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 اهلل الطحوي الطحین ثؿن

 عطح ػَاًي ػوقیز ٍ حوبيز اظ ذبًَازُ

 

 :هي ثبقسقطايظ ظيط  بـ ّوبٌّگي ٍ ًؾبضر ثط اػطاي ايي ٍبًَى هٌغجٌ ث1هبزُ 

 ضيعي، ثطًبهِ ضاّجطي، هٌؾَض ثِ ّكَض، ىطٌّگي هٌْسؾي ًَكِ چْبضم ّالى ضاّجطز( 1) سجهطُ سحٌَ ضاؾشبي زض -الو

 ًْبز ٍبًَى ايي اثالك اظ دؽ هبُ يِ حساّظط  اؾز هْلو ػوَْض ضئیؽ ٍبًَى ايي  اػطاي ثط ًؾبضر ٍ ّالى اضظيبثي

 شيطثظ، ّبي زؾشگبُ ّوْبضي ثب ٍ سكْیل  ػوقیز هلي ؾشبز  فٌَاى ضا ثِ  ّكَض هسيطيز ػبهـ هسيطيز سرههي

 ٍ ىطٌّگي اًَالة فبلي قَضاي ثِ هبُ قف ّط ضا فولْطز گعاضـ ٍ اٍسام هلي ّبض سَؿین ثب فول ثطًبهِ سْیِ ثِ ًؿجز

 .ًوبيس¬هي اضائِ اؾالهي قَضاي هؼلؽ

 .قَزهيزثیط ؾشبز ثب حْن ضيیؽ ػوَْض هٌهَة  -1سجهطُ 

 :قَز¬شيل سكْیل هيهطّت اظ افضبي اّظطيز  حضَض ثبػلؿبر ؾشبز حساٍل ّط ؾِ هبُ يِ ثبض  -2سجهطُ

 )ضيیؽ ؾشبز( ػوَْض ؽيیض -

 ؾشبز طیزث -

ٍضظـ ٍ ػَاًبى، ضاُ ٍ  ،يٍ ىٌبٍض َبریفلَم، سحَ ،يّكَض، ثْساقز، زضهبى ٍ آهَظـ دعقْ يٍظضا -

گ ٍ اضقبز اؾالهي، آهَظـ ٍ ىطٌّ ،يياعالفبر، اهَض اٍشهبز ٍ زاضا ،يقْطؾبظي، سقبٍى، ّبض ٍ ضىبُ اػشوبف

 ٍ ىٌبٍضي اعالفبر اضسجبعبر ، دطٍضـ

 يدعقْ ،ياؾاله نبری، سجلّكَض ثطًبهِ ٍ ثَزػِ ،ي ػوَْضي اؾالهي ايطاىوبینسا ٍ ؾ ّبي ؾبظهبى يضٍؾب -

 يٍبًًَ

 يب هقبًٍز هطسجظ يػوَْض بؾزيهقبٍى اهَض ظًبى ٍ ذبًَازُ ض -

 ِیفلو ّبيحَظُ زيطيهطّع هس ضئیؽ -

 زازؾشبى ّل ّكَض -

 ياًَالة ىطٌّگ يفبل يظًبى ٍ ذبًَازُ قَضا ياػشوبف-يىطٌّگ يقَضا ؽيیض -

 ثِ فٌَاى ًبؽط ياؾاله يهؼلؽ قَضا ٌسُيًيط ًوبزٍ  -

 ضئیؽ ؾشبز ّل ًیطٍّبي هؿلح -

 ضئیؽ ؾبظهبى ثؿیغ هؿشضقيبى -

 .ٍ ههَثبر ؾشبز ضا ثط فْسُ زاضز يًؾبضس ،يياهَض اػطا ِیّل هؿئَلیز دیگیطيؾشبز  طذبًِیزث -3سجهطُ 

 .ههَثبر ؾشبز ثب اهضبي ضيیؽ ػوَْض اثالك هي گطززّلیِ  -4 سجهطُ

زض اػطاي ضاّجطز ّالى ؾَم ٍ چْبضم ًَكِ هٌْسؾي ىطٌّگي ّكَض ًؾبضر، ضنس ٍ دبيف ٍضقیز ػوقیز ٍ -ة

ذبًَازُ، زضيبىز گعاضـ فولْطز زؾشگبّْبي اػطايي ٍ اضظيبثي ّوي ٍ ّیيي آى ثط اؾبؼ قبذهِ ّبي ًَكِ هٌْسؾي 

س هحشَاي ّشت زضؾي ٍ دیبهْبي يیسقییي اٍلَيشْبي دػٍّكي، سبثب ّبضّطز  ٍبًَى ياي زض ضعىطٌّگي ٍ احْبم هٌس

اظ ، ثْساقشي، ضاّجطي ٍ زضيبىز گعاضـ فولْطز زؾشگبُ ّبي شي ضثظ ٍ اضظيبثي آًْب ّبي ىطٌّگي ٍ زؾشَضالقول
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 زؾشگبُ يضٍؾب .هي قَزي افوبل اًَالة ىطٌّگ يفبل يقَضا طذبًِیٍ ذبًَازُ هؿشَط زض زثؾشبز فبلي ػوقیز  عطيٌ

 يًؾبضس يًْبز ّب طيٍ ؾب ياؾاله يگعاضـ آى ثِ هؼلؽ قَضا  ِئٍ اضاؾشبز  ييههَثبر ا اػطاي ثِ هلعم ّب ًْبز ٍ ّب

ثبض ثِ فٌَاى قبذم فولْطز زؾشگبّْب ثِ  ِيسحٌَ ٍبًَى ّط قف هبُ  عاىیذَز ضا اظ ه يبثياضظ ؾشبز يي. اثبقٌسهي

 يٍ ًؾبضس يٌیسٌَ ،ييضبزض هطاػـ ٍ يطگینیسهو بضی، هقؾشبز يي. گعاضـ اسيًوب ياضائِ ه ياًَالة ىطٌّگ يفبل يقَضا

 . اؾز

 ي( ٍبًَى احْبم زائو31ٍ سَؾقِ اؾشبى هَضَؿ هبزُ ) يعضي ثطًبهِ يقَضا ٌياؾشبًساضاى هْلو ّؿشٌس اظ عط -ح

زضؾغح  يبثيٍ ًؾبضر ٍ اضظ يثرك يیث يّوبٌّگ ،يعيثطًبهِ ض ،ي، ضاّجط4/12/1395سَؾقِ ّكَض ههَة  ّبيثطًبهِ

 .طًسیضا ثطفْسُ گ زض هَضز احْبم ايي ٍبًَى اؾشبى

ّل  يٍ ًطخ ثبضٍض سیهَال عاىیّطؾبلِ ثِ  ضنس هساٍم هثب ّوْبضي هطّع آهبض ايطاى ، : ٍظاضر ّكَض هْلو اؾز سجهطُ

ّل اًؼبم  يًطخ ثبضٍض ٌِیّط اؾشبى ضا زض ظه زیٍضق ياضسَب يهشٌبؾت ثطا ضاّجطزّبي ٍ ّب ثطًبهِدطزاذشِ ٍ  زض ّكَض

 زّس.

 

ٍظاضر ضاُ ٍ قْطؾبظي هْلو اؾز اهْبى اؾشيبزُ هؼسز اظ اهْبًبر زٍلشي هطثَط ثِ سبهیي هؿْي ذبًَاض ضا  -2هبزُ 

زٍم اظ ّلیِ ثطاي ذبًَازُ ّب دؽ اظ سَلس ىطظًس ؾَم ٍ ثیكشط ىطاّن آٍضز ٍ ايي ذبًَازُ ّب هي سَاًٌس نطىب ثطاي ثبض 

 اهْبًبر زٍلشي زض ايي ذهَل اؾشيبزُ ًوبيٌس.

 

 ظهیي ٍغقِ يِ ّالًكْطّب ثؼع اؾز هْلو زٍلز سَؾقِ قكن ثطًبهِ 102 هبزُ ؽ ثٌس سحٌَ هٌؾَض ثِ - 3هبزُ 

 هطثـ هشط 200 سب 150 هؿبحز ثب  قْطّب  زض ههَة ػبهـ عطح ٍ ضٍؾشب زض ههَة ّبزي عطح اؾبؼ ثط هؿًَْي

 ٍیوز اؾبؼ ثط ضٍؾشب يب قْط آى زض ؾبل 5 حساٍل ؾًَْز ثِ هكطٍط ثیكشط، ٍ ؾَم ىطظًس سَلس اظ دؽ ّب ذبًَازُ ثِ

 .ًوبيس ٍاگصاض ؾبلِ 99 اػبضُ ٍ زٍلز هبلْیز حٌ حيؼ ثب ىَظ ثطاي يْجبض قسُ سوبم

 

سبهیي ٍ اضسَبي ثطًبهِ قكن سَؾقِ زؾشگبُ ّبي اػطايي هْلو اًس ثطاي  102ثِ هٌؾَض سحٌَ ثٌس ؽ هبزُ  -4هبزُ 

 ذسهبر ّبي¬ّیيیز هؿْي، دبيبى ّبض ٍ فَاضو ؾبذز ٍ ؾبظ، ّلیِ ّعيٌِ ّبي سرهیم قجِْ، اًكقبثبر ٍ ّعيٌِ

 زضنس ّيشبز هیعاى ثِ ٍ ؾبل 20 ظيط ىطظًس ؾِ زاضاي ّبي¬ذبًَازُ ثطاي%( 50) زضنس دٌؼبُ هیعاى ثِ ضا هٌْسؾي ًؾبم

 يدطٍاًِ ٍ فَاضو ؾبذشوبً ٌِيٍ ّع هطسجِ يِ ثطاي ؾبل ثیؿز ظيط ظًسىط 4 حساٍل زاضاي ّبي¬ذبًَازُ ثطاي%( 70)

 زض نس اؾز هْلو زٍلز. زٌّس ؾبل سريیو 20ثطاي ذبًَازُ ّبي زاضاي حساٍل ؾِ ىطظًس ظيط زُ زضنس  عاىیضا ثِ ه

ي ثیٌ¬دیف ؾٌَاسي ّبي¬ثَزػِ زض فوَهي هٌبثـ هحل اظ ضا ؾبذشوبًي دطٍاًِ ثِ هطثَط ّبي سريیو%( 100)نس

 ًوبيس.

هشطهطثـ ثٌبي هيیس زض ؾبيط ّالى  200سْطاى، قْط هشط هطثـ ثٌبي هيیس زض  130هقبىیز ّبي ىًَ سب هشطاغ  -1سجهطُ 

 ّب ٍبثل افوبل اؾز.هشطهطثـ ثٌبي هيیس ثطاي ؾبيط قْطؾشبى 300قْطّب ٍ 
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ىًَ ػعء ؾْویِ ؾبالًِ آى ّب ّبي هحبؾجبر ٍ ًؾبضر هٌْسؾیي زض ذسهبر ًؾبم هٌْسؾي ثطاي ذبًَازُ  -2سجهطُ 

 هٌؾَض ًوي قَز.

 

 ، آة ههطه الگَي ٍ ههطه ّن هكشطّیي سقییي زض ضا ىطظًساى سقساز هَؽيٌس ًیطٍ ٍ ًيز ّبي ذبًِ ٍظاضر -5هبزُ 

 ًوبيٌس. لحبػ  گبظ ٍ ثطً

 

%( اظ ؽطىیز 70ٍبًَى ثطًبهِ قكن سَؾقِ هْلو اًس حساٍل ّيشبز زضنس) 29ّلیِ زؾشگبُ ّبي هصَّض زض هبزُ  -6هبزُ 

هٌبظل هؿًَْي ؾبظهبًي زض اذشیبض ذَز ضا ػْز ثْطُ ثطزاضي ثِ ذبًَازُ ّبي ّبضٌّبى ذَز ِّ حساٍل ؾِ ىطظًس زاضًس، 

ّب ثِ ؾبيطيي عجٌ ضَاثظ هطثَعِ اذشهبل زٌّس. ّن سرهیم زازُ ٍ زض نَضر ٍػَز هبظاز ثط ًیبظ ايي ذبًَازُ 

چٌیي عَل ظهبى ثْطُ ثطزاضي زضهٌبظل ؾبظهبًي ثطاي ذبًَازُ ّبي زاضاي ؾِ ىطظًس ٍ ثیكشط حساٍل ثبيس ثِ هیعاى زٍ 

 ثطاثط ؾًَْز ؾبيطيي ثبقس. 

 

ي ٍ هطاّع ّلیِ زاًكگبّْب ٍ هطاّع آهَظـ فبل ( ٍبًَى ثطًبهِ قكن سَؾق103ِـ زض اػطاي ثٌس )ح( هبزُ) 7هبزُ 

زاًكؼَيبى يب عالة هشبّل افن اظ ثَهي ٍ میط ثَهي ، ظى ٍ اًس هشٌبؾت ثب ثطآٍضز ًیبظ  هْلو هسيطيز حَظُ ّبي فلویِ

 ِيؾطهب يي ّبياظ افشجبضار سولِ زاضا %(10)زضنس زٍُ  ياظ زضآهس اذشهبن %(10)زضنس زُّطز  ٌِي، ًؿجز ثِ ّعهطز

 اٍسام ٌٌّس. هَطض زض ثَزػِ ؾٌَاسي ذَز ػْز احساص، سْویل، سبهیي ٍ سؼْیع ذَاثگبُ ّبي هشبّلیي ؾبالًِ يا

ٍبًَى ثطًبهِ قكن سَؾقِ، ثِ زٍلز اػبظُ زازُ هي قَز ؾبالًِ هغبثٌ ٍَاًیي  103زض اػطاي ثٌس ح هبزُ  -1سجهطُ 

هبلي اؾالهي هٌشكط ٌّس سب ثِ هٌؾَض احساص، سْویل،  ثَزػِ ؾٌَاسي سب دٌغ ؾبل هجلل ثیؿز ّعاض هیلیبضز ضيبل اٍضاً

 سؼْیع ٍ سأهیي ذَاثگبُ ّبي زاًكؼَيي هشبّل ثِ ههطه ثطؾس. 

ثسٍى ًیبظ ثِ ههَثِ ّیبر اهٌب، اضاضي ٍ ؾبذشوبًْبي هبظاز  ّلیِ زاًكگبّْب ٍ هطاّع آهَظـ فبلي هْليٌس -2سجهطُ 

هشأّل  هٌبظل هؿًَْي هَضز ًیبظ زاًكؼَيبى يب ٍ ْبذَاثگبّ یيثِ سأه ثب هكبضّز ذیطيي ٍ ؾبيط زؾشگبُ ّب ذَز ضا

  .اذشهبل زٌّس

ٍظاضر ضاُ ٍ قْطؾبظي هْلو اؾز ثركي اظ اضاضي زض اذشیبض ذَز ضا ثطاي احساص ذَاثگبُ ّبي  -3سجهطُ 

 زاًكؼَيي ٍ عالة هشبّل زض ًؾط گیطز.

ٍ دبضّْبي فلن ٍ ىٌبٍضي هْليٌس ثب ضفبيز  ّلیِ زاًكگبُ ّب ٍ هَؾؿبر آهَظـ فبلي ٍ دػٍّكگبُ ّب -4سجهطُ 

هشٌبؾت ثب سقساز زاًكؼَيبى هشبّل، ذَاثگبُ ّبي هَػَز ضا ػْز  اهٌب، ّیبر ههَثِ ثِ ًیبظ دیَؾشْبي ىطٌّگي ٍ ثسٍى

اذشهبل ثِ ذَاثگبّْبي هشبّلیي ثْؿبظي ٍ سؼْیع ًوبيٌس ٍ زض احساص ذَاثگبُ ّبي ػسيس، ذَاثگبُ ّبي هشبّلیي ضا 

 زض اٍلَيز ٍطاض زٌّس. 

ٍ  ٍٍو ىطٌّگ» سطٍيغ ٍ وٍٍ ًَؿ ضفبيز ثب هَسؾِ ّبي آؾشبى سَلیز ٍ ذیطيِ اهَض ٍ اٍٍبه ؾبظهبى -5سجهطُ

 ، دعقْي آهَظـ ٍ زضهبى ثْساقز،  ىٌبٍضي، ٍ سحَیَبر فلَم، ّبي ذبًِ ٍظاضر ّوْبضي ثب هْليٌس «ذبًَازُسقبلي 
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 احساص ثِ هطزهي، ّبي ؽطىیز اظ اؾشيبزُ ضوي فلویِ، ّبيهسيطيز حَظُ هطاّع چٌیي ّن ٍ ٍقْطؾبظي هؿْي

 .ًوبيٌس اٍسام "عالة ٍ زاًكؼَيبى ٍيػُ هشبّلیي ذَاثگبُ"

 

ٍبًَى،  ييدؽ اظ الظم االػطاقسى اهْلو اًس  زاًكؼَيي ٍ هطاّع هسيطيز حَظُ ّبي فلویِ ضىبُ ّبي نٌسًٍ -8 هبزُ

ثِ   يضؾواضائِ  اػبضُ ًبهِ هكطٍط ثِ  ،هؿْي قِيهشأّل ىبٍس هؿْي ًؿجز ثِ دطزاذز ٍز ٍ عالة بىيثطاي زاًكؼَ

هشطي زض ّالى قْطّب  70 هشَؾظ ٍیوز ٍزيقِ اػبضُ هؿْي %(50)زضنس حساٍل دٌؼبًُحَي  اٍسام ًوبيس ِّ ّطؾبلِ 

 هشطي زض ؾبيط قْطّبي هحل سحهیل دَقف زازُ قَز.  100ٍ هؿْي 

 

 ثِ اظ عطيٌ ثبًِ ّبي فبهل ٍ هَؾؿبر افشجبضي ، ًؿجز اؾز هْلو هطّعي ػوَْضي اؾالهي ايطاى ثبًِ -9هبزُ 

 :ٌّس اٍسام ظيط قطح ثِ ىطظًسآٍضي ذبًَازُ ّب سكَيٌ ّسه ثب اًَاؿ سؿْیالر هؿْي دطزاذز

 ّط اظاي ثِ هؿْي سقویطار ػقبلِ ٍ ؾبذز ذطيس، سؿْیالر ؾَو %(25زضنسي) ثیؿز ٍ دٌغ اىعايف  -1

 ؾي سب حساّظط زٍ ثطاثط ؾَو ههَة، ثسٍى ًیبظ ثِ اىعايف هجلل ؾذطزُ ثبًْي هطثَط ؾبل 20 ظيط ىطظًس

اىعايف  ثسٍى ؾبل 10 ؾَو سب ؾي، ؾبل 20 ظيط ىطظًس ّط اظاي ثِ ؾبل 2 هیعاى ثِ ثبظدطزاذز زٍضُ اىعايف -2

 ؾَز ًطخ

اًس ًؿجز ثِ اىعايف سؿْیالر، سب ؾَو هَطض زض ايي هبزُ، ثسٍى سؿَيِ سؿْیالر  ّبي فبهل هْلو ثبًِ -سجهطُ

 ٍجلي اٍسام ًوبيٌس. 

 

 هْلو ايطاى اؾالهي ػوَْضي هطّعي ثبًِ سَؾقِ،ٍبًَى ثطًبهِ قكن  102ثِ هٌؾَض سحٌَ ثٌس ص هبزُ  -10 هبزُ

 ٍ ّب ثبًِ ّلیِ عطيٌ اظ ىطظًس، الحؿٌِ ٍطو سؿْیالر ؾبهبًِ ي اؾشَطاض ثِ ثقس، ثب 1400ثطاي هشَلسيي ؾبل اؾز

 الحؿٌِ ٍطو سؿْیالر» دطزاذز ثِ ًؿجز ثبًْي ًؾبم الحؿٌِ ٍطو ػبضي ٍ اًساظ دؽ هحل اظ افشجبضي هَؾؿبر

 ٍ ضيبل هیلیَى زٍيؿز ، زٍم ىطظًس ضيبل، هیلیَى نس اٍل ىطظًس سَلس ثطاي سؿْیالر ايي هجلل. ًوبيس اٍسام «ىطظًس سَلس

 ضيبل هیلیَى ، دبًهس دٌؼن ىطظًس ٍ ضيبل هیلیَى چْبضنس چْبضم ، ىطظًس ضيبل، هیلیَى ؾیهس ، ؾَم ىطظًس سَلس ثطاي

 ايي اػطاي ًرؿز ؾبل زض ؾبلِ دٌغ ثبظدطزاذز زٍضُ ٍ سٌيؽ زٍضُ هبُ 6 ثب هكوَالى گصاضي ؾذطزُ ثِ العام ثسٍى

هشَبضیبى حساّظط سب . هي قَز ثب اهْبى ٍطیَِ گصاضي يبضاًِ ٍ يب ضوبًز ظًؼیطُ اي يب ّطگًَِ ٍطیَِ هقشجط سقییي ٍبًَى

 زٍ ؾبل دؽ اظ سَلس هي سَاًٌس زضذَاؾز زضيبىز ٍام ضا طجز ًوبيٌس.

  ؾٌَاسي ثَزػِ ٍَاًیي زض هَطض «ػَاًبى اظزٍاع سؿْیالر»اظ هحل حصه  حْن، ايي ثركي اظ هٌبثـ اػطاي-1سجهطُ

 ؾي، سبهیي هي گطزز.  ؾبل 50 زض اضسجبط ثب اظزٍاع ّبي ثبالي

 هي ثیٌي دیف ؾٌَاسي ثَزػِ ٍَاًیي سَضم زض ًطخ حساٍل ثب هشٌبؾت آسي ؾبلْبي زض هصَّض ٍام هجلل اىعايف -2 سجهطُ

 .قَز

 الحؿٌِ ٍطو ٍام زضيبىز آهس، زًیب ثِ زيگطي ىطظًس چٌبًچِ ثبظدطزاذز سؿْیالر سَلس ىطظًس، زٍضُ حیي زض -3سجهطُ

 اؾز. ثالهبًـ ثقسي ىطظًس ثطاي



5 
 

 زض هَضز سَلس ىطظًساى زٍ ٍلَ ٍ ثیكشط، ثِ اظاي ّط ىطظًس، يِ ٍام سقلٌ هي گیطز. -4سجهطُ 

 

 نَضر ثِ ضا ضيبل هیلیَى زُ قَز، هشَلس 1400 ؾبل اثشساي اظ ِّ ىطظًس ّط اظاي ثِ اؾز هْلو زٍلز -11 هبزُ

ؾطدطؾز ىطظًس سرهیم زّس. ؾطدطؾز ىطظًس نطىب هؼبظ اؾز ِّ هٌبثـ هعثَض ضا ثِ ذطيساضي  ثِ ثالفَو

 ٍاحسّبي نٌسًٍ ّبي ؾطهبيِ گصاضي دصيطىشِ قسُ زض ثَضؼ نطه ٌّس.

 اضبىِ ايي ٍبًَى 11هبزُ  زض قسُ اقبضُ هجلل ثِ ايطاى آهبض هطّع افالهي ؾبالًِ سَضم ًطخ هیعاى ثِ ؾبل ّط -1 سجهطُ

 .هي گطزز

 زٍلز هؼبظ ثِ ثسّْبض ّطزى ذَز ثِ نٌسًٍ ّب اظ ايي هحل ًیؿز. -2سجهطُ

ؾطدطؾز هؼبظ اؾز نطىب ًؿجز ثِ ػبثِ ػبيي ثیي ٍاحسّبي نٌسًٍ ّبي ؾطهبيِ گصاضي هَضَؿ ايي  -3 سجهطُ

 يب اظزٍاع اظ دؽ ّبي ؾطهبيِ گصاضي نطىبًبقي اظ ىطٍـ ٍاحسّبي نٌسًٍهبزُ اٍسام ًوبيس. ذبضع ّطزى هٌبثـ هبلي 

 ؾبلگي هؼبظ اؾز.  24 دؽ اظ اظزٍاع فسم زض نَضر

 دؽ هبُ ؾِ سب حساّظط ثْبزاض اٍضاً ٍ ثَضؼ ؾبظهبى ّوْبضي ثب اؾز هْلو اهَض اٍشهبزي ٍ زاضايي ٍظاضر -4 سجهطُ

 ًوبيس. سسٍيي ضا هبزُ ايي اػطايي ًبهِ آئیي ٍبًَى ايي االػطاقسى الظم اظ

 هي ثبقس. 2.5: هَضَؿ هبزُ زض زض اؾشبًْبيي ػبضي اؾز ِّ زض آى ؾبل ًطخ ثبضٍضي آًْب ظيط ًطخ ثبضٍضي 5سجهطُ 

  

: قطّشْبي ذَزضٍؾبظ زاذلي هْلو اًس، يِ ذَزضٍي ايطاًي ثِ اًشربة ؾطدطؾز ذبًَازُ ثِ ٍیوز ّبضذبًِ 12هبزُ 

اظ سَلس ىطظًس زٍم سب دٌؼن اظ ظهبى اثالك ايي ٍبًَى ثسٍى ًَثز ٍ ثسٍى ٍطفِ ّكي ثطاي يِ ّب دؽ ثطاي ذبًَازُ

 هطسجِ سحَيل زٌّس.

 

 ثِ ًؿجز ثبال ؾِ زِّ يبضاًِ حصه اظ ًبقي زضآهسّبي هحل اظ اؾز هْلو يبضاًِ ّب ّسىوٌسي ؾبظهبى -13هبزُ 

ّیچْسام اظ  ِّ سْيل سحز ىطظًس 3 حساٍل زاضايچْبضم  سب اٍل ّبي زِّ ذبًَازُ ّبي ىطظًساى يبضاًِ اىعايف

 ههَة يبضاًِ ثطاثط 3 هیعاى ثِ ًجبقٌس ٍبًَى ثطًبهِ قكن سَؾقِ قبمل 29هصَّض زض هبزُ  ّبي زؾشگبُ ٍالسيي زض

 ًوبيس.  دطزاذز ؾبيطيي

 

عطح ّبي  زٍلز هْلو اؾز زض ّلیِ ٍاگصاضي ّبي حٌ ثْطُ ثطزاضي ظهیي ثب ّسه اقشنبل ظايي ٍ اػطاي-14هبزُ 

سَلیسي ٍ ّكبٍضظي اٍلَيز ّب ٍ هكًَ ّبي هَططي ّوچَى سريیو سقطىِ ٍ ّعيٌِ ٍاگصاضي حساٍل ثِ هیعاى ثیؿز 

%( ثطاي ذبًَازُ ّبيي 50%( ٍ اىعايف عَل زٍضُ ثبظ دطزاذز سؿْیالر ثِ هیعاى حساٍل دٌؼبُ زضنس)25ٍ دٌغ زضنس)

 ط هي قًَس، زضًؾط ثگیطز.ِّ دؽ اظ اثالك ايي  ٍبًَى نبحت ىطظًس ؾَم ٍ ثیكش

 

 :اًس سَؾقِ، هْلو قكن ثطًبهِ ٍبًَى 29هصَّض زض هبزُ  زؾشگبّْبي ّلیِ -15 هبزُ



6 
 

 ثِ ؾبل5 حساّظط سب يْؿبل ىطظًس ّط زاقشي ٍ ًیع سأّل اظاي ػسيس ثِ ًیطٍي اؾشرسام ٍ ثْبضگیطي، ػصة زض -الو

 .ٌٌّس اضبىِ ّكَضي ذسهبر هسيطيز ٍبًَى 42 هبزُ هَضَؿ ؾٌي هحسٍزُ ؾَو

 هؼوَفب%( 2)زضنس زٍ ّطىطظًس ًیع ٍ سبّل اظاي ثِ اؾشرساهي ٍضقیز سجسيل ٍ اؾشرسام ػصة، ثْبضگیطي، زض -ة

 ىطظًس ّط اظاي ثِ ، ٍضقیز سجسيل قطايظ احطاظ اظ ثقس ٍ قَز هي اضبىِ ىطز ّط  اهشیبظ ثِ ،%(10)زضنس زُ سب حساّظط

 .يبثس هي ّبّف ٍغقي ضؾوي ثِ آظهبيكي ضؾوي اظ ىطز ٍضقیز سجسيل ؾٌَار عَل اظ ؾبل يِ

هقبزل يِ ؾبل ثِ اىعايف ؾٌَاسي  قًَس هي دٌؼن سب ؾَم ىطظًس نبحت ثطاي ّلیِ هؿشرسهیي نسض هبزُ، ِّ -ح

 ىطظًس، افوبل ًوبيٌس. ّط اظاي هؿشرسم ثِ

ىطظًس، هبزضاى ثبضزاض ٍ  3 ًیبظ هؿشرسهیي زاضاي حساٍل فسم افالم يب ٍ زؾشگبُ ّبي هصَّض هؼبظ ثِ سقسيل  -سجهطُ

 .ًیؿشٌس ازاضي ٍ آضاي ٍغقي ٍضبيي سرليبر ثِ ضؾیسگي ٍبًَى اػطاي زض ػع ثِ زاضاي ىطظًس قیطذَاض

 

 ٍبًَى 29 هبزُ زض هصَّض ّبي زؾشگبُ زض ثگیط حًََ هرشلو ّبي¬گطٍُ ّلیِ ثطاي اؾز هْلو زٍلز -16 هبزُ

 ّبض ٍبًَى هكوَلیي اؾشظٌبي ثِ) اسوي اًطغي ؾبظهبى اعالفبر، ٍظاضر هؿلح، ًیطٍّبي ّوچٌیي ٍ سَؾقِ قكن ثطًبهِ

 آهَظـ هَؾؿبر ٍ ّب¬زاًكگبُ فلوي ّیبر افضبي لكْطي، ٍ ّكَضي ّبضٌّبى ٍجیل اظ( ايطاى اؾالهي ػوَْضي

 ٍ حًََ ضزيو ؾَو زض ضا ؾبالًِ حًََ اىعايف ؾبل، 5 هسر ثِ ،1401 ؾبل اثشساي اظ ٍضبر، ٍ دػٍّكي ٍ فبلي

 زض هبزُ ايي هكوَلیي هٌسي¬فبئلِ حٌ ٍ اٍالز ّعيٌِ ّوِ ؾبلِ، ّط ِّ ًوبيس افوبل اي¬گًَِ ثِ ذسهز ػجطاى

 اىعايف%( 50) زضنس دٌؼبُ ٍ%( 100) زضنس نس هیعاى ثِ سطسیت ثِ زؾشوعز ٍ حًََ ؾٌَاسي ¬اىعايف چبضچَة

 .يبثس

 

 میطزٍلشي الظم االػطا هي ثبقس: احْبم شيل زض ّلیِ ثركْبي فوَهي، ذهَني، زٍلشي ٍ  -17هبزُ 

 نَضر زض. يبثس اىعايف سوبم هبُ ًِ ثِ هطسجظ ّبيالقبزُ ىًَ ٍ حًََ سوبم دطزاذز ثب ظايوبى هطذهي هسر -الو

 سَلس زٍ هعثَض ثطاي اؾز. هطذهي اؾشيبزُ ٍبثل ثبضزاضي دبيبًي ّبيهبُ زض هطذهي ايي اظ هبُ زٍ سب هبزض زضذَاؾز

 .هي ثبقس هبُ زٍاظزُ ثیكشط، ٍ ٍلَ

 زٍضاى ايي زض. قَز سأهیي ثبيس قیطزّي حیي زض ٍ ظايوبى زض عَل زٍضُ ثبضزاضي، هطذهي هبزضاى قنلي اهٌیز -ة

 ؾبظهبًي يب ّوغطاظ ثطاي حيؼ دؿز. اؾز هوٌَؿ قبمل هبزض زضذَاؾز ثسٍى قنل، سنییط ٍ اًشَبل ٍ ًَل ّطگًَِ

 .اؾز العاهي ثطًس، هي ؾط ثِ ظايوبى هطذهي ايبم زض ِّ ثبًَاًي

 يٍِ دسضاى سب  ؾبل 2هبزضاى قبمل ثبضزاض ٍ ّن چٌیي هبزضاى زاضاي ىطظًس قیطذَاض سب  يقت ثطا ًَثز ّبضي -ح

 .، اذشیبضي اؾزثبقٌس يِّ ًیبظهٌس قیيز قت ه ٍ ىقبلیز ّبيي زض هكبمل گي ًَظاز،هبّ

 اهْبى ِّ هكبملي زضهبُ زض زٍضاى ثبضزاضي  4 ثِ هسر حساٍل ،هبزضاى ثبضزاضزضذَاؾز افغبي زٍضّبضي ثِ  -ر

 اؾز، العاهي اؾز.  ىطاّن ّب آى زض زٍضّبضي
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دسض  ،طقبملیهبزض افن اظ قبمل ٍ م وبىياظ هبزضاى ٍ هكبضّز زض هطاٍجز اظ ًَظاز دؽ اظ ظا زيثِ هٌؾَض حوب -ص

 كشطیٍ ث ٍٍلَىطظًس ز يدسضاى زاضا يهٌس قَز. ثطا ثْطُ يؾبظ طُیثسٍى اهْبى شذ سكَيَي ياظ زٍ ّيشِ هطذه شَاًسیه

 .ثبقس يه هبُِ يهسر  ييا

ؾبل ذَز ثب اضائِ گَاّي دعقْي  7هبزضاى قبمل هي سَاًٌس اظ هطذهي اؾشقالػي ثطاي هَاضز ثیوبضي ىطظًس ظيط  -ع

 اؾشيبزُ ٌٌّس. 

 هي ىطظًس، ّط اظاي ثِ آٍضز ٌّسذَا زًیب ثِ ىطظًس يب ىطظًساًي ٍبًَى ايي االػطاقسى الظم ظهبى اظ ِّ قبملي هبزضاى -ؽ

ثیكشط هیعاى ّبّف يِ ٍ ًین ؾبل  ٍ ثطاي ىطظًس ؾَم ٍ قًَس ثطذَضزاض ثبظًكؿشگي ؾي زض ّبّف ؾبل يِ اظ سَاًٌس

ؾبل، زاضاي  42ثِ اظاي ّط ىطظًس ذَاّس ثَز. حساٍل ؾي ثبظًكؿشگي هكوَلیي ايي ثٌس، ثطاي هبزضاى زاضاي يِ ىطظًس 

ؾبل ؾبثَِ ثیوِ اؾز. ثطٍطاضي هؿشوطي يب  20ؾبل ٍ حساٍل ثب   40زاضاي ؾِ ىطظًس ٍ ثیكشط ؾبل،  41زٍ ىطظًس 

 ثبقس.حًََ ثبظًكؿشگي هشٌبؾت ثب ؾٌَار دطزاذز حٌ ثیوِ زض ظهبى اقشنبل هي

ثَزػِ ذبني زض  ويٍبًَى زض ضز ييا 70هبزُ ثبض هبلي اػطاي ايي هبزُ اظ هحل هٌبثـ حبنل اظ اػطاي  - سجهطُ

 .زازُ هي قَز میسرهٍ ؾبيط نٌسًٍ ّبي ثبظًكؿشگي  ياػشوبف يیٍ ثِ ؾبظهبى سبه يٌیث فید يسؾٌَا

 

 انالحبر ثب هؿشَین ّبي هبلیبر ٍبًَى(  84) هبزُ هَضَؿ حَیَي  اقربل هبلیبسي هقبىیز هیعاى - 18 هبزُ

 15 هكوَل ثِ اظاي ّط ىطظًس گطزز هشَلس ٍبًَى ايي سهَيت اظ ثقس ِّ اظاي ىطظًس ؾَم ٍ ثیكشط ، ثِ 31/04/1394

 ايي سحيیو حساّظط ؾِ ثبض ٍبثل اؾشيبزُ اؾز. .گطزز هي ؾٌَاسي ثَزػِ زض آى سهَيت ثِ هكطٍط سريیو زضنس

 ٍبًَى هصَّض هي ثبقس. 84سريیو هٌسضع زض ايي هبزُ فالٍُ ثط هقبىیشْبي هٌسضع زض هبزُ  -سجهطُ

 

 ؾبالًِ اّساي هٌؾَض ثِ( ضُ) ذویٌي اهبم ىطهبى اػطايي ؾشبز ّوْبضي ثب اؾز هْلو ػوقیز هلي ؾشبز - 19 هبزُ

 ضؾبًِ؛ ذبًَازُ؛ ّبي ثرف سيْیِ ثِ ؾٌؼف ٍ اضظيبثي ّبي قبذم سسٍيي ثِ ًؿجز «ػوقیز ػَاًي هلي ػبيعُ»

 ثط ٍ ًوَزُ اٍسام ًرجگبى هسيطاى، ذهَني، هَؾؿبر ٍ ّب قطّز اػطايي، ّبي زؾشگبُ ًْبز؛ هطزم ّبي ؾبظهبى

 هربعت ػبهقِ زض ىطظًسآٍضي ٍ اظزٍاع ضقس ثط ثركي اطط ثط هجٌي ضثظ شي ًْبزّبي اظ قسُ اضائِ گعاضـ اؾبؼ

 .ًوبيس اٍسام ػوقیز ػَاًي هلي ػبيعُ افغبي ثِ ًؿجز

 

اًس زض ضٍظ هلي ػوقیز، ّبضٌّبًي ِّ   هْلو ٍبًَى ثطًبهِ قكن سَؾقِ 29زؾشگبّْبي هصَّض زض هبزُ  ّلیِ  -20هبزُ 

 اًس ضا هَضز سكَيٌ ٍطاض زٌّس.  زض يِ ؾبل گصقشِ، اظزٍاع ّطزُ ٍ يب زاضاي ىطظًس قسُ

 

 اظ دؽ هبُ قف ٍبًَى ثطًبهِ قكن سَؾقِ، حساّظط 103هبزُ « ة»زض ضاؾشبي اػطاي ثٌس  اؾز هْلو زٍلز -21هبزُ 

-ذبًِ ثیوِ هبزضاى ثِ ًؿجز نٌسًٍ ثیوِ اػشوبفي ّكبٍضظاى، ضٍؾشبيیبى ٍ فكبيط ٍبًَى، ثب سََيز ايي االػطاقسى الظم

 ًؿجز ثِ اذص حٌ ثیوِ ثِ قطح شيل اٍسام ٌّس: ثیكشط ٍ ىطظًس 3زاضاي  زاض
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زضنس حٌ ثیوِ  100فكبيطي  ٍ ضٍؾشبيي هٌبعٌ ىطظًس ٍ ثیكشط ؾبّي 3زض ذهَل هبزضاى میط قبمل زاضاي -الو

 .سَؾظ زٍلز دطزاذز قَز

 ثب سَلس ىطظًس چْبضم ٍ دٌؼن ثِ اظاي ّط ىطظًس زٍ ؾبل ثِ ؾَاثٌ ثیوِ اي ثیوِ گصاض اىعٍزُ قَز. -ة

 

ٍبًَى ثطًبهِ قكن سَؾقِ اظ ػولِ ؾبظهبى ّب ٍ قطّشْبيي ِّ قوَل  29ّلیِ زؾشگبّْبي هصَّض زض هبزُ  -22هبزُ 

ؽطه هسر قف هبُ دؽ اظ اثالك  ثِ آًْب هَؽيٌس ٍاثؿشِ ٍبًَى ثط آًْب هؿشلعم شّط ًبم اؾز ٍ ّلیِ قطّشْب ٍ هَؾؿبر

 اهبّي ٍ ؾبذشوبى ّب سوبهي احساص ٍ سؼْیع ، ايي ٍبًَى ثِ هٌؾَض سْطين ٍ حيؼ حًََ هبزض ٍ َّزُ، ثب عطاحي

 سحز اذشیبض يب ًؾبضر ذَز، اٍسام ثِ سبهیي ىضبي هٌبؾت ػْز ضىـ ًیبظّبي فوَهي، ذسهبسي ٍ آهَظقي ٍ ضىبّي

  .َّزّبى ًوبيٌس ًگْساضي ٍ قیطزّي اؾشطاحز، ثبضزاض ػْز هبزضاى ٍ َزّبىّ ًَظازاى،

ٍظاضر ضاُ ٍ قْطؾبظي هْلو اؾز ثب ّوْبضي قْطزاضي ّب، ٍظاضر ثْساقز زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي ،  -1سجهطُ

ٍظاضر آهَظـ ٍ دطٍضـ ٍ ؾبظهبى ثْعيؿشي ؽطه ؾِ هبُ دؽ اظ الظم االػطا قسى ايي ٍبًَى، ضَاثظ ٍ 

ساضزّبي ايي ىضب ضا ػْز سهَيت ؾشبز فبلي ػوقیز ٍ ذبًَازُ، سسٍيي ٍ ثطاي اػطا ثِ زؾشگبُ ّبي هٌسضع زض اؾشبً

 ايي هبزُ اثالك ًوبيس.

( زض هطاّع هصَّض ثِ فٌَاى يْي اظ قبذم ّبي اضظيبثي 1ضفبيز ضَاثظ ٍ اؾشبًساضزّبي هَضَؿ سجهطُ ) -2سجهطُ

ز دؽ اظ اثالك ايي ٍبًَى قٌبذشِ هي قَز. هطاّع زاضاي اهْبًبر زؾشگبُ ّب ػْز اػطاي ؾیبؾز ّبي ّلي ػوقی

 هَضَؿ ايي هبزُ، ثِ فٌَاى هطاّع سْطين هبزض ٍ َّزُ قٌبذشِ قسُ ٍ اظ سؿْیالر هطثَط ثِ آى ثْطُ هٌس هي گطزًس.

ثِ  بي ٍ ذهَني ثرف ٍبًَى ثطًبهِ قكن سَؾقِ هْليٌس ثب هكبضّز 29ّلیِ زؾشگبّْبي هصَّض زض هبزُ  -3سجهطُ

 ًؿجز ثِ سبهیي هْسَّزُ ثطاي ًگْساضي َّزّبى هبزضاى قبمل زض ّوبى زؾشگبُ اٍسام ًوبيٌس. ذسهبر ذطيس نَضر

 

اٍساهبر  يبثبًیٍ ذ ؾطدطؾز يَّزّبى ث يضٍظ قجبًِ يٍ هطاّع ًگْساض ّب¬طذَاضگبُیاظ ق زيػْز حوب - 23هبزُ 

 :طزينَضر دص سيثب طيظ

 عیهطزم ًْبز، ثِ سَؾقِ ٍ سؼْ ّبي¬ٍ هؼوَفِ ّب¬¬ِيطیذ يًْبزّب يهْلو اؾز ثب ّوْبض يؿشيؾبظهبى ثْع-الو

 ثذطزاظز. يثطاثط ؾغح ىقل 1.5 عاىیّكَض سب ه يّب-طذَاضگبُیق ييیٍ ّ يّو

 ِیفلو ّبي¬حَظُ ّطزگبى¬لیًيط اظ سحه ِياظ هطاّع هصَّض، حساٍل  ِيهْلو اؾز زض ّط  يؿشيؾبظهبى ثْع-ة

 ٌّس. يطیضاى ضا ثِ ّبضگذَاّطاى ٍ ثطاز

ٍ  يٍ اثقبز هقٌَ يٍ آهَظق يشیسطث يػْز هحشَا يٍ ًؾبضر هٌبؾج يعضي¬هْلو اؾز ثطًبهِ يؿشيؾبظهبى ثْع-ح

 اًؼبم زّس. ِیفلو ي¬حَظُ يهطاّع ثب ّوْبض ييا يهصّج

 ؽیسبؾ يهشَبض ّبي¬ٍ ؾبظهبى ّب¬ِيطیسوبم قسُ ثِ ذ وزیثب ٍ يیظه يٍ ٍاگصاض يیهؿْي هَؽو ثِ سبه بزیثٌ-ر

 اؾز. يؿشيؾبظهبى ثْع سيیهطاّع دؽ اظ سب ييا
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 ثب اؾز هْلو اػشوبفي ضىبُ سقبٍى ، ّبض ٍ ٍظاضر ثطًبهِ قكن سَؾقِ 102ثِ هٌؾَض سحٌَ ثٌس ص هبزُ  – 24 هبزُ

ىطهبى  اػطايي ؾشبز ، (ضُ) ذویٌي اهبم اهساز ثْساقز زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي ٍ ّوْبضي ّویشِ هقطىي ٍظاضر

 آظهَى اؾبؼ ِّ ثط ضا ؾبل دٌغ ظيط َّزُ زاضاي ٍ قیطزُ ثبضزاض، هبزضاى ٍ ثٌیبز هؿشضقيبى،( ضُ)ذویٌي اهبم حضطر

ثِ  آًْب ثِ ثْساقشي ضايگبى ضا ثؿشِ ٍ ضايگبى سنصيِ ؾجس ذسهبر ٍ ّطزُ ثبقٌس، قٌبؾبييًیبظهٌس حوبيز هي ٍؾـ،

 .زّس نَضر هبّبًِ اذشهبل

 ثطاي ضا ثْساقشي ثؿشِ ٍ ايسنصيِ ؾجس هحشَاي اؾز هْلو دعقْي آهَظـ ٍ زضهبى ثْساقز، ٍظاضر -1سجهطُ

 .ٌّس سقییي ٍبًَى ايي اثالك اظ دؽ هبُ ؾِ سب حساّظط ٍ گطٍُ ّبي يبز قسُ زض ايي هبزُ، هرشلو هبّْبي

 حوبيشي ًْبزّبي دَقف سحز ِّ ّبيي ذبًَازُ ثِ اؾز هْلو اػشوبفي ضىبُ سقبٍى، ّبض ٍ  ٍظاضر – 2سجهطُ

 اذشهبل هبّبًِ ثْساقشي ثؿشِ ٍ سنصيِ ؾجس قَز، هي سأيیس ٍ ثطضؾي «ٍؾـ آظهَى» عطيٌ اظ آًْب اؾشحَبً ٍ ثبقٌس ًوي

 .زّس

 

 يثطاآي( . دي. اي) ؾبهبًِ ثطذظ ثط يهجشٌ ؽيؾطٍ ؼبزيؾبظهبى طجز احَال ّكَض هْلو اؾز ًؿجز ثِ ا -25هبزُ 

ؾبل اؾز  10قٌبؾِ  يي. هسر افشجبض اسياٍسام ًوب كشطیث بيؾِ ىطظًس  يهبزضاى زاضا يٍ نسٍض قٌبؾِ هبزضاًِ ثطا يهقطى

ضا  ليضثظ هَؽيٌس اٍساهبر ش يش يّب زؾشگبُ ذَاّس قس. سيؾبل سوس 5ثِ هسر  يٍ زض نَضر سَلس ىطظًساى ثقس

  .ذبًَازُ اًؼبم زٌّس يزاضًسگبى ّبضر هعثَض ثِ ّوطاُ افضب يثطا

 ـينٌب ،يسبثقِ ٍظاضر هیطاص ىطٌّگ يّب ٍ هَظُ يىطٌّگ - يريسبض يّلیِ اهبّي ٍ ثٌبّب يثْب ثَزى ٍضٍز نیالو( ً

 .يذسهبر ّكَض زيطيٍبًَى هس 5هَضَؿ هبزُ  يياػطا يٍ زؾشگبّْب يگطزقگط ،يزؾش

ٍ  ّب يقْطزاض يحيٍ سيط يٍضظق ،يىطٌّگ يّب ٍ سقطىِ يقْط يثْب ثَزى ذسهبر حول ٍ ًَل فوَه نی( ًة

 . يذسهبر ّكَض زيطيٍبًَى هس 5هَضَؿ هبزُ  يياػطا يزؾشگبّْب

  ْجبضيّط هبُ  ٌوبّبیؾ ظیثْب ثَزى ثل نی( ًع

اؾشيبزُ  يَّزّبى ٍ ًَػَاًبى ثطا يّبًَى دطٍضـ ىْط يسطثیشي ٍ ٌّط  ،يآهَظق يّب زٍضُ يزضنس 20 وی( سريز

 ىطظًساى

 

 هْلو حَظٍي ٍبًَى احْبم زائوي ثطًبهِ ّبي سَؾقِ ٍ هطاّع 1فبلي هَضَؿ هبزُ  آهَظـ هَؾؿبر ّلیِ -26 هبزُ

  :اًس

 ثسٍى ظايوبى اظ ٍجل سحهیلي ًیوؿبل يِ هطذهي ػْز ثبضزاض هبزض عالة ٍ زاًكؼَيبى ّشجي سَبضبي ثب -الو

 .ًوبيٌس هَاىَز سحهیلي ؾٌَار زض احشؿبة

 ثسٍى سحهیلي چْبضًیوؿبل سب حساّظط ، ؾبل زٍ ظيط ىطظًس هبزض زاضاي عالة ٍ زاًكؼَيبى هطذهي سَبضبي ثب -ة

 .ًوبيٌس هَاىَز سحهیلي ؾٌَار زض احشؿبة

چْبض  حساّظط هیعاى ثِ هیْوبًي ػْز ؾبل زٍ ظيط ىطظًس زاضاي ثبضزاض يب هبزض سَبضبي عالة ٍ زاًكؼَيبى ثب -ح

 .ًوبيٌس هَاىَز ّن ؾغح يب دبيیي سط هَضز سَبضب فبلي آهَظـ حَظُ يب هؤؾؿِ ثِ ًیوؿبل سحهیلي
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ثطاي  میطحضَضي يب هؼبظي آهَظـ ػْز ؾبل ؾِ ظيط ىطظًس زاضاي يب ثبضزاض هبزض عالة ٍ زاًكؼَيبى سَبضبي ثب-ر

 ًوبيٌس. هَاىَز سحهیل زٍضُ ًؾطي زضٍؼ گصضاًسى ٍاحسّبي

ثط اؾبؼ آيیي ًبهِ اي  كتًَثز ّبضيّبّف  ػْز زٍ ؾبل ظيط ىطظًس زاضاي يب زاًكؼَيبى هبزض ثبضزاض سَبضبي ثب -ص

ِّ حساّظط ؽطه هسر ؾِ هبُ دؽ اظ اثالك ايي ٍبًَى، اظ ؾَي ٍظيط ثْساقز، زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي سهَيت هي 

 گطزز، هَاىَز ًوبيٌس. 

قیطذَاض  ىطظًس زاضاي يب هبزض ثبضزاض زاًكؼَي قطايغي ضا ىطاّن ًوبيٌس ِّ ثطاي  اؾبسیس ضاٌّوب ثِ اظاي زاقشي ّط -ع

 ِ ثِ ؾَو اؾشبز ضاٌّوبيي آًْب اضبىِ قَز.يِ ؾْوی

 

هبُ اظ سقْسار هَضَؿ ٍبًَى ذسهز دعقْبى ٍ دیطادعقْبى هبزضاى هكوَل ايي ٍبًَى  6ثِ اظاي ّط ىطظًس  -27 هبزُ

ّؿط هیگطزز. ثبًَاى هشبّل زاضاي ىطظًس هي سَاًٌس سقْسار ذَز ضا زض هحل ؾًَْز ذبًَازُ ثگصضاًٌس. هبزضاى ثبضزاض ٍ 

اضي ٍ سب زٍ ؾبلگي ىطظًس، آمبظ عطح ذَز ضا ثِ سقَيٌ هبزضاى زاضاي  ىطظًس ظيط زٍ ؾبل، هي سَاًٌس عي زٍضُ ثبضز

 ثیبًساظًس.

 

 اؾالهي، اضقبز ٍ ىطٌّگ ٍظاضر ٍيػُ ثِ سَؾقِ قكن ثطًبهِ ٍبًَى( 29) هصَّض زض هبزُ زؾشگبّْبي ّلیِ  -28 هبزُ

 ٍ ّب قْطزاضي ، میطزٍلشي فوَهي هَؾؿبر ٍ ًْبزّب اؾالهي، سجلینبر ؾبظهبى ؾیوبي ػوَْضي اؾالهي ايطاى، نسا ٍ

 سقسز ، آؾبى ًیبظ ٍ ثِ ٌّگبم اظزٍاع اضظقوٌس ٍ هظجز ٍػَُ ثِ ًؿجز ثركي آگبّي ضاؾشبي زض اًس هْلو ّب زّیبضي

 هحشَاي ثب هَبثلِ ٍ ذبًَازُ سحْین اظ نیبًز ّوؿطي، ٍ هبزضي ّبي ًَف اظ حوبيز ٍ سََيز ٍ ذبًَازُ زض ىطظًساى

 فَاضو ًیع ٍ ثبضزاضي اظ دیكگیطي هرشلو ضٍـ ّبي اظ اؾشيبزُ ػبًجي فَاضو ٍ ػوقیز ّلي ّبي هنبيطؾیبؾز

 ؾطيبل، ىیلن، درف ٍ سَلیس ٍجیل اظ الظم اٍساهبر ػٌیي، ؾَظ اػشوبفي ٍ ىطٌّگي ٍ ضٍاًكٌبذشي دعقْي، ذغطًبُ

 .زٌّس اًؼبم ضا ّب  ًوبيكگبُ ٍ ّب ػكٌَاضُ ثطگعاضي ثبظضگبًي، سجلینبر

 هحشَاي ٍ ثطًبهِ گًَِ ّط اظ حوبيز يب اًشكبض سطٍيغ، اقبفِ، سَظيـ، درف، سَلیس، ٍبًَى ايي اػطاي زض - الو

 هنبيط ِّ( اًیویكي) ًوبيي دَيب ؾطيبل، ىیلن، ػولِ اظ ءاًحب اظ ًحَي ّط ثِ ؾطگطهي، ىطٌّگي، دػٍّكي، آهَظقي،

 .اؾز هوٌَؿ ثبقس ػوقیز ّلي ّبي ؾیبؾز

 سجلینبر ٍ ؾیوب نساٍ ؾبظهبى ؾَي اظ ثبظضگبًي آگْي سؼطزظيؿشي زض ٍ ّوشط ٍ ىطظًس  زٍ ذبًَازُ ّبي سطٍيغ - ة

 اؾز هوٌَؿ فوَهي ّبي هحیظ ٍ ذبًگي ًوبيف قجِْ ٍ ثطذظ ّبي ضؾبًِ هؼبظي، ىضبي ثؿشط زض هحیغي ٍ سؼبضي

 ثبٍ ثیكشط  ىطظًس ؾِ ّبيذبًَازُ ًوبيف ثِ ذَز سجلینبر زض ِّ زٌّسگبًي ؾيبضـ اظ زؾشِ آى سكَيٌ هٌؾَض ثِ ٍ

 .قَز زضًؾطگطىشِ درف ظهبى اىعايف دطزاظًس،    هي َّزّبى حَظُ سجلینبسي ّبي آگْي ضَاثظ ضفبيز

 اظ ثركي هطسجظ، ىطٌّگي ًْبزّبي ؾبيط ٍ اؾالهي سجلینبر ؾبظهبى هكبضّز ثب اؾز هْلو ؾیوب ٍ نسا ؾبظهبى -ح

 ّبي ثطًبهِ ٍ ًوبيي دَيب هؿشٌس، ؾطيبل، ىیلن، سَلیس ٍجیل اظ هرشليي ّبي ٍبلت ٍ ذَز ضا ثِ ؾبذشبضّب سَلیسار

 سجلیل ٍ سطٍيغ اضظقوٌسي، ّب آى انلي هضوَى ٍ هحشَا اذشهبل زّس ِّ هؿبثَبر ٍ سطّیجي گيشگَهحَض،

 اؾز. ػٌیي ؾَظ حطهزدلیسي ٍ ٍ ىطظًسي ّن ٍ سؼطزظيؿشي سَجیح ىطظًسآٍضي،
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 هغبلجِ اهط زض هبّبًِ ٍ ّيشگي ّبي ثطًبهِ ػوقیز، ضقس ًطخ اىعايف ّسه ثب اؾز هْلو ؾیوب ٍ نسا ؾبظهبى ـ ر

 .ًوبيس اػطا ٍ سسٍيي ضا ٍبًَى ايي گطي

 اضقبز ٍ ىطٌّگ ٍظاضر ٍ ىطاگیط سهَيط ٍ نَر ّبي ضؾبًِ هَطضار سٌؾین ؾبظهبى عطيٌ اظ ؾیوب ٍ نسا ؾبظهبى– ص

 ثب هطسجظ هحشَاي ثط هؼبظي، ىضبي هلي هطّع ّوْبضي ثب ٍبًًَي سْبلیو ثطاؾبؼ هَضز حؿت اًس هْلو اؾالهي

 هحهَالر سئبسط، ؾیٌوبيي، ثَيػُ ٌّطي - ايضؾبًِ سَلیسار ٍ هؼبظي ىضبي ثؿشط زض  ػوقیز ّلي ّبي ؾیبؾز

زض نَضر سرلو هطاست ضا اظ عطيٌ هطاػـ شي نالح ٍبًًَي دیگیطي  ٍ ًوَزُ ًؾبضر آطبض ًكط ٍ ذبًگي قجِْ

 ًوبيٌس.

 سهبٍيط يب ًوبزّب فجبضار، سْیِ ثِ ًؿجز اؾز هْلو ثْساقز ٍظاضر ّوْبضي ثب اؾالهي اضقبز ٍ ىطٌّگ ٍظاضر -ع

 هٌبؾت هَاضز زضع ثِ ًؿجز ٍ ًوبيس اٍسام ىطظًساى سقسز اضظقوٌسي ٍ ايطاًي هبزضاى ذبًَازُ، اظ حوبيز هحشَاي ثب

 ٍ ىطٌّگي هحهَالر ّشت، ذسهبسي، سَظيقي، سَلیسي، ٍاحسّبي ّلیِ ّبالّبي ٍ هحهَالر ثٌسي ثؿشِ زض هصَّض

 . ًوبيس ًؾبضر هغجَفبر

 هرشلو ّبي ثطًبهِ  اضظيبثي ٍ اػطا ػْز الظم ّبيقبذم سٌؾین ٍ سْیِ ضوي اؾز هَؽو ؾیوب نساٍ ؾبظهبى -ؽ

 ّبي ثطًبهِ سحٌَ ثِ ًؿجز ضؾس، هيػوقیز ٍ ذبًَازُ  فبلي ؾشبز سبيیس ثِ ِّ ٍبًَى ايي اّساه ثب هٌغجٌ اي ضؾبًِ

. ًوبيس اٍسام ؾیوب ٍ نسا ثط ًؾبضر قَضاي قف هبِّ ثِ گعاضـ اضائِ ٍ ّب آى ؾبالًِ ّیيي ٍ ّوي اضسَبي ٍ هعثَض

 ؾشبز ثِ اضؾبلي، ظهبى اضائِ گعاضـ اظ هبُ سب ؾِ حساّظط ضا ذَز اضظيبثي اؾز هَؽو ؾیوب ٍ نسا ثط ًؾبضر قَضاي

 .زّس اضائِ اؾالهي قَضاي هؼلؽ ٍٍ ذبًَازُ  ػوقیز فبلي

 هطثَط ىطٌّگي دیَؾز ىطٌّگي اًَالة فبلي قَضاي ًؾبضر سحز اًس هْلو هبزُ هَضَؿ ايي ّبي زؾشگبُ ّلیِ -ح

 اػطا ٍ سسٍيي ذَز هحلي ٍ هلي ّبي ؽطىیز ٍ ّب اٍلَيز ثب هشٌبؾت ضا ذبًَازُ ٍ ػوقیز ّلي ّبي ؾیبؾز ثِ

 .ًوبيٌس

 

ّبي سَلیسي، دَيبًوبيي، ثطًبهِي حوبيشي اذشهبل يبىشِ ثِ نسا ٍ ؾیوب هَؽو اؾز زُ زضنس اظ ثَزػِ  -29هبزُ 

 ّبيي ثب هحَضيز هَضَؿ اىعايف ٍ ػَاًي ػوقیز اذشهبل زّس.هؿشٌس، ىیلن ٍ ؾطيبل ثِ ثطًبهِ

 

ىطظًسآٍضي ٍ  ؾبظهبى سجلینبر اؾالهي هَؽو اؾز ثطًبهِ ػبهقي ػْز حوبيز اظ ىقبلیي هطزهي زض حَظُ -30بزُ ه

 سؿْیل اظزٍاع، زض ٍبلت ّیئبر، هؿبػس، ّبًًَْبي ىطٌّگي، افعام هجلل ٍ هبًٌس آى سسٍيي ًوبيس. 

 

سجلینبر اؾالهي، ؾشبز  ؾبظهبى اضقبز اؾالهي ٍ ّن چٌیي ىطٌّگ ٍ ٍضظـ ٍ ػَاًبى، ّكَض، ٍظاضسربًِ ّبي -31 هبزُ

 اظ حوبيشي ثَزػِ اظ %(30زضنس) حساٍل ؾي اًسلوهْ شيطثظ ًْبزّبي ٍ ؾبيط اهط ثِ هقطٍه ٍ ًْي اظ هٌْط

ّبيي اظ ٍجیل گطٍّْبي ىطٌّگي ٍ ػْبزي، ّبًَى ّبي هؼوَفِ ثِ ضا ىطٌّگي سكْلْبي ٍ ًْبز هطزم ؾبظهبًْبي

 ثِ سكَيٌ ػَاًبى، اظزٍاع سؿْیل اظزٍاع، ؾي ّبّف ػْز زض ىطٌّگي هؿبػس ٍ ؾبظهبى ّبي هطزم ًْبز ِّ

 ؾبالًِ فولْطز ٍ اضظيبثي زٌّس.  گعاضـ اذشهبل  قسُ، سكْیل زيٌي ضٍيْطز ثب ذبًَازُ اؾشحْبم ٍ ىطظًسآٍضي
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هٌشكط  ًیع فوَهي نَضر ثِ ػوقیز، هلي ؾشبز ثِ ٍ حوبيشْبي هَضَؿ ايي ثٌس ضوي اضائِ گطىشِ نَضر ّبيىقبلیز

 قَز.اثالك هيزؾشَضالقول اضظيبثي فولْطز هَضَؿ ايي هبزُ سَؾظ ؾشبز هلي ػوقیز سسٍيي ٍ  .قَزهي

 

 يضاُ ّب ضٍؾشبّب، هْليٌس زض ؾغح قْطّب، ٍ زّیبضي ّب ّب يقْطزاض ِیّل،  يٍظاضر ضاُ ٍ قْطؾبظ -32هبزُ 

زض  يىطٌّگ نبریِّ ػْز سجل يغیهح نبریؾبالًِ سجل ياؾو زیؾَم ؽطى ِحساٍل ي ،ياهبّي فوَه طيٍ ؾب يهَانالس

 ًْبز ذبًَازُ اذشهبل زٌّس. يٍ سقبلي، ضقس ػوقیز ثِ هَضَؿ اظزٍاع، ىطظًسآٍض اؾز ضا ًؾط گطىشِ قسُ

  بضیزض اذش ياؾاله نبریهبزُ ثب ًؾبضر ؾبظهبى سجل ييا زیاظ ؽطىحساٍل چْل زضنس  زض اػطاي ايي حْن، - سجهطُ

 زیاظزٍاع ٍ ذبًَازُ ىقبلِّ زض حَظُ ؾبظهبى ّبي هطزم ًْبز زاضاي هؼَظ  ي ػْبزي ٍّبگطًٍُْبزّبي هطزهي اظ ٍجیل 

 .هي گیطزٌٌّس ٍطاض  يه

 

 سجلینبر ؾبظهبى ٍ فلویِ ّبيحَظُ هسيطيز هطّع ّوْبضي ثب اؾز هْلو  دطٍضـ ٍ آهَظـ ٍظاضر -33 هبزُ

 زّس: اًؼبم ضا ظيط اٍساهبر اؾالهي

 اػشوبفي، ٍ ىطزي قرهیز ضقس ايطاًي، -اؾالهي ظًسگي ؾجِ ثِ هطثَط ّبي هْبضر آهَظـ ٍ سطثیز( الو

 سقبلي ٍ سكْیل ثطاي دصيطي هؿؤٍلیز ٍ ىطظًسآٍضي ٍ ذبًَازُ اظزٍاع، اضظقوٌسي ىطٌّگ سطٍيغ ىطزي، ّبي هْبضر

 دػٍّكي، آهَظقي، ثطًبهِ زض دطٍضـ ٍ آهَظـ ثٌیبزيي سحَل ؾٌس اػطاي ثط هجشٌي يبزگیطي انَل لحبػ ثب ذبًَازُ

 ٍ ىطٌّگي اضزٍّبي ٍ ّب ػكٌَاضُ ضٍيسازّب، ٍ سَلیسار زضؾي، ّشت ٍيػُ ثِ يبزگیطي ّبيثؿشِ ّلیِ زضٍبلت سطثیشي

 ثؿشط زض ىٌبٍضاًِ ّبيثَم ظيؿز ؽطىیز اظ گیطيثْطُ ثب ذظ ثط ٍ سقبهلي نَضر ثِ اي ضؾبًِ چٌس هحشَاي سطثیشي،

 سحهیلي هَبعـ ّلیِ زض هؼبظي ىضبي

 ذبًَازُ ّلي ّبي ؾیبؾز ٍ ػوقیز ّلي ؾیبؾز ّبي ثٌسّبي ضاؾشبي زض دطٍضقي ٍ آهَظقي هحشَاي گٌؼبًسى( ة

 ٍبًَى الظم االػطاقسى ايي اظ ثقس ؾبل زٍ هسر ؽطه  زضؾي زضّشبثْبي

 ثب هشٌبؾت آهَظقي، ّبزض ٍ اٍلیبء ثِ هؿشوط آهَظـ عطيٌ اظ اظزٍاع ٍ ثلَك زٍضاى سطثیشي ّبي هْبضر ٍ آهَظـ( ح

 حضَضي نَضر ثِ ايطاًي -اؾالهي ظًسگي ؾجِ ثطاؾبؼ ٍ آهَظاى زاًف ؾي

  «ظًسگي ؾجِ ٍ ذبًَازُ هسيطيز »زضؼ ثطاي هشبّل ٍ هشقْس سَاًوٌس، ّبزض سطثیز( ر

 زض زضؾي ّشت ّلیِ ًْبيي هحشَاي اؾز هَؽو دطٍضـ ٍ آهَظـ زضؾي ضيعي ثطًبهِ ٍ دػٍّف ؾبظهبى ـ سجهطُ

 .ثطؾبًسٍ ذبًَازُ  ػوقیز فبلي ؾشبز سبيیس ثِ اًشكبض اظ ٍجل ضا ثْساقز ٍ ؾالهز ٍ ذبًَازُ هسيطيز ػوقیز،  ظهیٌِ

 

 ضقشِ سََيز ٍ گؿشطـ ايؼبز، ثِ هْلو ىٌبٍضي ٍ سحَیَبر فلَم، ٍ دطٍضـ ٍ آهَظـ ّبي ٍظاضسربًِ -34 هبزُ

 ٍ ذبًِ هسيطيز  ٍجیل اظ ايطاًي، -اؾالهي ىطٌّگ اؾبؼ ثط ظى ٍ ذبًَازُ ًَف ٍ ػبيگبُ ثب هشٌبؾت سحهیلي ّبي

 .ّؿشٌس ذبًَازُ
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 آهَظـ هَؾؿبر ّلیِ ٍ دعقْي آهَظـ ٍ زضهبى ثْساقز، ٍ ىٌبٍضي ٍ سحَیَبر فلَم، ّبيٍظاضسربًِ -35 هبزُ

 زض ٍبًَى، ايي اثالك اظ دؽ ؾبل يِ حساّظط ذبًَازُ ٍ ػوقیز ّلي ّبي ؾیبؾز ضاؾشبي زض هْليٌس ّكَض، فبلي

 اظزٍاع، زٍضاى ّبيهْبضر آهَظـ ،ًیبظ ٌگبمّ ثِ اظزٍاع  هظجز ٍػَُ ثِ ًؿجز ثركي آگبّي ٍ سطٍيغ ػْز

 ّطزى ًْبزيٌِ ػٌیي، ؾَظ حطهز ،ػبهقِ زض ػوقیز ضقس ّبّف ٍ ذبًَازُ زض ىطظًسي ّن هٌيي آطبض ىطظًسآٍضي،

 ضوي ػوقیشي، ّبيؾیبؾز هنبيط هحشَاي ثب هَبثلِ ٍ ذبًَازگي ّبيًَف اييبي ذبًَازُ، سحْین اظ نیبًز ٌّؼبضّبي

 ٍ زاًكؼَيبى ٍيػُ ىطٌّگي ٍ دػٍّكي آهَظقي، ّبي ىقبلیز ٍ اٍساهبر ىطظًسآٍضي، هربلو آهَظقي هحشَاي حصه

 .زٌّس اًؼبم ضا ذَز ؾبالًِ ّبي ثطًبهِ شيل ّكَض ىطٌّگي هٌْسؾي ًَكِ ثط هجشٌي ازاضي ٍ آهَظقي ّبزض

 

ّوبٌّگي دعقْي هَؽو اًس ثب  آهَظـ ٍ زضهبى ثْساقز ٍ ىٌبٍضي ٍ سحَیَبر فلَم، ّبي ٍظاضسربًِ -36هبزُ 

زض هطاّع  ايطاًي -ًوبيٌسگي ٍلي ىَیِ زض زاًكگبُ ّب ًؿجز ثِ سبؾیؽ هطاّع هكبٍضُ هجشٌي ثط ؾجِ ظًسگي اؾالهي

 آهَظـ فبلي اٍسام ًوبيٌس.

 

ضوي نسٍض ٍ لنَ هؼَظ  اظزٍاع، زض اهط سؿْیل ٍ سطٍيغ هٌؾَض ثِ اؾز هْلو اؾالهي سجلینبر ؾبظهبى -37هبزُ 

ايي هطاّع ٍ هَؾؿبر  اهط اًشربة ّوؿط، زؾشَضالقول هطثَط ثِ ًحَُ ىقبلیز ٍ ًؾبضر ثط هطاّع ٍ هَؾؿبر ىقبل زض

ضا ثب هحَضيز ٍ هكبضّز ذبًَازُ ّب ٍ ضفبيز هَاظيي ٍبًًَي ٍ قطفي سسٍيي ٍ دؽ اظ سهَيت ؾشبز فبلي ػوقیز ٍ 

 ى ضفبيز ايي هبزُ هوٌَؿثسٍ هؼبظي ىضبي ايي ذهَل اظ ػولِ زض ثؿشط زض ىقبلیز ّطگًَِ. ذبًَازُ اػطا ًوبيس

 .اؾز

 

ّبي حیي اظزٍاع، هحشَاي سسٍيي ٍظاضر ثْساقز، زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هْلو اؾز زض اػطاي آهَظـ -38هبزُ 

قسُ سَؾظ قَضاي ىطٌّگي اػشوبفي ظًبى ٍ ذبًَازُ قَضاي فبلي اًَالة ىطٌّگي ضا زض ظهیٌِ ثْساقز، ؾالهز 

ّبي اذالٍي ، حٍََي ٍ ضٍاًكٌبؾي حیي اظزٍاع ضا ثِ ًْبز ضّجطي ٍ آهَظـثبضٍضي ٍ ىطظًسآٍضي فیٌب آهَظـ زازُ 

 زاًكگبّْبي فلَم دعقْي ؾطاؾط ّكَض ٍاگصاض ًوبيس.

 

ٍ ٍضظـ ٍ ػَاًبى ٍ هقبًٍز  زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي ثْساقز،  ، سحَیَبر ٍ ىٌبٍضيٍظاضسربًِ ّبي فلَمـ  39هبزُ 

هطسجظ ثب هَضَؿ ِّ اظ ثَزػِ  دػٍّكي ٍ آهَظقي هَؾؿبر ٍ فلوي ٍ ىٌبٍضي ضيبؾز ػوَْضي ٍ ّلیِ هطاّع

اظ افشجبضار  %(5)زضنس دٌغس اظ سبضيد الظم االػطاقسى ايي ٍبًَى ّطؾبلِ حساٍل ْليٌهفوَهي ّكَض اؾشيبزُ هي ٌٌّس، 

 ػوقیز زض ضاؾشبي اٍلَيز ّبيضقس ٍ )ىطظًسآٍضي( ٍ دػٍّكْبي هطسجظ ثب ذبًَازُ  دػٍّكي ذَز ضا ثِ هغبلقبر

ٍ ىْطؾز عطح ّب، دطٍغُ  اذشهبل زٌّس ،قَزسقییي هيٍ ذبًَازُ ػوقیز  فبليدػٍّكي ِّ ّط ؾبلِ اظ ؾَي ؾشبز 

ٍ ػوقیز فبلي  هبِّ ثِ ؾشبز 6ّوطاُ گعاضـ ثِ  ًشبيغ ثسؾز آهسُ ضا ّبي سحَیَبسي، هكرهبر دػٍّكگطاى ٍ

 افالم ًوبيٌس. ذبًَازُ 
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زاًكگبُ  زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي، حَظُ ّبي فلویِ ٍ ٍ ثْساقز ىٌبٍضي، سحَیَبر ٍ ٍظاضسربًِ ّبي فلَم -سجهطُ

اظ دبيبى ًبهِ ّبي هَبعـ سحهیالر سْویلي زض ضاؾشبي هَضَفبسي ِّ ثِ فٌَاى اٍلَيز ّبي اًس هَؽو  اؾالهي آظاز

  س.ٌسقییي قسُ اًس، حوبيز ٍيػُ ٌٍّ ذبًَازُ ػوقیز  فبليدػٍّكي سَؾظ ؾشبز 

 

 زاًف ّبي قطّز اظ اًس ٍ ىٌبٍضي ضيبؾز ػوَْضي ٍ نٌسًٍ ًَآٍضي ٍ قَْىبيي هْلو فلوي هقبًٍز -40 هبزُ

ًبثبضٍضي اظعطيٌ اضائِ سؿْیالر، هكًَ  ىطظًسآٍضي ٍ زضهبى ثطاي ًیبظ هَضز سؼْیعار ٍ اٍالم سَلیس ٍ ذالً زض ثٌیبى

 .ٌٌّس ّب، ىضب ٍ سؼْیعار حوبيز

%( اظ افشجبضار سرهیم يبىشِ ثطًبهِ سَؾقِ فلَم 5دٌغ زضنس): هقبًٍز فلوي ٍ ىٌبٍضي هْلو اؾز حساٍل 1سجهطُ

ٍ ىٌبٍضي ّبي ًَ ضا زض ظهیٌِ سَلیس زاضٍّب، اٍالم ٍ سؼْیعار، حوبيز اظ عطح ّبي سَؾقِ ىٌبٍضي، سحَیَبر ثٌیبزي ٍ 

زضهبى سؼبضي ؾبظي عطح ّب ضا اظ عطيٌ ؾشبز سَؾقِ فلَم ٍ ىٌبٍضي ّبي ؾلَل ثٌیبزي زض ٍبلت عطح ىطظًسآٍضي ، 

 ًبثبضٍضي ٍ ؾالهز هبزض ٍ َّزُ ّعيٌِ ًوبيس.

%( اظ سؿْیالر ٍ حوبيز ّبي ذَز زض حَظُ 5: نٌسًٍ ًَآٍضي ٍ قَْىبيي هْلو اؾز حساٍل دٌغ زضنس)2سجهطُ 

ظيؿز ىٌبٍضي ٍ سؼْیعار دعقْي هشٌبؾت ثب ّوِ ّبي دیف ثیٌي قسُ زض ايي ٍبًَى ضا ثِ قطّز ّبي زاًف ثٌیبى 

 سَلیس زاضٍ، اٍالم ٍ سؼْیعار هَضز ًیبظ ثطاي ىطظًسآٍضي ٍ زضهبى ًبثبضٍضي اذشهبل زّس.  هشَبضي زض حَظُ 

 

 اؾز ثْساقز، زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هْلو ٍظاضر سَؾقِ، قكن ثطًبهِ 102 هبزُ ح ثٌس ضاؾشبي زض -41 هبزُ

 سرههي هطّع يِ حساٍل اًساظي ضاُ يبثِ سؼْیع  ًؿجز ٍبًَى، قسى االػطا الظم اظ دؽ زٍ ؾبل هسر ؽطه حساّظط

ثِ اظاي ّط اؾشبى افن اظ  3زض زاًكگبّْبي فلَم دعقْي ٍ حساٍل يِ هطّع ًبثبضٍضي ؾغح  2ؾغح  ًبثبضٍضي زضهبى

 .ًوبيس ػوقیشي اٍسام الگَي ثب ذسهبر هشٌبؾت ؾغح ثٌسي ًؾبم ٍبلت زٍلشي ٍ فوَهي میط زٍلشي زض

زؾشیبض  طـيدص زیؽطى فياىعا يهْلو اؾز اٍساهبر الظم ضا ثطا يزضهبى ٍ آهَظـ دعقْ ٍظاضر ثْساقز -1سجهطُ 

هشرهم  يطٍیثِ فول آٍضز ِّ ّوجَز ً يا هطسجظ ثِ گًَِ يّب ضقشِ طي( ٍ ؾبخی)ىلَق يًبثبضٍض يزض ضقشِ سرهه

 ؾطاؾط ّكَض ثطعطه گطزز.  يٍضٍبًَى زض سوبم هطاّع ًبثبض ييؾبل دؽ اظ الظم االػطا قسى ا 5حساّظط سب  ٌِیظه ييزض ا

ٍ هطاّع  يیهشرهه يیث يّوْبض فياىعا يهَؽو اؾز زض ضاؾشب ي: ٍظاضر ثْساقز، زضهبى ٍ آهَظـ دعق2ْ سجهطُ

 ،ييظًبى ٍ هبهب يیهشرهه يثطا يآهَظق ّبي¬زٍضُ يثِ آى هطاّع، ضوي ثطگعاض وبضیٍ اضػبؿ ث يزضهبى ًبثبضٍض

 .سيًوب يٌیث فید ييهبظًبى ٍ هب يسرهه ي¬ضا زض زٍضُ يزضٍؼ هطسجظ ثب زضهبى ًبثبضٍض

ّن ظهبى عت ؾٌشي ايطاى ثِ  يهْلو اؾز ػْز اضائِ زضهبًْب يزضهبى ٍ آهَظـ دعقٍْظاضر ثْساقز  -3 سجهطُ

 ىطاّن ؾبظز. 2ؾغح  يهشرههیي ضا زض هطاّع ًبثبضٍض ييًبثبضٍض ظهیٌِ اؾشَطاض ا يیظٍػ

حساٍل زُ زضنس اظ ثَزػِ عطحْبي ًَآٍضاًِ ذَز ضا ثِ عطحْبي هطثَعِ ثِ : ػْبز زاًكگبّي هَؽو اؾز 4 سجهطُ

 ًبثبضٍضي ٍ ظايوبًْبي عجیقي اؾشبًساضز ٍ ايوي اذشهبل زّس.
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ّكَضي  ٍ ضاٌّوبي ثبلیٌي ّوبٌّگ ٍظاضر ثْساقز زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هْلو اؾز زؾشَضالقول - 42هبزُ 

ّبي سرهم اظ گیطيثْطُ ثب ضا ًبثبضٍضي هقطو زض ٍ ًبثبضٍض اىطاز زضهبى ٍ ٌّگبم ثِ سكریم دیكگیطي، هطثَط ثِ

 هبُ سب قف حساّظط ثطٍظضؾبًي، ضٍيْطز ثب ثْساقز قجِْ زض ازمبم ضوي ذسهبر ثٌسي ؾغح ًؾبم ٍبلت هطسجظ زض

اثالك ٍبًَى سسٍيي ٍ دؽ اظ سهَيت ٍظيط ثْساقز ٍ سبيیس ؾشبز فبلي ػوقیز ٍ ذبًَازُ  ايي االػطاقسى الظم اظ دؽ

 ًوبيس.

 

ثْساقز، زضهبى ٍ آهَظـ  ٍبًَى ثطًبهِ قكن سَؾقِ، ٍظاضر 102هبزُ « ز»ٍ « ح»زض ضاؾشبي ثٌسّبي  - 43هبزُ 

 الظم اٍساهبر ٍ ّب ثطًبهِ گط، ثیوِ ّبي ؾبظهبى ٍ سقبٍى، ّبض ٍ ضىبُ اػشوبفي ٍظاضر ّوْبضي ثب اؾز دعقْي هْلو

 اظ اًس، ًكسُ ىطظًس نبحت ثیكشط، يب ؾبل يِ هسر ثِ ثبضزاضي ثِ اٍسام ضمن فلي ِّ ّبيي ظٍع ّوِ ثطذَضزاضي ثطاي ضا

 هحسٍزيز ثسٍى دبيِ، ّبي ّبهل ثیوِ دَقف سحز آى زضهبى ٍ ًبثبضٍضي فلز سكریم ثیوبضيبثي، هقبيٌِ، ّبي ثطًبهِ

 .آٍضز فول هقبلغ ثِ دعقِ سكریم ثِ ًیبظ هَضز زىقبر ٍ ظهبى

 ىًَ اظ يِ ؾبل ثِ قف هبُ ّبّف هي يبثس.  هبزُ زض هصَّض ؾبل، هسر 35ثبالي اىطاز ثطاي -1سجهطُ

 .ّؿشٌس ىًَ هبزُ هكوَل اًس،قسُ هْطض ؾَظ زچبض ِّ ّؿبًي -2 سجهطُ

 اي گًَِ ثِ ضا ذَز دبيِ ذسهبر ثؿشِ ٍبًَى، اثالك اظ دؽ هبُ سب قف حساّظط اؾز ثیوِ هَؽو فبلي قَضاي -3سجهطُ

 .گطزز طبًَيِ ٍ اٍلیِ ًبثبضٍضي زض زضهبى هصَّض اٍساهبر ّلیِ قبهل ِّ ًوبيس سقطيو

 

 دعقْي آهَظـ ٍ زضهبى ثْساقز، ٍظاضر سَؾقِ، قكن ثطًبهِ ٍبًَى 102هبزُ « ز»ٍ ثٌس ( 70)هبزُ اػطاي زض -44 هبزُ

ٍ  ثبضزاضي زٍضاى عي ضا اي ثیوِ دَقف ىبٍس هبزضاى ّلیِ اؾز هْلو اػشوبفي ضىبُ ٍ ّبض سقبٍى، ٍظاضر ّوْبضي ثب

 اي ثط اؾبؼ آظهَى ٍؾـ ٍطاض ثیوِ دبيِ زضهبى ذسهبر دَقف سحز ؾبلگي 5دبيبى  سب ضا ّوچٌیي َّزّبى ٍ قیطزّي

 . زّس

 

 ثیوِ اؾشبًساضز دَقف ثبلیٌي ضاٌّوبي ٍبًَى، ايي اثالك اظ دؽ هبُ 6سب  اؾز حساّظط هْلو ثیوِ فبلي قَضاي -45 هبزُ

هبهبّب ٍ دعقْبى  زض هطاّع ذهَني ٍ زٍلشي زض ٍبلت  اظ ػولِ ًَظازاى ضا ٍ ثبضزاض هبزضاى ظًبى، ؾالهز ذسهبر اي

 .ٍ اثالك ًوبيس سسٍيي اضػبؿ ًؾبم لحبػ ؾغح ثٌسي ذسهبر ثب

 

 اططار ثط سأّیس ٍ ػوقیز ضقس اىعايف ضٍيْطز ثب اؾز هْلو دعقْي آهَظـ ٍ زضهبى ثْساقز، ٍظاضر  -46هبزُ 

ىطظًسآٍضي، ّبّف ىبنلِ اظزٍاع ٍ ىطظًس اٍل ٍ ّوچٌیي ّبّف ىبنلِ ثیي  ىَايس عجیقي، ظايوبى ثبضزاضي ٍ هظجز

 فلوي ثطٍظضؾبًي ٍ سْویل انالح، ثِ سنییط، ًؿجز ٍبًَى، ايي االػطاقسى الظم اظ دؽ ؾبل يِ سب حساّظط ىطظًساى،

 ظايوبىهضطار هبزي ٍ هقٌَي ؾَظ ػٌیي ٍ فَاضو اؾشيبزُ اظ زاضٍّبي ضس ثبضزاضي، هٌـ  آهَظقي، هٌبثـ ٍ هشَى

 ّبضٌّبى آهَظـ ثب ٍ ًوبيس اٍسام ّب آهَظـ ايي زٌّسگبى اضائِ ٍ سطثیز ّبضٌّبى ٍ ثبظآهَظيثِ  ،میطضطٍضي عجیقي میط

 ػوقیز زض دٌؼن سب اٍل ىطظًس سَلس اظاي ثِ ثبضٍضي، ؾٌي ي ثبظُ سوبهي زض هطاػقیي ثطاي زضهبى ٍ ثْساقز قجِْ
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 دلْبًي، اىعايف نَضر ثِ اضائِ زٌّسگبى ذسهبر  ثِ دَقف ٍ هغبثٌ ثب زؾشَضالقول حوبيشي هَضَؿ ايي حْن، سحز

  .ًوبيس دطزاذز ىًَ القبزُ ّوِ ثِ ىطظًسآٍضي

 

االػطاقسى ايي ٍبًَى ٍظاضر ثْساقز، زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هْلو اؾز حساّظط ؾِ هبُ دؽ اظ الظم  -47هبزُ 

، ثب سَظيـ زض ّلیِ هطاّع ٍ ذبًَازُ ، هطاٍجز ٍ ؾالهز ػٌیي ضا دؽ اظ سبيیس ؾشبز فبلي ػوقیز ضاٌّوبي هْشَة حيؼ

 ، زضهبًي افن اظ زٍلشي ٍ میطزٍلشي زض اذشیبض هبزض ٍطاض زّس. سكریهي، ثْساقشي

 

 ٍ آهَظقي هشَى ٍ ّب زؾشَضالقول ثبظًگطي ثب اؾز هْلو ثْساقز، زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي ٍظاضر -48هبزُ 

 ضٍاًي ضٍحي، ّبي ّعيٌِ ثبضٍضي ٍ طوطار ثبضزاضي ٍ ظايوبى عجیقي زض ؾالهز ثبًَاى، اىعايف ػْز زض ذَز سطٍيؼي

 ٍجیل اظ فجبضاسي شيل ثبضزاضي اهط ثِ ًؿجز ّطاؼ ٍ سطؼ ّطگًَِ اظ الَبي ٍ زّس ّبّف ضا ثبضزاضي زٍضاى اٍشهبزي ٍ

 .ّب اؾشيبزُ ٌّسزض قجِْ ثْساقز، هوبًقز ثِ فول آٍضز ٍ اظ فجبضر هطاٍجز ٍيػُ ثِ ػبي آى ًبذَاؾشِ ٍ دطذغط

 

 ّبي ظايكگبُ ٍ ّب عجیقي زض ثیوبضؾشبى ظايوبى اهْبى اؾز هْلو دعقْي آهَظـ ٍ زضهبى ثْساقز، ٍظاضر -49 هبزُ

 ّبهال نَضر ثِ اي ثیوِ دَقف ىبٍس هطاػقیي ٍ ثیوِ دَقف سحز اىطاز ثطاي ِّ ًوبيس ىطاّن اي گًَِ ثِ ضا زٍلشي

 اؾشبًساضزّبي ثِ سَػِ ثب ٍبًَى، ايي اثالك اظ دؽ ؾبل 2 حساّظط ؽطه ؾطظهیٌي، آهبيف ثب هشٌبؾت ٍ اًؼبم ضايگبى

ذسهبر، سطسیجي اسربش ًوبيس ِّ ّلیِ ظًبى ثبضزاض حساّظط عي هسر يْؿبفز ثب ٍؾیلِ ًَلیِ هقوَل ثِ  اضايِ ثٌسي ؾغح

  ظايكگبّي ايوي ٍ اؾشبًساضز زؾشطؾي زاقشِ ثبقٌس. ذسهبر

 اىعايف سقساز ٍ ّكَض هبهبيي اضسَبء هْبضر ثِ ًؿجز اؾز هْلو دعقْي آهَظـ ٍ زضهبى ثْساقز، ٍظاضر سجهطُ:

 ؽطه ِّ ًوبيس اي اٍسامعطً هرشلو اظ ػولِ سقْس ذسهز ثِ گًَِ ثِ ّب ظايكگبُ ٍ ّب ثیوبضؾشبى زض ىقبل هبهبّبي

 ىطآيٌس هسر ّل زض هبهب يِ ظايوبى حبل زض زٍ هبزض ّط اظاي ثِ ٍبًَى ايي قسى االػطا الظم اظ دؽ ؾبل زٍ هسر

 ثبقس حبضط عجیقي ظايوبى

 

دعقْي هْلو اؾز زض ضاؾشبي سأهیي، حيؼ، اضسَبء ؾالهز هبزض ٍ ًَظاز  آهَظـ ٍ زضهبى ثْساقز، ٍظاضر -50هبزُ 

ًؿجز ثِ ًطخ ّل ظايوبى زض ّكَض  سب ضؾیسى ثِ ًطخ  عجیقي  میط ظايوبى هیعاى اظ  (%5دٌغ زضنس)  ٍ ّبّف ؾبالًِ

هیبًگیي ػْبًي، اٍسام ثِ اػطاي هَاضز شيل ًوبيس ٍ گعاضـ اٍساهبر ٍ ًشبيغ حبنل ضا ّط ؾِ هبُ يْجبض ثِ ؾشبز فبلي 

 ػوقیز ٍ ذبًَازُ اضائِ ًوبيس.

ّبي ثْساقز، زضهبى، آهَظـ، زض حَظُط عجیقي میيْذبضچِ ؾبظي ؾیبؾز ّبي سطٍيغ ظايوبى عجیقي ٍ ّبّف -الو

 دػٍّف، مصا، زاضٍ، ذسهبر ثیوِ اي ٍ ثطٍطاضي اضسجبط هٌغَي ثیي آًْب

   ذبًَازُ ٍ ثبضزاض هبزض ثِ ىطزي ّبي آهَظـ ٍ عجیقي ظايوبى ثطاي ؾبظي ىطٌّگ ٍ  آهَظـ-ة 

ثبضزاضي ٍ ظايوبى زض ٍبلت ّبضِ گطٍّي سَؾظ ثطٍطاضي ًؾبم سضویي ّیيیز هْبضر آهَظي ٍ اضائِ ذسهبر هطاٍجز  -ح

 هبهبّب، دعقْبى ٍ هشرههبى ظًبى ٍ ظايوبى ، اعيبل، ثیَْقي ٍ ثَیِ ّبزض هطسجظ



17 
 

دصيطـ زؾشیبض ظًبى ٍ ظايوبى هشٌبؾت ثب ؾْویِ هٌبعٌ ثب اٍلَيز هٌبعٌ هحطٍم ٍ هوبًقز اظ ذطٍع هشرههبى اظ  -ر

 هحل سقییي قسُ زض ظهبى دصيطـ ؾْویِ هٌبعٌ 

  عجیقي ظايوبى اىعايف ػْز ٍ ّبضاًِ زض ّب سقطىِ انالح -ص 

 هبزض  زضذَاؾز ثِ ؾعاضيي هَاضز زض ثیوِ دطزاذز هوٌَفیز -ع

ّبي زاًكگبّْبي فلَم دعقْي ٍ سبهیي ي هٌؾن ٍ هٌؿؼن ظايوبى ّبي ثسٍى زضز ثب سؼْیع ثیوبضؾشبىسَؾقِ -ؽ

%( اىعايف، ًؿجز ثِ 5عيي ؾعاضيي ثِ هیعاى ؾبالًِ دٌغ زضنس)هشرهم ٍ سٌْؿیي ثیَْقي ٍ هبًٌس آى ثِ فٌَاى ػبيگ

 ّب.ّبي افشجبضؾٌؼي ثیوبضؾشبىؾبل دبيِ ٍ سبطیط گصاضي آى ثط قبذم

يْذبضچِ ٍ  الْشطًٍیِ دطًٍسُ ثط زض ضاؾشبي ىطظًس آٍضي ٍ ظايوبى عجیقي، هجشٌي اضسَبي ّیيیز هطاٍجشْبي ثبضزاضي-ح

ثط اؾبؼ اؾشَطاض   زٍلشي، میط ٍ زٍلشي  زضهبى ثْساقز ٍ ّبي ثرف ّلیِ ؾالهز ثب اهْبى زؾشطؾي زض ثط ذظ

 ضاٌّوبّبي ثبلیٌي ؾالهز هبزض ٍ ػٌیي ٍ ثب ضفبيز ؾغح ثٌسي ذسهبر 

زضهبًي –ٍظاضر ثْساقز، زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هْلو اؾز ًؿجز ثِ اضظقیبثي فولْطز ّبزض ثْساقشي  -خ

ٍجز ثب ّیيیز ثبضزاضي ٍ ظايوبى عجیقي ٍ افوبل آى زض ّبضاًِ اضائِ زٌّسگبى ثطحؿت هیعاى ضضبيز هبزضاى، زض اضائِ هطا

 ذسهبر اٍسام ًوبيس.  قبذم ّبي اضظقیبثي ٍ قیَُ ًبهِ ّبي هطثَعِ ثبيس ثِ سبيیس ؾشبز فبلي ػوقیز ثطؾس

ِ دٌغ ؾبالً ي ّبّفّب ضا زض ظهیٌٍِظاضر ثْساقز، زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هَؽو اؾز فولْطز ثیوبضؾشبى-ز

ّب ظايوبى ضا ثِ فٌَاى دیف ًیبظ افشجبضثركي ثِ ثیوبضؾشبى ّل ًطخ ثِ ًؿجز میط عجیقي  ظايوبى هیعاى اظ  (%5)  زضنس 

 ٍطاض زّس

ّبي فوطاًي ذَز ضا ثِ ثْجَز ّیيیز هحیظ ّبي ظايكگبّي اظ ًؾط زضنس اظ ثَزػِ 5ٍظاضر ثْساقز هْلو اؾز  -ش 

ؾبل ؾَم اػطاي ايي ٍبًَى دطزاذز ؾْن ّط ظايكگبُ هٌَط ثِ اىعايف هیعاى  ىیعيْي ٍ ثْساقشي اذشهبل زّس. اظ

 ضضبيز هبزضاى ثبضزاض اظ هحیظ ىیعيْي ظايكگبُ هي ثبقس.

 

دیكگیطي ٍ سكَيٌ ثِ  اٍالم ّبضگصاقشي ٍ ثبضزاضي اظ دیكگیطي ثب هطسجظ اٍالم اضائِ ضايگبى ٍ سَظيـ ّطگًَِ -51 هبزُ

 .ثبقس هي هوٌَؿ دعقْي فلَم زاًكگبُ ّبي ثِ ٍاثؿشِ زضهبًي اقشيثْس قجِْ زض اؾشيبزُ اظ آًْب

 دعقْي هقشجط هٌبثـ ثط هٌغجٌ ٍبًَى، االػطاقسى الظم اظ دؽ هبُ ؾِ حساّظط اؾز هْلو ثْساقز ٍظاضر -1 سجهطُ

ثبفض ذغط ػبًي ثبضزاضي ضا ثطاي اىطازي ِّ ثبضزاضي  ذسهبر ٍ اٍالم هطسجظ ثب ػلَگیطي اظ  اضائِ زاضٍ،  زؾشَضالقول

 ًوبيس. ٍ ذبًَازُ اػطايي ػوقیز فبلي ؾشبز سهَيت ثب ٍ سْیِ قَزثطاي هبزض ٍ يب ػٌیي هي

ّبي ؾطاؾط ّكَض ثبيس هغبثٌ  ّطگًَِ اضائِ زاضٍّبي َّضهًَي ػلَگیطي اظ ثبضزاضي زض زاضٍذبًِ -2سجهطُ 

 زؾشَضالقول ىًَ ٍ ثب سؼَيع دعقِ ثبقس.

 

هطزاى ثِ ػع زض هَاضز اؾشظٌبيي ٍ زض ػبيي ِّ ثبضزاضي ثطاي هبزض ذغط ػبًي زاضز، هوٌَؿ فَین ؾبظي ظًبى ٍ  -52 هبزُ

 الظم اظ دؽ هبُ ؾِ حساّظط اؾز ثب ّوْبضي دعقْي ٍبًًَي ثْساقز، زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هَؽو ٍظاضر. اؾز
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 هبزض ثطاي ػبًي ذغط ِّ ضا ظيهَاضز هؼبظ ثطاي فَین ؾب زؾشَضالقول دعقْي هقشجط هٌبثـ ثط هٌغجٌ ٍبًَى، االػطاقسى

 .ًوبيس ٍ سهَيت ٍظيط ثْساقز، زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي، اػطايي ٍ ذبًَازُ ػوقیز فبلي ؾشبز سبيیس ثب ٍ سْیِ زاضز

 

 ٍبًَى، ايي االػطاقسى الظم اظ دؽ هبُ ؾِ حساّظط اؾز هْلو دعقْي آهَظـ ٍ زضهبى ثْساقز، ٍظاضر -53 هبزُ

 ايؼبز ّب آى ثطاي فَاضضي اؾز هوْي ِّ ػٌیي ٍ هبزض  ؾالهز ٍ ثبضزاضي ثب هطسجظ «نبزضُ زؾشَضالقولْبي» ّلیِ

 ثبظًگطي هَضز شيل ًحَ ثِ ٌّس، ضاٌّوبيي يب سَنیِ ػٌیي ؾَظ ثِ ضا هبزض يب زضهبًي  -ّبزض ثْساقشي  ِّ ايي يب ٍ ٌّس

 :زضآٍضز اػطا ثِ ذبًَازُ ٍ ػوقیز فبلي ؾشبز سبيیس اظ دؽ ٍ زازُ ٍطاض

اضظقیبثي فولْطز ٍ نسٍض  ٍ دبيف ٍ ٍبًًَوٌس آًْب،  هَطط آهَظـ ذسهبر، زٌّسگبى اضائِ فولْطز ؾبظي اؾشبًساضز. 1

 يب لنَ هؼَظ ذسهز آًْب

ّبشة ثب ضفبيز قبذهْبي ثِ ضٍظ  هٌيي ٍ هظجز هَبزيط ضؾبًسى اؾشبًساضز ثِ ٍ هساذالر ايي ّبي ضٍـ انالح. 2

 فبهلیي ذسهزاؾشبًساضّبي فلوي ٍ سقییي هؿئَلیز 

طثبلگطي ثب ضفبيز قبذهْبي ثٌس يِ ٍ زٍ ثب سهَيطثطزاضي فبهل م هطاّع ٍ آظهبيكگبُ سقییي آيیي ًبهِ سهسيٌ. 3

 سجییي ًحَُ دبؾرگَيي آًْب

سَؾظ دعقِ يب افضبي ّبزض ثْساقشي ٍ زضهبًي سرلو  ًبٌّؼبضي ػٌیٌي : فسم اضػبؿ هبزض ثبضزاض ثِ مطثبلگطي1سجهطُ

 حسٍص مطثبلگطي ِّ هٌؼط ثِ ثِ ثبضزاض هبزضٌؼط ثِ هحبّوِ ٍ يب دیگیطي آًْب گطزز ٍ زض نَضر اضػبؿ ًجَزُ ٍ ًجبيس ه

ٍ  زیػوق يؾشبز فبل سيیزؾشَض القول هَضز سبچبضچَة  زض نَضسیِْ زض دعقِ نطىبً فَاضو گطزز، ؾبيط يب ؾَظ

  .اؾز ًكسُ سرليي هطسْت ،ثبقس ّطزُ فولذبًَازُ 

يب سكَيٌ  زضهبى ٍ ثْساقز ّبزض سَؾظ ثبضزاض سَنیِ ثِ هبزضاى  ّطگًٍَِبًَى  ايي قسى االػطا الظم ظهبى اظ: 2 سجهطُ

  .اؾز هؼبظ هبزُ ايي 3 سجهطُ ٍبلت زض نطىب ٍ ًجَزُ هؼبظػٌیي  سكریم ًبٌّؼبضيزضهبًگطاى ثِ اضػبؿ اظ ؾَي يب 

 دعقِ سؼَيع ثب ٍ ٍالسيي زضذَاؾز ثِ ِّ هَاضزي زض اضظقیبثي ٍ دبيف ًؾبضر، ؾبظي، اؾشبًساضز ػْز -3 سجهطُ

 اٍسام يب سؼَيع زاليل هؿشٌسار، ،دعقِ، هبزض اعالفبر ثبيس ،گطزز سؼَيع ػٌیي ًبٌّؼبضي سكریم ظهبيفآ هشرهم

 .ًوبيس ثبضگصاضي ٍ زضع ٍبًَى ايي 54 هبزُ ؾبهبًِ ٍ ثیوبض ؾالهز الْشطًٍیِ دطًٍسُ زض ضا

 

ضوي  ٍبًَى، ايي االػطاقسى الظم اظ هبُ عي قف اؾز هْلو دعقْيثْساقز، زضهبى ٍ آهَظـ  ٍظاضر -54هبزُ 

ٍ ًحَُ آى زض  ظايوبى ٍ ثبضزاضي، ؾَظ ٍ زاليل آى ّلیِ هطاػقیي ثبضٍضي، اعالفبر طجز ػبهـ ًؿجز ثِ ؾبهبًِ اؾشَطاض

میطزٍلشي ثب  ٍ يزٍلش اظ افن ضازيَلَغي هطاّع ٍ ًبثبضٍضي زضهبى هطاّع آظهبيكگبّْب، زضهبًي، ثْساقشي، هطاّع ّلیِ

 .ضفبيز انَل هحطهبًگي اٍسام ٌّس

 ًكسُ طجز ؾبهبًِ ايي زض ٍبًَى االػطاقسى الظم اظ ؾبل يِ اظ ثقس زض نسض هبزُ ِّ هصَّض هطاّع اظ يِ ّط - 1سجهطُ 

 ؾِ سقلیٌ زٍم هطحلِ زض ّشجي، اذغبض ثِ اٍل هطحلِ زض ثبقٌس يب اعالفبر هطاػقیي ذَز ضا ثِ ضٍظضؾبًي ًْطزُ ثبقس،

 .قًَسهي ثِ ؾلت هؼَظ اظ ؾَي هطاػـ اًشؾبهي هحَْم ؾَم هطحلِ زض ٍ هبِّ
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ؾشبز فبلي ػوقیز ٍ ذبًَازُ ٍ ؾشبز  ثطاي ضا ؾبهبًِ ايي ثِ هؿشَین زؾشطؾي اؾز هَؽو ثْساقز ٍظاضر -2سجهطُ

 قَضاي اؾالهي اضايِهؼلؽ  ثِ ضا ىًَ هَاضز هبِّ قف ٍ گعاضـ ًوَزُ ىطاّن ٍبًًَي دعقْي هلي ػوقیز ٍ ؾبظهبى

 .زّس

 

ّبّف ؾَظ دیكگیطي ٍ  ٌّشطل،ي ػبهقي ثطاي ثطًبهٍِظاضر ثْساقز، زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هْلو اؾز : 55هبزُ 

ّبي ٍاضزُ ًبقي ٍ آؾیت ظًسگيآهَظـ فوَهي انالح ؾجِ زض قجِْ قبهل ازمبم   ثِ نَضرذَز ثِ ذَزي ػٌیي 

 .اػطا ًوبيسؾالهز ػٌیي ضا ثط  زاضٍّب ٍ سنصيِاظ 

 

ؾَظ ضا زض  اػطاييؾبظهبى دعقْي ٍبًًَي هْلو اؾز حساّظط ؾِ هبُ دؽ اظ اثالك ايي ٍبًَى زؾشَضالقول   -56هبزُ 

، ؾِ ىَیِ هؼشْس هشؼعي زض ىَِ دعقْي ثِ ثِ فٌَاى ضيیؽ قَضا ضئیؽ ؾبظهبى دعقْي ٍبًًَي ّكَض هطّت اظ قَضايي

جظ ثب هقطىي ٍظيط ثْساقز، زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي، يِ ًيط سقییي ضئیؽ ٍَُ ٍضبيیِ، ؾِ ًيط هشرهم هطس

هشرهم دعقْي ٍبًًَي ثب هقطىي ضيبؾز ؾبظهبى دعقْي ٍبًًَي ٍ يِ ًيط ٍبضي زيَاى فبلي ّكَض ثِ دیكٌْبز 

ي فضَ ّویؿیَى ثْساقز هؼلؽ ثِ فٌَاى ًبؽط، سسٍيي ٍ سهَيت ًوبيس. ضئیؽ ٍَُ ٍضبيیِ ٍ يِ ًيط ًوبيٌسُ

 ٍبًَى ؾَظ زضهبًيدؽ اظ آى ثَزُ ٍ اء ، الظم االػطىَیِههَثبر ثب اّظطيز آضاء ٍ هكطٍط ثِ ضأي هَاىٌ حساٍل زٍ 

 گطزز.ًؿد هي 25/03/1384ههَة 

ي ضزضهبى ًبثبضٍدیكگیطي ٍ  ي ثبضٍضي ٍیٌِل هؿشحسطِ زض ظهايي هبزُ هْلو اؾز هؿبئ : قَضاي هصَّض زض1سجهطُ 

 سقییي ًوبيس. هبزُ  اييي ثِ قیَُضا ًیع هَضز ثطضؾي ٍطاض زازُ ٍ زؾشَضالقول ىَْي آى ضا 

ثِ نَضر ؾبلیبًِ ثِ قیَُ زض ايي قَضا ثبضٍضي، ؾَظ ٍ ًبثبضٍضي  زض حَظُي زؾشَضالقولْب ٍ ضٍيِ ّب ّلیِ : 2سجهطُ 

 .گیطزٍطاض هي ثبظًگطيهَضز هبزُ ايي 

: ّلیِ هطاّع دعقْي ٍبًًَي هْليٌس ثط اؾبؼ زؾشَضالقول اثالمي، هَاضز هكوَل ضا ثِ ّویؿیَى ؾَظ ٍبًًَي 3سجهطُ 

اضػبؿ ًوبيٌس. ايي ّویؿیَى ِّ هطّت اظ يِ ٍبضي ٍيػُ، يِ دعقِ هشرهم هشقْس ٍ يِ هشرهم دعقِ ٍبًًَي 

ثب اّظطيز آضا هكطٍط  ،هَاضز سطزيس( ثطاؾبؼ زؾشَضالقول ىَْي هطثَطهي ثبقس، ثب ضفبيز انل )فسم ػَاظ ؾَظ زض 

 اٍسام ثِ نسٍض ضاي هي ًوبيس. ايي ضاي ٍغقي اؾز. ،ثِ ايٌِْ ٍبضي فضَ ّویؿیَى هَاىٌ آى ثبقس

-زاًكگبُضا ثِ ايي هبزُ  اػطايي ّبيٍظاضر ثْساقز، زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي، هَؽو اؾز زؾشَضالقول : 4سجهطُ 

 اثالك ًوبيس. م دعقْيّبي فلَ

دؽ اظ احطاظ فسم اهبضار ٍ  ٍبًًَي هَؽيٌس زض هَاضز هؼبظ ؾَظ هٌحهطاً يثیوبضؾشبى ّبي هَضز سبيیس دعقْ: 5سجهطُ 

  ّبي ٍلَع ضٍح، ؾَظ ػٌیي ضا اػطا ٌٌّس.ًكبًِ

 

 زؾشگبّْبي هطسجظٍ ؾبيط  ثْساقز، زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي ٍظاضر ّوْبضي ثب اؾز ٍضبئیِ هَؽو ٍَُ -57هبزُ 

 هَبثلِ ثطًبهِ ٍ سوْیسار ٍبًًَي الظم ثطاي دیكگیطي ٍ ٍبًَى، ايي االػطاقسى الظم اظ دؽ هبُ  ؾِ هسر ؽطه حساّظط

  .ًوبيس اثالك ٍ سْیِ ضا هطاػـ شي نالح هطسجظ هَطضار انالح ٍ دیكٌْبز ػٌیي ٍبًًَي میط ؾَظ ثب
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 زضهبًي زاضٍذبًِ هطاّع زض ههطه ثطاي ىَظ ػٌیي ؾَظ زضزاضٍّبي ضايغ  حول ٍ ًگْساضي سَظيـ، -58 هبزُ

اؾز. ّطگًَِ ذطيس، ىطٍـ ٍ درف  هؼبظ ثْساقز، زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي ٍظاضر اظ هؼَظ زاضاي ثیوبضؾشبًي

ّبي زاضٍيي ٍظاضر ثْساقز، زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي، زاضٍّبي هصَّض، ذبضع اظ ؾبهبًِ ضزيبثي ٍ ضّگیطي ىطآٍضزُ

 قَز. ّبي اؾالهي هيٍبًَى هؼبظار 19هبزُ  6سب  3وَل هؼبظار ّبي زضػِ ػطم اؾز ٍ هك

 

ثْساقز، زضهبى ٍ آهَظـ  ٍظاضر اعالفبر ٍ ؾبيط زؾشگبّْبي اهٌیشي هْلو اًس ثب ّوْبضي ٍظاضر -59 هبزُ

 ؾبهبًِاظ عطيٌ  ؾبيط زؾشگبُ ّبي شي ضثظ، ٍ ٍبًًَي دعقْي ٍ دعقْي ًؾبم ّبي ؾبظهبى ٍ اًشؾبهي ًیطٍي دعقْي

 هؼبظي ثؿشطّبي ٍ سبضًوبّب میطٍبًًَي، ؾَظ زض هكبضّز ؾَظ، زاضٍّبي ىطٍـ هشرليبى هطزهي ّبي هَػَز گعاضـ

 فٌبنط ضَاثظ، اظ ذبضع زضهبًي ٍ ثْساقشي ّبزض سَنیِ ّبي ؾَظ، زض ٌٌّسُ هكبضّز اىطاز ٍ هطاّع ٌٌّسُ  هقطىي

 قٌبؾبيي ، ثِ فٌَاى ضبثظ ٍضبيي، هَاضز ضا ثِ هطاػـ ٍضبيي افالم ًوبيٌس.  میطٍبًًَي ضا ؾَظ سطٍيغ زٌّسُ ي

 

ٌٌّسُ زض ؾَظ  هكبضّز ٍ هطاّع ٌٌّسُ ي اىطاز هقطىي هؼبظي ثؿشطّبي  زض هَطط فَاهل ٍ ىقبلیز هسيطاى -60 هبزُ

 هؼبظار ٍبًَى 19 هبزُ ٍ حؿت هَضز هشرليبى اظ ايي حْن فالٍُ ثط هؼبظار زضػِ دٌغ هوٌَؿ اؾز میطٍبًًَي ػٌیي

 قًَس. ، ثِ دطزاذز ذؿبضر  هقبزل زٍ سب دٌغ ثطاثط فَائس حبنل اظ اضسْبة ػطم هحَْم هياؾالهي 

 

ّطّؽ ثِ ّط فٌَاى ثِ عَض گؿشطزُ زاضٍ، هَاز ٍ ٍؾبئل اؾَبط میط ٍبًًَي ػٌیي ضا ىطاّن ؾبظز ٍ يب هقبًٍز  -61هبزُ 

عَض ٍؾیـ ًوبيس ٍ يب زض چطذِ سؼبضر ؾَظ ػٌیي ىقبل ٍ يب هَطط ثبقس اظ ٍ هجبقطر ثِ اؾَبط میط ٍبًًَي ػٌیي ثِ 

 گطزز.هحؿَة هي  1392/2/1( ٍبًَى هؼبظار اؾالهي ههَة286ههبزيٌ هَضَؿ هبزُ )

سجهطُ: اهَال ٍ ٍؾبئل حبنل اظ اضسْبة ػطم ههبزضُ ٍ دؽ اظ ٍاضيع فَائس ثِ حؿبة ذعاًِ زض اذشیبض ٍظاضر 

 آهَظـ دعقْي ٍطاض هي گیطز سب زض ػْز زضهبى ًبثبضٍضي ّعيٌِ گطزز.ثْساقز، زضهبى ٍ 

  

 حَظُ زض ػبهـ ضيعي ثطًبهِؽطه حساّظط يِ ؾبل دؽ اظ الظم االػطاقسى ٍبًَى، زٍلز هْلو اؾز  -62هبزُ 

 ؾیبؾز 13ٍ  11،  10،  9ثٌس ّبي  ضاؾشبي زض ػوقیز ّوي ٍ ّیيي اضسَبء ّسه ثب ّكَض زاذل ٍ ذبضع اظ هْبػطر

 اضائِ ٍ ػْز اػطا ثِ زؾشگبُ ّبي شي ضثظ اثالك  ًوبيس. ػوقیز اثالمي هَبم هقؾن ضّجطي ّلي ّبي

 

 يٍبًَى، ثب سَػِ ثِ دطاٌّسگ ييا يشيحوب ّبيٍ ّسىوٌسّطزى عطح زیًَكِ ضٍظآهس سطاّن ػوق ِیثِ هٌؾَض سْ: 63هبزُ 

ٍ ؾبظهبى اهَض هْبػطاى  طاىيهطّع آهبض ا يؾبظهبى طجز احَال ّكَض، هْلو اؾز ثب ّوْبض ّكَض، ؾغح زض ّبذبًَازُ

 گبُيدب يهْبً ّبيزازُ يِيهْبػطر ثط حؿت ىطز ٍ ذبًَازُ ثط دب يٍ اًشكبض آهبضّب سیًؿجز ثِ سَل يٍ اسجبؿ ذبضػ

 طارییٍ سن يبسیح يسازّبيز ضٍاىعٍزى طج بضؾبظ ٍ ّ يِیسْ يیّكَض، ثِ نَضر ؾبالًِ ٍ ّوچٌ زیاعالفبر ػوق

 .اٍسام ًوبيسّكَض  زیاعالفبر ػوق گبُيّكَض ثِ دب ياسجبؿ ذبضػ يًكبً
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 طییطجز سن يؾبهبًِ زیيیّ يٍظاضر ذبضػِ هْلو ثِ حيؼ ٍ اضسَب ي: ؾبظهبى طجز احَال ّكَض ثب ّوْبضسجهطُ

 اؾز. يزض ؾغح ػْبً بىیطاًيا يّوِ يًوَزى آى ثطا طيٍ زؾشطؼ دص يًكبً

 

سقْسار ًبقي اظ  ّلیِ اؾز حساّظط سب يِ ؾبل دؽ اظ اثالك ايي ٍبًَى گعاضـ هْلو اهَض ذبضػِ ٍظاضر -64هبزُ 

ضا ثِ هؼلؽ قَضاي اؾالهي ٍ ؾشبز فبلي ػوقیز ٍ ذبًَازُ اضائِ  ّكَض هؿبئل ػوقیشي ثب هطسجظ الوللي ثیي هقبّسار

ضسػوقیشي  ًْبزّبي ثیي الوللي ضا زض ّكَض هشٍَو ّب ٍ فولْطزّبي ٍ ثب ّوِ ًْبزّبي شي ضثظ ّلیِ ؾیبؾز

 ًوبيس.

 

 رشِ،يٍ هحهَالر سطاض يٍ ٍاضزاس ييمصا يٍ ىطآٍضزُ ّبزؾشگبّْبي اػطايي دؽ اظ افالم آظهبيف هَاز  -65هبزُ 

ًؿجز ثِ اذشالالر ثبضٍضي يب  اهَاع يسكقكقبر ٍ الَزگ ييبیویٍ فَاهل ق يغیهح يّب ٌسُيآال ؿن،يَسطٍضیهَاضز ث

 ثبقٌس.ػٌؿي، سَؾظ هطاػـ شي ضثظ هَؽو ثِ ضفبيز ٍ اػطاي ضَاثظ اثالمي ؾبظهبى دساىٌس میطفبهل هي

ثب ّوْبضي زؾشگبّْبي شيطثظ اٍسام  ييزؾشَضالقول اػطاثِ سسٍيي اؾز هَؽو فبهل  طیؾبظهبى دساىٌس م - سجهطُ

 ٌس میطفبهل ّكَض، آى ضا اػطا ًوبيس.ي زائوي دساىًوَزُ ٍ دؽ اظ سهَيت ّویشِ

 

ضثظ ذَز زض ظهیٌِ ًیطٍّبي هؿلح ثب اؾشيبزُ اظ ؽطىیز ٍ اهْبًبر زؾشگبّْبي اػطايي ٍ ؾبظهبى ّبي شي -66هبزُ 

ّبي ي، اىعايف اظزٍاع، ّبّف عالً ٍ افغبي هكًَضاضائِ ذسهبر ثْساقشي، ؾالهز ثبضٍضي، زضهبى ًبثبضٍ

 ي آًبى، ثبظًكؿشگبى ٍ ثؿیؼیبى اٍسام ًوبيٌس.یطٍّبي هؿلح ٍ ذبًَازُػُ ّبضٌّبى ً ىطظًسآٍضي ٍي

 

سَاًٌس سْبلیو ذَز زض ايي ٍبًَى ضا اظ عطيٌ ٍبًَى ذسهبر ّكَضي هي 5ّبي اػطايي هٌسضع زض هبزُ : زؾشگب67ُهبزُ 

 ثِ اػطا ثطؾبًٌس.  زاز ثب ؾبظهبى ثؿیغ هؿشضقيیيًبهِ ٍ فَس ٍطاضسيبّن

 

ثِ هٌؾَض حوبيز اظ اظزٍاع ػَاًبى، ثبًِ هطّعي ػوَْضي اؾالهي ايطاى هْلو اؾز اظ هحل دؽ اًساظ ٍ : 68هبزُ 

ثیكشط اظ چْبض ؾبل اظ سبضيد ػبضي ٍطو الحؿٌِ ًؾبم ثبًْي، سؿْیالر ٍطو الحؿٌِ اظزٍاع ثِ ّلیِ ظٍع ّبيي ِّ 

ثب اٍلَيز ًرؿز دطزاذز ٌّس. سؿْیالر زضيبىز ًْطزُ اًس  سب ٌَّى سؿْیالر اظزٍاع فَس ايكبى ًگصقشِ ثبقس ٍ

 ّيشهس هیلیَى ضيبل ٍ ثب زٍضُ ثبظدطزاذز زُ ؾبلِ اؾز.  1400ثطاي ّط يِ اظ ظٍع ّب زض ؾبل  ٍطو الحؿٌِ

ثِ هٌؾَض ّبّف ؾي اظزٍاع، ثبًِ هطّعي ػوَْضي اؾالهي ايطاى هَؽو اؾز سؿْیالر ٍطو الحؿٌِ   :1سجهطُ 

الر اظزٍاع ضا سب ؾَو يِ ؾبل ٍاػس قطايظ زضيبىز سؿْی 23ٍ ظٍػِ ّبي ظيط ؾبل  25اظزٍاع ثطاي ظٍع ّبي ظيط 

 ضيبل اىعايف زّس.  هیلیبضز

يْي اظ ؾِ هَضز افشجبض ؾٌؼي يب يِ ضبهي ٍ ؾيشِ ٍ يب ؾْن ىطز اظ حؿبة  ثبًْْب ثبيس ثطاي ضوبًز نطىبً: 2سجهطُ 

 يبضاًِ ّسىٌوٌسي ضا ثِ هٌعلِ ضوبًز ثذصيطًس.
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ٍ ثبًْْبي فبهل ٍ ّلیِ هسيطاى ٍ ّبضٌّبى شي ضثظ هي  يطاي حْن ايي ثٌس ثِ فْسُ ثبًِ هطّعهؿئَلیز حؿي اػ 

 ذیط زض دطزاذز سؿْیالر سرلو هحؿَة قسُ ٍ ٍبثل دیگیطي زض هطاػـ شي نالح هي ثبقس. ا يب سأثبقس. فسم اػط

دطزاذشي ٍ سقساز اىطاز زض ًَثز ّوچٌیي سوبهي ثبًْْب هَؽيٌس ثِ نَضر هبّبًِ سقساز سؿْیالر ٍطو الحؿٌِ اظزٍاع 

 زضيبىز ايي سؿْیالر ضا ثِ نَضر فوَهي افالم ٌٌّس. 

هیي ػْیعيِ ظٍػْبيي ِّ هشَبضي زضيبىز ّبالّبي ضز ضيبل اظ هٌبثـ ايي ثٌس ثطاي سأ: هجلل ثیؿز ّعاض هیلیب3سجهطُ 

اػطايي ىطهبى حضطر اهبم اذشهبل هي ايطاًي زض ؾَو زٍيؿز هیلیَى ضيبل سب دبًهس هیلیَى ضيبل ّؿشٌس ثِ ؾشبز 

 يبثس. اؾشيبزُ ٌٌّسگبى اظ ايي افشجبض هؼبظ ثِ زضيبىز ٍام اظزٍاع ًیؿشٌس.

اضبىِ هي  بلل هَضَؿ هبزُ ٍ سجهطُ ّبي آىحساٍل ثِ اًساظُ ًطخ سَضم ؾبالًِ ثِ هج 1400: زض ؾبلْبي ثقس اظ 4سجهطُ 

 گطزز. 

 

ٍبًَى ثطًبهِ قكن  102ثبًِ هطّعي ػوَْضي اؾالهي ايطاى هَؽو اؾز زض ضاؾشبي اػطاي ثٌس )ر( هبزُ : 69هبزُ 

سَؾقِ اظ عطيٌ ثبًْْبي فبهل هجلل ًِ ّعاض هیلیبضز ضيبل اظ ّط هحل اظ ػولِ هٌبثـ ؾذطزُ ّبي دؽ اًساظ ٍ ػبضي 

ِ ٍزيقِ يب ذطيس يب ؾبذز هؿْي )ثٌب ثِ ٍطو الحؿٌِ ًؾبم ثبًْي ثِ سيْیِ ًؿجز ثِ دطزاذز سؿْیالر ٍطو الحؿٌ

نبحت  ثِ ثقس 1399ّبي ىبٍس هؿْي ِّ زض ؾبل  زضذَاؾز ذبًَاض( ثب ثبظدطزاذز حساّظط ثیؿز ؾبلِ ثطاي ذبًَازُ 

 ىطظًس ؾَم ثِ ثقس قسُ يب هي قًَس ثِ هیعاى يِ هیلیبضز ٍ دبًهس هیلیَى ضيبل اٍسام ًوبيس. 

ٍبًَى ثطًبهِ قكن سَؾقِ اظ عطيٌ ثبًْْبي  102ضاؾشبي اػطاي ثٌس )ص( هبزُ هطّعي هْلو اؾز زض ثبًِ   :1سجهطُ

الحؿٌِ ـ ؾذطزُ ّبي دؽ اًساظ ٍ ػبضي ٍطو فبهل هجلل چْبض ّعاض ٍ قكهس هیلیبضز ضيبل اظ ّط هحل اظ ػولِ هٌبث

بًَازُ ّبي ىبٍس ٍزيقِ يب ذطيس يب ؾبذز هؿْي )ثٌب ثِ زضذَاؾز ذبًَاض( ثب ثبظ دطزاذز حساّظط زُ ؾبلِ ثطاي ذ

 هؿْي ثِ قطح شيط اٍسام ًوبيس: 

 ذبًَاضّبي نبحت زٍ ىطظًس سب ؾَو زٍ ّعاض هیلیبضز ضيبل ثِ ّط يِ اظ ظٍػیي ثِ هیعاى يِ هیلیبضز ضيبلالو: 

: ذبًَاضّبي نبحت يِ ىطظًس سب ؾَو ّعاض ٍ قكهس هیلیبضز ضيبل ثِ ّط يِ اظ ظٍػیي ثِ هیطاى ّكشهس هیلیَى ة

 ضيبل 

ًَاضّبي زٍ ًيطُ )ظٍع ٍ ظٍػِ( سب ؾَو ّعاض هیلیبضز ضيبل ثِ ّط يِ اظ ظٍػیي ثِ هیعاى دبًهس هیلیَى ضيبل : ذبح

  .اٍسام ًوبيس

اضبىِ هي  بلل هَضَؿ هبزُ ٍ سجهطُ ّبي آىحساٍل ثِ اًساظُ ًطخ سَضم ؾبالًِ ثِ هج 1400زض ؾبلْبي ثقس اظ   :2سجهطُ 

 گطزز.

 

 فسم اػطاي احْبم ايي ٍبًَى زض اضسجبط ثب ًْبزّبي ظيط ًؾط هَبم هقؾن ضّجطي ثب اشى ايكبى هي ثبقس.  -70هبزُ 
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 ٍبًَى( 19) ٍبًَى، فالٍُ ثط ػجطاى ذؿبضار ٍاضزُ ٍ افوبل هؼبظار هَضَؿ هبزُ هؿشٌْيیي اظ اػطاي ايي -71هبزُ 

 1/2/1392 ههَة اؾالهي هؼبظار ٍبًَى 5 يب 4زضػِ  ًَسي ػعاي يب حجؽ هؼبظار ازاضي ثِ سرليبر ثِ ضؾیسگي

  .قًَس هي هحَْم

احْبم ايي  اػطاي زض چٌبًچ8/7/1386ِ ههَة ّكَضي ذسهبر هسيطيز ٍبًَى 71 هبزُ هَضَؿ هَبهبر -1سجهطُ

 ؾبل 15 سب 5 ثِ فالٍُ ثط هؼبظار نسض ايي هبزُ ،ىقل يب هوبًقز ًوبيٌس يب سطُ ٍبًَى ًبؽط ثِ ٍؽبيو ذَز اّوبل

 .قًَس هي هحَْم( اؾالهي هؼبظار ٍبًَى 26 هبزُ هَضَؿ)اػشوبفي  حًََ اظ هحطٍهیز

هؿشٌْيیي اظ اػطاي ايي ٍبًَى  زض حَظُ ًؾبضسي ذَيف هْليٌس اهٌیشي ؾبظهبى ثبظضؾي ّل ّكَض ٍ ًْبزّبي -2 سجهطُ

گعاضقْبي  ثِ ًؿجز اؾز هْلو ٍضبئي هَبم حْن ايي اػطاي ثِ هطاػـ ٍضبيي هقطىي ًوبيٌس. زض ٍ ًوَزُ ضا قٌبؾبيي

 .ٌّس ضؾیسگي ٍانلِ ٍ قَْائیِ ّبي هطزهي

ٍبًَى ثطًبهِ قكن سَؾقِ، هْلو ثِ اضائِ گعاضـ فولْطز قف هبِّ ثِ ؾشبز  29هصَّض زض هبزُ  يّب زؾشگبُ -3سجهطُ 

ذبًَازُ ػوقیز ٍ  يذَز ضا ثِ ؾشبز فبل يهَؽو اؾز گعاضـ قف هبِّ زیػوق ي. ؾشبز هلثبقٌس يه زیػوق يهل

ٍبًَى، افشجبض هطسجظ ثب  ييا ياظ ؾبل زٍم اػطا ؾزاضائِ زّس. ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزػِ هْلو ا ياؾاله يهؼلؽ قَضاٍ 

 زض ثَزػِ ؾٌَاسي ثط اؾبؼ هیعاى فولْطز هٌؾَض ًوبيس. زیػوق يؾشبز هل كٌْبزدی ثِ ضا ّبزض زؾشگبُ زیهَضَؿ ػوق

 سرليبر ثِ ضؾیسگي ّبي ّیبر ٍ ازاضي فسالز زيَاى ضؾیسگي اظ هبًـ هبزُ ايي هَضَؿ ٍضبيي ضؾیسگي -4 سجهطُ

 .ثبقس ًوي ازاضي

 

ؾیبؾز ّبي ّلي ثطًبهِ  70ٍ  46ٍ  45زض ضاؾشبي اػطاي ؾیبؾز ّبي ّلي ػوقیز ٍ ذبًَازُ ٍ ثٌسّبي  -72هبزُ 

هَضَؿ اػطاي ًَكِ 4/12/1393ههَة  (2)ٍبًَى سٌؾین ثركي اظ هَطضار هبلي زٍلز  45قكن سَؾقِ ٍ هبزُ 

ٍبًَى ثطًبهِ  123ٍ  104 – 103 – 102 -94 – 73هٌْسؾي ىطٌّگي ّكَض ٍ ؾٌس ػوقیز ٍ سقبلي ذبًَازُ ٍ هَاز 

 ثَزػِ ٍبًَى، ايي احْبم اػطاي ػْز اؾز هْلو قكن سَؾقِ احْبم هَطض زض ايي ٍبًَى الظم االػطا اؾز. زٍلز

ٍ اذشهبل  سبهیي ثط حؿت ًیبظ شيل زضآهسّبي هحل ّبي هكرم اظ ٍ زض ضزيو ؾٌَاسي ٍَاًیي ثَزػِ زض ضا الظم

 : زّس

 افشجبضار ّعيٌِ اي :  -1

ثطًبهِ قكن ٍبًَى  29هبزُ  هَضَؿًْبزّب ٍ هَؾؿبر  –يِ زضنس اظ افشجبضار ثَزػِ ّلیِ زؾشگبُ ّب  -الو

 1ٌٌٍّس ثِ اؾشظٌبء ىهَل  ٍ هٌسضع زض ٍبًَى ثَزػِ ِّ ثِ ًحَي اظ اًحبء اظ افشجبضار زٍلشي اؾشيبزُ هي سَؾقِ

 ّعيٌِ اي ٍ قطّز ّبي ظيبى زُ 6ٍ  4

 اظ افشجبضار هبلیبر ثط اضظـ اىعٍزُ %(1)زضنس يِ -ة

 اظ افشجبضار ػسٍل ّسىوٌسي يبضاًِ ّب %(1)زضنس يِ -ح

 اظ هحل هَضَؿ هبثِ الشيبٍر ًطخ اضظ %(3)زضنسؾِ هجلل  -ر

 هبلیبر) ،(2) زٍلز هبلي هَطضار اظ ثركي سٌؾین ٍبًَى( 37) هبزُ اػطاي اظ حبنل هٌبثـ %(10)زضنس زُ- ص

 (ؾالهز
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 ذبلي  ّبي ذبًِ ثط هبلیبر اظ حبنل هٌبثـ %(50)زضنس دٌؼبُ- ع

 آذط ّبي زِّؾِ  يبضاًِ حصه- ؽ

 ضاًٌسگي ػطاين سرليبر زضنسي 20 اىعايف اظ هحل %(100)زضنس نس- ح

 (ًبهكطٍؿ اهَال ضجظ اظ حبنل زضآهس)اؾبؾي  ٍبًَى 49 انل اػطاي %(30)زضنس ؾي- خ

 ٍبًَى ايي هشي زض هصَّض ّبي ػطيوِ حبنل هٌبثـ- ز

 ٍاحسّبي ههطىي گبظ هْقت هشط ّط سقطىِ ثِ ضيبلي 900 اىعايف اظ حبنل هس%( زضآ100) زضنس نس- ض

  ىَالز سَلیسٌٌّسُ

 قْطي قطة آة ىطٍـ هْقت هشط ّط اظاي ثِ ضيبل 1000 اىعايف اظ حبنل زضآهس%( 100) زضنس نس- ظ

 ذعاًِ حؿبة ثِ ٍاضيع ٍ قْطي آثيبي قطّشْبي عطيٌ اظ آة دطههطه هكشطّبى

 ٍبچبً زاضٍّبي ٍ سؼْیعار هطثَعِ ثِ ّبال، ػطاين ثطاثطي 3 اىعايف اظ حبنل زضآهس %(100)زضنس نس- ؼ

 ى ىطٍقي اين سقعيطار حبنل اظ احشْبض ٍ گطاػط %(100)زضنس نس -ـ

ّبضثط ثؿشِ ّبي اضائِ زٌّسُ ذسهبر هربثطاسي فالٍُ ثط ٍیوز ّط دیبهِ هجلل زُ ضيبل اظ اؾشيبزُ ٌٌّسُ  -ل

 ذسهبر هصَّض زضيبىز ٍ ػعء هٌبثـ ايي ٍبًَى ٍطاض گیطز. 

 فوطاًي : –افشجبضار سولِ زاضايي ّبي ؾطهبيِ اي  -2

زضنس اظ هحل افشجبضار سولِ زاضايي ّبي ؾطهبيِ اي ثبثز احساص، سْویل ٍ سؼْیع دطٍغُ ّب ٍ  3هجلل 

 سؼْیعار ٍ اهْبًبر هطسجظ ثب ايي ٍبًَى 

 ًؾبضر هي ًوبيس. ب، ثطًبهِ ٍ فولْطز ايي افشجبضار ثط عطح ّ، ػوقیزهلي ؾشبز زثیطذبًِ  -1سجهطُ 

فٌَاى ّوِ دؽ اظ سرهیم ثِ ّعيٌِ ِ قسُ ٍ ثسرهیم سلَي  %(100)زضنس نسافشجبضار ايي هبزُ  -2سجهطُ 

 قَز. هي هٌؾَضٍغقي 

 

 ههَة آى انالحیِ ٍبًَى ٍ 26/2/1372 ههَة ػوقیز ٍ ذبًَازُ سٌؾین ٍبًَى ٍبًَى، ايي هَػت ثِ -73هبزُ 

ههَة « ّبضٍبًَى » 76، هبزُ 29/3/1392 ؾبل ػوقیز ٍ ذبًَازُ سٌؾین ٍَاًیي انالح ٍبًَى ٍ 22/2/1388

ٍبًَى سنصيِ ثب قیط هبزض ٍ حوبيز اظ هبزضاى زض زٍضاى قیطزّي  3ثب انالحبر ٍ الحبٍبر ثقسي ٍ هبزُ  29/8/1369

 ّبّف هكًَ زؾشَضالقولْبي ٍ ضَاثظ ٍَاًیي، ّلیِ ّوچٌیي ثب انالحبر ٍ الحبٍبر ثقسي ٍ 22/12/1374ههَة 

 ذسهبر اضائِ زض هحسٍزيز ٌٌّسُ افوبل ٍ ؾبظي فَین ذبًَازُ، سٌؾین ثب هطسجظ ٍ ػوقیز ٌٌّسُ سحسيس ىطظًسآٍضي،

 هبزُ 4 هطثَط ثِ سقساز ىطظًس زض ثٌس ّبي هحسٍزيز ٍ ػوقیز ّلي ّبي ؾیبؾز هنبيط ٍ ىطظًس سقساز اؾبؼ ثط ضىبّي

لنَ  زٍلز هبلي هَطضار اظ ثركي سٌؾین ٍبًَى  8 هبزُ اػشوبفي، سأهیي ٍبًَى 86 هبزُ ّكَضي، ذسهبر ٍبًَى  68

  .هیكًَس

 ثَزػِ ٍ اهْبًبر ٍبًَى، ايي االػطاقسى الظم اظ دؽ هبُ زٍ هسر ؽطه هْليٌس ّكَض اػطائي زؾشگبّْبي سجهطُ: ّلیِ

 ٍ ّب ًبهِ آيیي ٍ هَطضار انالح ٍ ثبظًگطي ثِ ٍ زازُ سرهیم ٍبًَى ايي اػطاي ثِ ضا ذبًَازُ سٌؾین ثب هطسجظ ّبي
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 گعاضـ ٍ اٍسام ىطظًسآٍضي اىعايف ػْز زض ٍبًَى ايي احْبم اؾبؼ ثط هطسجظ اؾشرساهي ٍ هبلي ٍ ازاضي ضَاثظ

 ًوبيٌس. اضائِ شيطثظ ًْبزّبي ٍ هؼلؽ ثِ ضا ذَز فولْطز

 

هسر ظهبى آظهبيكي ايي ٍبًَى، ّيز ؾبل دؽ اظ الظم االػطاقسى ايي ٍبًَى ذَاّس ثَز ٍ دؽ اظ آى ثب  : 74هبزُ 

 سهَيت هؼلؽ ٍبثل سوسيس اؾز.

 

زض ػلؿِ هَضخ ّيشن ثْوي هبُ يْْعاض ٍ ؾیهس ٍ ًَز ٍ ًِ ّویؿیَى هكشطُ ػَاًي  هبزُ 74ٍبًَى ىًَ هكشول ثط 

 ( ٍبًَى اؾبؾي سهَيت گطزيس.85ػوقیز ٍ حوبيز اظ ذبًَازُ هؼلؽ قَضاي اؾالهي هغبثٌ انل ّكشبز ٍ دٌؼن )


