
 

 االؾالٰ ٸاٮٳؿٯٳيٵ رٷاب آ٢اي ز٦تط حؿٵ ضٸحاٶي حًطت حزت

 ضئيؽ ٲحتطٰ رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ 

 

ايطاٴ ٢اٶٹٴ اٮحا٠ تطذي ٲٹاز تٻ ٢اٶٹٴ  اؾالٲي ( ٢اٶٹٴ اؾاؾي رٳٽٹضي123زض ارطاي ان٭ ي٧هس ٸ تيؿت ٸ ؾٹٰ )

 ياظ ٲ٣طضات ٲاٮ يترك ٱيَطح اٮحا٠ تطذي ٲٹاز تٻ ٢اٶٹٴ تٷٓ»تا ٖٷٹاٴ  ٦ٻ (2زٸٮت ) ياظ ٲ٣طضات ٲاٮ يترك ٱيتٷٓ

تٻ ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي ت٣سيٱ ٪طزيسٺ تٹز، تا تهٹية زض رٯؿٻ ٖٯٷي ضٸظ « زٸٮت ٸ انالحات ٸ اٮحا٢ات تٗسي آٴ

 ٪طزز. ٸ تإييس قٹضاي ٲحتطٰ ٶ٫ٽثاٴ، تٻ پيٹؾت اتال٘ ٲي 4/12/1393زٸقٷثٻ ٲٹضخ 

 

 الضيزاٶي ٖٯي

 

 

 :ٸٶٹقتض

 ٲٗاٸٶت ٲحتطٰ ٶٓاضت رٽت اؾتحًاض ٸ ا٢ساٰ  -



 (2دولت ) ياز مقررات مال يبخش میالحاق برخي مواد به قانون تنظ قانون

 

  – 1ٲازٺ 

زاضي ٦٭ ٦كٹض( ٸ ٸظاضت ٶٟت اظ  ٲٷٓٹض تٗييٵ ضاتُٻ ٲاٮي ٸ ٶحٹٺ تؿٹيٻ حؿاب تيٵ زٸٮت )ذعاٶٻ  تٻ -اٮٝ 

ذاٰ، ٲيٗاٶات ٪اظي ٸ ذاٮم ٪اظ َثيٗي( نازضاتي ٸ  ي اظ اضظـ ٶٟت )ٶٟتضتٍ، ٲٗاز٬ ؾٽٳ َطي١ قط٦ت تاتٗٻ شي

ٖٷٹاٴ ؾٽٱ آٴ قط٦ت تاتت ٦ٯيٻ   تٻ طزز،٪ ٲثاٮٙ حان٭ اظ ٞطٸـ زاذٯي ٦ٻ زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي تٗييٵ ٲي

تيٕ  اي ٸ ٲعتٹض اظرٳٯٻ تاظپطزاذت تسټي ٸ تٗٽسات قاٲ٭ تٗٽسات ؾطٲايٻ  اي قط٦ت اي ٸ ټعيٷٻ ٲهاضٜ ؾطٲايٻ

ټاي ٶاقي اظ  ټاي ٶٟتي ذاٮم زضآٲس ٸ ټعيٷٻ ټاي ٶاقي اظ ٞٗاٮيت ٲحيُي ٸ آٮٹز٪ي ٲت٣ات٭ ٸ رثطاٴ ذؿاضات ظيؿت

قٹز. ايٵ ؾٽٱ، اظ ٶٓط ٲاٮياتي تا ٶطخ نٟط  ؾيٝ( تٗييٵ ٲي ټاي حٳ٭ ٸ تيٳٻ ) ټعيٷٻ ؿابٖٳٯيات نازضات تا احت

 قٹز. ٲحاؾثٻ ٲي

ٍ ٲٹْٝ اؾت اظ ٲح٭ ؾٽٱ ذٹز اظ زضنسټاي ٲص٦ٹض ٸ ؾايط ضت ٸظاضت ٶٟت اظ َطي١ قط٦ت تاتٗٻ شي

قسٺ ٸ زض چٽاضچٹب تٹزرٻ  تٳاٰ ٳتيٶٟت ٸ ٪اظ تطاؾاؼ ٢ سيتٹٮ ياتيٖٳٯ يالظٰ ضا تا قط٦تٽا يٲٷاتٕ، ٢طاضزازټا

 .سيٶٳا ٣ٗسضيعي ٦كٹض ٲٷ پؽ اظ ٲثازٮٻ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ تا ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ ياتيٖٳٯ

زض ټط  ٻياٸٮ ياظ ٲثاز يتك٧ٻ ٶٟت نازضات ٥ي يٲٗاٲالت ٳتي٢ ٻ،ياٸٮ ياظ ٲثاز يٶٟت نازضات ٳتي٢ -1

 يٲاٺ قٳؿ ٥ياظ ٲثازي اٸٮيٻ زض  ينازضات ٳتيقسٺ زض تٹضؼ ٲتٹؾٍ ٢ ٲحٳٹٮٻ اؾت ٸ ٢يٳت ٶٟت نازضاتي ٖطيٻ

 يهٹنٸ ذ ياٖٱ اظ زٸٮت يٳيپتطٸق يټا ٸ ٲزتٳٕ يزاذٯ يك٫اټٽايتٻ پاال يٯيٶٟت تحٹ يتطا ٵياؾت ٸ ټٳچٷ

 اؾت. يٶٟت ٲكاتٻ زض ټط ٲاٺ قٳؿ ينازضات يټا ٲحٳٹٮٻ ي%( ٲتٹؾٍ تٽا95زضنس ) ٶٹزٸپٷذ

 يتطا ٦ٷس، يٲ ٵييتٗ يٟيت٧ٯ ٳتيزض زاذ٭ ٦كٹض ٢ يٶٟت يټا ٲهطٜ ٞطآٸضزٺ ي٦ٻ زٸٮت تطا تا ظٲاٶي -2

ټط تك٧ٻ ٶٟت )ٶٟت ذاٰ ٸ  ٳتي٢ طاٴ،يا يٶٟت يټا ٸ پرف ٞطآٸضزٺ فيپاال يزٸٮت ٸ قط٦ت ٲٯ ٵيحؿاب ت ٻيتؿٹ

 ي٦اض٪طٸټ كٷٽازيپ تٹز ٦ٻ تٻ ذٹاټس يزض ټط ؾا٬ تطاتط تا ض٢ٳ يزاذٯ يك٫اټٽايتٻ پاال يٯيتحٹ  (ي٪اظ ٗاٶاتيٲ

٢اٶٹٴ ټسٞٳٷس٦طزٴ  تيضيعي ٦كٹض تا ضٖا ٸ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ ييٸ زاضا يٲتك٧٭ اظ ٸظضاي ٶٟت ٸ اٲٹضا٢تهاز

ٲص٦ٹض  ٳتيض٢ٱ تا ٢ ٵياٮتٟاٸت ا ٦ٻ ٲاتٻ قٹز يٸ اراظٺ زازٺ ٲ ضؾس يٲ طاٴيٸظ إتيټ ةيتهٹ تٻ 1388ٲهٹب  ټا اضاٶٻي

ٲازٺ  ٵيا يارطائ ٶاٲٻ ٵيي٦٭ ٦كٹض حثت ٸ َث١ آ يزاض زض زٞاتط ذعاٶٻ ينٹضت حؿاتساض ( تٷس )اٮٝ( تٻ1زض رعء)

 حؿاب قٹز. ٻيتؿٹ

ضتٍ ٲثاٮٛي اظ ٲٷاتٕ حان٭ اظ ٞطٸـ ٪اظ َثيٗي زض زاذ٭ ٦كٹض  ٸظاضت ٶٟت اظ َطي١ قط٦ت تاتٗٻ شي -3

ضتٍ تاتت ٪اظ تٹٮيسي ٦ٻ ټط ؾاٮٻ تٻ ٲٹرة  ټاي ٸاضزات ٸ ؾٽٱ قط٦ت تاتٗٻ شي ٸ نازضات ضا پؽ اظ ٦ؿط ټعيٷٻ

زاضي ٦٭ ٦كٹض ٸاضيع  تٻ ذعاٶٻ ټا اضاٶٻيقٹز زض ضاؾتاي ارطاي ٢اٶٹٴ ټسٞٳٷس ٦طزٴ  ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي ٲٗيٵ ٲي

 ٶٳايس. ٲي

 قٹز: ټا تٻ قطح ظيط انالح ٲي ( ٢اٶٹٴ ټسٞٳٷس٦طزٴ ياضاٶٻ1تثهطٺ تٷس )ب( ٲازٺ ) -4

ٸظاضت ٶٟت ٲ٧ٯٝ اؾت ٢يٳت ذٹضا٤ ٪اظ ٸ ذٹضا٤ ٲايٕ تحٹيٯي تٻ ٸاحسټاي نٷٗتي، پااليكي  -تثهطٺ 

 ٵ ٦ٷس:ټا ضا تا ضٖايت ٲٗياضټاي ظيط تٗيي ٸ پتطٸقيٳي

ٲايٕ تحٹيٯي تطاي ؾايط ٲهاضٜ زاذٯي،  ايزضآٲس حان٭ اظ ٞطٸـ ٪اظ ٸ  يٲتٷاؾة تا ٲٗس٬ ٸظٶ -1

اٮٳٯٯي ٸ تٽثٹز  پصيطي ٲحهٹالت تٹٮيسي زض تاظاضټاي تيٵ ٢يٳت ٲحهٹ٬ تا حّٟ ٢اتٯيت ض٢اتت ،ينازضاتي ٸ ٸاضزات

 ٲتٛيطټاي ٦الٴ ا٢تهازي

 ي زاذٯي ٸ ذاضريايزاز اٶ٫يعـ ٸ اٲ٧اٴ رصب ؾطٲايٻ ٪صاض -2



%( تا اٶ٣ٗاز ٢طاضزاز تٯٷس ٲست تطاي ٸاحسټايي ٦ٻ تتٹاٶٷس رٽت 30زضنس) اٖٳا٬ ترٟيٝ پٯ٧اٶي تا ؾي -3

ٸ ظٶزيطٺ اضظـ اٞعٸزٺ ضا  ٦ٷٷس يٲٹاز اٸٮيٻ ٸاحسټاي پتطٸقيٳي زاذٯي ٦ٻ ٲحهٹالت ٲياٶي ٸ ٶٽائي تٹٮيس ٲ ٵيتإٲ

قٹٶس، اظ ترٟيٝ تيكتطي  ضاٺ اٶساظي ٲي ياٞتٻ ٻٲٷا١َ ٦ٳتطتٹؾٗ اٞعايف زټٷس. زض ايٵ ٢طاضزاز تٷ٫اټٽايي ٦ٻ زض

 ٪طزٶس. تطذٹضزاض ٲي

زض نٹضت ٢ُٕ يا ٦اټف ذٹضا٤ ٪اظ ٸ ذٹضا٤ ٲايٕ ٸاحسټاي ٲكٳٹ٬ ايٵ تثهطٺ ذاضد اظ ٢طاضزاز ٸ تا 

 16/11/1390( ٢اٶٹٴ تٽثٹز ٲؿتٳط ٲحيٍ ٦ؿة ٸ ٦اض ٲهٹب 25اضازٺ زٸٮت، ٸظاضت ٶٟت ٲ٧ٯٝ اؾت تطاتط ٲازٺ )

 رثطاٴ ٦ٷس. يزض ٲطاح٭ تٗس يٯيذؿاضت ٸاضزٺ ضا اظ ٲح٭ ذٹضا٤ تحٹ

تٻ زؾتٹض زٸٮت، ٢يٳت تٹضؼ ٲثٷاي ٖٳ٭ اؾت ٸ ياضاٶٻ ٲٹضز  ايذطيس ٲحهٹالت پتطٸقيٳي تٹؾٍ  زض

 ٪يطز. ضتٍ ٢طاض ٲي ٶٓط زٸٮت تطاي ٲهطٜ ٦ٷٷس٪اٴ زاذٯي زض اذتياض زؾت٫اٺ شي

ايٵ تثهطٺ ٲكتٳ٭ تط ترٟيٟات پٯ٧اٶي ٸ ٶحٹٺ رثطاٴ ذؿاضت، زاٲٷٻ نٷايٕ ٲكٳٹ٬ ٸ  ٶاٲٻ آييٵ

ټاي ٶٟت، نٷٗت، ٲٗسٴ ٸ تزاضت ٸ اٲٹض  چٽاضچٹب ٢طاضزازټاي تٯٷس ٲست ٸ ؾايط يٹاتٍ ٲطتٹَٻ تٹؾٍ ٸظاضتراٶٻ

ټيإت ٸظيطاٴ  قٹز ٸ تٻ تهٹية ا٢تهازي ٸ زاضايي حسا٦خط ْطٜ ٲست قف ٲاٺ پؽ اظ اتال٘ ايٵ ٢اٶٹٴ تٽيٻ ٲي

 ضؾس. ٲي

حان٭ اظ نازضات  يټا ياٞتيٲ٧ٯٝ اؾت زض ضتٍ، يانٯي تاتٗٻ ش يقط٦ت زٸٮت ١يٸظاضت ٶٟت اظ َط -ب

تٗٽسات   اظ ٦ؿط تاظپطزاذت  ٢ث٭ تٻ ټط نٹضت ضا پؽ ياٖٱ اظ نازضات ټط ؾا٬ ٸ ؾاٮٽا ي٪اظ ٗاٶاتيٶٟت ذاٰ ٸ ٲ

 يٲط٦ع تاٶ٥  سييٲٹضز تإ يحؿاتٽا ١يٲازٺ تالٞانٯٻ اظ َط ٵيٲٹيٹٔ ا يټا پطزاذت اٮحؿاب يٖٷٹاٴ ٖٯ ٲت٣ات٭ تٻ ٕيت

 .سيٶٳا عي٦٭ ٦كٹض ٸاض يزاض ٲطتٹٌ زض ذعاٶٻ يتٻ حؿاتٽا طاٴيا ياؾالٲ يرٳٽٹض

َٹض ٲتٷاؾة، ؾٽٱ ٸظاضت  ٲ٧ٯٝ اؾت اظ ٸرٹٺ حانٯٻ ټط ٲاټٻ تٻ طاٴيا ياؾالٲ يرٳٽٹض يتاٶ٥ ٲط٦ع

ٸ ؾٽٱ  يٲت٣ات٭(، ؾٽٱ نٷسٸ٠ تٹؾٗٻ ٲٯ ٕيت يټا تٍ )تا احتؿاب تاظپطزاذتض ٶٟت اظ َطي١ قط٦ت زٸٮتي تاتٗٻ شي

تٻ ٶطذي ٦ٻ يٹاتٍ آٴ ضا  ياضظپؽ اظ ٞطٸـ ٲثاٮٙ  قٹز، يٲ ٵييزٸٮت ضا ٦ٻ تٻ ٲٹرة ٢اٶٹٴ تٗ يزضآٲس ٖٳٹٲ

 طٺي٦٭ ٦كٹض ٸ ٲاظاز آٴ ضا تٻ حؿاب شذ يزاض ٦ٷس تٻ حؿاب ٲطتٹٌ ٶعز ذعاٶٻ قٹضاي پٹ٬ ٸ اٖتثاض ٲكرم ٲي

 .سيٶٳا عيٸاض ياضظ

ضتٍ ضا  ٲ٧ٯٝ اؾت ؾٽٱ ٸظاضت ٶٟت اظ َطي١ قط٦ت زٸٮتي تاتٗٻ شي طاٴيا ياؾالٲ يرٳٽٹض يتاٶ٥ ٲط٦ع

 يآٴ تاٶ٥ زض ذاضد اظ ٦كٹض تطا سيي٦٭ ٦كٹض زض زاذ٭ ٸ ٲٹضز تإ يزاض ذعاٶٻ سييآٴ قط٦ت ٲٹضز تإ يتٻ حؿاتٽا

ٸ  يراض يټا ٷٻيَطٜ ٢طاضزاز ٸ ټع تٻٲطتٹٌ  عاتي٦ٷٷس٪اٴ ٲٹاز ٸ تزٽ ؾاظٶس٪اٴ ٸ ٖطيٻ ٳاٶ٧اضاٴ،يپطزاذت تٻ پ

 .سيٶٳا ١يتٹح يذاضر يٲاٮ التيتؿٽ ي٢طاضزازټا يٸ تطا عيقط٦ت ٸاض يتٗٽسات اضظ

 يٸ قط٦تٽا يٶٟت زاذٯ فيپاال يٸ قط٦تٽا طاٴيا يٶٟت يټا ٸ پرف ٞطآٸضزٺ فيپاال يقط٦ت ٲٯ -د

ذٹضا٤ ٲٗاز٬  ٵيذٹز ٸ ټٳچٷ ياٞتيزض ي٪اظ ٗاٶاتيذٹضا٤ ٶٟت ذاٰ ٸ ٲ يټط ٲاٺ تٽا اٴيپا ٲٹْٟٷس زض يٳيپتطٸق

( تٷس )اٮٝ( 2ٲص٦ٹض زض رعء) ٳتيٸ پرف ضا تٻ ٢ فيپاال يتٻ قط٦ت ٲٯ يٯيتحٹ يٳيپتطٸق يقط٦تٽا يټا ٞطآٸضزٺ

 .ٷسيٶٳا عي٦٭ ٦كٹض ٸاض يزاض ٲازٺ ٲحاؾثٻ ٸ تٻ ذعاٶٻ ٵيا

ذٹضا٤  يضتٍ، ٲ٧ٯٝ اؾت ٸرٹٺ ٲطتٹٌ تٻ ؾٽٱ زٸٮت اظ تٽا قط٦تٽاي تاتٗٻ شيٸظاضت ٶٟت اظ َطي١ 

. زض نٹضت سيٶٳا عي٦٭ ٦كٹض ٸاض يزاض زؾتي پتطٸقيٳي ضا ٸنٹ٬ ٸ ٲاټاٶٻ تٻ ذعاٶٻ ٸ قط٦تٽاي پاييٵ ك٫اټٽايپاال

تٽاي پااليف ٸ پرف قط٦ يضا اظ حؿاتٽا ٭٦٭ ٦كٹض ٲثاٮٙ ٲطتٹٌ تٻ ٲاٺ ٢ث يزاض ټط ٲاٺ ذعاٶٻ اٴيزض پا ع،يٖسٰ ٸاض

ټا  ٸ پتطٸقيٳي ك٫اټٽايذٹضا٤ پاال يتٽا عي. زض نٹضت ٖسٰ ٸاض٦ٷس يتطزاقت ٲ اٮحؿاب ينٹضت ٖٯ ٸ پتطٸقيٳي تٻ



٦٭ ٦كٹض( ٲ٧ٯٝ اؾت تا اٖالٰ ٸظاضت  يزاض )ذعاٶٻييٸ زاضا ي٦٭ ٦كٹض، ٸظاضت اٲٹض ا٢تهاز يزاض تٻ حؿاب ذعاٶٻ

 ٦٭ ٦كٹض ا٢ساٰ ٦ٷس. يزاض آٴ تٻ حؿاب ذعاٶٻ عيتسټ٧اض ٸ ٸاض يااظ حؿاب قط٦تٽ طزاقتٶٟت ضؤؾاً ٶؿثت تٻ ت

 ،يٳيپتطٸق يٸ قط٦تٽا ك٫اټٽايحان٭ اظ ٞطٸـ ٶٟت ذٹضا٤ پاال سيٸنٹ٬ ٖٹا ٵيٲٷٓٹض تًٳ تٻ -تثهطٺ

 في٪كا ١يضا اظ َط يٳيٸ پتطٸق يكيپاال يضتٍ، ٶٟت ذٹضا٤ ٸاحسټا ٸظاضت ٶٟت اظ َطي١ قط٦ت زٸٮتي تاتٗٻ شي

 تٻ ٞطٸـ ذٹاټس ضؾاٶس. ياضظ ايٸ  ياٮيض ياٖتثاضات اؾٷاز

ٲت٣ات٭ ٦ٻ تٻ  ٕيت يتاتٕ ٸظاضت ٶٟت اظ رٳٯٻ َطحٽا يزٸٮت يقط٦تٽا يا ٻيتـاظپطزاذت تٗٽسات ؾطٲا - ز

نسٸض ٸ ٞطٸـ  يټا ٷٻيټع ٵيٸ ټٳچٷ قٹٶس يٲ ايقسٺ ٸ  زازي٢اٶٹٴ ا ٵيا يٲطتٹٌ، ٢ث٭ ٸ تٗس اظ ارطا ٵيٲٹرة ٢ٹاٶ

 .تاقس يٲ ازقسٺي يٖٽسٺ قط٦تٽا ( ٸ اٶثاضزاضي تٻٝي)ؾ ٳٻيحٳ٭ ٸ ت يټا ٷٻياحتؿاب ټعٶٟت تا 

ٲٹْٝ اؾت  ضتٍ يتاتٗٻ ش يزٸٮت يقط٦تٽا ١يٸظاضت ٶٟت اظ َط ،ياتيتٹزرٻ ٖٳٯ يارطا يزض ضاؾتا - ټ

ٲٷاتٕ،  طيټاي ؾٷٹاتي ٸ ؾا ٲٷسضد زض تٹزرٻ ياظ ٲح٭ ؾٽٱ ذٹز ضا اظ زضنسټا يا ٻيؾطٲا يَطحٽا يټا ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ

زض ٲ٣إَ  ساٴيټط ٲ ٥يٸ ٪اظ ضا تٻ ت٧ٟ ٟتٶ سيضيعي ٦كٹض ٲثازٮٻ ٸ ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز تٹٮ تا ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ

ټاي تطٶاٲٻ ٸ تٹزرٻ ٸ  ضيعي ٦كٹض ٸ ٦ٳيؿيٹٴ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ ،ييٸ زاضا يٲاټٻ تٻ ٸظاضت اٲٹض ا٢تهاز ؾٻ

 .سيٸ اٶطغي ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي اضائٻ ٶٳا ٲحاؾثات

زض نٹضتحؿاب  ٸ ٖٹاضو ٲٷسضد  اتيتط اضظـ اٞعٸزٺ ٸ ٖٹاضو آب، تط٠ ٸ ٪اظ تا تٹرٻ تٻ ٲاٮ اتيٲاٮ -ٸ

ٸ  سيتٹٮ طٺيظٶز يزض اٶتٽا تاض ٥ي٣ٍٞ  ،يٸاضزات يټا ٸ ٞطآٸضزٺ يسيٶٟت تٹٮ ٵي٦ٷٷس٪اٴ ٸ ټٳچٷ ٲهطٜ  )٢ثٹو(

 يزٸٮت يٶٟت( ٸ قط٦تٽا فيپاال يط٦تٽا)ق طاٴيا يٶٟت يټا ٸ پرف ٞطآٸضزٺ فيپاال يآٶٽا تٹؾٍ قط٦ت ٲٯ ٕيتٹظ

تط٠، آب ٸ  ٕيتٹظ يٸ قط٦تٽا طٸيٸظاضت ٶ ضتٍ يتاتٕ ش يٸ قط٦تٽا ي٪اظ اؾتاٶ يٸظاضت ٶٟت ٸ قط٦تٽا ضتٍ يتاتٕ ش

ٲعتٹض تٻ حؿاب  اتيٮ. ٲاقٹز يٲ اٞتيٲحاؾثٻ ٸ زض يٞطٸـ زاذٯ ٳتي٢ يتط ٲثٷا يٞايالب قٽطي ٸ ضٸؾتايي اؾتاٶ

 1387تط اضظـ اٞعٸزٺ ٲهٹب  اتي( ٢اٶٹٴ ٲاٮ39ٸ ٖٹاضو َث١ ٲازٺ) عي٦٭ ٦كٹض ٸاض يزاض ٻٶعز ذعاٶ يزضآٲس ٖٳٹٲ

ٲحاؾثٻ ٖٹاضو  يٞطٸـ تطا ٳتي٢ ي. ٲثٷا٪طزز يٲ عي٦كٹض ٸاض ياتيتا انالحات تٗسي آٴ تٹؾٍ ؾاظٲاٴ اٲٹض ٲاٮ

زض  ي٦ٷٷسٺ ٶٽائ تٻ ٲهطٜ ٺٞطٸـ ٞطآٸضز ٳتيتط اضظـ اٞعٸزٺ، ٢ اتي( ٢اٶٹٴ ٲاٮ38( ٲازٺ)1ٲٹيٹٔ تثهطٺ) يٷس٪يآال

 زاذ٭ ٦كٹض اؾت. پااليك٫اټٽا ٸ ٸاحسټاي پتطٸقيٳي آاليٷسٺ ٶيع ٲكٳٹ٬ پطزاذت ٖٹاضو آاليٷس٪ي ټؿتٷس.

 طٸي. ٸظاضت ٶاقٷست ياظ پطزاذت ٖٹاضو تط٠ ٲٗاٜ ٲ ي٦كاٸضظ يٸ چاټٽا ييضٸؾتا يٲكتط٦اٴ ذاٶ٫

 .سيٲٹْٝ اؾت زض ٢ثٹو ٲطتٹَٻ تط٠، آٴ ضا اٖٳا٬ ٶٳا

ټا ، زضآٲس زٸٮت ٶثٹزٺ ٸ نسزضنس  ټا ٸ زټياضي ٖٷٹاٴ ٖٹاضو ؾٽٱ قٽطزاضي ٸرٹٺ ٸاضيعي تٻ -1تثهطٺ 

 قٹز. ضتٍ ٸاضيع ٲي نٹضت ٲاټاٶٻ تٻ حؿاتٽاي شي %( آٴ تطاؾاؼ اح٧اٰ ٢اٶٹٴ ٲاٮيات تط اضظـ اٞعٸزٺ تٻ100)

زاضي ٦٭ ٦كٹض ٸ ٸظاضت ٦كٹض ٲ٧ٯٟٷس تٻ تطتية، ٪عاضـ ٸنٹ٬  ؾاظٲاٴ اٲٹض ٲاٮياتي، ذعاٶٻ -2هطٺ تث

ټاي ا٢تهازي  ټا ٸ ٖٳٯ٧طز ٲٹيٹٔ ايٵ تٷس ضا زض ٲ٣إَ ؾٻ ٲاټٻ تٻ قٹضاي ٖاٮي اؾتاٶٽا ٸ ٦ٳيؿيٹٴ زضآٲس، زضياٞتي

 اؾالٲي اضائٻ ٦ٷٷس. يٹضا، تطٶاٲٻ ٸ تٹزرٻ ٸ ٲحاؾثات ٸ قٹضاټا ٸ اٲٹض زاذٯي ٦كٹض ٲزٯؽ ق

ٲتٳط٦ع ٸرٹٺ  يذٹز ضا تٻ حؿاتٽا يٸ اضظ ياٮيض يتاتٕ ٸظاضت ٶٟت ٲ٧ٯٟٷس زضآٲسټا يزٸٮت يقط٦تٽا -ظ

 قٹز، ياٞتتاح ٲ طاٴيا ياؾالٲ يرٳٽٹض ي٦٭ ٦كٹض تٻ ٶاٰ آٶٽا ٶعز تاٶ٥ ٲط٦ع يزاض ذعاٶٻ ١ي٦ٻ اظ َط يٸ اضظ ياٮيض

 ٦ٷٷس. عيٸاض

٦٭ ٦كٹض تا ٸظاضت ٶٟت اظ َطي١  يزاض حؿاب ذعاٶٻ ٻيٺ قاٲ٭ ؾاظٸ٦اض تؿٹٲاز ٵيا يارطائ ٶاٲٻ ٵييآ -ح

اظ َطٜ زٸٮت تا قط٦ت ٲعتٹض زض  يٷس٪ي٦ٻ ٸظاضت ٶٟت تٻ ٶٳا ي٢طاضزاز ٵيضتٍ ٸ ټٳچٷ قط٦ت زٸٮتي تاتٗٻ شي

ْطٜ ٲست ؾٻ ٲاٺ اظ تاضيد  ٦ٷس، ٸ پرف ٲٷ٣ٗس ٲي فيٶٟت، ٪اظ، پاال اتيٖٳٯ يٲازٺ تطا ٵيچٽاضچٹب ٲٟاز ا



ضيعي  ٸ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ ييٸ زاضا يٶٟت، اٲٹض ا٢تهاز يټا ٲكتط٤ ٸظاضتراٶٻ كٷٽازيپ ٢اٶٹٴ تٻ ٵيتهٹية ا

ٸ ٞطٸـ ٶٟت ذاٰ ٸ  سي٦ٻ آحاض تٹٮ يالظٰ تٻ ٶحٹ يحؿاتساض يټا . زؾتٹضاٮٗٳ٭ضؾس يٲ طاٴيٸظ إتيټ ةيتهٹ ٦كٹض تٻ

ٸظاضت ٶٟت اٶ٧ٗاؼ زاقتٻ تاقس  ضتٍ يتاتٕ ش يزٸٮت يقط٦تٽا اٴيٸ حؿاب ؾٹز ٸ ظ يٹٶزض زٞاتط ٢اٶ ي٪اظ ٗاٶاتيٲ

 .قٹز يٸ اتال٘ ٲ ٻيتٽ ييٸ زاضا يٸظاضت اٲٹض ا٢تهاز سييٶٟت ٸ تإ  ٸظاضت كٷٽازيپ تٻ

اٶ٣الب  يقٹضا ٦5/10/1358٭ ٦كٹض ٲهٹب  1358تٹزرٻ ؾا٬  ي٢اٶٹٶ حٻيال ي( زائٳ38تثهطٺ) -ٌ

 .قٹز يٶؿد ٲ ياؾالٲ

( 44زٸٮت ٲ٧ٯٝ اؾت تا اتراش تساتيط الظٰ ٸ ضٖايت ٢اٶٹٴ ارطاي ؾياؾتٽاي ٦ٯي ان٭ چٽ٭ ٸ چٽاضٰ) -ي

٢اٶٹٴ اؾاؾي، ؾٽٱ تطزاقت ايطاٴ اظ ٶٟت ذاٰ، ٲيٗاٶات ٪اظي ٸ ٪اظ اظ ٲراظٴ ٲكتط٤ ضا تا زٺ ؾا٬ آيٷسٺ اظ ظٲاٴ 

تطؾاٶس. ټٳچٷيٵ زٸٮت ٲ٧ٯٝ اؾت  ط٤تهٹية ايٵ ٢اٶٹٴ حسا٢٭ تٻ ٲيعاٴ تطزاقت ٦كٹضټاي زاضاي ٲراظٴ ٲكت

َي ٲست ٲص٦ٹض ْطٞيت تٹٮيس ٲحهٹالت پتطٸقيٳي ضا تٻ حسا٢٭ ي٧هس ٲيٯيٹٴ تٵ زض ؾا٬ ٸ ْطٞيت پااليف ٶٟت 

 ذاٰ ٸ ٲيٗاٶات ٪اظي زض زاذ٭ ٦كٹض ضا تٻ حسا٢٭ پٷذ ٲيٯيٹٴ تك٧ٻ زض ضٸظ اٞعايف زټس.

ټاي ٶٟتي ٸ ٲٹاز اٞعٸزٶي  قاٲ٭ ٞطآٸضزٺ اٮتٟاٸت ٢يٳت پٷذ ٞطآٸضزٺ انٯي ٸ ؾٹذت ټٹايي ٲاتٻ -٤

تحٹيٯي اظ ؾٹي قط٦تٽاي پتطٸقيٳي تٻ قط٦تٽاي انٯي ٸ ٞطٖي تاتٗٻ ٸظاضت ٶٟت ٸ ٪اظ َثيٗي ٞطٸذتٻ قسٺ 

ټاي اٶت٣ا٬ زاذٯي  ټعيٷٻ ٖالٸٺ ٻټا حؿة ٲٹضز ت ٦ٷٷس٪اٴ زاذٯي تا ٢يٳت نازضاتي يا ٸاضزاتي ايٵ ٞطآٸضزٺ ٲهطٜ تٻ

ٰ ٲٗاز٬ آٶٽا ٸ تٹظيٕ، ٞطٸـ، ٲاٮيات ٸ ٖٹاضو ٲٹيٹٔ ٢اٶٹٴ ٲاٮيات تطاضظـ اٞعٸزٺ زض زٞاتط ذا  ټا ٸ ٶٟت ٞطآٸضزٺ

٪طزز ٸ اظ آٴ  ٶٟت ٸ ٪اظ تٻ حؿاب تسټ٧اض قط٦تٽاي انٯي ٸ ٞطٖي تاتٗٻ ٸظاضت ٶٟت حثت ٲي  قط٦تٽاي پااليف

زاضي ٦٭ ٦كٹض تٻ  ٱ زض ذعاٶٻقٹز. ٲٗاز٬ ايٵ ض٢ زاضي ٦٭ ٦كٹض( ٶيع حثت ٲي )ذعاٶٻ تَطي١ زض تسټ٧اض حؿاب زٸٮ

نٹضت ٲؿت٣٭ تٹؾٍ  حؿاب تؿتاٶ٧اض قط٦تٽاي انٯي ٸ ٞطٖي تاتٗٻ ٸظاضت ٶٟت، ٲٷٓٹض ٸ ٖٳٯ٧طز ٲاٮي ايٵ تٷـس تٻ

ٲاټٻ اظ پاياٴ تيطٲاٺ پؽ اظ ٪عاضـ ؾاظٲاٴ حؿاتطؾي تا تإييس ٦اض٪طٸټي ٲتك٧٭  قط٦ت ٲص٦ٹض زض ٲ٣إَ ظٲاٶي ؾٻ

نٹضت  ضيعي ٦كٹض تٻ ت ٸ اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي ٸ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻټاي ٶٟ اظ ٶٳايٷس٪اٴ ٸظاضتراٶٻ

٪طزز ٸ تؿٹيٻ حؿاب ٶٽائي ٞيعي٧ي ٸ ٲاٮي حسا٦خط تا پاياٴ تيطٲاٺ  زاضي ٦٭ ٦كٹض تؿٹيٻ ٲي اٮحؿاب تا ذعاٶٻ ٖٯي

 قٹز. ؾا٬ تٗس اٶزاٰ ٲي

ٹب ٲزاٲٕ ٖٳٹٲي ٲٹيٹٔ ٞه٭ قسٺ ٲه پصيط ٲ٧ٯٟٷس ؾٹز ؾٽاٰ ٖساٮت ت٣ؿيٱ قط٦تٽاي ؾطٲايٻ -2ٲازٺ 

( ٢اٶٹٴ اؾاؾي ضا تا تؿٹيٻ حؿاب ٦اٲ٭ ا٢ؿاٌ اظ 44ټاي ٦ٯي ان٭ چٽ٭ ٸ چٽاضٰ ) قكٱ ٢اٶٹٴ ارطاي ؾياؾت

رٽت ٸنٹ٬ ؾٹز  تٹاٶس يؾاظي پطزاذت ٶٳايٷس. ؾاظٲاٴ ٲص٦ٹض ٲ تٻ ؾاظٲاٴ ذهٹني ازقسٺيظٲاٴ تهٹية ٢اٶٹٴ 

( ٢اٶٹٴ ٲحاؾثات ٖٳٹٲي ٦كٹض 48ٽاي ٸا٪صاضقسٺ اظ َطي١ ٲازٺ)ؾٽاٰ ٲٹيٹٔ ايٵ ٲازٺ ٸ ؾايط ا٢ؿاٌ ٲٗٹ٠ قط٦ت

ا٢ساٰ ٶٳايس. ارطائيات ؾاظٲاٴ اٲٹض ٲاٮياتي ٦كٹض ٲٹْٝ اؾت ذاضد اظ ٶٹتت زضذهٹل ٸنٹ٬ ايٵ  1366ٲهٹب 

 ؾاظي ټٳ٧اضي ٦ٷس. ا٢ؿاٌ تا ؾاظٲاٴ ذهٹني

ٸ قط٦تٽاي زٸٮتي  يذسٲات ٦كٹض تيطي( ٢اٶٹٴ ٲس5( ٸ )4قط٦تٽاي زٸٮتي ٲٹيٹٔ ٲٹاز ) -3ٲازٺ 

تاٶ٧ٽا ٸ  ي( ٢اٶٹٴ اؾاؾي، تٻ اؾتخٷا44ٸ چٽاضٰ )  ټاي ٦ٯي ان٭ چٽ٭ ( ٢اٶٹٴ ارطاي ؾياؾت18( ٲازٺ)3ٲٹيٹٔ تٷس)

نٷايٕ ايطاٴ، ؾاظٲاٴ تٹؾٗٻ ٸ ٶٹؾاظي  يقاٲ٭ ؾاظٲاٴ ٪ؿتطـ ٸ ٶٹؾاظ يا تٹؾٗٻ يٸ ؾاظٲاٶٽا يزٸٮت يټا ٳٻيت

يٕ ٦ٹچ٥ ٸ قٽط٦ٽاي نٷٗتي ايطاٴ، ٸظاضت ٶٟت اظ َطي١ قط٦ت زٸٮتي ٲٗازٴ ٸ نٷايٕ ٲٗسٶي ايطاٴ، ؾاظٲاٴ نٷا

( ٢اٶٹٴ ٲحاؾثات ٖٳٹٲي ٦كٹض 76( ٸ )39(، )31ضتٍ ٸ قط٦ت قٽط٦ٽاي ٦كاٸضظي، ٲكٳٹ٬ ٲ٣طضات ٲٹاز) تاتٗٻ شي

زاضي ٦٭  قسٺ اظ ؾٹي ذعاٶٻ تاقٷس ٸ تٳاٰ زضآٲسټاي حان٭ اظ ٞطٸـ ٦اال ٸ ذسٲات آٶٽا تٻ حؿاتٽاي ٲٗطٞي ٲي

( ٢اٶٹٴ 76ٲٟاز ٲازٺ) تيٲٹضز َث١ اح٧اٰ ٸ ٲ٣طضات ٢اٶٹٶي ٲطتٹٌ ټعيٷٻ قٹز. ٖسٰ ضٖا قٹز تا حؿة كٹض ٸاضيع ٲي٦



زض اٲٹا٬  ياؾت، تهطٜ ٚيط٢اٶٹٶ اٞتٻي في٦ٻ ذالٜ ٲ٣طضات ٲص٦ٹض ٪كا ييٲحاؾثات ٖٳٹٲي ٦كٹض زض ٲٹضز حؿاتٽا

 قٹز.  ٖٳٹٲي ٲحؿٹب ٲي

زاضي ٦٭ ٦كٹض ٲٹْٟٷس ٶؿثت تٻ تؿتٵ حؿاتٽايي ٦ٻ  ذعاٶٻ تاٶ٧ٽاي ٖاٲ٭ حؿة اٖالٰ تاٶ٥ ٲط٦عي ٸ

 اٶس، ا٢ساٰ ٦ٷٷس. ذالٜ ٲ٣طضات ٲص٦ٹض اٞتتاح قسٺ

( ٢اٶٹٴ ٲسيطيت ذسٲات ٦كٹضي ٸ تاٶ٧ٽا ٦ٻ زض تٹزرٻ ٦٭ ٦5ٯيٻ قط٦تٽاي زٸٮتي ٲٹيٹٔ ٲازٺ ) -4ٲازٺ 

حؿاب ٸ ؾٹز ؾٽاٰ ٖٯي اٮحؿاب تٹزرٻ قٹز ٲٹْٝ تٻ ٸاضيع ٲاٮيات ٖٯي اٮ تيٷي ٲي ٦كٹض تطاي آٶٽا ؾٹز ٸيػٺ پيف

قٹز زض نٹضت ٖسٰ ٸاضيع  اراظٺ زازٺ ٲي ضزاضي ٦٭ ٦كٹ تاقٷس. تٻ ذعاٶٻ نٹضت ي٥ زٸاظزټٱ زض ټط ٲاٺ ٲي ٲهٹب تٻ

اٮحؿاب ٸ ي٥ زٸاظزټٱ، ٖٹاضو ٸ ٲاٮيات تطاضظـ اٞعٸزٺ )تطاؾاؼ اٖالٰ  نٹضت ٖٯي ٲاٮيات ٸ ؾٹز ؾٽاٰ زٸٮت تٻ

زاضي ٦٭  ٹض( تٹؾٍ ټطي٥ اظ قط٦تٽاي زٸٮتي ٸ تاٶ٧ٽا، اظ ٲٹرٹزي حؿاب آٶٽا ٶعز ذعاٶٻؾاظٲاٴ اٲٹض ٲاٮياتي ٦ك

ټا ٸ  ٸ ؾٹز ؾٽاٰ ضا تٻ حؿاب زضآٲسټاي ٖٳٹٲي ٦كٹض ٸ ٖٹاضو ضا تٻ حؿاتٽاي قٽطزاضي ات٦كٹض تطزاقت ٸ ٲاٮي

ٲثٷاي نٹضتٽاي ٲاٮي حؿاب تٳط٦ع ٸرٹٺ تٻ ٶاٰ ٸظاضت ٦كٹض حؿة ٲٹضز ٸاضيع ٶٳايس. تؿٹيٻ حؿاب ٢ُٗي زٸٮت تط

ٲسيطيت ذسٲات  ٹٴ( ٢اٶ5قسٺ ٸ ٲهٹب ٲزٳٕ ٖٳٹٲي اٶزاٰ ذٹاټس قس. قط٦تٽاي زٸٮتي ٲٹيٹٔ ٲازٺ ) حؿاتطؾي

٦كٹضي ٦ٻ ٢ؿٳتي اظ ؾٽاٰ آٶٽا ٲتٗٯ١ تٻ ترف ٚيطزٸٮتي اؾت، تٻ تٷاؾة ٲيعاٴ ؾٽاٰ ترف ٚيطزٸٮتي، ٲكٳٹ٬ 

يازقسٺ تاتٕ اح٧اٰ ٲطتٹٌ ٸ ٲ٣طض زض ٢اٶٹٴ ٲاٮياتٽاي  تاقٷس. ٸنٹ٬ ٲثاٮٙ پطزاذت ٸرٹٺ ٲٹيٹٔ ايٵ ٲازٺ ٶٳي

 ٸ انالحات تٗسي آٴ اؾت. 1366ٲؿت٣يٱ ٲهٹب ؾا٬ 

قٹز،  ( ٢اٶٹٴ ٲسيطيت ذسٲات ٦كٹضي اراظٺ زازٺ ٲي5تٻ زؾت٫اټٽاي ارطائي ٲٹيٹٔ ٲازٺ ) -5ٲازٺ 

ط٪عاضي ٲعايسٺ تٻ اقرال ٸ ٲاظاز ٸضظقي ضا اظ َطي١ ت يټٷط ،يٞطټٷ٫ يټا ٸاحسټاي ذسٲاتي ٸ ضٞاټي ٸ ٲزتٳٕ

زض قطايٍ تطاتط ٸ زض  تٗاٸٶيټا تا اٸٮٹيت ترف  ٸ زټياضي ټا يقٽطزاض ،يتٗاٸٶ ،يذهٹن يتركٽا تيناحة نالح

ټاي ٲ٣اٸٲت تؿيذ ٸ ټيإتٽاي ٸضظقي اؾتاٶي  ضزٺ ،يٸضظق يټا ٹٴياٲا٦ٵ ٸضظقي زض قطايٍ ٲؿاٸي تا اٸٮٹيت ٞسضاؾ

ضؾاٶي ايٵ  تطزاضي ٸ ذسٲات . ٶٓاضت تط ٦اضتطي ٸ اؾتاٶساضزټاي تٽطٺسينٹضت اراضٺ ٸا٪صاض ٶٳا ٸ قٽطؾتاٶي تٻ

ٲاتيٵ تط ٖٽسٺ زؾت٫اٺ ارطائي ٲطتٹٌ  ٖٷٹاٴ تركي اظ ٢طاضزاز ٞي تٻ ٦ٷٷسٺ طٜٲاؾؿات ٸ ټٳچٷيٵ ضٖايت ح٣ٹ٠ ٲه

تٻ  يٹاتتٹزرٻ ؾٷ ٵي٦ٻ زض ٢ٹاٶ يا ٷٻيټع -زضآٲس يٟٽايايٵ ٲازٺ تطاؾاؼ ضز ياؾت. ٲٗاز٬ ٸرٹٺ حان٭ اظ ارطا

تا زض ٢اٮة  اتسي ياذتهال ٲ ياؾتاٶ اي يٲٯ ضتٍ    يش يارطائ يتٻ زؾت٫اټٽا قٹز، يٲ يٷيت فينٹضت ٲٯي يا اؾتاٶي پ

 قٹز. ٷٻيضيعي ٦كٹض ټع ٲثازٮٻ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ تا ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ

زضآٲسټاي ٖٳٹٲي ٶعز تٽا تٻ  تٗييٵ ٸ ٸاضيع ٸرٹٺ اراضٺ ،يٶاٲٻ ارطائي ايٵ ٲازٺ قاٲ٭ ٶحٹٺ ٸا٪صاض آييٵ

پيكٷٽاز ٸظاضت اٲٹض  ٦ٷٷس٪اٴ تا  زاضي ٦٭ ٦كٹض، ٶحٹٺ تٗييٵ نالحيت قط٦تٽا ٸ اضائٻ ذسٲات تٻ ٲهطٜ ذعاٶٻ

 ضؾس. ٸظيطاٴ ٲي  ټيإتتهٹية  ضيعي ٦كٹض تٻ ا٢تهازي ٸ زاضايي ٸ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ

قٹز زض  آٶٽا زض اؾتاٶٽا، اراظٺ زازٺ ٲي تاتٕ يټا ٸ ٲاؾؿات زٸٮتي ٲٯي ٸ ٸاحسټا تٻ ٸظاضتراٶٻ -6ٲازٺ 

نٹضت ٶياظ تٻ تٛييط ٲح٭ يا يطٸضت تثسي٭ تٻ احؿٵ، زضذٹاؾت تٛييط ٦اضتطي اٲٹا٬ ٚيطٲٷ٣ٹ٬ ذٹز ضا تا ټٳاټٷ٫ي 

( ٢اٶٹٴ 5ٸظاضت اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي ٸ ٸاحسټاي تاتٕ اؾتاٶي حؿة ٲٹضز تٻ زتيطذاٶٻ ٦ٳيؿيٹٴ ٲٹيٹٔ ٲازٺ)

ټاي  ٸ انالحات تٗسي آٴ زض ټط ي٥ اظ اؾتاٴ 1351قٽطؾاظي ٸ ٲٗٳاضي ايطاٴ ٲهٹب تإؾيؽ قٹضاي ٖاٮي 

ضتٍ اضؾا٬ ٦ٷٷس. ٦ٳيؿيٹٴ ٲٹْٝ اؾت زض نٹضت ٖسٰ ٲٛايطت تا َطحٽاي تٹؾٗٻ قٽطي تا تكريم زتيطذاٶٻ  شي

زٹاض ٸ ( ْطٜ ٲست ي٥ ٲاٺ پؽ اظ تاضيد تحٹي٭ زضذٹاؾت، تا تطضؾي ٲٹ٢ٗيت ٲح٭ ٸ اٲال٤ ټٳ٦5ٳيؿيٹٴ ٲازٺ )

ضٖايت يٹاتٍ ٢اٶٹٶي، ٶؿثت تٻ نسٸض ٲزٹظ تٛييط ٦اضتطي پؽ اظ زؾتٹض پطزاذت ٖٹاضو ٢اٶٹٶي تٹؾٍ زؾت٫اٺ ا٢ساٰ 

 ٸ ٲهٹتٻ ٦ٳيؿيٹٴ ضا تٻ زؾت٫اٺ ٲت٣ايي اتال٘ ٶٳايس.



 يټا تاض ٖٳٯ٧طز آٴ ضا تٻ ٸظاضتراٶٻ اؾتاٶساضاٴ ٲٹْٟٷس تط حؿٵ ارطاي ايٵ ح٧ٱ ٶٓاضت ٸ ټط ؾٻ ٲاٺ ي٥

ضيعي ٸ تٹؾٗٻ اؾتاٴ ټطي٥ اظ  ضيعي ٦كٹض ٸ قٹضاي تطٶاٲٻ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ ،ييٸ زاضا يٸ اٲٹض ا٢تهاز٦كٹض 

ٲص٦ٹض اظ َطي١ ٲعايسٺ ٖٳٹٲي، ٸرٹٺ حانٯٻ ضا  ٤ټا ٪عاضـ ٦ٷٷس. ايٵ زؾت٫اټٽا ٲٹْٟٷس پؽ اظ ٞطٸـ اٲال اؾتاٴ

زاضي ٦٭ ٦كٹض ٲ٧ٯٝ اؾت ي٥ ټٟتٻ پؽ اظ ٲثازٮٻ  ٻزاضي ٦٭ ٦كٹض ٸاضيع ٶٳايٷس. ذعاٶ تٻ زضآٲس ٖٳٹٲي ٶعز ذعاٶٻ

ضيعي ٦كٹض، ٲٗاز٬ ٸرٹٺ ٸاضيعقسٺ ضا زض ؾ٣ٝ  ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ ياظ ؾٹ ميٲٹا٣ٞتٷاٲٻ ٸ اتال٘ تره

قسٺ  ضتٍ ٢طاض زټس تا نطٜ راي٫عيٷي ٲٯ٥ ٞطٸذتٻ شي يتٹزرٻ ؾٷٹاتي زض اذتياض زؾت٫اٺ ارطائ زضاٖتثاضات ٲٷسضد 

تٳاٰ ٲهٹب زض ټٳاٴ قٽطؾتاٴ ٸ  اي ٶيٳٻ ټاي ؾطٲايٻ ٢اٶٹٴ يا ت٧ٳي٭ َطحٽاي تٳٯ٥ زاضايي ٵي( ا23تا ضٖايت ٲازٺ)

 زض ؾ٣ٝ زضآٲس حانٯٻ ٶٳايس.

ٸ ٖطيٻ ٲؿ٧ٵ  سياظ تٹٮ تيٸ حٳا ي( ٢اٶٹٴ ؾاٲاٶسټ8ٲٹيٹٔ ٲازٺ) يٲٷاظ٬ ؾاظٲاٶ يٸا٪صاض -تثهطٺ

 .تاقس يٲ يح٧ٱ ٲؿتخٷ ٵيآٴ اظ قٳٹ٬ ا يٸ انالحات تٗس 1387ٲهٹب 

 ضتٍ، يش يزؾت٫اٺ ارطائ كٷٽازيپ قٹز تٻ ضيعي ٦كٹض اراظٺ زازٺ ٲي تٻ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ -7ٲازٺ 

 ٦ٷٷس، يتٟازٺ ٲ( اؾٷاٶؽي)ٞايذاضر يٲاٮ ٵيتإٲ التي٦ٻ اظ ٲٷاتٕ تؿٽ ييَطحٽا ياٮيض پطزاذت فيپ ٵيٲٷٓٹض تإٲ تٻ

%( اٖتثاض ټط 30زضنس ) ٸ ٦اټف تا ؾ٣ٝ ؾي يا ٻيؾطٲا يټا ييتٳٯ٥ زاضا ياٖتثاضات َطحٽا ييرا ٶؿثت تٻ راتٻ

 .سيضتٍ ا٢ساٰ ٶٳا َطح زض ټط زؾت٫اٺ ٸ زض ٢اٮة ٞه٭ شي

 ايٲٷٓٹض نسٸض يٳاٶتٷاٲٻ  ٲطتٹٌ تٻ ٵي٢ٹاٶ تيتا ضٖا قٹز ياراظٺ زازٺ ٲ يتٻ نٷسٸ٠ تٹؾٗٻ ٲٯ -8ٲازٺ 

تطٶسٺ  يذاضر يټا ٦ٻ زض ٲٷا٢هٻ يطاٶيذهٹني ا ٳاٶ٧اضاٴي٦اض٪اٺ پ عيٸ تزٽ پطزاذت فيپ يتطا يٷ٫يٶ٣س ٵيتإٲ

زاذ٭ ٸ ذاضد  يزض تاٶ٧ٽا قٹٶس، يٲ يٲٽٷسؾ يذسٲات ٞٷ اي٦ٻ ٲٹ١ٞ تٻ نسٸض ٦اال  ييقط٦تٽا ايٸ  قٹٶس يٲ

 .سياضظي ٶٳا ي٪صاض ؾپطزٺ

اظ  يزضنس طاٴيٸظ إتيټ ةيتا تهٹ قٹز يالٖات اراظٺ زازٺ ٲاَ يتٻ ٸظاضت اضتثاَات ٸ ٞٷاٸض -9ٲازٺ 

 يذسٲات ٖٳٹٲ يټا ٲ٣طض زض پطٸاٶٻ ٦اضٸضټا )اپطاتٹضټا( ضا رٽت تح١٣ اټساٜ ٸ تطٶاٲٻ ٝيحان٭ اظ ت٧اٮ يزضآٲسټا

 ٵيزض ٢ٹاٶ قسٺ يٷيت فيپ يٟٽاياظ ٲح٭ ضز تيزٺ ټعاض ٶٟط رٳٗ طيظ يٸ قٽطټا ييضٸؾتا تيتا اٸٮٹ ٻيٸ پا يارثاض

ٲٷٓٹض  ٲهطٜ تطؾاٶس. تٻ  ٸ زض نٹضت ٮعٸٰ تا اؾتٟازٺ اظ ٲكاض٦ت اپطاتٹضټا تٻ ٷٻيټع -نٹضت زضآٲس تٻ يتٹزرٻ ؾٷٹات

تٻ ٸظاضتراٶٻ ٲص٦ٹض  ٥،ياَالٖات ٸ تح١٣ زٸٮت اٮ٧تطٸٶ يٲازٺ ٸ تٹؾٗٻ ترف اضتثاَات ٸ ٞٷاٸض ٵيتح١٣ اټساٜ ا

اي ٸ ٦ٳ٧ٽاي ٞٷي ٸ  ا٣ٞتٷاٲٻ ٲتثازٮٻ زض َطحٽاي تٹؾٗٻٲٷاتٕ يازقسٺ ضا تط اؾاؼ ٲٟاز ٲٹ قٹز ٲياراظٺ زازٺ 

 ٦ٷس. ٷٻياٖتثاضي ټع

تٻ رع ٶٽازټاي ٖٳٹٲي  يذسٲات ٦كٹض تيطي( ٢اٶٹٴ ٲس5ٲٹيٹٔ ٲازٺ) يارطائ يتٻ زؾت٫اټٽا -10ٲازٺ 

 ياٲهٹب قٹض ايٸ  يتٹزرٻ ؾٷٹات ٵيتٳاٰ زٸٮتي ٲٷسضد زض ٢ٹاٶ ټاي ٶيٳٻ قٹز ٦ٻ پطٸغٺ ٚيطزٸٮتي اراظٺ زازٺ ٲي

ضيعي ٦كٹض  ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ كٷٽازيپ ارطائي ٦ٻ تٻ  ٶاٲٻ ٸ تٹؾٗٻ اؾتاٴ ذٹز ضا تط اؾاؼ آييٵ يعيض تطٶاٲٻ

 ت٧ٳي٭ ٶٳايٷس. طيٵيّضؾس، تا اؾتٟازٺ اظ ٲكاض٦ت ذ ٸظيطاٴ ٲي تهٹية ټيإت  تٻ

تات ذٹز تٻ ٲٹْٟٷس زض ٲهٹ يٸ پػٸټك يټيإتٽاي اٲٷاي زاٶك٫اټٽا ٸ ٲاؾؿات آٲٹظـ ٖاٮ -11ٲازٺ 

ټاي زض اذتياض زاٶك٫اټٽا ٸ ٲاؾؿات پػٸټكي ٸ  ٪يطي اظ اٲ٧اٶات ٸ ْطٞيت اي ٖٳ٭ ٦ٷٷس تا يٳٵ تٽطٺ ٪ٹٶٻ

ٲاظاز تط ٲٷاتٕ اتالٚي  ٗٽس٪طزز ٸ اظ ايزاز ت ٵيتإٲ اضيآٲٹظقي، تٳاٲي تٗٽسات ٢اٶٹٶي زض ؾ٣ٝ ٲٷاتٕ زض اذت

 ٖٳ٭ آيس. رٯٹ٪يطي تٻ

 قٹز ياراظٺ زازٺ ٲ ضتٍ يتاتٗٻ ش يقط٦تٽا ١ياظ َط طٸيٶٟت ٸ ٶ يټا اظ ٸظاضتراٶٻ ٥يتٻ ټط  -12ٲازٺ 

٪طزز، ؤذص  ٲثٯٛي ضا ٦ٻ َث١ ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي زض ٢ثٹو ٪اظ ٸ تط٠ تطاي ټط ٸاحس ٲؿ٧ٹٶي ٸ تزاضي تٗييٵ ٲي



اظ اٶٟزاض،  يٶاق يپعق٧ يټا ٷٻيټع طاٴاٖٱ اظ ٞٹت ٸ ٶ٣م ًٖٹ ٸ رث يٸ راٶ يذؿاضات ٲاٮ ٳٻيٸ نطٞاً رٽت ت

تا  ٳٻيت يقط٦تٽا ١يٸ ؾ٧ٹٶت٫اټي ٖكايطي ٪اظ ٸ تط٠ اظ َط ييٸ ضٸؾتا يٲكتط٦اٴ قٽط تيٸ ٲؿٳٹٲ يؾٹظ آتف

 ٲٷا٢هٻ ا٢ساٰ ٦ٷٷس. يتط٪عاض

٪ٯعاضټاي  ٻ،يٖٯٳ يټا ټا، حٹظٺ ٲاؾؿات ٢طآٶي، زاضاٮ٣طآٴ ټا، ٻيٷيًٞاټاي انٯي ٲؿارس، حؿ -13ٲازٺ 

ټاي زيٷي ٲهطح زض ٢اٶٹٴ اؾاؾي اظ پطزاذت ټعيٷٻ  ټاي ٖاٮٱ ضٸؾتاټا ٸ اٲا٦ٵ ٲصټثي ا٢ٯيت ټا، ذاٶٻ قٽسا، اٲاٲعازٺ

 تاقٷس. ايٵ ح٧ٱ قاٲ٭ اٲا٦ٵ تزاضي ٸاتؿتٻ تٻ آٶٽا ٶيؿت. ٲهاضٜ ٲاټاٶٻ آب، ٞايالب، تط٠ ٸ ٪اظ ٲٗاٜ ٲي

ٺ ذسٲات ٲٹيٹٔ اٖتثاضات ٲٹاضز ٲص٦ٹض زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي رٽت پطزاذت تٻ زؾت٫اټٽاي اضائٻ ٦ٷٷس

 قٹز. ٲي ٵيايٵ ٲازٺ تإٲ

قٹز، ظٶساٶياٶي ٦ٻ تٻ  ٸ تطتيتي ٦كٹض اراظٺ زازٺ ٲي ٷييټا ٸ ا٢ساٲات تإٲ تٻ ؾاظٲاٴ ظٶساٴ -14ٲازٺ 

ټاي تاظ، ٲاؾؿات نٷٗتي، ٦كاٸضظي ٸ ذسٲاتي اقتٛا٬ زاضٶس ٸ ٲح٧ٹٲاٴ ٸارس  قٹٶس يا زض ظٶساٴ ٲطذهي اٖعاٰ ٲي

اظ اٲتياظ ٲص٦ٹض ٸ ٶيع نسٸض ح٧ٱ ٶٓاضت  ساٶياٴثت اٮ٧تطٸٶي٧ي ٢طاض زټس. تطذٹضزاضي ظٶقطايٍ ضا تحت ٶٓاضت ٸ ٲطا٢

ٲٷسضد زض ٢اٶٹٴ آييٵ زازضؾي ٦يٟطي ٲٷٹٌ تٻ تٹزيٕ ٸحي٣ٻ تاتت  ټاي ٵيٸ ٲطا٢ثت اٮ٧تطٸٶي٧ي ٖالٸٺ تط ؾپطزٴ تإٲ

ټاي  ٦ٷٷس٪اٴ اظ ٲح٭ ٸزيٗٻ تزٽيعات ٲطتٹٌ اؾت. ذؿاضات احتٳاٮي ٸاضزٺ تٻ تزٽيعات ٲص٦ٹض اظ ٶاحيٻ اؾتٟازٺ

تٗييٵ ٸ تٹؾٍ ؾاظٲاٴ ٲص٦ٹض  طاٴيٸظ     قٹز. تٗطٞٻ اؾتٟازٺ اظ تزٽيعات ٲص٦ٹض ټطؾا٬ تٹؾٍ ټيإت ٲي ٵيٲإذٹشٺ تإٲ

 .٪طزز يزاضي ٦٭ ٦كٹض ٸاضيع ٲ ٶعز ذعاٶٻ ي٦ٷٷسٺ ؤذص ٸ تٻ حؿاب زضآٲس ٖٳٹٲ اظ اؾتٟازٺ

اح٧اٰ نازضٺ اظ ٲحا٦ٱ ح٣ٹ٢ي زض ضاتُٻ تا ٲح٧ٹٲيت يا تٻ اح٧اٰ نازضٺ زض ارطاي  ٲح٧ٹٌٰ -15ٲازٺ 

ټاي ٢اٶٹٶي ٲ٣طض، اظ ٲح٭ حؿاب  اؾتطزاز اٲٹا٬ ٲٷ٣ٹ٬ ٸ ٚيطٲٷ٣ٹ٬ زض اذتياض ٶيطٸټاي ٲؿٯح تا ضٖايت ٦ٯيٻ ٲٽٯت

٢اٶٹٴ تٹزرٻ ٢ات٭  111100-5 زيٝٲطتٹٌ تٻ اٖتثاض پطزاذت تسټيٽاي ٲٗٹ٠ ٶيطٸټاي ٲؿٯح ٲٹيٹٔ اٖتثاض ض

اقس. زضنٹضت ٖسٰ ٦ٟايت ٲٹرٹزي حؿاب ٲص٦ٹض، ؾتاز٦٭ ٶيطٸټاي ٲؿٯح ٲ٧ٯٝ اؾت ْطٜ ٲست ت تطزاقت ٲي

 چٽ٭ ٸ پٷذ ضٸظ پؽ اظ اتال٘ ٶؿثت تٻ ٲٗطٞي اٲٹا٬ يا حؿاب راي٫عيٵ ا٢ساٰ ٦ٷس.

تٻ اظ ٲح٭  تٹاٶس ٶؿثت تٻ تٹ٢يٝ ٸ تطزاقت ٲح٧ٹٌٰ پؽ اظ اٶ٣ًاي ٲٽٯت ٞٹ٠ ٲطرٕ ٢ًائي ٲي -تثهطٺ

 ٖٯيٻ انٯي ا٢ساٰ ٶٳايس. ٹٌٰؾايط حؿاتٽاي ٲح٧

%( اظ 10زضنس )  اي تا ٲٗاز٬ زٺ ټاي ؾطٲايٻ اٞعايف اٖتثاض ټط ي٥ اظ َطحٽاي تٳٯ٥ زاضايي -16ٲازٺ 

اي ټط زؾت٫اٺ ٲزاظ اؾت. اٖٳا٬ ايٵ ح٧ٱ زض ٲٹضز اٖتثاضات زؾت٫اټٽا ٸ  رٹيي زض اٖتثاضات ټعيٷٻ ٲح٭ نطٞٻ

ضيعي ٦كٹض زض ؾ٣ٝ ٦٭  ٸ تطٶاٲٻ يتضتٍ ٸ تإييس ؾاظٲاٴ ٲسيط شيپيكٷٽاز زؾت٫اټٽاي  زاضٶس٪اٴ ضزيٝ ٲٷٹٌ تٻ

 اٖتثاضات َطح اؾت.

ټاي ٖٳطاٶي ٦ٻ  اي آٴ زؾتٻ اظ َطحٽا ٸ پطٸغٺ ټاي ؾطٲايٻ ٲاٶسٺ ٸرٹٺ ٲهطٜ ٶكسٺ اٖتثاضات تٳٯ٥ زاضايي

زضد زض تٹزرٻ تٻ ؾاٮٽاي تٹاٶس تا  ٖٳٯيات ارطائي آٴ پاياٴ ٶياٞتٻ، زض پاياٴ ټط ؾا٬ ٲاٮي پؽ اظ ٸاضيع تٻ ذعاٶٻ ٲي

 تٗس ٲٷت٣٭ قٹز تا تٻ ٲهطٜ ټٳاٴ َطح ٸ پطٸغٺ تطؾس.

اي  ټاي ؾطٲايٻ ټا زض ٲٹضز َطحٽاي تٳٯ٥ زاضايي ؾ٣ٝ ضياٮي زض اذتياض قٹضاي ٞٷي اؾتاٴ -17ٲازٺ 

 قٹز. اؾتاٶي تطاتط ٶهاب ٲٗاٲالت ٲتٹؾٍ ؾاالٶٻ انالح ٲي

تٻ  ،يا ٻيؾطٲا يټا ييتٳٯ٥ زاضا يارطاي َطحٽا تطاي قط٦ت زض ٵيطيّذ ١يٲٷٓٹض تكٹ تٻ -18ٲازٺ 

تٹزرٻ  ٵي( ٢ٹاٶ1قٳاضٺ) ٹؾتيٲٷسضد زض پ يا ٻيؾطٲا يټا ييتٳٯ٥ زاضا يَطحٽا يارطائي ٲزط يزؾت٫اټٽا

ټا اراظٺ زازٺ  اؾتاٴ ؾٗٻٸ تٹ يعيض تطٶاٲٻ يٲهٹب قٹضا ياؾتاٶ يا ٻيؾطٲا يټا ييتٳٯ٥ زاضا يٸ َطحٽا يؾٷٹات

 التيؾٹز ٸ ٦اضٲعز تؿٽ ٵيتإٲ يټط َطح ضا تطا يا ٻيؾطٲا يټا يياظ اٖتثاضات تٳٯ٥ زاضا يترك ايتٳاٰ  قٹز، يٲ



زؾت٫اٺ ارطائي  اضيټٳاٴ َطح زض اذت يٲٷٓٹض ارطا ٦ٻ تٻ يٸ ٲاؾؿات ٲاٮي ٸ اٖتثاض ياظ قث٧ٻ تاٶ٧ ٵيطيّذ ياٞتيزض

قٹز ٸ  تًٳيٵ ٲي طيٵيّتٹؾٍ ذ ،ياُٖائ. تؿٽيالت ٷسيٲٷٓٹض ٶٳا  ي٢ُٗ  ٷٻيټع تٻ  ٸ   پطزاذت طز،ي٪ يضتٍ ٢طاض ٲ شي

ٲاٶسٺ َطحٽاي  ضيعي ٦كٹض ٲٹْٝ اؾت تطاي تاظپطزاذت ؾٹز ٸ ٦اضٲعز تؿٽيالت تا٢ي ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ

 تيٷي ٦ٷس. تٹزرٻ ؾٷٹاتي پيف  ذاتٳٻ ياٞتٻ، ضزيٝ اٖتثاضي ٲكرهي ضا زض ٮٹايح

 طيٵيّي زؾت٫اٺ ارطائي زض ٲٹضز َطحٽا، پصيطـ ذضؾاٶ ايٵ ٲازٺ ٲكتٳ٭ تط چ٫ٹٶ٫ي اَالٔ يٶاٲٻ ارطائ آييٵ 

ٲت٣ايي ٲكاض٦ت، ؾاظٸ٦اضټاي ٸاضيع تؿٽيالت زضياٞتي تٹؾٍ ذيّطيٵ ٸ ٲهطٜ آٶٽا تٹؾٍ زؾت٫اٺ ارطائي تطاي 

 ضؾس. ٸظيطاٴ ٲي      تهٹية ټيإت تٻ ٹضضيعي ٦ك ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ كٷٽازيپ پطزاذت تٻ پيٳاٶ٧اضاٴ، تٻ

اٲٹض ظٶـاٴ ٸ ذاٶٹازٺ ٸ ٖٯٳي ٸ ٞٷاٸضي ضياؾت رٳٽٹضي ٸ قٹضاي ترههي تٹؾٗٻ  يټا ٲٗاٸٶت -19ٲازٺ  

ټاي ارطائي ذٹز ضا زض ضاؾتاي تح١٣ اټساٜ ٸ  ټاي ٢طآٶي قٹضاي ٖاٮي اٶ٣الب ٞطټٷ٫ي ٲزاظٶس ٞٗاٮيت ٞٗاٮيت

ثاضات اظ ٲح٭ اٖت ٲاتيٵ ټاي ٲٹضز ٶٓط اظ َطي١ زؾت٫اټٽاي ارطائي زض چٽاضچٹب تٟاټٳٷاٲٻ ٞي ؾياؾت

تٻ اٶزاٰ ضؾاٶٷس. قٹضاي تٹؾٗٻ ٞطټٷ٩ ٢طآٶي ٸ ٲٗاٸٶت اٲٹض  يتٹزرٻ ؾٷٹات ٵيقسٺ ٲطتٹٌ تٻ ذٹز زض ٢ٹاٶ تيٷي پيف

تاض تٻ  ظٶـاٴ ٸ ذاٶٹازٺ ٲٹْٟٷس ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز ايٵ ٲازٺ ضا اظ زؾت٫اټٽاي ارطائي شي ضتٍ ؤذص ٸ ټط قف ٲاٺ ي٥

 ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي ت٣سيٱ ٦ٷٷس.

اظ  قسٺ  ٻيٸ پؿاب تهٟ يآب اؾتحهاٮ سيذط قٹز، يتاتٕ اراظٺ زازٺ ٲ يٸ قط٦تٽا طٸياضت ٶتٻ ٸظ -20ٲازٺ  

 يټا ٷٻيٲهطٜ ٸ ټع يزاضاٴ زض تركٽا ح٣أتٻ ييرٹ اظ نطٞٻ يآب ٲاظاز ٶاق ،يٸ ذاضر ياٖٱ اظ زاذٯ ٪صاضاٴ ٻيؾطٲا

تط اؾاؼ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٲهٹب  اضاٶٻيپطزاذت  تا اي يتٹا٣ٞ ٳتيضا حؿة ٲٹضز تا ٢ يطزٸٮتياٶت٣ا٬ آب تٹؾٍ ترف ٚ

 ٦ٷٷس. ٵيا٢تهاز، تًٳ يقٹضا

 يؾاظ ٸ قٟاٜ ٕيقث٧ٻ تٹظ يٸض تٽطٺ يؾُح ض٢اتت، اضت٣ا فيٲٷاؾة تاظاض، اٞعا ٱيٲٷٓٹض تٷٓ تٻ -21ٲازٺ  

( 44ٸ چٽاضٰ )  ان٭ چٽ٭ ي٦ٯ يټا اؾتيؾ ي٢اٶٹٴ ارطا تي٦اال ٸ ذسٲات، زٸٮت ٲ٧ٯٝ اؾت تا ضٖا ٕيتٹظ ٷسيٞطآ

ٲحسٸز  يٸ يطٸض يا اضاٶٻي ياؾاؾ ي٦االټاٸ  يٸ اٶحهاض يضا تٻ ٦االټا ٸ ذسٲات ٖٳٹٲ ي٪صاض ٳتي٢ ،يؾاؾ٢اٶٹٴ ا

 ٦ٷس.

 ٵيا ٳتيٸ ٞٽطؾت ٸ ٢ يٸ ذسٲات ٖٳٹٲ ياٶحهاض ،ياؾاؾ ي٦االټا ٵييزؾتٹضاٮٗٳ٭ ٶحٹٺ تٗ -تثهطٺ 

نٷٗت، ٲٗسٴ ٸ تزاضت، رٽاز  يٸظاضتراٶٻ ټا ٷس٪اٴيٲتك٧٭ اظ ٶٳا ي٦اض٪طٸټ كٷٽازي٦االټا ٸ ذسٲات تٻ پ

 ضتٍ يٸظاضتراٶٻ ش ٲٹضزضيعي ٦كٹض ٸ حؿة  ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ طٸ،يٶ ،ييٸ زاضا ياٲٹض ا٢تهاز ،ي٦كاٸضظ

 .ضؾس يا٢تهاز ٲ يقٹضا ةيتهٹ تٻ

قاٚ٭ زض  يٸ پػٸټك يزاٶك٫اټٽا ٸ ٲاؾؿات آٲٹظـ ٖاٮ يٸ پػٸټك يآٲٹظق يٖٯٳ     ټيإت ياًٖا -22ٲازٺ  

ٲسيطٺ     زض ټيإت تياٮكط٦ٻ ٸ ًٖٹ ؾٽٱ ايزاقتٵ ؾٽاٰ  يزاٶك٫اٺ تطا تيطيتا اَالٔ ٲس يٸ پػٸټك يٲٹظقآ يؾٳتٽا

 يٸ ٦اضٲٷساٴ زض ٲٗاٲالت زٸٮت ٵيٲزٯؿ ٷس٪اٴيتٷياٴ، ٲكٳٹ٬ ٢اٶٹٴ ضارٕ تٻ ٲٷٕ ٲساذٯٻ ٸظضا ٸ ٶٳا زاٶف يقط٦تٽا

 .ؿتٷسيٶ 1337ٲهٹب  يٸ ٦كٹض

اي رسيس زض ٮٹايح تٹزرٻ ؾٷٹاتي تا ضٖايت ٲٹاضز ظيط  ؾطٲايٻ ټاي ييزاضاپيكٷٽاز َطحٽاي تٳٯ٥  -23ٲازٺ  

 پصيط اؾت: اٲ٧اٴ

( ٸ 22اي رسيس تا ضٖايت ٲٹاز) ؾطٲايٻ ټاي ييزاضا تٳٯ٥     ٖٷاٸيٵ، اټساٜ ٦ٳّي ٸ اٖتثاضات َطحٽاي -اٮٝ 

( 44ن٭ چٽ٭ ٸ چٽاضٰ )ٸ ضٖايت ٢اٶٹٴ ٶحٹٺ ارطاي ؾياؾتٽاي ٦ٯي ا 1351( ٢اٶٹٴ تطٶاٲٻ ٸ تٹزرٻ ٲهٹب 23)

 تي٢اٶٹٴ اؾاؾي تطاؾاؼ ٪عاضـ تٹريٽي ٞٷي )حزٱ ٦اض ٸ ظٲاٶثٷسي ارطاء(، ا٢تهازي، ٲاٮي ٸ ظيؿت ٲحيُي ٸ ضٖا

تاض ٸ تٻ  ضيعي ٦كٹض تطاي ي٥ پؽ اظ تإييس ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ يٲكاٸض ٸ زؾت٫اٺ ارطائ يپساٞٷس ٚيطٖاٲ٭ اظ ؾٹ



٪طزز، تٻ ت٧ٟي٥ ؾاٮٽاي  ٓط تطاي اٸٮيٵ تاض زض اليحٻ تٹزرٻ ؾاالٶٻ ٲٷٓٹض ٲي٢يٳت حاتت ؾاٮي ٦ٻ َطحٽاي ٲٹضز ٶ

 ضؾس. تهٹية ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي ٲي ٸ ؾاٮٽاي تٗس تٻ ٹؾٗٻت يټا تطٶاٲٻ

 ييزاضا  تٳٯ٥    َطحٽاي يٲحيُي الظٰ تطا  ؾاظٲاٴ حٟاْت ٲحيٍ ظيؿت ٲٹْٝ اؾت يٹاتٍ ظيؿت -تثهطٺ 

٢اٶٹٴ، تٻ  ٵياالرطاء قسٴ ا ٲاٺ تٗس اظ الظٰ  قف يَ ؿتيظ ٍيحٟاْت ٲح يٖاٮ يقٹضا سييضا پؽ اظ تإ يا ٻيؾطٲا

ٲٷٓٹض  ټاي ٲٽٷسؾيٵ ٲكاٸض تٻ ضيعي ٦كٹض رٽت اتال٘ تٻ زؾت٫اټٽاي ارطائي ٸ قط٦ت ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ

 اي ذٹز اٖالٰ ٶٳايس. ؾطٲايٻ ټاي ييضٖايت ٲٟاز آٴ زض َطاحي َطحٽاي تٳٯ٥ زاضا

اي ٲكتٳ٭ تط اټساٜ َطح، قطح ٖٳٯيات،  ؾطٲايٻ ټاي ييزاضا ټاي َطحٽاي تٳٯ٥  ٣ٞتٷاٲٻٲثازٮٻ ٲٹا -ب 

تٹؾٗٻ اٶزاٰ  يټا تاض زض زٸضاٴ تطٶاٲٻ اٖتثاضات ٲهٹب، پيكطٞت ٞيعي٧ي ٸ ٲكرهات ٞٷي ٲٹضز ٶياظ ٣ٍٞ ي٥

ٸضي زضذهٹل ٲٹاضز . اَالٖات يطٹزټا تطاي زٸضاٴ ارطاء ٲٗتثط ٸ ٲال٤ ٖٳ٭ ذٹاټس ت پصيطز. ايٵ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ ٲي

 قٹز. ټا ٶيع زضد ٲي ٞٹ٠ زض انالحيٻ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ

ٲاٶسٺ ارطاي َطح زض  اي تطاي ؾاٮٽاي تا٢ي ؾطٲايٻ ټاي يياٖتثاضات ٲٹضز ٶياظ َطحٽاي تٳٯ٥ زاضا -تثهطٺ 

 قٹز.  ضيعي ٦كٹض ٲٷٓٹض ٲي تطٶاٲٻ تا اٖٳا٬ يطاية تٗسي٭ ٲحتٳ٭ ٲحاؾثٻ ٸ تٹؾٍ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ

قٹٶس،  ټايي ٦ٻ تطاي اٶُثا٠ ٲيعاٴ اٖتثاضات ؾاالٶٻ َطحٽا تا ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي ٲثازٮٻ ٲي ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ -د 

ټاي َطح قٹٶس. ٲٹاضز اؾتخٷاء ٦ٻ ٲٷزط تٻ تٛييط  رٷثٻ انالحي زاقتٻ ٸ ٶثايس ٲٹرة اٞعايف اټساٜ ٸ تٗساز پطٸغٺ

ضيعي  ضتٍ ٸ تإييس ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ ارطائي شي اٺ٫قٹٶس تا پيكٷٽاز زؾت ټا ٲي حزٱ ٖٳٯيات يا تٗساز پطٸغٺ

 ٸظيطاٴ تا ضٖايت ٲٟاز تٷس)اٮٝ( ايٵ ٲازٺ تالٲاٶٕ اؾت.     ٦كٹض ٸ تهٹية ټيإت

اي ٲحطٲاٶٻ ٸ ترف زٞأ تاتٕ زؾتٹضاٮٗٳٯي  ؾطٲايٻ ټاي ييزاضا ټاي َطحٽاي تٳٯ٥ ٲثازٮٻ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ -ز 

     ضيعي ٦كٹض تٻ تإييس ټيإت پيكٷٽاز ٸظاضت زٞأ ٸ پكتيثاٶي ٶيطٸټاي ٲؿٯح ٸ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ اؾت ٦ٻ تٻ

 . ضؾس يٸظيطاٴ ٲ

اظ ټاي تٹريٽي َطحٽايي ٦ٻ  اي اظ ٪عاضـ ضيعي ٦كٹض ٲٹْٝ اؾت ذالنٻ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ - ټ 

ؾا٬ پؽ اظ تهٹية اظ َطي١ پاي٫اٺ  َطحٽاي زٞاٖي ٸ اٲٷيتي ضا ي٥ ياؾتخٷا  قٹز، تٻ ٲاٮي ٲي ٵيٲٷاتٕ ٖٳٹٲي تإٲ

 .ټسضؾاٶي ذٹز زض زؾتطؼ ٖٳٹٰ ٦اضقٷاؾاٴ ٸ پػٸټك٫طاٴ ٢طاض ز ٲزاظي اَالٔ

ضيعي  ٲٻاي رسيس زض ټط ٞه٭ تٹؾٍ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶا ؾطٲايٻ ټاي ييتهٹية َطحٽاي تٳٯ٥ زاضا -ٸ 

اٖتثاض ٦اٲ٭ تطاي َطحٽاي ٲعتٹض اؾت تٻ َٹضي ٦ٻ اٖتثاض ؾا٬ اٸ٬ ارطاي َطح رسيس اظ  يٷيت في٦كٹض، ٲٷٹٌ تٻ پ

 .ٶكٹزٶؿثت ٦٭ اٖتثاض ٲٹضز ٶياظ تٻ ٲست ظٲاٴ ارطاي َطح )تطحؿة ؾا٬( ٦ٳتط 

زٺ ضا تٻ ضيعي ٦كٹض ٲٹْٝ اؾت ټط ؾاٮٻ ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز ايٵ ٲا ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ -تثهطٺ 

 ټاي ا٢تهازي ٸ تطٶاٲٻ ٸ تٹزرٻ ٸ ٲحاؾثات ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي اضائٻ ٦ٷس. ٦ٳيؿيٹٴ

 -24ٲازٺ  

ټاي ٲتثازٮٻ تا زؾت٫اټٽاي ارطائي، ٲكطٸٌ تٻ  ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ  ترهيم اٖتثاض، تٗٽس ٸ پطزاذت زض ارطاي -اٮٝ 

قٹز،  ضيعي ٦كٹض زضد ٲي يطيت ٸ تطٶاٲٻټاي ٲٹيٹٔ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ ٦ٻ تٹؾٍ ؾاظٲاٴ ٲس ضٖايت قطح ٖٳٯيات ٸ ٞٗاٮيت

 ذٹاټس تٹز. قطٸٌ يازقسٺ ٶثايس ٲٛايط ٢اٶٹٴ تاقس.

ټط٪اٺ زض َٹ٬ ارطاي تٹزرٻ ٸْايٝ ٸ اذتياضات اظ زؾت٫اټي تٻ زؾت٫اٺ زي٫ط يا اظ ٲحٯي تٻ ٲح٭ زي٫ط  -ب 

٦طز آٴ تٹؾٍ زؾت٫اٺ  يٷٻاي زؾت٫اٺ ٦ٻ تا تٹرٻ تٻ ٸا٪صاضي ٸْايٝ، ټع ٸا٪صاض قٹز، آٴ ترف اظ اٖتثاضات ټعيٷٻ

ټا يا زؾت٫اټٽاي  ٸظيطاٴ تٻ اؾتاٴ     ټيإت تهٹيةضيعي ٦كٹض ٸ  ٲٹيٹٖيت ٶساضز تا پيكٷٽاز ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ

 قٹز. زي٫ط حؿة ٲٹضز ٸا٪صاض ٲي



 يٲطارٕ ٢ًائ طيٸ ؾا يٸ زٞاتط اؾٷاز ضؾٳ يحثت يزاز٪اټٽا ٸ اٸضا٠ الظٰ االرطا يزض ٲٹضز اح٧اٰ ٢ُٗ -د 

ٲص٦ٹض ْطٜ ٲٽٯت  ي( ٢اٶٹٴ ٲسيطيت ذسٲات ٦كٹضي، چٷاٶچٻ زؾت٫اټٽا5ارطائي ٲٹيٹٔ ٲازٺ ) يزؾت٫اټٽا ٻيٯٖ

 ياظ ارطا ٭يتٻ ټط زٮ 1365ٲهٹب  يزٸٮت ٬اٲٹا ٝيٸ تٹ٢ ٵيتٻ زٸٮت ٸ ٖسٰ تإٲ ٲ٣طض زض ٢اٶٹٴ ٶحٹٺ پطزاذت ٲح٧ٹٌٰ

ضيعي  ٲطاتة ضا رٽت ارطاء تٻ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ سيتا ازقسٺي يحثت اي ي٦ٷٷس، ٲطرٕ ٢ًائ يح٧ٱ ذٹززاض

 يټا تيٲحسٸز تيتٻ ضا تسٸٴ ضٖا ٦كٹض اٖالٰ ٦ٷس ٸ ؾاظٲاٴ ٲص٦ٹض ٲٹْٝ اؾت ْطٜ ٲست ؾٻ ٲاٺ، ٲح٧ٹٌٰ

تٻ  ٳاًيزؾت٫اٺ ٲطتٹٌ ٦ؿط ٸ ٲؿت٣ ياظ تٹزرٻ ؾٷٹات يا ٷٻيٸ ټع يا ٻيؾطٲا يټا ييزض تٹزرٻ تٳٯ٥ زاضا ييرا راتٻ

 ٲطتٹٌ پطزاذت ٦ٷس. يٸ حثت يٲطارٕ ٢ًائ طيؾا اياح٧اٰ زاز٪اٺ  يارطا ايٮٻ  ٲح٧ٹٌٰ

( ٢اٶٹٴ ٲسيطيت ذسٲات ٦كٹضي ٦ٻ ٞٽطؾت آٶٽا تٹؾٍ 5( ٸ)4قط٦تٽاي زٸٮتي ٲٹيٹٔ ٲٹاز) -25ٲازٺ  

ي تٹؾٗٻ اظ َطي١ ؾاظٲاٴ حؿاتطؾ يټا تطٶاٲٻ يټا تاض زض َٹ٬ ؾا٬ قٹز، ٲ٧ٯٟٷس حسا٢٭ ي٥ تٗييٵ ٲي طاٴيٸظ     ټيإت

اٞعايف نطٞٻ ا٢تهازي، ٦اضآيي  ٽتٸ يا ٲاؾؿات حؿاتطؾي ًٖٹ راٲٗٻ حؿاتساضاٴ ضؾٳي ايطاٴ حؿة ٲٹضز زض ر

ټاي ٲاٮي، ٶؿثت تٻ اٶزاٰ حؿاتطؾي ٖٳٯياتي ٸ اضائٻ آٴ  ٸ احطتركي ٞٗاٮيت قط٦تٽا ٸ اٞعايف ٢اتٯيت اٖتٳاز ٪عاضـ

 ٖٽسٺ زاضٶس. ٸٮيت ارطاي ايٵ ٲازٺ ضا تطٲسيطٺ ايٵ قط٦تٽا ٲؿا     ا٢ساٰ ٦ٷٷس. ټيإت يتٻ ٲزٳٕ ٖٳٹٲ

تاقٷس، اظ قٳٹ٬ ايٵ ٲازٺ  تٷسي ٲي زاضاي َث٣ٻ طاٴيٸظ     قط٦تٽايي ٦ٻ تطاؾاؼ ٲهٹتٻ ټيإت -1تثهطٺ  

 .قٹٶس يٲؿتخٷي ٲ

ؾاظٲاٴ حؿاتطؾي ٲ٧ٯٝ اؾت چٽاضچٹب ٸ اؾتاٶساضزټاي حؿاتطؾي ٖٳٯياتي ضا ْطٜ ٲست  -2تثهطٺ  

 ء قسٴ ايٵ ٢اٶٹٴ تٽيٻ ٸ اتال٘ ٶٳايس.ٲاٺ پؽ اظ الظٰ االرطا قف

 -26ٲازٺ  

ٸظاضتراٶٻ ټا، ٲاؾؿات زٸٮتي ٸ ؾايط زؾت٫اټٽاي ارطائي زض ٲٹاضز اؾتٟازٺ اظ تٹزرٻ ٖٳٹٲي زٸٮت،  -1 

قسٺ تٹؾٍ ؾاظٲاٴ  ٲ٧ٯٟٷس نٹضتٽاي ٲاٮي ذٹز ضا تطاؾاؼ اؾتاٶساضزټاي حؿاتساضي ترف ٖٳٹٲي ٦كٹض )تسٸيٵ

)تط ٲثٷاي حؿاتساضي تٗٽسي(  ييحؿاتساضي ٸظاضت اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضا يټا ٹضاٮٗٳ٭حؿاتطؾي( زض چٽاضچٹب زؾت

 تٽيٻ ٶٳايٷس.

ٶاٲٻ   تٷسي ارطاي ٦اٲ٭ حؿاتساضي تٗٽسي )حسا٦خط ْطٜ ٲست ؾٻ ؾا٬( َث١ آييٵ ٶحٹٺ ٸ ظٲاٴ -تثهطٺ 

يعي ٦كٹض ٸ زيٹاٴ ٲحاؾثات ض ارطائي اؾت ٦ٻ تٻ پيكٷٽاز ٸظاضت اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي، ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ

 ضؾس.  ٦كٹض تٻ تهٹية ټيإت ٸظيطاٴ ٲي

ټا ٸ ا٢ساٲات ٸ  قسٺ ٞٗاٮيت ضيعي تط ٲثٷاي ٖٳٯ٧طز، تا تٹرٻ تٻ ٲحاؾثٻ ټعيٷٻ تٳاٰ زض ارطاي تٹزرٻ -2 

ټاي پؿتي، ٲراتطاتي ٸ  ترهيم اٖتثاضات تط ايٵ اؾاؼ، ايزاز ټط٪ٹٶٻ تسټي تاتت ح١ اقتطا٤ تط٠، آب، ټعيٷٻ

 تٗٽسات اضظي ٲٳٷٹٔ اؾت. تټا ٶٓيط زيٹٴ تالٲح٭، تٗٽسات ظائس تط اٖتثاض، تاظپطزاذ ط ټعيٷٻؾاي

ټاي زؾت٫اٺ ارطائي اظ ٲح٭ ٦اټف ؾايط  قسٺ زض شي٭ تطٶاٲٻ اٞعايف اٖتثاض ټط ي٥ اظ ٞٗاٮيتٽاي ٲٷٓٹض -3 

ٺ تٛييط حان٭ ٶكٹز حسا٦خط تٻ ټاي آٴ زؾت٫ا ټاي ټٳاٴ تطٶاٲٻ، ٲكطٸٌ تط آٶ٧ٻ زض ؾطرٳٕ اٖتثاضات تطٶاٲٻ ٞٗاٮيت

ټا تا  اي تطٶاٲٻ اؾت. اٞعايف اٖتثاضات ټعيٷٻ ظټاي ٲتثازٮٻ ٲزا %( زض چٽاضچٹب ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ30ٲيعاٴ ؾي زضنس )

ټا  ( ٢اٶٹٴ تٷٓيٱ تركي اظ ٲ٣طضات ٲاٮي زٸٮت ٲزاظ اؾت ٸ اٞعايف ٸ ٦اټف اٖتثاض ٞٗاٮيت يا ٞٗاٮيت79ضٖايت ٲازٺ)

 تاقس. پصيط ٲي ٶيع تط ټٳاٴ اؾاؼ اٲ٧اٴ

قٹز تا ضٖايت ٲ٣طضات ٢اٶٹٶي  زاضي ٦٭ ٦كٹض( اراظٺ زازٺ ٲي تٻ ٸظاضت اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي )ذعاٶٻ -4 

زاضي  ٲطتٹٌ اظ ٲح٭ ٲٷاتٕ ٸنٹٮي تٹزرٻ ٖٳٹٲي زٸٮت ٦ٻ تا پاياٴ اؾٟٷسٲاٺ ټط ؾا٬ تٻ حؿاتٽاي ٲطتٹٌ زض ذعاٶٻ

ټاي اتالٚي تا پاياٴ ؾا٬ ٲاٮي ٲطتٹٌ،  ترهيم ٝؾا٬ تٗس ٸ زض ؾ٣ٸاضيع قسٺ اؾت، حسا٦خط تا پاياٴ ٞطٸضزيٵ ٲاٺ 



( ٢اٶٹٴ تطٶاٲٻ پٷزؿاٮٻ پٷزٱ تٹؾٗٻ رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٦224ٻ تا ضٖايت ٲٟاز تٷس )ٸ( ٲازٺ)

ٸ انالحات تٗسي آٴ نٹضت ٪طٞتٻ،  1351( ٢اٶٹٴ تطٶاٲٻ ٸ تٹزرٻ ٦كٹض ٲهٹب 30ٸ ٲازٺ) 15/10/1389ٲهٹب

ټاي  ضتٍ تاتت اٖتثاضات ٲهٹب تٳٯ٥ زاضايي زؾت٫اټٽاي ارطائي شي ٻزاذت زضذٹاؾت ٸرٸ پط ٵيٶؿثت تٻ تإٲ

 اي )اٖٱ اظ ٲح٭ زضآٲس اذتهاني يا ٖٳٹٲي( ا٢ساٰ ٦ٷس. ؾطٲايٻ

 15/12/1379( ٢اٶٹٴ ٲحاؾثات ٖٳٹٲي ٦كٹض ٲهٹب 64( ٸ)63زض ٲازٺ ٸاحسٺ ٢اٶٹٴ انالح ٲٹاز) -تثهطٺ 

اي تا پاياٴ ٞطٸضزيٵ ٲاٺ  ټاي ؾطٲايٻ تا پاياٴ ؾا٬ ٲاٮي ٸ اٖتثاضات تٳٯ٥ زاضايياي  زض ٲٹضز اٖتثاضات ټعيٷٻ»ٖثاضت 

ٸ تا پاياٴ »راي٫عيٵ ٖثاضت « ٢طاض ٪طٞتٻ تاقٷس يزاضي ٦٭ ٦كٹض زض اذتياض زؾت٫اټٽاي ارطائ ؾا٬ تٗس تٹؾٍ ذعاٶٻ

 قٹز.  ٲي« طاض ٪طٞتٻ تاقٷسضتٍ ٢ حؿاتي زؾت٫اټٽاي ارطائي شي زاضي ٦٭ ٦كٹض زض اذتياض شي ؾا٬ ٲاٮي تٹؾٍ ذعاٶٻ

زاضي ٦٭ ٦كٹض ٲحؿٹب قسٺ ٸ زؾت٫اټٽاي  حؿاتٽاي زضياٞت ٲٷاتٕ ٖٳٹٲي زٸٮت، حؿاب ذعاٶٻ -5 

. ح١ تطزاقت اظ حؿاتٽاي يازقسٺ تٻ ٖٽسٺ ناحثاٴ قٹٶس ي٦ٷٷسٺ ٲٷاتٕ، ناحة حؿاب تٯ٣ي ٶٳ ارطائي ٸنٹ٬

ٲطرٕ زي٫طي ح١  ټيچٸ  تاقس يؾتاٴ زض اؾتاٶٽا ٲزاضي ٦٭ ٦كٹض زض ٲط٦ع ٸ ذعاٶٻ ٲٗيٵ ا اٲًاټاي ٲزاظ ذعاٶٻ

تطزاقت اظ حؿاتٽاي يازقسٺ ضا ٶساضز. تطزاقت اظ حؿاتٽاي پطزاذت زؾت٫اټٽاي ارطائي تا ضٖايت ٢اٶٹٴ ٶحٹٺ 

 پصيط اؾت. اٲ٧اٴ 15/8/1365ٸ تٹ٢يٝ اٲٹا٬ زٸٮتي ٲهٹب  ٵيتٻ زٸٮت ٸ ٖسٰ تإٲ پطزاذت ٲح٧ٹٌٰ

 ٖٳ٭ آٸضز:  ضا تٻ طيا٢ساٲات ظ قٹز يتٻ زٸٮت اراظٺ زازٺ ٲ -27ٲازٺ  

زض  يتطزاض ٸ آٲازٺ تٽطٺ قسٺ ٭يٸ ت٧ٳ تٳاٰ ٳٻيٸ ٶ سيرس يا ٻيؾطٲا ټاي ييتٳٯ٥ زاضا يَطحٽا يٸا٪صاض -اٮٝ 

(، پطزاذت ٷاٶؽيزٸضٺ ؾاذت )ٞا يٲاٮ ٵيٶحٹٺ تإٲ ٵييا٢تهاز تا تٗ يقٹضا ةيٲٹضز تهٹ ٍي٢اٮة ٢طاضزازټا ٸ قطا

 تاًيذسٲات ٸ ٶٽا تيٟيارطاي ٦ ياؾتاٶساضزټا تيذسٲات زض ٲست ٢طاضزاز تا ضٖا سيذط اي يتطزاض تٽطٺ يټا ٷٻيټع

 تا حّٟ ٦اضتطي يطزٸٮتيَطح پؽ اظ زٸضٺ ٢طاضزاز تٻ ترف ٚ يٸا٪صاض

٦ٻ ذسٲات آٶٽا ٢ات٭ ٖطيٻ  قسٺ ٭يٸ ت٧ٳ تٳاٰ ٳٻيٶ يا ٻيؾطٲا ټاي ييتٳٯ٥ زاضا يَطحٽا يٸا٪صاض -ب 

 تا حّٟ ٦اضتطي يطزٸٮتينٹضت ٶ٣س ٸ ا٢ؿاٌ تٻ ترف ٚ اؾت تٻ يطزٸٮتيتٹؾٍ ترف ٚ

 ي٢ات٭ ٸا٪صاض يا ٻيؾطٲا ټاي ييتٳٯ٥ زاضا يَطحٽا يتطزاض تٽطٺ ايتطزاضي ٸ  ح١ تٽطٺ ت،يٲاٮ٧ يٸا٪صاض -د 

 زٸٮت تا حّٟ ٦اضتطي اظيٲاظاز تط ٶ يٸ ح٣ٹ٠ ٲاٮ طٲٷ٣ٹ٬ياٲٹا٬ ٲٷ٣ٹ٬ ٸ ٚ عيٸ ٶ

زاضي ٦٭ ٦كٹض ٸ اظ ٲح٭  تٻ ذعاٶٻ عيٲازٺ پؽ اظ ٸاض ٵيارطاي اح٧اٰ ااظ  يزضآٲس زٸٮت ٶاق -1تثهطٺ  

ٲطتٹٌ تٻ  يٟٽاياٖتثاض ضز عيٸ ٶ قٹز يٲ يٷيت فيپ يتٹزرٻ ؾٷٹات ٵيٲٷٓٹض زض ٢ٹاٶ ٵيا ي٦ٻ تطا يذان ٝيضز

 التيتؿٽ ايؾٹز ٸ ٦اضٲعز ٸ  اضاٶٻ،ي قاٲ٭قسٺ  ٸ ٸرٹٺ ازاضٺ التيزض ٢اٮة تؿٽ يا ٻيؾطٲا ټاي ييتٳٯ٥ زاضا يَطحٽا

 ايٸ  يا ٻيؾطٲا ټاي ييتٳٯ٥ زاضا يا٢تهاز تٻ َطحٽا يقٹضا ةيٲٹضز تهٹ يٲاٮ ٵيتإٲ يضٸقٽا طيٸ ٦ٳ٥ ٸ ؾا

ٸ  تيطيزض ٢اٮة ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ ٲتثازٮٻ تا ؾاظٲاٴ ٲس طٲٷ٣ٹ٬ياي ٸ اٲٹا٬ ٚ تٻ احؿٵ ٶٳٹزٴ تزٽيعات ؾطٲايٻ ٭يتثس

 اذتهال اؾت. ٭٦كٹض ٢ات يعيض تطٶاٲٻ

تط  اتيٸ ٲكٳٹ٬ پطزاذت ٲاٮ قٹز يٶٳ يٲازٺ، زضآٲس اقرال تٯ٣ ٵيتالٖٹو ٲٹيٹٔ ا ي٦ٳ٧ٽا -2تثهطٺ  

 .ؿتيزضآٲس ٶ

 

 -28ٲازٺ  

، 15/8/1384( ٲهٹب 1( ٢اٶٹٴ اٮحا٠ ٲٹازي تٻ ٢اٶٹٴ تٷٓيٱ تركي اظ ٲ٣طضات ٲاٮي زٸٮت )2زض ٲازٺ) -اٮٝ 

تٹظيٕ تط٠ اؾتاٶي نطٞاً تطاي ارطاي ٸ قط٦تٽاي آب ٸ ٞايالب ٸ »ٖثاضت « قط٦تٽاي زٸٮتي»تٗس اظ ٖثاضت 

 قٹز. اياٞٻ ٲي« َطحٽاي ٖٳطاٶي زٸٮتي ٸ ٪كايف اٖتثاضات اؾٷازي ضياٮي



ټط٪ٹٶٻ پطزاذت تٹؾٍ ذعاٶٻ اظ رٳٯٻ پطزاذت ح٣ٹ٠ ٸ ٲعاياي ٲؿتٳط زؾت٫اټٽاي ارطائي ٸ ٲٹاضز  -ب 

 ٢1351اٶٹٴ تطٶاٲٻ ٸ تٹزرٻ ٲهٹب  (30ؾاظ ٸ ٦اض ٲٹيٹٔ ٲازٺ) تي٪طزاٴ ذعاٶٻ تا ضٖا يطٸضي يا اظ ٲح٭ تٷرٹاٺ

 ٲزاظ اؾت. 

( ٢اٶٹٴ ٲسيطيت ذسٲات ٦كٹضي ٦ٻ زض تٹزرٻ ٦٭ ٦كٹض 5قط٦تٽاي زٸٮتي ٸ تاٶ٧ٽاي ٲٹيٹٔ ٲازٺ) -د 

تيٷي قسٺ ضا ټط ؾا٬ تا ؾاظ  %( ؾٹز پيف50تيٷي قسٺ اؾت، ٲ٧ٯٟٷس حسا٢٭ پٷزاٺ زضنس ) تطاي آٶٽا ؾٹز ٸيػٺ پيف

٦ٻ ٢ؿٳتي اظ ؾٽاٰ آٶٽا ٲتٗٯ١ تٻ  ٮتيٻ حؿاب زضآٲس ٖٳٹٲي ٸاضيع ٶٳايٷس. قط٦تٽاي زٸ( ايٵ ٢اٶٹٴ ت4ٸ ٦اض ٲازٺ)

تاقٷس ٸ  ترف ٚيطزٸٮتي اؾت، تٻ تٷاؾة ٲيعاٴ ؾٽاٰ ترف ٚيطزٸٮتي، ٲكٳٹ٬ پطزاذت ٸرٹٺ ٲٹيٹٔ ايٵ تٷس ٶٳي

ضتٍ تٻ  زٸٮتي شي %( ؾٹز اتطاظي)ؾٹز ٸيػٺ( ٲص٦ٹض تايس تٹؾٍ قط٦تٽاي50اظ پٷزاٺ زضنس )  ؾٽٱ ترف ٚيطزٸٮتي

ټاي ٲؿت٣يٱ  قٹز. ٸنٹ٬ ٲثٯٙ يازقسٺ تاتٕ اح٧اٰ ٲطتٹٌ ٸ ٲ٣طض زض ٢اٶٹٴ ٲاٮيات تؾٽاٲساضاٴ ترف يازقسٺ پطزاذ

 ٸ انالحات تٗسي آٴ اؾت. 1366ٲهٹب 

اي ٸ ٲاٮي ٸ ٦ٳ٧ٽا ٸ ؾايط اٖتثاضات ٸ ضزيٟٽاي ٲٷسضد زض  ؾطٲايٻ ټاي يياي ٸ تٳٯ٥ زاضا اٖتثاضات ټعيٷٻ -ز 

قطح ٖٷاٸيٵ ٸ اض٢اٰ رساٸ٬ ٲص٦ٹض ٣ٍٞ زض حسٸز ٸنٹٮي زضآٲسټا ٸ ؾايط ٲٷاتٕ  ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي تٻ رساٸ٬

ټاي ٲتثازٮٻ زؾت٫اٺ  تطاؾاؼ ٲٟاز ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ ازقسٺقطح ٖٷاٸيٵ ٸ اض٢اٰ ٲٷسضد زض رساٸ٬ ٲطتٹٌ ٢ٹاٶيٵ ي ٖٳٹٲي تٻ

ؾاظ ٸ  تييم اٖتثاض اظ ؾٹي ؾاظٲاٴ ٲص٦ٹض، تا ضٖاضيعي ٦كٹض ٸ زض حسٸز اتال٘ ٸ تره تا ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ

 ٢ات٭ تٗٽس، پطزاذت ٸ ټعيٷٻ اؾت.  1351( ٢اٶٹٴ تطٶاٲٻ ٸ تٹزرٻ ٲهٹب ٦30اض ٲٹيٹٔ ٲازٺ)

( ٢اٶٹٴ ٲحاؾثات 70اٶزاٰ ټط٪ٹٶٻ تٗٽس ٸ پطزاذت زض ارطاي ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲرتٯٝ اظ رٳٯٻ ٲازٺ ) -ټـ 

ټاي ترهيم ٸ ٶيع قطح  ت ٲهٹب ٸ اٮعاٲات ٢اٶٹٴ زضذهٹل ٲحسٸزيتٖٳٹٲي ٦كٹض تسٸٴ ضٖايت ؾ٣ٝ اٖتثاضا

 ټاي ٲتثازٮٻ، ٲٳٷٹٔ اؾت.  ٖٳٯيات ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ

ٲٹْٟٷس تا پاياٴ تيط ٲاٺ ټط ؾا٬،  ييضيعي ٦كٹض ٸ ٸظاضت اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضا ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ -ٸ 

     يطٸضت زاضز ضا احهاء ٸ تٻ ټيإت ي٢اٶٹٶ ٭يٻ زالقط٦تٽاي زٸٮتي ظياٶسٺ ٦ٻ ازاٲٻ ٞٗاٮيت آٶٽا زض ترف زٸٮتي ت

ضيعي ٦كٹض ٸ تا اؾتٟازٺ اظ  ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ پيكٷٽاز٪عاضـ ٶٳايٷس. زض ٲٹضز ؾايط قط٦تٽاي ظياٶسٺ تا  طاٴيٸظ

 .قٹز يٲاٶسٺ ا٢ساٰ ٲ اذتياضټاي ٢اٶٹٶي زٸٮت زض ٢اٮة ٸا٪صاضي ؾٽاٰ يا اٶحال٬ قط٦ت ٸ ٸا٪صاضي اٲٹا٬ تا٢ي

زؾت٫اټٽاي ارطائي زض ايزاز ټط٪ٹٶٻ تٗٽس ٸ پطزاذت ٸرٻ اظ ٲح٭ اٖتثاضات ٖٳٹٲي ٲٹْٟٷس ٲٹاضز ظيط ضا  -ظ 

 ضٖايت ٦ٷٷس:

ټا تٻ ترف ٚيطزٸٮتي ٶؿثت تٻ ټعيٷٻ ٲؿت٣يٱ اٖتثاضات  اٸٮٹيت ٸا٪صاضي اٲٹض، ٸْايٝ، ٲسيطيت ٸ تهسي -1 

 ٖٳٹٲي

قسٺ ٶؿثت تٻ ضٸقٽاي   ي ٸ اٖتثاضي ٸ ٸرٹٺ ازاضٺاٸٮٹيت قيٹٺ پطزاذت تؿٽيالت ٶٓيط ٦ٳ٧ٽاي ٞٷ -2 

 پطزاذت ٸ ٦ٳ٥ تالٖٹو

ايزاز ٸ تحٳي٭ ټط٪ٹٶٻ تاض ٲاٮي ٲاظاز تط اض٢اٰ ٲٷسضد زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي، تٹؾٍ زؾت٫اټٽاي  -ح 

اٴ ټاي تثٗي ذطيس، رثط ارطائي اظ رٳٯٻ زؾت٫اټٽاي ٲثاقط زٸٮت زض ٲٹاضز ٲرتٯٝ اظ ٢ثي٭ ذطيس تًٳيٷي ٸ ټعيٷٻ

تٗٽسات ذال، ٦االټاي اؾاؾي، رايعٺ نازضاتي ٸ  يټا ٸ ٚيط آٴ، ايٟا ظياٴ، تٟاٸت ٢يٳت، تٷٓيٱ تاظاض، ياضاٶٻ ٶٽازٺ

ٖٽسٺ تاالتطيٵ ٲ٣اٰ  قٹز، ٲٳٷٹٔ اؾت. ٲؿاٸٮيت ارطاي ايٵ ح٧ٱ تط ٲاٶٷس آٴ ٦ٻ اظ اٖتثاضات ٖٳٹٲي اؾتٟازٺ ٲي

طتٹٌ اؾت. ترٯٝ اظ ايٵ ح٧ٱ ٸ ؾايط ٲٹاضز، تٗٽس ظائس تط اٖتثاض ٸ يا ٲ٣اٲات ٲزاظ ٸ ٲسيطاٴ ٲاٮي ٲ يزؾت٫اٺ ارطائ

 .قٹز يٲحؿٹب ٸ ٲكٳٹ٬ ٲزاظات ٲطتٹٌ ٲ

 ٌ- 



%( 10اي ٲٷسضد زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي حسا٦خط زٺ زضنس ) ؾطٲايٻ ټاي يياٖتثاض َطحٽاي تٳٯ٥ زاضا -1 

ضيعي ٦كٹض ٸ زض  ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ اظ ٲح٭ ٦اټف اٖتثاضات ؾايط َطحٽاي ٲٷسضد زض ٢ٹاٶيٵ ٲص٦ٹض تا تإييس

( ٢اٶٹٴ تطٶاٲٻ ٸ ٢22اٮة ؾ٣ٝ اٖتثاض ٦٭ َطح ٢ات٭ اٞعايف اؾت ٸ ٖٹاٲ٭ ارطائي َطحٽاي ٲص٦ٹض تا ضٖايت ٲازٺ)

 قٹٶس. اٶتراب ٲي 1351تٹزرٻ ٲهٹب 

تٹزرٻ ؾٷٹاتي  اي ٲٷسضد زض ٢ٹاٶيٵ ٲاٮي ٸ ټعيٷٻ ټاي يياٖتثاضات ټط ي٥ اظ ضزيٟٽاي ٲتٟط٢ٻ، تٳٯ٥ زاضا -2 

اي  ٲاٮي ٸ ټعيٷٻ ټاي يي%( اظ ٲح٭ ٦اټف اٖتثاضات ؾايط ضزيٟٽاي ٲتٟط٢ٻ، اٖتثاض تٳٯ٥ زاضا10حسا٦خط زٺ زضنس )

 ٦٭ ٦كٹض ٢ات٭ اٞعايف اؾت. تيضيعي ٦كٹض زض ؾ٣ٝ تٹزرٻ ؾٷٹا تٹؾٍ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ

ياٞتٻ تٹزرٻ ٖٳٹٲي زٸٮت،  ٸ اذتهاني ترهيم اي  %( اظ اٖتثاضات ټعيٷٻ5/0زضنس ) ٱيحسا٦خط ٶ -3 

ياٞتٻ تٹزرٻ ٖٳٹٲي زٸٮت، حسا٦خط تيؿت  اي ترهيم ؾطٲايٻ ټاي يي%( اظ اٖتثاضات تٳٯ٥ زاضا1) زضنس ٥يحسا٦خط 

ټاي  اظ ٲزٳٹٔ ټعيٷٻ %(5/0زضنس ) ٱيقط٦تٽاي زٸٮتي، حسا٦خط ٶ  ټاي ټعيٷٻ  %( اظ ٲزٳٹ25/0ٔٸ پٷذ نسٰ زضنس )

ياٞتٻ تٹؾٗٻ ٖٯٹٰ ٸ  اي ٸ اذتهاني ترهيم %( اظ اٖتثاضات ټعيٷٻ50اي قط٦تٽاي زٸٮتي ٸ پٷزاٺ زضنس ) ؾطٲايٻ

ضيعي ٦كٹض ٸ تسٸٴ اٮعاٰ تٻ ضٖايت ٢اٶٹٴ ٲحاؾثات  ٞٷاٸضي ٸ پػٸټكٽاي ٦اضتطزي تا تإييس ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ

٢اٶٹٴ ٶحٹٺ ټعيٷٻ ٦طزٴ اٖتثاضاتي ٦ٻ تٻ ٲٹرة »ٖٳٹٲي ٦كٹض ٸ تا ضٖايت  ٸ ٲ٣طضات ٹاٶيٵٖٳٹٲي ٦كٹض ٸ ؾايط ٢

ټعيٷٻ « ٢1364اٶٹٴ اظ ضٖايت ٢اٶٹٴ ٲحاؾثات ٖٳٹٲي ٸ ؾايط ٲ٣طضات ٖٳٹٲي زٸٮت ٲؿتخٷي ټؿتٷس ٲهٹب 

 قٹز. ٲي

ي ټا اٖتثاضات ٲٹيٹٔ تٹؾٗٻ ٖٯٹٰ ٸٞٷاٸضي ٸ پػٸټكٽاي ٦اضتطزي زض چٽاضچٹب ؾياؾتٽا ٸ اٸٮٹيت -تثهطٺ 

 قٹز. ٶ٣كٻ راٲٕ ٖٯٳي ٦كٹض ټعيٷٻ ٲي

زؾت٫اټٽاي ارطائي زاضاي ضزيٝ زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي ٲٹْٟٷس تا پاياٴ اضزيثٽكت ټط ؾا٬ تط  -ي 

اي رسيس، ٲتٵ پيكٷٽازي ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ ٲطتٹٌ ضا  ؾطٲايٻ ټاي يياي، ٲاٮي ٸ تٳٯ٥ زاضا اؾاؼ اٖتثاض اتالٚي اٖٱ اظ ټعيٷٻ

ٸ ؾايط ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲطتٹٌ زض چٽاضچٹب  تيتٹؾٗٻ ٸ ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹا يټا تطٶاٲٻتطاؾاؼ اٮعاٲات ٢ٹاٶيٵ 

ضيعي ٦كٹض اضائٻ ٶٳايٷس. ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ  ټاي اتالٚي ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ ٞطٲٽا، قطايٍ ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭

 يٶؿثت تٻ اٲًاضيعي ٦كٹض ٲٹْٝ اؾت زض نٹضت ٲٹا٣ٞت تا ٲتٵ پيكٷٽازي، ْطٜ ٲست پاٶعزٺ ضٸظ  تطٶاٲٻ

ٶٳايس ٸ زض نٹضت ٖسٰ ٲٹا٣ٞت تا ٲتٵ پيكٷٽازي، ْطٜ ٲست پاٶعزٺ ضٸظ ٶؿثت تٻ انالح  ا٢ساٰٲٹا٣ٞتٷاٲٻ ٸ اتال٘ آٴ 

 االرطاء اؾت، تٻ ٶحٹي ٦ٻ ٲٛايط ٢اٶٹٴ ٶثاقس، ا٢ساٰ ٦ٷس. ٦ٻ الظٰ يٸ اتال٘ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ ٶٽائ

٪ؿتطـ  يٲزٹظ اظ قٹضا ي٦ٻ زاضا يٸټكٸ پػ يزض ذهٹل زاٶك٫اټٽا ٸ ٲاؾؿات آٲٹظـ ٖاٮ -تثهطٺ 

 يٲطارٕ ٢اٶٹٶ طيٸ ؾا يٸ تٽساقت، زضٲاٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ يٸ ٞٷاٸض ٣اتيٖٯٹٰ، تح٣ يټا ٸظاضتراٶٻ يآٲٹظـ ٖاٮ

 .تاقس يٲال٤ ٖٳ٭ ٲ اٲٷاء،     ټيإت سييٲٹضز تإ يٯيتٹزرٻ تٟه ،يا ٷٻياٖتثاضات ټع يتطا تاقٷس، يٲ ضتٍ يش

اضظي ٲٹضز ٶياظ َطحٽاي زاضاي تٹريٻ ٞٷي، ا٢تهازي، ٲاٮي ٸ ظيؿت ٲحيُي تٻ ٲٷاتٕ  ٵيٲٷٓٹض تإٲ تٻ -٤ 

قٹز زض حسٸز اض٢اٰ ٲ٣طض زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي حؿة ٲٹضز ٶؿثت تٻ نسٸض اٸضا٠  قط٦تٽاي زٸٮتي اراظٺ زازٺ ٲي

ٸ زض ؾ٣ٝ ٲ٣طض ضٖايت يٹاتٍ تاٶ٥ ٲط٦عي  ان٧ٹ٤ ٸ يا اٸضا٠ ٲكاض٦ت اضظي زض تاظاضټاي ٲاٮي زاذٯي ٸ ذاضري ت

ٸ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ  ازقسٺيتٹؾٗٻ ا٢ساٰ ٦ٷٷس. نسٸض اٸضا٠ يازقسٺ ٲٷٹٌ تٻ تإييس تاٶ٥  يټا تطٶاٲٻ ٵيزض ٢ٹاٶ

ضيعي ٦كٹض تٹزٺ ٸ تاظپطزاذت ٸ تًٳيٵ ان٭ ٸ ؾٹز ايٵ اٸضا٠ تا قط٦تٽاي ٲطتٹٌ اؾت. نسٸض اٸضا٠ ٲكاض٦ت  تطٶاٲٻ

( 87تا ؾٹز تكٹي٣ي ٲٷٹٌ تٻ تإييس قٹضاي پٹ٬ ٸ اٖتثاض اؾت. زض ارطاي ايٵ تٷس ضٖايت ٲازٺ) يا ن٧ٹ٤ اؾالٲي 

 ت اٮعاٲي اؾت.٢اٶٹٴ تٷٓيٱ تركي اظ ٲ٣طضات ٲاٮي زٸٮ



ٶتٹاٶس  يٯيتٻ ټط زٮ سي٦ٻ اٸضا٠ ٲص٦ٹض ضا تٻ ٞطٸـ ضؾاٶسٺ اؾت زض ظٲاٴ ؾطضؾ يچٷاٶچٻ قط٦ت -تثهطٺ 

٦٭ ٦كٹض ٲزاظ اؾت ٲٗاز٬ تٗٽسات ٲص٦ٹض ضا اظ حؿاب تٳط٦ع  يزاض قسٺ ذٹز ضا تپطزاظز، ذعاٶٻ سيتٗٽسات ؾطضؾ

 .سضا پطزاذت ٦ٷ ٺسقسيآٴ قط٦ت ٶعز ذٹز تطزاقت ٸ تٗٽسات ؾطضؾ يٸرٹٺ زضآٲس

قٹز اٖتثاضاتي ٦ٻ زض  اٖٱ اظ ٲاؾؿات زٸٮتي ٸ قط٦تٽاي زٸٮتي اراظٺ زازٺ ٲي يتٻ زؾت٫اټٽاي ارطائ -٬ 

٪صاضي ٸ تٹؾٗٻ ٞٗاٮيت تركٽاي ذهٹني ٸ تٗاٸٶي اظ  ٲٷٓٹض تح١٣ اټساٜ ؾطٲايٻ پيٹؾت ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي تٻ

تيٷي قسٺ اؾت، تطاي پطزاذت  پيف ي٧ٽاي ٞٷي ٸ اٖتثاضٲح٭ تٹزرٻ ٖٳٹٲي ٸ يا ٲٷاتٕ زاذٯي تحت تطٶاٲٻ ٦ٳ

قسٺ اظ َطي١ ٢طاضزاز ٖاٲٯيت زض اذتياض تاٶ٧ٽاي ٖاٲ٭ ٸ  نٹضت ٸرٹٺ ازاضٺ ؾٹز تؿٽيالت تٻ  تؿٽيالت تٯٟي٣ي ٸ ياضاٶٻ

ت، ٶاٲٻ ارطائي ايٵ تٷس ٲكتٳ٭ تط چٽاضچٹب ٢طاضزاز ٖاٲٯي اي زٸٮتي ٢طاض زټٷس. آييٵ نٷسٸ٢ٽاي حٳايتي ٸ تٹؾٗٻ

ټاي ٲٹضز اقاضٺ تا  ٲيعاٴ حٳايت زض ٢اٮة ياضاٶٻ ؾٹز ٸ ٶحٹٺ تزٽيع ٲٷاتٕ تاٶ٧ي ٸ نٷسٸ٠ ٸقطايٍ تؿٽيالت 

تهٹية ټيإت ٸظيطاٴ  ضيعي ٦كٹض ٸ ٸظاضت اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي تٻ پيكٷٽاز ٲكتط٤ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ

 ضؾس. ٲي

پيك٫يطي، اٲسازضؾاٶي، تاظؾاظي ٸ ٶٹؾاظي ٲٷا١َ  آ٪اټي، ٲٷٓٹض پيف قٹز تٻ تٻ زٸٮت اراظٺ زازٺ ٲي -ٰ 

٪طزٸٚثاض، پيكطٸي  ،يؾٹظ زيسٺ اظ حٹازث ٚيطٲتط٢ثٻ اظ رٳٯٻ ؾي٭، ظٮعٮٻ، ؾطٲاظز٪ي، ت٫ط٨، َٹٞاٴ، آتف آؾية

ٸحف ٸ ٲسيطيت  اتيٸ زاٲي ٸ ح اٶي٪يط اٶؿ ټاي ټٳٻ آب زضيا، آٞتٽاي ٞطا٪يط ٲحهٹالت ٦كاٸضظي ٸ تيٳاضي

ضا تٻ ؾٻ زضنس  1380( ٢اٶٹٴ تٷٓيٱ تركي اظ ٲ٣طضات ٲاٮي زٸٮت ٲهٹب 10زاٴ ٲٹيٹٔ ٲازٺ)٪ط ذك٧ؿاٮي، تٷرٹاٺ

%( 2ضا تٻ زٸ زضنس ) 1387( ٢اٶٹٴ تك٧ي٭ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت تحطاٴ ٦كٹض ٲهٹب 12%( ٸ اٖتثاضات ٲٹيٹٔ ٲازٺ)3)

ضيعي ٦كٹض )ْطٜ ٲست زٺ  ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ سييٸظاضت ٦كٹض ٸ تإ پيكٷٽازاٞعايف زټس. اٖتثاضات ٲص٦ٹض تا 

تطتية ٸ ٲيعاٶي ٦ٻ  تركي اظ اٖتثاضات ٲص٦ٹض تٻ 1395ٸظيطاٴ ٢ات٭ ټعيٷٻ اؾت. اظ اتتساي ؾا٬      ضٸظ( ٸ تهٹية ټيإت

احٳط ٸ  تٻ رٳٗيت ټال٬ اي ٻؾطٲاي ټاي يياي ٸ تٳٯ٥ زاضا نٹضت ټعيٷٻ قٹز تٻ تٹزرٻ ؾٷٹاتي تٗييٵ ٲي ٵيزض ٢ٹاٶ

ياتس تا زض رٽت آٲاز٪ي ٸ ٲ٣اتٯٻ تا حٹازث ٸ ؾٹاٶح ټعيٷٻ  ٲٹظـ پعق٧ي اذتهال ٲيٸظاضت تٽساقت، زضٲاٴ ٸ آ

 ٪طزز.

تٷسي  ټا، تٛييط تك٧يالت، تٛييط يطاية، رساٸ٬ ح٣ٹ٢ي ٸ َث٣ٻ ټا ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ټا، تركٷاٲٻ ٶاٲٻ تهٹية -ٴ 

ٹتات ټيإت اٲٷاي زاٶك٫اټٽا ٸ ٲه طٸي٦اض٪يطي ٶ ٲزٹظ ټط ٶٹٔ اؾترساٰ ٸ تٻ يح٣ٹ٢ي، اُٖا يٲكاٚ٭ ٸ اٞعايف ٲثٷا

تاظٶكؿت٫ي ٸ زؾت٫اټٽاي ارطائي تاقس،  ټاي ٸ ٲاؾؿات آٲٹظـ ٖاٮي ٦ٻ ٲتًٳٵ تاض ٲاٮي تطاي زٸٮت ٸ نٷسٸ٠

زضنٹضتي ٢ات٭ َطح ٸ تهٹية ٸ ارطاء اؾت ٦ٻ تاض ٲاٮي ٶاقي اظ آٴ زض ٪صقتٻ ٲحاؾثٻ ٸ زض ٢اٶٹٴ تٹزرٻ ٦٭ ٦كٹض 

قسٺ تاقس. ا٢ساٰ زؾت٫اٺ ارطائي تطذالٜ ايٵ ح٧ٱ، تٗٽس ظائس تط اٖتثاض  ٵيٍ تإٲضت يا ٲٷاتٕ زاذٯي زؾت٫اٺ ارطائي شي

 .قٹز يٲحؿٹب ٲ

ذطيس زؾت اٸ٬ اٸضا٠ ٲكاض٦ت تٹؾٍ تاٶ٧ٽاي زٸٮتي ٸ قط٦تٽا ٸ ٲاؾؿات ٸ ٸاحسټاي ٸاتؿتٻ ٸ تاتٕ  -ؼ 

 آٶٽا ٲٳٷٹٔ اؾت.

ټاي  ټكي تحت پٹقف ٸظاضتراٶٻٲثاٮٛي ٦ٻ تٻ ټط ي٥ اظ زاٶك٫اټٽا ٸ ٲاؾؿات آٲٹظـ ٖاٮي ٸ پػٸ -ٔ 

 ټاي يياي ٸ تٳٯ٥ زاضا ٖٯٹٰ، تح٣ي٣ات ٸ ٞٷاٸضي ٸ تٽساقت، زضٲاٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي اظ ٲح٭ اٖتثاضات ټعيٷٻ

اٖتثاضات آٶٽا اٞعٸزٺ  ؾطرٳٕٖٷٹاٴ ٦ٳ٥ تٻ  قٹز، پؽ اظ اتال٘ تٻ اي شي٭ ضزيٟٽاي ٲتٳط٦ع پطزاذت ٲي ؾطٲايٻ

 ض ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ تطاؾاؼ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲطتٹٌ ټعيٷٻ ٦ٷٷس.قٹز تا ٲُات١ قطح ٖٳٯيات ٲٷسضد ز ٲي

 ٳٻيټاي ت زٸٮت ٲ٧ٯٝ اؾت زض ضاؾتاي ايزاز حثات، پايساضي ٸ تٗاز٬ تيٵ ٲٷاتٕ ٸ ٲهاضٜ نٷسٸ٠ -29ٲازٺ  

 ٖٳ٭ آٸضز: انٹ٬ ظيط ا٢ساٰ ٢اٶٹٶي تٻ ټا تطاؾاؼ  نٷسٸ٠ ايٵ  ؾاذتاض  انالح  تٻ   ٸ تاظٶكؿت٫ي، ٶؿثت



ؾٽٱ ٢اٶٹٶي زٸٮت زض  ياؾتخٷا ټا تٻ ٦ٳ٥ اظ ٲح٭ تٹزرٻ ٖٳٹٲي زٸٮت تٻ ؿت٫ي ايٵ نٷسٸ٦٠اټف ٸات -1 

اي،  ټا ٲٷُث١ تط ٲحاؾثات تيٳٻ ح١ تيٳٻ اظ َط٠ ٲرتٯٝ اظ رٳٯٻ تٷٓيٱ ٖٹاٲ٭ ٲاحط تط ٲٷاتٕ ٸ ٲهاضٜ نٷسٸ٠

ؾاظٸ٦اضټاي ٸنٹ٬ تٻ ٲٹ٢ٕ ح١  ٣ٹيتحٳايتي، ت ټا ٸ اٶت٣ا٬ آٴ تٻ ٶٽازټاي اي نٷسٸ٠ ټاي ٚيطتيٳٻ ٦اټف حٳايت

٪صاضي زض تاظاض پٹ٬ ٸ ؾطٲايٻ، تٻ  ٪صاضي ؾٹزآٸض تا اٸٮٹيت ؾطٲايٻ ټاي ا٢تهازي ٸ ؾطٲايٻ ټا ٸ ت٣ٹيت ٞٗاٮيت تيٳٻ

 ٪صاضي ٲٹضزٶٓط ٦ٳتط اظ ؾٹز اٸضا٠ ٲكاض٦ت تاٶ٧ي ٶثاقس. ٶحٹي ٦ٻ ؾٹز ؾطٲايٻ

٢اٰ ٲ٣طض زض رساٸ٬ ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي تطاي اي ٸ تاض ٲاٮي ذاضد اظ اض ايزاز ټط٪ٹٶٻ تٗٽس تيٳٻ -2 

 قسٺ ٣ٍٞ زض حسٸز اض٢اٰ ٲص٦ٹض ٢ات٭ ارطاء اؾت. ټا ٲٳٷٹٔ اؾت. تٗٽسات ت٧ٯيٝ نٷسٸ٠

ٲؿٯح ٲ٧ٯٟٷس اظ ٲح٭ تٳاٰ اٖتثاضات  يطٸټايٶ يارتٳاٖ ٵيٸ ؾاظٲاٴ تإٲ ي٦كٹض يتاظٶكؿت٫ نٷسٸ٠  -3 

 ٫طيتٻ اٶًٳاٰ ز طزي٪ يآٶٽا ٢طاض ٲ اضيٲطاح٭ زض اذت ي٦ٻ پؽ اظ َ يتٹزرٻ ؾٷٹات ٵيقسٺ ٲٷسضد زض ٢ٹاٶ يٷيت فيپ

 ٷٻيٲاټاٶٻ زض َٹ٬ ؾا٬ ٸ ٦ٳ٥ ټع ايټ پطزاذت ټا، ي٪صاض ٻيٲٷاتٕ حان٭ اظ ؾطٲا طيذٹز ٸ ؾا يٲٷاتٕ زاذٯ

 .ٷسيٶٳا ٵيذٹز تإٲ طاٴيت٫ يٸ ٲؿتٳط ٵيتاظٶكؿت٫اٴ، ٲٹْٟ يٸ اٸالز ضا تطا يٲٷس ٖائٯٻ

ٸ تسٸٴ  يزضٲاٴ ٞٹض يٲٹْٝ اؾت ا٢ساٲات الظٰ تطا ياقت، زضٲاٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ٸظاضت تٽس -30ٲازٺ  

 ٵيٸ ټٳچٷ يطزٸٮتيٸ ٚ يزٸٮت يٸ زضٲاٶ يتٽساقت يزض ټٳٻ ٸاحسټا يٸ قطٌ ٲهسٸٲاٴ حٹازث ٸ ؾٹاٶح ضاٶٷس٪ سي٢

اظ ٲٷاتٕ الظٰ رٽت  يترك ٵيتإٲ يضا تٻ ٖٳ٭ آٸضز. تطا يتٗس يٸ ٲطارٗات يطٸض ياٖعاٰ تٻ ٲطا٦ع ترهه طيزض ٲؿ

پطزاذتي قرم حاٮج،  ٳٻي%( اظ ح١ ت10زضنس) ٲهسٸٲاٴ، ٲٗاز٬ زٺ ٵيتٻ ا يٸ زضٲاٶ يهياضائٻ ذسٲات تكر

٦كٹض زض  ٦٭ يزاض ٶعز ذعاٶٻ ياذتهان ي٢ثى رسا٪اٶٻ تٻ حؿاب زضآٲسټا يَ ٱيَٹض ٲؿت٣ ٸ ٲاظاز تٻ ٵيؾطٶك

 ٵيا ٕي. تٹظقٹز يٲ عيٸاض يساقت، زضٲاٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ٸظاضت تٽ ٶاٰچٽاضچٹب اٖتثاضات ٲهٹب تٹزرٻ ؾٷٹاتي تٻ 

ضيعي ٦كٹض تطاؾاؼ  ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ سييتٹؾٍ ٸظاضتراٶٻ ٲص٦ٹض تا تإ يٖٯٹٰ پعق٧ يزاٶك٫اټٽا ٵيٲٷاتٕ ت

زضٲاٴ ٸ  ،. ٸظاضت تٽساقتطزي٪ ينٹضت ٲ تاض    ٥يٲهٹب ټط ؾٻ ٲاٺ  يټا تٗطٞٻ ييازقسٺ تط ٲثٷا يٖٳٯ٧طز ٸاحسټا

رٳٽٹضي اؾالٲي  يٲط٦ع ٳٻيتٻ ت تاض    ٥ياٖتثاضات ٲص٦ٹض ضا ټط قف ٲاٺ  ٦طز ٷٻيٲٹْٝ اؾت ټع يآٲٹظـ پعق٧

 ٳٻيضيعي ٦كٹض ٸ ٦ٳيؿيٹٴ تٽساقت ٸ زضٲاٴ ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي ٪عاضـ ٦ٷس. ت ايطاٴ ٸ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ

 اؾت. ٺٲاز ٵيا يٲؿاٸ٬ حؿٵ ارطا طاٴيرٳٽٹضي اؾالٲي ا يٲط٦ع

  -31ٲازٺ  

ارطائي، ٣ٍٞ تطاؾاؼ ٲٟاز  يتٹؾٍ زؾت٫اټٽا يټط٪ٹٶٻ پطزاذت ٸ ٦ٳ٥ ٲاٮ ،يزض ٲٹاضز ٢اٶٹٶ –اٮٝ 

 يٸ ٸا٪صاض يطٶ٣سيټط٪ٹٶٻ ٦ٳ٥ ٚ ،يٸ زض حسٸز آٴ ٲزاظ اؾت. زض ٲٹاضز ٢اٶٹٶ ميٲٹا٣ٞتٷاٲٻ ٸ تٗس اظ تره

 ٹٴ،يضز ز عيٸ ٶ طٲٷ٣ٹ٬يقاٲ٭ اٲٹا٬ ٲٷ٣ٹ٬ ٸ ٚ ٲٷٟٗت ٸ ٲكاتٻ آٴ ٵ،ياظ رٳٯٻ ٖ يٸ ٲاٮ يا ٻيؾطٲا يټا ييزاضا

ضيعي ٦كٹض  ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ ياتالٚ يټا ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٍيٲُاٮثات، ح٣ٹ٠ ٸ ٲاٶٷس آٴ زض ٢اٮة ٞطٲٽا، قطا

تٷس  ٵيذٹاټس قس. اح٧اٰ ا يزؾت٫اٺ ارطائ يا ٷٻيٲٹا٣ٞتٷاٲٻ اٖتثاضات ټع ٳٻيٞطٲٽا، يٳ ٵياظ ا يا ٲزاظ اؾت. ٶؿرٻ

 اياظاء  ٸ ٲاتٻ يتٹزرٻ ؾٷٹات ٵيزض حسٸز اٖتثاضات ٲٷسضد زض ٢ٹاٶ يطزٸٮتيٚ يٖٳٹٲ تزضذهٹل ٶٽازټا ٸ ٲاؾؿا

 االرطاء اؾت. ٲٗٹو آٴ، الظٰ

ذٹز  ٝي( ٢اٶٹٴ ٲسيطيت ذسٲات ٦كٹضي ٦ٻ زض چٽاضچٹب ٸْا5ٲٹيٹٔ ٲازٺ) يارطائ يزؾت٫اټٽا -ب 

 تيٲٹْٟٷس تا ضٖا تاقٷس، يٲ يتٹزرٻ ؾٷٹات ٵياٖتثاضات ٢ٹاٶ اظ ٲح٭ يٸ ح٣ٹ٢ ي٣يٲزاظ تٻ ٦ٳ٥ تٻ اقرال ح٣

 ياٮكط٦ٻ ٸ اًٖا ؾٽٱ ثاٴؾٽاٲساضاٴ ٸ ناح ايٸ  طٶسٺي٪ ي٣ياقرال ح٣ ياٖتثاض، ٶؿثت تٻ ؤذص قٳاضٺ ٲٯ ميتره

٦ٻ تٹؾٍ  ي٦ٳ٥ ٸ زضد آٴ زض تاٶ٥ اَالٖات طٶسٺي٪ ياقرال ح٣ٹ٢ يتاظضؾاٴ ٢اٶٹٶ ايٸ تاظضؼ  طٺيٲس     ټيإت

ا٢ساٰ ٸ ؾپؽ ٲثٯٙ ٦ٳ٥ ضا پطزاذت ٦ٷٷس.  ٪طزز، يٲ زازيٲٷٓٹض ا ٵيا يضيعي ٦كٹض تطا اٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻؾاظٲ



ح٧ٱ اؾت. ٪طزـ  ٵيٲكٳٹ٬ ا عيضيعي ٦كٹض ٶ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ اضيزض اذت يٟٽاي٦ٳ٥ اظ ٲح٭ ٲٷاتٕ ٸ ضز

قسٺ  اٶزاٰ يټا ٷٻيٸ اٶُثا٠ ټع طٶسٺي٪ ٸ پطزاذتٽا( ٸ حؿاب ؾاالٶٻ اقرال ح٣ٹ٢ي ٦ٳ٥ اٞتٽاي)زض يٲاٮ اتيٖٳٯ

 ضؼتٹؾٍ حؿاتطؼ ٸ تاظ سي٦ٷٷسٺ ٦ٳ٥ تا پطزاذت يقسٺ تٹؾٍ زؾت٫اٺ ارطائ تا اټساٜ اٖالٰ طٶسٺي٪ تٹؾٍ ٦ٳ٥

ؾا٬ تٗس  ٹضٲاٺيقٽط اٴي٦ٷٷسٺ تا پا ٦ٳ٥ يتٹؾٍ زؾت٫اٺ ارطائ يس٪يضؾ زٻيقٹز ٸ ٶت يس٪يضؾ طٶسٺي٪ ٦ٳ٥ ي٢اٶٹٶ

 ضيعي ٦كٹض اضؾا٬ قٹز. تٻ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ

تاتٕ ٸ  يٸ قط٦تٽا طاٴيا ياتٳ يؾاظٲاٴ اٶطغ يٸ اؾترساٲ يازاض ،يٲٗاٲالت ،يٲ٣طضات ٲاٮ -32ٲازٺ  

٦كٹض، ٢اٶٹٴ  ي٢اٶٹٴ ٲحاؾثات ٖٳٹٲ تيتسٸٴ اٮعاٰ تٻ ضٖا يترهه يټا تيٸاتؿتٻ زض ترف ٞٗاٮ يزؾت٫اټٽا

 يٸ ٲ٣طضات ٖٳٹٲ ٵي٢ٹاٶ طيؾا ٸآٶٽا  يٸ انالحات ٸ اٮحا٢ات تٗس يذسٲات ٦كٹض تيطيٲٷا٢هات، ٢اٶٹٴ ٲس يتط٪عاض

ذٹاټس تٹز. ٲهازي١ اٲٹض ترههي ٸ ٚيطترههي ٸ ٲ٣طضات يازقسٺ حا٦ٱ تط اٲٹض ترههي تٷا تٻ پيكٷٽاز  يٲزط

ضؾس. ارطاي ٲ٣طضات ٲص٦ٹض  ت ٸظيطاٴ ٲيضيعي ٦كٹض تٻ تهٹية ټيإ ؾاظٲاٴ ٲص٦ٹض ٸ تإييس ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ

 زض ؾ٣ٝ اٖتثاضات ٲهٹب ٲزاظ اؾت.

ٸ  يك٫اټيٸ آظٲا يٲٹْٝ اؾت زضآٲس حان٭ اظ اضائٻ ذسٲات ا٦تكاٞ طاٴيا ياتٳ يؾاظٲاٴ اٶطغ -33ٲازٺ  

اضات ٦ٷس. ٖالٸٺ تط اٖتث عي٦٭( ٸاض ي٦كٹض )ٶعز ذعاٶٻ زاض يذٹز ٸ ٲاؾؿات تاتٕ ضا تٻ حؿاب زضآٲس ٖٳٹٲ يپػٸټك

ؾاظٲاٴ ٲعتٹض ٢طاض  اضيزض اذت قٹز يٲ ٵييتٗ ٶٻتٹزرٻ ؾاال ٵي٦ٻ زض ٢ٹاٶ يعاٶيٶيع تٻ ٲ يعيٲهٹب، اظ ٲح٭ ٲثاٮٙ ٸاض

 ٪طزز. يٸ پػٸټك يك٫اټيآظٲا ،يتا َث١ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات نطٜ اٲٹض ا٦تكاٞ طزي٪ يٲ

 طاٴ،يا ياتٳ يتٻ ٦اض٦ٷاٴ قاٚ٭ زض ؾاظٲاٴ اٶطغ قٹز ياراظٺ زازٺ ٲ طاٴيا ياتٳ يتٻ ؾاظٲاٴ اٶطغ -34ٲازٺ  

 ميتكر ٹٴيؿي٦ٳ سييتا تإ تاقٷس يٸاتؿتٻ ٦ٻ زض ٲٗطو اقٗٻ ٸ ٲٹاز پطتٹظا ٲ يتاتٕ ٸ زؾت٫اټٽا يقط٦تٽا

ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٲطتٹٌ، ٞٹ٠ اٮٗازٺ ٦اض تا  يئارطا ٶاٲٻ ٵييؾاظٲاٴ، َث١ ٢اٶٹٴ حٟاْت زض تطاتط اقٗٻ ٸ آ يپطتٹ٦اض

 اقتٛا٬ پطزاذت ٦ٷس. اقٗٻ زض زٸضاٴ

 يٯيت٧ٳ ٕيٸ نٷا ي٦كاٸضظ يَطحٽا يٲح٭ ارطا ي٦كاٸضظ ياضاي يتاٶ٧ٽا ٲ٧ٯٟٷس اؾٷاز ضؾٳ -35ٲازٺ  

 .طٶسيتپص ييٸ ضٸؾتا يٸاٰ ٸ تؿٽيالت ترف ٦كاٸضظ ٣ٻيٖٷٹاٴ ٸح ٸ ٖكايطي ضا تٻ ييٸ اؾٷاز ٲٷاظ٬ ضٸؾتا ي٦كاٸضظ

زض  يٲطتٹٌ تٻ ترف ٦كاٸضظ اضاتيٸ اذت ٝيٳط٦ع ٸْا( ٢اٶٹٴ ت1تٷس )اٮٝ( ٲازٺ ) يزض ارطا -36ٲازٺ  

ٲهٹب  يٗيٸ ٲٷاتٕ َث يترف ٦كاٸضظ يٸض تٽطٺ في( ٢اٶٹٴ اٞعا33ٸ ٲازٺ ) 1391ٲهٹب  يٸظاضت رٽاز٦كاٸضظ

اظ َطي١ تاٶ٥ ٖاٲ٭،  ؿت٣٭ٲ يذٍ اٖتثاض زازيٲ٧ٯٝ اؾت زض ٢اٮة ا طاٴيا ياؾالٲ يرٳٽٹض ي، تاٶ٥ ٲط٦ع1389

٦ٻ تا  ياٖتثاض عاٴيتٻ ٲ يزاذٯ سيتٹٮ ي٦كاٸضظ ٥يٸ اؾتطاتػ ي٪ٷسٰ ٸ ٲحهٹالت اؾاؾ سيذط يالظٰ ضا تطا التيتؿٽ

 اضي٢ث٭ اظ قطٸٔ ٞه٭ تطزاقت زض اذت قٹز، يٲ ٵييتٗ طاٴيٸظ     ټيإت ةيٸ تهٹ يٸظاضت رٽاز٦كاٸضظ كٷٽازيپ

٢طاض زټس.  يز٦كاٸضظتٹؾٍ ٸظاضت رٽا قسٺ يذهٹني ٸ تٗاٸٶي( ٲٗطٞ ٽايٲثاقطاٴ ٸ ٦اض٪عاضاٴ )ذطيساضاٴ ترك

 ٲص٦ٹض ضا زض ٲٹٖس ٲ٣طض تاظپطزاذت ٦ٷٷس. التيٲثاقطاٴ ٸ ٦اض٪عاضاٴ ٲٹْٟٷس تؿٽ

قسٺ اٖٱ اظ  ٢يٳت ذطيس ٲحهٹالت ٦كاٸضظي ٲكٳٹ٬ ٢اٶٹٴ ذطيس تًٳيٷي تا زضٶٓط٪طٞتٵ ٢يٳت تٳاٰ 

ٸ تطاي ارطاء اتال٘  ټاي تٹٮيس ټط ٲحهٹ٬ ٸ ؾٹز ٲتٗاضٜ ٸ ٲ٣ٗٹ٬ ټٳٻ ؾاٮٻ تٹؾٍ قٹضاي ا٢تهاز تٗييٵ ټعيٷٻ

 قٹز. ٲي

ٖٷٹاٴ  ٸاحس زضنس زض ټط ؾا٬ تٻ ٥يتط اضظـ اٞعٸزٺ، نطٞاً  اتيٶطخ ٲاٮ ي٢اٶٹٶ فيٖالٸٺ تط اٞعا -37ٲازٺ  

٦ٻ  يزضآٲس ٝيتٻ ضز ٳاًيٲؿت٣ اٞت،يتط اضظـ اٞعٸزٺ ؾٽٱ زٸٮت اياٞٻ ٸ ټٳعٲاٴ تا زض اتيؾالٲت تٻ ٶطخ ٲاٮ اتيٲاٮ

اظ  ياٞتي%( ٲٷاتٕ زض100. نسزضنس )٪طزز يٲ عيٸاض قٹز، يٲ يٷيت فيپ يٹزرٻ ؾٷٹاتت ٵيٲٷٓٹض زض ٢ٹاٶ ٵيا يتطا

ٸ پٹقف  يطيك٫يتٻ پ قٹز، يٲ يٷيت فيپ يتٹزرٻ ؾٷٹات ٵيٲٷٓٹض زض ٢ٹاٶ ٵيا ي٦ٻ تطا ييٟٽايضز اي ٝيضز ١يَط



)زض  يطيٸ راٲٗٻ ٖكا تط ٵييٸ پا تيټعاض ٶٟط رٳٗ ؿتيت يزاضا ي٦اٲ٭ زضٲاٴ اٞطاز ؾا٦ٵ زض ضٸؾتاټا ٸ قٽطټا

 عاتيتزٽ ٵيٸ پؽ اظ تح١٣ ټسٜ ٲص٦ٹض ٶؿثت تٻ ت٧ٳي٭ ٸ تإٲ اتسي ي(، اذتهال ٲاضرأچٽاضچٹب ٶٓاٰ 

ٸ  ياضظ ياٲٷا     ٲهاضٜ ټيإت اٞتٻ،يٲٷا١َ تٹؾٗٻ ٶ يټا ٳاضؾتاٴيت تيٸ ٲطا٦ع تٽساقتي ٸ زضٲاٶي تا اٸٮٹ يٳاضؾتاٶيت

 يتاال يضٸؾتاټا ٸ قٽطټا اظذاضد  يتيحٳا يطاز تحت پٹقف ٶٽازټااٮٗالد ٸ اٞ نٗة ٳاضاٴيت ٳٻيؾُح ت ياضت٣ا

 ا٢ساٰ قٹز. تيټعاض ٶٟط رٳٗ ؿتيت

 يټا    اٮٗازٺ پازاـ، ٞٹ٠ ،يضٞاټ ياياٞٻ ٦اض، ٦ٳ٧ٽا ا،يح٣ٹ٠ ٸ ٲعا طيٶٓ يپطؾٷٯ يټا ٷٻيټط٪ٹٶٻ پطزاذت ټع 

ٸ  يازاض يا٢الٰ ٲهطٞ طيٶٓ يازاض يټا ٷٻيٸ ٲاٶٷس آٴ ٸ ټع ٹٴيز ،يٶٹتت ٦اض ت،يطيٲس ،يٸض ٦اضاٶٻ، تٽطٺ ت،يٲإٲٹض

 .تاقس يٲح٭ ٲٳٷٹٔ ٲ ٵياظ ا يٸ ٲٷهٹتات ازاض ٻياحاح ٵيتإٲ

اظ  ياضؾاٮ يټا %( نٹضتحؿاب60ٲٹْٟٷس قهت زضنس ) يذسٲات زضٲاٶ ٪ط ٳٻيت يټا ؾاظٲاٴ -38ٲازٺ  

ٲُاٮثات  ٻيٸ ت٣ اٮحؿاب يٖٷٹاٴ ٖٯ ٟتٻ تٻْطٜ ٲست زٸ ټ يس٪يَطٜ ٢طاضزاز ضا ٢ث٭ اظ ضؾ يټا ٳاضؾتاٴيت يؾٹ

نٷسٸ٠ ٲطتٹَٻ  يضؾٳ ٷسٺياؾٷاز ٲطتٹٌ تٻ ٶٳا ٭يضا تا ؾٻ ٲاٺ پؽ اظ تحٹ يٸ زضٲاٶ يٲاؾؿات ٸ ٲطا٦ع تٽساقت

آٴ ٲٗاز٬  اٴييطض ٸ ظ ٵيٲٹْٝ تٻ تإٲ ٪ط ٳٻيت يټا ٲازٺ، ؾاظٲاٴ ٵيح٧ٱ ا ي. زض نٹضت ٖسٰ ارطاٷسيپطزاذت ٶٳا

 .تاقٷس يٶطخ اٸضا٠ ٲكاض٦ت ٲ

٪طزز  تيٷي ٲي قٹز اظ ٲح٭ ضزيٟٽايي ٦ٻ زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي پيف تٻ زٸٮت اراظٺ زازٺ ٲي -39ٲازٺ  

ؾا٬  ح١ تيٳٻ ؾٽٱ ٦اضٞطٲا، تيٳٻ زضٲاٶي ٸ ټعيٷٻ حٳايتي َالب ٸ ٦ٳ٥ تٻ ضظٲٷس٪اٴ ٲٗؿط زاضاي تيف اظ ي٥

%(، راٶثاظاٴ 24تيؿت ٸ چٽاض زضنس ) تا%( 5ضنس )ټا، راٶثاظاٴ ٲٗؿط تيٵ پٷذ ز ؾات٣ٻ حًٹض زاٸَٯثاٶٻ زض رثٽٻ

 تؿيزي ٸ ٸْيٟٻ ٚيطقاٚ٭ ٶياظٲٷس ضا پطزاذت ٦ٷس.

 قٹز يٲ ٵيتإٲ ياظ اٖتثاضات آٶٽا اظ ٲح٭ ٲٷاتٕ تٹزرٻ ٖٳٹٲ ي٢ؿٳت اي٦ٻ تٳاٰ ٸ  ياقرال ح٣ٹ٢ -40ٲازٺ  

زض  ؿت،ي٦كٹض ٶ يٴ ٲحاؾثات ٖٳٹٲ( ٢اٶٹ5( ٸ )4(، )3(، )2ٲص٦ٹض زض ٲٹاز) ٝيآٶٽا ٲٷُث١ تا تٗاض يٸ ق٧٭ ح٣ٹ٢

 يطزٸٮتيٚ يٖٳٹٲ يزض ح٧ٱ ٲاؾؿات ٸ ٶٽازټا ازقسٺيٲ٣طضات ٢اٶٹٴ  يٲهطٜ اٖتثاضات ٲص٦ٹض اظ ٮحاِ ارطا

 .ٷسيآ يقٳاض ٲ تٻ

آٲٹظاٴ  زاٶف يٯيٲٷٓٹض پٹقف ٦اٲ٭ تحه تٻ قٹز، يتٻ ٸظاضت آٲٹظـ ٸ پطٸضـ اراظٺ زازٺ ٲ -41ٲازٺ  

 ا٢ساٰ ٦ٷس. يذسٲات آٲٹظق سيٸرٹز ٶساضز ٶؿثت تٻ ذط يزض ٲساضؼ زٸٮت ي٦اٞ تيْطٞ ٦ٻ يزض ٲٷا٣َ ٱ،ياٮتٗٯ الظٰ

ٲٷا٢هات ٲهٹب  يٶهاب ٲٗاٲالت، ٲٹيٹٔ ٢اٶٹٴ تط٪عاض ٵييزض ٲٹضز تٗ طاٴيٸظ     ټيإت اضاتياذت -42ٲازٺ  

 .اتسي يٲ يتؿط قٹز، ياٶزاٰ ٲ سٺينٹضت ٲعا ٦ٻ ٲٗاٲٯٻ تٻ يتٻ ٲٹاضز 1383

ٸ ٲكاض٦ت  زازي( ٲزاظٶس تا ايطزٸٮتيٸ ٚ ي)زٸٮت يٸ پػٸټك يزاٶك٫اټٽا ٸ ٲاؾؿات آٲٹظـ ٖاٮ -43ٲازٺ  

ٸ  ي%( ؾٽاٰ آٴ ٲتٗٯ١ تٻ زاٶك٫اټٽا، ٲاؾؿات پػٸټك49ٸ ٶٻ زضنس ) ٦ٻ حسا٦خط چٽ٭ اٴيتٷ زاٶف يزض قط٦تٽا

 يؾٽاٲساضاٴ ترف ذهٹن طيٸ ؾا اٴيزٹٸ زاٶك يٖٯٳ     ټيإت يؾٽاٰ ٲتٗٯ١ تٻ اًٖا يٸ ٲات٣ يزٸٮت يٸاحسټا ٫طيز

ؾٽاٰ  يقط٦ت ٸ زضنسټا زازي. اٷسيٶٳا يؾاظ يذٹز ضا تزاض اٴيٸ زاٶكزٹ يٖٯٳ     ټيإت ياًٖا ٣اتيتح٣ ذياؾت، ٶتا

قط٦تٽا ٲكٳٹ٬ ٢اٶٹٴ ضارٕ تٻ ٲٷٕ  ٵي. اسيٲاؾؿٻ ٲطتٹٌ ذٹاټس ضؾ ياٲٷا     ټيإت ةيتهٹ ٲطتٹٌ تٻ ٍيقطا ٫طيٸ ز

 .ؿتٷسيٶ 1337ٲهٹب  يٸ ٦كٹض يٸ ٦اضٲٷساٴ زض ٲٗاٲالت زٸٮت ٵيٷس٪اٴ ٲزٯؿيٲساذٯٻ ٸظضا ٸ ٶٳا

اي اؾتاٴ  ظزائي ٸ اٞعايف اذتياضات زض رٽت تٹؾٗٻ ٸ ٖٳطاٴ ٸ تٹاظٴ ٲٷ٣ُٻ ٲٷٓٹض تٳط٦ع تٻ -44ٲازٺ  

 ٪يطز: ا٢ساٲات ظيط نٹضت ٲي

ټاي  زاضايي  ا٪صاضيتٹزرٻ ؾاالٶٻ اؾتاٴ قاٲ٭ ٲٷاتٕ اؾتاٶي اٖٱ اظ زضآٲس اؾتاٶي، زضآٲس اذتهاني، ٸ -اٮٝ 

ټاي  اي ٸ تٳٯ٥ زاضايي اي ٸ ؾٽٱ اظ ٲٷاتٕ ٲٯي ٸ ټٳچٷيٵ ٲهاضٜ اؾتاٶي اٖٱ اظ اٖتثاضات ټعيٷٻ ٲاٮي ٸ ؾطٲايٻ



« تطٶاٲٻ -زؾت٫اٺ »قٹز. تٹظيٕ  زضد ٲي ٷٹاتينٹضت ؾطرٳٕ زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾ ٦ساٰ تٻ اي ٸ ٲاٮي ټط ؾطٲايٻ

ټا ٲُات١ يٹاتٍ ٲٷسضد زض ايٵ  اي قٽطؾتاٴ ټاي ؾطٲايٻ ات تٳٯ٥ زاضايياي ٸ تٹظيٕ ؾطرٳٕ اٖتثاض اٖتثاضات ټعيٷٻ

 ضيعي ٸ تٹؾٗٻ اؾتاٴ اؾت. ٢اٶٹٴ تط ٖٽسٺ قٹضاي تطٶاٲٻ

ٸ  ٱيَٹض ٲؿت٣ ٪يطٶس تٻ ټايي ٦ٻ ٲاټيت اؾتاٶي زاقتٻ ٸ يا زض چٷس قٽطؾتاٴ ٢طاض ٲي اٖتثاض پطٸغٺ -تثهطٺ 

 قٹز. نٹضت ٲزعا تٗييٵ ٲي تٹؾٍ قٹضا تٻ

ٸ تٹؾٗٻ اؾتاٴ ٲٹْٝ اؾت حسا٦خط ْطٜ ٲست پاٶعزٺ ضٸظ پؽ اظ اتال٘ تٹزرٻ  يعيض تطٶاٲٻ يقٹضا -ب  

ؾاظٲاٴ  ؽيضئ كٷٽازيتطاؾاؼ پ يا ٷٻيٸ اٖتثاضات ټع يا ٻيؾطٲا يټا ييٲهٹب اؾتاٴ قاٲ٭ زضآٲسټا، تٳٯ٥ زاضا

تطٶاٲٻ ٸ تٹزرٻ اؾتاٶٽا ٲهٹب  ٴضارٕ تٻ تك٧ي٭ ؾاظٲا ي٢اٶٹٶ حٻياؾتاٶٽا )ٲٹيٹٔ ال يعيض ٸ تطٶاٲٻ تيطيٲس

اٶ٣الب( ٦ٻ ؾاذتاض تك٧يالتي آٴ زض ؾ٣ٝ پؿتٽاي ٲٹرٹز زٸٮت ٸ اؾتاٶٽا تٹؾٍ ؾاظٲاٴ  يقٹضا 15/4/1359

 يټا اؾتيقٹضا( ٸ زض چٽاضچٹب اټساٜ ٸ ؾ طيٖٷٹاٴ زت قٹز )تٻ ٦كٹض تٗييٵ ٸ اتال٘ ٲي يعيض ٸ تطٶاٲٻ تيطيٲس

 ياتالٚ يټا ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ټا يٲك ٸ ذٍ طاٴيا ياؾالٲ يرٳٽٹض يٞطټٷ٫ ٸ يارتٳاٖ ،يتٹؾٗٻ ا٢تهاز يټا تطٶاٲٻ

 ٦ٷس: ٕيتٹظ طيقطح ظ اؾت تٻ سٺيتٻ اؾتاٴ ضا ٦ٻ زض ٢اٶٹٴ تٹزرٻ زضد ٪طز ي%( اٖتثاضات اتال100ٚؾاظٲاٴ نسزضنس )

 يټا ٸ زؾت٫اټٽا ٞهٹ٬، تطٶاٲٻ ٵيٲسٸٴ ٲهٹب قٹضا ت يتطاؾاؼ قاذهٽا ياؾتاٶ ياٖتثاضات ٖٳطاٶ -1 

 قٽطؾتاٴ ٥يتٻ ت٧ٟ يارطائ

ٸ  ياٞت٫يٶ تٹؾٗٻ يتط اؾاؼ قاذهٽا ،ييظزا تيٲحطٸٲ ياؾتاٶ يا ٻيؾطٲا يټا يياٖتثاضات تٳٯ٥ زاضا -2 

 قٽطؾتاٴ ٥يتٻ ت٧ٟ ياٞت٫يٶ ٲطتٹٌ تٻ تٹؾٗٻ يټا ٞهٹ٬ ٸ تطٶاٲٻ ٵيت ياؾتاٶ اٞتٻيٶ ٶ٣اٌ تٹؾٗٻ

ذيع ٸ ٪اظذيع  ؾٹٰ اؾتاٴ نطٞاً تٻ ٲٷا١َ ٶٟت%( ٶٟت ٸ ٪اظ )ؾٽٱ ي٥ 2اٖتثاضات ٲٹيٹٔ زٸزضنس ) - 3 

 قٽطؾتاٴ ٥يٶياٞتٻ( تٻ ت٧ٟ اؾتاٴ ٸ ؾٽٱ زٸؾٹٰ اؾتاٴ نطٞاً تٻ ٲٷا١َ تٹؾٗٻ

ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ  ٷسٺي(، ٶٳاتٻي٦ٳ ؽيقٽطؾتاٴ ٦ٻ ٲتك٧٭ اظ ٞطٲاٶساض )ضئ يعيض تطٶاٲٻ تٻي٦ٳ -د  

ٸ  يعيض تطٶاٲٻ ي٦٭ آٶٽا ًٖٹ قٹضا طاٴي٦ٻ ٲس يارطائ يزؾت٫اټٽا يضئؾا تي( ٸ ًٖٹتٻيط٦ٳيضيعي اؾتاٴ )زت تطٶاٲٻ

ضٸظ پؽ اظ اتال٘ ؾٽٱ قٽطؾتاٴ،  ٶعزٺقٽطؾتاٴ ضا حسا٦خط پا يٖٳطاٶ يټا تٹؾٗٻ اؾتاٴ ټؿتٷس، ٲٹْٟٷس پطٸغٺ

 .ٷسيتٻ ؾاظٲاٴ اؾتاٴ ٲص٦ٹض اٖالٰ ٶٳا ضتٍ يش يارطائ يٲهٹب ٸ رٽت ٲثازٮٻ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ تا زؾت٫اټٽا

قٽطؾتاٴ زض ٲزٯؽ  ٷس٪اٴياظ ٶٳا تٻيرٯؿات ٦ٳ ٭يټٟتٻ ٢ث٭ اظ تك٧ ٥يٴ ٲٹْٟٷس ٞطٲاٶساضا -تثهطٺ  

 ٖٳ٭ آٸضٶس. ٖٷٹاٴ ٶاْط زض رٯؿات زٖٹت تٻ )يٳٵ اضائٻ ٲؿتٷسات زؾتٹضرٯؿٻ( تٻ ياؾالٲ يقٹضا

ضيعي ٦كٹض ټٳعٲاٴ تا اتال٘ اٖتثاضات  ؾٽٱ ټط اؾتاٴ تٹؾٍ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ ياؾتاٶ يزضآٲسټا -ز 

اٲٹض  ط٦٭ي(، ٲسؽيؾاظٲاٴ اؾتاٴ ٲص٦ٹض )ضئ ؽيزضآٲس اؾتاٴ ٦ٻ ٲتك٧٭ اظ ضئ عيٸ ؾتاز تزٽ قٹز يتٻ اؾتاٴ اتال٘ ٲ

نٹضت ٲاټاٶٻ،  رٯؿات تٻ ٭ياؾت يٳٵ تك٧ ٲ٧ٯٝ ضتٍ، يش يارطائ ي( ٸ زؾت٫اټٽاطياؾتاٴ )زت ييٸ زاضا يا٢تهاز

٪عاضـ  ييٸ زاضا يضيعي ٦كٹض ٸ ٸظاضت اٲٹض ا٢تهاز ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز ٸ ٸنٹ٬ زضآٲسټا ضا تٻ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ

 ٦ٷس.

ٲٷٓٹض ترهيم اٖتثاضات اؾتاٶي زض اذتياض اؾتاٴ تا ٮحاِ ٸيٗيت تح١٣ زضآٲسټا، ؾياؾتٽا ٸ  تٻ - ټ 

ٸٮت، ٦ٳيتٻ ترهيم اٖتثاضات اؾتاٴ تا ٲؿاٸٮيت اؾتاٶساض ٸ ًٖٹيت ټاي ٦ٯي ٶاْط تط تٹزرٻ ٖٳٹٲي ز ٲكي ذٍ

 قٹز. اؾتاٴ تك٧ي٭ ٲي زاضاييؾاظٲاٴ اٲٹض ا٢تهازي ٸ  ؽيضيعي اؾتاٴ )زتيط( ٸ ضئ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ

( ٢اٶٹٴ 77ٲٹيٹٔ ٲازٺ ) ياٖتثاض اؾتاٶ ميتره تٻياٖتثاضات تٹؾٍ ٦ٳ ميؾ٣ٝ تره ٵييپؽ اظ تٗ -ٸ 

( ٢اٶٹٴ تطٶاٲٻ 83زض ٲازٺ ) صقسٺيتٷٟ طاٴيا ياؾالٲ يرٳٽٹض يٸ ٞطټٷ٫ يارتٳاٖ ،يتٹؾٗٻ ا٢تهازتطٶاٲٻ ؾٹٰ 

 يا ٷٻياٖتثاض ټع ميتره 11/6/1383ٲهٹب  طاٴيا ياؾالٲ يرٳٽٹض يٸ ٞطټٷ٫ يارتٳاٖ ،يچٽاضٰ تٹؾٗٻ ا٢تهاز



تٹؾٍ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ  يا ٻيؾطٲا يټا يياٖتثاضات تٳٯ٥ زاضا ميتطحؿة زؾت٫اٺ، تطٶاٲٻ ٸ ٞهٹ٬ ٸ تره

 قٹز. ٸ اتال٘ ٲي ٵييضيعي اؾتاٴ تطحؿة َطح ٸ پطٸغٺ تٗ تطٶاٲٻ

اؾتاٴ ٲ٧ٯٟٷس زض ټط ٲ٣ُٕ اظ اتال٘  يعيض ٸ تطٶاٲٻ تيطيٸ ؾاظٲاٴ ٲس ياؾتاٶ ميتره تٻي٦ٳ -1تثهطٺ  

ضا زض ؾطرٳٕ ټط قٽطؾتاٴ  يٖٳطاٶ يَطحٽا مي٪اٶٻ ٲٹيٹٔ تٷس )ب( ايٵ ٲازٺ، ؾٽٱ تره ترهيم تطاي ٲٹاضز ؾٻ

 ٦ٷٷس. تيضٖا م،يټط ٲٹيٹٔ، ٲٗاز٬ ؾٽٱ اٖتثاضات ٲٹيٹٔ اٖتثاض قٽطؾتاٴ زض ؾطرٳٕ تره ميتره

 يټا ييؾٽٱ اٖتثاضات تٳٯ٥ زاضا فيٲتٷاؾة تا اٞعا تٹاٶس يضيعي ٦كٹض ٲ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ -2تثهطٺ 

 ٦ٷس. ىيذٹز، تٟٹ يٲؿت٣٭ اؾتاٶ يذٹز ضا تٻ ٸاحسټا اضاتيٸ اذت ٝيټا، ٸْا اؾتاٴ يا ٻيؾطٲا

%( ٶٟت ٸ ٪اظ، ٲٯي اؾتاٶي قسٺ، ٲٯي ٸيػٺ، ٲحطٸٲيت ظزايي ٸ ٲٹاضزي ٦ٻ 2ٖالٸٺ تط اٖتثاضات زٸ زضنس ) -ظ 

ټاي اؾتاٶي ؾاالٶٻ زٸ  قٹز، ؾٽٱ اٖتثاضات تٳٯ٥ زاضايي پؽ اظ اٶت٣ا٬ ٸْيٟٻ، اٖتثاض آٴ تٻ اؾتاٴ اياٞٻ ٲي

 قٹز. اي ٦كٹض، اٞعٸزٺ ٲي ټاي ؾطٲايٻ %( ٦٭ اٖتثاضات تٳٯ٥ زاضايي20%( تا ؾ٣ٝ تيؿت زضنس )2زضنس)

ٸ  تيطيضيعي ٸ تٹؾٗٻ اؾتاٴ ٸ ؾاظٲاٴ ٲس ؾٷس تٹزرٻ ؾاالٶٻ اؾتاٴ ٦ٻ تٗٽسات قٹضاي تطٶاٲٻ -ح 

قٹز.  ٦ٷس زض ٢اٮة ٢طاضزازي تٷٓيٱ ٸ تيٵ ضئيؽ قٹضا ٸ ؾاظٲاٴ ٲص٦ٹض ٲثازٮٻ ٲي ٦كٹض ضا ٲكرم ٲي يعيض  تطٶاٲٻ

 قٹز. ٲي ٢٘طاضزاز ٲص٦ٹض ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٲطتٹٌ، تٹؾٍ ؾاظٲاٴ ٲص٦ٹض تٽيٻ ٸ اتال٢اٮة 

زاضي ٦٭ ٸ ظيطٶٓط ازاضٺ ٦٭ اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي  زض ټط اؾتاٴ، ذعاٶٻ ٲٗيٵ اؾتاٴ ٸاتؿتٻ تٻ ذعاٶٻ -ٌ 

ٖٷٹاٴ  ب تٻټاي ٲٗيٵ اؾتاٴ، ي٥ حؿا زاضي ٦٭ ٲٹْٝ اؾت تطاي ټط ي٥ اظ ذعاٶٻ قٹز. ذعاٶٻ اؾتاٴ تك٧ي٭ ٲي

٪طزاٴ  ٸ زض اتتساي ټطؾا٬ ٶيع ٲيعاٴ تٷرٹاٺ ٷسٲٗيٵ اؾتاٴ( زض ٲط٦ع اؾتاٴ اٞتتاح ٦ )ذعاٶٻ« ٦٭ زاضي حؿاب ذعاٶٻ»

اي آٴ اؾتاٴ ٲحاؾثٻ ٸ حسا٦خط تا  ټاي ؾطٲايٻ اي ٸ تٳٯ٥ زاضايي ټط اؾتاٴ ضا ٲتٷاؾة تا اٖتثاضات ٲهٹب ټعيٷٻ

 )ذعاٶٻ ٲٗيٵ اؾتاٴ( ٸاضيع ٦ٷس.« ٦٭زاضي  حؿاب ذعاٶٻ»تيؿتٱ ٞطٸضزيٵ ٲاٺ تٻ 

زٸٮت ٲهٹب  ياظ ٲ٣طضات ٲاٮ يترك ٱي( ٢اٶٹٴ تٷ44ٓاالرطاء قسٴ ايٵ ٢اٶٹٴ، ٲازٺ) اظ تاضيد الظٰ -ي 

 15/8/1384( ٲهٹب 1)زٸٮت ياظ ٲ٣طضات ٲاٮ يترك ٱيتٻ ٢اٶٹٴ تٷٓ ي( ٢اٶٹٴ اٮحا٠ ٲٹاز29ٸ ٲازٺ) 27/11/1380

 قٹز. ٶؿد ٲي

اؾت ٶؿثت تٻ ارطاي ؾٷس ٶ٣كٻ ٲٽٷسؾي ٞطټٷ٫ي، پيٹؾت ٞطټٷ٫ي َطحٽاي ٲٽٱ زٸٮت ٲ٧ٯٝ  -45ٲازٺ  

 اؾالٲي اضائٻ زټس. قٹضاي ٲاټٻ آٴ ضا تٻ ٲزٯؽ ٸ ؾٷس رٳٗيت ٸ تٗاٮي ذاٶٹازٺ ا٢ساٰ ٦ٷس ٸ ٪عاضـ قف

  زٸٮت ٲٹْٝ اؾت زضؾا٬ اٸ٬ ارطاي ايٵ ٢اٶٹٴ پيٹؾت ٞطټٷ٫ي زٺ َطح ٲٽٱ ٸ زض ي٥ تطٶاٲٻ -تثهطٺ 

 ضتٍ ارطاء ٦ٷس. يٹؾت ٞطټٷ٫ي تٳاٰ َطحٽاي ٲٽٱ ضا تا ټٳاټٷ٫ي ٶٽاز شيظٲاٶثٷسي پ

ټاي ٲؿت٣يٱ ٲطزٰ تٻ حسا٦خط  ٲٷٓٹض تح١٣ قاذم ٖساٮت زض ؾالٲت ٸ ٦اټف ؾٽٱ ټعيٷٻ تٻ -46ٲازٺ  

ټاي ؾالٲت، ايزاز زؾتطؾي ٖازالٶٻ ٲطزٰ تٻ ذسٲات تٽساقتي ٸ زضٲاٶي، ٦ٳ٥ تٻ  %( ټعيٷٻ30زضنس ) ٲٗاز٬ ؾي

ت٣ٯي٭ ٸاتؿت٫ي ٪طزـ اٲٹض  ٗالد،اٮ ٶاپصيط زضٲاٴ، پٹقف زاضٸ، زضٲاٴ تيٳاضاٴ ذال ٸ نٗة ټاي تحٳ٭ عيٷٻټ ٵيتإٲ

ٸ پايساضي ٶيطٸي اٶؿاٶي ٲترهم ٲٹضز  ٵيٸاحسټاي تٽساقتي ٸ زضٲاٶي تٻ زضآٲس اذتهاني ٸ ٦ٳ٥ تٻ تطتيت، تإٲ

ټا ٖالٸٺ تط اٖتثاضات ترف  ٴ ياضاٶٻ%( ذاٮم ٦٭ ٸرٹٺ حان٭ اظ ارطاي ٢اٶٹٴ ټسٞٳٷس ٦طز10ٶياظ، زٺ زضنس )

 قٹز. ٸظاضت تٽساقت، زضٲاٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ٸاضيع ٲي تهانيؾالٲت اٞعٸزٺ ٸ تٻ حؿاب زضآٲس اذ

 قٹز: قطح ظيط انالح ٲي ضؾاٶي تٻ ايخاض٪طاٴ ٸ تثهطٺ آٴ تٻ ( ٢اٶٹٴ راٲٕ ذسٲات70ٲازٺ) -47ٲازٺ  

%( اٞعايف ياٞت. حس ٶهاب آذطيٵ 25ٸ پٷذ زضنس )%( ؾٽٳيٻ ٸضٸز تٻ تيؿت 20تيؿت زضنس ) -70ٲازٺ » 

ټاي تٽساقت، زضٲاٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ٸ ٖٯٹٰ ، تح٣ي٣ات ٸ ٞٷاٸضي، ټٟتاز زضنس  قسٺ تطاي ٸظاضتراٶٻ ٞطز پصيطٞتٻ

 «قٹز. %( تٗييٵ ٲي70)



ا٬ ضؾاٴ تٻ ؾالٲت ٸ زاضٸټاي تا احتٳ ټط٪ٹٶٻ تٹٮيس ٸ ٸاضزات ٸ ٖطيٻ ٦االټا ٸ ذسٲات آؾية -48ٲازٺ  

. ٞٽطؾت ذسٲات ٸ ا٢ساٲات ٸ ٦االټاي تاقس يؾٹءٲهطٜ، ٲكٳٹ٬ ٖٹاضو ذال تحت ٖٷٹاٴ ٖٹاضو ؾالٲت ٲ

پعق٧ي ٸ زضنس  آٲٹظـٲهطٜ تٹؾٍ ٸظاضت تٽساقت، زضٲاٴ ٸ  ضؾاٴ تٻ ؾالٲت ٸ زاضٸټاي تا احتٳا٬ ؾٹء آؾية

٦اض٪طٸټي تا ٲؿاٸٮيت ٸظاضت ٖٹاضو )حسا٦خط زٺ زضنس اضظـ ٦اال( تطاي ايٵ ٦االټا زض اتتساي ټط ؾا٬ تٹؾٍ 

ټاي اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي، تٗاٸٴ، ٦اض ٸ ضٞاٺ ارتٳاٖي ٸ  تٽساقت، زضٲاٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ٸ تا ًٖٹيت ٸظاضتراٶٻ

%( ٲثٯٙ 100قٹز. نسزضنس) ضيعي ٦كٹض تٗييٵ ٸ اتال٘ ٲي نٷٗت، ٲٗسٴ ٸ تزاضت ٸ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ

ټعيٷٻ زض اذتياض زؾت٫اټٽاي ارطائي ٲطتٹَٻ ٢طاض  -نٹضت زضآٲس  زٮٻ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ تٻٸنٹٮي پؽ اظ ٸاضيع تٻ ذعاٶٻ ٸ ٲثا

 ٪يطز. ٲي

ضؾاٶي تٻ ايخاض٪طاٴ، زٸٮت ٲ٧ٯٝ اؾت  ( ٢اٶٹٴ راٲٕ ذسٲات13زض ارطاي تٷسټاي ٲازٺ ) -49ٲازٺ  

يٹاتٍ آٴ زؾت٫اٺ ٢ات٭ ټاي ٲطتثٍ ضا ٦ٻ ٲُات١  اٮتٟاٸت ذسٲات تٽساقتي ٸ زضٲاٶي ايخاض٪طاٴ تطاي ٦ٯيٻ ټعيٷٻ ٲاتٻ

تاقس، اظ اٖتثاضات ٲطتٹَٻ آٴ زؾت٫اٺ ٦ؿط ٸ رٽت پطزاذت  پطزاذت ٶيؿت ٸ زض تٗٽس نٷسٸ٢ٽاي تيٳٻ زضٲاٶي ٶٳي

 تٻ ٲكٳٹالٴ تٻ حؿاب تٷياز قٽيس ٸ اٲٹض ايخاض٪طاٴ اياٞٻ ٶٳايس.

 .قٹز يحصٜ ٲ خاض٪طاٴيتٻ ا يضؾاٶ ( ٢اٶٹٴ راٲٕ ذسٲات4ٲازٺ ) -50ٲازٺ  

ټا ٸ ح٣ٹ٠  ٸظاضت رٽاز ٦كاٸضظي ٲزاظ اؾت اظ ٲح٭ ٞطٸـ ؾٽاٰ، ؾٽٱ اٮكط٦ٻ، اٲٹا٬، زاضايي -51ٲازٺ  

ټاي ؾاالٶٻ رٽت اٞعايف  ٲاٮي زٸٮت ٸ ٲاؾؿات ٸ قط٦تٽاي زٸٮتي ٸاتؿتٻ پؽ اظ ٸاضيع تٻ ذعاٶٻ تا زضد زض تٹزرٻ

زاٲي،   اي، ضظي )٪ٯراٶٻ٦كاٸ ٦ٽايټاي حٳايت اظ تٹؾٗٻ ترف ٦كاٸضظي ٸ ت٧ٳي٭ ٸ ايزاز قٽط ؾطٲايٻ نٷسٸ٠

 اي اؾتاٶي ٲطتٹٌ ا٢ساٰ ٦ٷس. ټاي ؾطٲايٻ قيالتي( ٖالٸٺ تط اٖتثاضات تٳٯ٥ زاضايي

 ٲٹْٝ اؾت اظ ٲٷاتٕ ٸضٸزي تٻ نٷسٸ٠ تٹؾٗٻ ٲٯي زض ټط ؾا٬:  ينٷسٸ٠ تٹؾٗٻ ٲٯ -52ٲازٺ  

ي ا٢تهازي %( ضا رٽت پطزاذت تؿٽيالت تٻ تركٽاي ذهٹني ٸ تٗاٸٶي ٸ تٷ٫اټٽا10اٮٝ( زٺ زضنس ) 

ٲتٗٯ١ تٻ ٲاؾؿات ٖٳٹٲي ٚيطزٸٮتي تٻ َطحٽاي زاضاي تٹريٻ ٞٷي، ظيؿت ٲحيُي ٸٲاٮي ٸ اټٯيت ٲت٣ايي تٻ 

َثيٗي ٸ ٲحيٍ ظيؿت  ٕنٹضت پطزاذت ٸ تاظپطزاذت ضياٮي زض ترف آب، ٦كاٸضظي، نٷايٕ تثسيٯي ٸ ت٧ٳيٯي، ٲٷات

٪صاضي ٸ ا٢ؿاٌ  ٪صاضي ٦ٷس. ؾٹز ؾپطزٺ ؾپطزٺٸ نازضات ٲحهٹالت ٦كاٸضظي زض تاٶ٧ٽاي زٸٮتي ٸ ذهٹني زاذٯي 

ياتس. تثسي٭ اضظ تٻ ضيا٬ ٲٹيٹٔ ايٵ  ٸنٹٮي ٲزسزاً رٽت پطزاذت تؿٽيالت َطحٽاي ٲٹيٹٔ ايٵ تٷس اذتهال ٲي

 ٪يطز. تٷس ظيط ٶٓط تاٶ٥ ٲط٦عي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ نٹضت ٲي

ٸٶي ٸ تٷ٫اټٽاي ا٢تهازي %( ضا رٽت پطزاذت تؿٽيالت تٻ تركٽاي ذهٹني ٸ تٗا10ب( زٺ زضنس ) 

ٲتٗٯ١ تٻ ٲاؾؿات ٖٳٹٲي ٚيطزٸٮتي تٻ َطحٽاي زاضاي تٹريٻ ٞٷي، ظيؿت ٲحيُي ٸ ٲاٮي ٸ اټٯيت ٲت٣ايي تٻ 

ٸ ٲٗسٶي تٻ  ينٷٗت ينٹضت پطزاذت ٸ تاظپطزاذت ضياٮي زض ترف نٷٗت، ٲٗسٴ، ٪طزق٫طي ٸ نازضات ٦االټا

٪صاضي ٸ ا٢ؿاٌ  ٪صاضي ٦ٷس. ؾٹز ؾپطزٺ اذٯي ؾپطزٺاؾتخٷاي ترف ؾاذت ٲؿ٧ٵ زض تاٶ٧ٽاي زٸٮتي ٸ ذهٹني ز

ياتس. تثسي٭ اضظ تٻ ضيا٬ ٲٹيٹٔ ايٵ  ٸنٹٮي ٲزسزاً رٽت پطزاذت تؿٽيالت َطحٽاي ٲٹيٹٔ ايٵ تٷس اذتهال ٲي

 .يطز٪ تٷس ظيط ٶٓط تاٶ٥ ٲط٦عي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ نٹضت ٲي

قٹضاي ٖاٮي اقتٛا٬ ٸ تا ٲٗطٞي ٦ٳيتٻ اٲساز %( اظ ٲٷاتٕ ايٵ ٲازٺ تا ؾياؾت٫صاضي 5زضنس ) پٷذ -1تثهطٺ  

ظايي ٸ ٦ٳ٥  اٲاٰ ذٳيٷي )ضٺ(، ؾاظٲاٴ تٽعيؿتي ٸ ؾايط زؾت٫اټٽاي ارطائي ٲطتثٍ رٽت پطزاذت تؿٽيالت اقتٛا٬

ٖاٲ٭ ٲ٧ٯٟٷس ٖالٸٺ تط ٲٷاتٕ ٲص٦ٹض،  ٽايٸ تاٶ٧ ياتس يتٻ تٹؾٗٻ ٦ؿة ٸ ٦اضټاي ذطز، ٦ٹچ٥ ٸ ٲتٹؾٍ ترهيم ٲ

پطزاذت  يآٴ ضا اظ ٲح٭ ٲٷاتٕ زاذٯي پطزاذت ٦ٷٷس. تاٶ٥ ٖاٲ٭ ٲزاظ اؾت تا ؤذص تٗٽس ٲحًط حسا٦خط تا ي٥ تطاتط



%( اظ ٲٷاتٕ ٲص٦ٹض تٻ 15ٖٷٹاٴ يٳاٶت تپصيطز ٸ ټٳچٷيٵ پاٶعزٺ زضنس ) ټا ضا تٻ ٲثٯٙ ٶ٣سي ټسٞٳٷسي ياضاٶٻ

 ياتس.  ايخاض٪ط اذتهال ٲي ازَطحٽاي ٲطتٹٌ تٻ اٞط

ٸضي تٹٮيس ٪ٹقت ٢طٲع ؾاٮٱ ٸ ٖطيٻ ٲٷاؾة تٻ تاظاض  تٹٮيس ٸ اٞعايف تٽطٺتٻ ٲٷٓٹض ؾاٲاٶسټي  -2تثهطٺ  

%( اظ 1ٸ تٹٮيس، ي٥ زضنس ) ٵيٸضي ظٶزيطٺ تإٲ ٲهطٜ زض ٢اٮة َطح پطٸاضتٷسي زاٰ ٖكايط تا انالح ٸ اٞعايف تٽطٺ

ٸ٠ حٳايت اظ ٪يطز تا تا ٲٗطٞي نٷس ٲي ٢طاضٲٷاتٕ تٷس )ب( ايٵ ٲازٺ تٻ نٹضت ي٧زا زض اذتياض تاٶ٥ ٦كاٸضظي 

٪صاضي ٸ پطٸاضتٷسي ٖكايط  ٪صاضي ٖكايط ٸ تك٧ٯٽاي ٖكايطي تٻ نٹضت تؿٽيالت تٻ َطحٽاي ؾطٲايٻ تٹؾٗٻ ؾطٲايٻ

 ٸ تك٧ٯٽاي ٲطتٹَٻ پطزاذت قٹز.

ٲٷٓٹض تٹؾٗٻ  ( ٢اٶٹٴ ٲسيطيت ذسٲات ٦كٹضي ٲزاظٶس تٻ5زؾت٫اټٽاي ارطائي ٲكٳٹ٬ ٲازٺ) -53ٲازٺ  

ٻ ظيطؾاذتٽاي ٸضظـ ٸ اٲٹض رٹاٶاٴ زض ٢اٮة ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي ي٥ زضنس ٸضظـ ټٳ٫اٶي ٸ ٢ٽطٲاٶي ٸ تٹؾٗ

َي زؾتٹضاٮٗٳٯي تٹؾٍ ٸظاضت  ٻټاي ٲؿت٣يٱ ضا ٦ اي ٸټعيٷٻ ( ټعيٷٻ6( ٸ )1%( اظ تٹزرٻ ذٹز تاؾتخٷاي ٞهٹ٬)1)

 ٪طزز، ټعيٷٻ ٦ٷٷس. ضيعي ٦كٹض تٽيٻ ٸ اتال٘ ٲي ٸضظـ ٸ رٹاٶاٴ ٸ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ

 قٹز. %( اظ ايٵ اٖتثاض نطٜ تٹؾٗٻ ًٞاټاي ٸضظقي ٲساضؼ ٲي30ؾي زضنس ) -1ٺ تثهط 

ٸ رٹاٶاٴ  ٸضظقي زض اذتياض ٸظاضت ٸضظـ  %( اظ اٖتثاض تطاي ت٧ٳي٭ ًٞاټا ٸ اٲا٦ٵ30زضنس) ؾي -2تثهطٺ  

 قٹز. %( ٲٷاتٕ ٲٹيٹٔ ايٵ تثهطٺ نطٜ تٹؾٗٻ ٸضظـ زض ضٸؾتاټا ٲي30٪يطز. حسا٢٭ ؾي زضنس) ٢طاض ٲي

 يټا ټاي آتطؾاٶي ٸ قث٧ٻ ٲٷٓٹض ارطاء ٸ ت٧ٳي٭ پطٸغٺ تٹاٶٷس تٻ قط٦تٽاي آب ٸ ٞايالب اؾتاٶٽا ٲي -54ازٺ ٲ 

ضيعي  ټاي ٲٗيٵ قسٺ، اٖتثاض ٲٹضز ٶياظ ضا تا تهٹية قٹضاي تطٶاٲٻ رٳٕ آٸضي ٸ تهٟيٻ ٞايالب قٽطټا ٖالٸٺ تط ټعيٷٻ

اقتطا٤ آب ٸ ٞايالب زضياٞت ٸ اظ ي٥ ؾا٬ تٗس تا  اٴييٖٷٹاٴ پيف زضياٞت اظ ٲت٣ا ٸ تٹؾٗٻ اؾتاٴ حؿة ٲٹضز تٻ

 احتؿاب ٶطخ ؾٹز اٸضا٠ ٲكاض٦ت اظ َطي١ ٢ثٹو ٲكتط٦اٴ ٲؿتٽٯ٥ ٶٳايٷس.

ضتٍ تطاي احساث ٸاحسټاي نٷٗتي  قٹز اظ َطي١ قط٦تٽاي تاتٗٻ شي تٻ ٸظاضت ٶٟت اراظٺ زازٺ ٲي -55ٲازٺ  

ٸ پتطٸقيٳي تا ترف ٚيطزٸٮتي، ذهٹني ٸ تٗاٸٶي تا ضٖايت ٸاتؿتٻ تٻ ٶٟت ٸ ٪اظ ٲاٶٷس پااليك٫اټٽاي ٪اظ ٸ ٶٟت 

قسٺ ٶؿثت  ٸ ؾ٣ٟٽاي ٲكاض٦ت تٗييٵ ؾاؾيا ( ٢اٶٹٴ44( ٢اٶٹٴ ارطاي ؾياؾتٽاي ٦ٯي ان٭ چٽ٭ ٸ چٽاضٰ)3ٲازٺ)

 تٻ تًٳيٵ تؿٽيالت تاٶ٧ي ٲتٷاؾة تا ٢سضاٮؿٽٱ زٸٮت ا٢ساٰ ٶٳايس.

٢اٶٹٴ ٲسيطيت ذسٲات ٦كٹضي ٸ زؾت٫اټٽاي ٲٹيٹٔ ( ٦5ٯيٻ زؾت٫اټٽاي ارطائي ٲٹيٹٔ ٲازٺ) -56ٲازٺ  

ٲ٧ٯٟٷس ٖالٸٺ تط  15/8/1384( ٲهٹب 1( ٢اٶٹٴ اٮحا٠ ٲٹازي تٻ ٢اٶٹٴ تٷٓيٱ تركي اظ ٲ٣طضات ٲاٮي زٸٮت)50ٲازٺ)

%( اظ اٖتثاضات 1ي٥ زضنس ) ،اٖتثاضات پػٸټكي ٦ٻ شي٭ زؾت٫اٺ زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾاالٶٻ ٲٷٓٹض قسٺ اؾت

ټاي ٚيطٖٳٯياتي ضا تطاي  ( ٸ زض ٲٹضز قط٦تٽاي زٸٮتي اظ ټعيٷٻ6( ٸ )1ي تٻ اؾتخٷاي ٞهٹ٬)ا ياٞتٻ ټعيٷٻ ترهيم

 اٲٹض پػٸټكي ٸ تٹؾٗٻ ٞٷاٸضي ټعيٷٻ ٦ٷٷس.

ټاي تح٣ي٣اتي  زؾت٫اټٽاي ٲص٦ٹض يٳٵ ضٖايت چٽاضچٹب ٶ٣كٻ راٲٕ ٖٯٳي ٦كٹض ٸ اٸٮٹيت -تثهطٺ 

٦طز ايٵ ٲازٺ ضا ټط  ضؾس ٲ٧ٯٟٷس ٶحٹٺ ټعيٷٻ ٸ ٞٷاٸضي ٲي تهٹية قٹضاي ٖاٮي ٖٯٹٰ، تح٣ي٣ات ضتٍ ٦ٻ تٻ زؾت٫اٺ شي

قف ٲاٺ ي٥ تاض تٻ قٹضاي ٖاٮي ٖٯٹٰ، تح٣ي٣ات ٸ ٞٷاٸضي ٸ ٲط٦ع آٲاض ايطاٴ ٪عاضـ زټٷس. قٹضاي ٖاٮي ٖٯٹٰ، 

َٹض ؾاالٶٻ حسا٦خط تا پاياٴ ٲطزازٲاٺ تٻ ٲزٯؽ  تح٣ي٣ات ٸ ٞٷاٸضي ٲٹْٝ اؾت ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز ايٵ ٲازٺ ضا تٻ

٦طز تح٣ي١ ٸ تٹؾٗٻ  اؾالٲي اضائٻ ٦ٷس. ټٳچٷيٵ ٲط٦ع آٲاض ايطاٴ ٲ٧ٯٝ اؾت ؾاالٶٻ اَالٖات ٲطتٹٌ تٻ ټعيٷٻقٹضاي 

 ضا ٲٷتكط ٶٳايس. 

%( اظ ٲٷاتٕ ٸضٸزي ټط ؾا٬ نٷسٸ٠ ضا ٶعز 10زضنس ) قٹز زٺ تٻ نٷسٸ٠ تٹؾٗٻ ٲٯي اراظٺ زازٺ ٲي -57ٲازٺ  

ټاي نٷٗت، ٲٗسٴ ٸ  اظ ؾٹي تاٶ٧ٽاي ٖاٲ٭ تا ٲٗطٞي ٸظاضتراٶٻ٪صاضي ٶٳايس. ٲثٯٙ ٲص٦ٹض  تاٶ٧ٽاي ترههي، ؾپطزٺ



ٸ نازضاتي ذهٹني ٸ تٗاٸٶي ٸ  ٹٮيسيؾطٲايٻ زض ٪طزـ ٸاحسټاي ت ٵيتزاضت ٸ رٽاز ٦كاٸضظي زض ٢اٮة تإٲ

 قٹز. نٹضت تؿٽيالت اضظي پطزاذت ٲي تٷ٫اټٽاي ا٢تهازي ٸاتؿتٻ تٻ ٲاؾؿات ٖٳٹٲي ٚيطزٸٮتي تٻ

%( اظ 20قٹز تيؿت زضنس ) ټا( اراظٺ زازٺ ٲي ټا ٸ زټياضي )ؾاظٲاٴ قٽطزاضي تٻ ٸظاضت ٦كٹض -58ٲازٺ  

ټا اظ ٖٹاضو ٲٹيٹٔ ٢اٶٹٴ ٲاٮيات تط اضظـ اٞعٸزٺ ضا ٦ٻ زض اذتياض آٴ ٸظاضتراٶٻ ٢طاض  ټا ٸ زټياضي ؾٽٱ قٽطزاضي

ټا  يت ٸ زټياضيآالت ذسٲاتي ٸ ٖٳطاٶي قٽطټاي ظيط پٷزاٺ ټعاض ٶٟط رٳٗ ٲاقيٵ ٵي٪يطز، تطاي ٦ٳ٥ ٸ تإٲ ٲي

ټعيٷٻ ٶٳايس. ٸظاضت ٦كٹض ٲ٧ٯٝ اؾت زض ٲ٣إَ قف ٲاټٻ ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز ايٵ ٲازٺ ضا تٻ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ 

 ټاي ٖٳطاٴ ٸ تطٶاٲٻ ٸ تٹزرٻ ٸ ٲحاؾثات ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي ٪عاضـ ٦ٷس. ضيعي ٦كٹض ٸ ٦ٳيؿيٹٴ تطٶاٲٻ

 -59ٲازٺ  

تا ضٖايت ٲٗٳاضي اؾالٲي ٸ ايطاٶي زض ؾطاؾط ٦كٹض  ټاي ٖٯٳيٻ ٲٷٓٹض تٹؾٗٻ ٸ پيكطٞت حٹظٺ تٻ -اٮٝ 

ټاي ٖٯٳيٻ زض ؾطاؾط  حسا٦خط ْطٜ ٲست قف ٲاٺ پؽ اظ تهٹية ايٵ ٢اٶٹٴ، َطح راٲٕ تٹؾٗٻ ًٞاي ٞيعي٧ي حٹظٺ

پيكٷٽاز ٲطا٦ع  آٴ ٸرٹز زاضز، تٻ تٹؾٗٻاٶساظي ٸ  ٦كٹض تاالذم زض ٲٷا٣َي اظ ٦كٹض ٦ٻ ٞا٢س حٹظٺ تٹزٺ ٸ اٲ٧اٴ ضاٺ

 ضؾس.  ( ايٵ ٢اٶٹٴ تٻ تهٹية ٲي23ټاي ٖٯٳيٻ اظ َطي١ ؾاظٸ٦اض ٲٷسضد زض ٲازٺ) حٹظٺٲسيطيت 

ټٳچٷيٵ تطٶاٲٻ احساث ٲطا٦ع ٸ ٲساضؼ ٖٯٳيٻ زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي شي٭ ٞه٭ آٲٹظـ زضد ٸ اٖتثاضات  

 قٹز.  تيٷي ٲي ٲطتٹَٻ پيف

عايا ٸ اٲ٧اٶاتي ٦ٻ تطاي ٲطا٦ع آٲٹظقي ټاي ٖٯٳيٻ اظ تؿٽيالت، ٲ ټاي ٖٯٳيٻ ٸ ٲطا٦ع ذسٲات حٹظٺ حٹظٺ -ب 

 قٹز، تطذٹضزاض ټؿتٷس. ٸ پػٸټكي تٗييٵ قسٺ يا ٲي

 قٹز: ٲ٧طض( ٢اٶٹٴ ٲحاؾثات ٖٳٹٲي ٦كٹض اٮحا٠ ٲي 71ٖٷٹاٴ ي٥ تثهطٺ تٻ ٲازٺ) ٲتٵ ظيط تٻ -60ٲازٺ  

( 5ٺ )زضياٞت ٸ پطزاذت ټط٪ٹٶٻ ٸرٽي تحت ټط ٖٷٹاٴ تٹؾٍ زؾت٫اټٽاي ارطائي ٲٹيٹٔ ٲاز -تثهطٺ  

( ٢اٶٹٴ ٲحاؾثات ٖٳٹٲي تايس زض چٽاضچٹب ٢ٹاٶيٵ ٲٹيٹٖٻ ٦كٹض تاقس ٸ ٢5اٶٹٴ ٲسيطيت ذسٲات ٦كٹضي ٸ ٲازٺ)

زٸٮتي اؾت. ٦ٯيٻ ٲؿاٸالٴ ٸ  ٹا٬ټط٪ٹٶٻ زضياٞت ٸ پطزاذت تط ذالٜ ٲٟاز ايٵ ٲازٺ زض ح٧ٱ تهطٜ ٚيط٢اٶٹٶي زض اٲ

 تاقٷس. ٲٹضز ٲؿاٸ٬ ارطاي ايٵ ح٧ٱ ٲيحؿاتاٴ ٸ ٲسيطاٴ ٲاٮي حؿة  ضتٍ، ٲسيطاٴ، شي ٲ٣اٲات شي

اٞطاز ٸ ضظٲٷس٪اٶي ٦ٻ زض زٸضاٴ زٞأ ٲ٣سؼ ٸ حٹازث ظٲاٴ اٶ٣الب اؾالٲي زچاض آؾية رؿٳي،  -61ٲازٺ  

٦ٷٷسٺ ٸ  اٶس ٸٮي نٹضت ؾاٶحٻ ٸ ٲساض٤ تاٮيٷي ټٳعٲاٴ ضا ٶساضٶس، تا ٲٗطٞي ي٫اٶٽاي اٖعاٰ ضٸحي ٸ ضٸاٶي قسٺ

ٶٓط ٦ٳيؿيٹٴ پعق٧ي، راٶثاظي آٶٽا ٲٹضز  اتٶٽازټاي ٲتٹٮي تٹؾٍ ٦ٳيؿيٹٴ احطاظ تٷياز قٽيس ٸ اٲٹض ايخاض٪طاٴ ٸ 

 ٪يطٶس. ٪يطز ٸ ٲتٷاؾة تا ٲيعاٴ راٶثاظي، تحت پٹقف تٷياز قٽيس ٸ اٲٹض ايخاض٪طاٴ ٢طاض ٲي تإييس ٢طاض ٲي

 قٹز: ضؾاٶي تٻ ايخاض٪طاٴ تٻ قطح ظيط انالح ٲي ٢اٶٹٴ راٲٕ ذسٲات -62ٲازٺ  

حصٜ ٸ « %( ٸ تاالتط25تيؿت ٸ پٷذ زضنس )»ٴ ٖثاضت ( ٢اٶٹ3( شي٭ تٷس)ظ( ٲازٺ)1( تثهطٺ)1زض تٷس) -اٮٝ 

 قٹز. راي٫عيٵ ٲي« تا اٸٮٹيت زضنس راٶثاظي زض ؾ٣ٝ تٹزرٻ ؾٷٹاتي»ٖثاضت 

ټط ٸاحس  ي٦ٷس: ٲثٯٙ تؿٽيالت ٲعتٹض تٻ اظا ٲ٧طض( ٢اٶٹٴ، ٞطاظ زٸٰ تٻ قطح ظيط تٛييط ٲي 3زض ٲازٺ) -ب 

تهٹية  طاؾاؼ ٶطخ تٹضٰ ٸ رٳٗيت قٽط ٸ ضٸؾتا تٗييٵ ٸ تٻ( ٶؿثت تٻ ؾا٬ ٢ث٭ ت1393ٲؿ٧ٹٶي زض ټطؾا٬)اظ ؾا٬ 

تيؿت ؾاٮٻ تسٸٴ ضٖايت اٮ٫ٹي ٲهطٜ ٸ  ٴ%( ٸ تاظپطزاذت آ4ضؾس. ٶطخ ايٵ تؿٽيالت چٽاضزضنس) ټيإت ٸظيطاٴ ٲي

 ٶٹؾاظ تٹزٴ ٲؿ٧ٵ اؾت.

تطاغ ٦اضٞطٲاياٴ ٸ ٦كاٸضظاٴ ٦اض٪اټٽاي ٦كاٸضظي تحت قٳٹ٬ ٶٓاٰ نٷٟي ٦كاٸضظاٴ تا ټط ٲ -63ٲازٺ  

ظٲيٵ، ٲكٳٹ٬ ٢اٶٹٴ ٲٗاٞيت اظ پطزاذت ؾٽٱ تيٳٻ ٦اضٞطٲايي ٦ٻ حسا٦خط پٷذ ٶٟط ٦اض٪ط زاضٶس، ٲهٹب 

%( ضزيٝ 20زضنس ) تيؿت ٭تاقٷس. اٖتثاض الظٰ تاتت ارطاي ايٵ ح٧ٱ اظ ٲح آٴ ٲي ٸ انالحات تٗسي  16/12/1361



٭ اظ ؤذص ٖٹاضو اظ ٸاضزات ٲيٹٺ ٸ زضآٲس حان»ٲٷسضد زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي تا ٖٷٹاٴ  160132زضآٲسي 

 قٹز. ارتٳاٖي پطزاذت ٲي ٵيٸ تٻ ؾاظٲاٴ تإٲ ٵيتإٲ« ؾثعيزات

ټاي ٖٳٹٲي ٦كٹض ٲهٹب  ( ٢اٶٹٴ تإؾيؽ ٸ ٶحٹٺ ازاضٺ ٦تاتراٶٻ6قطح ظيط تٻ ٲازٺ) ي٥ تثهطٺ تٻ -64ٲازٺ  

 قٹز: ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي اٮحا٠ ٲي 17/12/1382

%( ٲص٦ٹض، ٸظاضت اٲٹض ا٢تهازي ٸ 5/0ټا اظ تإزيٻ ٶيٱ زضنس) ظ قٽطزاضيزض نٹضت اٲتٷأ ټط ي٥ ا -تثهطٺ 

ټاي ٖٳٹٲي  زاضي ٦٭ ٦كٹض( ٲ٧ٯٝ اؾت تط اؾاؼ ٞٽطؾت اٖالٲي اظ َطٜ زتيط ٦٭ ٶٽاز ٦تاتراٶٻ زاضايي )ذعاٶٻ

ټاي  ټا ٸ زټياضي )ؾاظٲاٴ قٽطزاضي ټا ٦كٹض، ٲثاٮٙ ٲطتٹَٻ ضا اظ ؾط رٳٕ اٖتثاضات ٲطتٹٌ تٻ زضآٲس قٽطزاضي

( ٢اٶٹٴ ٲاٮيات تط اضظـ اٞعٸزٺ اظ ؾٽٱ ټٳاٴ قٽط ٦ؿط ٸ ٶؿثت تٻ 39( ٸ )٦38كٹض( ٸ يا زضآٲس ٲٹيٹٔ ٲٹاز)

 ټاي ٖٳٹٲي ټٳاٴ قٽط ا٢ساٰ ٦ٷس. پطزاذت آٴ زض ٸرٻ ٦تاتراٶٻ

قسٺ شي٭ ٖالٸٺ تط زضياٞت ٶطخ ٪اظ، تٻ اظاي ٲهطٜ ټط  زٸٮت ٲ٧ٯٝ اؾت تا پاياٴ ت٧اٮيٝ تٗييٵ -65ٲازٺ  

ٖٷٹاٴ ٖٹاضو اظ  ټا ضا تٻ %( تٽاي ٪اظ ٲهطٞي تٻ اؾتخٷاي ذٹضا٤ پتطٸقيٳي10ٲ٧ٗة ٪اظ َثيٗي زٺ زضنس ) ٲتط

 زاضي ٦٭ ٦كٹض ٸاضيع ٦ٷس.  ٲكتط٦اٴ زضياٞت ٸ تٻ حؿاب ذعاٶٻ

%( ٸرٹٺ زضياٞتي نطٞاً تطاي احساث تإؾيؿات ٸ ذُٹٌ ٮٹٮٻ ٪اظضؾاٶي تٻ قٽطټا ٸ 80ټكتاز زضنس ) -اٮٝ 

 اٸٮٹيت ٲٷا١َ ؾطزؾيط، ضٸؾتاټا، تا 

٦ٻ تطذٹضزاضي آٶٽا اظ ٪اظ ٦ٳتط اظ ٲتٹؾٍ ٦كٹض اؾت، تٹؾٍ ٸظاضت ٶٟت اظ َطي١  يي٪اظذيع ٸ اؾتاٶٽا ذيع، ٶٟت

 قٹز.  ضتٍ ټعيٷٻ ٲي قط٦ت زٸٮتي تاتٗٻ شي

ضتٍ ٲ٧ٯٝ اؾت ذؿاضات ٸاضزٺ تٻ ٲٗاتط ٖٳٹٲي  ٸظاضت ٶٟت اظ َطي١ قط٦ت زٸٮتي تاتٗٻ شي -تثهطٺ 

 ٶاقي اظ ٖٳٯيات ٪اظضؾاٶي ضا اظ ٲح٭ ٲٷاتٕ ايٵ تٷس رثطاٴ ٶٳايس. ضٸؾتاټا 

ٸ اؾتاٶساضزؾاظي ؾاٲاٶٻ ٪طٲايكي ٸ ؾطٲايكي ٲساضؼ تا  ٵي%( اظ ٲٷاتٕ ٲص٦ٹض تٻ تإٲ20تيؿت زضنس ) -ب 

ټا زض ٢اٮة ضزيٝ ٲكرم زض ٢ٹاٶيٵ  اٸٮٹيت ٲساضؼ ضٸؾتاټا، تزٽيعات آٲٹظقي ٸ ٦ٳ٥ آٲٹظقي ٲساضؼ ٸ ټٷطؾتاٴ

٦كٹض تٻ ؾاظٲاٴ ٶٹؾاظي، تٹؾٗٻ ٸتزٽيع  يضيع رٻ ؾٷٹاتي ٸ تا ٲثازٮٻ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ تا ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻتٹز

 . ياتس يٲساضؼ ٦كٹض اذتهال ٲ

قٹز ٸ ٲكٳٹ٬ ٲاٮيات  ضتٍ ٸظاضت ٶٟت ٲحؿٹب ٶٳي ٲٷاتٕ ٲص٦ٹض تٻ ٖٷٹاٴ زضآٲس قط٦ت تاتٗٻ شي -تثهطٺ 

 ٶيؿت.

( ٢اٶٹٴ اؾاؾي ٦ٻ ٸا٪صاضقسٺ ٸ يا زض حا٬ ٸا٪صاضي 44٭ ٸ چٽاضٰ )قط٦تٽاي ٲكٳٹ٬ ان٭ چٽ -66ٲازٺ  

٪يطٶس، ٲٹْٟٷس تطاي ايخاض٪طاٴ قاٚ٭ زض ظٲاٴ ٸا٪صاضي، اظ  تاقٷس ٸ يا زض ٞٽطؾت ٸا٪صاضي ٢طاض ٪طٞتٻ ٸ يا ٲي ٲي

 ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲطتٹٌ تٻ ايخاض٪طاٴ تثٗيت ٶٳايٷس.

٪صاضي زض اٲط تٹؾٗٻ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭  ٸ حٳايت اظ ؾطٲايٻ ٪صاضاٴ ٲٷٓٹض رٯة ٲكاض٦ت ؾطٲايٻ تٻ -67ٲازٺ  

ټاي الظٰ  قٹز تا زض ٲ٣ات٭ ؤذص تًٳيٵ ټا اراظٺ زازٺ ٲي ضيٯي، تٻ قط٦ت ضاٺ آټٵ رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٸ قٽطزاضي

زٸٮت ٶؿثت تٻ تًٳيٵ ان٭ ٸ ؾٹز  ياظ ٲح٭ ٲٷاتٕ زاذٯي ذٹز تسٸٴ ايزاز ټط٪ٹٶٻ تٗٽس تطاي تٹزرٻ ٖٳٹٲ

٪صاضي تركٽاي ٚيطزٸٮتي زض ايٵ ترف ٸ اؾتٟازٺ اظ اتعاض ٦ٳ٧ٽاي ٞٷي ٸ اٖتثاضي تطاي  ٌ تٻ ؾطٲايٻتؿٽيالت ٲطتٹ

 ټاي ٲعتٹض ا٢ساٰ ٦ٷٷس. ٪صاضي ا٢تهازي ٦طزٴ َطحٽاي ٲٹضز ٶٓط ٸ تًٳيٵ احط ٶٹؾاٶات ٶطخ اضظ زض ؾطٲايٻ

اٴ اٖياٶي ٶؿثت تٻ قٹز زض نٹضت زضذٹاؾت ٲاٮ٧ تٻ ٸظاضت ضاٺ ٸ قٽطؾاظي اراظٺ زازٺ ٲي -68ٲازٺ  

ٸا٪صاضي ٢ُٗي ظٲيٷٽاي اراضٺ اي ٶٹز ٸ ٶٻ ؾاٮٻ پطٸغٺ ٲؿ٧ٵ ٲٽط تٻ ٢يٳت ٦اضقٷاؾي ضٸظ ا٢ساٰ ٸ زضآٲس حانٯٻ ضا 

ؾٷٹاتي تطاي ارطاي َطحٽاي  رٻ%( زضآٲس حانٯٻ اظ َطي١ تٹز100تٻ حؿاب ذعاٶٻ ٸاضيع ٶٳايس. نسزضنس )



ټا ٸ يا قٽطټاي رسيس تٻ ٲهطٜ  ٽط تا اٸٮٹيت ټٳاٴ ٲزٳٹٖٻظيطؾاذت )تإؾيؿات ظيطتٷايي ٸ ضٸتٷايي( ٲؿ٧ٵ ٲ

 ضؾس. ٲي

 قٹز:  تٻ زٸٮت اراظٺ زازٺ ٲي -69ٲازٺ  

تٹٮيس زاذ٭، تٹٮيس ٲكتط٤ زاذٯي، ذاضري ٸ  ي٢ٷس يټا يسٶيٶؿثت تٻ ٸيٕ ٸ ؤذص ٖٹاضو اظ ٶٹق -اٮٝ 

٦٭ ٦كٹض ٸاضيع ٸ َي  يذعاٶٻ زاض ٸاضزاتي ا٢ساٰ ٶٳايس. ٲٷاتٕ حانٯٻ تٻ حؿاب زضآٲس ٖٳٹٲي ٶعز يټا يسٶيٶٹق

 طاٴيٸظ إتيټ ةيضيعي ٦كٹض ٸتهٹ ٻقٹز تٻ پيكٷٽاز ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲ ضزيٟي ٦ٻ زض ٢اٶٹٴ تٹزرٻ ٲكرم ٲي

آٲٹظـ ، تٛييط ؾث٥ ظٶس٪ي ٸ ٚطتاٮ٫طي تيٳاضاٴ زياتتي ٸ تيٳاضاٴ ٢ٯثي ٸ ٖطٸ٢ي، ٦ٳ٥ تٻ  ،يطيك٫يتٻ ٲٷٓٹض پ

ټاي ٲكتط٤ اٶؿاٴ ٸ زاٰ، تٹؾٗٻ، ت٧ٳي٭ ٸ تزٽيع اٲا٦ٵ ٸضظقي  ضتٍ ، پيك٫يطي اظ تيٳاضي تك٧ٯٽاي ٚيطزٸٮتي شي

 ٸ ضٸؾتاټا ټعيٷٻ قٹز. ياٞتٻ تا اٸٮٹيت ٲٷا١َ ٦ٳتطتٹؾٗٻ

ؾالٲت راٲٗٻ ٸ ٦اټف ٲهطٜ زذاٶيات ٶؿثت تٻ ٸيٕ ٸ ؤذص ٖٹاضو اظ ذطزٺ ٞطٸقي ٲٷٓٹض اضت٣اي  تٻ -ب 

 ا٢ساٰ ٦ٷس. ٫اضيؾ

 يټا ٦ٻ زض تٹزرٻ يٟيضز ي٦٭ ٦كٹض ٸاضيع ٸ َ يزاض ٶعز ذعاٶٻ يزضآٲس حانٯٻ تٻ حؿاب زضآٲس ٖٳٹٲ 

ٓٹض ٦اټف ٲهطٜ زٸٮت تٻ ٲٷ ةيضيعي ٦كٹض ٸتهٹ تٻ پيكٷٽاز ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ قٹز يٲكرم ٲ يؾٷٹات

ٲهطٜ آٴ ٸ  حانٯٻ اظ  ٖٹاضوٸ زضٲاٴ  يزذاٶيات ٸ آٲٹظـ ، پيك٫يطي ٸ زضٲاٴ تيٳاضيٽاي ٶاقي اظآٴ ، تاظتٹاٶ

 ضتٍ ٢طاض ٪يطز. ذهٹل ٸضظـ ټٳ٫اٶي زض ٲساضؼ زض اذتياض زؾت٫اټٽاي شي تٹؾٗٻ ٸضظـ تٻ

ح١ زؾتطؾي قث٧ٻ ضيٯي ٸ ٲٷٓٹض ٶ٫ٽساضي ضاټٽاي ٦كٹض ٸ تالـ زض رٽت تخثيت تٗطٞٻ  تٻ -70ٲازٺ  

٦ٳ٥ تٻ احساث، تٹؾٗٻ ْطٞيت ٸ تٽؿاظي ذُٹٌ، ٶاٸ٪اٴ ٸ قث٧ٻ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ضيٯي تطٸٴ قٽطي ٸ ٶ٫ٽساضي 

ظيؿت ٸ ٦اټف تٯٟات ٶاقي اظ  رٹيي زض ٲهطٜ ؾٹذت، ٦اټف آاليٷس٪ي ٲحيٍ ضاټٽاي ٦كٹض تا ټسٜ نطٞٻ

ٖٷٹاٴ ٖٹاضو  اؾتخٷاي ٲهاضٜ ترف ٦كاٸضظي تٻ %( ٢يٳت ٶٟت ٪اظ)٪اظٸئي٭( تٻ20اي، تيؿت زضنس) تهازٞات رازٺ

 قٹز. ټاي ٶٟتي ايطاٴ ٲحاؾثٻ ٸ زضياٞت ٲي تٹؾٍ قط٦ت ٲٯي پااليف ٸ پرف ٞطآٸضزٺ

٦٭ ٦كٹض ٸاضيع ٸ زض ٢اٮة ضزيٟٽايي ٦ٻ زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ  زاضي ٲٷاتٕ حانٯٻ تٻ حؿاب ذاني ٶعز ذعاٶٻ 

ظي ذُٹٌ ٸ ٶاٸ٪اٴ قث٧ٻ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ضيٯي ٸ ٶ٫ٽساضي قٹز تٻ ٶؿثت ٲؿاٸي تٻ تٹؾٗٻ، تٽؿا ؾٷٹاتي ٲكرم ٲي

ضيعي ٦كٹض اذتهال  ٸ تطٶاٲٻ سيطيتضتٍ تا ؾاظٲاٴ ٲ ضاټٽا پؽ اظ ٲثازٮٻ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ تيٵ زؾت٫اټٽاي ارطائي شي

 ياتس. ٲي

%( اظ ؾطرٳٕ ٦٭ اٖتثاضات ٸ تٳٯ٥ زاضايي 1زضنس) ضيعي ٸ تٹؾٗٻ اؾتاٴ ي٥ قٹضاي تطٶاٲٻ -71ٲازٺ  

 ټاي ٲ٣اٸٲت تؿيذ اذتهال زټس. ٲٷٓٹض احساث ٸ تٹؾٗٻ ٸ تزٽيع تٻ پاي٫اټٽاي حٹظٺ اؾتاٴ ضا تٻاي  ؾطٲايٻ

ټاي تٯٹيعيٹٶي ٦كٹض  زٸٮت ٲ٧ٯٝ اؾت تطاي ٪ؿتطـ، ت٧ٳي٭ ٸ پٹقف ٦اٲ٭ زيزيتاٮي قث٧ٻ -72ٲازٺ  

ٹزرٻ ؾٷٹاتي ا٢ساٰ تيٷي اٖتثاض الظٰ زض ٢ٹاٶيٵ ت تٹؾٍ ؾاظٲاٴ نسا ٸ ؾيٳا زض ٲست ظٲاٴ قكؿاٮٻ، ٶؿثت تٻ پيف

 ٦ٷس.

اٮتٟاٸت آٴ  زٸٮت ٲ٧ٯٝ اؾت؛ تسټي ذٹز تٻ ٦ٯيٻ تاظٶكؿت٫اٴ ٶيطٸټاي ٲؿٯح ضا تا احتؿاب ٲاتٻ -73ٲازٺ  

 تيٷي ٶٳايس. ټط ؾا٬ زض تٹزرٻ ؾٷٹاتي پيف

اٶساظ ٦اض٦ٷاٴ  اٲتياظ ٸ حؿاب پؽ 6500ټٽاي ارطائي، ٦ٳ٥ ټعيٷٻ ٞٹت ٸ اظزٸاد  زض ٦ٯيٻ زؾت٫ا -74ٲازٺ  

 قٹز. اٲتياظ تٗييٵ ٸ پطزاذت ٲي 150ت )ؾٽٱ زٸٮت( زٸٮ

ټاي ٶ٣سي ٸ ٚيطٶ٣سي قط٦تٽاي زٸٮتي، ٲاؾؿات  ؾ٣ٝ اٞعايف ح٣ٹ٠ ٸ ٲعايا ٸ ؾايط پطزاذتي -75ٲازٺ  

( ٢اٶٹٴ ٲسيطيت 5ټا ٲٹيٹٔ ٲازٺ) اٶتٟاٖي ٸاتؿتٻ تٻ زٸٮت، ٶٽازټا ٸ ٲاؾؿات ٖٳٹٲي ٚيطزٸٮتي، تاٶ٧ٽا ٸ تيٳٻ



. اظ اتتساي ټط ؾا٬، ارطاي قٹز ٲيٸظيطاٴ تٗييٵ  ٷاٴ ٸ ٲسيطاٴ ذٹز ؾاالٶٻ تٹؾٍ ټيإتذسٲات ٦كٹضي تٻ ٦اض٦

پصيط اؾت. زض انالحيٻ تٹزرٻ ؾاالٶٻ ٖٷاٸيٵ ٲص٦ٹض، اٞعايف  تٹزرٻ قط٦تٽاي ٲص٦ٹض زض ؾ٣ٝ يازقسٺ اٲ٧اٴ

ټٳچٷيٵ ٦ٳ٧ٽاي پطزاذت ٶ٣سي ٸ ٚيطٶ٣سي اظ ٢ثي٭ ح٣ٹ٠ ٸ ٲعايا، پازاـ تحت ټط ٖٷٹاٴ، ٖيسي ٸ ٶٓايط آٴ ٸ 

ٲسيطٺ ٶٽازټا ٸ ٲاؾؿات ٖٳٹٲي ٚيطزٸٮتي ٸ قط٦تٽاي  ٸ اًٖاي ټيإت ٴٶ٣سي ٸ ٚيطٶ٣سي تٻ ٦اض٦ٷاٴ ٸ ٲسيطا

ټاي ٢اٶٹٶي  زٸٮتي ٸ قط٦تٽايي ٦ٻ قٳٹ٬ ٢اٶٹٴ زض ٲٹضز آٶٽا ٲؿتٯعٰ ش٦ط يا تهطيح ٶاٰ اؾت، ٖالٸٺ تط پطزاذت

 ض ٲٳٷٹٔ اؾت.ٲٷٓٹضقسٺ زضؾ٣ٝ تٹزرٻ ٲهٹب ؾاالٶٻ زؾت٫اټٽاي ٲص٦ٹ

َٹض ٲكتط٤ يا اٶٟطازي  قٹز تٻ ٲي ټاي ٸاتؿتٻ تٻ آٴ اراظٺ زازٺ  ټاي ٦كٹض ٸ ؾاظٲاٴ تٻ قٽطزاضي -76ٲازٺ  

قٹز اٸضا٠  تا ٲزٹظ تاٶ٥ ٲط٦عي ٸ تإييس ٸظاضت ٦كٹض تا ؾ٣ٝ ٲثاٮٛي ٦ٻ زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي تٗييٵ ٲي

ضٖايت ٢اٶٹٴ ٶحٹٺ اٶتكاض اٸضا٠ ٲكاض٦ت  تاټا  ٍ قٽطزاضيٲكاض٦ت تا تًٳيٵ ذٹز ٸ تٗٽس پطزاذت ان٭ ٸ ؾٹز تٹؾ

 ٲٷتكط ٶٳايٷس.

ټاي ٲاٮي ٲاٶٷس  اٖتثاض تطاي پطزاذت تؿٽيالت تٻ ظٶساٶياٴ ٶياظٲٷس زض ٲح٧ٹٲيت ٵيٲٷٓٹض تإٲ تٻ -77ٲازٺ  

ت ٶاقي اظ زيٻ ٸ اٲخا٬ آٴ ٦ٻ ٶاقي اظ ٢ت٭ يا رطح ٚيطٖٳسي اؾت ٸ ٲح٧ٹٲاٴ ٲاٮي ٶياظٲٷس ٚيط اظ ٲٹاضز ٲح٧ٹٲي

قٹز اظ ٲح٭  ٦الټثطزاضي، اضتكاء، اذتالؼ، ؾط٢ت، ذياٶت زض اٲاٶت ٲثٯٛي ٦ٻ زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾاالٶٻ تٗييٵ ٲي

ياتس ٸ زض اذتياض ؾتاز ٲطزٲي ضؾيس٪ي تٻ اٲٹض زيٻ ٸ ٦ٳ٥ تٻ ظٶساٶياٴ  اٮحؿٷٻ تاٶ٧ٽا اذتهال ٲي ٸرٹٺ ٢طو

ٶاٲٻ ارطائي پطزاذت تؿٽيالت ٲص٦ٹض تٹؾٍ  ا٢ساٰ ٦ٷس. آييٵ ٪يطز تا تا ٶٓاضت ٸظاضت زاز٪ؿتطي ٶياظٲٷس ٢طاض ٲي

ضؾس. زٸٮت ٲ٧ٯٝ اؾت ٶؿثت تٻ تًٳيٵ  تهٹية ټيإت ٸظيطاٴ ٲي قٹز ٸ تٻ ٸ ؾتاز زيٻ تٽيٻ ٲي طيٸظاضت زاز٪ؿت

 تؿٽيالت اُٖائي ايٵ ٲازٺ ا٢ساٰ ٶٳايس.

 ٻي٦ٯ عيٸ تزٽ يٴ اؾاؾ( ٢اٶٹ30) اٰ يان٭ ؾ يٸ ارطا يٖساٮت آٲٹظق يٲٷٓٹض تط٢طاض تٻ -78ٲازٺ  

ٸ آٴ زؾتٻ اظ ٲاؾؿات ٸ  يٲٷا١َ ٲحطٸٰ ٸ ضٸؾتاټا، آؾتاٴ ٢سؼ ضيٹ تيآٲٹظـ ٸ پطٸضـ تا اٸٮٹ يټا آٲٹظق٫اٺ

٦ٻ تا ظٲاٴ  يارطائ يټا زؾت٫اٺ طيٞطٲاٴ اٲاٰ ٸ ؾا يٲؿٯح ٸ ؾتاز ارطائ يطٸټايٶ طٲزٳٹٖٻيظ يا٢تهاز يټا تٷ٫اٺ

٣ٞيٻ ٸرٹز زاضز ٲٹْٝ تٻ پطزاذت  اٶس، تٻ اؾتخٷاي ٲٹاضزي ٦ٻ اشٴ ٸٮي پطزاذت ٶ٧طزٺ اتي٢اٶٹٴ ٲاٮ ٵيا ةيتهٹ

 اضيزض اذت يرٽت تٹؾٗٻ ٖساٮت آٲٹظق  ٲٷاتٕ حانٯٻ نطٞاً تاقٷس، يتط اضظـ اٞعٸزٺ ٲ اتيٸ ٲاٮ ٱيٲؿت٣ اتيٲاٮ

 طاٴيٸظ إتيټ ةيتٻ تهٹ ٸ ٻيٲٷٓٹض تٽ ٵي٦ٻ تٻ ا يا ٶاٲٻ ٵييتا تطاؾاؼ آ طزي٪ يٸظاضت آٲٹظـ ٸ پطٸضـ ٢طاض ٲ

 . سيٶٳا ٷٻيټع ضؾس، يٲ

اظ ٲح٭ ٲٷاتٕ ٢ات٭ پطزاذت تٻ ذاٶٹاضټاي تحت پٹقف  تٹاٶس ي٦ٳيتٻ اٲساز اٲاٰ ذٳيٷي )ضٺ( ٲ -79ٲازٺ  

ذٹز تٳاٰ يا تركي اظ ح١ تيٳٻ ؾٽٱ ٦اضٞطٲا ضا تطاؾاؼ حسا٢٭ ح٣ٹ٠ ٸ زؾتٳعز ټط ؾا٬ تطاي اقتٛا٬ ي٥ ٶٟط اظ 

 تاقٷس، پطزاذت ٶٳايس. ازٺاًٖاي ذاٶٹاضټاي تحت پٹقف تٻ ٦اضٞطٲاياٶي ٦ٻ حايط تٻ رصب ًٖٹ ذاٶٹ

ٸ پكتيثاٶي ٶيطٸټاي ٲؿٯح ٲ٧ٯٝ اؾت تط اؾاؼ ٶٓط ؾتاز ٦٭ ٶيطٸټاي ٲؿٯح ٶؿثت ٸظاضت زٞأ  -80ٲازٺ  

تٻ تٽيٻ َطح راٲٕ ٶحٹٺ اؾت٣طاض ٶيطٸټاي ٲؿٯح زض ؾُح ٦كٹض ٲتٷاؾة تا اٶساظٺ ٸ ٶٹٔ تٽسيسات ٸ قطايٍ ظيؿت 

اٶت٣ا٬ زٞاٖي ٸ ټٳچٷيٵ  نٷايٕحؿاؼ ٸ حياتي ٸ  ؿاتيٲحيُي، تٻ ٲٷٓٹض ضٖايت پطا٦ٷس٪ي زض اؾت٣طاض تإؾ

تعض٨ نٷٗتي زٞاٖي اظ قٽطټاي تعض٨ تٻ ٸيػٺ تٽطاٴ پؽ اظ تهٹية  يټا ٲطا٦ع ٶٓاٲي ٸ ٦اضذاٶٻ يټا پاز٪اٴ

 ٞطٲاٶسټي ٦٭ ٶيطٸټاي ٲؿٯح ا٢ساٰ ٶٳايس.

ٸ ٸا٪صاضي تؿٽيالت اٖتثاضي، تاٶ٧ي، ظٲيٵ، تٛييط ٦اضتطي زض چٽاضچٹب  ٵيزٸٮت ٲزاظ اؾت ٶؿثت تٻ تإٲ 

ٲٹضز ٶياظ ا٢ساٲات الظٰ ضا تٻ ٖٳ٭ آٸضز. اٖتثاضات  ؿاتيتٟهيٯي ٸ ايزاز حطيٱ رٽت تإؾٲ٣طضات ٸ َطحٽاي راٲٕ ٸ 

 .قٹز يقسٺ تاظپطزاذت ٲ زضياٞتي اظ ٲٷاتٕ تاٶ٧ي اظ ٲح٭ ٞطٸـ اٲا٦ٵ ٲٷت٣٭



آب، تط٠، ٪اظ ٸ  ٵيټاي ٶيطٸ، ٶٟت ٸ اضتثاَات ٸ ٞٷاٸضي اَالٖات ٲ٧ٯٟٷس، ٶؿثت تٻ تإٲ ٸظاضتراٶٻ -81ٲازٺ  

ٲراتطاتي قٽط٦ٽا ٸ ٶٹاحي نٷٗتي ٸ ٲٷا١َ ٸيػٺ ا٢تهازي تا زضب ٸاحسټاي نٷٗتي ٸ ٲٗسٶي ٲؿت٣ط زض اٲ٧اٶات 

 .سټا ٸ ٶٹاحي نٷٗتي ٸ ٲٗسٶي ٸ ٲٷ٣ُٻ ٸيػٺ ا٢تهازي ا٢ساٰ ٦ٷٷ قٽط٤

ضيعي ٦كٹض ٲٹْٝ اؾت اٖتثاض ٲٹضز ٶياظ ضا زض ٮٹايح تٹزرٻ ؾٷٹاتي تٻ ايٵ ٲٷٓٹض  ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ 

 ٷي ٦ٷس.پيف تي

 دياظ تاض ؾا٬ ٥يضا ٦ٻ حسا٦خط  يالتيؾٹز تؿٽ اضاٶٻيقسٺ ٸ  ٸرٹٺ ازاضٺ تاٶ٧ٽا ٲٹْٟٷس ٲاٶسٺ ٻي٦ٯ -82ٲازٺ  

ٸرٹٺ ٶعز  يپطزاذت ٶكسٺ تا احتؿاب ؾٹز ؾپطزٺ زٸضٺ ٲاٶس٪اض اٴيتٻ حؿاب تاٶ٥ ٖاٲ٭ ٪صقتٻ ٸ تٻ ٲت٣اي عيٸاض

ٲط٦ة اظ ضئيؽ ؾاظٲاٴ  يا تٻي٦ٷٷس. تٻ ٦ٳ عيٸاض قٹز، يض ٲ٦ٻ زض ٢اٶٹٴ تٹزرٻ ٲٷٓٹ يزضآٲس ٝيتاٶ٥، تٻ حؿاب ضز

 ٦٭ ؽيٸ ضئ ينٷٗت، ٲٗسٴ ٸ تزاضت ٸ رٽاز٦كاٸضظ ،ييٸ زاضا ياٲٹض ا٢تهاز يضيعي ٦كٹض، ٸظضا ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ

٦كٹض  يعيض ٸ تطٶاٲٻ تيطيؾاظٲاٴ ٲس ١يٸرٹٺ الظٰ ضا اظ َط قٹز ياراظٺ زازٺ ٲ طاٴيا ياؾالٲ يرٳٽٹض يتاٶ٥ ٲط٦ع

پؽ اظ  يزٸٮت يتاٶ٧ٽا ٻيؾطٲا فياٞعا اينٷٗت، ٲٗسٴ ٸ تزاضت ٸ  ،يٗيٸ ٲٷاتٕ َث ي٦كاٸضظ يَطحٽا ياارط يتطا

تٻ تاٚات ٲخٳط،  ثساضيق يٷٽايظٲ ٭يقسٺ رٽت تٹؾٗٻ ٸ تثس پطزاذت ٸرٹٺ ازاضٺ ايٸ  ضتٍ يش يٲطرٕ ٢اٶٹٶ ةيتهٹ

 اذتهال زټس. يذا٤ ٦كاٸضظ ٸآب  اتيؾٗٻ ٖٳٯرٷ٫ٯٽا ٸ تٹ ياياح ،يرٷ٫ٯ٧اض ،يعزاضيآتر اتيتٹؾٗٻ ٖٳٯ

ارتٳاٖي ٲٹْٝ اؾت ٦اض٪عاضاٴ ٸ پيٳاٶ٧اضاٴ ح٣ي٣ي ٸ اٞطاز ح٣ٹ٢ي ٸ ؾايط  ٵينٷسٸ٠ تإٲ -83ٲازٺ  

تاقٷس ضا پؽ اظ ٸاضيع  اٞطازي ٦ٻ تٻ ٖٷٹاٴ ٦اض٪ط يا تحت ټط ٖٷٹاٴ زي٫ط َطٜ ٢طاضزاز ٲراتطات ضٸؾتايي تٹزٺ ٸ ٲي

 ٵياؼ ٢اٶٹٴ تإٲؾٽاٰ ٲسيطيتي تط اؾ ٸـح١ تيٳٻ ؾٽٱ ٦اض٪ط تٹؾٍ ٦اض٪عاض ٸ پيٳاٶ٧اض )٦اض٪ط( ٸ تا ظٲاٴ ٞط

ټاي اضتثاَات ٸ ٞٷاٸضي اَالٖات، تٗاٸٴ،  ارتٳاٖي ٸ ٢اٶٹٴ ٦اض تحت پٹقف تيٳٻ ٢طاض زټس. زض ټط نٹضت ٸظاضتراٶٻ

٦٭  1391( ٢اٶٹٴ تٹزرٻ ؾا٬ ٦64اض ٸ ضٞاٺ ارتٳاٖي ٸ اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي، ٲٯعٰ تٻ ضٕٞ ٲك٧الت ارطاي تٷس )

ايي ټؿتٷس ٸ قط٦ت ٲتٹٮي )قط٦ت ٲراتطات ايطاٴ( ٲ٧ٯٝ تٻ اؾتٳطاض تيٳٻ ٲراتطات ضٸؾت اض٪عاضاٴ٦كٹض ٲطتثٍ تا ٦

ٸ ٢طاضزاز ٲؿت٣يٱ تا ٦اض٪طاٴ، پيٳاٶ٧اضاٴ ٸ ٦اض٪عاضاٴ ضٸؾتايي تا ظٲاٴ تاظٶكؿت٫ي َث١ قطايٍ ٸ يٹاتٍ ٲ٣طض زض 

 تاقٷس. ٢اٶٹٴ ٦اض ٲي

طٺ قط٦تٽاي زٸٮتي ٸ ٶاذاٮم ح٣ٹ٠ ٸ ٲعاياي زضياٞتي ٲسيطاٴ ٖاٲ٭ ٸ اًٖاي ټيإت ٲسي -84ٲازٺ  

تاقٷس تايس حسا٦خط اظ زٺ تطاتط حسا٢٭ ح٣ٹ٠  ٚيطزٸٮتي ٦ٻ تٻ ٶحٹي اظ اٶحاء ٸاتؿتٻ تٻ ٶٽازټاي ٖٳٹٲي ٚيطزٸٮتي ٲي

 ٖاٮي ٦اض تيكتط ٶثاقس. ٲهٹب ؾاالٶٻ قٹضاي

يٳٷاً پازاـ پاياٴ ؾا٬ اًٖاي ټيإت ٲسيطٺ قط٦تٽاي ٞٹ٠ نطٞاً تٻ اقرال ح٣ٹ٢ي آٶاٴ ٢ات٭ پطزاذت  

قسٺ ٞٹ٠ ٸ اًٖاي ٚيطٲٹْٝ  ٚيط اظ ح٣ٹ٠ ٸ ٲعاياي تٗييٵ ٹزٺ ٸ ٲسيطاٴ ٖاٲ٭ ٸ اًٖاي ٲٹْٝ ټيإت ٲسيطٺ تٻت

ٖاٮي ٦اض تطاي ټطٲاٺ تيكتط ٶيؿت،  رع ح١ رٯؿٻ ٲاټاٶٻ ٦ٻ حسا٦خط اظ زٸ تطاتط حسا٢٭ ح٣ٹ٠ ٲهٹب قٹضاي تٻ

 ٦ٷٷس. ٪ٹٶٻ ٲثٯٛي تحت ټيچ ٖٷٹاٶي زضياٞت ٶٳي ټيچ

 قٹز: ٲؿت٣يٱ اٮحا٠ ٲي ي( ٢اٶٹٴ ٲاٮياتٽا139ط تٻ ٖٷٹاٴ تثهطٺ شي٭ تٷس)ح( ٲازٺ)ٲتٵ ظي -85ٲازٺ  

ؾاظٲاٴ  اضاتيٸ اذت التي( ٢اٶٹٴ تك14٧ٲٹيٹٔ ٲازٺ) ١ي٦ٻ تٹؾٍ قٗة تح٣ ييټا ٲٟاناحؿاب -تثهطٺ 

  اضٶاٲٻاْٽ ٱيا٪ط زض ٲٽٯت ٲ٣طض ٲطتٹٌ تٻ تؿٯ قٹز يٲ اينازض قسٺ  2/10/1363ٲهٹب  ٻيطيحذ ٸ اٸ٢اٜ ٸ اٲٹض ذ

 طيؾا اي٢اٶٹٴ  ٵيٲ٣طض زض ا ياتيٲاٮ تيٞاظ ټط٪ٹٶٻ ٲٗا يتطذٹضزاض ي٦كٹض اضائٻ قٹز، تطا ياتيتٻ ؾاظٲاٴ اٲٹض ٲاٮ

 .قٹز يٲ يتٯ٣ يٲاز ياتيٲٷعٮٻ اْٽاضٶاٲٻ ٲاٮ تٻ ٵ،ي٢ٹاٶ

تٻ  1394ؾا٬  اٴي٦ٻ ٲٟاناحؿاب ٲطتٹٌ تا پا ي٢اٶٹٴ، زض نٹضت ٵي٢ث٭ اظ اتال٘ ا يزض ٲٹضز ؾاٮٽا ٵيټٳچٷ 

 ذٹاټس تٹز. ياتيٲٷعٮٻ اْٽاضٶاٲٻ ٲاٮ اضائٻ قٹز، تٻ ياتيؾاظٲاٴ اٲٹض ٲاٮ



ٸ  1384زٸٮت ٲهٹب  ياظ ٲ٣طضات ٲاٮ يترك ٱيتٻ ٢اٶٹٴ تٷٓ ي٢اٶٹٴ اٮحا٠ ٲٹاز»ٖٷٹاٴ  -86ٲازٺ  

 .اتسي يٲ طييتٛ(« 1زٸٮت ) ياظ ٲ٣طضات ٲاٮ يترك ٱيتٻ ٢اٶٹٴ تٷٓ ي٢اٶٹٴ اٮحا٠ ٲٹاز»تٻ « آٴ يانالحات تٗس

 

تثهطٺ زض رٯؿٻ ٖٯٷي ضٸظ زٸقٷثٻ ٲٹضخ چٽاضٰ اؾٟٷسٲاٺ ي٧ٽعاض ٸ  يٞٹ٠ ٲكتٳ٭ تط ټكتاز ٸ قف ٲازٺ ٸ ؾ ٢اٶٹٴ

 تٻ تإييس قٹضاي ٶ٫ٽثاٴ ضؾيس./ب 6/12/1393ؾيهس ٸ ٶٹز ٸ ؾٻ ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي تهٹية قس ٸ زض تاضيد 

 

 الضيزاٶي ٖٯي


