ثؿن اهلل الطحوي الطحین
عطح ػَاًي ػوقیز ٍ حوبيز اظ ذبًَازُ
هبزُ 1ـ ّوبٌّگي ٍ ًؾبضر ثط اػطاي ايي ٍبًَى هٌغجٌ ثب قطايظ ظيط هي ثبقس:
الو -زض ضاؾشبي سحٌَ سجهطُ ( )1ضاّجطز ّالى چْبضم ًَكِ هٌْسؾي ىطٌّگي ّكَض ،ثِ هٌؾَض ضاّجطي ،ثطًبهِ ضيعي،
اضظيبثي ّالى ٍ ًؾبضر ثط اػطاي ايي ٍبًَى ضئیؽ ػوَْض هْلو اؾز حساّظط يِ هبُ دؽ اظ اثالك ايي ٍبًَى ًْبز
سرههي هسيطيز ػبهـ هسيطيز ّكَض ضا ثِ فٌَاى ؾشبز هلي ػوقیز سكْیل ٍ ثب ّوْبضي زؾشگبُ ّبي شيطثظ،
ًؿجز ثِ سْیِ ثطًبهِ فول ثب سَؿین ّبض هلي اٍسام ٍ گعاضـ فولْطز ضا ّط قف هبُ ثِ قَضاي فبلي اًَالة ىطٌّگي ٍ
هؼلؽ قَضاي اؾالهي اضائِ هي¬ًوبيس.
سجهطُ  -1زثیط ؾشبز ثب حْن ضيیؽ ػوَْض هٌهَة هيقَز.
سجهطُ -2ػلؿبر ؾشبز حساٍل ّط ؾِ هبُ يِ ثبض ثب حضَض اّظطيز هطّت اظ افضبي شيل سكْیل هي¬قَز:
 ضيیؽ ػوَْض (ضيیؽ ؾشبز) زثیط ؾشبز ٍظضاي ّكَض ،ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي ،فلَم ،سحَیَبر ٍ ىٌبٍضيٍ ،ضظـ ٍ ػَاًبى ،ضاُ ٍقْطؾبظي ،سقبٍىّ ،بض ٍ ضىبُ اػشوبفي ،اعالفبر ،اهَض اٍشهبز ٍ زاضايي ،ىطٌّگ ٍ اضقبز اؾالهي ،آهَظـ ٍ
دطٍضـ ،اضسجبعبر ٍ ىٌبٍضي اعالفبر
 ضٍؾبي ؾبظهبى ّبي نسا ٍ ؾیوبي ػوَْضي اؾالهي ايطاى ،ثطًبهِ ٍ ثَزػِ ّكَض ،سجلینبر اؾالهي ،دعقْيٍبًًَي
 هقبٍى اهَض ظًبى ٍ ذبًَازُ ضيبؾز ػوَْضي يب هقبًٍز هطسجظ ضئیؽ هطّع هسيطيز حَظُّبي فلویِ زازؾشبى ّل ّكَض ضيیؽ قَضاي ىطٌّگي-اػشوبفي ظًبى ٍ ذبًَازُ قَضاي فبلي اًَالة ىطٌّگي زٍ ًيط ًوبيٌسُ هؼلؽ قَضاي اؾالهي ثِ فٌَاى ًبؽط ضئیؽ ؾشبز ّل ًیطٍّبي هؿلح ضئیؽ ؾبظهبى ثؿیغ هؿشضقيبىسجهطُ  -3زثیطذبًِ ؾشبز هؿئَلیز دیگیطي ّلیِ اهَض اػطاييً ،ؾبضسي ٍ ههَثبر ؾشبز ضا ثط فْسُ زاضز.
سجهطُ ّ -4لیِ ههَثبر ؾشبز ثب اهضبي ضيیؽ ػوَْض اثالك هي گطزز.
ة-زض اػطاي ضاّجطز ّالى ؾَم ٍ چْبضم ًَكِ هٌْسؾي ىطٌّگي ّكَض ًؾبضر ،ضنس ٍ دبيف ٍضقیز ػوقیز ٍ
ذبًَازُ ،زضيبىز گعاضـ فولْطز زؾشگبّْبي اػطايي ٍ اضظيبثي ّوي ٍ ّیيي آى ثط اؾبؼ قبذهِ ّبي ًَكِ هٌْسؾي
ىطٌّگي ٍ احْبم هٌسضع زض ايي ٍبًَى ثب ّبضّطز سقییي اٍلَيشْبي دػٍّكي ،سبيیس هحشَاي ّشت زضؾي ٍ دیبهْبي
ىطٌّگي ٍ زؾشَضالقول ّبي ثْساقشي ،ضاّجطي ٍ زضيبىز گعاضـ فولْطز زؾشگبُ ّبي شي ضثظ ٍ اضظيبثي آًْب ،اظ
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عطيٌ ؾشبز فبلي ػوقیز ٍ ذبًَازُ هؿشَط زض زثیطذبًِ قَضاي فبلي اًَالة ىطٌّگي افوبل هي قَز .ضٍؾبي زؾشگبُ
ّب ٍ ًْبز ّب هلعم ثِ اػطاي ههَثبر ايي ؾشبز ٍ اضائِ گعاضـ آى ثِ هؼلؽ قَضاي اؾالهي ٍ ؾبيط ًْبز ّبي ًؾبضسي
هيثبقٌس .ايي ؾشبز اضظيبثي ذَز ضا اظ هیعاى سحٌَ ٍبًَى ّط قف هبُ يِ ثبض ثِ فٌَاى قبذم فولْطز زؾشگبّْب ثِ
قَضاي فبلي اًَالة ىطٌّگي اضائِ هي ًوبيس .گعاضـ ايي ؾشبز ،هقیبض سهوینگیطي زض هطاػـ ٍضبيي ،سٌَیٌي ٍ ًؾبضسي
اؾز.
ح -اؾشبًساضاى هْلو ّؿشٌس اظ عطيٌ قَضاي ثطًبهِ ضيعي ٍ سَؾقِ اؾشبى هَضَؿ هبزُ (ٍ )31بًَى احْبم زائوي
ثطًبهِّبي سَؾقِ ّكَض ههَة  ،1395/12/4ضاّجطي ،ثطًبهِ ضيعيّ ،وبٌّگي ثیي ثركي ٍ ًؾبضر ٍ اضظيبثي زضؾغح
اؾشبى زض هَضز احْبم ايي ٍبًَى ضا ثطفْسُ گیطًس.
سجهطٍُ :ظاضر ّكَض هْلو اؾز ثب ّوْبضي هطّع آهبض ايطاى ّ ،طؾبلِ ثِ ضنس هساٍم هیعاى هَالیس ٍ ًطخ ثبضٍضي ّل
زض ّكَض دطزاذشِ ٍ ثطًبهِ ّب ٍ ضاّجطزّبي هشٌبؾت ثطاي اضسَبي ٍضقیز ّط اؾشبى ضا زض ظهیٌِ ًطخ ثبضٍضي ّل اًؼبم
زّس.
هبزُ ٍ -2ظاضر ضاُ ٍ قْطؾبظي هْلو اؾز اهْبى اؾشيبزُ هؼسز اظ اهْبًبر زٍلشي هطثَط ثِ سبهیي هؿْي ذبًَاض ضا
ثطاي ذبًَازُ ّب دؽ اظ سَلس ىطظًس ؾَم ٍ ثیكشط ىطاّن آٍضز ٍ ايي ذبًَازُ ّب هي سَاًٌس نطىب ثطاي ثبض زٍم اظ ّلیِ
اهْبًبر زٍلشي زض ايي ذهَل اؾشيبزُ ًوبيٌس.
هبزُ  - 3ثِ هٌؾَض سحٌَ ثٌس ؽ هبزُ  102ثطًبهِ قكن سَؾقِ زٍلز هْلو اؾز ثؼع ّالًكْطّب يِ ٍغقِ ظهیي
هؿًَْي ثط اؾبؼ عطح ّبزي ههَة زض ضٍؾشب ٍ عطح ػبهـ ههَة زض قْطّب ثب هؿبحز  150سب  200هشط هطثـ
ثِ ذبًَازُ ّب دؽ اظ سَلس ىطظًس ؾَم ٍ ثیكشط ،هكطٍط ثِ ؾًَْز حساٍل  5ؾبل زض آى قْط يب ضٍؾشب ثط اؾبؼ ٍیوز
سوبم قسُ ىَظ ثطاي يْجبض ثب حيؼ حٌ هبلْیز زٍلز ٍ اػبضُ  99ؾبلِ ٍاگصاض ًوبيس.
هبزُ  -4ثِ هٌؾَض سحٌَ ثٌس ؽ هبزُ  102ثطًبهِ قكن سَؾقِ زؾشگبُ ّبي اػطايي هْلو اًس ثطاي سبهیي ٍ اضسَبي
ّیيیز هؿْي ،دبيبى ّبض ٍ فَاضو ؾبذز ٍ ؾبظّ ،لیِ ّعيٌِ ّبي سرهیم قجِْ ،اًكقبثبر ٍ ّعيٌِ¬ّبي ذسهبر
ًؾبم هٌْسؾي ضا ثِ هیعاى دٌؼبُ زضنس ( )%50ثطاي ذبًَازُ¬ّبي زاضاي ؾِ ىطظًس ظيط  20ؾبل ٍ ثِ هیعاى ّيشبز زضنس
( )%70ثطاي ذبًَازُ¬ّبي زاضاي حساٍل  4ىطظًس ظيط ثیؿز ؾبل ثطاي يِ هطسجِ ٍ ّعيٌِ دطٍاًِ ٍ فَاضو ؾبذشوبًي
ضا ثِ هیعاى زُ زضنس ثطاي ذبًَازُ ّبي زاضاي حساٍل ؾِ ىطظًس ظيط  20ؾبل سريیو زٌّس .زٍلز هْلو اؾز نس زض
نس( )%100سريیو ّبي هطثَط ثِ دطٍاًِ ؾبذشوبًي ضا اظ هحل هٌبثـ فوَهي زض ثَزػِ¬ّبي ؾٌَاسي دیف¬ثیٌي
ًوبيس.
سجهطُ  -1هقبىیز ّبي ىًَ سب هشطاغ  130هشط هطثـ ثٌبي هيیس زض قْط سْطاى 200 ،هشطهطثـ ثٌبي هيیس زض ؾبيط ّالى
قْطّب ٍ  300هشطهطثـ ثٌبي هيیس ثطاي ؾبيط قْطؾشبىّب ٍبثل افوبل اؾز.
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سجهطُ  -2هحبؾجبر ٍ ًؾبضر هٌْسؾیي زض ذسهبر ًؾبم هٌْسؾي ثطاي ذبًَازُّبي ىًَ ػعء ؾْویِ ؾبالًِ آى ّب
هٌؾَض ًوي قَز.
هبزُ ٍ -5ظاضر ذبًِ ّبي ًيز ٍ ًیطٍ هَؽيٌس سقساز ىطظًساى ضا زض سقییي هكشطّیي ّن ههطه ٍ الگَي ههطه آة ،
ثطً ٍ گبظ لحبػ ًوبيٌس.
هبزُ ّ -6لیِ زؾشگبُ ّبي هصَّض زض هبزُ ٍ 29بًَى ثطًبهِ قكن سَؾقِ هْلو اًس حساٍل ّيشبز زضنس( )%70اظ ؽطىیز
هٌبظل هؿًَْي ؾبظهبًي زض اذشیبض ذَز ضا ػْز ثْطُ ثطزاضي ثِ ذبًَازُ ّبي ّبضٌّبى ذَز ِّ حساٍل ؾِ ىطظًس زاضًس،
سرهیم زازُ ٍ زض نَضر ٍػَز هبظاز ثط ًیبظ ايي ذبًَازُ ّب ثِ ؾبيطيي عجٌ ضَاثظ هطثَعِ اذشهبل زٌّسّ .ن
چٌیي عَل ظهبى ثْطُ ثطزاضي زضهٌبظل ؾبظهبًي ثطاي ذبًَازُ ّبي زاضاي ؾِ ىطظًس ٍ ثیكشط حساٍل ثبيس ثِ هیعاى زٍ
ثطاثط ؾًَْز ؾبيطيي ثبقس.
هبزُ  7ـ زض اػطاي ثٌس (ح) هبزُ(ٍ )103بًَى ثطًبهِ قكن سَؾقِ ّلیِ زاًكگبّْب ٍ هطاّع آهَظـ فبلي ٍ هطاّع
هسيطيز حَظُ ّبي فلویِ هْلواًس هشٌبؾت ثب ثطآٍضز ًیبظ زاًكؼَيبى يب عالة هشبّل افن اظ ثَهي ٍ میط ثَهي  ،ظى ٍ
هطزً ،ؿجز ثِ ّعيٌِ ّطز زُ زضنس( )%10اظ زضآهس اذشهبني ٍ زُ زضنس( )%10اظ افشجبضار سولِ زاضايي ّبي ؾطهبيِ
اي ؾبالًِ هَطض زض ثَزػِ ؾٌَاسي ذَز ػْز احساص ،سْویل ،سبهیي ٍ سؼْیع ذَاثگبُ ّبي هشبّلیي اٍسام ٌٌّس.
سجهطُ  -1زض اػطاي ثٌس ح هبزُ ٍ 103بًَى ثطًبهِ قكن سَؾقِ ،ثِ زٍلز اػبظُ زازُ هي قَز ؾبالًِ هغبثٌ ٍَاًیي
ثَزػِ ؾٌَاسي سب دٌغ ؾبل هجلل ثیؿز ّعاض هیلیبضز ضيبل اٍضاً هبلي اؾالهي هٌشكط ٌّس سب ثِ هٌؾَض احساص ،سْویل،
سؼْیع ٍ سأهیي ذَاثگبُ ّبي زاًكؼَيي هشبّل ثِ ههطه ثطؾس.
سجهطُ ّ -2لیِ زاًكگبّْب ٍ هطاّع آهَظـ فبلي هْليٌس ثسٍى ًیبظ ثِ ههَثِ ّیبر اهٌب ،اضاضي ٍ ؾبذشوبًْبي هبظاز
ذَز ضا ثب هكبضّز ذیطيي ٍ ؾبيط زؾشگبُ ّب ثِ سأهیي ذَاثگبّْب ٍ يب هٌبظل هؿًَْي هَضز ًیبظ زاًكؼَيبى هشأّل
اذشهبل زٌّس.
سجهطُ ٍ -3ظاضر ضاُ ٍ قْطؾبظي هْلو اؾز ثركي اظ اضاضي زض اذشیبض ذَز ضا ثطاي احساص ذَاثگبُ ّبي
زاًكؼَيي ٍ عالة هشبّل زض ًؾط گیطز.
سجهطُ ّ -4لیِ زاًكگبُ ّب ٍ هَؾؿبر آهَظـ فبلي ٍ دػٍّكگبُ ّب ٍ دبضّْبي فلن ٍ ىٌبٍضي هْليٌس ثب ضفبيز
دیَؾشْبي ىطٌّگي ٍ ثسٍى ًیبظ ثِ ههَثِ ّیبر اهٌب ،هشٌبؾت ثب سقساز زاًكؼَيبى هشبّل ،ذَاثگبُ ّبي هَػَز ضا ػْز
اذشهبل ثِ ذَاثگبّْبي هشبّلیي ثْؿبظي ٍ سؼْیع ًوبيٌس ٍ زض احساص ذَاثگبُ ّبي ػسيس ،ذَاثگبُ ّبي هشبّلیي ضا
زض اٍلَيز ٍطاض زٌّس.
سجهطُ -5ؾبظهبى اٍٍبه ٍ اهَض ذیطيِ ٍ سَلیز آؾشبى ّبي هَسؾِ ثب ضفبيز ًَؿ ٍٍو ٍ سطٍيغ «ىطٌّگ ٍٍو ٍ
سقبلي ذبًَازُ» هْليٌس ثب ّوْبضي ٍظاضر ذبًِ ّبي فلَم ،سحَیَبر ٍ ىٌبٍضي ،ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي ،
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هؿْي ٍقْطؾبظي ٍ ّن چٌیي هطاّع هسيطيز حَظُّبي فلویِ ،ضوي اؾشيبزُ اظ ؽطىیز ّبي هطزهي ،ثِ احساص
"ذَاثگبُ هشبّلیي ٍيػُ زاًكؼَيبى ٍ عالة" اٍسام ًوبيٌس.
هبزُ  -8نٌسًٍ ّبي ضىبُ زاًكؼَيي ٍ هطاّع هسيطيز حَظُ ّبي فلویِ هْلو اًس دؽ اظ الظم االػطاقسى ايي ٍبًَى،
ثطاي زاًكؼَيبى ٍ عالة هشأّل ىبٍس هؿْي ًؿجز ثِ دطزاذز ٍزيقِ هؿْي ،هكطٍط ثِ اضائِ اػبضُ ًبهِ ضؾوي ثِ
ًحَي اٍسام ًوبيس ِّ ّطؾبلِ حساٍل دٌؼبُ زضنس( )%50هشَؾظ ٍیوز ٍزيقِ اػبضُ هؿْي  70هشطي زض ّالى قْطّب
ٍ هؿْي  100هشطي زض ؾبيط قْطّبي هحل سحهیل دَقف زازُ قَز.
هبزُ  -9ثبًِ هطّعي ػوَْضي اؾالهي ايطاى هْلو اؾز اظ عطيٌ ثبًِ ّبي فبهل ٍ هَؾؿبر افشجبضي ً ،ؿجز ثِ
دطزاذز اًَاؿ سؿْیالر هؿْي ثب ّسه سكَيٌ ىطظًسآٍضي ذبًَازُ ّب ثِ قطح ظيط اٍسام ٌّس:
 -1اىعايف ثیؿز ٍ دٌغ زضنسي( )%25ؾَو سؿْیالر ذطيس ،ؾبذز ٍ ػقبلِ سقویطار هؿْي ثِ اظاي ّط
ىطظًس ظيط  20ؾبل ؾي سب حساّظط زٍ ثطاثط ؾَو ههَة ،ثسٍى ًیبظ ثِ اىعايف هجلل ؾذطزُ ثبًْي هطثَط
 -2اىعايف زٍضُ ثبظدطزاذز ثِ هیعاى  2ؾبل ثِ اظاي ّط ىطظًس ظيط  20ؾبل ؾي ،سب ؾَو  10ؾبل ثسٍى اىعايف
ًطخ ؾَز
سجهطُ -ثبًِ ّبي فبهل هْلو اًس ًؿجز ثِ اىعايف سؿْیالر ،سب ؾَو هَطض زض ايي هبزُ ،ثسٍى سؿَيِ سؿْیالر
ٍجلي اٍسام ًوبيٌس.
هبزُ  -10ثِ هٌؾَض سحٌَ ثٌس ص هبزُ ٍ 102بًَى ثطًبهِ قكن سَؾقِ ،ثبًِ هطّعي ػوَْضي اؾالهي ايطاى هْلو
اؾز ثطاي هشَلسيي ؾبل 1400ثِ ثقس ،ثب اؾشَطاض ؾبهبًِ ي سؿْیالر ٍطو الحؿٌِ ىطظًس ،اظ عطيٌ ّلیِ ثبًِ ّب ٍ
هَؾؿبر افشجبضي اظ هحل دؽ اًساظ ٍ ػبضي ٍطو الحؿٌِ ًؾبم ثبًْي ًؿجز ثِ دطزاذز «سؿْیالر ٍطو الحؿٌِ
سَلس ىطظًس» اٍسام ًوبيس .هجلل ايي سؿْیالر ثطاي سَلس ىطظًس اٍل نس هیلیَى ضيبل ،ىطظًس زٍم  ،زٍيؿز هیلیَى ضيبل ٍ
ثطاي سَلس ىطظًس ؾَم  ،ؾیهس هیلیَى ضيبل ،ىطظًس چْبضم  ،چْبضنس هیلیَى ضيبل ٍ ىطظًس دٌؼن  ،دبًهس هیلیَى ضيبل
ثسٍى العام ثِ ؾذطزُ گصاضي هكوَالى ثب  6هبُ زٍضُ سٌيؽ ٍ زٍضُ ثبظدطزاذز دٌغ ؾبلِ زض ؾبل ًرؿز اػطاي ايي
ٍبًَى ثب اهْبى ٍطیَِ گصاضي يبضاًِ ٍ يب ضوبًز ظًؼیطُ اي يب ّطگًَِ ٍطیَِ هقشجط سقییي هي قَز .هشَبضیبى حساّظط سب
زٍ ؾبل دؽ اظ سَلس هي سَاًٌس زضذَاؾز زضيبىز ٍام ضا طجز ًوبيٌس.
سجهطُ-1ثركي اظ هٌبثـ اػطاي ايي حْن ،اظ هحل حصه «سؿْیالر اظزٍاع ػَاًبى» هَطض زض ٍَاًیي ثَزػِ ؾٌَاسي
زض اضسجبط ثب اظزٍاع ّبي ثبالي  50ؾبل ؾي ،سبهیي هي گطزز.
سجهطُ  -2اىعايف هجلل ٍام هصَّض زض ؾبلْبي آسي هشٌبؾت ثب حساٍل ًطخ سَضم زض ٍَاًیي ثَزػِ ؾٌَاسي دیف ثیٌي هي
قَز.
سجهطُ -3زض حیي زٍضُ ثبظدطزاذز سؿْیالر سَلس ىطظًس ،چٌبًچِ ىطظًس زيگطي ثِ زًیب آهس ،زضيبىز ٍام ٍطو الحؿٌِ
ثطاي ىطظًس ثقسي ثالهبًـ اؾز.
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سجهطُ  -4زض هَضز سَلس ىطظًساى زٍ ٍلَ ٍ ثیكشط ،ثِ اظاي ّط ىطظًس ،يِ ٍام سقلٌ هي گیطز.
هبزُ  -11زٍلز هْلو اؾز ثِ اظاي ّط ىطظًس ِّ اظ اثشساي ؾبل  1400هشَلس قَز ،زُ هیلیَى ضيبل ضا ثِ نَضر
ثالفَو ثِ ؾطدطؾز ىطظًس سرهیم زّس .ؾطدطؾز ىطظًس نطىب هؼبظ اؾز ِّ هٌبثـ هعثَض ضا ثِ ذطيساضي
ٍاحسّبي نٌسًٍ ّبي ؾطهبيِ گصاضي دصيطىشِ قسُ زض ثَضؼ نطه ٌّس.
سجهطُ ّ -1ط ؾبل ثِ هیعاى ًطخ سَضم ؾبالًِ افالهي هطّع آهبض ايطاى ثِ هجلل اقبضُ قسُ زض هبزُ  11ايي ٍبًَى اضبىِ
هي گطزز.
سجهطُ -2زٍلز هؼبظ ثِ ثسّْبض ّطزى ذَز ثِ نٌسًٍ ّب اظ ايي هحل ًیؿز.
سجهطُ  -3ؾطدطؾز هؼبظ اؾز نطىب ًؿجز ثِ ػبثِ ػبيي ثیي ٍاحسّبي نٌسًٍ ّبي ؾطهبيِ گصاضي هَضَؿ ايي
هبزُ اٍسام ًوبيس .ذبضع ّطزى هٌبثـ هبلي ًبقي اظ ىطٍـ ٍاحسّبي نٌسًٍّبي ؾطهبيِ گصاضي نطىب دؽ اظ اظزٍاع يب
زض نَضر فسم اظزٍاع دؽ اظ  24ؾبلگي هؼبظ اؾز.
سجهطُ ٍ -4ظاضر اهَض اٍشهبزي ٍ زاضايي هْلو اؾز ثب ّوْبضي ؾبظهبى ثَضؼ ٍ اٍضاً ثْبزاض حساّظط سب ؾِ هبُ دؽ
اظ الظم االػطاقسى ايي ٍبًَى آئیي ًبهِ اػطايي ايي هبزُ ضا سسٍيي ًوبيس.
سجهطُ  :5هَضَؿ هبزُ زض زض اؾشبًْبيي ػبضي اؾز ِّ زض آى ؾبل ًطخ ثبضٍضي آًْب ظيط ًطخ ثبضٍضي  2.5هي ثبقس.
هبزُ  : 12قطّشْبي ذَزضٍؾبظ زاذلي هْلو اًس ،يِ ذَزضٍي ايطاًي ثِ اًشربة ؾطدطؾز ذبًَازُ ثِ ٍیوز ّبضذبًِ
ثطاي ذبًَازُّب دؽ اظ سَلس ىطظًس زٍم سب دٌؼن اظ ظهبى اثالك ايي ٍبًَى ثسٍى ًَثز ٍ ثسٍى ٍطفِ ّكي ثطاي يِ
هطسجِ سحَيل زٌّس.
هبزُ  -13ؾبظهبى ّسىوٌسي يبضاًِ ّب هْلو اؾز اظ هحل زضآهسّبي ًبقي اظ حصه يبضاًِ ؾِ زِّ ثبال ًؿجز ثِ
اىعايف يبضاًِ ىطظًساى ذبًَازُ ّبي زِّ ّبي اٍل سب چْبضم زاضاي حساٍل  3ىطظًس سحز سْيل ِّ ّیچْسام اظ
ٍالسيي زض زؾشگبُ ّبي هصَّض زض هبزُ ٍ 29بًَى ثطًبهِ قكن سَؾقِ قبمل ًجبقٌس ثِ هیعاى  3ثطاثط يبضاًِ ههَة
ؾبيطيي دطزاذز ًوبيس.
هبزُ -14زٍلز هْلو اؾز زض ّلیِ ٍاگصاضي ّبي حٌ ثْطُ ثطزاضي ظهیي ثب ّسه اقشنبل ظايي ٍ اػطاي عطح ّبي
سَلیسي ٍ ّكبٍضظي اٍلَيز ّب ٍ هكًَ ّبي هَططي ّوچَى سريیو سقطىِ ٍ ّعيٌِ ٍاگصاضي حساٍل ثِ هیعاى ثیؿز
ٍ دٌغ زضنس( ٍ )%25اىعايف عَل زٍضُ ثبظ دطزاذز سؿْیالر ثِ هیعاى حساٍل دٌؼبُ زضنس( )%50ثطاي ذبًَازُ ّبيي
ِّ دؽ اظ اثالك ايي ٍبًَى نبحت ىطظًس ؾَم ٍ ثیكشط هي قًَس ،زضًؾط ثگیطز.
هبزُ ّ -15لیِ زؾشگبّْبي هصَّض زض هبزُ ٍ 29بًَى ثطًبهِ قكن سَؾقِ ،هْلو اًس:
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الو -زض ثْبضگیطي ،ػصة ٍ اؾشرسام ًیطٍي ػسيس ثِ اظاي سأّل ٍ ًیع زاقشي ّط ىطظًس يْؿبل سب حساّظط 5ؾبل ثِ
ؾَو هحسٍزُ ؾٌي هَضَؿ هبزُ ٍ 42بًَى هسيطيز ذسهبر ّكَضي اضبىِ ٌٌّس.
ة -زض ثْبضگیطي ،ػصة ،اؾشرسام ٍ سجسيل ٍضقیز اؾشرساهي ثِ اظاي سبّل ٍ ًیع ّطىطظًس زٍ زضنس( )%2هؼوَفب
حساّظط سب زُ زضنس( ،)%10ثِ اهشیبظ ّط ىطز اضبىِ هي قَز ٍ ثقس اظ احطاظ قطايظ سجسيل ٍضقیز  ،ثِ اظاي ّط ىطظًس
يِ ؾبل اظ عَل ؾٌَار سجسيل ٍضقیز ىطز اظ ضؾوي آظهبيكي ثِ ضؾوي ٍغقي ّبّف هي يبثس.
ح -ثطاي ّلیِ هؿشرسهیي نسض هبزُ ِّ ،نبحت ىطظًس ؾَم سب دٌؼن هي قًَس هقبزل يِ ؾبل ثِ اىعايف ؾٌَاسي
هؿشرسم ثِ اظاي ّط ىطظًس ،افوبل ًوبيٌس.
سجهطُ -زؾشگبُ ّبي هصَّض هؼبظ ثِ سقسيل ٍ يب افالم فسم ًیبظ هؿشرسهیي زاضاي حساٍل  3ىطظًس ،هبزضاى ثبضزاض ٍ
زاضاي ىطظًس قیطذَاض ثِ ػع زض اػطاي ٍبًَى ضؾیسگي ثِ سرليبر ازاضي ٍ آضاي ٍغقي ٍضبيي ًیؿشٌس.
هبزُ  -16زٍلز هْلو اؾز ثطاي ّلیِ گطٍُ¬ّبي هرشلو حًََ ثگیط زض زؾشگبُ ّبي هصَّض زض هبزُ ٍ 29بًَى
ثطًبهِ قكن سَؾقِ ٍ ّوچٌیي ًیطٍّبي هؿلحٍ ،ظاضر اعالفبر ،ؾبظهبى اًطغي اسوي (ثِ اؾشظٌبي هكوَلیي ٍبًَى ّبض
ػوَْضي اؾالهي ايطاى) اظ ٍجیل ّبضٌّبى ّكَضي ٍ لكْطي ،افضبي ّیبر فلوي زاًكگبُ¬ّب ٍ هَؾؿبر آهَظـ
فبلي ٍ دػٍّكي ٍ ٍضبر ،اظ اثشساي ؾبل  ،1401ثِ هسر  5ؾبل ،اىعايف حًََ ؾبالًِ ضا زض ؾَو ضزيو حًََ ٍ
ػجطاى ذسهز ثِ گًَِ¬اي افوبل ًوبيس ِّ ّط ؾبلِّ ،وِ ّعيٌِ اٍالز ٍ حٌ فبئلِ¬هٌسي هكوَلیي ايي هبزُ زض
چبضچَة اىعايف¬ ؾٌَاسي حًََ ٍ زؾشوعز ثِ سطسیت ثِ هیعاى نس زضنس ( ٍ )%100دٌؼبُ زضنس ( )%50اىعايف
يبثس.
هبزُ  -17احْبم شيل زض ّلیِ ثركْبي فوَهي ،ذهَني ،زٍلشي ٍ میطزٍلشي الظم االػطا هي ثبقس:
الو -هسر هطذهي ظايوبى ثب دطزاذز سوبم حًََ ٍ ىًَ القبزُّبي هطسجظ ثِ ًِ هبُ سوبم اىعايف يبثس .زض نَضر
زضذَاؾز هبزض سب زٍ هبُ اظ ايي هطذهي زض هبُّبي دبيبًي ثبضزاضي ٍبثل اؾشيبزُ اؾز .هطذهي هعثَض ثطاي سَلس زٍ
ٍلَ ٍ ثیكشط ،زٍاظزُ هبُ هي ثبقس.
ة -اهٌیز قنلي هبزضاى زض عَل زٍضُ ثبضزاضي ،هطذهي ظايوبى ٍ زض حیي قیطزّي ثبيس سأهیي قَز .زض ايي زٍضاى
ّطگًَِ ًَل ٍ اًشَبل ٍ سنییط قنل ،ثسٍى زضذَاؾز هبزض قبمل هوٌَؿ اؾز .حيؼ دؿز ؾبظهبًي يب ّوغطاظ ثطاي
ثبًَاًي ِّ زض ايبم هطذهي ظايوبى ثِ ؾط هي ثطًس ،العاهي اؾز.
حًَ -ثز ّبضي قت ثطاي هبزضاى قبمل ثبضزاض ٍ ّن چٌیي هبزضاى زاضاي ىطظًس قیطذَاض سب  2ؾبل ٍ دسضاى سب يِ
هبّگي ًَظاز ،زض هكبمل ٍ ىقبلیز ّبيي ِّ ًیبظهٌس قیيز قت هيثبقٌس ،اذشیبضي اؾز.
ر -افغبي زٍضّبضي ثِ زضذَاؾز هبزضاى ثبضزاض ،حساٍل ثِ هسر  4هبُ زض زٍضاى ثبضزاضي زض هكبملي ِّ اهْبى
زٍضّبضي زض آى ّب ىطاّن اؾز ،العاهي اؾز.

6

ص -ثِ هٌؾَض حوبيز اظ هبزضاى ٍ هكبضّز زض هطاٍجز اظ ًَظاز دؽ اظ ظايوبى هبزض افن اظ قبمل ٍ میطقبمل ،دسض
هیشَاًس اظ زٍ ّيشِ هطذهي سكَيَي ثسٍى اهْبى شذیطُؾبظي ثْطُهٌس قَز .ثطاي دسضاى زاضاي ىطظًس زٍٍلَ ٍ ثیكشط
ايي هسر يِهبُ هيثبقس.
ع -هبزضاى قبمل هي سَاًٌس اظ هطذهي اؾشقالػي ثطاي هَاضز ثیوبضي ىطظًس ظيط  7ؾبل ذَز ثب اضائِ گَاّي دعقْي
اؾشيبزُ ٌٌّس.
ؽ -هبزضاى قبملي ِّ اظ ظهبى الظم االػطاقسى ايي ٍبًَى ىطظًس يب ىطظًساًي ثِ زًیب ذَاٌّس آٍضز ثِ اظاي ّط ىطظًس ،هي
سَاًٌس اظ يِ ؾبل ّبّف زض ؾي ثبظًكؿشگي ثطذَضزاض قًَس ٍ ثطاي ىطظًس ؾَم ٍ ثیكشط هیعاى ّبّف يِ ٍ ًین ؾبل
ثِ اظاي ّط ىطظًس ذَاّس ثَز .حساٍل ؾي ثبظًكؿشگي هكوَلیي ايي ثٌس ،ثطاي هبزضاى زاضاي يِ ىطظًس  42ؾبل ،زاضاي
زٍ ىطظًس  41ؾبل ،زاضاي ؾِ ىطظًس ٍ ثیكشط  40ؾبل ٍ حساٍل ثب  20ؾبل ؾبثَِ ثیوِ اؾز .ثطٍطاضي هؿشوطي يب
حًََ ثبظًكؿشگي هشٌبؾت ثب ؾٌَار دطزاذز حٌ ثیوِ زض ظهبى اقشنبل هيثبقس.
سجهطُ  -ثبض هبلي اػطاي ايي هبزُ اظ هحل هٌبثـ حبنل اظ اػطاي هبزُ  70ايي ٍبًَى زض ضزيو ذبني زض ثَزػِ
ؾٌَاسي دیف ثیٌي ٍ ثِ ؾبظهبى سبهیي اػشوبفي ٍ ؾبيط نٌسًٍ ّبي ثبظًكؿشگي سرهیم زازُ هي قَز.
هبزُ  - 18هیعاى هقبىیز هبلیبسي اقربل حَیَي هَضَؿ هبزُ (ٍ ) 84بًَى هبلیبر ّبي هؿشَین ثب انالحبر
 1394/04/31ثِ اظاي ىطظًس ؾَم ٍ ثیكشط  ِّ ،ثقس اظ سهَيت ايي ٍبًَى هشَلس گطزز ثِ اظاي ّط ىطظًس هكوَل 15
زضنس سريیو هكطٍط ثِ سهَيت آى زض ثَزػِ ؾٌَاسي هي گطزز .ايي سحيیو حساّظط ؾِ ثبض ٍبثل اؾشيبزُ اؾز.
سجهطُ -سريیو هٌسضع زض ايي هبزُ فالٍُ ثط هقبىیشْبي هٌسضع زض هبزُ ٍ 84بًَى هصَّض هي ثبقس.
هبزُ  - 19ؾشبز هلي ػوقیز هْلو اؾز ثب ّوْبضي ؾشبز اػطايي ىطهبى اهبم ذویٌي (ضُ) ثِ هٌؾَض اّساي ؾبالًِ
«ػبيعُ هلي ػَاًي ػوقیز» ًؿجز ثِ سسٍيي قبذم ّبي اضظيبثي ٍ ؾٌؼف ثِ سيْیِ ثرف ّبي ذبًَازُ؛ ضؾبًِ؛
ؾبظهبى ّبي هطزم ًْبز؛ زؾشگبُ ّبي اػطايي ،قطّز ّب ٍ هَؾؿبر ذهَني ،هسيطاىً ،رجگبى اٍسام ًوَزُ ٍ ثط
اؾبؼ گعاضـ اضائِ قسُ اظ ًْبزّبي شي ضثظ هجٌي ثط اطط ثركي ثط ضقس اظزٍاع ٍ ىطظًسآٍضي زض ػبهقِ هربعت
ًؿجز ثِ افغبي ػبيعُ هلي ػَاًي ػوقیز اٍسام ًوبيس.
هبزُ ّ -20لیِ زؾشگبّْبي هصَّض زض هبزُ ٍ 29بًَى ثطًبهِ قكن سَؾقِ هْلواًس زض ضٍظ هلي ػوقیزّ ،بضٌّبًي ِّ
زض يِ ؾبل گصقشِ ،اظزٍاع ّطزُ ٍ يب زاضاي ىطظًس قسُاًس ضا هَضز سكَيٌ ٍطاض زٌّس.
هبزُ  -21زٍلز هْلو اؾز زض ضاؾشبي اػطاي ثٌس «ة» هبزُ ٍ 103بًَى ثطًبهِ قكن سَؾقِ ،حساّظط قف هبُ دؽ اظ
الظم االػطاقسى ايي ٍبًَى ،ثب سََيز نٌسًٍ ثیوِ اػشوبفي ّكبٍضظاى ،ضٍؾشبيیبى ٍ فكبيط ًؿجز ثِ ثیوِ هبزضاى ذبًِ-
زاض زاضاي  3ىطظًس ٍ ثیكشط ًؿجز ثِ اذص حٌ ثیوِ ثِ قطح شيل اٍسام ٌّس:
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الو-زض ذهَل هبزضاى میط قبمل زاضاي  3ىطظًس ٍ ثیكشط ؾبّي هٌبعٌ ضٍؾشبيي ٍ فكبيطي  100زضنس حٌ ثیوِ
سَؾظ زٍلز دطزاذز قَز.
ة -ثب سَلس ىطظًس چْبضم ٍ دٌؼن ثِ اظاي ّط ىطظًس زٍ ؾبل ثِ ؾَاثٌ ثیوِ اي ثیوِ گصاض اىعٍزُ قَز.
هبزُ ّ -22لیِ زؾشگبّْبي هصَّض زض هبزُ ٍ 29بًَى ثطًبهِ قكن سَؾقِ اظ ػولِ ؾبظهبى ّب ٍ قطّشْبيي ِّ قوَل
ٍبًَى ثط آًْب هؿشلعم شّط ًبم اؾز ٍ ّلیِ قطّشْب ٍ هَؾؿبر ٍاثؿشِ ثِ آًْب هَؽيٌس ؽطه هسر قف هبُ دؽ اظ اثالك
ايي ٍبًَى ثِ هٌؾَض سْطين ٍ حيؼ حًََ هبزض ٍ َّزُ ،ثب عطاحي  ،احساص ٍ سؼْیع سوبهي ؾبذشوبى ّب ٍ اهبّي
فوَهي ،ذسهبسي ٍ آهَظقي ٍ ضىبّي سحز اذشیبض يب ًؾبضر ذَز ،اٍسام ثِ سبهیي ىضبي هٌبؾت ػْز ضىـ ًیبظّبي
ًَظازاىَّ ،زّبى ٍ هبزضاى ثبضزاض ػْز اؾشطاحز ،قیطزّي ٍ ًگْساضي َّزّبى ًوبيٌس.
سجهطٍُ -1ظاضر ضاُ ٍ قْطؾبظي هْلو اؾز ثب ّوْبضي قْطزاضي ّبٍ ،ظاضر ثْساقز زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي ،
ٍظاضر آهَظـ ٍ دطٍضـ ٍ ؾبظهبى ثْعيؿشي ؽطه ؾِ هبُ دؽ اظ الظم االػطا قسى ايي ٍبًَى ،ضَاثظ ٍ
اؾشبً ساضزّبي ايي ىضب ضا ػْز سهَيت ؾشبز فبلي ػوقیز ٍ ذبًَازُ ،سسٍيي ٍ ثطاي اػطا ثِ زؾشگبُ ّبي هٌسضع زض
ايي هبزُ اثالك ًوبيس.
سجهطُ -2ضفبيز ضَاثظ ٍ اؾشبًساضزّبي هَضَؿ سجهطُ ( )1زض هطاّع هصَّض ثِ فٌَاى يْي اظ قبذم ّبي اضظيبثي
زؾشگبُ ّب ػْز اػطاي ؾیبؾز ّبي ّلي ػوقیز دؽ اظ اثالك ايي ٍبًَى قٌبذشِ هي قَز .هطاّع زاضاي اهْبًبر
هَضَؿ ايي هبزُ ،ثِ فٌَاى هطاّع سْطين هبزض ٍ َّزُ قٌبذشِ قسُ ٍ اظ سؿْیالر هطثَط ثِ آى ثْطُ هٌس هي گطزًس.
سجهطُّ -3لیِ زؾشگبّْبي هصَّض زض هبزُ ٍ 29بًَى ثطًبهِ قكن سَؾقِ هْليٌس ثب هكبضّز ثرف ذهَني ٍ يب ثِ
نَضر ذطيس ذسهبر ًؿجز ثِ سبهیي هْسَّزُ ثطاي ًگْساضي َّزّبى هبزضاى قبمل زض ّوبى زؾشگبُ اٍسام ًوبيٌس.
هبزُ  - 23ػْز حوبيز اظ قیطذَاضگبُ¬ّب ٍ هطاّع ًگْساضي قجبًِضٍظي َّزّبى ثيؾطدطؾز ٍ ذیبثبًي اٍساهبر
ظيط ثبيس نَضر دصيطز:
الو-ؾبظهبى ثْعيؿشي هْلو اؾز ثب ّوْبضي ًْبزّبي ذیطيِ¬¬ّب ٍ هؼوَفِ¬ّبي هطزم ًْبز ،ثِ سَؾقِ ٍ سؼْیع
ّوي ٍ ّیيي قیطذَاضگبُّ-بي ّكَض سب هیعاى  1.5ثطاثط ؾغح ىقلي ثذطزاظز.
ة-ؾبظهبى ثْعيؿشي هْلو اؾز زض ّط يِ اظ هطاّع هصَّض ،حساٍل يِ ًيط اظ سحهیل¬ّطزگبى حَظُ¬ّبي فلویِ
ذَاّطاى ٍ ثطازضاى ضا ثِ ّبضگیطي ٌّس.
ح-ؾبظهبى ثْعيؿشي هْلو اؾز ثطًبهِ¬ضيعي ٍ ًؾبضر هٌبؾجي ػْز هحشَاي سطثیشي ٍ آهَظقي ٍ اثقبز هقٌَي ٍ
هصّجي ايي هطاّع ثب ّوْبضي حَظُ¬ي فلویِ اًؼبم زّس.
ر-ثٌیبز هؿْي هَؽو ثِ سبهیي ٍ ٍاگصاضي ظهیي ثب ٍیوز سوبم قسُ ثِ ذیطيِ¬ّب ٍ ؾبظهبى¬ّبي هشَبضي سبؾیؽ
ايي هطاّع دؽ اظ سبيیس ؾبظهبى ثْعيؿشي اؾز.
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هبزُ  – 24ثِ هٌؾَض سحٌَ ثٌس ص هبزُ  102ثطًبهِ قكن سَؾقِ ٍظاضر سقبٍى ّ ،بض ٍ ضىبُ اػشوبفي هْلو اؾز ثب
هقطىي ٍظاضر ثْساقز زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي ٍ ّوْبضي ّویشِ اهساز اهبم ذویٌي (ضُ)  ،ؾشبز اػطايي ىطهبى
حضطر اهبم ذویٌي(ضُ) ٍ ثٌیبز هؿشضقيبى ،هبزضاى ثبضزاض ،قیطزُ ٍ زاضاي َّزُ ظيط دٌغ ؾبل ضا ِّ ثط اؾبؼ آظهَى
ٍؾـً ،یبظهٌس حوبيز هيثبقٌس ،قٌبؾبيي ّطزُ ٍ ذسهبر ؾجس سنصيِ ضايگبى ٍ ثؿشِ ثْساقشي ضايگبى ضا ثِ آًْب ثِ
نَضر هبّبًِ اذشهبل زّس.
سجهطٍُ -1ظاضر ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هْلو اؾز هحشَاي ؾجس سنصيِاي ٍ ثؿشِ ثْساقشي ضا ثطاي
هبّْبي هرشلو ٍ گطٍُ ّبي يبز قسُ زض ايي هبزُ ،حساّظط سب ؾِ هبُ دؽ اظ اثالك ايي ٍبًَى سقییي ٌّس.
سجهطٍُ – 2ظاضر سقبٍىّ ،بض ٍ ضىبُ اػشوبفي هْلو اؾز ثِ ذبًَازُّبيي ِّ سحز دَقف ًْبزّبي حوبيشي
ًويثبقٌس ٍ اؾشحَبً آًْب اظ عطيٌ «آظهَى ٍؾـ» ثطضؾي ٍ سأيیس هيقَز ،ؾجس سنصيِ ٍ ثؿشِ ثْساقشي هبّبًِ اذشهبل
زّس.
هبزُ  -25ؾبظهبى طجز احَال ّكَض هْلو اؾز ًؿجز ثِ ايؼبز ؾطٍيؽ هجشٌي ثط ؾبهبًِ ثطذظ (اي .دي .آي) ثطاي
هقطىي ٍ نسٍض قٌبؾِ هبزضاًِ ثطاي هبزضاى زاضاي ؾِ ىطظًس يب ثیكشط اٍسام ًوبيس .هسر افشجبض ايي قٌبؾِ  10ؾبل اؾز
ٍ زض نَضر سَلس ىطظًساى ثقسي ثِ هسر  5ؾبل سوسيس ذَاّس قس .زؾشگبُّبي شي ضثظ هَؽيٌس اٍساهبر شيل ضا
ثطاي زاضًسگبى ّبضر هعثَض ثِ ّوطاُ افضبي ذبًَازُ اًؼبم زٌّس.
الو) ًین ثْب ثَزى ٍضٍزي ّلیِ اهبّي ٍ ثٌبّبي سبضيري  -ىطٌّگي ٍ هَظُّبي سبثقِ ٍظاضر هیطاص ىطٌّگي ،نٌبيـ
زؾشي ،گطزقگطي ٍ زؾشگبّْبي اػطايي هَضَؿ هبزُ ٍ 5بًَى هسيطيز ذسهبر ّكَضي.
ة) ًین ثْب ثَزى ذسهبر حول ٍ ًَل فوَهي قْطي ٍ سقطىِّبي ىطٌّگيٍ ،ضظقي ٍ سيطيحي قْطزاضيّب ٍ
زؾشگبّْبي اػطايي هَضَؿ هبزُ ٍ 5بًَى هسيطيز ذسهبر ّكَضي.
ع) ًین ثْب ثَزى ثلیظ ؾیٌوبّب ّط هبُ يْجبض
ز) سريیو  20زضنسي زٍضُّبي آهَظقي ،سطثیشي ٍ ٌّطي ّبًَى دطٍضـ ىْطي َّزّبى ٍ ًَػَاًبى ثطاي اؾشيبزُ
ىطظًساى
هبزُ ّ -26لیِ هَؾؿبر آهَظـ فبلي هَضَؿ هبزُ ٍ 1بًَى احْبم زائوي ثطًبهِ ّبي سَؾقِ ٍ هطاّع حَظٍي هْلو
اًس:
الو -ثب سَبضبي ّشجي عالة ٍ زاًكؼَيبى هبزض ثبضزاض ػْز هطذهي يِ ًیوؿبل سحهیلي ٍجل اظ ظايوبى ثسٍى
احشؿبة زض ؾٌَار سحهیلي هَاىَز ًوبيٌس.
ة -ثب سَبضبي هطذهي عالة ٍ زاًكؼَيبى هبزض زاضاي ىطظًس ظيط زٍ ؾبل  ،حساّظط سب چْبضًیوؿبل سحهیلي ثسٍى
احشؿبة زض ؾٌَار سحهیلي هَاىَز ًوبيٌس.
ح -ثب سَبضبي عالة ٍ زاًكؼَيبى هبزض ثبضزاض يب زاضاي ىطظًس ظيط زٍ ؾبل ػْز هیْوبًي ثِ هیعاى حساّظط چْبض
ًیوؿبل سحهیلي ثِ حَظُ يب هؤؾؿِ آهَظـ فبلي ّن ؾغح يب دبيیي سط هَضز سَبضب هَاىَز ًوبيٌس.
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ر-ثب سَبضبي عالة ٍ زاًكؼَيبى هبزض ثبضزاض يب زاضاي ىطظًس ظيط ؾِ ؾبل ػْز آهَظـ هؼبظي يب میطحضَضي ثطاي
گصضاًسى ٍاحسّبي زضٍؼ ًؾطي زٍضُ سحهیل هَاىَز ًوبيٌس.
ص -ثب سَبضبي زاًكؼَيبى هبزض ثبضزاض يب زاضاي ىطظًس ظيط زٍ ؾبل ػْز ّبّف ًَثز ّبضيكت ثط اؾبؼ آيیي ًبهِ اي
ِّ حساّظط ؽطه هسر ؾِ هبُ دؽ اظ اثالك ايي ٍبًَى ،اظ ؾَي ٍظيط ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي سهَيت هي
گطزز ،هَاىَز ًوبيٌس.
ع -قطايغي ضا ىطاّن ًوبيٌس ِّ ثطاي اؾبسیس ضاٌّوب ثِ اظاي زاقشي ّط زاًكؼَي هبزض ثبضزاض يب زاضاي ىطظًس قیطذَاض
يِ ؾْویِ ثِ ؾَو اؾشبز ضاٌّوبيي آًْب اضبىِ قَز.
هبزُ  -27ثِ اظاي ّط ىطظًس  6هبُ اظ سقْسار هَضَؿ ٍبًَى ذسهز دعقْبى ٍ دیطادعقْبى هبزضاى هكوَل ايي ٍبًَى
ّؿط هیگطزز .ثبًَاى هشبّل زاضاي ىطظًس هي سَاًٌس سقْسار ذَز ضا زض هحل ؾًَْز ذبًَازُ ثگصضاًٌس .هبزضاى ثبضزاض ٍ
هبزضاى زاضاي ىطظًس ظيط زٍ ؾبل ،هي سَاًٌس عي زٍضُ ثبضزاضي ٍ سب زٍ ؾبلگي ىطظًس ،آمبظ عطح ذَز ضا ثِ سقَيٌ
ثیبًساظًس.
هبزُ ّ -28لیِ زؾشگبّْبي هصَّض زض هبزُ (ٍ )29بًَى ثطًبهِ قكن سَؾقِ ثِ ٍيػُ ٍظاضر ىطٌّگ ٍ اضقبز اؾالهي،
نسا ٍ ؾیوبي ػوَْضي اؾالهي ايطاى ،ؾبظهبى سجلینبر اؾالهيًْ ،بزّب ٍ هَؾؿبر فوَهي میطزٍلشي  ،قْطزاضي ّب ٍ
زّیبضي ّب هْلو اًس زض ضاؾشبي آگبّي ثركي ًؿجز ثِ ٍػَُ هظجز ٍ اضظقوٌس اظزٍاع ثِ ٌّگبم ًیبظ ٍ آؾبى  ،سقسز
ىطظًساى زض ذبًَازُ ٍ سََيز ٍ حوبيز اظ ًَف ّبي هبزضي ٍ ّوؿطي ،نیبًز اظ سحْین ذبًَازُ ٍ هَبثلِ ثب هحشَاي
هنبيطؾیبؾز ّبي ّلي ػوقیز ٍ فَاضو ػبًجي اؾشيبزُ اظ ضٍـ ّبي هرشلو دیكگیطي اظ ثبضزاضي ٍ ًیع فَاضو
ذغطًبُ دعقْي ،ضٍاًكٌبذشي ٍ ىطٌّگي ٍ اػشوبفي ؾَظ ػٌیي ،اٍساهبر الظم اظ ٍجیل سَلیس ٍ درف ىیلن ،ؾطيبل،
سجلینبر ثبظضگبًي ،ثطگعاضي ػكٌَاضُ ّب ٍ ًوبيكگبُ ّب ضا اًؼبم زٌّس.
الو  -زض اػطاي ايي ٍبًَى سَلیس ،درف ،سَظيـ ،اقبفِ ،سطٍيغ ،اًشكبض يب حوبيز اظ ّط گًَِ ثطًبهِ ٍ هحشَاي
آهَظقي ،دػٍّكي ،ىطٌّگي ،ؾطگطهي ،ثِ ّط ًحَي اظ اًحبء اظ ػولِ ىیلن ،ؾطيبل ،دَيب ًوبيي (اًیویكي) ِّ هنبيط
ؾیبؾز ّبي ّلي ػوقیز ثبقس هوٌَؿ اؾز.
ة  -سطٍيغ ذبًَازُ ّبي زٍ ىطظًس ٍ ّوشط ٍ سؼطزظيؿشي زض آگْي ثبظضگبًي اظ ؾَي ؾبظهبى نساٍ ؾیوب ٍ سجلینبر
سؼبضي ٍ هحیغي زض ثؿشط ىضبي هؼبظي ،ضؾبًِ ّبي ثطذظ ٍ قجِْ ًوبيف ذبًگي ٍ هحیظ ّبي فوَهي هوٌَؿ اؾز
ٍ ثِ هٌؾَض سكَيٌ آى زؾشِ اظ ؾيبضـ زٌّسگبًي ِّ زض سجلینبر ذَز ثِ ًوبيف ذبًَازُّبي ؾِ ىطظًس ٍ ثیكشط ثب
ضفبيز ضَاثظ آگْي ّبي سجلینبسي حَظُ َّزّبى هي دطزاظًس ،اىعايف ظهبى درف زضًؾطگطىشِ قَز.
ح -ؾبظهبى نسا ٍ ؾیوب هْلو اؾز ثب هكبضّز ؾبظهبى سجلینبر اؾالهي ٍ ؾبيط ًْبزّبي ىطٌّگي هطسجظ ،ثركي اظ
سَلیسار ذَز ضا ثِ ؾبذشبضّب ٍ ٍبلت ّبي هرشليي اظ ٍجیل سَلیس ىیلن ،ؾطيبل ،هؿشٌس ،دَيب ًوبيي ٍ ثطًبهِ ّبي
گيشگَهحَض ،سطّیجي ٍ هؿبثَبر اذشهبل زّس ِّ هحشَا ٍ هضوَى انلي آى ّب اضظقوٌسي ،سطٍيغ ٍ سجلیل
ىطظًسآٍضي ،سَجیح سؼطزظيؿشي ٍ ّن ىطظًسي ٍ دلیسي ٍحطهز ؾَظ ػٌیي اؾز.
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ر ـ ؾبظهبى نسا ٍ ؾیوب هْلو اؾز ثب ّسه اىعايف ًطخ ضقس ػوقیز ،ثطًبهِ ّبي ّيشگي ٍ هبّبًِ زض اهط هغبلجِ
گطي ايي ٍبًَى ضا سسٍيي ٍ اػطا ًوبيس.
ص –ؾبظهبى نسا ٍ ؾیوب اظ عطيٌ ؾبظهبى سٌؾین هَطضار ضؾبًِ ّبي نَر ٍ سهَيط ىطاگیط ٍ ٍظاضر ىطٌّگ ٍ اضقبز
اؾالهي هْلو اًس حؿت هَضز ثطاؾبؼ سْبلیو ٍبًًَي ثب ّوْبضي هطّع هلي ىضبي هؼبظي ،ثط هحشَاي هطسجظ ثب
ؾیبؾز ّبي ّلي ػوقیز زض ثؿشط ىضبي هؼبظي ٍ سَلیسار ضؾبًِاي ٌّ -طي ثَيػُ ؾیٌوبيي ،سئبسط ،هحهَالر
قجِْ ذبًگي ٍ ًكط آطبض ًؾبضر ًوَزُ ٍ زض نَضر سرلو هطاست ضا اظ عطيٌ هطاػـ شي نالح ٍبًًَي دیگیطي
ًوبيٌس.
عٍ -ظاضر ىطٌّگ ٍ اضقبز اؾالهي ثب ّوْبضي ٍظاضر ثْساقز هْلو اؾز ًؿجز ثِ سْیِ فجبضارً ،وبزّب يب سهبٍيط
ثب هحشَاي حوبيز اظ ذبًَازُ ،هبزضاى ايطاًي ٍ اضظقوٌسي سقسز ىطظًساى اٍسام ًوبيس ٍ ًؿجز ثِ زضع هٌبؾت هَاضز
هصَّض زض ثؿشِ ثٌسي هحهَالر ٍ ّبالّبي ّلیِ ٍاحسّبي سَلیسي ،سَظيقي ،ذسهبسيّ ،شت ،هحهَالر ىطٌّگي ٍ
هغجَفبر ًؾبضر ًوبيس.
ؽ -ؾبظهبى نساٍ ؾیوب هَؽو اؾز ضوي سْیِ ٍ سٌؾین قبذمّبي الظم ػْز اػطا ٍ اضظيبثي ثطًبهِ ّبي هرشلو
ضؾبًِ اي هٌغجٌ ثب اّساه ايي ٍبًَى ِّ ثِ سبيیس ؾشبز فبلي ػوقیز ٍ ذبًَازُ هي ضؾسً ،ؿجز ثِ سحٌَ ثطًبهِ ّبي
هعثَض ٍ اضسَبي ّوي ٍ ّیيي ؾبالًِ آى ّب ٍ اضائِ گعاضـ قف هبِّ ثِ قَضاي ًؾبضر ثط نسا ٍ ؾیوب اٍسام ًوبيس.
قَضاي ًؾبضر ثط نسا ٍ ؾیوب هَؽو اؾز اضظيبثي ذَز ضا حساّظط سب ؾِ هبُ اظ ظهبى اضائِ گعاضـ اضؾبلي ،ثِ ؾشبز
فبلي ػوقیز ٍ ذبًَازُ ٍ هؼلؽ قَضاي اؾالهي اضائِ زّس.
حّ -لیِ زؾشگبُ ّبي هَضَؿ ايي هبزُ هْلو اًس سحز ًؾبضر قَضاي فبلي اًَالة ىطٌّگي دیَؾز ىطٌّگي هطثَط
ثِ ؾیبؾز ّبي ّلي ػوقیز ٍ ذبًَازُ ضا هشٌبؾت ثب اٍلَيز ّب ٍ ؽطىیز ّبي هلي ٍ هحلي ذَز سسٍيي ٍ اػطا
ًوبيٌس.
هبزُ  -29نسا ٍ ؾیوب هَؽو اؾز زُ زضنس اظ ثَزػِي حوبيشي اذشهبل يبىشِ ثِ ثطًبهِّبي سَلیسي ،دَيبًوبيي،
هؿشٌس ،ىیلن ٍ ؾطيبل ثِ ثطًبهِّبيي ثب هحَضيز هَضَؿ اىعايف ٍ ػَاًي ػوقیز اذشهبل زّس.
هبزُ  -30ؾبظهبى سجلینبر اؾالهي هَؽو اؾز ثطًبهِ ػبهقي ػْز حوبيز اظ ىقبلیي هطزهي زض حَظُ ىطظًسآٍضي ٍ
سؿْیل اظزٍاع ،زض ٍبلت ّیئبر ،هؿبػسّ ،بًًَْبي ىطٌّگي ،افعام هجلل ٍ هبًٌس آى سسٍيي ًوبيس.
هبزُ ٍ -31ظاضسربًِ ّبي ّكَضٍ ،ضظـ ٍ ػَاًبى ،ىطٌّگ ٍ اضقبز اؾالهي ٍ ّن چٌیي ؾبظهبى سجلینبر اؾالهي ،ؾشبز
اهط ثِ هقطٍه ٍ ًْي اظ هٌْط ٍ ؾبيط ًْبزّبي شيطثظ هْلواًس حساٍل ؾي زضنس( )%30اظ ثَزػِ حوبيشي اظ
ؾبظهبًْبي هطزم ًْبز ٍ سكْلْبي ىطٌّگي ضا ثِ هؼوَفِّبيي اظ ٍجیل گطٍّْبي ىطٌّگي ٍ ػْبزيّ ،بًَى ّبي
ىطٌّگي هؿبػس ٍ ؾبظهبى ّبي هطزم ًْبز ِّ زض ػْز ّبّف ؾي اظزٍاع ،سؿْیل اظزٍاع ػَاًبى ،سكَيٌ ثِ
ىطظًسآٍضي ٍ اؾشحْبم ذبًَازُ ثب ضٍيْطز زيٌي سكْیل قسُ ،اذشهبل زٌّس .گعاضـ ؾبالًِ فولْطز ٍ اضظيبثي
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ىقبلیزّبي نَضر گطىشِ ٍ حوبيشْبي هَضَؿ ايي ثٌس ضوي اضائِ ثِ ؾشبز هلي ػوقیز ،ثِ نَضر فوَهي ًیع هٌشكط
هيقَز .زؾشَضالقول اضظيبثي فولْطز هَضَؿ ايي هبزُ سَؾظ ؾشبز هلي ػوقیز سسٍيي ٍ اثالك هيقَز.
هبزُ ٍ -32ظاضر ضاُ ٍ قْطؾبظي ّ ،لیِ قْطزاضي ّب ٍ زّیبضي ّب هْليٌس زض ؾغح قْطّب ،ضٍؾشبّب ،ضاُ ّبي
هَانالسي ٍ ؾبيط اهبّي فوَهي ،حساٍل يِ ؾَم ؽطىیز اؾوي ؾبالًِ سجلینبر هحیغي ِّ ػْز سجلینبر ىطٌّگي زض
ًؾط گطىشِ قسُ اؾز ضا ثِ هَضَؿ اظزٍاع ،ىطظًسآٍضي ،ضقس ػوقیز ٍ سقبلي ًْبز ذبًَازُ اذشهبل زٌّس.
سجهطُ  -زض اػطاي ايي حْن ،حساٍل چْل زضنس اظ ؽطىیز ايي هبزُ ثب ًؾبضر ؾبظهبى سجلینبر اؾالهي زض اذشیبض
ًْبزّبي هطزهي اظ ٍجیل گطٍُّبي ػْبزي ٍ ؾبظهبى ّبي هطزم ًْبز زاضاي هؼَظ ِّ زض حَظُ اظزٍاع ٍ ذبًَازُ ىقبلیز
هي ٌٌّس ٍطاض هي گیطز.
هبزُ ٍ -33ظاضر آهَظـ ٍ دطٍضـ هْلو اؾز ثب ّوْبضي هطّع هسيطيز حَظُّبي فلویِ ٍ ؾبظهبى سجلینبر
اؾالهي اٍساهبر ظيط ضا اًؼبم زّس:
الو) سطثیز ٍ آهَظـ هْبضرّبي هطثَط ثِ ؾجِ ظًسگي اؾالهي -ايطاًي ،ضقس قرهیز ىطزي ٍ اػشوبفي،
هْبضرّبي ىطزي ،سطٍيغ ىطٌّگ اضظقوٌسي اظزٍاع ،ذبًَازُ ٍ ىطظًسآٍضي ٍ هؿؤٍلیزدصيطي ثطاي سكْیل ٍ سقبلي
ذبًَازُ ثب لحبػ انَل يبزگیطي هجشٌي ثط اػطاي ؾٌس سحَل ثٌیبزيي آهَظـ ٍ دطٍضـ زض ثطًبهِ آهَظقي ،دػٍّكي،
سطثیشي زضٍبلت ّلیِ ثؿشِّبي يبزگیطي ثِ ٍيػُ ّشت زضؾي ،سَلیسار ٍ ضٍيسازّب ،ػكٌَاضُ ّب ٍ اضزٍّبي ىطٌّگي ٍ
سطثیشي ،هحشَاي چٌس ضؾبًِ اي ثِ نَضر سقبهلي ٍ ثط ذظ ثب ثْطُگیطي اظ ؽطىیز ظيؿز ثَمّبي ىٌبٍضاًِ زض ثؿشط
ىضبي هؼبظي زض ّلیِ هَبعـ سحهیلي
ة) گٌؼبًسى هحشَاي آهَظقي ٍ دطٍضقي زض ضاؾشبي ثٌسّبي ؾیبؾز ّبي ّلي ػوقیز ٍ ؾیبؾز ّبي ّلي ذبًَازُ
زضّشبثْبي زضؾي ؽطه هسر زٍ ؾبل ثقس اظ الظم االػطاقسى ايي ٍبًَى
ح) آهَظـ ٍ هْبضر ّبي سطثیشي زٍضاى ثلَك ٍ اظزٍاع اظ عطيٌ آهَظـ هؿشوط ثِ اٍلیبء ٍ ّبزض آهَظقي ،هشٌبؾت ثب
ؾي زاًف آهَظاى ٍ ثطاؾبؼ ؾجِ ظًسگي اؾالهي -ايطاًي ثِ نَضر حضَضي
ر) سطثیز ّبزض سَاًوٌس ،هشقْس ٍ هشبّل ثطاي زضؼ« هسيطيز ذبًَازُ ٍ ؾجِ ظًسگي»
سجهطُ ـ ؾبظهبى دػٍّف ٍ ثطًبهِ ضيعي زضؾي آهَظـ ٍ دطٍضـ هَؽو اؾز هحشَاي ًْبيي ّلیِ ّشت زضؾي زض
ظهیٌِ ػوقیز ،هسيطيز ذبًَازُ ٍ ؾالهز ٍ ثْساقز ضا ٍجل اظ اًشكبض ثِ سبيیس ؾشبز فبلي ػوقیز ٍ ذبًَازُ ثطؾبًس.
هبزُ ٍ -34ظاضسربًِ ّبي آهَظـ ٍ دطٍضـ ٍ فلَم ،سحَیَبر ٍ ىٌبٍضي هْلو ثِ ايؼبز ،گؿشطـ ٍ سََيز ضقشِ
ّبي سحهیلي هشٌبؾت ثب ػبيگبُ ٍ ًَف ذبًَازُ ٍ ظى ثط اؾبؼ ىطٌّگ اؾالهي -ايطاًي ،اظ ٍجیل هسيطيز ذبًِ ٍ
ذبًَازُ ّؿشٌس.
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هبزُ ٍ -35ظاضسربًِّبي فلَم ،سحَیَبر ٍ ىٌبٍضي ٍ ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي ٍ ّلیِ هَؾؿبر آهَظـ
فبلي ّكَض ،هْليٌس زض ضاؾشبي ؾیبؾز ّبي ّلي ػوقیز ٍ ذبًَازُ حساّظط يِ ؾبل دؽ اظ اثالك ايي ٍبًَى ،زض
ػْز سطٍيغ ٍ آگبّي ثركي ًؿجز ثِ ٍػَُ هظجز اظزٍاع ثِ ٌّگبم ًیبظ ،آهَظـ هْبضرّبي زٍضاى اظزٍاع،
ىطظًسآٍضي ،آطبض هٌيي ّن ىطظًسي زض ذبًَازُ ٍ ّبّف ضقس ػوقیز زض ػبهقِ ،حطهز ؾَظ ػٌیيًْ ،بزيٌِ ّطزى
ٌّؼبضّبي نیبًز اظ سحْین ذبًَازُ ،اييبي ًَفّبي ذبًَازگي ٍ هَبثلِ ثب هحشَاي هنبيط ؾیبؾزّبي ػوقیشي ،ضوي
حصه هحشَاي آهَظقي هربلو ىطظًسآٍضي ،اٍساهبر ٍ ىقبلیز ّبي آهَظقي ،دػٍّكي ٍ ىطٌّگي ٍيػُ زاًكؼَيبى ٍ
ّبزض آهَظقي ٍ ازاضي هجشٌي ثط ًَكِ هٌْسؾي ىطٌّگي ّكَض شيل ثطًبهِ ّبي ؾبالًِ ذَز ضا اًؼبم زٌّس.
هبزُ ٍ -36ظاضسربًِ ّبي فلَم ،سحَیَبر ٍ ىٌبٍضي ٍ ثْساقز زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هَؽو اًس ثب ّوبٌّگي
ًوبيٌسگي ٍلي ىَیِ زض زاًكگبُ ّب ًؿجز ثِ سبؾیؽ هطاّع هكبٍضُ هجشٌي ثط ؾجِ ظًسگي اؾالهي -ايطاًي زض هطاّع
آهَظـ فبلي اٍسام ًوبيٌس.
هبزُ  -37ؾبظهبى سجلینبر اؾالهي هْلو اؾز ثِ هٌؾَض سطٍيغ ٍ سؿْیل زض اهط اظزٍاع ،ضوي نسٍض ٍ لنَ هؼَظ
هطاّع ٍ هَؾؿبر ىقبل زض اهط اًشربة ّوؿط ،زؾشَضالقول هطثَط ثِ ًحَُ ىقبلیز ٍ ًؾبضر ثط ايي هطاّع ٍ هَؾؿبر
ضا ثب هحَضيز ٍ هكبضّز ذبًَازُ ّب ٍ ضفبيز هَاظيي ٍبًًَي ٍ قطفي سسٍيي ٍ دؽ اظ سهَيت ؾشبز فبلي ػوقیز ٍ
ذبًَازُ اػطا ًوبيسّ .طگًَِ ىقبلیز زض ايي ذهَل اظ ػولِ زض ثؿشط ىضبي هؼبظي ثسٍى ضفبيز ايي هبزُ هوٌَؿ
اؾز.
هبزُ ٍ -38ظاضر ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هْلو اؾز زض اػطاي آهَظـّبي حیي اظزٍاع ،هحشَاي سسٍيي
قسُ سَؾظ قَضاي ىطٌّگي اػشوبفي ظًبى ٍ ذبًَازُ قَضاي فبلي اًَالة ىطٌّگي ضا زض ظهیٌِ ثْساقز ،ؾالهز
ثبضٍضي ٍ ىطظًسآٍضي فیٌب آهَظـ زازُ ٍ آهَظـّبي اذالٍي  ،حٍََي ٍ ضٍاًكٌبؾي حیي اظزٍاع ضا ثِ ًْبز ضّجطي
زاًكگبّْبي فلَم دعقْي ؾطاؾط ّكَض ٍاگصاض ًوبيس.
هبزُ  39ـ ٍظاضسربًِ ّبي فلَم ،سحَیَبر ٍ ىٌبٍضي  ،ثْساقز زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي ٍ ٍضظـ ٍ ػَاًبى ٍ هقبًٍز
فلوي ٍ ىٌبٍضي ضيبؾز ػوَْضي ٍ ّلیِ هطاّع ٍ هَؾؿبر آهَظقي ٍ دػٍّكي هطسجظ ثب هَضَؿ ِّ اظ ثَزػِ
فوَهي ّكَض اؾشيبزُ هي ٌٌّس ،هْليٌس اظ سبضيد الظم االػطاقسى ايي ٍبًَى ّطؾبلِ حساٍل دٌغ زضنس( )%5اظ افشجبضار
دػٍّكي ذَز ضا ثِ هغبلقبر ٍ دػٍّكْبي هطسجظ ثب ذبًَازُ (ىطظًسآٍضي) ٍ ضقس ػوقیز زض ضاؾشبي اٍلَيز ّبي
دػٍّكي ِّ ّط ؾبلِ اظ ؾَي ؾشبز فبلي ػوقیز ٍ ذبًَازُ سقییي هيقَز ،اذشهبل زٌّس ٍ ىْطؾز عطح ّب ،دطٍغُ
ّبي سحَیَبسي ،هكرهبر دػٍّكگطاى ٍ ًشبيغ ثسؾز آهسُ ضا ثِ ّوطاُ گعاضـ  6هبِّ ثِ ؾشبز فبلي ػوقیز ٍ
ذبًَازُ افالم ًوبيٌس.
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سجهطٍُ -ظاضسربًِ ّبي فلَم ،سحَیَبر ٍ ىٌبٍضي ٍ ثْساقز زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي ،حَظُ ّبي فلویِ ٍ زاًكگبُ
آظاز اؾالهي هَؽو اًس اظ دبيبى ًبهِ ّبي هَبعـ سحهیالر سْویلي زض ضاؾشبي هَضَفبسي ِّ ثِ فٌَاى اٍلَيز ّبي
دػٍّكي سَؾظ ؾشبز فبلي ػوقیز ٍ ذبًَازُ سقییي قسُ اًس ،حوبيز ٍيػُ ٌٌّس.
هبزُ  -40هقبًٍز فلوي ٍ ىٌبٍضي ضيبؾز ػوَْضي ٍ نٌسًٍ ًَآٍضي ٍ قَْىبيي هْلو اًس اظ قطّز ّبي زاًف
ثٌیبى ٍ ذالً زض سَلیس اٍالم ٍ سؼْیعار هَضز ًیبظ ثطاي ىطظًسآٍضي ٍ زضهبى ًبثبضٍضي اظعطيٌ اضائِ سؿْیالر ،هكًَ
ّب ،ىضب ٍ سؼْیعار حوبيز ٌٌّس.
سجهطُ :1هقبًٍز فلوي ٍ ىٌبٍضي هْلو اؾز حساٍل دٌغ زضنس( )%5اظ افشجبضار سرهیم يبىشِ ثطًبهِ سَؾقِ فلَم
ٍ ىٌبٍضي ّبي ًَ ضا زض ظهیٌِ سَلیس زاضٍّب ،اٍالم ٍ سؼْیعار ،حوبيز اظ عطح ّبي سَؾقِ ىٌبٍضي ،سحَیَبر ثٌیبزي ٍ
سؼبضي ؾبظي عطح ّب ضا اظ عطيٌ ؾشبز سَؾقِ فلَم ٍ ىٌبٍضي ّبي ؾلَل ثٌیبزي زض ٍبلت عطح ىطظًسآٍضي  ،زضهبى
ًبثبضٍضي ٍ ؾالهز هبزض ٍ َّزُ ّعيٌِ ًوبيس.
سجهطُ  :2نٌسًٍ ًَآٍضي ٍ قَْىبيي هْلو اؾز حساٍل دٌغ زضنس( )%5اظ سؿْیالر ٍ حوبيز ّبي ذَز زض حَظُ
ظيؿز ىٌبٍضي ٍ سؼْیعار دعقْي هشٌبؾت ثب ّوِ ّبي دیف ثیٌي قسُ زض ايي ٍبًَى ضا ثِ قطّز ّبي زاًف ثٌیبى
هشَبضي زض حَظُ سَلیس زاضٍ ،اٍالم ٍ سؼْیعار هَضز ًیبظ ثطاي ىطظًسآٍضي ٍ زضهبى ًبثبضٍضي اذشهبل زّس.
هبزُ  -41زض ضاؾشبي ثٌس ح هبزُ  102ثطًبهِ قكن سَؾقٍِ ،ظاضر ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هْلو اؾز
حساّظط ؽطه هسر زٍ ؾبل دؽ اظ الظم االػطا قسى ٍبًَىً ،ؿجز ثِ سؼْیع يب ضاُ اًساظي حساٍل يِ هطّع سرههي
زضهبى ًبثبضٍضي ؾغح  2زض زاًكگبّْبي فلَم دعقْي ٍ حساٍل يِ هطّع ًبثبضٍضي ؾغح  3ثِ اظاي ّط اؾشبى افن اظ
زٍلشي ٍ فوَهي میط زٍلشي زض ٍبلت ًؾبم ؾغح ثٌسي ذسهبر هشٌبؾت ثب الگَي ػوقیشي اٍسام ًوبيس.
سجهطُ ٍ -1ظاضر ثْساقز زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هْلو اؾز اٍساهبر الظم ضا ثطاي اىعايف ؽطىیز دصيطـ زؾشیبض
زض ضقشِ سرههي ًبثبضٍضي (ىلَقیخ) ٍ ؾبيط ضقشِّبي هطسجظ ثِ گًَِاي ثِ فول آٍضز ِّ ّوجَز ًیطٍي هشرهم
زض ايي ظهیٌِ حساّظط سب  5ؾبل دؽ اظ الظم االػطا قسى ايي ٍبًَى زض سوبم هطاّع ًبثبضٍضي ؾطاؾط ّكَض ثطعطه گطزز.
سجهطُ ٍ :2ظاضر ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هَؽو اؾز زض ضاؾشبي اىعايف ّوْبضي ثیي هشرههیي ٍ هطاّع
زضهبى ًبثبضٍضي ٍ اضػبؿ ثیوبض ثِ آى هطاّع ،ضوي ثطگعاضي زٍضُ¬ّبي آهَظقي ثطاي هشرههیي ظًبى ٍ هبهبيي،
زضٍؼ هطسجظ ثب زضهبى ًبثبضٍضي ضا زض زٍضُ¬ي سرههي ظًبى ٍ هبهبيي دیف ثیٌي ًوبيس.
سجهطُ ٍ -3ظاضر ثْساقز زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هْلو اؾز ػْز اضائِ زضهبًْبي ّن ظهبى عت ؾٌشي ايطاى ثِ
ظٍػیي ًبثبضٍض ظهیٌِ اؾشَطاض ايي هشرههیي ضا زض هطاّع ًبثبضٍضي ؾغح  2ىطاّن ؾبظز.
سجهطُ  :4ػْبز زاًكگبّي هَؽو اؾز حساٍل زُ زضنس اظ ثَزػِ عطحْبي ًَآٍضاًِ ذَز ضا ثِ عطحْبي هطثَعِ ثِ
ًبثبضٍضي ٍ ظايوبًْبي عجیقي اؾشبًساضز ٍ ايوي اذشهبل زّس.
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هبزُ ٍ - 42ظاضر ثْساقز زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هْلو اؾز زؾشَضالقول ٍ ضاٌّوبي ثبلیٌي ّوبٌّگ ّكَضي
هطثَط ثِ دیكگیطي ،سكریم ثِ ٌّگبم ٍ زضهبى اىطاز ًبثبضٍض ٍ زض هقطو ًبثبضٍضي ضا ثب ثْطُگیطي اظ سرهمّبي
هطسجظ زض ٍبلت ًؾبم ؾغح ثٌسي ذسهبر ضوي ازمبم زض قجِْ ثْساقز ثب ضٍيْطز ثطٍظضؾبًي ،حساّظط سب قف هبُ
دؽ اظ الظم االػطاقسى ايي ٍبًَى سسٍيي ٍ دؽ اظ سهَيت ٍظيط ثْساقز ٍ سبيیس ؾشبز فبلي ػوقیز ٍ ذبًَازُ اثالك
ًوبيس.
هبزُ  - 43زض ضاؾشبي ثٌسّبي «ح» ٍ «ز» هبزُ ٍ 102بًَى ثطًبهِ قكن سَؾقٍِ ،ظاضر ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ
دعقْي هْلو اؾز ثب ّوْبضي ٍظاضر سقبٍىّ ،بض ٍ ضىبُ اػشوبفي ٍ ؾبظهبى ّبي ثیوِ گط ،ثطًبهِّب ٍ اٍساهبر الظم
ضا ثطاي ثطذَضزاضي ّوِ ظٍعّبيي ِّ فليضمن اٍسام ثِ ثبضزاضي ثِ هسر يِ ؾبل يب ثیكشط ،نبحت ىطظًس ًكسُاًس ،اظ
ثطًبهِّبي هقبيٌِ ،ثیوبضيبثي ،سكریم فلز ًبثبضٍضي ٍ زضهبى آى سحز دَقف ّبهل ثیوِّبي دبيِ ،ثسٍى هحسٍزيز
ظهبى ٍ زىقبر هَضز ًیبظ ثِ سكریم دعقِ هقبلغ ثِ فول آٍضز.
سجهطُ -1ثطاي اىطاز ثبالي 35ؾبل ،هسر هصَّض زض هبزُ ىًَ اظ يِ ؾبل ثِ قف هبُ ّبّف هي يبثس.
سجهطُ ّ -2ؿبًي ِّ زچبض ؾَظ هْطض قسُاًس ،هكوَل هبزُ ىًَ ّؿشٌس.
سجهطُ -3قَضاي فبلي ثیوِ هَؽو اؾز حساّظط سب قف هبُ دؽ اظ اثالك ٍبًَى ،ثؿشِ ذسهبر دبيِ ذَز ضا ثِ گًَِ اي
سقطيو ًوبيس ِّ قبهل ّلیِ اٍساهبر هصَّض زض زضهبى ًبثبضٍضي اٍلیِ ٍ طبًَيِ گطزز.
هبزُ  -44زض اػطاي هبزُ( ٍ )70ثٌس «ز» هبزُ ٍ 102بًَى ثطًبهِ قكن سَؾقٍِ ،ظاضر ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي
ثب ّوْبضي ٍظاضر سقبٍىّ ،بض ٍ ضىبُ اػشوبفي هْلو اؾز ّلیِ هبزضاى ىبٍس دَقف ثیوِ اي ضا عي زٍضاى ثبضزاضي ٍ
قیطزّي ٍ ّوچٌیي َّزّبى ضا سب دبيبى  5ؾبلگي سحز دَقف ذسهبر زضهبى دبيِ ثیوِ اي ثط اؾبؼ آظهَى ٍؾـ ٍطاض
زّس.
هبزُ  -45قَضاي فبلي ثیوِ هْلو اؾز حساّظط سب  6هبُ دؽ اظ اثالك ايي ٍبًَى ،ضاٌّوبي ثبلیٌي اؾشبًساضز دَقف ثیوِ
اي ذسهبر ؾالهز ظًبى ،هبزضاى ثبضزاض ٍ ًَظازاى ضا اظ ػولِ هبهبّب ٍ دعقْبى زض هطاّع ذهَني ٍ زٍلشي زض ٍبلت
ؾغح ثٌسي ذسهبر ثب لحبػ ًؾبم اضػبؿ سسٍيي ٍ اثالك ًوبيس.
هبزُ ٍ -46ظاضر ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هْلو اؾز ثب ضٍيْطز اىعايف ضقس ػوقیز ٍ سأّیس ثط اططار
هظجز ثبضزاضي ٍ ظايوبى عجیقي ،ىَايس ىطظًسآٍضيّ ،بّف ىبنلِ اظزٍاع ٍ ىطظًس اٍل ٍ ّوچٌیي ّبّف ىبنلِ ثیي
ىطظًساى ،حساّظط سب يِ ؾبل دؽ اظ الظم االػطاقسى ايي ٍبًَىً ،ؿجز ثِ سنییط ،انالح ،سْویل ٍ ثطٍظضؾبًي فلوي
هشَى ٍ هٌبثـ آهَظقي ،هضطار هبزي ٍ هقٌَي ؾَظ ػٌیي ٍ فَاضو اؾشيبزُ اظ زاضٍّبي ضس ثبضزاضي ،هٌـ ظايوبى
میط عجیقي میطضطٍضي ،ثِ ثبظآهَظي ٍ سطثیز ّبضٌّبى ٍ اضائِزٌّسگبى ايي آهَظـّب اٍسام ًوبيس ٍ ثب آهَظـ ّبضٌّبى
قجِْ ثْساقز ٍ زضهبى ثطاي هطاػقیي زض سوبهي ثبظُي ؾٌي ثبضٍضي ،ثِ اظاي سَلس ىطظًس اٍل سب دٌؼن زض ػوقیز
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سحز دَقف ٍ هغبثٌ ثب زؾشَضالقول حوبيشي هَضَؿ ايي حْن ،ثِ اضائِ زٌّسگبى ذسهبر ثِ نَضر اىعايف دلْبًي،
ىًَ القبزُ ّوِ ثِ ىطظًسآٍضي دطزاذز ًوبيس.
هبزُ ٍ -47ظاضر ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هْلو اؾز حساّظط ؾِ هبُ دؽ اظ الظم االػطاقسى ايي ٍبًَى
ضاٌّوبي هْشَة حيؼ ،هطاٍجز ٍ ؾالهز ػٌیي ضا دؽ اظ سبيیس ؾشبز فبلي ػوقیز ٍ ذبًَازُ ،ثب سَظيـ زض ّلیِ هطاّع
سكریهي ،ثْساقشي ،زضهبًي افن اظ زٍلشي ٍ میطزٍلشي زض اذشیبض هبزض ٍطاض زّس.
هبزُ ٍ -48ظاضر ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هْلو اؾز ثب ثبظًگطي زؾشَضالقول ّب ٍ هشَى آهَظقي ٍ
سطٍيؼي ذَز زض ػْز اىعايف ثبضٍضي ٍ طوطار ثبضزاضي ٍ ظايوبى عجیقي زض ؾالهز ثبًَاىّ ،عيٌِ ّبي ضٍحي ،ضٍاًي
ٍ اٍشهبزي زٍضاى ثبضزاضي ضا ّبّف زّس ٍ اظ الَبي ّطگًَِ سطؼ ٍ ّطاؼ ًؿجز ثِ اهط ثبضزاضي شيل فجبضاسي اظ ٍجیل
دطذغط ٍ ًبذَاؾشِ زض قجِْ ثْساقز ،هوبًقز ثِ فول آٍضز ٍ اظ فجبضر هطاٍجز ٍيػُ ثِ ػبي آىّب اؾشيبزُ ٌّس.
هبزُ ٍ -49ظاضر ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هْلو اؾز اهْبى ظايوبى عجیقي زض ثیوبضؾشبىّب ٍ ظايكگبُّبي
زٍلشي ضا ثِ گًَِ اي ىطاّن ًوبيس ِّ ثطاي اىطاز سحز دَقف ثیوِ ٍ هطاػقیي ىبٍس دَقف ثیوِاي ثِ نَضر ّبهال
ضايگبى اًؼبم ٍ هشٌبؾت ثب آهبيف ؾطظهیٌي ،ؽطه حساّظط  2ؾبل دؽ اظ اثالك ايي ٍبًَى ،ثب سَػِ ثِ اؾشبًساضزّبي
ؾغح ثٌسي اضايِ ذسهبر ،سطسیجي اسربش ًوبيس ِّ ّلیِ ظًبى ثبضزاض حساّظط عي هسر يْؿبفز ثب ٍؾیلِ ًَلیِ هقوَل ثِ
ذسهبر ظايكگبّي ايوي ٍ اؾشبًساضز زؾشطؾي زاقشِ ثبقٌس.
سجهطٍُ :ظاضر ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هْلو اؾز ًؿجز ثِ اضسَبء هْبضر هبهبيي ّكَض ٍ اىعايف سقساز
هبهبّبي ىقبل زض ثیوبضؾشبى ّب ٍ ظايكگبُ ّب ثِ عطً هرشلو اظ ػولِ سقْس ذسهز ثِ گًَِاي اٍسام ًوبيس ِّ ؽطه
هسر زٍ ؾبل دؽ اظ الظم االػطا قسى ايي ٍبًَى ثِ اظاي ّط زٍ هبزض زض حبل ظايوبى يِ هبهب زض ّل هسر ىطآيٌس
ظايوبى عجیقي حبضط ثبقس
هبزُ ٍ -50ظاضر ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هْلو اؾز زض ضاؾشبي سأهیي ،حيؼ ،اضسَبء ؾالهز هبزض ٍ ًَظاز
ٍ ّبّف ؾبالًِ دٌغ زضنس( )%5اظ هیعاى ظايوبى میط عجیقي ًؿجز ثِ ًطخ ّل ظايوبى زض ّكَض سب ضؾیسى ثِ ًطخ
هیبًگیي ػْبًي ،اٍسام ثِ اػطاي هَاضز شيل ًوبيس ٍ گعاضـ اٍساهبر ٍ ًشبيغ حبنل ضا ّط ؾِ هبُ يْجبض ثِ ؾشبز فبلي
ػوقیز ٍ ذبًَازُ اضائِ ًوبيس.
الو-يْذبضچِ ؾبظي ؾیبؾز ّبي سطٍيغ ظايوبى عجیقي ٍ ّبّف میط عجیقي زض حَظُّبي ثْساقز ،زضهبى ،آهَظـ،
دػٍّف ،مصا ،زاضٍ ،ذسهبر ثیوِ اي ٍ ثطٍطاضي اضسجبط هٌغَي ثیي آًْب
ة-آهَظـ ٍ ىطٌّگ ؾبظي ثطاي ظايوبى عجیقي ٍ آهَظـ ّبي ىطزي ثِ هبزض ثبضزاض ٍ ذبًَازُ
ح -ثطٍطاضي ًؾبم سضویي ّیيیز هْبضر آهَظي ٍ اضائِ ذسهبر هطاٍجز ثبضزاضي ٍ ظايوبى زض ٍبلت ّبضِ گطٍّي سَؾظ
هبهبّب ،دعقْبى ٍ هشرههبى ظًبى ٍ ظايوبى  ،اعيبل ،ثیَْقي ٍ ثَیِ ّبزض هطسجظ
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ر -دصيطـ زؾشیبض ظًبى ٍ ظايوبى هشٌبؾت ثب ؾْویِ هٌبعٌ ثب اٍلَيز هٌبعٌ هحطٍم ٍ هوبًقز اظ ذطٍع هشرههبى اظ
هحل سقییي قسُ زض ظهبى دصيطـ ؾْویِ هٌبعٌ
ص -انالح سقطىِ ّب ٍ ّبضاًِ زض ػْز اىعايف ظايوبى عجیقي
ع -هوٌَفیز دطزاذز ثیوِ زض هَاضز ؾعاضيي ثِ زضذَاؾز هبزض
ؽ -سَؾقِي هٌؾن ٍ هٌؿؼن ظايوبى ّبي ثسٍى زضز ثب سؼْیع ثیوبضؾشبىّبي زاًكگبّْبي فلَم دعقْي ٍ سبهیي
هشرهم ٍ سٌْؿیي ثیَْقي ٍ هبًٌس آى ثِ فٌَاى ػبيگعيي ؾعاضيي ثِ هیعاى ؾبالًِ دٌغ زضنس( )%5اىعايفً ،ؿجز ثِ
ؾبل دبيِ ٍ سبطیط گصاضي آى ثط قبذمّبي افشجبضؾٌؼي ثیوبضؾشبىّب.
ح-اضسَبي ّیيیز هطاٍجشْبي ثبضزاضي زض ضاؾشبي ىطظًس آٍضي ٍ ظايوبى عجیقي ،هجشٌي ثط دطًٍسُ الْشطًٍیِ يْذبضچِ ٍ
ثط ذظ ؾالهز ثب اهْبى زؾشطؾي زض ّلیِ ثرف ّبي ثْساقز ٍ زضهبى زٍلشي ٍ میط زٍلشي ،ثط اؾبؼ اؾشَطاض
ضاٌّوبّبي ثبلیٌي ؾالهز هبزض ٍ ػٌیي ٍ ثب ضفبيز ؾغح ثٌسي ذسهبر
خٍ -ظاضر ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هْلو اؾز ًؿجز ثِ اضظقیبثي فولْطز ّبزض ثْساقشي –زضهبًي
ثطحؿت هیعاى ضضبيز هبزضاى ،زض اضائِ هطاٍجز ثب ّیيیز ثبضزاضي ٍ ظايوبى عجیقي ٍ افوبل آى زض ّبضاًِ اضائِ زٌّسگبى
ذسهبر اٍسام ًوبيس .قبذم ّبي اضظقیبثي ٍ قیَُ ًبهِ ّبي هطثَعِ ثبيس ثِ سبيیس ؾشبز فبلي ػوقیز ثطؾس
زٍ-ظاضر ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هَؽو اؾز فولْطز ثیوبضؾشبىّب ضا زض ظهیٌِي ّبّف ؾبالًِ دٌغ
زضنس ( )%5اظ هیعاى ظايوبى میط عجیقي ًؿجز ثِ ًطخ ّل ظايوبى ضا ثِ فٌَاى دیف ًیبظ افشجبضثركي ثِ ثیوبضؾشبىّب
ٍطاض زّس
شٍ -ظاضر ثْساقز هْلو اؾز  5زضنس اظ ثَزػِّبي فوطاًي ذَز ضا ثِ ثْجَز ّیيیز هحیظ ّبي ظايكگبّي اظ ًؾط
ىیعيْي ٍ ثْساقشي اذشهبل زّس .اظ ؾبل ؾَم اػطاي ايي ٍبًَى دطزاذز ؾْن ّط ظايكگبُ هٌَط ثِ اىعايف هیعاى
ضضبيز هبزضاى ثبضزاض اظ هحیظ ىیعيْي ظايكگبُ هي ثبقس.
هبزُ ّ -51طگًَِ سَظيـ ضايگبى ٍ اضائِ اٍالم هطسجظ ثب دیكگیطي اظ ثبضزاضي ٍ ّبضگصاقشي اٍالم دیكگیطي ٍ سكَيٌ ثِ
اؾشيبزُ اظ آًْب زض قجِْ ثْساقشي زضهبًي ٍاثؿشِ ثِ زاًكگبُ ّبي فلَم دعقْي هوٌَؿ هيثبقس.
سجهطُ ٍ -1ظاضر ثْساقز هْلو اؾز حساّظط ؾِ هبُ دؽ اظ الظم االػطاقسى ٍبًَى ،هٌغجٌ ثط هٌبثـ هقشجط دعقْي
زؾشَضالقول اضائِ زاضٍ ،ذسهبر ٍ اٍالم هطسجظ ثب ػلَگیطي اظ ثبضزاضي ضا ثطاي اىطازي ِّ ثبضزاضي ثبفض ذغط ػبًي
ثطاي هبزض ٍ يب ػٌیي هيقَز سْیِ ٍ ثب سهَيت ؾشبز فبلي ػوقیز ٍ ذبًَازُ اػطايي ًوبيس.
سجهطُ ّ -2طگًَِ اضائِ زاضٍّبي َّضهًَي ػلَگیطي اظ ثبضزاضي زض زاضٍذبًِّبي ؾطاؾط ّكَض ثبيس هغبثٌ
زؾشَضالقول ىًَ ٍ ثب سؼَيع دعقِ ثبقس.
هبزُ  -52فَین ؾبظي ظًبى ٍ هطزاى ثِ ػع زض هَاضز اؾشظٌبيي ٍ زض ػبيي ِّ ثبضزاضي ثطاي هبزض ذغط ػبًي زاضز ،هوٌَؿ
اؾزٍ .ظاضر ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هَؽو اؾز ثب ّوْبضي دعقْي ٍبًًَي حساّظط ؾِ هبُ دؽ اظ الظم
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االػطاقسى ٍبًَى ،هٌغجٌ ثط هٌبثـ هقشجط دعقْي زؾشَضالقول هَاضز هؼبظ ثطاي فَین ؾبظي ضا ِّ ذغط ػبًي ثطاي هبزض
زاضز سْیِ ٍ ثب سبيیس ؾشبز فبلي ػوقیز ٍ ذبًَازُ ٍ سهَيت ٍظيط ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي ،اػطايي ًوبيس.
هبزُ ٍ -53ظاضر ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هْلو اؾز حساّظط ؾِ هبُ دؽ اظ الظم االػطاقسى ايي ٍبًَى،
ّلیِ «زؾشَضالقولْبي نبزضُ» هطسجظ ثب ثبضزاضي ٍ ؾالهز هبزض ٍ ػٌیي ِّ هوْي اؾز فَاضضي ثطاي آى ّب ايؼبز
ٌّس ٍ يب ايي ِّ ّبزض ثْساقشي  -زضهبًي يب هبزض ضا ثِ ؾَظ ػٌیي سَنیِ يب ضاٌّوبيي ٌّس ،ثِ ًحَ شيل هَضز ثبظًگطي
ٍطاض زازُ ٍ دؽ اظ سبيیس ؾشبز فبلي ػوقیز ٍ ذبًَازُ ثِ اػطا زضآٍضز:
 .1اؾشبًساضز ؾبظي فولْطز اضائِ زٌّسگبى ذسهبر ،آهَظـ هَطط ٍ ٍبًًَوٌس آًْب ،دبيف ٍ اضظقیبثي فولْطز ٍ نسٍض
يب لنَ هؼَظ ذسهز آًْب
 .2انالح ضٍـ ّبي ايي هساذالر ٍ ثِ اؾشبًساضز ضؾبًسى هَبزيط هظجز ٍ هٌيي ّبشة ثب ضفبيز قبذهْبي ثِ ضٍظ
اؾشبًساضّبي فلوي ٍ سقییي هؿئَلیز فبهلیي ذسهز
 .3سقییي آيیي ًبهِ سهسيٌ آظهبيكگبُ ٍ هطاّع سهَيطثطزاضي فبهل مطثبلگطي ثب ضفبيز قبذهْبي ثٌس يِ ٍ زٍ ثب
سجییي ًحَُ دبؾرگَيي آًْب
سجهطُ :1فسم اضػبؿ هبزض ثبضزاض ثِ مطثبلگطي ًبٌّؼبضي ػٌیٌي سَؾظ دعقِ يب افضبي ّبزض ثْساقشي ٍ زضهبًي سرلو
ًجَزُ ٍ ًجبيس هٌؼط ثِ هحبّوِ ٍ يب دیگیطي آًْب گطزز ٍ زض نَضر اضػبؿ هبزض ثبضزاض ثِ مطثبلگطي ِّ هٌؼط ثِ حسٍص
ؾَظ يب ؾبيط فَاضو گطزز ،دعقِ نطىبً زض نَضسیِْ زض چبضچَة زؾشَض القول هَضز سبيیس ؾشبز فبلي ػوقیز ٍ
ذبًَازُ فول ّطزُ ثبقس ،هطسْت سرليي ًكسُ اؾز.
سجهطُ  :2اظ ظهبى الظم االػطا قسى ايي ٍبًَى ّطگًَِ سَنیِ ثِ هبزضاى ثبضزاض سَؾظ ّبزض ثْساقز ٍ زضهبى يب سكَيٌ
يب اضػبؿ اظ ؾَي زضهبًگطاى ثِ سكریم ًبٌّؼبضي ػٌیي هؼبظ ًجَزُ ٍ نطىب زض ٍبلت سجهطُ  3ايي هبزُ هؼبظ اؾز.
سجهطُ  -3ػْز اؾشبًساضز ؾبظيً ،ؾبضر ،دبيف ٍ اضظقیبثي زض هَاضزي ِّ ثِ زضذَاؾز ٍالسيي ٍ ثب سؼَيع دعقِ
هشرهم آظهبيف سكریم ًبٌّؼبضي ػٌیي سؼَيع گطزز ،ثبيس اعالفبر هبزض ،دعقِ ،هؿشٌسار ،زاليل سؼَيع يب اٍسام
ضا زض دطًٍسُ الْشطًٍیِ ؾالهز ثیوبض ٍ ؾبهبًِ هبزُ  54ايي ٍبًَى زضع ٍ ثبضگصاضي ًوبيس.
هبزُ ٍ -54ظاضر ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هْلو اؾز عي قف هبُ اظ الظم االػطاقسى ايي ٍبًَى ،ضوي
اؾشَطاض ؾبهبًِ ػبهـ ًؿجز ثِ طجز اعالفبر ّلیِ هطاػقیي ثبضٍضي ،ثبضزاضي ،ؾَظ ٍ زاليل آى ٍ ظايوبى ٍ ًحَُ آى زض
ّلیِ هطاّع ثْساقشي ،زضهبًي ،آظهبيكگبّْب ،هطاّع زضهبى ًبثبضٍضي ٍ هطاّع ضازيَلَغي افن اظ زٍلشي ٍ میطزٍلشي ثب
ضفبيز انَل هحطهبًگي اٍسام ٌّس.
سجهطُ ّ - 1ط يِ اظ هطاّع هصَّض زض نسض هبزُ ِّ ثقس اظ يِ ؾبل اظ الظم االػطاقسى ٍبًَى زض ايي ؾبهبًِ طجز ًكسُ
ثبقٌس يب اعالفبر هطاػقیي ذَز ضا ثِ ضٍظضؾبًي ًْطزُ ثبقس ،زض هطحلِ اٍل ثِ اذغبض ّشجي ،زض هطحلِ زٍم سقلیٌ ؾِ
هبِّ ٍ زض هطحلِ ؾَم ثِ ؾلت هؼَظ اظ ؾَي هطاػـ اًشؾبهي هحَْم هيقًَس.

18

سجهطٍُ -2ظاضر ثْساقز هَؽو اؾز زؾشطؾي هؿشَین ثِ ايي ؾبهبًِ ضا ثطاي ؾشبز فبلي ػوقیز ٍ ذبًَازُ ٍ ؾشبز
هلي ػوقیز ٍ ؾبظهبى دعقْي ٍبًًَي ىطاّن ًوَزُ ٍ گعاضـ قف هبِّ هَاضز ىًَ ضا ثِ هؼلؽ قَضاي اؾالهي اضايِ
زّس.
هبزُ ٍ :55ظاضر ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هْلو اؾز ثطًبهِي ػبهقي ثطاي ٌّشطل ،دیكگیطي ٍ ّبّف ؾَظ
ذَز ثِ ذَزي ػٌیي ثِ نَضر ازمبم زض قجِْ قبهل آهَظـ فوَهي انالح ؾجِ ظًسگي ٍ آؾیتّبي ٍاضزُ ًبقي
اظ سنصيِ ٍ زاضٍّب ثط ؾالهز ػٌیي ضا اػطا ًوبيس.
هبزُ  -56ؾبظهبى دعقْي ٍبًًَي هْلو اؾز حساّظط ؾِ هبُ دؽ اظ اثالك ايي ٍبًَى زؾشَضالقول اػطايي ؾَظ ضا زض
قَضايي هطّت اظ ضئیؽ ؾبظهبى دعقْي ٍبًًَي ّكَض ثِ فٌَاى ضيیؽ قَضا ،ؾِ ىَیِ هؼشْس هشؼعي زض ىَِ دعقْي ثِ
سقییي ضئیؽ ٍَُ ٍضبيیِ ،ؾِ ًيط هشرهم هطسجظ ثب هقطىي ٍظيط ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي ،يِ ًيط
هشرهم دعقْي ٍبًًَي ثب هقطىي ضيبؾز ؾبظهبى دعقْي ٍبًًَي ٍ يِ ًيط ٍبضي زيَاى فبلي ّكَض ثِ دیكٌْبز
ضئیؽ ٍَُ ٍضبيیِ ٍ يِ ًيط ًوبيٌسُي فضَ ّویؿیَى ثْساقز هؼلؽ ثِ فٌَاى ًبؽط ،سسٍيي ٍ سهَيت ًوبيس.
ههَثبر ثب اّظطيز آضاء ٍ هكطٍط ثِ ضأي هَاىٌ حساٍل زٍ ىَیِ ،الظم االػطاء ثَزُ ٍ دؽ اظ آى ٍبًَى ؾَظ زضهبًي
ههَة ً 1384/03/25ؿد هيگطزز.
سجهطُ  :1قَضاي هصَّض زض ايي هبزُ هْلو اؾز هؿبئل هؿشحسطِ زض ظهیٌِي ثبضٍضي ٍ دیكگیطي ٍ زضهبى ًبثبضٍضي
ضا ًیع هَضز ثطضؾي ٍطاض زازُ ٍ زؾشَضالقول ىَْي آى ضا ثِ قیَُي ايي هبزُ سقییي ًوبيس.
سجهطُ ّ :2لیِي زؾشَضالقولْب ٍ ضٍيِ ّب زض حَظُ ثبضٍضي ،ؾَظ ٍ ًبثبضٍضي زض ايي قَضا ثِ نَضر ؾبلیبًِ ثِ قیَُ
ايي هبزُ هَضز ثبظًگطي ٍطاض هيگیطز.
سجهطُ ّ : 3لیِ هطاّع دعقْي ٍبًًَي هْليٌس ثط اؾبؼ زؾشَضالقول اثالمي ،هَاضز هكوَل ضا ثِ ّویؿیَى ؾَظ ٍبًًَي
اضػبؿ ًوبيٌس .ايي ّویؿیَى ِّ هطّت اظ يِ ٍبضي ٍيػُ ،يِ دعقِ هشرهم هشقْس ٍ يِ هشرهم دعقِ ٍبًًَي
هي ثبقس ،ثب ضفبيز انل (فسم ػَاظ ؾَظ زض هَاضز سطزيس) ثطاؾبؼ زؾشَضالقول ىَْي هطثَط ،ثب اّظطيز آضا هكطٍط
ثِ ايٌِْ ٍبضي فضَ ّویؿیَى هَاىٌ آى ثبقس ،اٍسام ثِ نسٍض ضاي هي ًوبيس .ايي ضاي ٍغقي اؾز.
سجهطُ ٍ :4ظاضر ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي ،هَؽو اؾز زؾشَضالقولّبي اػطايي ايي هبزُ ضا ثِ زاًكگبُ-
ّبي فلَم دعقْي اثالك ًوبيس.
سجهطُ  :5ثیوبضؾشبى ّبي هَضز سبيیس دعقْي ٍبًًَي هَؽيٌس زض هَاضز هؼبظ ؾَظ هٌحهطاً دؽ اظ احطاظ فسم اهبضار ٍ
ًكبًِّبي ٍلَع ضٍح ،ؾَظ ػٌیي ضا اػطا ٌٌّس.
هبزُ ٍ ٍَُ -57ضبئیِ هَؽو اؾز ثب ّوْبضي ٍظاضر ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي ٍ ؾبيط زؾشگبّْبي هطسجظ
حساّظط ؽطه هسر ؾِ هبُ دؽ اظ الظم االػطاقسى ايي ٍبًَى ،ثطًبهِ ٍ سوْیسار ٍبًًَي الظم ثطاي دیكگیطي ٍ هَبثلِ
ثب ؾَظ میط ٍبًًَي ػٌیي ٍ دیكٌْبز انالح هَطضار هطاػـ شي نالح هطسجظ ضا سْیِ ٍ اثالك ًوبيس.
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هبزُ  -58سَظيـً ،گْساضي ٍ حول زاضٍّبي ضايغ زض ؾَظ ػٌیي ىَظ ثطاي ههطه زض زاضٍذبًِ هطاّع زضهبًي
ثیوبضؾشبًي زاضاي هؼَظ اظ ٍظاضر ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي هؼبظ اؾزّ .طگًَِ ذطيس ،ىطٍـ ٍ درف
زاضٍّبي هصَّض ،ذبضع اظ ؾبهبًِ ضزيبثي ٍ ضّگیطي ىطآٍضزُّبي زاضٍيي ٍظاضر ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي،
ػطم اؾز ٍ هكوَل هؼبظار ّبي زضػِ  3سب  6هبزُ ٍ 19بًَى هؼبظارّبي اؾالهي هيقَز.
هبزُ ٍ -59ظاضر اعالفبر ٍ ؾبيط زؾشگبّْبي اهٌیشي هْلو اًس ثب ّوْبضي ٍظاضر ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ
دعقْي ًیطٍي اًشؾبهي ٍ ؾبظهبى ّبي ًؾبم دعقْي ٍ دعقْي ٍبًًَي ٍ ؾبيط زؾشگبُ ّبي شي ضثظ ،اظ عطيٌ ؾبهبًِ
ّبي هَػَز گعاضـ هطزهي هشرليبى ىطٍـ زاضٍّبي ؾَظ ،هكبضّز زض ؾَظ میطٍبًًَي ،سبضًوبّب ٍ ثؿشطّبي هؼبظي
هقطىي ٌٌّسُ هطاّع ٍ اىطاز هكبضّز ٌٌّسُ زض ؾَظ ،سَنیِ ّبي ّبزض ثْساقشي ٍ زضهبًي ذبضع اظ ضَاثظ ،فٌبنط
سطٍيغ زٌّسُ ي ؾَظ میطٍبًًَي ضا قٌبؾبيي  ،ثِ فٌَاى ضبثظ ٍضبيي ،هَاضز ضا ثِ هطاػـ ٍضبيي افالم ًوبيٌس.
هبزُ  -60ىقبلیز هسيطاى ٍ فَاهل هَطط زض ثؿشطّبي هؼبظي هقطىي ٌٌّسُ ي اىطاز ٍ هطاّع هكبضّز ٌٌّسُ زض ؾَظ
میطٍبًًَي ػٌیي هوٌَؿ اؾز ٍ حؿت هَضز هشرليبى اظ ايي حْن فالٍُ ثط هؼبظار زضػِ دٌغ هبزُ ٍ 19بًَى هؼبظار
اؾالهي  ،ثِ دطزاذز ذؿبضر هقبزل زٍ سب دٌغ ثطاثط فَائس حبنل اظ اضسْبة ػطم هحَْم هيقًَس.
هبزُ ّ -61طّؽ ثِ ّط فٌَاى ثِ عَض گؿشطزُ زاضٍ ،هَاز ٍ ٍؾبئل اؾَبط میط ٍبًًَي ػٌیي ضا ىطاّن ؾبظز ٍ يب هقبًٍز
ٍ هجبقطر ثِ اؾَبط میط ٍبًًَي ػٌیي ثِ عَض ٍؾیـ ًوبيس ٍ يب زض چطذِ سؼبضر ؾَظ ػٌیي ىقبل ٍ يب هَطط ثبقس اظ
ههبزيٌ هَضَؿ هبزُ (ٍ )286بًَى هؼبظار اؾالهي ههَة  1392/2/1هحؿَة هيگطزز.
سجهطُ :اهَال ٍ ٍؾبئل حبنل اظ اضسْبة ػطم ههبزضُ ٍ دؽ اظ ٍاضيع فَائس ثِ حؿبة ذعاًِ زض اذشیبض ٍظاضر
ثْساقز ،زضهبى ٍ آهَظـ دعقْي ٍطاض هي گیطز سب زض ػْز زضهبى ًبثبضٍضي ّعيٌِ گطزز.
هبزُ  -62زٍلز هْلو اؾز ؽطه حساّظط يِ ؾبل دؽ اظ الظم االػطاقسى ٍبًَى ،ثطًبهِ ضيعي ػبهـ زض حَظُ
هْبػطر زاذل ٍ ذبضع اظ ّكَض ثب ّسه اضسَبء ّیيي ٍ ّوي ػوقیز زض ضاؾشبي ثٌس ّبي  13 ٍ 11 ، 10 ، 9ؾیبؾز
ّبي ّلي ػوقیز اثالمي هَبم هقؾن ضّجطي اضائِ ٍ ػْز اػطا ثِ زؾشگبُ ّبي شي ضثظ اثالك ًوبيس.
هبزُ  :63ثِ هٌؾَض سْیِ ًَكِ ضٍظآهس سطاّن ػوقیز ٍ ّسىوٌسّطزى عطحّبي حوبيشي ايي ٍبًَى ،ثب سَػِ ثِ دطاٌّسگي
ذبًَازُّب زض ؾغح ّكَض ،ؾبظهبى طجز احَال ّكَض ،هْلو اؾز ثب ّوْبضي هطّع آهبض ايطاى ٍ ؾبظهبى اهَض هْبػطاى
ٍ اسجبؿ ذبضػي ًؿجز ثِ سَلیس ٍ اًشكبض آهبضّبي هْبػطر ثط حؿت ىطز ٍ ذبًَازُ ثط دبيِي زازُّبي هْبًي دبيگبُ
اعالفبر ػوقیز ّكَض ،ثِ نَضر ؾبالًِ ٍ ّوچٌیي سْیِي ؾبظ ٍ ّبض اىعٍزى طجز ضٍيسازّبي حیبسي ٍ سنییطار
ًكبًي اسجبؿ ذبضػي ّكَض ثِ دبيگبُ اعالفبر ػوقیز ّكَض اٍسام ًوبيس.
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سجهطُ :ؾبظهبى طجز احَال ّكَض ثب ّوْبضي ٍظاضر ذبضػِ هْلو ثِ حيؼ ٍ اضسَبي ّیيیز ؾبهبًِي طجز سنییط
ًكبًي ٍ زؾشطؼ دصيط ًوَزى آى ثطاي ّوِي ايطاًیبى زض ؾغح ػْبًي اؾز.
هبزُ ٍ -64ظاضر اهَض ذبضػِ هْلو اؾز حساّظط سب يِ ؾبل دؽ اظ اثالك ايي ٍبًَى گعاضـ ّلیِ سقْسار ًبقي اظ
هقبّسار ثیي الوللي هطسجظ ثب هؿبئل ػوقیشي ّكَض ضا ثِ هؼلؽ قَضاي اؾالهي ٍ ؾشبز فبلي ػوقیز ٍ ذبًَازُ اضائِ
ٍ ثب ّوِ ًْبزّبي شي ضثظ ّلیِ ؾیبؾزّب ٍ فولْطزّبي ضسػوقیشي ًْبزّبي ثیي الوللي ضا زض ّكَض هشٍَو
ًوبيس.
هبزُ  -65زؾشگبّْبي اػطايي دؽ اظ افالم آظهبيف هَاز ٍ ىطآٍضزُ ّبي مصايي ٍ ٍاضزاسي ٍ هحهَالر سطاضيرشِ،
هَاضز ثیَسطٍضيؿن ،آاليٌسُ ّبي هحیغي ٍ فَاهل قیویبيي سكقكقبر ٍ الَزگي اهَاع ًؿجز ثِ اذشالالر ثبضٍضي يب
ػٌؿي ،سَؾظ هطاػـ شي ضثظ هَؽو ثِ ضفبيز ٍ اػطاي ضَاثظ اثالمي ؾبظهبى دساىٌس میطفبهل هيثبقٌس.
سجهطُ  -ؾبظهبى دساىٌس میط فبهل هَؽو اؾز ثِ سسٍيي زؾشَضالقول اػطايي ثب ّوْبضي زؾشگبّْبي شيطثظ اٍسام
ًوَزُ ٍ دؽ اظ سهَيت ّویشِي زائوي دساىٌس میطفبهل ّكَض ،آى ضا اػطا ًوبيس.
هبزُ ً -66یطٍّبي هؿلح ثب اؾشيبزُ اظ ؽطىیز ٍ اهْبًبر زؾشگبّْبي اػطايي ٍ ؾبظهبى ّبي شيضثظ ذَز زض ظهیٌِ
اضائِ ذسهبر ثْساقشي ،ؾالهز ثبضٍضي ،زضهبى ًبثبضٍضي ،اىعايف اظزٍاعّ ،بّف عالً ٍ افغبي هكًَّبي
ىطظًسآٍضي ٍيػُ ّبضٌّبى ًیطٍّبي هؿلح ٍ ذبًَازُي آًبى ،ثبظًكؿشگبى ٍ ثؿیؼیبى اٍسام ًوبيٌس.
هبزُ  :67زؾشگبُّبي اػطايي هٌسضع زض هبزُ ٍ 5بًَى ذسهبر ّكَضي هيسَاًٌس سْبلیو ذَز زض ايي ٍبًَى ضا اظ عطيٌ
سيبّنًبهِ ٍ فَس ٍطاضزاز ثب ؾبظهبى ثؿیغ هؿشضقيیي ثِ اػطا ثطؾبًٌس.
هبزُ  :68ثِ هٌؾَض حوبيز اظ اظزٍاع ػَاًبى ،ثبًِ هطّعي ػوَْضي اؾالهي ايطاى هْلو اؾز اظ هحل دؽ اًساظ ٍ
ػبضي ٍطو الحؿٌِ ًؾبم ثبًْي ،سؿْیالر ٍطو الحؿٌِ اظزٍاع ثِ ّلیِ ظٍع ّبيي ِّ ثیكشط اظ چْبض ؾبل اظ سبضيد
فَس ايكبى ًگصقشِ ثبقس ٍ سب ٌَّى سؿْیالر اظزٍاع زضيبىز ًْطزُ اًس ثب اٍلَيز ًرؿز دطزاذز ٌّس .سؿْیالر
ٍطو الحؿٌِ ثطاي ّط يِ اظ ظٍع ّب زض ؾبل ّ 1400يشهس هیلیَى ضيبل ٍ ثب زٍضُ ثبظدطزاذز زُ ؾبلِ اؾز.
سجهطُ  :1ثِ هٌؾَض ّبّف ؾي اظزٍاع ،ثبًِ هطّعي ػوَْضي اؾالهي ايطاى هَؽو اؾز سؿْیالر ٍطو الحؿٌِ
اظزٍاع ثطاي ظٍع ّبي ظيط  25ؾبل ٍ ظٍػِ ّبي ظيط  23ؾبل ٍاػس قطايظ زضيبىز سؿْیالر اظزٍاع ضا سب ؾَو يِ
هیلیبضز ضيبل اىعايف زّس.
سجهطُ  :2ثبًْْب ثبيس ثطاي ضوبًز نطىبً يْي اظ ؾِ هَضز افشجبض ؾٌؼي يب يِ ضبهي ٍ ؾيشِ ٍ يب ؾْن ىطز اظ حؿبة
يبضاًِ ّسىٌوٌسي ضا ثِ هٌعلِ ضوبًز ثذصيطًس.
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هؿئَلیز حؿي اػطاي حْن ايي ثٌس ثِ فْسُ ثبًِ هطّعي ٍ ثبًْْبي فبهل ٍ ّلیِ هسيطاى ٍ ّبضٌّبى شي ضثظ هي
ثبقس .فسم اػطا يب سأذیط زض دطزاذز سؿْیالر سرلو هحؿَة قسُ ٍ ٍبثل دیگیطي زض هطاػـ شي نالح هي ثبقس.
ّوچٌیي سوبهي ثبًْْب هَؽيٌس ثِ نَضر هبّبًِ سقساز سؿْیالر ٍطو الحؿٌِ اظزٍاع دطزاذشي ٍ سقساز اىطاز زض ًَثز
زضيبىز ايي سؿْیالر ضا ثِ نَضر فوَهي افالم ٌٌّس.
سجهطُ  :3هجلل ثیؿز ّعاض هیلیبضز ضيبل اظ هٌبثـ ايي ثٌس ثطاي سأهیي ػْیعيِ ظٍػْبيي ِّ هشَبضي زضيبىز ّبالّبي
ايطاًي زض ؾَو زٍيؿز هیلیَى ضيبل سب دبًهس هیلیَى ضيبل ّؿشٌس ثِ ؾشبز اػطايي ىطهبى حضطر اهبم اذشهبل هي
يبثس .اؾشيبزُ ٌٌّسگبى اظ ايي افشجبض هؼبظ ثِ زضيبىز ٍام اظزٍاع ًیؿشٌس.
سجهطُ  :4زض ؾبلْبي ثقس اظ  1400حساٍل ثِ اًساظُ ًطخ سَضم ؾبالًِ ثِ هجبلل هَضَؿ هبزُ ٍ سجهطُ ّبي آى اضبىِ هي
گطزز.
هبزُ  :69ثبًِ هطّعي ػوَْضي اؾالهي ايطاى هَؽو اؾز زض ضاؾشبي اػطاي ثٌس (ر) هبزُ ٍ 102بًَى ثطًبهِ قكن
سَؾقِ اظ عطيٌ ثبًْْبي فبهل هجلل ًِ ّعاض هیلیبضز ضيبل اظ ّط هحل اظ ػولِ هٌبثـ ؾذطزُ ّبي دؽ اًساظ ٍ ػبضي
ٍطو الحؿٌِ ًؾبم ثبًْي ثِ سيْیِ ًؿجز ثِ دطزاذز سؿْیالر ٍطو الحؿٌِ ٍزيقِ يب ذطيس يب ؾبذز هؿْي (ثٌب ثِ
زضذَاؾز ذبًَاض) ثب ثبظدطزاذز حساّظط ثیؿز ؾبلِ ثطاي ذبًَازُ ّبي ىبٍس هؿْي ِّ زض ؾبل  1399ثِ ثقس نبحت
ىطظًس ؾَم ثِ ثقس قسُ يب هي قًَس ثِ هیعاى يِ هیلیبضز ٍ دبًهس هیلیَى ضيبل اٍسام ًوبيس.
سجهطُ :1ثبًِ هطّعي هْلو اؾز زض ضاؾشبي اػطاي ثٌس (ص) هبزُ ٍ 102بًَى ثطًبهِ قكن سَؾقِ اظ عطيٌ ثبًْْبي
فبهل هجلل چْبض ّعاض ٍ قكهس هیلیبضز ضيبل اظ ّط هحل اظ ػولِ هٌبثـ ؾذطزُ ّبي دؽ اًساظ ٍ ػبضي ٍطو الحؿٌِ
ٍزيقِ يب ذطيس يب ؾبذز هؿْي (ثٌب ثِ زضذَاؾز ذبًَاض) ثب ثبظ دطزاذز حساّظط زُ ؾبلِ ثطاي ذبًَازُ ّبي ىبٍس
هؿْي ثِ قطح شيط اٍسام ًوبيس:
الو :ذبًَاضّبي نبحت زٍ ىطظًس سب ؾَو زٍ ّعاض هیلیبضز ضيبل ثِ ّط يِ اظ ظٍػیي ثِ هیعاى يِ هیلیبضز ضيبل
ة  :ذبًَاضّبي نبحت يِ ىطظًس سب ؾَو ّعاض ٍ قكهس هیلیبضز ضيبل ثِ ّط يِ اظ ظٍػیي ثِ هیطاى ّكشهس هیلیَى
ضيبل
ح :ذب ًَاضّبي زٍ ًيطُ (ظٍع ٍ ظٍػِ) سب ؾَو ّعاض هیلیبضز ضيبل ثِ ّط يِ اظ ظٍػیي ثِ هیعاى دبًهس هیلیَى ضيبل
اٍسام ًوبيس.
سجهطُ  :2زض ؾبلْبي ثقس اظ  1400حساٍل ثِ اًساظُ ًطخ سَضم ؾبالًِ ثِ هجبلل هَضَؿ هبزُ ٍ سجهطُ ّبي آى اضبىِ هي
گطزز.
هبزُ  -70فسم اػطاي احْبم ايي ٍبًَى زض اضسجبط ثب ًْبزّبي ظيط ًؾط هَبم هقؾن ضّجطي ثب اشى ايكبى هي ثبقس.
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هبزُ  -71هؿشٌْيیي اظ اػطاي ايي ٍبًَى ،فالٍُ ثط ػجطاى ذؿبضار ٍاضزُ ٍ افوبل هؼبظار هَضَؿ هبزُ (ٍ )19بًَى
ضؾیسگي ثِ سرليبر ازاضي ثِ هؼبظار حجؽ يب ػعاي ًَسي زضػِ  4يب ٍ 5بًَى هؼبظار اؾالهي ههَة 1392/2/1
هحَْم هي قًَس.
سجهطُ -1هَبهبر هَضَؿ هبزُ ٍ 71بًَى هسيطيز ذسهبر ّكَضي ههَة 1386/7/8چٌبًچِ زض اػطاي احْبم ايي
ٍبًَى ًبؽط ثِ ٍؽبيو ذَز اّوبل يب سطُ ىقل يب هوبًقز ًوبيٌس ،فالٍُ ثط هؼبظار نسض ايي هبزُ ثِ  5سب  15ؾبل
هحطٍهیز اظ حًََ اػشوبفي (هَضَؿ هبزُ ٍ 26بًَى هؼبظار اؾالهي) هحَْم هي قًَس.
سجهطُ  -2ؾبظهبى ثبظضؾي ّل ّكَض ٍ ًْبزّبي اهٌیشي زض حَظُ ًؾبضسي ذَيف هْليٌس هؿشٌْيیي اظ اػطاي ايي ٍبًَى
ضا قٌبؾبيي ًوَزُ ٍ ثِ هطاػـ ٍضبيي هقطىي ًوبيٌس .زض اػطاي ايي حْن هَبم ٍضبئي هْلو اؾز ًؿجز ثِ گعاضقْبي
ٍانلِ ٍ قَْائیِ ّبي هطزهي ضؾیسگي ٌّس.
سجهطُ  -3زؾشگبُّبي هصَّض زض هبزُ ٍ 29بًَى ثطًبهِ قكن سَؾقِ ،هْلو ثِ اضائِ گعاضـ فولْطز قف هبِّ ثِ ؾشبز
هلي ػوقیز هيثبقٌس .ؾشبز هلي ػوقیز هَؽو اؾز گعاضـ قف هبِّي ذَز ضا ثِ ؾشبز فبلي ػوقیز ٍ ذبًَازُ
ٍ هؼلؽ قَضاي اؾالهي اضائِ زّس .ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزػِ هْلو اؾز اظ ؾبل زٍم اػطاي ايي ٍبًَى ،افشجبض هطسجظ ثب
هَضَؿ ػوقیز زض زؾشگبُّب ضا ثِ دیكٌْبز ؾشبز هلي ػوقیز زض ثَزػِ ؾٌَاسي ثط اؾبؼ هیعاى فولْطز هٌؾَض ًوبيس.
سجهطُ  -4ضؾیسگي ٍضبيي هَضَؿ ايي هبزُ هبًـ اظ ضؾیسگي زيَاى فسالز ازاضي ٍ ّیبر ّبي ضؾیسگي ثِ سرليبر
ازاضي ًوي ثبقس.
هبزُ  -72زض ضاؾشبي اػطاي ؾیبؾز ّبي ّلي ػوقیز ٍ ذبًَازُ ٍ ثٌسّبي  70 ٍ 46 ٍ 45ؾیبؾز ّبي ّلي ثطًبهِ
قكن سَؾقِ ٍ هبزُ ٍ 45بًَى سٌؾین ثركي اظ هَطضار هبلي زٍلز ( )2ههَة 1393/12/4هَضَؿ اػطاي ًَكِ
هٌْسؾي ىطٌّگي ّكَض ٍ ؾٌس ػوقیز ٍ سقبلي ذبًَازُ ٍ هَاز ٍ 123 ٍ 104 – 103 – 102 -94 – 73بًَى ثطًبهِ
قكن سَؾقِ احْبم هَطض زض ايي ٍبًَى الظم االػطا اؾز .زٍلز هْلو اؾز ػْز اػطاي احْبم ايي ٍبًَى ،ثَزػِ
الظم ضا زض ٍَاًیي ثَزػِ ؾٌَاسي ٍ زض ضزيو ّبي هكرم اظ هحل زضآهسّبي شيل ثط حؿت ًیبظ سبهیي ٍ اذشهبل
زّس:
 -1افشجبضار ّعيٌِ اي :
الو -يِ زضنس اظ افشجبضار ثَزػِ ّلیِ زؾشگبُ ّب – ًْبزّب ٍ هَؾؿبر هَضَؿ هبزُ ٍ 29بًَى ثطًبهِ قكن
سَؾقِ ٍ هٌسضع زض ٍبًَى ثَزػِ ِّ ثِ ًحَي اظ اًحبء اظ افشجبضار زٍلشي اؾشيبزُ هي ٌٌّس ثِ اؾشظٌبء ىهَل ٍ1
ّ 6 ٍ 4عيٌِ اي ٍ قطّز ّبي ظيبى زُ
ة -يِ زضنس( )%1اظ افشجبضار هبلیبر ثط اضظـ اىعٍزُ
ح -يِ زضنس( )%1اظ افشجبضار ػسٍل ّسىوٌسي يبضاًِ ّب
ر -هجلل ؾِ زضنس( )%3اظ هحل هَضَؿ هبثِ الشيبٍر ًطخ اضظ
ص-زُ زضنس( )%10هٌبثـ حبنل اظ اػطاي هبزُ (ٍ )37بًَى سٌؾین ثركي اظ هَطضار هبلي زٍلز ( (،)2هبلیبر
ؾالهز)
23

ع-دٌؼبُ زضنس( )%50هٌبثـ حبنل اظ هبلیبر ثط ذبًِّبي ذبلي
ؽ-حصه يبضاًِ ؾِ زِّ ّبي آذط
ح-نس زضنس( )%100اظ هحل اىعايف  20زضنسي ػطاين سرليبر ضاًٌسگي
خ-ؾي زضنس( )%30اػطاي انل ٍ 49بًَى اؾبؾي (زضآهس حبنل اظ ضجظ اهَال ًبهكطٍؿ)
ز-هٌبثـ حبنل ػطيوِ ّبي هصَّض زض هشي ايي ٍبًَى
ض-نس زضنس ( )%100زضآهس حبنل اظ اىعايف  900ضيبلي ثِ سقطىِ ّط هشط هْقت گبظ ههطىي ٍاحسّبي
سَلیسٌٌّسُ ىَالز
ظ-نس زضنس ( )%100زضآهس حبنل اظ اىعايف  1000ضيبل ثِ اظاي ّط هشط هْقت ىطٍـ آة قطة قْطي
هكشطّبى دطههطه آة اظ عطيٌ قطّشْبي آثيبي قْطي ٍ ٍاضيع ثِ حؿبة ذعاًِ
ؼ-نس زضنس( )%100زضآهس حبنل اظ اىعايف  3ثطاثطي ػطاين هطثَعِ ثِ ّبال ،سؼْیعار ٍ زاضٍّبي ٍبچبً
ـ -نس زضنس( )%100ػطاين سقعيطار حبنل اظ احشْبض ٍ گطاى ىطٍقي
لّ -بضثط ثؿشِ ّبي اضائِ زٌّسُ ذسهبر هربثطاسي فالٍُ ثط ٍیوز ّط دیبهِ هجلل زُ ضيبل اظ اؾشيبزُ ٌٌّسُ
ذسهبر هصَّض زضيبىز ٍ ػعء هٌبثـ ايي ٍبًَى ٍطاض گیطز.
 -2افشجبضار سولِ زاضايي ّبي ؾطهبيِ اي – فوطاًي :
هجلل  3زضنس اظ هحل افشجبضار سولِ زاضايي ّبي ؾطهبيِ اي ثبثز احساص ،سْویل ٍ سؼْیع دطٍغُ ّب ٍ
سؼْیعار ٍ اهْبًبر هطسجظ ثب ايي ٍبًَى
سجهطُ  -1زثیطذبًِ ؾشبز هلي ػوقیز ،ثط عطح ّب ،ثطًبهِ ٍ فولْطز ايي افشجبضار ًؾبضر هي ًوبيس.
سجهطُ  -2افشجبضار ايي هبزُ نس زضنس( )%100سرهیم سلَي قسُ ٍ ثِ فٌَاى ّوِ دؽ اظ سرهیم ثِ ّعيٌِ
ٍغقي هٌؾَض هيقَز.
هبزُ  -73ثِ هَػت ايي ٍبًَىٍ ،بًَى سٌؾین ذبًَازُ ٍ ػوقیز ههَة ٍ ٍ 1372/2/26بًَى انالحیِ آى ههَة
ٍ ٍ 1388/2/22بًَى انالح ٍَاًیي سٌؾین ذبًَازُ ٍ ػوقیز ؾبل  ،1392/3/29هبزُ ٍ« 76بًَى ّبض» ههَة
 1369/8/29ثب انالحبر ٍ الحبٍبر ثقسي ٍ هبزُ ٍ 3بًَى سنصيِ ثب قیط هبزض ٍ حوبيز اظ هبزضاى زض زٍضاى قیطزّي
ههَة  1374/12/22ثب انالحبر ٍ الحبٍبر ثقسي ٍ ّوچٌیي ّلیِ ٍَاًیي ،ضَاثظ ٍ زؾشَضالقولْبي هكًَ ّبّف
ىطظًسآٍضي ،سحسيس ٌٌّسُ ػوقیز ٍ هطسجظ ثب سٌؾین ذبًَازُ ،فَینؾبظي ٍ افوبل ٌٌّسُ هحسٍزيز زض اضائِ ذسهبر
ضىبّي ثط اؾبؼ سقساز ىطظًس ٍ هنبيط ؾیبؾز ّبي ّلي ػوقیز ٍ هحسٍزيزّبي هطثَط ثِ سقساز ىطظًس زض ثٌس  4هبزُ
ٍ 68بًَى ذسهبر ّكَضي ،هبزُ ٍ 86بًَى سأهیي اػشوبفي ،هبزُ ٍ 8بًَى سٌؾین ثركي اظ هَطضار هبلي زٍلز لنَ
هیكًَس.
سجهطُّ :لیِ زؾشگبّْبي اػطائي ّكَض هْليٌس ؽطه هسر زٍ هبُ دؽ اظ الظم االػطاقسى ايي ٍبًَى ،اهْبًبر ٍ ثَزػِ
ّبي هطسجظ ثب سٌؾین ذبًَازُ ضا ثِ اػطاي ايي ٍبًَى سرهیم زازُ ٍ ثِ ثبظًگطي ٍ انالح هَطضار ٍ آيیي ًبهِّب ٍ
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ضَاثظ ازاضي ٍ هبلي ٍ اؾشرساهي هطسجظ ثط اؾبؼ احْبم ايي ٍبًَى زض ػْز اىعايف ىطظًسآٍضي اٍسام ٍ گعاضـ
فولْطز ذَز ضا ثِ هؼلؽ ٍ ًْبزّبي شيطثظ اضائِ ًوبيٌس.
هبزُ  :74هسر ظهبى آظهبيكي ايي ٍبًَىّ ،يز ؾبل دؽ اظ الظم االػطاقسى ايي ٍبًَى ذَاّس ثَز ٍ دؽ اظ آى ثب
سهَيت هؼلؽ ٍبثل سوسيس اؾز.
ٍبًَى ىًَ هكشول ثط  74هبزُ زض ػلؿِ هَضخ ّيشن ثْوي هبُ يْْعاض ٍ ؾیهس ٍ ًَز ٍ ًِ ّویؿیَى هكشطُ ػَاًي
ػوقیز ٍ حوبيز اظ ذبًَازُ هؼلؽ قَضاي اؾالهي هغبثٌ انل ّكشبز ٍ دٌؼن (ٍ )85بًَى اؾبؾي سهَيت گطزيس.
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