هبٗٗ ٕٞحٛ ٙٞضيً٘ ٚشدٕ اػتجبساتي ً ٚثٞٓ ٚخت هبٗ ٕٞاص سػبيت هبٗٓ ٕٞحبسجبت ػٔٓٞي  ٝسبيش ٓوشسات
ػٔٓٞي دُٝت ٓستث٘ي ٛست٘ذ

ٓبدٝ ٙاحذٓ - ٙػشف اػتجبسات خبسي  ٝػٔشاٗي ً ٚثٗ ٚحٞي اص اٗحب اص هبٗٓ ٕٞحبسجبت ػٔٓٞي  ٝسبيش
ٓوشسات ػٔٞي دُٝت  ٝيب آييٖ ٗبٓٓ ٚؼبٓالت دُٝتي ٓستث٘ي ثٞد ٝ ٙتبثغ ٓوشسات خبظ گشديذ ٙاست (ثٚ
استث٘بي ٛضي٘ٛ ٚبي خ٘گي ً ٚثب سػبيت تجػش 54 ٝ 9 ٙهبٗ ٕٞثٞدخ ٚسبٍ  4635اٗدبّ ٓي گيشد) تحت
ضٞاثظ صيش ٓدبص ٓي ثبضذ:
اُق ٓ -جبدُٞٓ ٚاكوت٘بٓ ٚدستگبٜٛب ثب ٝصاست ثشٗبٓ ٝ ٚثٞدخ ٚدس ٓٞسد ٛش يي اص ثشٗبٓٛ ٚب  ٝطشحٜب  ٝكؼبُيتٜب ٝ
پشٝژٛ ٙب اُضآي است  ٝدستگبٜٛبي اخشايي ٌِٓق ث ٚسػبيت ٓٞاسد ٓ٘ذسج دس ٓٞاكوت٘بٓٛ ٚبي ٓزًٞس ٓي
ثبض٘ذ.
ة ٓ -سئُٞيت تطخيع  ٝتؼٜذ  ٝتسديَ  ٝغذٝس حٞاُ ٚدس ٓٞسد دستگبٜٛبي اخشايي ٜٗ ٝبدٛبي اٗوالة
اسالٓي حست ٓٞسد ث ٚػٜذٝ ٙصيش يب ثبالتشيٖ ٓوبّ دستگب ٙاخشايي ٓشثٞط  ٝيب ٓوبٓبت ٓدبص اص طشف آٜٗب
خٞاٛذ ثٞد.
ج ٝ -خ ٙٞالصّ ثشاي اٗدبّ ٛضي٘ ٚاص ٓحَ اػتجبسات ٓ٘ذسج دس ثٞدخٚ
سبُيبٗ ٚدس ٓٞسد دستگبٜٛبي اخشايي ً ٚداساي ريحسبة ٛست٘ذ ،ثب دسخٞاست ٝخ ٚاص طشف ريحسبة  ٝدس
ٓٞسد دستگبٜٛبيي ً ٚطجن هبٗ ٕٞكبهذ ريحسبة ٛست٘ذ ،ثب دسخٞاست ٝخ ٚاص طشف ٓسئ ٍٞآٞس ٓبُي ًٚ
تٞسظ دستگب ٙريشثظ ثٝ ٚصاست آٞس اهتػبدي  ٝداسايي ٓؼشكي ضذ ٝ ٙيب خٞاٛذ ضذ تٞسظ خضاٗ ٚث ٚحسبة
ثبٌٗي دستگبٓ ٙشثٞط ً ٚاص طشف خضاٗ ٚدس تٜشإ دس ثبٗي ٓشًضي خٜٔٞسي اسالٓي ايشإ  ٝدس ضٜشستبٜٗب دس
يٌي اص ضؼت ثبٗي ِٓي ايشإ اكتتبذ ضذ ٝ ٙيب خٞاٛذ ضذ ٝاسيض ٓي گشدد .حسبثٜبي ٓزًٞس ثب حذاهَ دٝ
آضبي ٓدبص ً ٚيٌي اص آٜٗب حست ٓٞسد آضبي ريحسبة يب ٓسئ ٍٞآٞس ٓبُي ٓشثٞط خٞاٛذ ثٞد هبثَ
استلبدٓ ٙي ثبضذ.
د ٗ -ػبة ٗ ٝح ٙٞاٗدبّ ٓؼبٓالت ثب سػبيت غشك ٝ ٚغالذ دُٝت ث ٚضشذ صيش ٓي ثبضذ:
ٓ - 4ؼبٓالت تب ٓجِؾ يي ٓيِي ٕٞلاير ثٓ ٚسئُٞيت ٓبٓٞس خشيذ.
ٓ - 2ؼبٓالت اص  4/000/004لاير تب  4/000/000لاير ثب تبييذ ٓبٓٞس خشيذ يب ٝاحذ تذاسًبتي حست ٓٞسد تػٞيت
ثبالتشيٖ ٓوبّ دستگب ٙاخشايي يب ٓوبّ ٓدبص اص طشف ا.ٝ
ٓ - 6ؼبٓالت ثيص اص پ٘ح ٓيِي ٕٞلاير ث ٚتبييذ ٓ ٝسئُٞيت ٝصيش ريشثظ يب
ثبالتشيٖ ٓوبّ دستگب ٙاخشايي ريشثظ يب ٓوبٓبت ٓدبص اص طشف ايطبٕ .
ٓ - ٙيضإ پيص پشداخت ً ٚاص  50دسغذ تدبٝص ٗخٞاٛذ ًشد  ٝت٘خٞا ٙگشدإ  ٝسپشد ٙحسٖ اٗدبّ ًبس ٝ
ٔٛچ٘يٖ ٗٞع ٓ ٝيضإ تضٔي٘ي ًٓ ٚي ثبيست دس هجبٍ پيص پشداخت  ٝيب حسٖ اٗدبّ ًبس اخز گشدد ثٚ
تطخيع ٓ ٝسئُٞيت ثبالتشيٖ ٓوبّ دستگب ٙاخشايي يب ٓوبّ ٓدبص اص طشف ا ٝخٞاٛذ ثٞد.
ًِ - ٝي ٚاس٘بد ٛضي٘ٛ ٚبي اٗدبّ ضذ ٙثبيذ ٓتٌي ثٓ ٚذاسى صيش ثبضذ:
 - 4ت٘ظيْ هشاسداد  ٝيب گشكتٖ كبًتٞس اُضآي است ٓ ،گش دس ٓٞاسدي
اضطشاسي ًٗ ٚيبص ث ٚتبٓيٖ ًبال اص هجَ هبثَ پيص ثي٘ي ٗجبضذ  ٝخشيذ ثٚ
اٗذاص ٙسكغ اضطشاس غٞست گيشد  ٝدُٝت ٞٓ ٝسسبت ٝاثست ٚث ٚضٜشداسيٜب  ٝثبٌٜٗب ٜٗ ٝبدٛبي اٗوالة اسالٓي
دس تُٞيذ  ٝتٞصيغ إٓ ثٗ ٚحٞي اص اٗحب ٓذاخِ ٝ ٚيب ٓجبضشت ٗذاضت ٚثبض٘ذ.
تطخيع ٓٞاسد اضطشاسي  ٝتؼييٖ ٓيضإ إٓ ث ٚػٜذٝ ٙصيش  ٝيب ثبالتشيٖ ٓوبّ دستگبٜٛبي كٞم يب ٓوبّ ٓدبص اص
طشف آٜٗب خٞاٛذ ثٞد.
 - 2دس ٓٞسد خشيذٛبي داخِي كبًتٞس خشيذ يب غٞست ٓدِس خشيذ ثب سػبيت ٓلبد ث٘ذ ( )4كٞم  ،سسيذ اٗجبس يب
غٞست ٓدِس تحٞيَ ًبال.
 - 6دس ٓٞسد خشيذٛبي خبسخي اػالٓي ٚثبٗي  ٝدس ٓٞاسد خضيي غٞستحسبة كشٝض٘ذٓ ٙذاسى تشخيع ًبال اص
گٔشى  ٝسسيذ اٗجبس يب غٞست ٓدِس تحٞيَ ًبال.
 - 5دس ٓٞسد پشداخت حوٞم  ٝدستٔضد ٓ ٝضايب ٛ ٝش ٗٞع پشداخت پشسِ٘ي ديگش ،گٞاٛي اٗدبّ ًبس اص طشف
ٓوبٓبت ٓدبص  ٝآضبي گيشٗذٝ ٙخ ٝ ٚيب گٞاٛي ثبٗي دايش ثش ٝاسيض ٝخ ٚث ٚحسبة ثبٌٗي ري٘لغ .
ٓ - 4ػشف اػتجبس ٛضي٘ٛ ٚبي خبسج اص ًطٞس ثب آضبي ٝصيش يب ثبالتشيٖ
ٓوبّ دستگب ٙاخشايي ريشثظ  ٝآضبي ٓسئ ٍٞآٞس ٓبُي إٓ دستگب ٙثٛ ٚضي٘ ٚهطؼي ٓ٘ظٞس خٞاٛذ ضذ.
 - 3دس ٓٞسد ًبسٛبيي ً ٚث ٚپئبٌٗبس ٓحٓ ٍٞي ضٞد هشاسداد ٓشثٞط ٝ
تبييذي ٚتحٞيَ ًبال  ٝيب اٗدبّ خذٓت ٓٞضٞع هشاسداد تٞسظ ثبالتشيٖ ٓوبّ دستگب ٙاخشايي يب ٓوبّ ٓدبص اص طشف
ا.ٝ
ص  -دستگبٜٛبي اخشايي ٌِٓل٘ذ حسبة ايٖ هجيَ اػتجبسات سا ٗگٜذاسي  ٝدس ٓٞاػذي ً ٚاص طشف ديٞإ
ٓحبسجبت ًطٞس تؼييٖ  ٝاػالّ ٓي ضٞد ث ٚديٞإ ٓضثٞس ٝ ٝصاست آٞس اهتػبدي  ٝداسايي اسائٔٗ ٚبي٘ذ  ٝديٞإ
ٓحبسجبت ًطٞس حسبة ٓزًٞس  ٝاس٘بد ٓشثٞط سا سسيذگي خٞاٛذ ًشد.
ذ  -آٞاُي ً ٚاص ٓحَ اػتجبسات ٓٞضٞع ايٖ هبٗ ٕٞخشيذاسي ٓي ضٞد ،آٞاٍ دُٝتي ٓحسٞة ٓي گشدد.

ط  -تؼشيق اغالحبتي ً ٚدس ايٖ هبٗ ٕٞثٌبس سكت ٚاست  ،تبثغ تؼبسيق ٓ٘ذسج دس هٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات ٓشثٞط ٓي
ثبضذ.
ي ٝ -صسا  ٝاستبٗذاسإ  ٝسٝسبي دستگبٜٛبي اخشايي ًٔ ٝيت ٚاٗوالة
اسالٓي  ،سبصٓبٕ تجِيـبت اسالٓي  ٝدكتش تجِيـبت هْ ٜٗ ،ضت سٞادآٓٞصي  ،ث٘يبد ضٜيذ ،ث٘يبد آٞس
ٜٓبخشيٖ خ٘گ تحٔيِي  ،آٞس آذاد آبّ ٛ ٝش ٓٞسسٜٗ ٝ ٚبد ديگشي ً ٚاص دسآٓذٛبي ػٔٓٞي استلبدٙ
ٗٔبي٘ذ ٌِٓل٘ذ كٜشست ٛضي٘ٛ ٚب  ٝػِٔيبتي سا ً ٚدس ٝصاستخبٗٛ ٚب ٓٞسسبت دُٝتي ٜٗ ٝبدٛبي اٗوالثي صيش
ٗظش آٜٗب ثٞٓ ٚخت ٓدٞصٛبي هبٗٗٞي خبظ خبسج اص ٓوشسات هبٗٓ ٕٞحبسجبت ػٔٓٞي  ٝسبيش ٓوشسات ػٔٓٞي
 ٝيب اص ٓحَ اػتجبس ٓبد ) 41( ٙاٗدبّ ٓي ضٞد ٔٛشا ٙثب گضاسش تٞخيٜي ٛش چٜبس ٓب ٙيي ثبس اص طشين ٗخست
ٝصيش ثًٔ ٚيسي ٕٞثشٗبٓ ٝ ٚثٞدخ ٝ ٚسبيش ًٔيسيٜٗٞبي ٓشثٞط ٓدِس ضٞساي اسالٓي اسسبٍ داسٗذ.
ى  -ريحسبثيٜب ٓ ٝسئٞالٕ ًِي ٚدستگبٜٛبي اخشايي ٓٞظل٘ذ تب پبيبٕ
كشٝسديٖ ٓبٛ ٙش سبٍ ٓ ،بٗذٝ ٙخ ٙٞاستلبدٗ ٙطذٓ ٝ ٙبٗذ ٙت٘خٞا ٙگشدإ ٓطٔ ٍٞايٖ هبٗ ٕٞسا ث ٚخضاٗٝ ٚاسيض
ٗٔبي٘ذ.
ٝصاست آٞس اهتػبدي  ٝداسايي دس خبتِٜٔٓ ٚت ٓزًٞس دس كٞم كٜشست ٝخ ٙٞاستلبدٗ ٙطذٞٓ ٙضٞع ايٖ هبٕٗٞ
سا ث ٚاطالع ٝصاست ثشٗبٓ ٝ ٚثٞدخ ٝ ٚديٞإ ٓحبسجبت ًطٞس خٞاٛذ سسبٗذ.
ٍ  -تخِق اص ايٖ هبٗ ٕٞتػشف ؿيش ٓدبص دس آٞاٍ دُٝتي ٓحسٞة ٓي گشدد  ٝدس غٞستي ًٞٓ ٚخت تضييغ
ٓبُي اص د ُٝت ضذ ٙثبضذٓ ،تخِق ث ٚپشداخت ٓؼبدٍ ٓيضإ ٓٞسد تخِق طجن ٓٞاصيٖ ضشػي  ٝتؼضيش ٓطبثن
ٗظش حبًْ ضشع ٓحٌ ّٞخٞاٛذ ضذ.
ّ  -آييٖ ٗبٓ ٚاخشايي ايٖ هبٗ ٕٞثب سػبيت ٓشاتت كٞم حذاًثش ظشف ٓذت يي ٓب ٙاص تبسيخ تػٞيت ايٖ هبٕٗٞ
حست ٓٞسد ٗيبص ،ث٘ب ث ٚپيطٜ٘بد ٝصيش  ٝيب ٝصساي ٓشثٞط  ٝتبييذ ٝصاست آٞس اهتػبدي  ٝداسايي ٝ ٝصاست ثشٗبٓٝ ٚ
ثٞدخ ٚث ٚتػٞيت ٛيبت ٝصيشإ خٞاٛذ سسيذ.
هبٗ ٕٞكٞم ٓطتَٔ ثش ٓبدٝ ٙاحذ ٙدس خِس ٚيٌط٘ج ٚضطْ ثٓ ٖٜٔبٛ ٙضاس  ٝسيػذ  ٝضػت  ٝچٜبس
تػٞيت  ٝدس تبسيخ  4635/44/9ث ٚتبييذ ضٞساي ٓحتشّ ٗگٜجبٕ سسيذ ٙاست .
سييس ٓدِس ضٞساي اسالٓي  -اًجش ٛبضٔي
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داسائي

اٗتطبس ضٔبس11940:ٙ
اثالؽ تبسيخ1364/12/01:
ٓٞضٞع:

