حملووقلبارومسافردرشهروحومهواصالحيهآن(شماره/58616ت24414کمورخ
ييهوامهمديريت 
آ 
)8011/20/42
ٚظيطاٖ ػض ٛوبضٌط ٜٚتٛؾؼ ٝحُٕ٘ٚمُ ػٕٔٛي ٔ ٚسيطيت ٔهطف ؾٛذت زض جّؿٛٔ ٝضخ  19/11/1387ث ٝاؾتٙبز انُ يهنس  ٚؾي ٞ ٚكتٓ
لب٘ ٖٛاؾبؾي جٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ  ٚثب ضػبيت تهٛيت٘بٔ ٝقٕبض/131401 ٜت ٞ 41048ـ ٔٛضخ  30/07/1387آييٗ٘بٔٔ ٝسيطيت حُٕ٘ٚمُ ثبض ٚ
ٔؿبفط زض قٟط  ٚح ٝٔٛضا ث ٝقطح ظيط تهٛيت ٕ٘ٛز٘س:
ماده -8زض ايٗ آييٗ٘بٔ ٝانغالحبت  ٚػجبضات ظيط زض ٔؼب٘ي ٔكطٚح ٔطثٛط ث ٝوبض ٔيض٘ٚس:
الف-ستاد :ؾتبز ٔسيطيت  ٚحُٕ٘ٚمُ  ٚؾٛذت
ب-شورايعالي :قٛضاي ػبِي ٕٞبٍٙٞي تطافيه قٟطٞبي وكٛض
پ-شورايهمتا :قٛضاي ٕٞبٍٙٞي تطافيه اؾتبٖ
ت-شورا :قٛضاي اؾالٔي قٟط
حملووقلمسافر :ؾبظٔبٖ ٔسيطيت حُٕ٘ٚمُ ٔؿبفط تبثغ قٟطزاضي ثب اؾبؾٙبٔٔ ٝهٛة ؤ ٝسيطيت ٘ ٚظبضت ثط
ث-سازمانمديريت 
ؾبٔب٘ٞٝبي حُٕ٘ٚمُ ػٕٔٛي ٔؿبفط اػٓ اظ ا٘ٛاع تبوؿئ ،ٖٚ ،يٙيثٛؼٔ ،سيثٛؼ  ٚاتٛثٛؼ ضا ثط ػٟس ٜزاضز.
حملووقلبار :ؾبظٔبٖ ٔسيطيت حُٕ٘ٚمُ ثبض تبثغ قٟطزاضي ثب اؾبؾٙبٔٔ ٝهٛة ؤ ٝسيطيت ٘ ٚظبضت ثط ؾبٔب٘ٞٝبي
ج-سازمانمديريت 
حُٕ٘ٚمُ ػٕٔٛي ثبض قٟطي اػٓ اظ قطوتٞبي حُٕ٘ٚمُ ثبض قٟطي  ٚحٝٔٛاي ضا ثط ػٟس ٜذٛاٞس زاقت.
حملووقلمسافرٔ :سيطيت حُٕ٘ٚمُ ٔؿبفط زض قٟطٞبيي و ٝزاضاي ؾبظٔبٖ حُٕ٘ٚمُ ٍٕٞب٘ي ٞؿتٙس ايجبزقسٔ ٚ ٜسيطيت ٚ
چ-مديريت 
٘ظبضت ثط فؼبِيت ؾبٔب٘ٞٝبي حُٕ٘ٚمُ ٔؿبفط ضا ظيط ٘ظط ؾبظٔبٖ حُٕ٘ٚمُ ٍٕٞب٘ي ثط ػٟس ٜزاضز.
حملووقلبارٔ :سيطيت حُٕ٘ٚمُ ثبض قٟطزاضي زض قٟطٞبيي و ٝزاضاي ؾبظٔبٖ حُٕ٘ٚمُ ٍٕٞب٘ي ٞؿتٙس ايجبزقسٔ ٚ ٜسيطيت ٚ
ح-مديريت 
٘ظبضت ثط حُٕ٘ٚمُ ثبض ضا ظيط ٘ظط ؾبظٔبٖ حُٕ٘ٚمُ ٍٕٞب٘ي ثط ػٟس ٜزاضز.
حملووقلبارومسافرٔ :سيطيت حُٕ٘ٚمُ ثبض ٔ ٚؿبفط قٟطزاضي زض قٟطٞبيي و ٝفبلس ٞط يه اظ ؾبظٔبٖٞبي يبزقس ٜثطاي
خ-مديريت 
ٔسيطيت أٛض حُٕ٘ٚمُ ثبض ٔ ٚؿبفط ٞؿتٙس ايجبزقسٔ ٚ ٜسيطيت ٘ ٚظبضت ثط حُٕ٘ٚمُ ثبض ٔ ٚؿبفط ضا ثط ػٟس ٜزاضز.
حملووقلبارشهري :قرهيت حمٛلي و ٝثب ضػبيت ٔفبز ايٗ آييٗ٘بٔٔ ٚ ٝمطضات ٔطثٛط ،ثبٞسف حُٕ٘ٚمُ ثبض قٟطي ٔٛفك ثٝ
د-شركت 
اذص ٔجٛظٞبي الظْ اظ قٟطزاضي زض حُٕ٘ٚمُ ثبضقس ٚ ٜتحت ٘ظط قٟطزاضي فؼبِيت ٔيٕ٘بيس.
حملووقلمسافرشهري :قرهيت حمٛلي و ٝثب ضػبيت ٔفبز ايٗ آييٗ٘بٔٔ ٚ ٝمطضات ٔطثٛط ،ثبٞسف حُٕ٘ٚمُ ٔؿبفط قٟطي
ذ-شركت 
ٔٛفك ث ٝاذص ٔجٛظٞبي الظْ اظ قٟطزاضي قس ٚ ٜتحت ٘ظط ٔٛؾؿ ٝيبزقس ٜفؼبِيت ٔيٕ٘بيس.
ر-پرواوهاشتغالبهحملبارومسافرٔ :جٛظي و ٝثطاي اقتغبَ ث ٝحُٕ ثبض ٔ ٚؿبفط تٛؾظ قرم حميمي ٚاجس قطايظ تحت پٛقف
قطوت حُٕ٘ٚمُ ثطاي ٔست ،ذسٔتٔ ،ؿيط ٔ ٚحسٚزٔ ٜؼيٗ ،عجك ايٗ آييٗ٘بٔ ٚ ٝؾبيط ٔمطضات ٔطتجظ ،تٛؾظ قٟطزاضي نبزض ٔيٌطزز.
ز-محدوده :ثط اؾبؼ لب٘ ٖٛتؼبضيف ٔحسٚز ٚ ٜحطيٓ قٟط ،ضٚؾتب  ٚقٟطن ٘ ٚح ٜٛتؼييٗ آٖٞب ٔ -هٛة ٔ-1384حسٚز ٜقٟط ػجبضت اؾت اظ حس
وبِجسي ٔٛجٛز قٟط  ٚتٛؾؼ ٝآتي زض زٚض ٜعطح جبٔغ  ٚتب تٟي ٝعطح ٔصوٛض زض عطح ٞبزي قٟط و ٝضٛاثظ ٔ ٚمطضات قٟطؾبظي زض آٖ الظْاالجطا
اؾت .قٟطزاضيٞب ػال ٜٚثط اجطاي عطحٞبي ػٕطا٘ي اظجّٕ ٝاحساث  ٚتٛؾؼٔ ٝؼبثط  ٚتأٔيٗ ذسٔبت قٟطي  ٚتأؾيؿبت ظيطثٙبيي زض چبضچٛة ٚظبيف
لب٘٘ٛي ٔطظ وٙتطَ ٘ ٚظبضت ثط احساث ٞطٌ ٝ٘ٛؾبذتٕبٖ  ٚتأؾيؿبت  ٚؾبيط السأبت ٔطثٛط ث ٝتٛؾؼ ٚ ٝػٕطاٖ زض زاذُ ٔحسٚز ٜقٟط ضا ٘يع ثٝ
ػٟسٜزاض٘س.
ژ-حريم :ثط اؾبؼ لب٘ ٖٛتؼبضيف ٔحسٚز ٚ ٜحطيٓ قٟط ،ضٚؾتب  ٚقٟطن ٘ ٚح ٜٛتؼييٗ آٖٞب ٔ -هٛة -1384حطيٓ قٟط ػجبضت اؾت اظ لؿٕتي
اظ اضاضي ثس ٖٚفبنّ ٝپيطأٔ ٖٛحسٚز ٜقٟط و٘ ٝظبضت  ٚوٙتطَ قٟطزاضي زض آٖ ضطٚضت زاضز  ٚاظ ٔطظ تمؿيٕبت وكٛضي قٟطؾتبٖ  ٚثرف ٔطثٛط
تجبٚظ ٘ىٙس .زض ايٗ آييٗ٘بٔٙٔ ٝظٛض اظ وّٕ« ٝحٕٞ »ٝٔٛبٖ حطيٓ ٔيثبقس.
ماده -4ثٛٔٝجت ٔبز )9( ٜلب٘ ٖٛتٛؾؼ ٝحُٕ٘ٚمُ ػٕٔٛي ٔ ٚسيطيت ٔهطف ؾٛذت ٔ -هٛة ٔ ٚ -1386بز )2( ٜآييٗ٘بٔ ٝاجطايي لب٘ ٖٛيبزقس،ٜ
حُٕ٘ٚمُ ثبض ٔ ٚؿبفط زض ٔحسٚز ٜقٟط  ٚح( ٝٔٛحطيٓ) آٖ ،تٛؾظ قٟطزاضيٞب ٔسيطيت ٔيقٛز.
ماده -0قٟطزاضي ثطاي ا٘جبْ ٚظبيف ٔسيطيتي ذٛز زض حُٕ٘ٚمُ ثبض ٔ ٚؿبفط زض ٔحسٚز ٜقٟط  ٚحٔ ٝٔٛيتٛا٘س ثب تٛج ٝث ٝقطايظ قٟط ٚ
تكىيالت حُٕ٘ٚمُ ذٛز زض قٟطٞبي ثب جٕؼيت ثيف اظ يهنس ٞعاض ٘فط ،ؾبظٔبٖ ٔسيطيت حُٕ٘ٚمُ ٔؿبفط  ٚؾبظٔبٖ ٔسيطيت حُٕ٘ٚمُ ثبض  ٚزض

قٟطٞبي زاضاي ؾبظٔبٖ حُٕ٘ٚمُ ٍٕٞب٘ئ ،سيطيت حُٕ٘ٚمُ ٔؿبفط ٔ ٚسيطيت حُٕ٘ٚمُ ثبض زض ؾبظٔبٖ حُٕ٘ٚمُ ٍٕٞب٘ي قٟطزاضي  ٚزض ؾبيط
قٟطٞب ٔسيطيت حُٕ٘ٚمُ ثبض ٔ ٚؿبفط تأؾيؽ ٕ٘بيس.
تجهط - ٜؾبظٔبٖ ٔسيطيت حُٕ٘ٚمُ ٔؿبفط ٔيتٛا٘س اظ ازغبْ ؾبظٔبٖ (قطوت) اتٛثٛؼضا٘ي ،تبوؿيطا٘ي ( ٚزض نٛضت ٚجٛز ،لغبض قٟطي) ثٚ ٝجٛز
آيس.
ماده -2ثطاي ا٘جبْ ذسٔبت حُٕ٘ٚمُ ثبض ٔ ٚؿبفط زض ٔحسٚز ٜقٟط  ٚح ٝٔٛآٖ ،قطوتٞبي حُٕ٘ٚمُ ثبض يب ٔؿبفط زضٖٚقٟطي ،زض چبضچٛة
ٔمطضات  ٚلٛا٘يٗ ٔطثٛط و ٝزض لبِت تجهطٜٞبي ( )2( ٚ )1ايٗ ٔبز ٜتأؾيؽقس ٚ ٜث ٝثجت ضؾيس ٜيب ذٛاٙٞس ضؾيس ،تحت ٔسيطيت قٟطزاضي فؼبِيت
ٔيٕ٘بيٙس.
تجهط -1 ٜاقربل حميمي فؼبَ زض حُٕ٘ٚمُ ثبيس ظطف زٚاظزٔ ٜب ٜپؽ اظ اثالؽ ايٗ آييٗ٘بٔ ٝنطفبً زض لبِت قطوت تؼب٘ٚي يب ذهٛني ؾبٔب٘سٞي
قسٔ ٜجبظ ث ٝازأ ٝفؼبِيت ذٛاٙٞس ثٛز.
تجهط -2 ٜاقربل حميمي  ٚحمٛلي فؼبَ زض حُٕ٘ٚمُ قٟطي  ٚحٝٔٛاي ثبض ٔ ٚؿبفط ٔٛظفا٘س حساوثط ظطف زٚاظزٔ ٜب ٜاظ تبضيد اثالؽ ايٗ
آييٗ٘بٔ ٚ ٝثط اؾبؼ ثط٘بٔ ٝظٔبٖثٙسي قٟطزاضي ،ذٛز ضا ثب ٔفبز آٖ تغجيك زٙٞس .زض غيط ايٗ نٛضت ،ثب اػالْ قٟطزاضي٘ ،يطٚي ا٘تظبٔي اظ ازأٝ
فؼبِيت آٖٞب جٌّٛيطي ذٛاٞس ٕ٘ٛز.
ماده -6ثب تهٛيت ايٗ آييٗ٘بٔٚ ٝظبيف  ٚاذتيبضات ٔكبث ٝاقربل حمٛلي ،زؾتٍبٜٞب ،ؾبظٔبٖٞبٟ٘ ،بزٞب ،اتحبزيٞٝب ،تؼب٘ٚيٞب  ٚتكىُٞبي نٙفي
فؼبَ اظجّٕ ٝآغا٘ؽٞب ٔ ٚؤؾؿبت ذٛزضٚي وطائ ٚ ٝب٘ٙس آٖٞب زض أٛض حُٕ٘ٚمُ ثبض ٔ ٚؿبفط زض ٔحسٚز ٜقٟطٞب  ٚح ،ٝٔٛث ٝقٟطزاضي ٚاٌصاض
ٔيٌطزز ٘ ٚبٔجطزٌبٖ ٔصوٛض ٔٛظفا٘س ظطف زٔ ٚب ٜاظ تبضيد اثالؽ ايٗ آييٗ٘بٔ ،ٝؾٛاثك ،اؾٙبزٔ ،ساضن  ٚاعالػبت ٔطثٛط ضا ثٙب ث ٝزضذٛاؾت
قٟطزاضي ٞط قٟط اظ وبضٌطٛٔ ٜٚضٛع ٔبز )10( ٜايٗ آييٗ٘بٔ ٝعـي نٛضتجّؿ ،ٝزض اذتيبض قٟطزاضيٞب (يب ؾبظٔبٖٞب /قطوتٞب ٚ ٚاحسٞبيـي و ٝثٝ
ٕ٘بيٙسٌي اظ قٟطزاضي ٔؼطفي ٔيٌطز٘س) لطاض زٙٞس.
ماده -5قٟطزاضيٞب ٔٛظفا٘س ثب ضػبيت ٔمطضات ٔطثٛط ،زض ٔٛاضز شيُ ثطاي ٔسيطيت حُٕ٘ٚمُ ثبض ٔ ٚؿبفط زض ٔحسٚز ٜقٟطٞب  ٚح ٝٔٛآٖ الساْ
ٕ٘بيٙس:
اِفٔ -غبِؼ ،ٝتٟي ٚ ٝتٙظيٓ ثط٘بٔ ٝجبٔغ ٕٞ ٚب ًٙٞثطاي تؼييٗ ذظٔكي اجطايي حُٕ٘ٚمُ ثبض ٔ ٚؿبفط زضٖٚقٟطي  ٚاجطاي آٖ زض لبِت
ثط٘بٔٞٝبي زضاظٔستٔ ،يبٖٔست  ٚوٛتبٜٔست پؽ اظ تهٛيت زض ٔطاجغ شيهالح.
ة -آٔٛظـ  ٚفطًٙٞؾبظي
حٔ -سيطيت  ٚاؾتمطاض ؾبٔب٘ٞٝبي ٛٞقٕٙس حُٕ٘ٚمُ ()ITS
تٔ -سيطيت  ٚتٛؾؼ ٝؾبٔب٘ ٝحُٕ٘ٚمُ ػٕٔٛي
ث -اػٕبَ ضٛاثظ ايٕٙي حُٕ٘ٚمُ ثبض ٔ ٚؿبفط
جٔ -ؼبي ٝٙفٙي ذٛزضٞٚب ثط اؾبؼ ٔمطضات ٔطثٛط
چ -نسٚض پطٚا٘ ٝثٟطٜثطزاضي قطوتٞبي حُٕ٘ٚمُ ثبض ٔ ٚؿبفط ٘ ٚظبضت ثط فؼبِيت آٖٞب.
ح -نسٚض پطٚا٘ ٝفؼبِيت ٘بٌٚبٖ حُٕ٘ٚمُ ثبض ٔ ٚؿبفط
خ -نسٚض پطٚا٘ ٝاقتغبَ افطاز زض أٛض حُٕ٘ٚمُ ثبض ٔ ٚؿبفط
ز -نسٚض ثبض٘بٔ ٚ ٝثطي ثبض ٚيػ( ٜتطافيىي)
ش -ضاٜا٘ساظي  ٚازاض ٜپبيب٘ٞٝبي ثبض ٔ ٚؿبفط قٟطي  ٚحٝٔٛاي
ض -اػٕبَ ٔحسٚزيت ظٔب٘ي ٔ ٚىب٘ي ثطاي حُٕ٘ٚمُ ثبض ٔ ٚؿبفط
ظ٘ -ظبضت ٔؿتٕط ثط ػّٕىطز  ٚضضبيت شيٙفؼبٖ حُٕ٘ٚمُ ثبض ٔ ٚؿبفط
ماده -7تب ظٔبٖ تسٚيٗ  ٚاثالؽ ضٛاثظ ايٕٙي حُٕ٘ٚمُ ثبض يب ٔؿبفط ،آٖ ثرف اظ آييٗ٘بٔٞٝب  ٚزؾتٛضاِؼُٕٞبي جبضي ٔطثٛط ث ٝايٕٙي حُٕ٘ٚمُ
جبزٜاي ثبض يب ٔؿبفط و ٝلبثُاؾتفبز ٜزض ايٕٙي حُٕ٘ٚمُ ثبض ٔ ٚؿبفط زض قٟط  ٚحٔ ٝٔٛيثبقسٔ ،الن ػُٕ اؾت.
ماده -1ثطاي ضؾيسٌي ث ٝترّف زض أٛض حُٕ٘ٚمُ ثبض ٔ ٚؿبفطٞ ،يئت ا٘ضجبعي ؾ٘ٝفطٔ ٜطوت اظ ٕ٘بيٙس ٜقٟطزاضٕ٘ ،بيٙسٚ ٜظاضت وكٛض ٕ٘ ٚبيٙسٜ
قطوتٞبي حُٕ٘ٚمُ ثبض يب ٔؿبفط تكىيُقسٔ ٜغبثك آييٗ٘بٔٞٝبي ا٘ضجبعي ٔطثٛط و ٝثطاثط ٔمطضات زض ٔطاجغ شيهالح تهٛيتقس ٜيب ٔيقٛز ٚ

٘ؿجت ث ٝترّف قطوتٞب  ٚشيٙفؼبٖ ضؾيسٌي  ٚضأي الظْ ضا نبزض ٔيٕ٘بيس.
ماده -9زؾتٍبٜٞبي اجطايي شيضثظ ثٚٝيػٚ ٜظاضترب٘ٞٝبي وكٛض ،تؼب ،ٖٚضا ٚ ٜتطاثطي ،ثبظضٌب٘ي ٘ ٚيطٚي ا٘تظبٔي جٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ،
ٔٛظفا٘س ٕٞىبضي ٕٞ ٚبٍٙٞيٞبي الظْ ضا ثب قٟطزاضي ثطاي اجطاي ٚظبيف ٔمطض زض ايٗ آييٗ٘بٔ ٝث ٝػُٕآٚض٘س.
ماده -82ثطاي پيٍيطي اجطاي ٔفبز ٔبز )5( ٜايٗ آييٗ٘بٔ ٝزض اؾتبٖٞب  ،وبضٌطٞٚي ث ٝضيبؾت اؾتب٘ساض ٔ ٚتكىُ اظ اقربل شيُ ايجبز ٔيقٛز:
اِفٔ -ؼب ٖٚأٛض ػٕطا٘ي اؾتب٘ساضي ثٝػٛٙاٖ زثيط وبضٌطٜٚ
ة -فطٔب٘س٘ ٜيطٚي ا٘تظبٔي اؾتبٖ
ج -قٟطزاض قٟط ٔطثٛط
ز -فطٔب٘ساض قٟطؾتبٖ ٔطثٛط
ٕ٘ -ٜبيٙسٌبٖ زؾتٍبٜٞبي اجطايي ٔطثٛط اؾتبٖ حؿت ٔٛضٛع
ماده -88قٟطزاضيٞب ػّٕىطز ؾٔٝب ٝٞذٛز ضا ث ٝقٛضاي ٕٞتب ٌعاضـ ٕ٘ٛز ٚ ٜقٛضاي ٕٞتب ٔٛظف اؾت ضٕٗ ٘ظبضت ٔؿتٕط ثط اجطاي ٔفبز
آييٗ٘بٔ ٝتٛؾظ قٟطزاضيٞب ،ػّٕىطز ؾٔٝب ٝٞضا ثٚ ٝظاضت وكٛض (زثيطذب٘ ٝقٛضاي ػبِي) ٌعاضـ ٕ٘بيس .قٛضاي ػبِي ثبيس ٌعاضـ ػّٕىطز قفٔبٝٞ
اؾتبٖٞب ضا جٕغثٙسي ٕ٘ٛز ٚ ٜث ٝؾتبز اضؾبَ ٕ٘بيس.
مادهٚ -84ظاضت وكٛض ٔٛظف اؾت ضٕٗ ٘ظبضت ثط حؿٗ اجطاي ايٗ آييٗ٘بٔ ٚ ٝاضظيبثي ػّٕىطز قٟطزاضيٞب ،قطايظ الظْ ثطاي اػغبي جبيعٜ
ٔسيطيت حُٕ٘ٚمُ ثبض ٔ ٚؿبفط زضٖٚقٟطي ضا فطا ٚ ٓٞث ٝؾتبز ٌعاضـ ٕ٘بيس.
ايٗ تهٛيت٘بٔ ٝزض تبضيد  17/03/1388ث ٝتأييس ٔمبْ ٔحتطْ ضيبؾت جٕٟٛضي ضؾيس ٜاؾت.

حملووقلبارومسافردرشهروحومه
آييهوامهمديريت 
اصالح 
قٕبض42282/154442ٜ
4/8/1388
انالح آييٗ٘بٔٔ ٝسيطيت حُٕ٘ٚمُ ثبض ٔ ٚؿبفط زض قٟط  ٚحٝٔٛ
ٚظاضت ضا ٚ ٜتطاثطي ـ ٚظاضت وكٛض ـ ٚظاضت ثبظضٌب٘ي ـ ٚظاضت تؼبٖٚ
٘ظط ث ٝايٙى ٝزض تهٛيت٘بٔ ٝقٕبض/61585 ٜت  42282ن ٔٛضخ  1388/3/2و ٝثط اؾبؼ ٔتٗ پيكٟٙبزي تٙظيٓ  ٚاثالؽقس ٜاؾت ،اقتجبٞبتي ثٝ
قطح ظيط نٛضت ٌطفت ٝاؾتِ ،صا ٔطاتت ثطاي انالح اػالْ ٔيقٛز:
 -1زض ثٙس (ث) ٔبزٚ )1( ٜاغٍٕٞ « ٜب٘ي»  ٚػجبضت « قٟطي قٟط» ثٚ ٝاغٔ« ٜؿبفط» تجسيُ ٔيق٘ٛس
 -2زض ثٙس (خ) ٔبز )1( ٜلجُ اظ ٚاغ « ٜقٟطزاضي» ػجبضت « ٔ ٚؿبفط» اضبفٔ ٝيقٛز
 -3زض ثٙس (ز) ٔبز )1( ٜػجبضت « (ثٕ٘ ٝبيٙسٌي اظ قٟطزاضي)» حصف ٔيقٛز
 -4زض ثٙـس (ش) ٔبزٚ )1( ٜاغٔ « ٜؿبفط» ثؼس اظ ػجبضت « ثب ٞسف حُٕ٘ٚمُ»  ٚػجبضت «تحت ٘ظط ٔؤؾؿ ٝيبزقس »ٜلجُ اظ ٚاغ « ٜفؼبِيت»
اضبفٔ ٝيقٛز
 -5زض ٔبز )3( ٜثؼس اظ ٚاغٔ « ٜيتٛا٘س» ػجبضت « ثب تٛج ٝث ٝقطايظ قٟط  ٚتكىيالت حُٕ٘ٚمُ ذٛز» اضبف ٚ ٝػجبضت « ٔسيطيت حُٕ٘ٚمُ
ٔ ٚؿبفط» ث ٝػجبضت « ٔسيطيت حُٕ٘ٚمُ ثبض ٔ ٚؿبفط» انالح ٔيقٛز
 -6زض تجهطٔ ٜبزٚ )3( ٜاغٔ ٜسيطيت « پبيب٘ٞٝب» حصف ٔيقٛز
 -7زض ٔبز )4( ٜثؼس اظ ػجبضت « ٔمطضات  ٚلٛا٘يٗ ٔطثٛط» ػجبضت « و ٝزض لبِت تجهطٜٞبي ( )2( ٚ )1ايٗ ٔبز ٜتأؾيؽقس ٚ ٜث ٝثجت ضؾيس ٜيب

ذٛاٙٞس ضؾيس» اضبفٔ ٝيقٛز
 -8زض تجهطٜٞبي (ٔ )2( ٚ )1بز )4( ٜػجبضت « ظطف قف ٔب »ٜث ٝػجبضت « ظطف زٚاظزٔ ٜب »ٜتغييط ٔييبثس
 -9زض ٔبز )5( ٜثؼس اظ ػجبضت « تكىُٞبي نٙفي فؼبَ» ػجبضت « اظ جّٕ ٝآغا٘ؽٞب ٔ ٚؤؾؿبت ذٛزضٚي وطائ ٚ ٝب٘ـٙس آٖٞب»  ٚثؼس اظ
ػجـبضت «اعالػبت ٔطثٛط ضا» ػجبضت «ثٙب ث ٝزضذٛاؾت قٟطزاضي ٞط قٟط اظ وبضٌطٛٔ ٜٚضٛع ٔبز )10( ٜايٗ آييٗ٘بٔ »ٝاضبفٔ ٝيقٛز
ٔ -10تٗ ٔبز )7( ٜث ٝػجبضت « تب ظٔبٖ تسٚيٗ  ٚاثالؽ ضٛاثظ ايٕٙي حُٕ٘ٚمُ ثبض يب ٔؿبفط ،آٖ ثرف اظ آييٗ٘بٔٞٝب  ٚزؾتٛضاِؼُٕٞبي جبضي
ٔطثٛط ث ٝايٕٙي حُٕ٘ٚمُ جبزٜاي ثبض يب ٔؿبفط و ٝلبثُاؾتفبز ٜزض ايٕٙي حُٕ٘ٚمُ ثبض ٔ ٚؿبفط زض قٟط حٔ ٝٔٛيثبقس ٔالن ػُٕ
اؾت» تغييط ٔييبثس
 -11زض ٔبز )8( ٜثؼس اظ ػجبضت « تكىيُقس »ٚ ٜػجبضت « ٔغبثك آييٗ٘بٔٞٝبي ا٘ضجبعي ٔطثٛط و ٝثطاثط ٔمطضات زض ٔطاجغ شيهالح
تهٛيتقس ٜيب ٔيقٛز» اضبفٔ ٝيقٛز
زض ٔبز )10( ٜثؼس اظ ػجبضت « اجطاي ٔفبز» ػجبضت « ٔبز »)5( ٜاضبفٔ ٝيقٛز ٔ ٚتٗ ظيط ثٝػٛٙاٖ ثٙس «ٞـ ث ٝايٗ ٔبز ٜاِحبق ٔيقٛز
«ٞـ ـ ٕ٘بيٙسٌبٖ زؾتٍبٜٞبي اجطايي ٔطثٛط اؾتبٖ حؿت ٔٛضٛػ
.زثيط ٞيئت زِٚت ـ ٔجيس زٚؾتؼّي

