هبٗ ٕٞثشٗبٓ ٝ ٚثٞدرً ٚؾٞس

كقَ ا - ٍٝتؼبسيق
ٓبد - 1 ٙتؼشيق افطالصبت ٓ٘ذسد دس ايٖ هبٗ ٕٞث ٚهشاس صيش اعت:
ث٘ذ  - 1عبصٓبٕ ٘ٓ -ظٞس اص عبصٓبٕ ثشٗبٓ ٝ ٚثٞدر ٚاعت.
ث٘ذ  - 2ثشٗبٓ ٚدساصٓذت ٘ٓ -ظٞس ثشٗبٓ ٚايغت ً ٚمٖٔ إٓ تٞعؼ ٚاهتقبدي  ٝارتٔبػي ثشاي يي دٝسٙ
دٛغبُ ٚيب هٞالٗي تش ثؼ٘ٞإ سأ٘ٛبي ثشٗبٓ ٚسيضي ٛبي پ٘زغبُ ٚپيؼ ثي٘ي ٓي ؽٞد.
ث٘ذ  - 3ثشٗبٓ ٚػٔشاٗي پ٘زغبُ٘ٓ - ٚظٞس ثشٗبٓ ٚربٓؼي اعت ً ٚثشاي ٓذت پ٘ذ عبٍ ت٘ظيْ  ٝث ٚتقٞيت
ٓزِغيٖ ٓي سعذ  ٝمٖٔ إٓ ٛذكٜب  ٝعيبعتٜبي تٞعؼ ٚاهتقبدي  ٝارتٔبػي هي ٔٛبٕ ٓذت ٓؾخـ
ٓي ؽٞد .دس ايٖ ثشٗبًِٓ ٚي٘ٓ ٚبثغ ٓبُي دُٝت ٔٛ ٝچ٘يٖ ٓ٘بثؼي ً ٚاص هشف ؽشًتٜبي دُٝتي  ٝثخؼ
خقٞفي فشف ػِٔيبت ػٔشاٗي ٓي گشدد اص يي هشف  ٝاػتجبسات ربسي  ٝػٔشاٗي دُٝت ٛ ٝضي٘ٛ ٚبي
ػٔشاٗي ؽشًتٜبي دُٝتي  ٝثخؼ خقٞفي اص هشف ديگش رٜت ٝف ٍٞثٛ ٚذكٜبي ٓزًٞس پيؼ ثي٘ي ٓي
گشدد.
ث٘ذ  - 4ثشٗبٓ ٚعبالٗ٘ٓ - ٚظٞس ثشٗبٓ ٚػِٔيبت ارشائي دُٝت اعت ً ٚعبالٗ ٚت٘ظيْ ٔٛ ٝشا ٙثٞدرًَ ٚ
ًؾٞس توذيْ ٓزِظ ؽٞساي ِٓي ٓي گشدد  ٝمٖٔ إٓ دس هبُت ٛذكٜب  ٝعيبعتٜبي ٓ٘ذسد دس ثشٗبٓٚ
ػٔشاٗي پ٘زغبُٛ ٚذكٜبي ٓؾخـ  ٝػِٔيبت ارشائي عبالٗٛ ٚش دعتگب ٙارشائي ثب اػتجبس ٓشثٞه تؼييٖ ٓي
ؽٞد.
ث٘ذ  - 5ثٞدر ٚػٔٓٞي دُٝت ٘ٓ -ظٞس ثٞدر ٚأي اعت ً ٚدس إٓ ثشاي ارشاي ثشٗبٓ ٚعبالٗ٘ٓ ٚبثغ ٓبُي الصّ
پيؼ ثي٘ي  ٝاػتجبسات ربسي  ٝػٔشاٗي دعتگبٜٛبي ارشائي تؼييٖ ٓي ؽٞد.
ث٘ذ  - 6اػتجبسات ربسي ٘ٓ -ظٞس اػتجبساتي اعت ً ٚدس ثشٗبٓ ٚػٔشاٗي پ٘زغبُ ٚثقٞست ًِي  ٝدس ثٞدرٚ
ػٔٔي دُٝت ث ٚتلٌيي رٜت تأٓيٖ ٛضي٘ٛ ٚبي ربسي دُٝت ٔٛ ٝچ٘يٖ ٛضي٘ٗ ٚگٜذاؽت عطش كؼبُيتٜبي
اهتقبدي  ٝارتٔبػي دُٝت پيؼ ثي٘ي ٓي ؽٞد.
ث٘ذ  - 7اػتجبسات ػٔشاٗي ٘ٓ -ظٞس اػتجبساتي اعت ً ٚدس ثشٗبٓ ٚػٔشاٗي پ٘زغبُ ٚثقٞست ًِي  ٝدس ثٞدرٚ
ػٔٓٞي دُٝت ث ٚتلٌيي رٜت ارشاي هشصٜبي ػٔشاٗي (اػتجبسات ػٔشاٗي حبثت) ٔٛ ٝچ٘يٖ تٞعؼٛ ٚضي٘ٚ
ٛبي ربسي ٓشثٞه ث ٚثشٗبٓٛ ٚبي اهتقبدي  ٝارتٔبػي دُٝت (اػتجبسات ػٔشاٗي ؿيشحبثت) پيؼ ثي٘ي ٓي
ؽٞد.
ث٘ذ  - 8ػِٔيبت ارشائي ٘ٓ -ظٞس كؼبُيتٜبي ربسي  ٝهشصٜبي ػٔشاٗي دعتگبٜٛبي ارشائي اعت ً ٚدس
ثشٗبٓ ٚعبالٗٓ ٚؾخـ ٓي گشدد.
ث٘ذ  - 9كؼبُيت ربسي ٓ٘ظٞس يي عِغِ ٚػِٔيبت  ٝخذٓبت ٓؾخقي اعت ً ٚثشاي تضون ثخؾيذٕ ثٚ
ٛذكٜبي ثشٗبٓ ٚعبالِٗٓ ٚي يي عبٍ ارشا ٓي ؽٞد ٛ ٝضي٘ ٚإٓ اص ٓضَ اػتجبسات ربسي تأٓيٖ ٓي گشدد.
ث٘ذ  - 11هشس ػٔشاٗي ٘ٓ -ظٞس ٓزٔٞػ ٚػِٔيبت  ٝخذٓبت ٓؾخقي اعت ً ٚثشاعبط ٓطبُؼبت تٞريٜي
ك٘ي  ٝاهتقبدي يب ارتٔبػي ً ٚتٞعو دعتگب ٙارشايي اٗزبّ ٓي ؽٞد هي ٓذت ٓؼيٖ  ٝثب اػتجبس ٓؼيٖ
ثشاي تضون ثخؾيذٕ ثٛ ٚذكٜبي ثشٗبٓ ٚػٔشاٗي پ٘زغبُ ٚث ٚفٞست عشٓبي ٚگزاسي حبثت ؽبَٓ ٛضي٘ٛ ٚبي
ؿيشحبثت ٝاثغت ٚدس دٝسٓ ٙطبُؼ ٝ ٚارشا ٝيب ٓطبُؼبت ارشا ٓي گشدد ٝتٔبّ يب هغٔتي اص ٛضي٘ٛ ٚبي ارشاي إٓ
اص ٓضَ اػتجبسات ػٔشاٗي تأٓيٖ ٓي ؽٞد ٝث ٚعٞٗ ٚع اٗتلبػي  ٝؿيش اٗتلبػي ٓ ٝطبُؼبتي توغيْ ٓي
گشدد:
اُق  -هشس ػٔشاٗي اٗتلبػي٘ٓ :ظٞسهشصي اعت ً ٚدس ٓذت ٓؼوُٞي پظ اص ؽشٝع ث ٚثٜش ٙثشداسي ػال ٙٝثش
تأٓيٖ ٛضي٘ٛ ٚبي ر بسي  ٝاعتٜالى عشٓبي ٚعٞد ٓت٘بعجي ث ٚتجؼيت اص عيبعت دُٝت سا ٗيض ػبيذ ٗٔبيذ.
ة  -هشس ػٔشاٗي ؿيش اٗتلبػي٘ٓ :ظٞس هشصي اعت ً ٚثشاي اٗزبّ ثشٗبٓٛ ٚبي سكب ٙارتٔبػي  ٝػِٔيبت
صيشث٘بيي  ٝيب اصذاث عبختٔبٕ  ٝتأعيغبت رٜت تغٜيَ ًِيٝ ٚظبيق دُٝت ارشا ٓي گشدد ٛ ٝذف افِي إٓ
صق ٍٞدسآٓذ ٗٔي ثبؽذ.
پ  -هشس ٓطبُؼبتي٘ٓ :ظٞس هشصي اعت ً ٚثشاعبط هشاسداد ثيٖ عبصٓبٕ  ٝعبيش دعتگبٛ ٙبي ارشائي ثب
ٓؤعغبت ػِٔي  ٝيب ٓطبُؼبتي ٓتخقـ ثشاي ثشسعي خبفي ارشاء ٓي گشدد.
ث٘ذ  - 11دعتگب ٙارشائي ٘ٓ -ظٞس ٝصاستخبٗٗ ،ٚيشٛٝب  ٝعبصٓبٜٗبي تبثؼ ٚاستؼ ؽب٘ٛؾبٛي ،اعتبٗذاسي يب
كشٓبٗذاسي ًَ ،ؽٜشداسي ٓ ٝؤعغٝ ٚاثغت ٚث ٚؽٜشداسيٓ ،ؤعغ ٚدُٝتيٓ ،ؤعغٝ ٚاثغت ٚث ٚدُٝت،
ؽشًت دُٝتيٓ ،ؤعغ ٚػٔٓٞي ػبّ أُ٘لؼٓ ٝ ٚؤعغ ٚاػتجبسي تخققي اعت ً ٚػٜذ ٙداس ارشاي
هغٔتي اص ثشٗبٓ ٚعبالٗ ٚثؾٞد.
ث٘ذ  - 12دعتگبٓ ٙغئ ٍٞثٜش ٙثشداسي ٘ٓ -ظٞس دعتگبٛي اعت ً ٚپظ اص ارشا  ٝتٌٔيَ هشس ػٔشاٗي هجن
هٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات ٓشثٞه ٓٞظق ث ٚثٜش ٙثشداسي ٗ ٝگٜذاسي اص إٓ ٓي گشدد .ايٖ دعتگب ٌٖٔٓ ٙاعت ٔٛبٕ
دعتگب ٙارشا ً٘٘ذ ٙهشس  ٝيب دعتگب ٙديگشي ثبؽذ.
ث٘ذ  - 13افالصبتي ً ٚدس ايٖ هبٗ ٕٞتؼشيق ٗؾذ ٙاعت هجن تؼبسيق ٓ٘ذسد دس هبٗٓ ٕٞضبعجبت ػٔٓٞي

خٞاٛذ ثٞد.
كقَ د - ّٝؽٞساي اهتقبد
ٓبد - 2 ٙث٘ٓ ٚظٞس ٛذايت  ْٛ ٝآ٘ٛگ ًشدٕ آٞس اهتقبدي ًؾٞس ؽٞسايي ٓشًت اص ٝصيشإ ثؾشس صيش  ٝسئيظ
ًَ ثبٗي ٓشًضي ايشإ ث ٚسيبعت ٗخغت ٝصيش ث٘بّ ؽٞساي اهتقبد تؾٌيَ ٓي ؽٞد:
ٝصيش داسايي.
ٝصيش اهتقبد.
ٝصيش ًبس ٝآٞس ارتٔبػي.
ٝصيش ًؾبٝسصي ٘ٓ ٝبثغ هجيؼي.
ٝصيش تؼب ٝ ٕٝآٞس سٝعتبٛب.
ٝصيش ٓؾبٝس  ٝسئيظ عبصٓبٕ ثشٗبٓ ٝ ٚثٞدر.ٚ
يٌي اص ٝصيشإ ٓؾبٝس ث ٚاٗتخبة ٗخغت ٝصيش.
دس رِغبت ؽٞسي ثشصغت مشٝست عبيش ٝصيشإ ٗيض ؽشًت خٞا٘ٛذ ًشد.
ٓبد - 3 ٙؽٞساي اهتقبد ٝظبيق صيش سا ػٜذ ٙداس خٞاٛذ ثٞد:
 - 1تؼييٖ ٛذكٜبي ًِي ثشٗبٓٛ ٚبي ػٔشاٗي ًؾٞس.
 - 2ثشسعي خو ٓؾي ٛب  ٝعيبعتٜبي اهتقبدي  ٝارتٔبػي رٜت هشس دس ٛيئت ٝصيشإ.
 - 3اظٜبس ٗظش ٗغجت ث ٚثشٗبٓٛ ٚبي ػٔشاٗي د ٛت هشس دس ٛيئت ٝصيشإ.
 - 4تؼييٖ خو ٓؾي ت٘ظيْ ثٞدرً ًَ ٚؾٞس.
 - 5ثشسعي ثٞدرً ًَ ٚؾٞس ثشاي هشس دس ٛيئت ٝصيشإ.
 - 6اتخبر تقٔيْ دسثبسٓ ٙغبئِي ًٓ ٚغئٞالٕ دعتگبٜٛبي ارشائي دس صٓي٘ ٚارشاي هشصٜب  ٝكؼبُيتٜب ثب إٓ
ٓٞار ٝ ٚدس ؽٞسي ٓطشس ٓي ٗٔبي٘ذ.
 - 7تقٞيت اف ٝ ٍٞعيبعتٜب  ٝمٞاثو ٓشثٞه ث ٚاػطبي ٝاّ اص ٓضَ اػتجبسات ػٔشاٗي ثٓ ٚؤعغبت دُٝتي ٝ
ؽشًتٜبي دُٝتي  ٝعبيش ٓؤعغبت دس ثخؼ ػٔٓٞي  ٝؽٜشداسيٜب ث ٚپيؾٜ٘بد ٝصاست داسايي  ٝعبصٓبٕ.
 - 8تقٞيت اف ٝ ٍٞعيبعتٜب  ٝمٞاثو ٓشثٞه ث ٚاػطبي ٝاّ  ٝيب ٓؾبسًت دُٝت دس عشٓبي ٚگزاسي ٓؤعغبت
خقٞفي اص هشين ثبٌٜٗب ٓ ٝؤعغبت اػتجبسي تخققي ث ٚپيؾٜ٘بد ٝصاست داسايي  ٝعبصٓبٕ.
 - 9تقٞيت اف ٝ ٍٞعيبعتٜب  ٝمٞاثو ٓشثٞه ث ٚاخز ٝاّ  ٝاػتجبسات خبسري ً ٚتٞعو ًٔيت ٚاي ٓشًت اص
ٗٔبي٘ذگبٕ ٝصاست داساييٝ ،صاست اهتقبد  ٝعبصٓبٕ  ٝثبٗي ٓشًضي ايشإ ت٘ظغْ  ٝپيؾٜ٘بد خٞاٛذ ؽذ.
 - 11ثشعي  ٝاظٜبسٗظش ٗغجت ث ٚآئيٖ ٗبٓٛ ٚب ٓ ٝوشسات ٓشثٞه ث ٚارشاي ايٖ هبٗ ٝ ٕٞهٞاٗيٖ ثشٗبٓٛ ٚبي
ػٔشاٗي پ٘زغبُ ًٚ ٚتٞعو عبصٓبٕ تٜيٓ ٚي ؽٞد رٜت هشس  ٝتقٞيت دس ٛيئت ٝصيشإ.
ٝ - 11ظبيلي ً ٚدس عبيش هٞاٗيٖ ثٛ ٚيئت ػبُي ثشٗبٓٓ ٚض ٍٞگشديذ ٙاعت اص تبسيخ ارشاي ايٖ هبٗ ٕٞثؼٜذٙ
ؽٞساي اهتقبد خٞاٛذ ثٞد.
تجقشٝ - ٙظيل ٚدثيشخبٗ ٚؽٞساي اهتقبد دس عبصٓبٕ ػٜذ ٙداس خٞاٛذ ثٞد.
كقَ ع - ّٞعبصٓبٕ ثشٗبٓ ٝ ٚثٞدرٚ
ٓبد - 4 ٙعبصٓبٕ ثشٗبٓ ٝ ٚثٞدرٓ ٚؤعغ ٚدُٝتي اعت ً ٚصيش ٗظش ٗخغت ٝصيش اداسٓ ٙي ؽٞد  ٝسئيظ إٓ
عٔت ٝصيش ٓؾبٝس سا داسا خٞاٛذ ثٞد.
ٓبدٝ - 5 ٙظبيق  ٝاختيبسات عبصٓبٕ دس صٓي٘ ٚثشٗبٓ ٚسيضي ،ت٘ظيْ ثٞدرٗ ٝ ٚظبست ثوشاس صيش اعت:
 - 1اٗزبّ ٓطبُؼبت  ٝثشسعيٜبي اهتقبدي  ٝارتٔبػي ث٘ٓ ٚظٞس ثشٗبٓ ٚسيضي  ٝت٘ظيْ ثٞدر ٝ ٚتٜيٚ
گضاسؽٜبي اهتقبدي  ٝارتٔبػي.
 - 2تٜي ٚثشٗبٓ ٚدساصٓذت يب تجبدٍ ٗظش ثب دعتگبٜٛبي ارشايي  ٝتغِيْ إٓ ث ٚؽٞساي اهتقبد.
 - 3تٜي ٚثشٗبٓ ٚػٔشاٗي پ٘زغبُ ٚهجن كقَ چٜبسّ ايٖ هبٗ.ٕٞ
 - 4پيؾٜ٘بد خو ٓؾي ٛب  ٝعيبعتٜبي ٓشثٞه ث ٚثٞدرً ًَ ٚؾٞس ث ٚؽٞساي اهتقبد.
 - 5تٜي ٝ ٚت٘ظيْ ثٞدرً ًَ ٚؾٞس.
ٗ - 6ظبست ٓغتٔش ثش ارشاي ثشٗبٓٛ ٚب  ٝپيؾشكت عبالٗ ٚآٜٗب هجن ٓلبد كقَ ٗ ْٜايٖ هبٗ.ٕٞ
 ْٛ - 7آ٘ٛگ ٗٔٞدٕ سٝؽٜب  ٝثشٗبٓٛ ٚبي آٓبسي ًؾٞس.
 - 8اسصؽيبثي ًبسآئي  ٝػٌِٔشد دس دعتگبٜٛبي ارشايي ًؾٞسي  ٝگضاسػ إٓ ثٗ ٚخغت ٝصيش.
 - 9ثشسعي گضاسؽٜب ٓ ٝغبئِي ً ٚثبيذ دس ؽٞساي اهتقبد ٓطشس ؽٞد.
ٓبدٓ - 6 ٙؼبٗٝبٕ عبصٓبٕ ث ٚپيؾٜ٘بد سئيظ عبصٓبٕ ٞٓ ٝاكوت ٗخغت ٝصيش ثٔٞرت كشٓبٕ ٔٛبيٗٞي ٓ٘قٞة
ٓي ؽٗٞذ ٓ ٝؾٔٓ ٍٞوشسات ٓشثٞه ثٓ ٚؼبٗٝبٕ ٝصاستخبٗٛ ٚب ٓي ثبؽ٘ذ.
كقَ چٜبسّ  -تٜي ٚثشٗبٓٛ ٚبي ػٔشاٗي پ٘زغبُٚ
ٓبد - 7 ٙعبصٓبٕ ثبيذ هجَ اص پبيبٕ ٛش دٝس ٙثشٗبٓ ٚػٔشاٗي پ٘زغبُ ٚثشٗبٓ ٚدٝس ٙثؼذ سا ثشاعبط پيؾٜ٘بدٛبي
دعتگبٜٛبي ارشائي ٓ ٝطبُؼبت خٞد  ٝتِلين آٜٗب ثب دسٗظش گشكتٖ اُٞٝيتٜب تٜي ٝ ٚث ٚؽٞساي اهتقبد تغِيْ

ٗٔبيذ تب پظ اص ثشسعي  ٝتأئيذ ثشاي هشس دس ٛيئت ٝصيشإ اسعبٍ داسد.
ٓبد - 8 ٙدُٝت ثبيذ صذاهَ ؽؼ ٓب ٙهجَ اص پبيبٕ ٛش دٝس ٙثشٗبٓ ٚاليض ٚثشٗبٓ ٚدٝس ٙثؼذ سا رٜت تقٞيت ثٚ
ٓزِظ توذيْ ٗٔبيذ.
ٓبد - 9 ٙثشٗبٓٛ ٚبي ًِي ػِٔيبت ارشائي ثخؾٜبي ٓختِق ؽبَٓ ٗٞع  ٝصزْ ػِٔيبت  ٝاػتجبسات ٓشثٞه دس
هبُت ثشٗبٓ ٚػٔشاٗي كٞم ث ٚتقٞيت ًٔيغيٜٗٞبي ثشٗبٓٓ ٚزِغيٖ خٞاٛذ سعيذ.
ٓبد - 11 ٙث٘ٓ ٚظٞس تجبدٍ ٗظش دس تٜي ٚثشٗبٓٛ ٚبي ػٔشاٗي  ٝايزبد ٔٛب٘ٛگي دس ػِٔيبت دعتگبٜٛبي
ارشائي ٔٛ ٝچ٘يٖ ايزب د ٔٛب٘ٛگي ثيٖ ٓؤعغبت ػٔٓٞي  ٝثخؼ خقٞفي  ٝتطجين ثشٗبٓٛ ٚب ثب
اصتيبربت ٓ٘بهن ٓختِق ًؾٞس عبصٓبٕ ًٔيتٛ ٚبيي ث٘بّ ًٔيتٛ ٚبي ٓؾتشى ثشٗبٓ ٚسيضي ثب دعتگبٜٛبي
ارشائ[ تؾٌيَ خٞاٛذ داد.
كقَ پ٘زْ  -ثٞدرً ًَ ٚؾٞس
ٓبد - 11 ٙثٞدرً ًَ ٚؾٞس هجن ٓوشسات هبٗٓ ٕٞضبعجبت ػٔٓٞي  ٝثب سػبيت ايٖ هبٗ ٕٞتٜيٓ ٚي ؽٞد.
ٓبد - 12 ٙاػتجبسات هشصٜبي ػٔشاٗي دس هبُت ثشٗبٓٛ ٚبي ارشائي ٔٛشا ٙثب اػتجبسات ربسي دعتگبٜٛبي
ارشائي دس ثٞدرً ًَ ٚؾٞس ٓ٘ظٞس  ٝثشاي تقٞيت ثٓ ٚزِظ ؽٞساي ِٓي توذيْ ٓي گشدد.
ٓبدًِ - 13 ٙي ٚدعتگبٜٛبي ارشائي ٌِٓل٘ذ ثشٗبٓ ٚعبالٗ ٝ ٚثٞدر ٚعبٍ ثؼذ خٞد سا ٔٛشا ٙثب اػتجبسات ربسي
 ٝػٔشاٗي ٓٞسد ٗيبص هجن دعتٞساُؼَٔ تٜي ٚثٞدر ٚث ٚعبصٓبٕ اسعبٍ داسٗذ.
ٓبد - 14 ٙثٞدر ٝ ٚثشٗبٓ ٚعبالٗ ٚؽبَٓ كؼبُيتٜبي ربسي  ٝهشصٜبي ػٔشاٗي پيؾٜ٘بدي دعتگبٜٛبي
ٝاثغت ٚثٛ ٚشيي اص ٝصاستخبٗٛ ٚب ثبيذ هجَ اص اسعبٍ ث ٚعبصٓبٕ ثش صغت ٓٞسد ث ٚتأئيذ ٝصيش ٓشثٞه يب ٓزٔغ
ػٔٓٞي  ٝيب ثبالتشيٖ ٓغئ ٍٞدعتگب ٙسعيذ ٙثبؽذ.
ٓبد - 15 ٙاػتجبسات هشصٜبي ػٔشاٗي ٓشثٞه ثٛ ٚش اعتبٕ  ٝكشٓبٗذاسي ًَ ً ٚر٘جٗ ٚبصي ٚاي داسد عبالٗ ٚدس
ثٞدرً ًَ ٚؾٞس تضت ػ٘ٞإ خبؿ ٓ٘ظٞس  ٝدس اختيبس ٛش يي اص اعتبٗذاسإ يب كشٓبٗذاسإ ًَ گزاؽت ٚخٞاٛذ
ؽذ تب هجن ثشٗبٓ ٚعبالٗ ٚثٓ ٚقشف ثشعبٗ٘ذ.
تجقش - 1 ٙثشٗبٓٛ ٚبي ػٔشاٗي ٓٞمٞع ايٖ ٓبد ٙسا عبصٓبٕ  ٝدعتگبٜٛبي ارشائي ريشثو ثب تٞر ٚثٓ ٚبد7 ٙ
ايٖ هبٗٗ ٝ ٕٞظشات ٗٔبي٘ذگبٕ ٓزِغيٖ دس ٓ٘بهن ٓشثٞه ٔٗ ٝبي٘ذگبٕ اٗزٜٔ٘بي اعتبٕ  ٝؽٜشعتبٕ ٝ
اعتبٗذاسإ  ٝكشٓبٗذاسإ ًَ  ٝكشٓبٗذاسإ تٜيٓ ٚي ٗٔبيذ.
تجقش - 2 ٙعبصٓبٕ ٓٞظق اعت آئيٖ ٗبٓٓ ٚشثٞه ث ٚتٜي ٝ ٚت٘ظيْ  ٝارشاي هشصٜبي ػٔشاٗي ٓٞمٞع ايٖ ٓبدٙ
سا ؽبَٓ ٗضٓ ٙٞؾبسًت اٗزٜٔ٘بي اعتبٕ  ٝؽٜشعتبٕ  ٝتلٞيل اختيبس اص هشف ٝصاستخبٗٛ ٚب ث ٚاعتبٗذاسإ ٝ
كشٓبٗذا سإ ًَ ٌٔٛ ٝبسي ثب آٜٗب ٗ ٝظبست ثش ارشاي آٗشا تٜي ٝ ٚرٜت تقٞيت ثٛ ٚيئت ٝصيشإ تغِيْ ٗٔبيذ.
ٓبد - 16 ٙدُٝت ثتذسيذ ٓوذٓبت اعتبٗي ًشدٕ إٓ هغٔت اص اػتجبسات ربتي سا ً ٚهبثَ تلٌيي ث ٚاعتبٜٗب ٝ
كشٓبٗذاسيٜبي ًَ ٓي ثبؽذ كشا ْٛخٞاٛذ ٗٔٞد ث٘ضٞي ً ٚتب پبيبٕ ثشٗبٓ ٚپ٘زْ اػتجبسات ٓضثٞس ث ٚتلٌيي ٛش
اعتبٕ  ٝكشٓبٗذاسي ًَ دس ثٞدرً ًَ ٚؾٞس ٓ٘ؼٌظ ؽٞد.
ٓبد - 17 ٙثٔ٘ظٞس تِلين ٔٛ ٝب٘ٛگ ٗٔٞدٕ عشٓبي ٚگزاسي دسثخؼ دُٝتي ؽشًتٜبي دُٝتي ً ٚاص ٓضَ
ٓ٘بثغ داخِي خٞد اهذاّ ث ٚعشٓبي ٚگزاسي رٜت اصذاث عبختٔبٕ يب ايزبد تأعيغبت  ٝتزٜيضات رذيذ  ٝيب
تٞعؼٓ ٚي ٗٔبي٘ذ ٓ ًَ ٝجِؾ عشٓبي ٚگزاسي عبالٗ ٚآٜٗب اص ٓضَ ٓ٘بثغ ٓبُي داخِي خٞد ٓزٔٞػبً اص پ٘زبٙ
ٓيِي ٕٞلاير تزبٝص ٓي ً٘ذ ٌِٓل٘ذ ٛش عبٍ دس ٓٞهغ ت٘ظيْ ثٞدرً ًَ ٚؾٞس ثشٗبٓ ٚعشٓبي ٚگزاسي عبٍ ثؼذ
خٞد سا رٜت تِلين ٔٛ ٝب٘ٛگ ٗٔٞدٕ ثب عبيش ػِٔيبت ػٔشاٗي دُٝت ث ٚعبصٓبٕ اسعبٍ ٗٔبي٘ذ.
ثشٗبٓ ٚپيؾٜ٘بدي ؽشًت سا عبصٓبٕ ثشسعي ٗ ٝظش خٞد سا رٜت تأئيذ دس ؽٞساي اهتقبد ٓطشس خٞاٛذ ٗٔٞد.
ٝصساء  ٝعبيش ٓؤبٓبت ً ٚاص هشف دُٝت ث ٚعٔت ٗٔبي٘ذ ٙفبصجبٕ عٜبّ يب ثؼ٘ٞإ ديگش دس ٓزبٓغ ػٔٓٞي ٝ
يب ؽٞساٛبي ؽشًتٜب ػنٞيت داسٗذ ٓٞظل٘ذ ٗظش ؽٞس اي اهتقبد سا دس تقٞيت ثٞدر ٚدعتگب ٙسػبيت ٗٔبي٘ذ.
ٓبد - 18 ٙعبصٓبٕ پظ اص اٗزبّ سعيذگي ٛبي الصّ  ٝتِلين ٔٛ ٝب٘ٛگ ٗٔٞدٕ پيؾٜ٘بدٛبي دعتگبٜٛبي
ارشائي دس ٓٞسد كؼبُيتٜبي ربسي  ٝهشصٜبي ػٔشاٗي اليض ٚثٞدرً ًَ ٚؾٞس سا ثب سػبيت ٓبد 26 ٙهبٕٗٞ
ٓضبعجبت ػٔٓٞي ت٘ظيْ خٞاٛذ ٗٔٞد.
ٓبد - 19 ٙثٞدرٓ ٚقٞة اص هشف ٗخغت ٝصيش ثًِ ٚي ٚدعتگبٛ ٙبي ارشائي رٜت ارشا اثالؽ خٞاٛذ ؽذ.
دس ارشاي ثٞدر ٚدعتگب ٙارشائي ٌِٓق اعت ثشاعبط ؽشس كؼبُيتٜب  ٝهشصٜب ً ٚثيٖ دعتگب ٝ ٙعبصٓبٕ
ٓٞسد تٞاكن ٝاهغ ؽذ ٙاعت دس صذٝد اػتجبسات ٓقٞة ػَٔ ٗٔبيذ.
ٓبد - 21 ٙد س ٓٞسد هشصٜبي ػٔشاٗي ًٓ ٚذت ارشاي آٜٗب اص يي عبٍ ٓبُي تزبٝص ٓي ً٘ذ اػتجبس ٓٞسد ٗيبص تب
پبيبٕ ًبس ث ٚتلٌيي عبالٗ ٚدس ثٞدر ٚاُٝيٖ عبُي ً ٚهشس ٓضثٞس دس إٓ ٓ٘ظٞس ٓي گشدد تؼييٖ ٔٛ ٝشا ٙثب
ثٞدرً ًَ ٚؾٞس ث ٚتقٞيت ٓي سعذ  ٝدعتگب ٙارشائي ٓزبص ث ٚتأٓيٖ اػتجبس  ٝتؼٜذ دسثبسًِ ٙيٓ ٚجِؾ هشس ثب
سػبيت اػتجبسات عبالٗ ٚتلٌيي ؽذٓ ٙي ثبؽذ.
تجقش - 1 ٙسٝػ كٞم دس ٓٞسد هشصٜبي ػٔشاٗي ًٓ ٚذت ارشاي آٜٗب اص دٝس ٙثشٗبٓ ٚػٔشاٗي پ٘زغبُ ٚتزبٝص
ٗٔبيذ ٗيض هبثَ ارشا خٞاٛذ ثٞد.
تجقشٛ - 2 ٙشگب ٙدس ٓٞسد ثشخي اص هشصٜب تؼييٖ ٓجِؾ اػتجبس ٓٞسد ٗيبص ثشاي تٌٔيَ هشس دس عبُٜبي ثؼذ دس
ٓٞهغ تٜي ٚپيؾٜ٘بدٛبي ثٞدر ٚعبٍ اص هشف دعتگب ٙارشائي ٓوذٝس ٗجبؽذ تـييش هشس  ٝثشٗبٓ ٚارشائي ثٚ

تقٞيت ًٔيغيٜٗٞبي ثشٗبٓٓ ٚزِغيٖ ٓي سعذ  ٝتأٓيٖ اػتجبس  ٝافالس  ٝتـييش ثٞدر ًٍٞٞٓ ٚث ٚتقٞيت
ًٔيغي ٕٞثٞدرٓ ٚزِظ ؽٞساي ِٓي اعت  ٝهجٛ ٍٞشگ ٚٗٞتؼٜذ ٓبُي اص هشف دعتگبٜٛبي ارشائي ثشاي
عبُٜبي ثؼذ ٓ ًٍٞٞث ٚتضقيَ ايٖ ٓزٞص خٞاٛذ ثٞد.
كقَ ؽؾْ  -ارشاي هشصٜبي ػٔشاٗي
ٓبدٓ - 21 ٙغئُٞيت تٜي ٝ ٚارشاي هشصٜبي ػٔشاٗي ثب دعتگبٜٛبي ارشائي اعت  ٝارشاي هشصٜبي
ػٔشاٗي اص ٗظش ٓوشسات اعتخذآي ٓ ٝبُي ٓ ٝؼبٓالتي تبثغ ٓلبد ايٖ هبٗ ٝ ٕٞعبيش هٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات ػٔٓٞي
دُٝت خٞاٛذ ثٞد.
دسٓٞسد هشصٜبي اٗتلبػي دس فٞستي ً ٚدعتگب ٙارشائي داساي ٓوشسات ٓبُي  ٝاعتخذآي خبؿ خٞد اؽذ
ٔٛچ٘يٖ دس ٓٞسد هشصٜبي ػٔشاٗي ٓشثٞه ثٓ ٚؤعغبت ػبّ أُ٘لؼٛ ٚيئت ٝصيشإ ٓي تٞاٗذ اربص ٙدٛذ ًٚ
ارشاي هشصٜب هجن ٓوشسات خبؿ دعتگب ٙفٞست ٓي گيشد.
تجقشٛ - ٙشگب ٙدس ٓٞسد تؾخيـ ات٘لبػي ٝدٕ هشس اختالف ٗظش ثيٖ عبصٓبٕ  ٝدعتگب ٙارشائي ثشٝص ٗٔبيذ
اتخبر تقٔيْ ٜٗبيي ثب ؽٞساي اهتقبد خٞاٛذ ثٞد.
ٓبد - 22 ٙتؾخيـ فالصيت  ٝهجو ٚث٘ذي ٜٓ٘ذعيٖ ٓؾبٝس  ٝپئبٌٗبسإ تٞعو عبصٓبٕ ثشاعبط آئيٖ ٗبٓٚ
ٓقٞة ٛيئت ٝصيشإ فٞست خٞاٛذ گشكت.
اسربع ًبس ثٜ٘ٓ ٚذعيٖ ٓؾبٝس  ٝپئبٌٗبسإ  ٝسٝػ تؼييٖ ثشٗذ٘ٓ ٙبهق ٚثشاعبط آئيٖ ٗبٓٓ ٚقٞة ٛيئت
ٝصيشإ تٞعو دعتگب ٙارشائي اٗزبّ ٓي گشدد.
تجقش - ٙاسربع ًبس اص هشف دعتگب ٙارشائي ثٓ ٚؤعغبت ػِٔي  ٝيب تخققي رٜت ارشاي هشصٜبي
ٓطبُؼبتي ٔٛچ٘يٖ اٗؼوبد هشاسداد ٓشثٞه ث ٚتأئيذ عبصٓبٕ خٞاٛذ ثٞد.
ٓبد - 23 ٙعبصٓبٕ ثشاي تؼييٖ ٓؼيبسٛب  ٝاعتبٗذاسدٛب ٔٛچ٘يٖ افًِ ٍٞي  ٝؽشايو ػٔٓٞي هشاسدادٛبي
ٓشثٞه ث ٚهشصٜبي ػٔشاٗي آئيٖ ٗبٓ ٚاي ٝتٜي ٝ ٚپظ اص تقٞيت ٛيئت ٝصيشإ ثشاعبط إٓ دعتٞساُؼَٔ الصّ
ث ٚدعتگبٜٛبي ارشائي اثالؽ ٓي ٗٔبيذ  ٝدعتگبٜٛبي ارشائي ٓٞظق ث ٚسػبيت إٓ ٓي ثبؽ٘ذ.
كقَ ٛلتْ ٘ٓ -بثغ ٓبُي
ٓبد٘ٓ - 24 ٙبثغ ٓبُي دُٝت رٜت ارشاي ػِٔيبت ٛش ثشٗبٓ ٚػٔشاٗي  ٝثشٗبٓٛ ٚبي عبالٗ ٚاص ٓضَ دسآٓذ
ٗلت ٓ ٝؾتوبت إٓٓ ،بُيبت ٛبي ٓغتويْ  ٝؿيشٓغتويْ  ٝعبيش دسآٓذٛبي دُٝت ٗ ٝيض ٝآٜب  ٝاػتجبسات
داخِي  ٝخبسري ٓي ثبؽذ ٝ ٝرٓ ٙٞشثٞه دس خضاٗٓ ٚتٔشًض خٞاٛذ ؽذٓ .يضإ ٗ ٝض ٙٞتأٓيٖ اػتجبس ٛش ثشٗبٓٚ
ػٔشاٗي اص ٓ٘بثغ ٓبُي ٓزًٞس مٖٔ هبٗٔٛ ٕٞبٕ ثشٗبٓ ٚتؼييٖ  ٝث ٚتقٞيت خٞاٛذ سعيذ.
ٓبدٓ - 25 ٙيضإ ٝآٜب  ٝاػتجبسات خبسري ثقٞست ٗوذ يب اص هشين اٗتؾبس اٝسام هشم ٝ ٚخشيذ ًبال  ٝخذٓبت اص
خبسد يب تنٔيٖ ٝآٜب  ٝاػتجبسات ٓزًٞس ً ٚرٜت تأٓيٖ تٔبّ يب هغٔتي اص ٛضي٘ ٚهشصٜبي ػٔشاٗي تضقيَ
ٓي ؽٞد هجن هبٗٛ ٕٞش دٝس ٙثشٗبٓ ٚتؼٔشاٗي تؼييٖ ٓ ٝؾخـ ٓي گشدد ٓ ٝيضإ ٝآٜب  ٝاػتجبسات ً ٚتضت
ػ٘بٝيٖ كٞم هي ٛش دٝس ٙثشٗبٓ ٚػٔشاٗي رٜت تضقيَ  ٝيب تنٔيٖ إٓ ٓٞاكوت ٗبٓ ٚيب هشاسداد ٓ٘ؼوذ ٓي
ؽٞد ٗجبيذ اص ًَ ٓجِؾ تؼييٖ ؽذ ٙدس هبٗ ٕٞثشٗبٓ ٚػٔشاٗي ٔٛبٕ دٝس ٙتزبٝص ٗٔبيذ .آٞس ٓشثٞه ثٝ ٚآٜب ٝ
اػتجبسات خبسري دس ٝصاست داسايي ٓتٔشًض ٓي گشدد ٝ ٝصاست داسايي ثٔٗ ٚبي٘ذگي اص هشف دُٝت ٓزبص اعت ثب
سػبيت ث٘ذ ٓ 9بد 3 ٙايٖ هبٗ ٕٞدس صذ ٓيضإ تؼييٖ ؽذ ٙكٞم ٗغجت ث ٚتضقيَ ٝآٜب  ٝاػتجبسات اهذاّ ٗٔٞدٙ
 ٝهشاسدادٛب ٞٓ ٝاكوت ٗبٓٛ ٚبي ٓشثٞه سا آنبء ٗٔبيذ.
ٝصاست داسايي ٌِٓق اعت ظشف يي ٓب ٙپظ اص اٗؼوبد ٛش هشاسداد گضاسػ آٗشا ثٓ ٚزِغيٖ توذيْ ٗٔبيذ.
تجقش - 1 ٙهشاسدادٛبيي ً ٚثشاي تضقيَ ٝاّ اص دُٝتٜبي خبسري ثب آٜٗب ٓ٘ؼوذ ٓي گشدد پظ اص تقٞيت
ًٔيغيٜٗٞبي داسايي ٓزِغيٖ هبثَ ارشا خٞاٛذ ثٞد.
تجقش - 2 ٙاٗزبّ ٓزاًشات ٓشثٞه ث ٚتضقيَ ٝاّ  ٝيب اػتجبس ٓؾتشًبً تٞعو دعتگب ٙارشايي ٓشثٞه ٝ ٝصاست
داسايي فٞست خٞاٛذ گشكت.
تجقشٓ - 3 ٙيضإ اعتلبد ٙاص ٓ٘بثغ ٓبُي خبسري دس ٛش عبٍ ٗجبيذ اص ٓجِؾ ًَ پيؼ ثي٘ي ؽذ ٙدس ثٞدرٚ
ٔٛبٕ عبٍ تزبٝص ٗٔبيذ.
ٓبد - 26 ٙدسٓٞاسدي ً ٚارشاي هشصٜبي ػٔشاٗي  ٙػٜذ ٙيي ؽشًت دُٝتي يب ٓؤعغ ٚثبصسگبٗي ٝاثغت ٚثٚ
دُٝت ٓض ٍٞؽذ ٙاعت  ٝارشاي هشس ٓزًٞس ٓ غتِضّ تضقيَ ٝاّ يب اػتجبس خبسري اعت دُٝت ٓي تٞاٗذ ث٘ب
ث ٚپيؾٜ٘بد ٝصاست داسايي ث ٚؽشًت يب ٓؤعغٓ ٚضثٞس اربص ٙدٛذ ًٗ ٚغجت ث ٚتضقيَ ٝاّ يب اػتجبس ٓٞسدٗظش
ثب رِت ٓٞاكوت هجِي ٝصاست داسايي ٗغجت ث ٚؽشايو هشاسداد اهذاّ ٗٔٞد ٝ ٙهشاسدادٛبي ٓشثٞه سا پظ اص
تقٞيت ٛيئت  ٝصيشإ ثٗ ٚبّ خٞد آنبء ٓ ٝجبدُٞٔٗ ٚد ٝ ٙثٞٓ ٚهغ ارشا ثگزاسد ؽشًت يب ٓؤعغٞٓ ٚظق اعت
اهغبه افَ  ٝثٜش ٝ ٙعبيش ٛضي٘ٛ ٚبي ٓشثٞه ث ٝ ٚآٜب  ٝاػتجبسات ٓزًٞس سا دس ثٞدر ٚخٞد ٓ٘ظٞس  ٝدس
عشسعيذٛبي ٓوشس پشداخت ٗٔبيذ.
تجقش - ٙدُٝت ٓي تٞاٗذ دس فٞست ُض ٝ ّٝث٘ب ث ٚپيؾٜ٘بد ٝصاست داسايي ث ٚإٓ ٝصاست اربص ٙدٛذ ٝاّ يب اػتجبس
ٓٞمٞع ايٖ ٓبد ٙسا اص هشف دُٝت تنٔيٖ ٗٔبيذ .دسفٞستي ً ٚؽشًت يب ٓؤعغٝ ٚاّ گيشٗذ ٙث ٚتؼٜذات ٓضثٞس
ػَٔ ٗ٘ٔبيذ ٝصاست داسايي ٓي تٞاٗذ سأعبً  ٝيب اص هشين ثبٗي ٓشًضي ايشإ ٓطبُجبت خٞد سا اص ايٖ ثبثت اص ٓضَ

دسآٓذ ٛبي ربسي  ٝيب داسايي ٛبي ٗوذي (ٓ٘زِٔ ٚعپشدٛ ٙبي ثبٌٗي)  ٝعبيش داسايي ٛبي ؽشًت يب
ٓؤعغٝ ٚاّ گيشٗذٝ ٙفٔٗ ٍٞبيذ.
ٓبدٓ - 27 ٙؤعغبت  ٝؽشًتٜبي دُٝتي ٓ ٝؤعغبت ٝاثغت ٚث ٚدُٝت ً ٚثشاي تأٓيٖ هغٔتي اص ٛضي٘ٚ
هشصٜبي عشٓبي ٚگزاسي خٞد ً ٚاص ٓضَ اػتجبسات ػٔشاٗي دُٝت تأٓيٖ ٗٔي گشدد اصتيبد ث ٚتضقيَ ٝاّ يب
اػتجبس خبسري داؽت ٚثبؽ٘ذ ثبيذ ٓٞاكوت ًتجي ٝصاست داسايي سا ٗغجت ثٓ ٚجِؾ ٝاّ  ٝؽشايو ٓ ٝلبد هشاسداد
ٓشثٞه ث ٚإٓ تضقيَ ٗٔبي٘ذ.
ًِي ٚؽشًتٜبيي ً ٚثٔٞرت هٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات خبؿ خٞد ؽٔ ٍٞهٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات دُٝتي دس ٓٞسد آٜٗب ًٍٓٞٞ
ث ٚرًش ٗبّ آٜٗب ٓي ثبؽذ ٗ ٝيض ٛش ٓؤعغ ٚيب ؽشًت دُٝتي يب ٝاثغت ٚث ٚدُٝت ً ٚثٔٞرت هبٗ ٕٞخبؿ
اختيبس تضقيَ ٝاّ يب اػتجبس خبسري سا داؽت ٚثبؽذ ٗيض ٓؾٔ ٍٞايٖ ٓبد ٙخٞا٘ٛذ ثٞد.
كقَ ٛؾتْ  -تؼٜذ  ٝپشداخت اػتجبس ػٔشاٗي  ٝربسي
ٓبد - 28 ٙتؼٜذ  ٝپشداخت اػتجبس ػٔشاٗي  ٝربسي هشصٜبي ػٔشاٗي ثبتٞر ٚثٓ ٚبد 21 ٙايٖ هبٗ ٕٞثشاعبط
هبٗٓ ٕٞضبعجبت ػٔٓٞي  ٝهبٗ ٕٞثٞدرً ًَ ٚؾٞس فٞست خٞاٛذ گشكتٓ .تخِليٖ اص صٌْ ايٖ ٓبدٔٛ ٙچ٘يٖ
اؽخبفي ً ٚدس ارشاي هشصٜبي ػٔشاٗي ثذ ٕٝتأٓيٖ اػتجبس ٓجبدست ث ٚفذٝس دعتٞس يب آنبي ع٘ذ يب هشاسداد
يب هُ٘ٞبٓٗ ٝ ٚظبيش إٓ ً ٚدي٘ي ثش رٓ ٚدُٝت ايزبد ً٘ذ ث٘ٔبي٘ذ ٓؾٔٓ ٍٞزبصات ٓوشس دس ٓبد 85 ٙهبٕٗٞ
ٓضبعجبت ػٔٓٞي خٞا٘ٛذ ثٞد.
ٓبد - 29 ٙاص تبسيخ ؽشٝع ثشٗبٓ ٚپ٘زْ ػٔشاٗي ًؾٞس ٝصاست داسايي ػٜذ ٙداس پشداخت اػتجبس ٓقٞث ٚثٞدرًَ ٚ
ًؾٞس اػْ اص اػتجبسات ربسي  ٝػٔشاٗي ٗ ٝيض پشداخت ثذٛيٜب ٝ ٝفٓ ٍٞطبُجبت ٗبؽي اص ارشاي ثشٗبٓٛ ٚبي
ػٔشاٗي گزؽت ٚخٞاٛذ ثٞد .تؼييٖ  ٝتؾخيـ ثذٛيٜب ٓ ٝطبُجبت ٗبؽي اص ارشاي ثشٗبٓٛ ٚبي ػٔشاٗي
گزؽت ٚث ٚػٜذ ٙعبصٓبٕ اعت.
عبصٓبٕ اػتجبس الصّ ثشاي پشداخت ثذٛيٜبي ٓشثٞه ث ٚثشٗبٓٛ ٚبي گزؽت ٚسا ٛش عبٍ دس ثٞدرً ًَ ٚؾٞس
ٓ٘ظٞس خٞاٛذ ًشد.
ٓبدًِ - 31 ٙي ٚاػتجبسات ربسي  ٝػٔشاٗي ً ٚدس ثٞدر ٚػٔٓٞي دُٝت ث ٚتقٞيت ٓي سعذ ثشاعبط
گضاسؽٜبي ارشايي ثٞدر ٝ ٚپيؾشكت ػِٔيبت دس دٝسٛ ٙبي ٓؼيٖ ؽذ ٙتٞعو ًٔيت ٚاي ٓشًت اص ٗٔبي٘ذگبٕ
ٝصاست داسايي  ٝعبصٓبٕ تخقيـ دادٓ ٙي ؽٞد.
ٗض ٙٞت خقيـ اػتجبسات كٞم اُزًش  ٝدٝسٛ ٙبي إٓ ثٞٓ ٚرت آئيٖ ٗبٓ ٚاي خٞاٛذ ثٞد ً ٚث٘ب ث ٚپيؾٜ٘بد ٝصاست
داسايي  ٝعبصٓبٕ ث ٚتقٞيت ٛيئت ٝصيشإ ٓي سعذ.
ٓبد - 31 ٙثبصپشداخت اهغبه افَ ٝاّ  ٝپشداخت ثٜشٗ ٝ ٙيض ًبسٓضد  ٝعبيش ٛضي٘ٛ ٚبي ثبٌٗي  ٝؿيشثبٌٗي
ٓشثٞه ثٝ ٚآٜب  ٝاػتجب سات خبسري ً ٚهجن هٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات ثشٗبٓٛ ٚبي ػٔشاٗي  ٝيب عبيشهٞاٗيٖ ث٘ٓ ٚظٞس
تأٓيٖ  ٝپشداخت ٛضي٘ ٚهشصٜبي ػٔشاٗي اخز ؽذ ٝ ٙخٞاٛذ ؽذ ثؼٜذٝ ٙصاست داسايي ٓي ثبؽذ  ٝاٗزبّ ايٖ
پشداختٜب ٗيبص ثً ٚغت ٓزٞص رذاگبٗٗ ٚخٞاٛذ داؽت.
عبصٓبٕ  ٚٔٛعبُ ٚاػتجبس الصّ رٜت رٜت اٗزبّ ايٖ پشداختٜب سا دس ثٞدرً ًَ ٚؾٞس ٓ٘ظٞس خٞاٛذ ًشد.
ٓبدٝ - 32 ٙرٛٞي ً ٚاص ٓضَ اػتجبسات ػٔشاٗي رٜت ارشاي هشصٜبي ػٔشاٗي ات٘لبػي ث ٚدعتگبٜٛبي
ارشائي ٓشثٞه پشداخت ٓي ؽٞد ث ٚفٞست ٝاّ خٞاٛذ ثٞد.
دعتگبٛي ً ٚثذيٖ تشتيت ٝاّ دسيبكت ٓي ً٘ذ ٌِٓق اعت افَ  ٝثٜشٓ ٙتؼِن سا هجن هشاسداد ٓ٘ؼوذ ٙثب
ٝصاست داسايي دس عشسعيذ ٓوشس ث ٚخضاٗ ٚثپشداصد.
ٓبد - 33 ٙدس ٓٞسد ثشخي اص هشصٜبي اٗتلبػي ً ٚتٞعو ؽشًتٜبي دُٝتي ٓ ٝؤعغبت ٝاثغت ٚث ٚدُٝت ارشا
ٓي ؽٞد ؽٞساي اهتقبد ٓي تٞاٗذ ث ٚپيؾٜ٘بد عبصٓبٕ اربص ٙدٛذ صذاًخش تب پ٘زب ٙدسفذ اص اػتجبس الصّ ثشاي
ارشاي هشس اٗتلبػي ثقٞست ثالػٞك اػطبء ؽٞد.
كقَ ٗٗ - ْٜظبست
ٓبد - 34 ٙعبصٓبٕ ٓٞظق اعت دس ٓٞسد ارشاي كؼبُيتٜب  ٝهشصٜبي ػٔشاٗي ًٛ ٚضي٘ ٚإٓ اص ٓضَ اػتجبسات
ربسي  ٝػٔشاٗي دُٝت تأٓيٖ ٓي ؽٞد ثٔ٘ظٞس اسصؽيبثي  ٝاص ٗظش ٓطبثوت ػِٔيبت ٗ ٝتبيذ صبفِ ٚثب ٛذكٜب ٝ
عيبعتٜبي تؼييٖ ؽذ ٙدس هٞاٗيٖ ثشٗبٓ ٚػٔشاٗي  ٝهٞاٗيٖ ثٞدرً ًَ ٚؾٞس دعتٞساُؼِٜٔب ٓ ٝؾخقبت
هشصٜب ٓ ٝوبيغ ٚپيؾشكت ًبس ثب رذُٜٝبي صٓبٗي كؼبُيتٜبي ربسي  ٝهشصٜبي ػٔشاٗي ٓشثٞه ٗظبست ً٘ذ ٝ
ثشاي اٗزبّ ايٖ ٓ٘ظٞس ثطٞس ٓغتٔش اص ػِٔيبت هشصٜبي  ٝكؼبُيتٜبي دعتگبٜٛبي ارشائي ثبصديذ  ٝثبصسعي
ً٘ذ  ٝدعتگب ٙارشائي سا ٓشتجبً دس رشيبٕ ٗظبست ٗ ٝتبيذ صبفَ اص إٓ ثگزاسد.
ٓبد - 35 ٙدعتگبٜٛبي ارشائي ٓٞظل٘ذ دس پيؾشكت كؼبُيتٜبي ربسي ٝهشصٜبي ػٔشاٗي ٓشاهجت دائْ ثؼَٔ
آٝسد٘ٓ ٝ ٙظٔبً ث ٚتشتجيجي ً ٚاص هشف عبصٓبٕ تؼييٖ ٓي ؽٞد اهالػبت الصّ ثشاي ٗظبست  ٝاسصؽيبثي
عبصٓبٕ ثش ٗتبيذ ارشاي كؼبُيتٜب  ٝهشصٜب اص ٛش صيج كشا ْٛعبصٗذ.
ٓبدٝ - 36 ٙصاست داسايي دس كٞافَ صٓبٗي ٓ٘ظْ فٞست ًبِٓي اص ٓجبُـي ً ٚريضغبثبٕ اص ٓضَ اػتجبسات
ػٔشاٗي پشداخت ٓي ً٘٘ذ هجن سٝؽي ً ٚثيٖ ٝصاست داسايي  ٝعبصٓبٕ تٞاكن ٓي ؽٞد تٜي ٝ ٚث ٚعبصٓبٕ
اسعبٍ ٓي ٗٔبيذ.

ٓبد - 37 ٙعبصٓبٕ ٓٞظق اعت گضاسؽٜبي ٓشثٞه ث ٚپيؾشكت ػِٔيبت ػٔشاٗي  ٝثٞدرً ًَ ٚؾٞس سا ثؾشس
صيش ت٘ظيْ  ٝثٗ ٚخغت ٝصيش تغِيْ ٗٔبيذ:
 - 1گضاسػ ؽؼ ٓب ٚٛصبٝي پيؾشكت ػِٔيبت ٓ ٝؾٌالت ارشاي هشصٜب  ٝكؼبُيتٜب ثبتٞر ٚث ٚپشداختٛ ٚبي
اٗزبّ ؽذٔٛ ٝ ٙچ٘يٖ پيؾٜ٘بدٛبي ٓؾخـ رٜت سكغ ايٖ ٓؾٌالت.
 - 2گضاسػ اهتقبدي عبالٗ ٚؽبَٓ تزضي ٝ ٚتضِيَ ٝمغ اهتقبدي ًؾٞس دس عبٍ گزؽت ٝ ٚپيؼ ثي٘ي ٝمغ
عبٍ ربسي  ٝعبٍ ثؼذ.
گضاسػ ٓضثٞس ثبيذ ثب ٌٔٛبسي ٝصاست داسايي ٝ -صاست اهتقبد  ٝثبٗي ٓشًضي ايشإ ٓ٘تٜي تب پبيبٕ ؽٜشيٞسٓبٛ ٙش
عبٍ تٞعو عبصٓبٕ ثٗ ٚخغت ٝصيش تغِيْ ؽٞد.
 - 3گضاسػ ربٓغ دسثبس ٙػِٔيبت اٗزبّ ؽذً ٝ ٙبسٛبي ٗبتٔبّ دس ٛش دٝس ٙثشٗبٓ ٚث ٚاٗنٔبّ خالف ٚاي اص
ٛضي٘ٛ ٚبي ػٔشاٗي پشداخت ؽذ ٙصذاًخش تب ؽؾٔب ٙپظ اص پبيبٕ ٛش دٝس ٙثشٗبٓ.ٚ
گضاسػ ٓشثٞه ثٛ ٚش دٝس ٙثشٗبٓ ٚثبيذ صبٝي اظٜبسٗظش فشيش ٗغجت ث ٚااسصؽيبثي ػِٔيبت  ٝتضون ٛذكٜبي
ثشٗبٓ ٚثٞد ٝ ٙپيٞعت گضاسػ ربٓغ ػٌِٔشد ٛش دٝس ٙثشٗبٓ ٚتٞعو ٗخغت ٝصيش ثٓ ٚزِغيٖ توذيْ ؽٞد.
ٓبد - 38 ٙدعتگبٜٛبي ارشايي ً ٚثيؼ اص ثيغت ٝپ٘ذ دسفذ ٓ٘بثغ ٓبُي خٞد سا اص ٓضَ ثٞدر ٚػٔٓٞي
دسيبكت ٓي داسٗذ اص ٗظش پشداخت صوٞم ٓ ٝضايبي ًبسً٘بٕ خٞد ٓٞظق ث ٚسػبيت تقٔئبت ؽٞساي صوٞم ٝ
دعتٔضد ٓي ثبؽ٘ذ  ٝدسثبس ٙآٜٗب ٗظبست هجن ٓلبد ايٖ كقَ ث ٚػَٔ خٞاٛذ آٓذ.
كقَ دٓ - ْٛوشسات ٓختِق
ٓبد - 39 ٙدس ارشاي ٓبد 71 ٙهبٗٓ ٕٞضبعجبت ػٔٓٞي ٓقٞة پبٗضد ٙدئب 1349 ٙدس ٓٞسد ٓؼبٓالت ٓشثٞه ثٚ
هشص ٜبي ػٔشاٗي چ٘بٗچٓ ٚجِؾ ٓؼبِٓ ٚثيؼ اص دٓ ٙيِي ٕٞلاير ثبؽذ اٗزبّ ٓؼبِٓ ٚپظ اص تقٞيت ًٔيغيٕٞ
عٗ ٚلشي  ٝتأئيذ ٝصيش يب ٓغئ ٍٞدعتگب ٙارشائي ػِٔي ٓي ؽٞد  ٝدس فٞستي ًٓ ٚجِؾ ٓؼبِٓٓ ٚتزبٝص اص
يٌقذ ٓيِي ٕٞلاير ثبؽذ ٓ ًٍٞٞث ٚإٓ اعت ً ٚتقٔيْ ٛيئت عٗ ٚلشي ث ٚپيؾٜ٘بد ٝصيش يب ٓغئ ٍٞدعتگبٙ
ارشائي ث ٚتقٞيت ٛيئت ٝصيشإ ثشعذ.
ٓبدًِ - 41 ٙي ٚآٞاٍ  ٝداسائي ٛبئي ً ٚپظ اص ارشاي هشصٜبي ػٔشاٗي اٗتلبػي ثٞرٞد ٓي آيذ ث ٚصغبة
آٞاٍ  ٝداسايي دعتگبٓ ٙغئ ٍٞثٜش ٙثشداسي هشس ٓ٘ظٞس خٞاٛذ ؽذ.
ًِي ٚاث٘ي ٚتأعيغبت  ٝآٞاُي ً ٚدس احش ارشاي هشصٜبي ػٔشاٗي ؿيش اٗتلبػي ٓ ٝطبُؼبتي ثٞرٞد ٓي آيذ
ٓتؼِن ث ٚدُٝت اعت  ٝصلع  ٝصشاعت آٜٗب ثب دعتگب ٙارشائي  ٝيب دعتگبٓ ٙغئ ٍٞثٜش ٙثشداسي اعت ًٚ
اث٘ي ٝ ٚتأعيغبت  ٝآٞاٍ ٓضثٞس سا دس اختيبس داسد .اعتلبد ٙيب ٝاگزاسي صن اعتلبد ٙاص آٞاٍ ٓضثٞس  ٝيب
دسآٓذٛبي ٗبؽي اص ثٜش ٙثشداسي اص ايٖ ٗٞع اث٘ي ٝ ٚتأعيغبت  ٝآٞاٍ تٞعو دُٝت ٓؾخـ خٞاٛذ ؽذ.
ٛيأت ٝصيشإ ٓي تٞاٗذ هجن مٞاثطي ً ٚاص هشف عبصٓبٕ پيؾٜ٘بد خٞاٛذ ؽذ ٓبٌُيت صٓيٖ  ٝتأعيغبت
هشصٜبي ػٔشاٗي ؿيشاٗتلبػي سا ثٓ ٚؤعغبت ػٔٓٞي ػبّ أُ٘لؼٓ ٚزشي هشس ٝاگزاس ٗٔبيذ.
ٓؤعغبت ٓضثٞس صن ٝاگزاسي صٓيٖ  ٝتأعيغبت ٓٞسد اٗتوبٍ سا ٗذاسٗذ  ٝدسفٞستي ً ٚث ٚرٜتي اص رٜبت
ٓؤعغ٘ٓ ٚضَ گشدد  ٝيب اٗزبّ خذٓبت ػبّ أُ٘لؼ ٚخٞد سا ٓتٞهق عبصد ٓبٌُيت آٞاٍ ٝاگزاسي ث ٚدُٝت
اػبد ٙخٞاٛذ گشديذ.
ٓبد - 41 ٙاصتبسيخ ارشاي ايٖ هبٗ ٕٞآٞس صغبثشعي ًِيٝ ٚصاستخبٗٛ ٚب ٓ ٝؤعغبت  ٝؽشًتٜبي دُٝتي ثٚ
ػٜذٝ ٙصاست داسايي ٓضٓ ٍٞي ؽٞد ً ٚثٞعيِ ٚصغبثشعبٕ خٞد يب صغبثذاسإ سعٔي اٗزبّ دٛذ ثٔ٘ظٞس
اٗزبّ ٝظبئق صغبثشعي ً ٚهجن ايٖ هبٗ ٝ ٕٞهبٗٓ ٕٞضبعجبت ػٔٓٞي ثؼٜذٝ ٙصاست داسايي ٓض ٍٞاعت
ؽشًت صغبثشعي ٝصاست آة  ٝثشم ٗيض ً ٚاعبع٘بٓ ٚإٓ دس تبسيخ  1351/9/29ثتقٞيت ًٔيغيٜٗٞبي ٓشثٞه
ٓزِغيٖ سعيذ ٙاعت ٝاثغت ٚثٝ ٚصاست داسايي خٞاٛذ ثٞد ٝ ٝصيش داسايي ثؼ٘ٞإ ٗٔبي٘ذ ٙفبصت عٜبّ دس
ٓزٔغ ػٔٓٞي ؽشًت تؼييٖ ٓي ؽٞدٛ .شگ ٚٗٞتـييش  ٝافالس ديگش دس ٓٞاد اعبع٘بٓ ٚؽشًت ٓضثٞس ثٚ
پيؾٜ٘بد ٝصاست داسايي  ٝتقٞيت ًٔيغيٜٗٞبي داسايي  ٝاعتخذاّ ٓزِغيٖ ثؼَٔ خٞاٛذ آٓذ.
ٓبد - 42 ٙاص تبسيخ ارشاي ايٖ هبٗ ٕٞثبٗي اػتجبسات ف٘ؼتي ٝاثغت ٚثٝ ٚصاست اهتقبد ٓي ؽٞد ٓ ٝزٔغ ػٔٓٞي
إٓ ٓشًت اص ٝصيش اهتقبدٝ ،صيش داسايي ،سئيظ عبصٓبٕ  ٝثٞدر ٚخٞاٛذ ثٞد.
ٝصيش اهتقبد سيبعت ٓزٔغ ػٔٓٞي سا ثؼٜذ ٙخٞاٛذ داؽت.
ٓذيشػب َٓ ثبٗي اػتجبسات ف٘ؼتي ث ٚپيؾٜ٘بد ٝصيش اهتقبد  ٝتأئيذ ٓزٔغ ػٔٓٞي  ٝتقٞيت ٛيأت ٝصيشإ ثب
كشٓبٕ ٔٛبيٗٞي ٓ٘قٞة ٓي ؽٞد.
اػنبي ٛيأت ٓذيش ٙثبٗي اصهشف ٓزٔغ ػٔٓٞي اٗتخبة ٓي ؽٗٞذ.
تجقش - ٙثبٗي اػتجبسات ف٘ؼتي اٗٞاع كؼبُيتٜبي آبٗي سا ً ٚػال ٙٝثش ٝظبيق ٓوشس دس اعبع٘بٓ ٚخٞد اٗزبّ
ٓي دٛذ دس آي٘ذٗ ٙيض ثش هجن افُٞي ً ٚث٘بثش پيؾٜ٘بد ثبٗي ثتقٞيت ٓزٔغ ػٔٓٞي ٓي سعذ اٗزبّ خٞاٛذ
داد.
ٓبد - 43 ٙعبصٓبٕ ٗوؾ ٚثشداسي ًَ ًؾٞس ث ٚتؾخيـ ٛيأت ٝصيشإ ث ٚيٌي اص ٝصاستخبٗٛ ٚب يب ٓؤعغبت
دُٝتي ٓ٘توَ خٞاٛذ ؽذ.
ٓبدٓ - 44 ٙشًض آٓبس ايشإ ًٔب كي اُغبثن تضت ٗظش عبصٓبٕ اٗزبّ ٝظيل ٚخٞاٛذ ًشد.
دُٝت ٌِٓق اعت ظشف ؽؼ ٓب ٙاص تبسيخ تقٞيت ايٖ هبٗ ٕٞاليض ٚتزذيذٗظش دس هبٗ ٕٞتأعيظ ٓشًض آٓبس سا

توذيْ ٓزِغيٖ ٗٔبيذ.
ٓبدًِ - 45 ٙي ٚعٜبّ ٓتؼِن ث ٚعبصٓبٕ ثشٗبٓ ٚدس ؽشًتٜب  ٝثبٌٜٗب ٓ ٝؤعغبت ٓبُي ٓؾبثٗ ٝ ٚيض ًِيٚ
ٓطبُجبت عبصٓبٕ ثشٗبٓ ٚاص ٓؤعغبت ٗبٓجشدٓ ٝ ٙطبُجبت اص اؽخبؿ صويوي  ٝاؽخبؿ صوٞهي ثخؼ
خقٞفي هجن تقٞيج٘بٓٛ ٚيأت ٝصيشإ ث ٚيي يب چ٘ذ ٝصاستخبٗ ٚيب ٓؤعغ ٚدُٝتي  ٝيب ؽشًت دُٝتي ثٚ
ٗٔبي٘ذگي اص هشف دُٝت ٓ٘توَ ٓي گشدد.
ٗٔبي٘ذگي دُٝت دس ٓزبٓغ ػٔٓٞي فبصجبٕ عٜبّ ٓضثٞس ثٞٓ ٚرت تقٞيج٘بٓٛ ٚيأت ٝصيشإ تؼييٖ خٞاٛذ ؽذ.
ٓبدًِ - 46 ٙيٝ ٚظبيلي ً ٚثٔٞرت هٞاٗيٖ  ٝآئيٖ ٗبٓٛ ٚب  ٝتقٞيج٘بٓٛ ٚب ثؼٜذٓ ٙذيشػبَٓ عبصٓبٕ ثشٗبٓٚ
ٓض ٍٞؽذ ٙثٞد ثب تقٞيت ٛيأت ٝصيشإ ثؼٜذٝ ٙصيش ٓشثٞه  ٝيب سئيظ عبصٓبٕ ٓض ٍٞخٞاٛذ ؽذ.
ٓبدٝ - 47 ٙظبيلي ً ٚثٔٞرت هٞاٗيٖ  ٝآئي٘٘بٓٛ ٚب  ٝثؼٜذ ٙسئيظ دكتش ثٞدرٝ ٚاگزاس ؽذ ٙث ٚسئيظ عبصٓبٕ
ٓضٓ ٍٞي گشدد.
سئيظ عبصٓبٕ ٓي تٞاٗذ ٛشيي اص ٝظبئق ٓٞمٞع ايٖ ٓبد ٙسا ث ٚيٌي اص ٓؼبٗٝبٕ خٞد ٝاگزاس ٗٔبيذ.
ٓبد - 48 ٙدُٝت ٓي تٞاٗذ تأعيغبت اٗتلبػي  ٝتُٞيذي سا ً ٚدس احش ارشاي ثشٗبٓٛ ٚبي ػٔشاٗي ثٞرٞدآٓذٝ ٙ
يب خٞاٛذ آٓذ ًال ً يب هغٔتي اص عٜبّ آٗشا ث ٚپيؾٜ٘بد دعتگب ٙايزبد ً٘٘ذ ٙثب اداسً٘٘ ٙذ ٙايٖ تأعيغبت ثٚ
ؽشًتٜبي دُٝتي ثالػٞك ٝاگزاس ٗٔٞد ٝ ٙيب ث ٚاؽخبؿ صويوي يب صوٞهي ايشاٗي ثشصغت ٓٞسد ثبتٞر ٚثٚ
ٓوشسات ٓشثٞه ث ٚكشٝػ ثشعبٗذ.
ٓبدًٌٜٔ - 49 ٙبي ك٘ ي خبسري ًٌٜٔ ٝبي ثالػٞك ً ٚاصهشف عبصٓبٜٗبي ثيٖ أُِِي  ٝيب ًؾٞسٛبي
خبسري دس اختيبس دُٝت ايشإ هشاس ٓي گيشد (ث ٚاعتخ٘بي ًٌٜٔبي ٓشثٞه ثٝ ٚصاست ر٘گ) ٔٛ ٝچ٘يٖ ثشٗبٓٚ
ًٌٜٔبي ايشإ ث ٚعبصٓبٜٗبي ثيٖ أُِِي ً ٝؾٞسٛبي خبسري تضت ٗظش ًٔيت ٚاي ٓشًت اص ٗٔبي٘ذگبٕ ٝصاست
آٞس خبسرٝ ٝ ٚصاست داسايي ٝ ٝصاست اهتقبد  ٝعبصٓبٕ ت٘ظيْ يب ٔٛب٘ٛگ خٞاٛذ ؽذ.
اػتجبس ًٌٜٔبي ايشإ ثً ٚؾٞسٛبي خبسري تضت ػ٘ٞإ خبؿ دس ثٞدر ٚػٔٓٞي دُٝت ٓ٘ظٞس خٞاٛذ گشديذ.
ٓبدٛ - 51 ٙشگب ٙثشاي ارشاي هشصٜبي ػٔشاٗي اصتيبد ث ٚخشيذ اسامي (اػْ اص دائش  ٝثبئش)  ٝاػيبٗي ٝ
تأعيغبت ٓتؼِن ث ٚاكشاد يب ٓٞعغبت خقٞفي ثبؽذ ثطشين صيش ػَٔ خٞاٛذ ؽذ:
ٛ - 1شگب ٙثيٖ دعتگب ٙارشائي ٓ ٝبُي دس ٓٞسد ثٜبي اسامي  ٝاث٘ي ٝ ٚتأعيغبت  ٝخغبسات ٝاسد ٙتٞاكن
ثبؽذ دسفٞستي ًٓ ٚجِؾ ٓؼبِٓ ٚيب خغبست اص يي ٓيِي ٕٞلاير ثيؾتش ٗجبؽذ دعتگب ٙارشايي سأعبً ٓي تٞاٗذ
ٗغجت ث ٚخشيذ ِٓي  ٝپشداخت خغبست اهذاّ ٗٔبيذ  ٝدسفٞستي ًٓ ٚجِؾ ٓؼبِٓ ٚيب خغبست ثيؼ اص يي
ٓيِي ٕٞلاير ثبؽذ ثٜبي خشيذ ِٓي  ٝيب ٓيضإ خغبست ثبيذ ث ٚتقٞيت ٛيئت ٓوشس دس ٓبد 71 ٙهبٗٓ ٕٞضبعجبت
ػٔٓٞي ثشعذ.
ٛ - 2شگبٗ ٙغجت ثٛ ٚبي اسامي  ٝاث٘ي ٝ ٚتأعيغبت  ٝخغ بست ٝاسد ٙثيٖ ٓوبٓبت ارشا ً٘٘ذ ٙهشس ٓ ٝبُي
تٞاكن صبفَ ٗؾٞد ثٜب ٓ ٝيضإ خغبست ثشصغت ٓضَ ارشاي هشس دس اعتبٕ ٓشًض ثٞعيِٛ ٚيئتي ٓشًت اص
ٝصيش ًؾٞس،دادعتبٕ ًَٓ ،ذيش ًَ حجت يب ٗٔبي٘ذگبٕ آٗبٕ  ٝدس اعتبٜٗب  ٝكشٓبٗذاسي ٛبي ًَ ثٞعيِٛ ٚيئتي
ٓشًت اص اعتبٗذاس يب كشٓبٗذاسًَ  ٝدادعتبٕ اعتبٕ يب ؽٜشعتبٕ  ٝسئيظ اداس ٙحجت اعتبٕ يب كشٓبٗذاسي ًَ
ثبتٞر ٚثٗ ٚظش ًبسؽ٘بعبٕ فالصيتذاس ً ٚاص هشف ٛيئت ٛبي ٓضثٞس اٗتخبة ٓي گشدٗذ تؼييٖ خٞاٛذ ؽذ ٝ
سأي ايٖ ٛيأت ٛب هطؼي اعت .دس ٓٞسد آالى ٓضسٝػي دس اعتبٕ ٓشًض ٝصيش تؼب ٝ ٕٝآٞس سٝعتبٛب يب ٗٔبي٘ذٙ
ا ٝث ٚربي ٝصيش ًؾٞس  ٝدس عبيش اعتبٜٗب  ٝكشٓبٗذاسيٜبي ًَ سئيظ اداس ٙتؼب ٝ ٕٝآٞس سٝعتبٛبي اعتبٕ ثزبي
اعتبٗذاس يب كشٓبٗذاس ًَ خٞاٛذ ثٞد.
ٓ - 3الى تؼييٖ هئت ػجبست اعت اص ثٜبي ػبدُ ٚاسامي  ٝاث٘ي ٝ ٚتأعيغبت ٓؾبثٝ ٚاهغ دس صٞص ٙػِٔيبت
هشس ػٔشاٗي ثذ ٕٝدسٗظش گشكتٖ تأحيش هشس ٓشثٞه ث ٚهذٓت آٜٗب ،دسٓٞاسدي ًِٓ ٚي ٓضَ عٌٗٞت ٓبُي ثبؽذ
ػال ٙٝثش ثٜبي ػبدُ ٚفذي د ٙث ٚهئت ِٓي اكضٝد ٙخٞاٛذ ؽذ ٛ ٝشگبٔٓ ٙشاػبؽٓ ٚبُي ٓ٘ضقش ث ٚدسآٓذ
ٔٛبٕ ِٓي ٓتقشكي ثبؽذ پبٗضد ٙدسفذ ديگش هئت ػبدُ ٚاص ايٖ ثبثت ث ٚا ٝپشداخت خٞاٛذ ؽذ.
 - 4دس فٞست صق ٍٞتٞاكن ثيٖ ٓبُي  ٝدعتگب ٙارشايي دس ٓٞسد ثٜبي ِٓي  ٝيب ٓيضإ خغبست ،دعتگبٙ
ارشايي ٓٞظق اعت صذاًخش ظشف ؽؼ ٓبٗ ٙغجت ث ٚخشيذ ِٓي  ٝپشداخت ثٜبي إٓ  ٝيب پشداخت خغبست
اهذاّ ٗٔبيذ  ٝيب آٌٗ ٚاٗقشاف خٞد سا اص خشيذ ِٓي اػالّ ً٘ذ.
دس ؿيش ايٖ فٞست تٞاكن صبفَ ؽذ ٙثي احش خٞاٛذ ثٞد ٓ ٝبُي ٓي تٞاٗذ ٛشگ ٚٗٞػِٔي سا ٗغجت ثِٓ ٚي
خٞد اػْ اص كشٝػ ،اربس ٝ ٙؿيش ٙاٗزبّ دٛذ.
 - 6دسٓٞسد آالى ٓضسٝػي ثبتٞر ٚث ٚهبٗٗ ٕٞض ٙٞاٗتوبٍ اسامي ٝاگزاسي ث ٚصاسػيٖ ٓؾٔ ٍٞهٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات
افالصبت اسمي ٓقٞة  1351/9/21اهذاّ  ٝػال ٙٝثش پشداخت ثٜبي ػبدُٓ ٚؼبدٍ پبٗضد ٙدسفذ هئت ٓضثٞس ثيٖ
صاسػيٖ  ٝپبٗضد ٙدسفذ ثيٖ خٞػ ٗؾي٘بٕ  ٝثشصگشاٗي ًٓ ٚضَ عٌٗٞت خٞد سا تشى ٓي ٗٔبي٘ذ ثٗ ٚغجت تؼذاد
ػبئِ ٚتضت تٌِلَ آٗبٕ توغيْ خٞاٛذ ؽذ.
 - 6دسفٞستي ً ٚهجن ٗظ ش اداس ٙتؼب ٝ ٕٝآٞس سٝعتبٛبي ٓضَ ،صاسػيٖ صوٞهي دس ِٓي ٓٞسد ثضج داؽتٚ
ثبؽ٘ذ صوٞم صاسػيٖ ري٘لغ ث ٚتؾخيـ إٓ اداس ٙاص هئت ػبدُِٓ ٚي ًغش  ٝث ٚآٜٗب پشداخت  ٝثويٓ ٚٓ ٚبُي
پشداخت خٞاٛذ ؽذ.
ٗ - 7غجت ث ٚآالى ٓٞهٞك ٚاي ً ٚكشٝػ آٜٗب ٓزبص ٗيغت ثطشين اربس ٙهٞيَ أُذت يب تجذيَ ث ٚاصغٖ
ػَٔ خٞاٛذ ؽذ .دس ٓٞسد آالى ٓٞهٞك ٚدس فٞستي ً ٚصاسػيٖ هجن ٗظش اداس ٙتؼب ٝ ٕٝآٞس سٝعتبٛبي ٓضَ

صوٞهي دس إٓ ِٓي داؽت ٚثبؽ٘ذ صوٞم آٗبٕ ث ٚتؾخيـ إٓ اداس ٙتأٓيٖ ٓي ؽٞد.
 - 8تقشف اسامي  ٝاث٘ي ٝ ٚتأعيغبت دس فٞست صق ٍٞتٞاكن ثب ٓبُي كوو پظ اص پشداخت هئت ِٓي ثٓ ٚب
ُي  ٝدس فٞست ػذّ تٞاكن ثب ٓبُي پظ اص تٞديغ هئت تؼييٖ ؽذ ٙثٞعيِٛ ٚيئتٜبي ٓزًٞس دس ث٘ذ  2ايٖ ٓبدٙ
دس ف٘ذٝم دادگغتشي ٓزب اعت.
ثٜشفٞست ػذّ تٞاكن دس هئت ِٓي يب خغبست ٗجبيذ ٓٞرت ٝهل ٚيب تأخيش دس ارشاي هشس ػٔشاٗي گشدد.
دس فٞستي ًٓ ٚبُي ث ٚاٗتوبٍ ِٓي  ٝتضٞيَ إٓ سمبيت ٗذٛذ پظ اص عپشدٕ هئت ِٓي دس ف٘ذٝم صغبثذاسي
دادگغتشي ٓضَ ،دادعتبٕ ٓضَ اص هشف ا ٝع٘ذ اٗتوبٍ ِٓي ٓٞسد ٗظش سا آنبء  ٝظشف يي ٓب ٙث ٚتخِيٚ
هطؼي ِٓي ٓزًٞس اهذاّ ٓي ٗٔبيذ.
 - 9اسامي ٝاهغ دسخبسد اص ٓضذٝد ٙؽٜشٛب ً ٚدس ٓغيش ساٜٛبي افِي يب كشػي  ٝيب خطٞه ٓٞافالتي  ٝثشم
ٓ ٝزبسي آة ٛ ُُٚٞ ٝبي گبص ٗ ٝلت هشاس ٓي گيشد ثب سػبيت صشيْ ٓٞسد ُض ًٚ ّٝاص هشف ٛيئت ٝصيشإ تؼييٖ
خٞاٛذ ؽذ اص هشف دُت ٓٞسد اعتلبد ٙهشاس ٓي گيشد  ٝاص ثبثت ايٖ صن استلبم ٝرٜي پشداخت ٗخٞاٛذ ؽذ.
ٓالى تؾخيـ ٓضذٝد ٙؽٜش ٗوؾٓ ٚقٞة ا ٗزٖٔ ؽٜش دس ٛش ٓضَ خٞاٛذ ثٞد ً ٚهجَ اص ؽشٝع ٓشاصَ هشس
ػٔشاٗي ٓٞسد ػَٔ ؽٜشداسيٜب ثبؽذ.
 - 11دسفٞستي ًٓ ٚغتضذحبت  ٝاػيبٗي ٝرٞد داؽت ٚثبؽذ ً ٚثش احش اصذاث تأعيغبت كٞم اُزًش اص ثيٖ ثشٝد
 ٝيب خغبساتي  ٙآٜٗب ٝاسد ؽٞد دعتگبٜٛبي ارشائي ٓشثٞه ثبيذ هئت اػيبٗي اص ثيٖ  ٝخغبست ٝاسد ٙسا هجن
ٓوشسات ايٖ هبٗ ٕٞثپشداصٗذ.
 - 11دس ٓٞاسدي ً ٚؽٜشداسيٜب ٓغئُٞيت ارشاي هشصٜبي ػٔشاٗي سا ػٜذ ٙداس ٛغت٘ذ دسفٞستي ًٚ
ؽٜشداسي ٓشثٞه ٓؾٔ ٍٞهبٗٞٗ ٕٞعبصي  ٝػٔشإ ؽٜشي ٗجبؽذ اص ُضبظ خشيذ اسامي ٞاث٘ي ٝ ٚتأعيغبت ٝ
پشداخت خغبستتبثغ ٓوشسات ايٖ هبٗ ٕٞخٞاٛذ ثٞد.
ٓبدٛ - 51 ٙشگب ٙثشاي ارشاي هشصٜبي ػٔشاٗي يٌي اص ٝصاستخبٗٛ ٚب يب ٓؤعغبت دُٝتي ٓ ٝؤعغبت ػبّ
أُ٘لؼ ٚاصتيبد ث ٚخشيذ اسامي دايش يب ثبئش  ٝاث٘ي ٝ ٚتأعيغبت ٓتؼِن ثٝ ٚصاستخبٗٛ ٚب  ٝيب ٓؤعغبت دُٝتي
ديگش داؽت ٚثبؽذ اٗتوبٍ ثٞٓ ٚرت تقٞيج٘بٓٛ ٚيئت ٝصيشإ  ٝث ٚفٞست ثالػٞك  ٝثؾشه سػبيت ٓشاتت ٓ٘ذسد
دس هبٗ ٕٞافالس هبٗٝ ٕٞاگزاسي اسامي  ٝاث٘ي ٚدُٝتي ثٓ ٚؤعغبت خيشي ٝ ٚدسٓبٗي ٓقٞة  16ثٓ ٖٜٔبٙ
 1351اٗزبّ خٞاٛذ گشكت.
تجقش - ٙدس فٞستي ً ٚاسامي  ٝاث٘ي ٝ ٚتأعيغبت ٓتؼِن ث ٚؽشًت دُٝتي ثبؽذ ثٜب ثشاعبط اسصػ تؼييٖ
ؽذ ٙدس تشاصٗبٓ ٚؽشًت ٓشثٞه هبثَ پشداخت اعت.
ٓبد - 52 ٙعبصٓبٕ ٓٞظق اعت ظشف ؽؼ ٓب ٙاص تبسيخ ارشاي ايٖ هبٗ ٕٞتؾٌيالت خٞد سا ت٘ظيْ  ٝثٚ
تقٞيت عبصٓبٕ آٞس اداسي  ٝاعتخذآي ًؾٞس ثشعبٗذ.
تجقش - 1 ٙثب إٓ ػذ ٙاص ٓغتخذٓيٖ سعٔي عبصٓبٕ ً ٚصذاًخش تب يي ٓب ٙاص تبسيخ تقٞيت تؾٌيالت رذيذ
ٓتقذي پغت عبصٓبٗي ٗؾٗٞذ ث ٚيٌي اص هشم صيش ػَٔ خٞاٛذ ؽذ:
اُق ٓ -غتخذٓيٖ سعٔي ً ٚصذاهَ داساي ثيغت عبٍ عبثو ٚخذٓت ٓي ثبؽ٘ذ ثبصٗؾغتٓ ٚي ؽٗٞذٝ
صوٞم ثبصٗؾغتگي ايٖ ػذ ٙثشاثش ثب صوٞم گش ٝ ٙٝپبي ٚؽـَ ٓٞسد تقذي آٜٗب دس تبسيخ تقٞيت ايٖ هبٕٗٞ
خٞاٛذ ٝد ً ٚهجن ٓبد 31 ٙهبٗ ٕٞاعتخذاّ ًؾٞسي ٓ ٝوشسات ٓشثٞه ث ٚإٓ تؼييٖ ٓي ؽٞد.
ة ٓ -غتخذٓي٘ي ًٞٓ ٚسد ٗيبص ٝصاستخبٗٛ ٚب ٓ ٝؤعغبت دُٝتي ٓؾٔ ٍٞهبٗ ٕٞاعتخذاّ ًؾٞسي ثبؽ٘ذ ثٚ
دعتگبٜٛبي ٓضثٞس ٓ٘توَ ٓي ؽٗٞذ.
د  -ثب عبيش ٓغتخذٓ٘يٖ ٓٞمٞع ايٖ تجقشٓ ًٚ ٙلبد ث٘ذ اُق يب ة دس ثبس ٙآٗبٕ ارشا ٗؾٞد هجن ٓوشسات هبٕٗٞ
اعتخذاّ ًؾٞسي ػَٔ خٞاٛذ ؽذ.
تجقش - 2 ٙإٓ ػذ ٙاصٓغتخذٓيٖ سعٔي عبصٓبٕ ً ٚدستبسيخ تقٞيت ايٖ هبٗ ٕٞدس ٝصاستخبٗٛ ٚب يب ٓؤعغبت
دُٝتي ٓؾٔ ٍٞهبٗ ٕٞاعتخذاّ ًؾٞسي ث ٚخذٓت اؽتـبٍ داسٗذ ث ٚدعتگبٜٛبي ٓضثٞس ٓ٘توَ ؽذٙ
ٓضغٞة ٓي ؽٗٞذ.
ٓبد - 53 ٙايٖ هبٗ ٕٞاص تبسيخ ا ٍٝكشٝسديٖ ٓب 1352 ٙثٞٓ ٚسد ارشا گزاؽت ٚخٞاٛذ ؽذًِ .ي ٚآئي٘٘بٓٛ ٚب ٝ
ٓوشسات پيؼ ثي٘ي ؽذ ٙدس ايٖ هبٗ ٕٞثبيذ تٞعو عبصٓبٕ تٜي ٝ ٚتب پبيبٕ ؽٜشيٞسٓب 1352 ٙث ٚتقٞيت ٛيأت
ٝصيشإ ثشعذ  ٝتب صٓبٗي ً ٚآئي٘٘بٓٛ ٚب ٓ ٝوشسات كٞم تقٞيت ٗؾذ ٙاعت آئي٘٘بٓٛ ٚب ٓ ٝوشسات ربسي ٓؼتجش
خٞاٛذ ثٞد.
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