س ضؾيس.
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هـادُ 92
ث٢ٝ ٦ؾ٤ض اضتَبء فساٙت اختٞبفي ،اىعايف ث٨ط٣٥ضي زض ٝهطه آة  ٣ا١طغي ٧ ٣سى٢ٞس ّطز ٟيبضا٧٦١ب زض خ٨ت اىعايف تٙ٤يس ٣
ت٤ؾقَ١ ٦ف ٝطز ٛزض اٍتهبز ،ث ٦زٙ٣ت اخبظ ٥زازٝ ٥يق٤ز ٍّ ٦يٞت آة  ٣حب٧٘ٝبي ا١طغي  ٣ؾبيط ّبال٧بي  ٣ذسٝبت
يبضا٦١اي ضا ثب ضفبيت ٝالحؾبت اختٞبفي  ٣اٍتهبزي  ٣حيؼ ٝعيت ١ؿجي  ٣ضٍبثتي ثطاي ن٢بيـ  ٣تٙ٤يسات ،ث٦تسضيح تب پبيبٟ
ؾبٗ  1399ثب ضفبيت ٝيبز ٤ٝاز (ٍ )3( ٣ )2( ،)1ب٧ ٟ٤١سى٢ٞس ّطز ٟيبضا٧٦١ب انالح  ٣اظ ٢ٝبثـ حبن٘ ث ٦ن٤ضت ٧سى٢ٞس ثطاي
اىعايف تٙ٤يس ،اقتنبٗ ،حٞبيت اظ نبزضات ميط١يتي ،ث٨ط٣٥ضيّ ،ب٧ف قست ا١طغيّ ،ب٧ف آ٤ٙزٕي ٤٧ا  ٣اضتَبي
قبذم٧بي فساٙت اختٞبفي  ٣حٞبيت٧بي اختٞبفي اظ ذب٤١اض٧بي ١يبظ٢ٝس  ٣تأٝي٧ ٠عي٧٦٢بي خبضي  ٣ؾطٝبيٕ٦صاضي
قطّت٧بي شيضثظ زض چبضچ٤ة ث٤زخ٧٦بي ؾبال ٦١اٍسا ٛالظ ٛضا ث ٦ف ٘ٞآ٣ضز.

هـادُ 99
 .1ث٢ٝ ٦ؾ٤ض َٝبث ٦ٚثب ثحطا ّٜ ٟآثي  ٣ض٧بؾبظي حَبث٧ ٦بي ظيؿت ٝحيغي ثطاي پبيساضي ؾطظٝي ٣ ٠تٙ٤يس پبيساض زض ثرهف
ّكب٣ضظي ،تقبزٗثركي ث ٦ؾيط٧ ٥بي ظيطظٝي٢ي ٞ٧ ٣چ٢يّ ٠ب٧ف ٝهطه ؾبال ٦١آة ثٝ ٦يعاٝ 11 ٟيٚيبضز ٝتطْٝقت تهب
پبيب ٟثط١ب ٦ٝاٍساٝبت ظيط ا١دبٝ ٛيٕيطز:
اٙو) اىعايف فْٚٞطز زض ٣احس ؾغح  ٣فس ٛت٤ؾق ٦ؾغح ّ٘ ظيطّكت ،ثّ٦بضٕيطي اضٍب٧٦١٤ٕ ٣ ٛبي َٝب ٛ٣ث ٦ذكْي ٣
ق٤ضي ،ضفبيت ا٤ٖٙي ّكت ٢ٝبؾت ثب ٢ٝغَ٦
ة) اضتَبء قبذم ث٨ط٣٥ضي آة ّكب٣ضظي ثب ت٤ؾق ٦ض٣ـ٧بي ٤١ي ٠آثيبضي حساٍ٘ ثٝ ٦يعا ٟؾبال٧ 400 ٦١عاض ْ٧تبض ثب
پطزاذت تب  85زضنس ٧عي ٦٢اخطاي فٚٞيبت ث ٦ف٤٢ا ِّٞ ٟزٙ٣ت ث ٦ن٤ضت ثالفه٤و ،افٞهبٗٝهسيطيت تَبضهبي
ٝهطه آة ثب ٝكبضّت شي١يقب ٟزض ح٤ض٧٦بي آثطيع ،تح٤ي٘ حدٞي آة زض ظٝبْٝ ٣ ٟب٤ٝ ٟضز١يبظ
ج) اٍسا ٛثطاي احيبء  ٣تَ٤يت ٢ٝبثـ آة٧بي ظيطظٝي٢ي ثب اخطاي ض٣ـ٧بي ٢ٝبؾت تقبزٗثركي ،تنصيٝ ٦ه٤٢في ،پرف
ؾيالة ،آثريعزاضي  ٣آثر٤اٟزاضيٝ ،ؿ٤ٚةا٢ٞٙيق٤ٞ١ ٦ز ٟچب٧٥بي ىبٍس پط٣ا ٦١ث٨ط٥ثطزاضي ١ ٣هت ّ٢ت٤ض ٤٧قه٢ٞس
حدٞي آة  ٣ثطً ثط ض٣ي چب٧٥بي زاضاي پط٣ا ٦١ث٨ط٥ثطزاضي
ز) اضائ ٦حٞبيت٧بي الظ ٛثطاي ت٤ؾقٕٚ ٦رب٧٦١ب  ٣ا١تَبٗ ّكت ٝحه٤التي ٍّ ٦بثٚيت ا١تَبٗ اظ ىضبي ثبظ ثٕٚ ٦رب ٦١ضا
زاض١س  ٣افٞبٗ ٝحس٣زيت  ٣يب ٤٢ٞٝفيت ّكت ايٝ ٠حه٤الت حؿت ٤ٝضز ثب ت٤خ ٦ثه ٦ؽطىيهت٧هبي ايدهبز قهس٥
ٕٚرب٦١اي
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٧ه) افٞبٗ ٝسيطيت خ٨ت خٕ٤ٚيطي ،فس ٛپطزاذت ٧طٕ ٦١٤يبضا ٣ ٦١حٞبيت ٝبٙي ٝحه٤التي ّ ٦ثط ذاله ا٤ٖٙي ّكت،
تٙ٤يس ٝيق١٤س.
آيي١٠ب ٦ٝاخطايي اي ٠تجهط ٥ث ٦پيك٨٢بز ؾبظٝب٣ ٣ ٟظاضت خ٨بز ّكب٣ضظي ٣ ٣ظاضت ١يط ٣ؽطه ٝست قف ٝب ٥پؽ اظ اثالك
ايٍ ٠ب ٟ٤١ث ٦ته٤يت ٧يأت ٣ظيطاٝ ٟيضؾس.
٣ .2ظاضت ١يطْٚٝ ٣و اؾت زض ضاؾتبي حيبؽت ّٞي ّ ٣ييي ٢ٝبثـ آة  ٣تقييٍ ٠يٞت تٞب ٛقس ٥آ ،ٟض٤اثظ ٍيٞتٕهصاضي ٣
ث٨بي آة ٝهطىي ث٨ط٥ثطزاضاٝ ٟترٚو اف ٜاظ ن٢قتي ،ذسٝبتي ّ ٣كب٣ضظي ضا ثب ٙحبػ ٤ٞ١ز ٟاضظـ اٍتهبزي آة١ ،ح٥٤
اؾتحهبٗ آة  ٣ثب ضفبيت ٝالحؾبت اختٞبفي  ٣ظيؿت ٝحيغي زض تٞبٝي ثرف٧هبي ٝههطه  ٣ضه٤اثظ اذهص خطيٞه٦
ٝكتطّي ٠پطٝهطه زض اظاي ٝهبضه ٝبظاز ثط ا٤ٖٙي ٝهطه ثطاي ّبضثطي ذبٖ١ي  ٣ميطذبٖ١ي ضا ؽطه ٝست ٝ 6ب ٥پؽ
اظ اثالك ايٍ ٠ب ٟ٤١ث ٦ته٤يت ق٤ضاي اٍتهبز ضؾب١س ٣ ٥اخطايي ٞ١بيس.

هـادُ 92
زض خ٨ت اخطاي ٝطزٝي قس ٟاٍتهبز ٕ ٣ؿتطـ ؾ ٜ٨ثرف ذه٤ني  ٣تقب١٣ي زض اٍتهبز  ٣ث٢ٝ ٦ؾ٤ض اىعايف ث٨هط٣٥ضي ٣
اضتَبي ؾغح ّييي ذسٝبت ٝ ٣سيطيت ث٨ي٧ ٦٢عي ٦٢ث ٦تٞبٝي زؾتٖب٧٥بي اخطايي ّ ٦ف٨س٥زاض ٣ؽبيو اختٞبفي ،ىطٖ٢٧هي ٣
ذسٝبتي ٧ؿت٢س (اظ ٍجي٘ ٣احس٧بي ث٨ساقتي  ٣زضٝب١يٝ ،طاّع ث٨عيؿتي  ٣ت٤ا١جركيٝ ،طاّهع آ٤ٝظقهي ،ىطٖ٢٧هي٢٧ ،هطي٣ ،
٣ضظقي ٝ ٣طاّع اضائ٦ز٢٧س ٥ذسٝبت ٨١ ٣بز٧ ٥بي ّكب٣ضظي  ٣زاٝپط٣ضي) اخبظ ٥زازٝ ٥يق٤ز زض چبضچ٤ة اؾتب١ساضز٧بي ّييهي
ذسٝبت ّ ٦ت٤ؾظ زؾتٖب ٥شيضثظ تقييٝ ٠ي ٕطزز١ ،ؿجت ث ٦ذطيس ذسٝبت اظ ثرف ذه٤ني  ٣تقب١٣ي (ثدبي تٙ٤يس ذسٝبت)
اٍساٞ١ ٛبي٢س.
آيي١ ٠ب ٦ٝاي ٠تجهط ٥قب١ ٘ٝح ٥٤تقييٍ ٠يٞت ذطيس ذسٝبت  ٣تقيي ٠تْٚيو ١يط٣ي ا١ؿب١ي  ٣ؾبذتبض ث ٦پيك٨٢بز ؾبظٝب٣ ٟ
زؾتٖب٧٥بي اخطايي شيضثظ ث ٦ته٤يت ٧يأت ٣ظيطاٝ ٟيضؾس.

هـادُ 91
زض ضاؾتبي ٝطزٝي قس ٟاٍتهبز ٕ ٣ؿتطـ ظيطؾبذت٧بي ٤ٝضز١يبظ ثطاي ذسٝبت تدبضت ذبضخي  ٣اىهطايف تطا١عيهت زٙ٣هت
ٝدبظ اؾت ث٢ٝ ٦ؾ٤ض ثطٕٟ٣طايي اٍتهبزي اٍساٝبت ظيط ضا ا١دب ٛز٧س:
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 .1ث ٦ؾبظٝب ٟث٢بزض  ٣زضيب٤١ضزي اخبظ ٥زازٝ ٥يق٤ز ١ؿجت ثٝ ٦كبضّت ثب قطّت٧بي ٝقتجط ثي٠اٚٚٞٙي (زاذٚي  ٣يب ذهبضخي)،
ثطاي تكْي٘ قطّت خ٨ت ازاض ٥ث٢بزض انٚي ثب ّبضّطز ثي ٠اٚٚٞٙي اٍساٞ١ ٛبيس .ؾ ٜ٨ؾبظٝب ٟث٢بزض  ٣زضيب٤١ضزي حساٍ٘ 35
 ٣حساّثط  49زضنس ذ٤ا٧س ث٤ز.
 .2ث ٦ؾبظٝب ٟث٢بزض  ٣زضيب٤١ضزي اخبظ ٥زازٝ ٥يق٤ز ثب اضائ ٦حٞبيت٧ب ٝ ٣ك٧ً٤بي الظ١ ٛؿجت ث٣ ٦إصاضي حٌ ث٨ط٥ثطزاضي
 ٣يب ٝسيطيت ث٢بزض ّ٤چِ ٝ ٣حٚي ١ ٣يع افغبي ٝد٤ظ احساث ث٢بزض خسيس ث ٦اقربل حٍَ٤ي حطى٦اي ٝ ٣قتجط ميطزٙ٣تي
ثب ضفبيت ض٤اثظ َٝ ٣طضات زاذٚي  ٣ثي٠اٚٚٞٙي  ٣ان ٗ٤ضٍبثتي  ٣حيؼ ٣ؽبيو حبّٞيتي اٍساٞ١ ٛبيس.
 .3اضائ ٦ذسٝبت ّ١ ِٞب٣ثطي ٤٧ايي ١ ٣كؿت  ٣ثطذبؾت ث ٦ن٤ضت ا١حهبضي ثط ف٨س ٥قطّت ىط٣زٕب٧٥بي ّك٤ض ذ٤ا٧هس
ث٤ز.
آيي١٠ب ٦ٝاخطايي اي ٠تجهط ٥ث ٦پيك٨٢بز ؾبظٝب٣ ٣ ٟظاضت ضا ٣ ٥ق٨طؾبظي ت٨ي ٣ ٦ث ٦ته٤يت ٧يأت ٣ظيطاٝ ٟيضؾس.

هـادُ 96
ث٢ٝ ٦ؾ٤ض تَ٤يت اٍتهبز ح َ٘١ ٣ ٘ٞضيٚي  ٣تطميت ؾطٝبيٕ٦صاضي ثرف ميطزٙ٣تي زض اي ٠ظٝي ٣ ٦٢تؿطيـ  ٣تؿ٨ي٘ اخطاي
پط٣غ٧٥ب  ٣اىعايف ضضبيت٢ٞسي  ٣اٍجبٗ فٝ٤ٞي اظ ذسٝبت اضائ ٦قس ٥زض اي٤١ ٠ؿ ح:َ٘١ ٣ ٘ٞ
 -1ؾطٝبيٕ٦صاضي ثرف ميطزٙ٣تي زض ح َ٘١ ٣ ٘ٞضيٚي ،ؾطٝبيٕ٦صاضي زض ٢ٝبعٌ ٝحط ٛ٣تَٚي قسّٚ ٣ ٥ي٤ٍ ٦ا١يَٝ ٣ ٠طضات
ٝطتجظ ثب ؾطٝبيٕ٦صاضي زض ٢ٝبعٌ ٝحط ٛ٣ثط ؾطٝبيٕ٦صاضي زض ح َ٘١ ٣ ٘ٞضيٚي ٝتطتت ذ٤ا٧س ث٤ز.
٣ -2ظاضت ضا ٣ ٥ق٨طؾبظي ٤ٝؽو اؾت قطّت ح َ٘١ ٣ ٘ٞضيٚي ٝؿبىطي ح٦ٝ٤اي ضا ثب ٧سه ؾبٝب١س٧ي حبقي ٦ق٨ط٧ب ٣
ت٤ؾق ٦ا٤ٝض ح َ٘١ ٣ ٘ٞضيٚي ح٦ٝ٤اي  ٣ؾبذت ذغ٤ط ٝؿتَ٘ ح٦ٝ٤اي زض ظيطٝد٤ٞف ٦قطّت ضا٥آ ٠٧خ٤٨ٞضي
اؾالٝي ايطا ٟتكْي٘ ز٧س .اي ٠قطّت ثب ْٞ٧بضي ق٨طزاضي٧بي ٝطث٤عٝ ٦تٙ٤ي ّٚي ٦ا٤ٝض ح َ٘١ ٣ ٘ٞضيٚي ٝؿبىطي
ح٦ٝ٤اي زض ّك٤ض ٝيثبقس .اؾبؾ٢ب ٦ٝقطّت ح َ٘١ ٣ ٘ٞضيٚي ٝؿبىطي ح٦ٝ٤اي قف ٝب ٥پؽ اظ ته٤يت ايٍ ٠بٟ٤١
ث ٦پيك٨٢بز ٝكتطُ ؾبظٝب٣ ،ٟظاضت ضا ٣ ٥ق٨طؾبظي ٣ ٣ظاضت ّك٤ض ث ٦ته٤يت ٧يأت ٣ظيطا ٟذ٤ا٧س ضؾيس.

هـادُ 93
ث٢ٝ ٦ؾ٤ض تحٌَ اٍتهبز زا١فث٢يب ،ٟاىعايف ث٨ط٣ ٥ضي ،ت٢ؾي ٜضاثغٝ ٦تَبث٘ تحهي٘  ٣اقتنبٕٗ ،ؿتطـ ْٞ٧بضي  ٣تقبٝالت
ىقبٗ ثي٠اٚٚٞٙي  ٣اىعايف َ١ف ٝطز ٛزض ٝسيطيت فٞٚي  ٣ى٢ب٣ضي ّك٤ض:
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٣ .1ظاضت آ٤ٝظـ  ٣پط٣ضـ ٝدبظ اؾت زض خ٨ت اضتَبء ّيييت ،فساٙت آ٤ٝظقي  ٣ث٨ط٣٥ضي ١ؿجت ث ٦ذطيس ذسٝبت اظ ثرف
ذه٤ني  ٣تقب١٣ي اٍساٞ١ ٛبيس .اضائ ٦ذسٝبت آ٤ٝظقي زض ايٝ ٦١٤ٕ٠ساضؼ ثب اؾتيبز ٥اظ ١يط٣ي ا١ؿب١ي ،تد٨يعات  ٣اْٝب١بت
ثرف ذه٤ني  ٣تقب١٣ي  ٣يب ثب ٝكبضّت زض اؾتيبز ٥اظ اْٝب١بت  ٣تد٨يعات ثرف زٙ٣تي ١ ٣يط٣ي ا١ؿهب١ي ذه٤نهي ٣
تقب١٣ي ثطاؾبؼ ض٤اثغي ّ ٦ث ٦ته٤يت ٧يأت ٣ظيطاٝ ٟيضؾس ،ن٤ضت ٝيٕيطز .آ٤ٝظـ فٝ٤ٞي زٙ٣تي زض ع ٗ٤ؾبٗ٧بي
ثط١ب ٦ٝقك ٜت٤ؾق ٦ضايٖبٝ ٟيثبقس.
 .2ث ٦زٙ٣ت اخبظ ٥زازٝ ٥يق٤ز ث٢ٝ ٦ؾ٤ض اضتَبي فٞٚي  ٣ضٍبثت ثي ٠زا١كٖب٧٥بي ّك٤ض  ٣تقبٝالت ثي٠اٚٚٞٙي زض عي ثط١ب٦ٝ
قك ٜت٤ؾق١ ٦ؿجت ث ٦ايدبز ٣احس٧ب  ٣ققت آ٤ٝظـ فبٙي ثب ٝكبضّت زا١كٖب٧٥هبي ٝقتجهط ثهي٠اٚٚٞٙهي  ٣زا١كهٖب٧٥هب ٣
٤ٝؾؿبت آ٤ٝظـ فبٙي  ٣ى٢ي  ٣حطى٦اي زض زاذ٘ ّك٤ض اٍساٞ١ ٛبيس١ .ح ٥٤ؾطٝبيٕ٦صاضي ٝكتطُ ،تؿ٨ي٘ تقبٝالت اضظي
 ٣تطزز افضبي ٧يئت فٞٚي  ٣زا١كد٤يب ٟزض آيي١٠ب ٦ٝاخطايي ّ ٦ثب پيك٨٢بز ؾبظٝب ٣ ٟزؾتٖب٧٥بي اخطايي شيضثهظ ثه٦
ته٤يت ٧يأت ٣ظيطاٝ ٟيضؾسٝ ،كرم ذ٤ا٧س قس.
 .3تٞبٝي زؾتٖب٧ ٥بي اخطايي ٝدبظ١س فال ٥٣ثط افتجبضات پػ٧٣كي ّ ٦شي٘ زؾتٖب ٥زض ٍ٤ا١ي ٠ث٤زخه ٦ؾهبال٢ٝ ٦١ؾه٤ض قهس٥
اؾت ،حساٍ٘ ز ٣زضنس اظ افتجبضات ٧عي٦٢اي ثدع ىه٘ يِ  ٣قف  ٣حساٍ٘ ز ٣زضنس اظ ّ٘ افتجبضات ت ِٚٞزاضايي٧بي
ؾطٝبي ٦اي ذ٤ز ضا ثطاي ا٤ٝض پػ٧٣كي  ٣ت٤ؾق ٦ى٢ب٣ضي اذتهبل ز٢٧س .آيي١٠ب ٦ٝاخطايي اي ٠ث٢س حساّثط زٝ ٣هب ٥پهؽ اظ
اثالك ايٍ ٠ب ٟ٤١ت٤ؾظ ؾبظٝب٣ ٣ ٟظاضت ف ٣ ٛ٤ٚتحَيَبت  ٣ى٢ب٣ضي ْٞ٧ ٣بضي زؾتٖب٧٥بي شيضثظ ت٨ي ٣ ٦ثه ٦تهه٤يت
٧يأت ٣ظيطاٝ ٟيضؾس.
 .4ث٢ٝ ٦ؾ٤ض اىعايف ث٨ط٣٥ضي ١ؾبٚٝ ٛي ٤١آ٣ضي ،اخت٢بة اظ اخطاي پػ٧٣ف٧بي تْطاضي  ٣ا١تكبض اعالفبت  ٣ايدبز قيبىيت
زض ا١دب ٛپط٣غ٧٥بي تحَيَبتي  ٣ثب ٧سه ق٢بؾبيي  ٣ثّ٦بضٕيطي  ٣تدبضيؾبظي زؾتب٣ضز٧بي حبن٘ اظ پػ٧٣ف  ٣ت٤ؾق،٦
ّٚي ٦زؾتٖب٧ ٥بي اخطايي ٤ٝؽي٢س ى٨طؾت عطح٧ب ،پط٣غ٧٥بي پػ٧٣كي  ٣ى٢ب٣ضي  ٣پبيب١ٟب٧٦ٝب  ٣ضؾب٧٦ٙهبي ذه٤ز ضا زض
ؾبٝب" ٦١ؾٞبت" ثجت ّ٢٢س .ؾبظٝب٣ ٣ ٟظاضت ف ،ٛ٤ٚتحَيَبت  ٣ى٢ب٣ضي ٤ٝؽي٢س ؽطه ٝست يِ ؾهبٗ اظ تهه٤يت ايه٠
ٍب ،ٟ٤١ؾبظّ٣بض اخطاي ٤ٝضز ١يبظ ضا ت٨ي ٣ ٦ث ٦ته٤يت ٧يأت ٣ظيطا ٟثطؾب٢١س.
١ح ٥٤ف ٘ٞزض ذه٤ل اعالفبت  ٣زاز٧٥بي ثب ٤ٝض٤فيت ا٢ٝيتي ،زىبفي  ٣زاضاي عجَ٦ث٢هسي٤ٝ ،ضه٤ؿ ٍهبٝ ٟ٤١دهبظات
ا١تكبض  ٣اىكبي اؾ٢بز ٝحطٝب ٣ ٦١ؾطي زٙ٣تيٝ -ه٤ث ٣ -1353 ٦آيي١٠ب ٦ٝاخطايي آٝ -ٟه٤ة  -1354زض آيي١٠ب٦ٝاي ّ ٦ث٦
ته٤يت ٧يأت ٣ظيطاٝ ٟيضؾس ٝقيٝ ٠يق٤ز.
 .5تٞبٝي زؾتٖب٧ ٥بي اخطايي ّك٤ض ٤ٝؽي٢س ثه٢ٝ ٦ؾه٤ض حٞبيهت اظ ١رجٖهب ٟفٞٚهي ،ىطٖ٢٧هي ٢٧ ٣هطي ّكه٤ض  ٣تْهطيٜ
پيكْؿ٤تب ٟح٤ظ٧ ٥بي ٝصّ٤ض  ٣ث٨ط٢ٝ٥سي اظ ت٤ا ٣ ٟؽطىيت آ١ب ٟثطاي ت٤ؾقّ ٦ك٤ض ،عي ٝست يِ ؾبٗ ،ثط١بٝه٧٦هبي
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فٚٞيبتي ذ٤ز ضا ٢ٝغجٌ ثب ؾ٢س ضا٧جطزي ّك٤ض زض ا٤ٝض ١رجٖب ،ٟت٨ي ٣ ٦اظ ؾبٗ ز ٛ٣اخطاي ثط١ب ٦ٝقك ٜت٤ؾقّ ٦ك٤ض ثه٦
ٝطح ٦ٚاخطا زضآ٣ض١س.
 .6ث٢ٝ ٦ؾ٤ض حٞبيت اظ پػ٧٣ف٧بي ٝؿئٝ٦ٚح٤ض  ٣تدبضيؾبظي پػ٧٣ف ٤١ ٣آ٣ضي ،زض اخطاي ؾيبؾت٧بي ّٚي ثط١ب ٦ٝقكٜ
ّٚي ٦قطّت٧بي زٙ٣تي ٨١ ٣بز٧بي فٝ٤ٞي ميطزٙ٣تي  ٣قطّت٧بي ٣اثؿت ٣ ٦تبثقه ٦ثه ٦اؾهتث٢بي نه٢س٧ً٣هبي ثيٞه٣ ٦
ثبظ١كؿتٖي٤ٝ ،ؽي٢س ٝقبزٗ حساٍ٘  3زضنس اظ ؾ٤ز ٍبث٘ تَؿي ٜؾبٗ ٍج٘ ذ٤ز ثطاي ٝهطه زض ا٤ٝض تحَيَبتي  ٣ت٤ؾهق٦
ى٢ب٣ضي زض ث٤زخ ٦ؾبال٢ٝ ٦١ؾ٤ض ٞ١بي٢س .آيي١ ٠ب ٦ٝاخطايي اي ٠ث٢س ث ٦پيك٨٢بز ؾبظٝب ٣ ٟثب ْٞ٧بضي زؾتٖب٧٥هبي اخطايهي
شيضثظ ت٨ي ٣ ٦ث ٦ته٤يت ٧يأت ٣ظيطاٝ ٟيضؾس.
 .7ث٢ٝ ٦ؾ٤ض پيكتبظي زض اٍتهبز زا١ف ث٢يب ٣ ٟاىعايف تٙ٤يس  ٣نبزضات ٝحه٤الت  ٣ذسٝبت زا١فث٢يب ٟؾيبؾت٧بي ّٚهي
اٍتهبز َٝبٝ٣تي زٙ٣ت ٝدبظ اؾت ثطاي ت٤ؾق ٣ ٦ا١تكبض ى٢ب٣ضي  ٣حٞبيت اظ قطّت٧بي زا١فث٢يهب١ ٟؿهجت ثه ٦حٞبيهت
ٝبٙي اظ پػ٧٣ف٧بي تَبضبٝح٤ض ٝكتطُ ثب زا١كٖب٧٥ب ٝ ٣ؤؾؿبت آ٤ٝظـ فبٙي ،پػ٧٣كي  ٣ى٢ب٣ضي  ٣ح٤ظ٧٥بي فٞٚيه٦
زض ٤ٝاضز ١بؽط ث ٦ح٘ ٝكْالت ّك٤ضٝ ،كط٣ط ث ٦ايْ٢ه ٦حهساٍ٘  51زضنهس ( )%51اظ ٧عي٢ه٧٦هبي آ ٟضا ّبضىطٝهب  ٣يهب
ث٨ط٥ثطزاض تأٝي ٣ ٠تق٨س ّطز ٥ثبقس ،اٍساٞ١ ٛبي٢س.
 .8تٞب ٛزؾتٖب٧٥بي اخطايي ثطاي ٕؿتطـ ث٨ط٣٥ضي زا١فث٢يب ،ٟت٨ٞيسات الظ ٛضا خ٨ت تؿ٨ي٘ ٝكبضّت ىقبال ٟاٍتهبزي
ّك٤ض زض ظ١ديط ٥تٙ٤يس ثي٠اٚٚٞٙي ىطا ٜ٧آ٣ض١س .ؾبظٝبْٚٝ ٟو اؾت عطح «اضتَبي ٝكبضّت ىقبال ٟاٍتهبزي زض ظ١ديهط٥
تٙ٤يس ثي٠اٚٚٞٙي» ضا حساّثط تب پبيب ٟؾبٗ ا ٗ٣ثط١ب ٦ٝتس٣ي ٣ ٠پؽ اظ ته٤يت ٧يأت ٣ظيطا ،ٟفٚٞيبتي ٞ١بيس.

هـادُ 98
ث٢ٝ ٦ؾ٤ض تحٌَ ؾيبؾت ٧بي ّٚي ؾالٝت ،زٙ٣ت ٝدبظ اؾت تب پبيب ٟؾبٗ ا ٗ٣اخطاي ٍب ٟ٤١ثط١ب ٦ٝقك ٜت٤ؾق ٦زض ضاؾهتبي
تبٝي٢ٝ ٠بثـ ٝبٙي پبيساض ثطاي ثرف ؾالٝت  ٣ت٤ؾقّٞ ٦ي ّ ٣ييي ثي٧٦ٞبي ؾالٝت ،ثط١ب١ ٦ٝؾب ٛثي ٦ٞؾالٝت ّك٤ض ضا ثهب
ضفبيت ٝح٤ض٧بي ظيط تس٣ي ٣ ٠اخطا ٞ١بيس:
 .1پ٤قف ثي ٦ٞؾالٝت ثطاي تٞبٝي آحبز خٞقيت ّك٤ض اخجبضي ث٤ز ٣ ٥ثطذ٤ضزاضي اظ يبضا ٦١زٙ٣ت خ٨ت حٌؾهطا ٦١ثيٞه ٦اظ
عطيٌ اضظيبثي ٣ؾـ  ٣ثطاؾبؼ آيي١٠ب٦ٝاي ذ٤ا٧س ث٤ز ّ ٦ث ٦ته٤يت ٧يأت ٣ظيطاٝ ٟيضؾس.
 .2ؾغح ث٢سي تٞبٝي ذسٝبت تكريهي  ٣زضٝب١ي ثطاؾبؼ ١ؾب ٛاضخبؿ ٝجت٢ي ثط پعقِ ذب٤١از ٣ ٥اخهبظ ٥تده٤يع ايه١٤ٕ٠ه٦
ذسٝبت نطىبً ثطاؾبؼ ضاٞ٢٧ب٧بي ثبٙي٢ي ،عطح غ١طيِ ١ ٣ؾب ٛزاض٣يي ٚٝي ّك٤ض ذ٤ا٧س ث٤ز.
 .3حٌ ثي ٦ٞپبي ٦ؾالٝت ذب٤١اض ث ٦قطح ظيط ؾٞ٨ي اظ زضآٝس ذب٤١اض ذ٤ا٧س ث٤ز:
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 ذب٤١اض ٧بي ض٣ؾتبييب ،ٟفكبيط  ٣اٍكبض ١يبظ٢ٝس تحت پ٤قف ٨١بز٧بي حٞبيتي  ٣اىطاز ىبٍس پ٤قف ثي ٦ٞپبي ٦ؾالٝت ث٦ٝيعا 7 ٟزضنس حساٍ٘ حَ ٣ ً٤زؾتٞعز ٝك٤ٞالٍ ٟبّ ٟ٤١بض
 ذب٤١اض٧بي ّبضّ٢بّ ٟك٤ضي ٙ ٣كْطي قبم٘  ٣ثبظ١كؿتٝ ٦قبزٗ  7زضنس حَٝ ٣ ً٤عايبي ٝكّ ٗ٤ٞؿط حٌ ثي٦ٞ ؾ ٜ٨ذب٤١اض٧بي ؾبيط اٍكبض ٝت٢بؾت ثب ٕط٧ ٥٣بي زضآٝسي ث ٦پيك٨٢بز ق٤ضاي فبٙي ثي ٦ٞؾالٝت  ٣تهه٤يت ٧يهأت٣ظيطاٟ
 ٝكٙ٤ٞي ٠تأٝي ٠اختٞبفي ٝغبثٌ ٍب ٟ٤١تأٝي ٠اختٞبفي .4زؾتٖب٧ ٥بي اخطايي ْٚٝي٢س حٌ ثي ٦ٞپبي ٦ؾالٝت ؾ ٜ٨ثي ٦ٞقس ٣ ٥زؾتٖب ٥اخطايي ضا حساّثط ؽطه ٝست ؾهٝ ٦هب ٥ثه٦
حؿبة ؾبظٝب ٟثيٕ ٦ٞط پبيٝ ٦طث٤ع٣ ٦اضيع ٞ١بي٢س .زض ن٤ضت فس٣ ٛاضيع ثب افال ٛؾبظٝب ٟثيٕ٦ٞط  ٣تكهريم ٣ظاضت اٝه٤ض
اٍتهبزي  ٣زاضايي اظ حؿبة خبضي زؾتٖب ٥اخطايي شيضثظ ثطزاقت  ٣ث ٦حؿبة ؾبظٝب٧ٟبي ثيٕ٦ٞط پبي٣ ٦اضيع ٝيق٤ز.
٤ٝ .5ؾؿ ٦ن٢س ً٣حٞبيت  ٣ثبظ١كؿتٖي ّبضّ٢ب ٟى٤الز ثب ّٚي٣ ٦ؽبيو ،اذتيبضات ،تق٨سات  ٣زاضايي٧ب -اظ خ ٦ٚٞا٤ٝاٗ
 ٣ ٗ٤َ٢ٝميط ،ٗ٤َ٢ٝؾ٨ب ،ٛاٝتيبظات٤ٝ ،خ٤زي ،اؾ٢بز  ٣ا٣ضاً -ث ٦ؾبظٝب ٟتأٝي ٠اختٞبفي ا١تَبٗ ٝييبثس.
حساّثط عي ٝست پ٢حؾبّٗٚ ،ي ٦تق٨سات حبٗ  ٣آتي ن٢س -ً٣ثٝ ٦يعا١ي ّ ٦ثطاؾبؼ ٝغبٙقبت اّچ٤ئطي (ٝحبؾج٦
ثي٦ٞاي ثطاي تقيي ٠اضظـ ىقٚي تق٨سات آتي) ؽطه حساّثط ؾٝ ٦ب ،٥ث ٦تأييس ؾبظٝب ٟحؿبثطؾي ّك٤ض ٝيضؾس ٤ٝ ٣ضز تأييس
ؾبظٝبٍ ٟطاض ٝيٕيطز ثب ٢ٝبثـ حبن٘ اظ ٣إصاضي ؾ٨ب ،ٛؾٜ٨اٙكطّ ،٦ا٤ٝاٗ قطّت٧ب ،اٝتيبظات ،حَ ً٤ث٨ط٥ثطزاضي اظ ٝقبزٟ
 ٣حَٝ ً٤بٙي زٙ٣ت  ٣ؾبيط ٢ٝبثـ حؿت ٤ٝضز اظ عطيٌ ؾبظٝب ٟذه٤نيؾبظي  ٣ذعا٦١زاضي ّ٘ پطزاذت ذ٤ا٧س قسٝ .يعاٟ
٣إصاضي٧ب ٧ط ؾب ٦ٙزض ث٤زخ٧٦بي ؾبٙيب ٦١پبزاض ذ٤ا٧س ٕطزيس.

هـادُ 91
 -1تٙ٤يت ١ؾب ٛؾالٝت خ٤٨ٞضي اؾالٝي ايطا ٟزض ٣ظاضت ث٨ساقت ،زضٝب ٣ ٟآ٤ٝظـ پعقهْي ٝتٞطّهع ٝهيقه٤ز ّٚ ٣يه٦
اقربل حَيَي  ٣حٍَ٤ي ٤ٝؽي٢س اظ ذظٝكي  ٣ؾيبؾت٧بي ٣ظاضت ث٨ساقت ،زضٝب ٣ ٟآ٤ٝظـ پعقْي ،ثهب تأّيهس ثهط
ذطيس ذسٝبت اظ ثرف ميطزٙ٣تي  ٣تضٞي ٠آ٣ ٣ ٟإصاضي ا٤ٝض تهسيٕطي ثب ضفبيت ٝبزٍ 13 ٥بٝ ٟ٤١سيطيت ذهسٝبت
ّك٤ضي ،اذتيبضات ٧يأت ا٢ٝب  ٣ؾغحث٢سي ذسٝبت تجقيت ٞ١بي٢س.
 -2ث٢ٝ ٦ؾ٤ض ت٤ؾقّٞ ٦ي ّ ٣ييي قجْ ٦ا٣ضغا١ؽ  ٣ؾبٝب١س٧ي  ٣يْپبضچ٦ؾبظي ىطٝب١هس٧ي ى٤ضيهت٧هبي پعقهْي ّكه٤ض،
ؾبظٝب ٟا٣ضغا١ؽ ّك٤ض ث ٦ف٤٢اٝ ٟؤؾؿ ٦زٙ٣تي٣ ،اثؿت ٦ث٣ ٦ظاضت ث٨ساقت ،زضٝب ٣ ٟآ٤ٝظـ پعقْي اظ ٝحه٘ ٢ٝهبثـ،
ؾبذتبض ١ ٣يط٣ي ا١ؿب١ي ٤ٝخ٤ز  ٣ثطاؾبؼ اؾبؾ٢بٝ ٦ٝه٤ة ٧يأت ٣ظيطا ٟايدبز ٝيق٤ز.
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 -3ى٨طؾت ضؾٞي زا٣ض٧بي ايطا ٟت٤ؾظ ق٤ضاي ثطضؾي  ٣تس٣ي ٠زاض٧٣بي ايطاٝ ٟؿهتَط زض ؾهبظٝب ٟمهصا  ٣زاض ٣تهس٣ي٠
ٝيق٤ز .تد٤يع زاض٧٣بي ذبضج اظ ى٨طؾت يبز قس ،٥ترٚو ٝحؿ٤ة قسٝ ٣ ٥ترٚو ثب ت٤خه ٦ثه ٦قهست  ٣ضهقو فٞه٘
اضتْبثي  ٣تقسز  ٣تْطاض آ ،ٟحؿت ٤ٝضز ثٝ ٦دبظات٧بي ٢ٝسضج زض تجهطٝ 1 ٥بزٍ 28 ٥ب ٟ٤١ؾبظٝب١ ٟؾب ٛپعقْي ٝه٤ة
ٝ 1383حْٝ ٛ٤يق٤ز .آيي١٠ب ٦ٝاخطايي ١ح ٥٤اؾتَطاض آ ٟزض قف ٝب ٥ا ٗ٣ثط١بٝه ٦ت٤ؾهظ ؾهبظٝب٣ ٣ ٟظاضت ث٨ساقهت،
ز ضٝب ٣ ٟآ٤ٝظـ پعقْي (ؾبظٝب ٟمصا  ٣زاض )٣ت٨ي ٣ ٦ث ٦ته٤يت ٧يأت ٣ظيطا ٟذ٤ا٧س ضؾيس.

هـادُ 21
 .1ث٣ ٦ظاضت اضتجبعبت  ٣ى٢ب٣ضي اعالفبت اخبظ ٥زازٝ ٥يق٤ز ث٢ٝ ٦ؾ٤ضّؿت ؾ٢ٝ ٜ٨بؾهت اظ ثهبظاض پ٢٨هبي ثب١هس ٢ٝغَه ٦اظ
عطيٌ زؾتٖب٧٥بي ٣اثؿت١ ٦ؿجت ثٝ ٦كبضّت  ٣ؾطٝبيٕ٦صاضي زض پط٣غ٧٥بي ىيجط ٤١ضي  ٣پط٣غ٧٥بي ظيطؾبذتي زض فطن٦
ى٢ب٣ضي اعالفبت  ٣اضتجبعبت  ٣ىضبيي اٍساٞ١ ٛبيس.
 .2ث٢ٝ ٦ؾ٤ض ت٤ؾق ٦زٙ٣ت اْٙتط١٣يِ  ٣حيؼ يْپبضچٖي قجْٚٝ ٦ي اعالفبت  ٣اىعايف ث٨ط٣٥ضي ظيطؾهبذت٧هبي اضتجهبعي
ّك٤ض ،زؾتٖب٧ ٥بي اخطايي ٨١ ٣بز٧بيي ّ ٦زاضاي قجْ ٦اضتجبعي ٝؿتَ٘ ٝيثبق٢س ثهطاي اؾهتيبز ٥اذتهبنهي زض ٍٞٚهط٣
ىقبٙيت ٧بي زاذٚي زؾتٖبٝ ٥طث٤ط ٝدبظ ث٤ز ٣ ٥ثطاي اضائ ٦ذسٝبت اضتجبعي ثط ثؿتط قجْٚٝ ٦ي اعالفبت ث ٦ؾبيط اقربل
حَيَي  ٣حٍَ٤ي ٚٝع ٛث ٦اذص ٝد٤ظ اظ ٣ظاضت اضتجبعبت  ٣ى٢ب٣ضي اعالفبت ٝيثبق٢س.

 .3زؾتٖب٧٥بي اخطايي ٤ٝؽي٢س ١ؿجت ث ٦اْٙتط١٣يْي ّطزّٚ ٟي ٦ىطآي٢س٧ب  ٣ذسٝبت ثب ٍبثٚيت اْٙتط١٣يْي قس٤ٝ( ٟاضز اؾتث٢ب
ثب تبييس ؾبظٝب ٣ ٟتْٞي٘ ثب٧ ِ١بي اعالفبتي ٝطث٤ط ،تب پبيب ٟؾبٗ ؾ ٛ٤ثط١ب ٦ٝاٍسا٢٢ّ ٛس .زؾتٖب٧٥بي اخطايي ٝيت٤ا٢١س
ثسي٢ٝ ٠ؾ٤ض اظ ٝكبضّت ثرف ذه٤ني زض ٍبٙت اپطاته٤ضي ذهسٝبت زٙ٣هت اْٙتط١٣يهِٝ ،هسٗ٧هبي ٝكهبضّت ثرهف
ذه٤ني  ٣فٝ٤ٞي  ٣يب قي٧٥٤بي ٤١ي ٠زيٖط اؾتيبزٞ١ ٥بي٢س.
تقطى ٦اضائ ٦ذسٝبت زٙ٣ت اْٙتط١٣يِ ثبيس ث ٦ته٤يت ّٞيؿي ٟ٤ت٢ؾيَٝ ٜطضات ثطؾس.
 .4تٞبٝيزؾتٖب٧٥بي اخطايي ١ ٣يط٧٣بي ١ؾبٝي  ٣ا١تؾبٝي ٤ٝؽي٢س زض تٙ٤يس ؾبٝب٧ ٦١بي اْٙتط١٣يْي ذ٤ز ،اٍال ٛاعالفبتي ٣
آٝبض ثجتي ٤ٝض٤ؿ ٍبٝ ٟ٤١طّع آٝبض ايطا٤ٝ ٟضز ١يبظ ثطاي ايدبز ١ؾب ٛخبٝـ آٝبض٧بي ثجتي  ٣قجْٚٝ ٦ي آٝبض ايطا ٟضا ايدبز
 ٣حساّثط تب پبيب ٟؾبٗ ؾ ٛ٤ثط١ب ٦ٝاْٝب ٟث٨ط٥ثطزاضي اْٙتط١٣يْي  ٣ثطذظ آ ٟضا ثط ثؿتط قجْٚٝ ٦ي اعالفبت ثطاي ٝطّع
آٝبض ايطا ٟىطاٞ١ ٜ٧بي٢سٝ .طّع آٝبض ايطاْٚٝ ٟو اؾت اٍال ٛآٝبض ثجتي  ٣اؾتب١ساضز٧بي تٙ٤يس آ ٟضا حساّثط ؽهطه ١هٝ ٦هب٥
ثطاي ٧ط يِ اظ زؾتٖب٧٥ب ت٨ي ٣ ٦ث ٦آ٨١ب اثالك ٞ١بيس.
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ّٚ .5ي ٦زؾتٖب٧٥بي اخطايي ّك٤ض ٤ٝؽو ا١س تب پبيب ٟؾبٗ ز ٛ٣ثط١ب ،٦ٝاْٝب ٟتجهبزٗ اْٙتط١٣يْهي اعالفهبت  ٣پبؾهرٖ٤يي
اْٙتط١٣يْي ث ٦اؾتقال٧ٛبي ٤ٝضز ١يبظ ؾبيط زؾتٖب٧٥بي اخطايي ضا حؿت قطح ٣ؽبيو آ١ب ٟزض چبضچ٤ة ٍه٤ا١ي ٠ذهبل ٣
٤ٝض٤في ،ث ٦ن٤ضت ضايٖب ٟىطاٞ١ ٜ٧بي٢س.
احهبي ّٚي ٦اؾتقالٝبت  ٣ايدبز ١ؾب ٛاؾتب١ساضزؾبظي  ٣تجبزٗ اعالفبت ثي ٠زؾتٖب٧ي زض ٍبٙت آيي١٠ب ٦ٝاخطايي زض قف
ٝب ٥ا ٗ٣ثط١ب ٦ٝت٤ؾظ ؾبظٝب٣ ٣ ٟظاضت اضتجبعبت  ٣ى٢ب٣ضي اعالفبت  ٣ثب ْٞ٧بضي ؾبيط زؾتٖب٧٥بي اخطايي شيضثظ تهس٣ي ٣ ٠ثه٦
ته٤يت ٧يأت ٣ظيطاٝ ٟيضؾس.

ٞ٧چ٢ي٣ ٠ظاضت اضتجبعبت  ٣ى٢ب٣ضي اعالفبت ٤ٝؽو اؾت تب ؾبٗ ز ٛ٣ثط١ب ،٦ٝتٞهب ٛظيطؾهبذت٧هبي الظ ٛثهطاي تقبٝه٘
اعالفبتي ثي ٠زؾتٖب٧٥بي اخطايي ثط ثؿتط قجْٚٝ ٦ي اعالفبت ،اظ عطيٌ ٝطّع ٚٝي تجبزٗ اعالفبت ( ٣ )NIXثب اؾتب١ساضز٧بي
ى٢ي الظ ٛضا ىطا٢ّ ٜ٧س.

 .6ث٢ٝ ٦ؾ٤ض ت٤ؾق ٦زٙ٣ت اْٙتط١٣يِ  ٣فطض ٦ذسٝبت اْٙتط١٣يْي ١ ٣يع ت٤ؾق ٣ ٦اؾتَطاض ذعا٦١زاضي اْٙتط١٣يْهي  ٣انهبٙت
ثركيس ٟث ٦اؾ٢بز اْٙتط١٣يْي اظ خ ٦ٚٞاؾ٢بز ٝبٙي  ٣حصه اؾ٢بز ّبمصي زض ٧ط ٤ٝضزي ّ ٦ث٤ٝ ٦خت ٍب ،ٟ٤١ت٢ؾي ٜا٣ضاً
يب اؾ٢بز ،نس٣ض يب افغبي ٝد٤ظ ،اذغبض  ٣اثالكٝ ،جبز٣ ٦ٙخ ،٦اؾتقالٝ ٣ ٛب٢١س آ ٟضط٣ضي ثبقس ،ا١دب ٛاْٙتط١٣يْهي آ ٟثهب
ضفبيت ٝيبز ٍب ٟ٤١تدبضت اْٙتط١٣يِ ٝقتجط ث٤زّ ٣ ٥يبيت ٝيٞ١بيس.
 .7ث٢ٝ ٦ؾ٤ض َٝبث ٦ٚثب خق٘  ٣ايدبز ١ؾب ٛاعالفبت اؾت٢بزپصيط اْٙتط١٣يْي تب پبيب ٟؾبٗ ز ٛ٣ثط١بّٚ ٦ٝي ٦اؾهتقالٝبت ٤٧يهت
اقربل حَيَي ،اقربل حٍَ٤يّ ،بال  ٣ذسٝبت ،زاضايي ٧بي  ٣ ٗ٤َ٢ٝميط( ٗ٤َ٢ٝقهبٚٝ ٘ٝهِ٣ ،ؾهبي٘ َٚ١يه ،٦ا٣ضاً
ث٨بزاض) ١ ٣كب١ي ْٝبٟٝح٤ض ثط اؾبؼ ٝيبز َ١ك ٦خبٝـ زٙ٣ت اْٙتط١٣يِ ّك٤ض ا١دبٝ ٛيٕيطز.
 .8ؾبظٝب ٟثب ْٞ٧بضي ٣ظاضت اضتجبعبت  ٣ى٢ب٣ضي اعالفبت ١ؿجت ث ٦ت٤ؾق ٣ ٦تْٞي٘ ١ؾب ٛپبيف قبذم٧بي ت٤ؾقّ ٦بضثطز
ى٢ب٣ضي اعالفبت  ٣اضتجبعبت  ٣زٙ٣ت اْٙتط١٣يِ ٝ ٣حت٤اي اْٙتط١٣يِ  ٣ؾ٢دف ٝؿتٞط قبذم٧بي ٝصّ٤ض اٍسا ٣ ٛثهب
ْٞ٧بضي ؾبظٝب ٣ ٟزؾتٖب٧٥هبي اخطايهي ،ت٨ٞيهسات الظ ٛثهطاي ّهب٧ف حهساٍ٘  50زضنهس اظ ٝطاخقهب ٟحضه٤ضي ثه٦
زؾتٖب٧ ٥بي اخطايي  ٣زؾتيبثي ث ٦حساٍ٘  30زضنس ٝقبٝالت ّبال  ٣ذسٝبت ث ٦ن٤ضت اْٙتط١٣يْي ضا ىطاٝ ٜ٧هيٞ١بيهس،
ث٦ع٤ضي ّ ٦ضتج ٦ايطا ٟزض ؾغح خ٨ب ٟزض قبذم٧بي ٝطتجظ حساٍ٘ ثٝ ٦يعا 30 ٟضتج ٦زض عي ثط١ب ،٦ٝاضتَب يبثس.
 .9زض ٤ٝضز قطّت ٧بي ثجت قس١ ٥عز ؾبظٝب ٟث٤ضؼ  ٣ا٣ضاً ث٨بزاض٤ٝ ،اضز ظيط ٝيت٤ا١س ث ٦عطيٌ اْٙتط١٣يْي ث ٦ض٣قي ّ ٦ث٦
تأييس ؾبظٝب ٟث٤ضؼ  ٣ا٣ضاً ث٨بزاض ٝيضؾس ،ن٤ضت پصيطز:

اٙو) اضؾبٗ ٕ٤ا٧ي١ب ٦ٝحٌ تَس ٛذطيس ؾ٨ب ٛخسيس اظ عطه قطّت ث ٦نبحجب ٟؾ٨ب ٛث ٦خبي اؾتيبز ٥اظ پؿت ؾيبضقي،
ة) ا١تكبض افالٝي٧٦بي پصيط٤١٥يؿي  ٣زف٤ت١ب٧٦ٝبي ٝدبٝـ فٝ٤ٞي  ٣اعالفي٧٦ب اظ عطه قطّت ثه ٦خهبي ا١تكهبض زض
ض٣ظ١ب٧٦ٝبي ّثيطاال١تكبض  ٣خطايس،
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ج) پصيط٤١٥يؿي  ٣تق٨س ذطيس ؾ٨ب ٛقطّت ،ث ٦خبي ٝطاخق ٦ث ٦ثب ٣ ِ١تْٞي٘ ا٣ضاً ٝطث٤ع،٦

ز) حض٤ض زض ٝدبٝـ فٝ٤ٞي قطّت  ٣افٞبٗ حٌ ضأي،
 )٧نس٣ض ٕ٤ا٧ي١بٍ٤ٝ ٦ٝت ؾ٨ب ،ٛا٣ضاً ؾ٨ب٤ٕ ٣ ٛا٧ي١ب٧٦ٝبي حٌ تَس ٛذطيس ؾ٨ب ٛقطّت ث ٦خبي چبح ّبمصي آ٨١ب،
 )٣ثجت  ٣ َ٘١ا١تَبالت ؾ٨ب٤ٕ ٣ ٛا٧ي١ب٧٦ٝبي حٌ تَس ٛذطيس ؾ٨ب ٛقطّت ،ث ٦خبي ثجت آ٨١ب زض زىبتط ّبمصي.
 .10ؾطٝبيٕ٦صاضيٝ ،بْٙيت ٝ ٣سيطيت ثط ظيطؾبذت قجْ ٦زؾتطؾي ثبثت اضتجبعبت  ٣ى٢ب٣ضي اعالفبت ّك٤ض ٣
ظيطؾبذت٧بي زاضاي ٍبثٚيت اؾتيبزٝ ٥كتطُ ثطاي ّٚي ٦اپطات٤ض٧ب اظ ٍجي٘ ّب١بٗ٧ب ،ح٤ضچ٧٦ب ،زاّت٧ب ،زّ٘٧ب خعء
ٝهبزيٌ ا١حهبض ٝيثبقس .زٙ٣ت ْٚٝو اؾت ث٢ٝ ٦ؾ٤ض ايدبز زؾتطؾي ثطاثط ١ؿجت ث ٦ا١تعاؿ آ ٟاظ قطّت ٝربثطات ايطاٟ
 ٣اپطات٤ض٧بي ىقبٗ اٍسا ٣ ٛزض ٍبٙت قطّت ٝؿتَ٘ زٙ٣تي ثب ٝكبضّت اپطات٤ض٧ب ث١ ٦ح٤ي ؾبٝب١س٧ي ٞ١بيس ّ ٦اْٝب ٟايدبز
ا١حهبض ثطاي اپطات٤ض يب اپطات٤ض٧ب زض اؾتيبز ٥اظ قجْ٧٦بي ٝصّ٤ض ىطا١ ٜ٧جبقس .خعئيبت ٝ ٣هبزيٌ ٤ٝاضز ى ،ً٤تطّيت،
ٝيعا٣ ٣ ٟيػٕي ؾ ٜ٨زٙ٣ت (ؾ٨ب٢ّ ٛتطٙي) ،اپطات٤ض٧ب  ٣ؾبيط ثرف٧بي ميطزٙ٣تي زض قطّت ٝصّ٤ض  ٣تقيي ٠تْٚيو
تٞبٝي ا٤ٝض ٝطتج ظ ٢ٝسضج زض اي ٠ث٢س ،خ٨ت ا١تَبٗ اظ ثرف ميطزٙ٣تي يب ؾبظٝب١س٧ي خسيس ،حساّثط تب پبيب ٟؾبٗ اٗ٣
ثط١ب ٦ٝث ٦پيك٨٢بز ؾبظٝب٣ ٣ ٟظاضت اضتجبعبت  ٣ى٢ب٣ضي اعالفبت ث ٦ته٤يت ٧يأت ٣ظيطا ٟذ٤ا٧س ضؾيس.

هـادُ 29
ثطاي تطميت ّبضىطٝبيبّ ٣ ٟبضآىطي٢ب ٟثرف ذه٤ني  ٣تقب١٣ي ث ٦خصة ١يط٣ي ّبض خ٤اّ ،ٟبضىطٝبيب١ي ّ ٦عي ثط١ب ٦ٝقكٜ
ت٤ؾق١ ٦ؿجت ث ٦خصة ىبضك اٙتحهيال ٟزا١كٖب٧ي ثب ٝسضُ حساٍ٘ ّبضق٢بؾي ث ٦ن٤ضت ّبض٣ضظي اٍساٞ١ ٛبي٢هس ،اظ پطزاذهت
ؾّ ٜ٨بضىطٝب  ٣ثي ٦ٞثيْبضي ثطاي ٝست ز ٣ؾبٗ اظ تبضيد قط٣ؿ ثّ ٦بض ٝقبه ٝيثبق٢س .آيي١٠ب ٦ٝاخطايي اي ٠تجههط ٥قهب٘ٝ
قيٝ ٥٤قطىي ،ظٝي٧ ٦٢بي ّبضي ا٤ٙ٣يت زاض١ ،ح ٥٤تأٝي٧ ٠عي ٣ ٦٢ؾبيط ٤ٝاضز ث ٦پيك٨٢بز ؾبظٝب٣ ٣ ٟظاضت تقهبّ ،ٟ٣هبض  ٣ضىهب٥
اختٞبفي ث ٦ته٤يت ٧يأت ٣ظيطاٝ ٟيضؾس.

هـادُ 22
ثطاي ٝح٤ض ٍطاض زاز ٟضقس ث٨ط٣٥ضي زض اٍتهبز ،تٞب ٛزؾتٖب٧٥بي اخطايي ١ ٣يط٧٣بي ٝؿٚح ْٚٝي٢هس ضه ٠ٞاخطايهي ٞ١ه٤زٟ
چطذٝ ٦سيطيت ث٨ط٣ ٥ضي زض ٝد٤ٞف ٦ذ٤ز ،ت٨ٞيسات الظ ٛضا ثطاي فٚٞيبتي ٤ٞ١ز ٟاي ٠چطذ ٦زض ٣احس٧بي تحت تٙ٤يت ذ٤ز
ثب ٞ٧بٖ٢٧ي ؾبظٝبٚٝ ٟي ث٨ط٣٥ضي ايطا ٟىطا٤ٞ١ ٜ٧زٕ ٣ ٥عاضـ ؾبال ٦١آ ٟضا ث ٦ؾبظٝبٚٝ ٟي ث٨ط٣٥ضي ايطا ٟاضائٞ١ ٦بي٢س.
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هـادُ 29
ث٢ٝ ٦ؾ٤ض تقبٙي َٝ ٣ب ٛ٣ؾبظي ىطٖ٢٧ي  ٣ثؿتطؾبظي ىطٖ٢٧ي  ٣زؾتيبثي ث ٦آضٝب٧ ٟبي ؾ٢س چك ٜا١ساظ ٝج٢ي ثط تحٌَ ت٤ؾق٦
ٝت٢بؾت ثب َٝتضيبت ىطٖ٢٧هي ٝ ٣تْهي ثهط حيهؼ  ٣اضتَهبء اضظـ ٧هبي اؾهالٝيٚٝ ،هي  ٣اَ١الثهي ،آظازي ٧هبي ٝكهط٣ؿ ٣
ٝطزٛؾبالضي زي٢ي ،ان ٣ ٗ٤ىضبئ٘ اذالٍيّ ،طاٝت  ٣حَ ً٤ا١ؿب١ي٤٧ ،يت  ٣ا١ؿدبٚٝ ٛيٞ٧ ٣ ،چ٢ي ٠حٞبيت اظ تٙ٤يسات ٣
ٝحه٤الت ىطٖ٢٧يٝ ،ص٧جي ٢٧ ٣طي ىبذط ،ن٢بيـ زؾتي ٝ ٣يطاث ىطٖ٢٧هي ١هب٤ٞٚٝؼ  ٣تَ٤يهت ؽطىيهت آ ٟزض تقهبٝالت
ثي ٠اٚٚٞٙي ١ ٣يع اضتَبء خبيٖب٢ٝ ٣ ٥عٙت انحبة ىط١ ٣ ٔ٢٧رجٖب ٣ ٟپيكْؿ٤تب ٟىط٢٧ ٣ ٔ٢٧ط ّكه٤ض ،اٍهساٝبت ظيهط زض عهٗ٤
ؾبٗ٧بي ثط١ب ٦ٝقك ٜت٤ؾق ٦ا١دبٝ ٛيق٤ز:

٣ .1ظاضت ىط ٣ ٔ٢٧اضقبز ْٚٝو اؾت ١ؿجت ث ٦تؿ٨ي٘ ىطاي٢س٧بي نس٣ض ٝد٤ظ  ٣ثهبظٖ١طي ّ ٣هب٧ف ضه٤اثظ َٝ ٣هطضات
ٝحس٣ز ّ٢٢س ٥تٙ٤يس ١ ٣كط آثبض ىطٖ٢٧ي ٢٧ ٣طي اٍساٞ١ ٛبيسٍ ٥٤ٍ .ضبئي١ ٣ ٦يط٣ي ا١تؾبٝي ْٚٝي٢هس ا٢ٝيهت الظ ٛضا ثهطاي
تٙ٤يس ١ ٣كط آثبض  ٣اخطاي ثط١ب٧٦ٝبي ىطٖ٢٧ي ٢٧ ٣طي زاضاي ٝد٤ظ ىطاٞ١ ٜ٧بي٢س ١ ٣ؿجت ث ٦خجطا ٟذؿبضت ٣اضز١ ٥بقهي
اظ ٞٝب١قت ،تحطيِ  ٣يب اذالٗ زض تٙ٤يس ١ ٣كط اي ٠آثبض اٍسا٢٢ّ ٛس.
٣ .2ظاضت ىط ٣ ٔ٢٧اضقبز اؾالٝي ،ؾبظٝب ٟنسا  ٣ؾيٞب  ٣ؾبيط زؾتٖب٧٥بي شيضثهظ ْٚٝي٢هس ى٨طؾهت نهس٣ض ٝد٤ظ٧هب ٣
تهسي٧بي ىطٖ٢٧ي ٢٧ ٣طي ٍبث٘ ٣إصاضي ث ٦ثرف ذه٤ني  ٣تقب١٣ي  ٣ؾبظٝب٧ ٟبي ٝطز٨١ ٛبز ضا ّ ٦تب پبيهب ٟؾهبٗ
ا ٗ٣تقييٝ ٠يق٤ز زض ع ٗ٤ؾبٗ٧بي ثط١ب ٦ٝقك ٜت٤ؾق٣ ٦إصاض ٞ١بي٢س.
آيي١ ٠ب ٦ٝاي ٠ث٢س قب ٘ٝقي ٥٤تقيي ٠ى٨طؾت ٝصّ٤ض ١ ٣ح٣ ٥٤إصاضي  ٣ىهط٣ـ ثهب پيكه٨٢بز ؾهبظٝبْٞ٧ ٣ ٟهبضي ٣ظاضت
ىط ٣ ٔ٢٧اضقبز اؾالٝي  ٣ؾبظٝب ٟنسا  ٣ؾيٞب ث ٦ته٤يت ٧يأت٣ظيطاٝ ٟيضؾس.
 .3ؾ١ ٣ ٜ٨ح ٥٤پطزاذت حٌ پرف ت٤ٚيعي١٤ي ٝؿبثَبت ٣ضظقي ،عجٌ آيهي١٠بٝه٦اي ّه ٦ت٤ؾهظ ؾهبظٝب٣ ،ٟظاضت ٣ضظـ ٣
خ٤ا١ب ٟت٨ي ٣ ٦تب پبيب ٟؾبٗ ا ٗ٣ثط١ب ٦ٝث ٦ته٤يت ٧يأت ٣ظيطاٝ ٟيضؾس ،تقييٝ ٠يق٤ز.

هـادُ 22
ثب ت٤خ ٦ث ٦اٞ٧يت  ٣ضط٣ضت ٝطٝت ث٢ب٧بي تبضيري  ٣ىطٖ٢٧ي  ٣احيبء ثبىت٧هبي اضظقه٢ٞس ّكه٤ض اٍهساٝبت شيه٘ نه٤ضت
ٝيپصيطز:
 .1ؾبظٝبٝ ٟيطاث ىطٖ٢٧يٕ ،طزقٖطي  ٣ن٢بيـ زؾتي ٝدبظ اؾت زض چبضچ٤ة ض٤اثظ  ٣ثط١ب٦ٝاي ّ ٦ثه ٦تهه٤يت قه٤ضاي
فبٙي آ ٟؾبظٝبٝ ٟيضؾس ،اٝبّ ٠تبضيري (ث ٦اؾتث٢بء ١يبيؽ ٚٝي) ،زض اذتيبض ذ٤ز ضا ث ٦ق٨طزاضي٧ب  ٣ثرف ذه٤نهي ٣
تقب١٣ي  ٣ن٢س ً٣احيبء  ٣ث٨ط ٥ثطزاضي اظ ث٢ب٧ب  ٣اٝبّ ٠تبضيري  ٣ىطٖ٢٧ي ثطاي ث٨ط٥ثطزاضي ٣إصاض ٞ١بيس٣ .إصاضق١٤سٕبٟ
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٤ٝؽي٢س ١ؿجت ثٝ ٦طٝت ،حيبؽت  ٣ث٨ط٥ثطزاضي اظ اٝبّٝ ٠طث٤ع ٦تحت ١ؾبضت ؾبظٝبٝ ٟيهطاث ىطٖ٢٧هيٕ ،طزقهٖطي ٣
ن٢بيـ زؾتي اٍساٞ١ ٛبي٢س.
 .2تٞبٝي زؾتٖب٧٥بي اخطايي ٤ٝؽوا١س؛ زض چبضچ٤ة ض٤اثظ  ٣اؾتب١ساضز٧بي اثالمي ؾبظٝبٝ ٟيطاث ىطٖ٢٧يٕ ،طزقٖطي ٣
ن٢بيـ زؾتي ١ؿجت ثٝ ٦طٝت  ٣احيبء آثبض ىطٖ٢٧ي  ٣تبضيري زض اذتيبض اف ٜاظ  ٣ ٗ٤َ٢ٝميط ٗ٤َ٢ٝثب ضفبيت ٍ٤ا١يَٝ ٣ ٠طضات
ٝطث٤ع ٦اٍساٞ١ ٛبي٢س.

 .3ؾبظٝبٝ ٟيطاث ىطٖ٢٧ي ،ن٢بيـ زؾتي ٕ ٣طزقٖطي ٤ٝؽو اؾت ث٢ٝ ٦ؾ٤ض حيؼ  ٣نيب١ت اظ ٝيطاث ىطٖ٢٧ي اٍساٝبت
الظ ٛضا ثب ْٞ٧بضي ٞ٧ ٣بٖ٢٧ي ؾبيط زؾتٖب٧٥بي اخطايي شيضثظ ث٢ٝ ٦ؾ٤ض ق٢بؾبييٝ ،ؿت٢سؾبظي ،حيبؽت ٝ ٣طٝت ٣
ٝقطىي ٝيطاث ىطٖ٢٧ي (اف ٜاظ ٤ٞٚٝؼ ١ ٣ب٤ٞٚٝؼ) ٝيطاث عجيقي ،ايدبز ق٨ط٧بي خ٨ب١ي ن٢بيـ زؾتي  ٣احيبء
٢٧ط٧بي ؾ٢تي زض حبٗ ظ٣اٗ زض ح٤ظ ٥ىط ٣ ٔ٢٧تٞس ٟايطا١ي  ٣ثجت زض ى٨طؾت ٝيطاث خ٨ب١ي ضا ث ٦ف ٘ٞآ٣ضز.

هـادُ 21
ث٢ٝ ٦ؾ٤ض ضٍبثتپصيط ّطز ٟاؾتب٧ٟب ،فساٙت ثي٢ٝ ٠غَ٦اي  ٣ؾطظٝي٢ي  ٣تَ٤يت ذ٤زاتْبيي اؾتب٧ٟب ،اىعايف اٖ١يع٣ ٥نهٗ٤
زضآٝس٧بي اؾتب١ي ّ ٣ب٧ف فس ٛتقبزٗ٧بي ٢ٝغَ٦اي ،ث ٦زٙ٣ت اخبظ ٥زازٝ ٥يق٤ز:
 .1زضآٝس٧ب ٧ ٣عي٧ ٦٢بيي ّٝ ٦ب٧يت اؾتب١ي زاض١س ضا تقيي ٣ ٠عي ز٣ؾبٗ ا ٗ٣ثط١ب ٦ٝقك ٜزض چبضچ٤ة ١ؾب ٛزضآٝس٧ -عي٦٢
اؾتب١ي ث ٦ن٤ضت ؾطخٞـ زضآٝس٧ب ،افتجبضات ٧عي٦٢اي  ٣ت ِٚٞزاضايي٧بي ؾطٝبي٦اي ٧ط اؾتب( ٟثطٝج٢بي ٣خ ٥٤زضيبىتي ٣
يب ٣اضيعي ث ٦ذعا )٦١زض ث٤زخ ٦ؾ٤٢اتي افٞبٗ ٞ١بيسٝ .بظاز ثط زضآٝس٧بي ٣نٙ٤ي ١ؿجت ث ٦ؾَو ٝه٤ة ٧ط اؾتب ٟثطاؾبؼ
زؾت٤ضاٙق ٘ٞاثالمي ؾبظٝب ٟثطاي تأٝي ٠افتجبضات ٧عي٦٢اي  ٣ت ِٚٞزاضايي٧بي ؾطٝبي٦اي ،زض َٝبعـ ؾٝ ٦ب ٦٧ث٦
اؾتب٧ٟبي شيضثظ ت٤ظيـ ٝيٕطزز.
 .2زٙ٣ت ز ٣زضنس ( )%2اظ زضآٝس حبن٘ اظ نبزضات ١يت ذبٕ ٣ ٛبظ عجيقي ضا ث ٦تطتيت يِ ؾ ٛ٤ث ٦اؾتب٧ٟبي ١يتذيهع ٣
ٕبظذيع  ٣ز٣ؾ ٛ٤ث ٦ق٨طؾتب٧ٟب ٢ٝ ٣بعٌ ّٞتط ت٤ؾق٦يبىت ٦خ٨ت اخطاي ثط١ب٧٦ٝبي فٞطا١ي زض ٍبٙت ث٤زخ٧٦بي ؾ٤٢اتي
اذتهبل ز٧س .ؾ ٜ٨اؾتب٧ ٟبي ١يت ذيع ٕ ٣بظذيع (يِ ؾ )ٛ٤ثب ته٤يت ق٤ضاي ثط١ب٦ٝضيعي  ٣ت٤ؾق ٦اؾهتب٧ٟهبي ثه٦
عطح٧بيي ّ ٦ت٤ؾظ ٣ظاضت ١يت پيك٨٢بز ٝيٕطزز ،اذتهبل ٝييبثس.
 .3زٙ٣ت ٤ٝؽو اؾت زض ؾبٗ ا ٗ٣ثط١بّٚ ٦ٝي ٦اذتيبضات ٣ ٣ؽبيو ٍبث٘ ٣إصاضي زؾتٖب٧٥بي اخطايي ث ٦زؾتٖب٧٥بي ٝت٢بؽط
زض اؾتب٧ٟب ضا تقيي ٣ ٠زض خ٨ت تَ٤يت اذتيبضات  ٣تهٞيٕٜيطي ٣إصاض ٞ١بي٢س.
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هـادُ 26
زض ضاؾتبي اخطايي ّطز ٟؾيبؾت٧بي ّٚي ٝجبضظ ٥ثب ٤ٝاز ٝرسض  ٣ؾيبؾت٧بي ّال ٟثط١ب ٦ٝقك ٜت٤ؾقّٚ ،٦ي ٦زؾتٖب٧٥بي
اخطايي ٤ٝض٤ؿ ٝبزٍ )5( ٥بٝ ٟ٤١سيطيت ذسٝبت ّك٤ضي ْٚٝي٢س ض ٠ٞاخطاي زٍيٌ تْبٙيو ٢ٝسضج زض ؾ٢س ضا٧جطزي عطح
ٚٝي ٝجبضظ٦ٞ٧ ٥خب١ج ٦ثب ٤ٝاز ٝرسض ،ض٣إٟطزا٧ٟب  ٣پيفؾبظ٧ب ثب ض٣يْطز اختٞبفي  ٣ثب ٝح٤ضيت پيكٖيطي اظ افتيبز ،زضٝب،ٟ
ثبظت٤ا١ي ّ ٣ب٧ف آؾيت ،نيب١ت  ٣حٞبيت اختٞبفيَٝ ،بث ٦ٚثب فطض٤ٝ ٦از ٝرسض  ٣ض٣اٖ١طزا٧ٟب  ٣پيفؾبظ٧ب  ٣ثبظٖ١طي زض
ف٢ب٣يٝ ٠دطٝبٝ ٣ ٦١دبظات٧بي ٝطتجظ اٍسا ٛالظ ٛضا ث ٦ف ٘ٞآ٣ض١س.

هـادُ 23
ثطاي افٞبٗ ١ؾبضت ّب ٣ ٘ٝىطإيط ثبٝ ِ١طّعي ثط ثهبظاض ٤ٝ ٣ؾؿهبت پهٙ٤ي ،ثهبْ١ي  ٣افتجهبضي  ٣ؾهبٝب١س٧ي ٤ٝؾؿهبت ٣
ثبظاض٧بي ميطٝتكْ٘ پٙ٤ي ٝ ٣بٙي زض خ٨ت اضتَبي قيبىيت  ٣ؾالٝت ّ ٣ب٧ف ١ؿجت ٝغبٙجبت ميطخبضي ث ٦تؿ٨يالت:
 .1ثبٝ ِ١طّعي ٝي ت٤ا١س زض چبضچ٤ة ض٤اثغي ّ ٦ث ٦ته٤يت ق٤ضاي پ ٣ ٗ٤افتجبض ٝيضؾس ،فال ٥٣ثط اذتيبضات ٍب١٤١ي ذه٤ز
َٝطض زض ٍب ٟ٤١پٙ٤ي  ٣ثبْ١ي ّك٤ض ،حؿت ٤ٝضز يِ يب چ٢س ٤ٝضز اظ اٍهساٝبت ١ؾهبضتي  ٣ا١تؾهبٝي شيه٘ ضا ١يهع زض ٍجهبٗ
ثب٧ِ١ب ٝ ٣ؤؾؿبت افتجبضي ميطثبْ١ي ٝترٚو افٞبٗ ٞ١بيس:
اٙو) افٞبٗ خطيَ١ ٦ٞسي تب ؾَو حساّثط يِ زضنس آذطي ٠ؾطٝبي ٦ثجت قس ٥ثب ِ١يب ٝؤؾؿ ٦افتجهبضي ميطثهبْ١ي ٝترٚهو
ٝت٢بؾت ثب ؾغح ٤١ ٣ؿ ترٚو اظ ٝح٘ ؾ ٜ٨ؾ٤ز ؾ٨بٝساضاٟ

ة) افٞبٗ ٝحس٣زيت يب ٤٢ٞٝفيت ت٤ظيـ ؾ٤ز  ٣ا١س٣ذت٧٦ب ث ٦ؾ٨بٝساضا ٣ ٟيب پطزاذت پبزاـ ٝ ٣عايبي ٝسيطاٟ
ج) حؿت ٤ٝضز ،ؾٚت حٌ ضأي تٞب ٛيب ثطذي اظ ؾ٨بٛزاضا ٟث ٦ع٤ض ٍ٤ٝت؛ ؾٚت حٌ تَس ٛذطيس ؾ٨ب ٛتٞب ٛيهب ثطذهي اظ
ؾ٨بٝساضا ٣ ٟيب اٙعا ٛث٣ ٦إصاضي ؾ٨ب ٛذ٤ز  ٣افٞبٗ ٤٢ٞٝفيت ت ِٚٞؾ٨ب ٛزض ثب٧ِ١ب ٝ ٣ؤؾؿبت افتجبضي ميطثبْ١ي
ز) ٙنٝ ٤د٤ظ ىقبٙيت
٧ه) ؾٚت نالحيت حطى٦اي ٝسيطا ٟفب ٣ ٘ٝافضبي ٧يأت ٝسيط٥
ٝطخـ ضؾيسٕي ث ٦ترٚيبت  ٣نس٣ض حْ ٜث ٦اٍساٝبت ١ؾبضتي  ٣ا١تؾبٝي ٤ٝض٤ؿ اي ٠تجهط٧ ،٥يأت ا١تؾبٝي ثب٧ِ١ب ذ٤ا٧س
ث٤ز.
 .2ث٢ٝ ٦ؾ٤ض اضتَبي ؾالٝت ،ثجبت  ٣قيبىيت قجْ ٦ثبْ١ي ّك٤ض ،ثبٝ ِ١طّعي ٤ٝؽو اؾهت َٝهطضات الظ ٛضا ٝت٢بؾهت ثهب
اؾتب١ساضز٧بي ثي ٠اٚٚٞٙي زض ذه٤ل ٧ط يِ اظ ٤ٝاضز شي٘ تس٣ي ٣ ٠پؽ اظ ته٤يت زض ق٤ضاي پ ٣ ٗ٤افتجبض ،ث٤ٝ ٦ضز اخطا
ٕصاضز.
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اٙو) تقيي١ ٠ؿجت ّيبيت ؾطٝبي٦؛
ة) تقيي١ ٠ح ٥٤عجَ٦ث٢سي زاضايي٧ب ٝ ٣يعا ٟشذيطٕ٥يطي ٝغبٙجبت ميطخبضي؛
ج) تقيي١ ٠ؿجت٧بي َ١سيٖ٢ي؛
ز) تقيي ٠حساٍ٘ اٙعاٝبت ١بؽط ثط ١ؾب٢ّ ٛتطٗ٧بي زاذٚي.
فس ٛضفبيت ض٤اثظ َٝ ٣طضات ٤ٝض٤ؿ اي ٠تجهط ٥اظ ؾ٤ي ثب٧ِ١هب ٝ ٣ؤؾؿهبت افتجهبضي ميطثهبْ١يٝ ،ؿهت٤خت افٞهبٗ
اٍساٝبت ١ؾبضتي  ٣ا١تؾبٝي زض ٍجبٗ آ٨١ب ذ٤ا٧س ث٤ز.
 .3عطح ٧طٕ ٦١٤زف٤ا ّ٢ٝ ٦كأ آ ٟاٍساٝبت ١ؾبضتي ثبٝ ِ١طّعي ثبقس ،ثبيس ث ٦عطىيت ثبٝ ِ١عثه٤ض نه٤ضت پهصيطز  ٣اىهطاز
شيٝسذ٘ زض اٝط ١ؾبضت ضا ٞ١يت٤ا ٟعطه زف٤ا ٍطاض زاز خع زض ٤ٝاضزي ّ٤ٝ ٦ض٤ؿ زف٤ا ا١تؿبة خط ٛثبقس.
٢ٝؾ٤ض اظ اٍساٝبت ١ؾبضتي ،اٍساٝبتي اؾت ّه ٦زض ضاؾهتبي افٞهبٗ ١ؾهبضت ثهط ثب١هِ٧هبٝ ،ؤؾؿهبت افتجهبضي ميطثهبْ١ي،
تقب١٣ي٧بي افتجبض ،ن٢س٧ً٣بي ٍطواٙحؿ ،٦٢نطاىي٧ب  ٣قطّت٧بي ٙيعي ٔ٢زض نالحيت ثبٝ ِ١طّعي خ٤٨ٞضي اؾالٝي
ايطا ٟث٤زٝ ٣ ٥كت ٘ٞثط اٍساٝبت ث ٦ف ٘ٞآٝس ٥زض تٞبٝي ٝطاح٘ تأؾيؽ ،افغبي ٝد٤ظ١ ،ؾبضت ثهط ىقبٙيهت ،تنييهطات ثجتهي،
ثبظؾبظي ،ازمب ،ٛا١حالٗ  ٣تهييٝ ٦يثبقس.
 .4ث٢ٝ ٦ؾ٤ض افٞبٗ ١ؾبضت ّب ٣ ٘ٝىطإيط ثبٝ ِ١طّعي ثط ثبظاض پٙ٤ي ،ثبْ١ي  ٣افتجبضي ّك٤ض  ٣ؾبٝب١س٧ي ٝؤؾؿبت ىقهبٗ
زض ثبظاض ميطٝتكْ٘ پٙ٤ي٧ ،ط ٕ ٦١٤ا١دب ٛفٚٞيبت ثبْ١ي ،فٚٞيبت ٙيعي ٣ ٔ٢يب فٚٞيبت نطاىي ت٤ؾظ اقربل حَيَهي ٣
حٍَ٤ي ثس ٟ٣اذص ٝد٤ظ اظ ثبٝ ِ١طّعي خ٤٨ٞضي اؾالٝيايطا ٟخطٝ ٛحؿ٤ة ٝيق٤ز ٝ ٣طتْجي ٠حؿت اٍتضبء ث ٦يِ
يب چ٢س ٤ٝضز اظ ٝدبظات٧بي زضخ ٦يِ ٝبزٍ 19 ٥بٝ ٟ٤١دبظات اؾالٝي ٝحْٝ ٛ٤يق١٤س.

ٝؿئٙ٤يت ثبظپطزاذت ّٚي ٦تق٨سات  ٣ثس٧ي ٧بي ٝؤؾؿبت ٝصّ٤ضٝ ،تضب٢ٝبً ثط ف٨سٝ ٥ؤؾؿي٧ ،٠يهأت ا٢ٝهب  ٣ؾه٨بٝساضاٟ
ٝؤثط آ٨١ب ٝيثبقس.
١ .5يط٣ي ا١تؾبٝي ٤ٝؽو اؾت حؿت افال ٛثبٝ ِ١طّعي ١ؿجت ث ٦تٍ٤و ىقبٙيت  ٣يب تقغيه٘ ٞ١ه٤ز ٟقهقج ٦يهب ٤ٝؾؿه٦
ٝطث٤ع ٦اٍسا ٣ ٛاظ ققت ٤ٝ ٣ؾؿبتي ّ ٦ىقبٙيت پٙ٤ي  ٣ثبْ١ي ا١دبٝ ٛيز٢٧س ٝغبٙجهٝ ٦ده٤ظ ىقبٙيهت اظ ثب١هِ ٝطّهعي
ٞ١بيس٤ٝ .اضزي ضا ّ١ ٦يط٣ي ا١تؾبٝي ىبٍس ٝد٤ظ ق٢بؾبيي ٝي ٞ١بي٢س ث ٦ثبٝ ِ١طّعي افال ٣ ٛحؿت تهٞي ٜثبٝ ِ١صّ٤ض
١ؿجت ث ٦افغبء ٚ٨ٝت حساّثط تب يِ ٝب ،٥اذغبض ،تٍ٤و ىقبٙيت  ٣يب تقغيٚي آ٨١ب اٍساٞ١ ٛبيس.
٧ .6طٕ ٦١٤تجٚيل ثطاي اضائ ٦ذسٝبت پٙ٤ي  ٣ثبْ١ي ثبيس ثطاؾبؼ آيي١٠ب ٦ٝاثالمي ثبٝ ِ١طّعي ج.ا.ا ثبقس .ترٚو اظ اي ٠حْٜ
ٝؿت٤خت خعاي َ١سي تب ٝيعا 10 ٟثطاثط ٧عي ٦٢تجٚيل ن٤ضت ٕطىت ٦ذ٤ا٧س ث٤ز ّ ٦ث ٦حؿبة ذعا٣ ٦١اضيع ذ٤ا٧س قس.
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هـادُ 28
ث٢ٝ ٦ؾ٤ض اىعايف زٍت  ٣ؾطفت زض اضائ ٦ذسٝبت ٍضبئي  ٣تحٌَ فساٙت ٍضبئي ،حَ ً٤ثكط اؾهالٝي  ٣حَه ً٤قه٨ط١٣سي،
اضتَبء ّيييت ّ ٣ب٧ف اعب ٦ٙزازضؾي  ٣ايدبز ىطنت ثطاثط ثطاي زؾتطؾي آحبز ٝطز ٛث ٦ذسٝبت ٍضبئي:
ٍ ٥٤ٍ .1ضبئي( ٦زازٕؿتطي خ٤٨ٞضي اؾالٝي ايطاٝ )ٟيت٤ا١س ثطاي تْٞي٘ پؿت٧بي ثالتهسي ٝه٤ة ذ٤ز ؾبال ٦١حساّثط
ٍ 500بضي خسيس زض ؾَو افتجبضات ٝه٤ة اظ عطيٌ إٓ٨ي اؾترساٝي  ٣زض ىضبي ضٍبثتي خصة ٞ١بيس.
 .2ؾبظٝب ٟث٨عيؿتي ّك٤ض ْٚٝو اؾت زض ضاؾتبي تحْي٨١ ٜبز ذب٤١از١ ٥ؿجت ث ٦تبٝي٧ ٠عي٢هٝ ٦كهب٣ض ٥ثهطاي اىهطاز ىبٍهس
تٝ ٠ْٞبٙي ّ ٦زض اخطاي ٍب ٟ٤١ت٤ؾظ َٝبٍ ٛضبئي نالحيتزاض ثطاي ضىـ اذتاله ث ٦آ ٟؾهبظٝب ٟثهطاي ٝكهب٣ض ٥ذهب٤١از٥
ٝقطىي ٝيق١٤س ،اٍسا ٛالظ ٛث ٦ف ٘ٞآ٣ضز.
 .3تٞبٝي زفب٣ي ١بقي اظ فس ٛاخطاي ٝيب ز اؾ٢بز ضؾٞي ت٢ؾيٞي زض زىبتط اؾ٢بز ضؾٞي  ٣زىبتط ضؾهٞي اظز٣اج  ٣عهالً ،زض
ٝطح ٦ٚثس٣ي اظ عطيٌ ازاضات اخطاي ٝيبز اؾ٢بز ضؾٞي الظٛاالخطاي ؾبظٝب ٟثجت اؾ٢بز  ٣اٝالُ ّكه٤ض ،ضؾهيسٕي  ٣اخهطا
ق٤ز.
آيي١ ٠ب ٦ٝاخطايي اي ٠ث٢س ث٢ٝ ٦ؾ٤ض ّب٧ف ٝطاخقبت ْٝطض خ٨ت ضؾيسٕي ث ٦پيكه٨٢بز ٣ظاضت زازٕؿهتطي  ٣ثهب ْٞ٧هبضي
ؾبظٝب ٟثجت اؾ٢بز  ٣اٝالُ ّك٤ض ت٨ي ٣ ٦ث ٦ته٤يت ضئيؽ ٍٍ ٥٤ضبئيٝ ٦يضؾس.
 .4زض ضاؾتبي اخطاي ؾيبؾت ٧بي ّٚي ثط١ب ٦ٝقك٤ٝ ٜض٤ؿ ث٨ج٤ز ثركيس ٟث٣ ٦ضقيت ظ١سا٧ٟب  ٣ثبظزاقتٖب٧٥هب ،ؾهبظٝبٟ
ظ١سا٧ٟب  ٣اٍساٝبت تبٝي٢ي  ٣تطثيتي ّك٤ض ْٚٝو اؾت اٍساٝبت الظ ٛثطاي تؿطيـ زض ا١تَبٗ  20ظ١سا ٟزاذ٘ ٝحس٣ز ٥ق٨ط٧ب
ثب ا٤ٙ٣يت ّالٟق٨ط٧ب ث ٦ذبضج اظ ق٨ط٧ب ضا اظ عطً ظيط ا١دب ٛز٧س:
اٙو) ىط٣ـ ظ١سا٧ٟبي زاذ٘ ق٨ط٧ب ث ٦ض٣ـ ٝصاّط ٣ ٥ت٤اىٌ ث ٦ق٨طزاضي٧ب  ٣زيٖط ؾبظٝب٧ٟبي فٞهٝ٤ي ميطزٙ٣تهي ٣
ؾبيط ٨١بز٧بي فٝ٤ٞي ثس ٟ٣اٙعا ٛث ٦ضفبيت َٝطضات ٤ٍ ٣ا١يٝ ٠طث٤ط ثٝ ٦عايس.٥
ا٤ٝاٙي ّ ٦اظ اي ٠عطيٌ ٣إصاض ٝي ق١٤س ىَظ ثطاي ث٨ط٥ثطزاضي زض ٝهبضه ذسٝبت فٞهٝ٤ي  ٣ظيطؾهبذت٧هبي قه٨طي
ٝيثبق٢س.
ة) ٣خ ٥٤حبن٘ اظ ىط٣ـ ٧ط ّسا ٛاظ ظ١سا٧ٟبي ٝصّ٤ض ّ ٦ث ٦تسضيح  ٣ثطاؾبؼ ت٤اىٌ ث ٦ف ٘ٞآٝس ٥ث ٦حؿبة ٣يػ١ ٥عز
ذعا٦١زاضي ّ٘ ٣اضيع ٝيٕطزز ث ٦ف٤٢ا ٟزضآٝس اذتهبني ؾبظٝب ٟظ١سا٧ٟب  ٣اٍساٝبت تبٝي٢ي  ٣تطثيتي ّكه٤ض تَٚهي
ٝيٕطزز  ٣ثس ٟ٣اٙعا ٛث ٦ضفبيت ٝحس٣زيت ؾبٗ ٝبٙي ،نطه احساث ظ١سا٧ٟبي خبيٖعي ٠زض ٞ٧ب ٟاؾتبٝ ٟيٕطزز.
زض ن٤ضت ٣خ٤ز ٝبظاز زضآٝس حبن٘ اظ ث٢س ى ،ً٤افتجبض ٝصّ٤ض نطه احساث ،تْٞي٘ ،تقٞيطات اؾبؾي  ٣تد٨يع زيٖط
ظ١سا٧ٟبي ٞ٧ب ٟاؾتبٝ ٟيٕطزز.
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ج) زض ن٤ضت تيب ٜ٧ثي ٠ؾبظٝب ٟظ١سا٧ٟب  ٣اٍساٝبت تأٝي٢ي  ٣تطثيتي ّك٤ض ثب ذطيساض يب ذطيساضا ٣ ٟپؽ اظ فَس ٍطاضزاز
ضؾٞي ،ؾبذتٞب ٟظ١سا ٟزاذ٘ ق٨ط تب اتٞب ٛاحساث  ٣ث٨ط٥ثطزاضي اظ ظ١سا ٟخسيس ث ٦ن٤ضت اخبض ٥زض اذتيبض ؾهبظٝبٟ
ظ١سا٧ٟب  ٣اٍساٝبت تأٝي٢ي  ٣تطثيتي ّك٤ض ٍطاض ٝيٕيطز  ٣اخبظ ٥زازٝ ٥يق٤ز اخبض ٥ث٨بي آ ٟاظ ٝجٚهل ٝه٤ضز تيهبٜ٧
ٍيٞت ظ١ساّ ٟؿط ٕطزز.
ز) ٣ظاضت خ٨بز ّكب٣ضظي (ؾبظٝب ٟخ٧ٖ٘٢ب ٝ ٣طاتـ)  ٣ؾبظٝب ٟا٤ٝض اضاضي ْٚٝي٢س ١ؿجت ث٣ ٦إهصاضي ظٝهي ٠ضايٖهب ٟثه٦
ؾبظٝب ٟظ١سا٧ٟب ثطاي احساث ظ١سا٧ٟبي ٝصّ٤ض اٍساٞ١ ٛبي٢س.

٧ه) ؾبظٝب ٟثجت  ٣اؾ٢بز  ٣اٝالُ ّك٤ض ْٚٝو اؾت پؽ اظ اؾتَطاض ظ١سا١يب ٟزض ٝح٘ ظ١هسا ٟخسيهس ذهبضج اظ قه٨ط ثهب
ْٞ٧بضي ٣ظاضت ا٤ٝض اٍتهبزي  ٣زاضايي  ٣پؽ اظ افال ٛضؾٞي ٣ظاضت زازٕؿتطي ١ؿجت ثه ٦ا١تَهبٗ ّٚيه ٦اؾه٢بز ٣
ٝساضُ ظ١ساٝ ٟصّ٤ض ث ٦ذطيساض يب ذطيساضا ٟاٍساٞ١ ٛبيس.
 .5زض اخطاي ؾيبؾت ّب٧ف خٞقيت ّييطي ّ ٣ب٧ف ؾبال ٦١حساٍ٘  10زضنس اظ آٝبض ظ١سا١يب ٟؾبظٝب ٟظ١سا٧ٟب  ٣اٍساٝبت
تأٝي٢ي  ٣تطثيتي ْٚٝو اؾت ض ٠ٞإٓب٧ي َٝبٝبت ٍضبئي اظ ٣ضقيت آٝبض ظ١سا١يب ٣ ٟىضبي آظاز ظ١هسا ،ٟؽطىيهت پهصيطـ
ظ١سا١يب ٟضا ث٦ن٤ضت ثطذظ  ٣ثب ضفبيت خ٨بت ا٢ٝيتي زض اذتيبض َٝبٝبت ٍضبئي نهالحيتزاض ٍهطاض ز٧هسٍ .ضهبت ثهب ٙحهبػ
ؽطىيت افال ٛقس ٣ ٥ت٢بؾت ٍطاض تأٝي ،٠اظ نس٣ض ٍطاض٧بي تأٝي٢ٝ ٠ت٨ي ث ٦ثبظزاقت  ٣يب احْب ٛحجؽ خع زض ٤ٝاضز ضط٣ضي
ذ٤ززاضي  ٣اظ تأؾيؽ٧بي خسيس ّييطي ٝب٢١س تقٚيهٌ تقَيهت يهب ٝدهبظات ،تق٤يهٌ نهس٣ض حْه ،ٜآظازي٧هبي ٝكهط٣ط ٣
ٝدبظات٧بي خبيٖعي ٠حجؽ اؾتيبز ٥ذ٤ا٢٧س ٤ٞ١ز .زازؾطاي ا١تؾبٝي ٍضبت ثط حؿ ٠اخطاي اي ٠ث٢س ١ؾبضت ٝيّ٢س.
ٝطاّع پصيطـ ظ١سا١يب ٟزض ن٤ضت تْٞي٘ ؽطىيت ظ١سا٧ٟبٝ ،طاتت ضا ث ٦زازؾتب ٣ ٟضئيؽ ح٤ظٍ ٥ضبئي افهالٝ ٛهيّ٢٢هس،
زازؾتب٧ٟب  ٣ض٣ؾبي ح٤ظ٧٥بي ٍضبئي ْٚٝي٢س ثب ضفبيت ٝيبز ث٢س ى ً٤اٍساٝبت الظ ٛضا ث ٦ف ٘ٞآ٣ض١س.
زؾت٤ضاٙق ٘ٞاخطايي اي ٠ث٢س ث٢ب ث ٦پيك٨٢بز ٣ظيط زازٕؿتطي  ٣ضئيؽ ؾبظٝب ٟظ١سا٧ٟب ت٨ي ٣ ٦ث ٦ته٤يت ضئيؽ ٍٍ ٥٤ضبيي٦
ٝيضؾس.
 .6ؾبظٝب ٟپعقْي ٍب١٤١ي ٝي ت٤ا١س ذسٝبت پعقْي ٍب١٤١ي  ٣ثركي اظ ٣ؽبيو ٝصّ٤ض زض ٝبزٍ 1٥ب ٟ٤١تكْي٘ ؾبظٝب ٟضا ثب
افٞبٗ ١ؾبضت ث ٦اقربل حَيَي  ٣حٍَ٤ي ٣اخس نالحيت ٣إصاض ٞ١بيس.
آيي١ ٠ب ٦ٝاخطايي اي ٠ث٢س ثب پيك٨٢بز ٣ظيط زازٕؿتطي ْٞ٧ ٣بضي زؾتٖب٧ ٥بي اخطايي شي ضثظ ت٨ي ٣ ٦پؽ اظ تأييهس ضئهيؽ
ٍٍ ٥٤ضبئي ٦ث ٦ته٤يت ٧يأت ٣ظيطا ٟذ٤ا٧س ضؾيس.
 .7زٙ٣ت ْٚٝو اؾت ث٢ٝ ٦ؾ٤ض ّب٧ف ف٢ب٣يٝ ٠دطٝب ،٦١تؿ٨ي٘  ٣تؿطيـ زض ضؾيسٕي ث ٦ترٚيبت ،اليح« ٦تقيي ٠ف٢هب٣ي٠
ترٚو  ٣آيي ٠ضؾيسٕي ث ٦آ »ٟضا پؽ اظ تأييس ف٢ب٣يٝ ٠دطٝبٝ ٦١عث٤ض ت٤ؾظ ضئيؽ ٍٍ ٥٤ضبئي ،٦خ٨ت اٙحبً ث٣ ٦ؽبيو
ؾبظٝب ٟتقعيطات حْٝ٤تي ،حساّثط ؽطه ؾبٗ ا ٗ٣ثط١ب ٦ٝثٝ ٦دٚؽ ق٤ضاي اؾالٝي تَسيٞ١ ٜبيس.
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 .8ث٢ٝ ٦ؾ٤ض اؾتيبز ٥اظ ذسٝبت ّبضق٢بؾبٝ ٣ ٟكب٣ضا ٟزض زؾهتٖب٧٥هبي اخطايهي ثه٣ ٦يهػ ٥زض ظٝي٢ه٧٦هبي ث٤زخه٦ضيهعي،
ثط١ب٦ٝضيعي حٍَ٤ي ،ازاضي  ٣اؾترساٝي١ ،ؾب ٛتكريم نالحيت قب ٘ٝضتج٦ث٢سي ،ضؾيسٕي ا١تؾبٝي  ٣تقطىه ٦ذهسٝبت
ّبضق٢بؾي ٝكب٣ضاّ ٣ ٟبضق٢بؾبٝ ٟصّ٤ض ث ٦پيك٨٢بز ؾبظٝبٝ ٣ ٟقب١٣ت حٍَ٤ي ضئيؽ خ٤٨ٞض ثه ٦تهه٤يت ٧يهأت ٣ظيهطاٟ
ٝيضؾس.

 .9زض خ٨ت حيبؽت ث٨ي ٦٢اظ ثيت اٞٙبٗ  ٣حَ ٣ ً٤ا٤ٝاٗ زٙ٣ت ،زؾت٤ضاٙقٝ ٘ٞكهت ٘ٞثهط ؾهبظّ٣بض٧بي ٝرتٚهو تكه٤يٌ ٣
ٝب١سٕبضي قبمٚي ٠زض پؿت ٧بي ترههي حٍَ٤ي زض زؾتٖب٧٥بي اخطايي اظ خ ٦ٚٞزض ٤ٝضز ىهً٤اٙقهبز ٥حٞبيهت ٍضهبئي
ٝكتطّبً ت٤ؾظ ٝقب ٟ٣حٍَ٤ي ضئيؽ خ٤٨ٞض ٣ ٣ظيط زازٕؿتطي  ٣ضئيؽ ؾبظٝب ٟاثالك ذ٤ا٧س قس.

هـادُ 21
ّٚي٣ ٦خ٧٤ي ّ ٦ث ٦ف٤٢ا ٟخعاي َ١سي يب خطيَ١ ٦ٞسي ثبثت خطائ ٣ ٜترٚيبت ت٤ؾظ ٝطاخـ ٍضبئي ،قجٍ ٦ضبئي ،ا١تؾهبٝي ٣
ازاضي اذص ٝيق٤ز ث ٦ذعا٣ ٦١اضيع ٝيٕطزز .زؾتٖب٧٥بي شيضثظ حٌ اؾتيبز ٥اظ زضآٝس ى ً٤ضا ١ساض١س.
زٙ٣ت ٤ٝؽو اؾت افتجبض ٤ٝضز ١يبظ زؾتٖب٧٥بي ٝصّ٤ض ّ ٦اظ ٝح٘ زضآٝهس٧ -عي٢ه ٦تهبّ ٟ٤٢تهأٝيٕ ٠طزيهس ٥اؾهت ضا زض
ضزيو٧بي افتجبضات فٝ٤ٞي ث٤زخ ٦ؾ٤٢اتي ٝطث٤عٙ ٦حبػ ٞ١بيس.
ّٚي٤ٍ ٦ا١يَٝ ٣ ٠طضات ٝنبيط اظ ظٝب ٟالظٛاالخطا قس ٟايٍ ٠بٙ ٟ٤١نٝ ٤يٕطزز.

هـادُ 91
زض ضاؾتبي اخطاي ٝيبز ٝهطح زض ٍب ٟ٤١اؾبؾي  ٣اىعايف ٍسضت َٝبٝ٣ت ّ ٣ب٧ف آؾيتپصيطي اٍتهبز ّكه٤ض  ٣ثه٢ٝ ٦ؾه٤ض
ٝسيطيت ٢ٝؿدٞ٧ ،ٜبٝ ٣ ٔ٢٧ؤثط ض٣اثظ ذبضخي خ٤٨ٞضي اؾالٝي ايطا ٟثط ٝج٢بي ان٘ فعت ،حْٞت ٝ ٣ههٚحت  ٣ثهطاي
پكتيجب١ي تحٌَ ا٧ساه ثط١ب ٦ٝقك ٜت٤ؾق ،٦زؾتٖب٧ ٥بي اخطايي ١ ٣يط٧٣بي ٝؿٚح ْٚٝوا١س ،تٞبٝي اٍساٝبت ذه٤ز زض ظٝي٢ه٦
ض٣اثظ ذبضخي ضا ثب ٞ٧بٖ٢٧ي ٣ظاضت ا٤ٝض ذبضخ ٦ا١دب ٛز٢٧س٣ .ظاضت ا٤ٝض ذبضخ٤ٝ ٦ؽو اؾت ١ؿجت ثه ٦اخهطاي ٝه٤اضز شيه٘
اٍساٞ١ ٛبيس:
 عطاحي  ٣اخطاي اٍساٝبت افتٞبزؾبظ زض ؾيبؾت ذبضخي؛ ايدبز ثؿتط٧ب  ٣قطايظ ؾيبؾي الظ ٛثطاي ت٤٢ؿثركي  ٣تَ٤يت پي١٤س ٧هبي ضا٧جهطزي ثهب ّكه٤ض٧بي خ٨هب ٟثه٣ ٦يهػ٥ّك٤ض٧بي ٢ٝغَٞ٧ ،٦ؿبيٖبٍ ٣ ٟسضت٧بي ٤١ؽ٤٨ض؛
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 تَ٤يت زيپٞٚبؾي اٍتهبزي ثب تٞطّع ثط ٣ض٣ز ث ٦ثبظاض٧بي خ٨ب١ي ثطاي نبزضات ّبال  ٣ذسٝبت ى٢ي ٢٨ٝ ٣سؾي ،تهأٝي٠ٝبٙي  ٣خصة ؾطٝبيٕ٦صاضي ذبضخي  ٣زؾتيبثي ث ٦ى٠آ٣ضي٧بي ٤١ي٠؛
 حٞبيت ٦ٞ٧خب١ج ٦اظ حَ ً٤ايطا١يب ٟذبضج اظ ّك٤ض ٝ ٣كبضّت زاز ٟآ٨١ب زض ت٤ؾقٚٝ ٦ي؛ ثّ٦بضٕيطي ؽطىيت٧بي زيپٞٚبؾي ضؾٞي زض ؾغ٤ح ز ٣ ٣چ٢سخب١ج ٦ثطاي ايدبز ٝحيظ ؾيبؾي  ٣ا٢ٝيتي ثب ثجبت  ٣پبيساضزض ٢ٝغَ٦؛
 ث٨ط٥ثطزاضي اظ زيپٞٚبؾي فٝ٤ٞي  ٣ض٣ـ٧ب  ٣اثعاض٧بي ٤١يّ ٣ ٠بضآٝس اعالؿضؾب١ي زض ٕؿهتط ٥ىطاٝهطظي ثهطاي تجيهي٠زيسٕب٧ ٥بي خ٤٨ٞضي اؾالٝي ايطا ٟزض اثقبز ٕيتٞب١ي ٝ ٣ق٢بيي  ٣اضتَبء خبيٖب ٥ايطا ٟزض اىْبض فٝ٤ٞي خ٨بٟ؛
 ثّ٦بضٕيطي  ٦ٞ٧اْٝب١بت خ٤٨ٞضي اؾالٝي ايطا ٟثطاي َٝبث ٦ٚثب تط٣ضيؿ ٣ ٜاىطاطٕطايي؛ نيب١ت اظ ٣خ ٦٨ثي٠اٚٚٞٙي خ٤٨ٞضي اؾالٝي ايطا ٟزض ضاثغ ٦ثب ٤ٝض٤فبت حَ ً٤ثكطي اظ عطيٌ ضنس  ٣پبيف ٣ضقيتحَ ً٤ثكط زض فطن ٦ثي٠اٚٚٞٙي ،پبؾرٖ٤يي ثٝ ٦غبٙجبت ثهي ٠اٚٚٞٙهي ٕ ٣ؿهتطـ حَه ً٤ثكهط اؾهالٝي ثهب ْٞ٧هبضي
زؾتٖب٧٥بي شيضثظ؛
 ت٢ؾي ٣ ٜافغبي ّ٧ِٞبي ت٤ؾق٦اي ثّ ٦ك٤ض٧بي ٧سه زض چبضچ٤ة ٍ٤ا١ي ٠ث٤زخ ٦ؾبالّ ٦١ك٤ض؛ -ثط١ب٦ٝضيعي  ٣اٍساٝ ٛؤثط زض ضاؾتبي اضتَبء اؾتَالٗ ؾيبؾي ،ىطٖ٢٧ي  ٣اىعايف َٝبٝ٣ت اٍتهبزي.

هـادُ 99
ث٢ٝ ٦ؾ٤ض تحٌَ ا٧ساه ٢ٝسضج زض ان ٗ٤ز ،ٜ٧ثيؿت ٣ ٜثيؿت  ٣يٍْ ٜب ٟ٤١اؾبؾي ،ا٧ساه ؾ٢س چكٜا١هساظ  ٣ؾيبؾهت٧هبي
ّٚي ثط١ب ٦ٝقكٝ ٜج٢ي ثط "تَ٤يت ٨١بز ذب٤١از ٣ ٥خبيٖب ٥ظ ٟزض آ ٣ ٟاؾتييبي حٍَ٤ي قطفي ٍ ٣ب١٤١ي ظ١ب ٟزض  ٦ٞ٧فطن٧٦ب
 ٣ت٤خ٣ ٦يػ ٥ثَ١ ٦ف ؾبظ١س ٥آ١ب١ ٣ "ٟيع ث٢ٝ ٦ؾ٤ض ث٨ط٢ٝ٥سي خبٝق ٦اظ ؾطٝبي ٦ا١ؿب١ي ظ١ب ٟزض ىطآي٢س ت٤ؾق ٦پبيساض ٝ ٣ت٤اظ،ٟ
ّٚي ٦زؾتٖب٧ ٥بي اخطايي ٤ٝؽي٢س ثب ؾبظٝب١س٧ي  ٣تَ٤يت خبيٖب ٥ؾبظٝب١ي ا٤ٝض ظ١ب ٣ ٟذب٤١از ٥زض زؾتٖب١ ،٥ؿهجت ثه ٦افٞهبٗ
ض٣يْطز فساٙت خ٢ؿيتي زض ؾيبؾت٧ب ،ثط١ب٧٦ٝب  ٣عطح٧بي ذ٤ز  ٣اضظيبثي آثهبض تههٞيٞبت ذه٤ز زض آ ٟچهبضچ٤ة ،ثطاؾهبؼ
قبذم٧بي اثالمي ؾتبز ٚٝي ظ ٣ ٟذب٤١از ٥اٍساٞ١ ٛبي٢س.
ٝقب١٣ت ا٤ٝض ظ١ب ٣ ٟذب٤١از ٥ضيبؾت خ٤٨ٞضي ٤ٝؽو اؾت ض ٠ٞاضظيبثي  ٣تغجيٌ ؾيبؾهت٧هب ،ثط١بٝه٧٦هب  ٣عهطح٧هبي
زؾتٖب٧ ٥ب  ٣ضنس ٝؿتٞط اضتَبي قبذم٧بي ٣ضقيت ظ١ب ٣ ٟذب٤١ازٕ ،٥عاضـ آ ٟضا ث٦ع٤ض ؾبال ٦١ثه٧ ٦يهأت ٣ظيهطا ٟاضائه٦
ٞ١بيس.
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آيي١٠ب ٦ٝاخطايي اي ٠تجهط ٥زض ذه٤ل ١ح ٥٤افٞبٗ ،ؾهبظّ٣بض٧بي ١ؾهبضت  ٣پهبيف قهبذم٧هب ٣ ٣ؽهبيو  ٣اٙعاٝهبت
زؾتٖب٧٥بي اخطايي ثطاي اضتَبي قبذم ٧بي ٝصّ٤ض ،ث ٦پيك٨٢بز ؾبظٝبٝ ،ٟقب١٣ت ا٤ٝض ظ١ب ٣ ٟذب٤١از ٣ ٥ثهب ْٞ٧هبضي ؾهبيط
زؾتٖب٧٥بي اخطايي شيضثظ ،قفٝب ٥پؽ اظ ته٤يت ايٍ ٠ب ٟ٤١ث ٦ته٤يت ٧يأت ٣ظيطا ٟذ٤ا٧س ضؾيس.

هـادُ 92
ث ٦زٙ٣ت (ثبٝ ِ١طّعي) اخبظ ٥زازٝ ٥يق٤ز ث٢ٝ ٦ؾ٤ض اىعايف ؾطٝبي ٦ثب٧ِ١بي ّكب٣ضظيٚٝ ،ي  ٣ؾپ٧ ،٦عي٧٦٢بي تبٝي٠
ٝبٙي ٢ٝبثقي ّ ٦اظ ٝح٘ تؿ٨يالت  ٣ذغ٤ط افتجبضي ثبٝ ِ١طّعي ت٤ؾظ ثب٧ِ١بي ٝصّ٤ض تب پبيب ٟؾبٗ ٝ 1394حبؾج ٣ ٦زض
حؿبة٧ب ثجت ٕطزيس ٥ث ٦حؿبة اىعايف ؾطٝبي ٦زٙ٣ت زض آ ٟثب٢ٝ ِ١ؾ٤ض ٞ١بيس.

هـادُ99
زض ضاؾتبي اخطا  ٣پيكجطز ؾيبؾت٧بي ّٚي اثالمي اٍتهبز َٝبٝ٣تي ،ؾبظٝب ٟا١طغي اتٞي ْٚٝو اؾت ١ؿجت ث ٦تس٣ي ٠عطح
ٚٝي َٝبث ٦ٚثب قطايظ اضغطاضي ١يطٕ٣ب٧٥ب  ٣تبؾيؿبت ٧ؿت٦اي ثب ْٞ٧بضي ٣ظاضت زىبؿ  ٣پكتيجب١ي ١يط٧٣بي ٝؿٚح٣ ،ظاضت
ّك٤ض٣ ،ظاضت ا٤ٝض ذبضخ ٣ ٦ؾبيط زؾتٖب٧٥بي شيضثظ اٍسا ٣ ٛث ٦ته٤يت ٧يأت ٣ظيطا ٟثطؾب١س .زؾتٖب٧٥بي اخطايي شيضثظ
ْٚٝو ا١س ١ؿجت ث ٦اخطاي آ ٟثب ضا٧جطي ١ ٣ؾبضت ؾبظٝب ٟا١طغي اتٞي ايطا ٟاٍساٞ١ ٛبي٢س.

هـادُ 92
ث٢ٝ ٦ؾ٤ض اىعايف ت٤ا ٟزىبفي ّك٤ض زض تطاظ ٍسضت ٢ٝغَ٦اي  ٣تأٝي٢ٝ ٠بىـ  ٣ا٢ٝيت ٚٝي اٍساٝبت شي٘ ٝقٝ ٗ٤ٞيٕطزز:
 -1اضتَبء ت٤ا ٟثبظزاض١سٕي اظ عطيٌ:
اٙو) ت٤ؾق ٣ ٦اىعايف ت٤ا ٟتٙ٤يسي ٤ٝقْي
ة) ت٤ؾق ٣ ٦تَ٤يت ت٤ا ٟپساى٢س ٤٧ايي زض ؾغ٤ح ٝرتٚو ثطز ّ٤تبٝ ،٥ت٤ؾظ  ٣ث٢ٚس
ج) ت٤ؾق ٣ ٦ث٦ض٣ظ ضؾب١ي قجْ٧٦بي اضتجبعي ا ٠ٝثب ٧سه اؾتَطاض ّب ٘ٝؾيؿت ٜىطٝب١س٧ي ٢ّ ٣تطٗ
ز) ٤٧ق٢ٞس ٝ ٣تحطُؾبظي تٞبٝي ؾيؿت٧ٜبي تؿٚيحبتي ٝت٢بؾت ثب ت٨سيسات
 )ٛتحَيٌ ،عطاحي  ٣تٙ٤يس اٍال٤ٝ ٛضز١يبظ ثطاي ٤ٝاخ ٣ ٦٨تَبث٘ ثب ٕط٧٥٣بي ٝؿٚح تط٣ضيؿتي
 )ٟت٤ؾق ٦ت٤ا ٟزضيبيي اظ عطيٌ تد٨يع ١يط٧٣بي زضيبيي ث ٦ؾالح٧بي پيكطىت٦
٧ه) ت٤ؾق ٣ ٦تَ٤يت ت٤ا ٟخ ٔ٢اْٙتط١٣يِ
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 -2انالح ؾبذتبض ث٤زخ٦اي ١يط٧٣بي ٝؿٚح  ٣اىعايف ؾ ٜ٨تَ٤يت ث٢ي ٦زىبفي اظ ث٤زخ ٦زىبفي
 -3ت٨ي ٣ ٦اخطاي عطح آٝبيف ٤١ ٣ؾبظي ظيطؾبذت٧بي ن٢بيـ زىبفي ٝ ٣طاّع آ٤ٝظقهي ١ ٣ؾهبٝي ١يط٧٣هبي ٝؿهٚح زض
ع ٗ٤ثط١ب ٣ ٦ٝا١تَبٗ پبزٕب٧ٟب ث ٦ذبضج اظ ق٨ط٧ب ثب اذتهبل ظٝي ٣ ٠تنييط ّبضثطي ٢ٝبؾت پبزٕب٧ٟب ث٢ٝ ٦ؾ٤ض تأٝي٠
افتجبض ٤ٝضز١يبظ ثطاي احساث ٝطاّع خسيس  ٣تأٝي ٠افتجبض الظ ٛاظ عطيٌ ترهيم ٣ا ٛثطاي ز٣ضا ٟؾبذت
 -4اضتَبي ّيييت ٝطّع آ٤ٝظقي ١يط٧٣بي ٝؿٚح ثطاي تطثيت ١يط٧٣بي ّبضآٝس
 -5نطى٦خ٤يي  ٣ث٨ي٦٢ؾبظي ٤ٝاضز ٧عي ٦٢اظ خ ٦ٚٞزض ح٤ظ٧٥بي ا١طغي ،آة  ٣ثطً زض ١يط٧٣بي ٝؿٚح.

هـادُ 91
ث٢ٝ ٦ؾ٤ض اخطايي ٤ٞ١ز ٟاحْب ٛايٍ ٠ب١ ٣ ٟ٤١ؾبضت ثط حؿ ٠اخطاي احْب ٛثط١ب ٦ٝقك:ٜ
 -1زٙ٣ت ٕعاضـ ٧بي ١ؾبضتي ؾبال ٦١ثط١ب ٦ٝضا اظ ؾبٗ ز ٛ٣ثط١ب ٦ٝزض چبضچ٤ة ثط١ب ٦ٝقك ٜت٤ؾق ٣ ٦ثطاؾبؼ ا٧ساه انهالح
قس ٥ثط١ب٧٦ٝبي ثرف٧ب  ٣ىه ٦ّ ٗ٤تب پبيب ٟاضزيج٨كت ٝب٧ ٥ط ؾبٗ ث ٦ته٤يت ق٤ضاي اٍتهبز ٝيضؾس ت٢ؾيٝ ٜيٞ١بيس.
ايٕ ٠عاضـ حساّثط تب پبيبٝ ٟطزاز ٝب٧ ٥ط ؾبٗ ثٝ ٦دٚؽ ق٤ضاي اؾالٝي اضائٝ ٦يٕطزز.
 -2تٞبٝي آيي١٠ب٧٦ٝب  ٣زؾت٤ضاٙق٧ ٘ٞبي اخطايي ٤ٝضز ١يبظ ايٍ ٠ب ٟ٤١ت٤ؾظ ؾبظٝب ٣ ٟثب ْٞ٧بضي ؾبيط زؾتٖب٧٥بي اخطايهي
ت٨ي ٣ ٦ث ٦ته٤يت ٧يأت ٣ظيطاٝ ٟيضؾس.
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