قانون نوسازي و عمران شهري مصوب  7437/9/7با اصالحات بعدي
٦بدٮ ٪ -1٭سبصي  ٬ي٧شا ٬ ٨اغالحبت اسبسي  ٬تأ٦ي٪ ٩يبص٫٦ذيٰبي ضٱشي  ٬احذاث  ٬اغالح  ٬ت٭سعًٯ ً٦عبثش ٬
ايدبد پبس٘ ٰب  ٬پبسٚيٰٝ٫ب (ت٭ٖٟٓبٮ ٰب) ٦ ٬يذاٰ ٨ب  ٬حٓم ٟ٪ ٬ٱذاسي پبسٰ٘ب  ٬ثعبٌٰعبي ي٧ع٭٦ي ٦٭خع٭د ٬
تأ٦ي  ٩سبيش تأسيسبت ٦٭سد ٪يبص ي٧٭٦ي ٪ ٬٭سبصي ٦حالت ٦ ٬شاٖجت دس سضذ ٦ت٫بست ٦ ٬٭ص ٨٬ضٱشٰب اص ٬نبيّ
اسبسي ضٱشداسيٰب است  ٬ضٱشداسي ٰب دس اخشاي ٬نبيّ ٦زٚ٭س  ّ٣ٛ٦ثٯ تٱيٯ ثش٪ب٦ٯٰبي اسبسي ٗ٪ ٬طٯٰعبي
خب٦ى ٰست٫ذ.
٦بدٮ  - 2دس ضٱش تٱشا ٨اص تبسيخ اْ ٠٬ش٬سدي٦٩بٮ  ٬ 1348دس سبيش ضٱشٰب اص تبسيخي ٚٯ ٬صاست ٚط٭س تًيعي٬ ٩
ايال٫ٚ ٤ذ ثش ٣ٚيٯ اساؾي  ٬سبخت٧بٰ٨ب ٦ ٬ستحذثبت ٬اٖى دس ٦حذ٬دٮ ٖب٪٭٪ي ضٱش يع٭اسؼ خعبظ سعب ٪ٯ ثعٯ
٦أخز پ٫ح دس ٰضاس ثٱبي آ٪ٱب ٚٯ قجٕ ٗ٦شسات ايٖ ٩ب٪٭ ٨تًيي ٩خ٭اٰذ ضذ ثشٖشاس ٦يض٭د .ضٱشداسيٰب ٫ٓ٣ٛ٦عذ
ثش اسبس ٗ٦شسات ايٖ ٩ب٪٭ ٨ي٭اسؼ ٦زٚ٭س سا ٬غ٭ٚ ٠شدٮ ٫٦ ٬حػعشا ثعٯ ٦ػعشِ ٪٭سعبصي  ٬ي٧عشا ٨ضعٱشي
ثشسب٫٪ذ٦ .ػشِ ٬خ٭ٮ حبغ ١اص اخشاي ايٖ ٩ب٪٭ ٨دس َيش ٦٭اسد ٦ػشح دس ايٖ ٩ب٪٭ ٨دس ح ٥ٛتػشِ َيشٖعب٪٭٪ي
دس ا٦٭ا ٠د٢٬ت خ٭اٰذ ث٭د.
تجػشٮ  : 1تشتيت ٧٦يضي  ٬تطخيع  ٬قشص ٬غ٭ ٠ي٭اسؼ ٦زٚ٭س  ٬تشتيت تًيي٪ ٩سجتي اص ٖي٧ت ٣٦عٚ ٙعٯ دس
ٰش ضٱش ثب ت٭خٯ ثٯ ٗ٦تؿيبت  ٬ضشايف خبظ اٖتػبدي ٦أخز دسيبْت ي٭اسؼ ٖشاس ٦يٞيشد ثٯ ٦٭خت آئي٪٩ب٦ٯاي
ٚٯ اص قشِ ٬صاست ٚط٭س ت٫هي ٬ ٥ثٯ تػ٭يت ٰيأت ٬صيشا٦ ٨يسسذ تًيي ٬ ٩اخشا خ٭اٰذ ضذ.
تجػشٮ  : 2دس ضٱش تٱشا ٨ا٦ال٘ ٦ؤديب٪ي ٚٯ ٦د٧٭و ي٭اسؼ ٰش ي ٙاص آ٪ب ٨دس سب ٠تب ٦ج ٍ٣يٰ ٙعضاس  ٬پب٪ػعذ
سيب ٠ثبضذ ثخط٭دٮ ٦يض٭د  ٬دس سبيش ضٱشٰب ا٪دٰ٩٧بي ضٱش ٦يت٭ا٫٪ذ ثب تأييذ ٬صاست ٚط٭س ت٧ب ٤يب ٖس٧تي اص
ي٭اسؼ ا٦ال٘ ٣ٚيٯ ٦ؤديب٪ي سا ٚٯ ٦د٧٭و ي٭اسؼ ٰش ي ٙاص آ٪ب ٨قجٕ ٗ٦شسات ايٖ ٩عب٪٭ ٨دس سعب ٠تعب ٦ج٣عٍ
يٛٱضاس  ٬پب٪ػذ سيب ٠ثبضذ ثب ت٭خٯ ثٯ ٗ٦تؿيبت خبظ اٖتػبدي ضٱش ثب ا٪تطبس آٞٱي ٦طع٧٭ ٠ثخطع٭دٞي ٖعشاس
دٰ٫ذ.
تجػشٮ  : 3دس ضٱش تٱشا ٨اص اْ ٠٬ش٬سدي٦ ٩بٮ  ٬ 1348دس سبيش ضعٱشٰب اص تعبسيخي ٚعٯ ٬صاست ٚطع٭س اخعشاي
ٗ٦شسات اي٦ ٩بدٮ سا ايال٦ ٤ي ٫ٚذ ي٭اسؼ سكح ضٱش  ٬سبيش ي٭اسؼ دسيبْتي اص اساؾي  ٬سعبخت٧ب٪ٱبي ضعٱشي
ُ٣٦ي ٦يض٭د.
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تجػشٮ  : 4يال٬ٮ ثش ي٭اسؼ ٦زٚ٭س دس ٦بدٮ  2حٕ ٦شَ٭ثيت ٰ ٬ش ٪٭و دسآ٦ذ ديٟشي ٚٯ دس اثش اخشاي ايٖ ٩عب٪٭٨
تحػي ١ض٭د ٫٦حػشا ثٯ ٦ػشِ ٪٭سبصي  ٬ي٧شا ٨ضٱشي خ٭اٰذ سسيذ.
تجػشٮ  : 5ثشاي تأ٦يٰ ٩ضي٫ٯٰبي اداسي ٬ ٬غ٭ ٠ي٭اسؼ ٦٭ؾ٭و اي٦ ٩بدٮ  ٬تدٱيعض ٚعبدس ْ٫عي  ٬اداسي خٱعت
اخشاي ايٖ ٩ب٪٭ ٨ضٱشداسيٰب ٦ي ت٭ا٫٪ذ حذاٚثش تب ٦يضا ٨دٮ دسغذ دسآ٦ذ ٬غ٭٢ي ٦٭ؾ٭و ايعٖ ٩عب٪٭ ٨سا قجعٕ
ث٭دخٯ اي ٚٯ ثٯ تػ٭يت ا٪د ٩٧ضٱش  ٬تأييذ ٬صاست ٚط٭س خ٭اٰذ سسيذ ثٯ ٦ػشِ ثشسب٫٪ذ ٦ ٬ػشِ ثيص اص ايع٩
٦يضا ٨اص دسآ٦ذ حبغ ١اص اخشاي ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ ٰيچ ٬خٯ ٦دبص ٪يست.
تجػشٮ  : 6ضٱشداسي ٰب ٦ي ت٭ا٫٪ذ دس ي٣٧يبت ٪٭سبصي اص ٦ح ١دسآ٦ذ ٦بدٮ  2ايعٖ ٩عب٪٭ ٨سٖ٧عي ثعٯ سعبخت٧ب٨
دثستب ٨اختػبظ دٰ٫ذ.
٦بدٮ  - 3دس ٦٭سد ي٭اسؼ سكح ضٱش  ٬اساؾي  ٬سبخت٧بٰ ٨بئي ٚٯ دس اخشاي ايٖ ٩ب٪٭ ٨دس ٰعش يع ٙاص ضعٱشٰب
ُ٣٦ي ٦يٞشدد ثٗبيبي ٦كب ٢جبت ضٱشداسي َيشٖبث ١ت٭إْ  ٬ثخط٭دٞي است  ٬دس غ٭ست ثش٬ص اخعتالِ دس اغع١
ي٭اسؼ قجٕ ٦بدٮ ٖ 77ب٪٭ ٨ضٱشداسي ٰب ي ١٧خ٭اٰذ ضذ ٢٬ي ٰش ٞبٮ ٦ؤديب ٨ي٭اسؼ ٦زٚ٭س نشِ ي ٙسعب ٠اص
تبسيخ اخشاي ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ ضٱشداسي ٦شاخًٯ ٪ ٬سجت ثٯ پشداخت اغ ١ثذٰي خ٭د دس ٰش ٦شح٣ٯ ٚعٯ ثبيعذ ٗ٪عذا
اٖذا٫٫ٚ ٤ذ  ٬يب ٖشاس تٗسيف حذاٚثش سٯ سب٢ٯ ثب ٫٦ه٭س ٧٪٭د ٨س٭د غذي ضص اص تبسيخ تٗسعيف ثعب ضعٱشداسي
ثٟزاس٪ذ اص پشداخت صيب ٨ديشٚشد  ٬خشائ٦ ٥تًٗ٣ٯ ً٦بِ خ٭اٰ٫ذ ث٭د.
تجػشٮ  : 1دس ٦٭سد ٦ؤديب٪ي ٚٯ ثٗبيبي ثذٰي آ٪ب ٨ثبثت ي٭اسؼ سكح ضٱش  ٬اساؾي  ٬سبخت٧بٰ٨ب ٦ ٬سعتحذثبت
ثيص اص پب٪ضدٮ ٰضاس سيب ٠ثبضذ ٖشاس تٗسيف ثب اخز ٬ثيٗٯ  ٬ت٫هي ٥س٫ذ سس٧ي ثٯ ي٦ ١٧يآيذ.
تجػشٮ  : 2ضٱشداسي  ّ٣ٛ٦است حذاٚثش نشِ پب٪ضدٮ س٬ص ثًذ اص ٦شاخًٯ ٦ؤدي ٦يضا ٨ثعذٰي ا ٬سا س٬ضع ٬ ٩ثعب
دسيبْت ٦كب٢جبت خ٭د ٗ٪ذا يب ثب ٖشاس تٗسيف ثٯ تشتيت ْ٭ٔ ٓ٦بغب حسبة غبدس ٫ٚذ.
٦بدٮ  - 4ثٱبي اساؾي  ٬سبخت٧بٰ ٨ب ٦ ٬ستحذثبت ٦زٚ٭س دس ٦بدٮ  2ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثش ٦ج٫بي ٧٦يضي ضٱشداسي تًيي٩
 ٬ايال ٤خ٭اٰذ ضذ  ٬ضٱشداسيٰبي ٦ط٧٭٦ ٠بدٮ ٫ٓ٣ٛ٦ 2ذ حذاٚثش نشِ د ٬سب ٠اص تبسيخ ض٧٭٧٦ ٠يعضيٰعبي
٦زٚ٭س سا ثب سيبيت ؾ٭اثف ري ١ثٯ ي ١٧آ٬س٪ذ ٦ ٬بداٚ ٤ٯ ٧٦يضي ثٯ ي٪ ١٧يب٦ذٮ ثٱعبئي ٚعٯ اص قعشِ ٦ب٢ع ٙيعب
٦بٛ٢ي ٩يب ٖبئٗ٦ ٥ب ٤يب ٧٪بي٫ذٞبٖ ٨ب٪٭٪ي آ٪ٱب ثشاسبس اي ٩ؾ٭اثف تًيي ٬ ٩ايال٦ ٤يٞشدد ٦ال٘ ي٧ع٦ ١حسع٭ة
خ٭اٰذ ضذ.
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ثٱبي اساؾي قجٕ ٖي٧ت ٫٦كٗٯاي خ٭اٰذ ث٭د ٚٯ ٬سي٣ٯ ٬صاست ٚط٭س ٬ ٬صاست داسائي ثب ٚست اقعالو اص ٦شاخعى
٦ح٣ي تًيي ٬ ٩ثٯ تػ٭يت ٰيأت ٬صيشا ٨سسيذٮ ثبضذ  ٬ثٱبي سبخت٧بٰ٨ب ٦ ٬ستحذثبت ثشاسبس ؾ٭اثكي خ٭اٰذ
ث٭د ٚٯ ٬صاستخب٪ٯٰبي ٚط٭س  ٬آثبدا٪ي ٦ ٬س ٩ٛتًيي٧٪ ٩٭دٮ  ٬ثٯ تػ٭يت ٰيأت ٬صيشا ٨سسيذٮ ثبضذ.
تجػشٮ  : 1دس ٦٭سد ٚبسخب٪ٯٰب ٚ ٬بسٞبٮ ٰب ٦ ٬ؤسسبت غً٫تي  ٬اٖتػبدي  ٬ي٧٣ي ْٗف ٖي٧ت ص٦عي ٬ ٩سعبخت٧ب٨
٦ال٘ پشداخت ي٭اسؼ ٖشاس خ٭اٰذ ٞشْت.
تجػشٮ  : 2دس ٫٦بقٗي اص ٦حذ٬دٮ ضٱش ٚٯ آة ٦طش٬ة ٢٭٢ٯ ٚطي  ٬ثشٔ يب يٛي اص آ٪ٱب دس دستشس سعب٫ٚي ٩آ٨
٫٦كٗٯ ٞزاسدٮ ٪طذٮ ثبضذ ثبثت ٰش ي ٙاص آ٪ٱب ٚٯ تأ٦ي٪ ٩طذٮ  25دسغذ اص ي٭اسؼ ٗ٦شس ٚسش ٦عيٞعشدد ٢٬عي
ص٦يٰ٩بي ثبيش ٬اًٖٯ دس آ٫٦ ٨بقٕ ٦ط٧٭ ٠اي ٩ثخط٭دٞي ٪خ٭اٰ٫ذ ضذ.
تجػشٮ ٦ : 3بٛ٢ي٦ ٬ ٩تػشْي ٩ا٦ال٘ ٫ٓ٣ٛ٦ذ دس ٧٦يضي اساؾي  ٬سبخت٧بٰ ٨ب ٦ ٬ستحذثبت ثب ٦أ٦٭سي٧٦ ٩يعضي
ٰٛ٧بسي ٫٫ٚذ ٰ ٬ش ٞبٮ اص ا٪دب ٤اي ٩ت٣ٛيّ خ٭دداسي ٫٫ٚذ ٦أ٦٭سي٧٦ ٩يضي دس ٦٭سد اساؾي ثبيش يب ثذ ٨٬حػعبس
ثب تطخيع ي٣ي ا٢شأس  ٬دس ٦٭سد سبخت٧بٰ ٨ب  ٬ثبَبت  ٬اساؾي ٦حػ٭س ثب ايالٚ ٤تجي ٖج٣ي  ٬ثب حؿ٭س ٧٪بي٫عذٮ
دادستب٬ ٨اسد  ٙ٣٦ضذٮ ا٬سأ ٧٦يضي سا ت٫هي ٥خ٭اٰ٫ذ ٧٪٭د.
تجػشٮ  : 4ؾ٭اثف ٦زٚ٭س دس اي٦ ٩بدٮ ثشاي تٗ٭ي ٥ص٦ي ٬ ٩يب سبخت٧ب ٨ثبيذ سبدٮ ٦ ٬طخع  ٬س٬ض ٩ثبضذ.
٦بدٮ ٦ - 5حذ٬دٮ ٖب٪٭٪ي ٰش ضٱش ٧ٰ ٬چ٫ي ٩ؾ٭اثف ٦زٚ٭س دس ٦بدٮ  4ت٭سف ضٱشداسي ثٯ قشٔ ٗ٦تؿعي خٱعت
اقالو ي٧٭ ٤ايال ٤خ٭اٰذ ضذ  ٬دس ضٱشٰبي ٦ط٧٭٦ ٠بدٮ  2ايعٖ ٩عب٪٭٦ ٨عبٛ٢ي ٩ص٦عيٰ٩عب  ٬سعبخت٧بٰ٨عب ٬
٦ستحذثبت ٬اٖى دس ٦حذ٬دٮ ضٱش يب ٖبئٗ٦ ٥ب ٤يب ٧٪بي٫ذٞبٖ ٨ب٪٭٪ي آ٪ب٫ٓ٣ٛ٦ ٨ذ نشِ ضص ٦بٮ اص تبسيخ ايعال٤
ضٱشد اسي ٦طخػبت ٚب ٙ٣٦ ١٦سا ثب تًيي ٩ثٱب ثٯ تٓٛيٰ ٙش ٖكًٯ  ٙ٣٦ثٯ تشتيت ٗ٦عشس دس ٦عبدٮ ٚ 4تجعب ثعٯ
ضٱشداسي ايال ٤داس٪ذ ٰ ٬ش ٞبٮ دس ٦ٱ٣ت ٗ٦شس ٪سجت ثٯ ايال ٤ثٱب اٖذا٫٫ٛ٪ ٤ذ ي٭اسؼ ٦تًٗ٣ٯ ثشاي ٦ذت تعأخيش
ثٯ د ٬ثشاثش اْضايص خ٭اٰذ يبْت.
٦بدٮ ٰ - 6ش ٞبٮ پس اص ايال ٤ؾ٭اثف قجٕ ٦بدٮ ٖ ٬ 5كًيت ٧٦يضي ٣ً٦٭ ٤ض٭د ٚٯ ثٱعبي ايعال ٤ضعذٮ اص قعشِ
٦ب ٙ٢يب ٖبئٗ٦ ٥ب ٤يب ٧٪بي٫ذٮ ٖب٪٭٪ي ا٧ٚ ٬تش اص ٰٓتبد دسغذ (ٖ )%77ي٧ت  ٙ٣٦ثش قجٕ ٦بدٮ  4ايٖ ٩عب٪٭ ٨اسعت
٦بثٯ ا٢تٓب٬ت ي٭اسؼ اص تبسيخ ثشٖشاسي تب تبسيخ ٖكًيت ٧٦يضي ثٯ د ٬ثشاثش اْضايص خ٭اٰذ يبْت.
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٦بدٮ  - 7ضٱشداسي ثبيذ پبيب٧٦ ٨يضي ٰش ٫٦كٗٯ سا ثٯ ٬سي٣ٯ ٪طش آٞٱي دس خشايذ ٚثيشا ٪تطبس  ٬ا٢ػعبٔ آ ٨دس
ً٦بثش ي٧٭٦ي ٬ ٬سبئٗ٦ ١تؿي ديٟش ثٯ اقالو ٦بٛ٢ي ٩آ٫٦ ٨كٗٯ ثشسب٪ذ  ٬ثٯ يال٬ٮ ٪تيدٯ ٧٦يضي ٰش  ٙ٣٦سا ثعٯ
٬سي٣ٯ پست ثٯ ٦ب ٙ٢اقالو دٰذ.
٦ؤديب ٨ي٭اسؼ ٪يض ٦يت٭ا٫٪ذ ثٯ ٦شاخى ٦شث٭ـ ٚٯ دس آٞٱي ٦زٚ٭س تًيي ٩خ٭اٰذ ضذ ٦شاخًٯ  ٬اص ٪تيدٯ ٧٦يعضي
اقالو حبغ٧٪ ١بي٫ذ دس غ٭ستي ٚٯ ٪سجت ثٯ ٧٦يضي خ٭د ايتشاؼ داضتٯ ثبض٫ذ ٦يت٭ا٫٪عذ نعشِ اٱعبس ٦عبٮ اص
تبسيخ ٪طش آٞٱي دس خشايذ د ئ٦ ٬ ١ذاس٘ ايتشاؼ خ٭د سا ثٯ ٧ٚيسي٭ ٨سسيذٞي ٦زٚ٭س دس ٦بدٮ  8ايٖ ٩عب٪٭٨
تس٣ي ٥داس٪ذ  ٬دس غ٭ست يذ ٤ايتشاؼ ٧٦يضي ٖكًي خ٭اٰذ ث٭د.
٦بدٮ  - 8ايتشاؾبت ساخى ثٯ ٧٦يضي دس ٦٭سد اختالِ ٦سبحت اساؾي ٦ ٬ستحذثبت ٦ ٬حٖ٬ ١٭و  ٬ ٙ٣٦تكجيٕ
٦طخػبت  ٙ٣٦ثب ؾ٭اثف ٦٭ؾ٭و ٦بدٮ  4ايال ٤ضذٮ اص قشِ ضٱشداسي دس ضٱشٰبي ٦ط٧٭٦ ٠بدٮ  2ايٖ ٩ب٪٭٬ ٨
ٰ٧چ٫ي ٩سسيذٞي ثٯ ايتشاؾبت ساخى ثٯ اسصيبثي ا٦ال٘  ٬حٗ٭ٔ ٚست  ٬پيطٯ ٦ ٬يضا ٨آ٦ ٨شثع٭ـ ثعٯ اخعشاي
قشح ٰبي ٪٭سبصي  ٬اغالح  ٬ت٭سًٯ ً٦بثش دس ٣ٚيٯ ضٱشداسيٰبي ٚط٭س دس ٧ٚيسي٭٪ي ٦شٚت اص سعٯ ٓ٪عش اْعشاد
٦ح٣ي ثػيش ٦ ٬ك٣ى دس تٗ٭ي ٥ا٦ال٘ ٚٯ يٓ٪ ٙش آ ٨اص قشِ ا٪د ٩٧ضعٱش  ٬يعٓ٪ ٙعش اص قعشِ سئعيس دادٞعبٮ
ضٱشستب ٬ ٨يٓ٪ ٙش اص قشِ ٬صاست ٚط٭س تًيي٦ ٩ي ض٭د ثٯ ي ١٧خ٭اٰذ آ٦ذ ،تػ٧ي ٥اٚثشيت ايؿبء ٧ٚيسي٭٨
دس اي٦ ٩٭سد ٖكًي  ٬ص ٤ا خشا است  ٬سسيذٞي ثٯ سبيش اختالْبت ٪بضعي اص اخعشاي ايعٖ ٩عب٪٭٫٦ ٨حػعشا دس
غالحيت ٧ٚيسي٭ ٨سْى اختالِ ٦٭ؾ٭و ٦بدٮ ٖ 77ب٪٭ ٨ضٱشداسي ٦يثبضذ.
تجػشٮ  : 1تطشيٓبت سسيذٞي  ٬پشداخت حٕ ا٢ضح٧ٯ ايؿبء ٧ٚيسي٭ ٨قجٕ آئي٪ ٩ب٦ٯاي ٚٯ ثعٯ تػع٭يت ٬صاست
ٚط٭س خ٭اٰذ سسيذ ٦طخع ٦ي ض٭د٬ .صاست ٚط٭س تًذاد ٧ٚيسي٭ٰ٨بي سسيذٞي ٧ٚ ٬يسي٭ٰ٨بي سْى اختالِ
سا دس ٰش ضٱشداسي ثب ت٭خٯ ثٯ ٬سًت ضٱش ٦ ٬يضا ٨ايتشاؾبت تًيي٦ ٩ي ٫ٚذ.
تجػشٮ ٖ : 2ج٭ ٠ايتشاؼ ٦ؤدي ساخى ثٯ ٧٦يضي دس ٧ٚيسي٭٦ ٨بدٮ ٦ 8٭ٚ٭ ٠ثٯ آ ٨است ٚٯ ي٭اسؼ  ٙ٣٦خ٭د سا
ثشاسبس ايال ٤ثٱبيي ٚٯ خ٭د ٦ب ٙ٢قجٕ ٦بدٮ ٧٪ 4٭دٮ است ثپشداصد  ٬س٪٬٭ضت يب ْت٭ٚپي ٖجؽ پشداخعت سا ثعٯ
ؾ٧ي٧ٯ ثش ٜايتشاؼ ثٯ دْتش ضٱشداسي ثشاي اسسب ٠ثٯ ٧ٚيسي٭ ٨تس٣ي٫ٚ ٥ذ ٟ٦ش ايٛ٫ٯ ثٱعبي ايعال ٤ضعذٮ اص
قشِ ٦ب٦ ٙ٢ط٧٭ ٠حذ ٪ػبة ثخط٭دٞي ثبضذ.
٦بدٮ ٧٦ - 9يضي ٰبئي ٚٯ قجٕ ٗ٦شسات ايٖ ٩ب٪٭ ٨اص قشِ ضٱشداسي ثٯ ي ١٧آيذ تعب پع٫ح سعب٦ ٠عال٘ ٬غع٭٠
ي٭اسؼ خ٭اٰذ ث٭د ٟ٦ش ايٛ٫ٯ نشِ اي٦ ٩ذت تُييشات ٣ٚي دس اييب ٙ٣٦ ٨دادٮ ض٭د ثٯ ٪ح٭ي ٚعٯ ٖي٧عت آ ٨سا
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ثيص اص پ٫دبٮ دسغذ اْضايص يب ٚبٰص دٰذ ٚٯ دس اي ٩غ٭ست ٦ؤدي  ّ٣ٛ٦است ٦شاتت سا ثعٯ ضعٱشداسي ايعال٤
٧٪بيذ ٦ ٬يضا ٨اْضايص يب ٚبٰص ٖي٧ت ثشاسبس ٗ٦شسات ايٖ ٩ب٪٭ ٨تًيي ٬ ٩اص سب ٠ثًذ ٦ال٘ ٬غ٭ ٠خ٭اٰذ ضذ.
ضٱشداسي ٰبي ٦ط٧٭ ٠ايٖ ٩ب٪٭٫ٓ٣ٛ٦ ٨ذ ٰش پ٫ح سب ٠يٛجبس ٧٦يضي ي٧٭٦ي سا تدذيذ ٫٫ٚذ ٰ ٬ش ٞعبٮ دس پبيعب٨
٦ذت پ٫ح سب ٠تدذيذ ٧٦يضي ثٯ ي٪ ١٧يب٦ذٮ ثبضذ ٧٦يضي ٖج٣ي تب ايال٪ ٤تيدٯ ٧٦يضي خذيذ ً٦تجش خ٭اٰذ ث٭د.
٦بدٮ  - 17ي٭اسؼ ٰش سب ٠دس اْ ٠٬ش٬سدي٦ ٩بٮ آ ٨سب ٠تحٕٗ ٦ييبثذ  ٬ثبيذ حذاٚثش تب پبيعب٧ٰ ٨عب ٨سعب ٠ثعٯ
ضٱشداسي پشداخت ٞشدد.
تجػشٮ  : 1اص ي٭اسؼ ٦ؤديب٪ي ٚٯ نشِ ٦ذت ٦زٚ٭س ي٭اسؼ ٦تً ٕ٣ثٯ ٰش  ٙ٣٦سا ثپشداص٪ذ دٮ دسغذ يع٭اسؼ آ٨
سب ٠ثٯ ي٫٭ا ٨خبيضٮ ٫٦ه٭س ٚ ٬سش خ٭اٰذ ضذ.
تجػشٮ  : 2سبخت٧بٰ ٨بي اسبسي ٚٯ ثٯ خبي سبخت٧بٰ ٨بي ٚٱ٫ٯ ٖ ٬ذي٧ي ٪٭سبصي  ٬تدذيذث٫ب ض٭د ثٯ ٦ذت سٯ
سب ٠اص تبسيخ ات٧ب ٤ث٫ب ٦طخع ضذٮ دس پش٬ا٪ٯ سبخت٧ب ٨اص پشداخت ي٭اسؼ ٦٭ؾ٭و ايٖ ٩ب٪٭ً٦ ٨عبِ خ٭اٰ٫عذ
ث٭د.
تجػشٮ  : 3ثٱبي اييب٪ي پبسٚيٰٝ٫بي اختػبغي دس ٰش سبخت٧ب ٨دس احتسبة ي٭اسؼ ٫٦ه٭س ٪خ٭اٰذ ضذ.
٦بدٮ ٪ - 11سجت ثٯ اساؾي ٬اٖى دس ٦حذ٬دٮ ضٱش ٚٯ ْبٖذ سبخت٧ب ٨اسبسي ث٭دٮ  ٬يب ثبٌ ضٱشي ثعٯ آ ٨اقعالٔ
٪ط٭د دس غ٭ستي ٚٯ تب ي ٙسب ٠ثًذ اص پبيب٦ ٨ٱ٣ت ٗ٦شس دس ٦بدٮ ٦ 5بٛ٢ي ٩يب ٖبئٗ٦ ٥ب٧٪ ٤بي٫ذٞبٖ ٨ب٪٭٪ي آ٪عب٨
٦طخػبت  ٬ثٱبي  ٙ٣٦خ٭د سا ثٯ ضٱشداسي ايال٫٫ٛ٪ ٤ذ ضٱشداسيٰبي ٦ط٧٭٦ ٠بدٮ  2ايٖ ٩ب٪٭٫ٓ٣ٛ٦ ٨عذ ايع٩
ٞ٭٪ٯ ا٦ال٘ سا ثٯ تػشِ دس آ٬سدٮ  ٬ثٯ ٖبئٗ٦ ٥ب٦ي ٦ب ٙ٢اص قشيٕ ٦ضايذٮ ثب سيبيت آئي٪ ٩ب٦ٯ ً٦ب٦الت ضعٱشداسي
 ٬ثشاسبس ٖي٧ت ٫٦كٗٯاي ثٯ ْش٬ش ثشسب٫٪ذ ٦ ٬كب٢جبت خ٭د سا ثٯ ا٪ؿ٧ب ٤خشائٰ ٬ ٥ضي٫ٯٰبي ٦تًٗ٣ٯ ثٯ اؾبْٯ 5
دسغذ ٖي٧ت  ٙ٣٦ثٯ س٭د ثش٪ب٦ٯ ٪٭سبصي اص ٦ح ١ثٱبي  ٙ٣٦ثشداضت ٧٪٭دٮ ٦بثٗي سا دس حسبة سعپشدٮ ثبثعت
ضٱشداسي دس ثبٟ٪ ٙ٪ٱذاسي ٫٫ٚذ تب د س غ٭ست ٦شاخًٯ ٦بٛ٢ي ٩يب ٧٪بي٫ذٞبٖ ٨ب٪٭٪ي آ٪ب ٨دس ٗ٦بث ١اخز سسيذ ثٯ
آ٪ٱب پشداخت ض٭د ٰ ٬ش ٞبٮ نشِ دٮ سب٦ ٠ب ٙ٣٦ ٙ٢يب ٧٪بي٫ذٞبٖ ٨ب٪٭٪ي آ٪ب٦ ٨شاخًٯ ٧٫٪بي٫ذ ٬خ٭ٮ ٦زٚ٭س ثعٯ
حسبة دسآ٦ذ ٪٭سبصي ٫٦ه٭س خ٭اٰذ ضذ.
تجػشٮ ٰ : 1ش ٞبٮ ٦بٛ٢يت ٦ ٙ٣٦ح ١اختالِ ثبضذ ٦ذت  17سب٦ ٠زٚ٭س دس اي٦ ٩بدٮ اص تبسيخ غذ٬س ح٪ ٥ٛٱعبئي
٦ج٫ي ثش سْى اختالِ ضش٬و ٦يض٭د.
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تجػشٮ  : 2سبخت٧ب ٨اسبسي ٦زٚ٭س دس ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ سبخت٧ب٪ي اقالٔ ٦ي ٞشدد ٚعٯ اسصش آ ٨ثشاسعبس ؾع٭اثف
٫٦ذسج دس ٦بدٮ  4ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثشاثش حذاٖ ١ثيست دسغذ ثٱبي  ١ٚص٦ي ٩ثبضذ ٦شخى سسيذٞي ثٯ اختالِ حبغع٣ٯ
دس اي٦ ٩٭سد ٧ٚيسي٭٦ ٨زٚ٭س دس ٦بدٮ  8ايٖ ٩ب٪٭ ٨است.
تجػشٮ  : 3ضٱشداسي  ّ٣ٛ٦است ٬ؾى ا٦ال٘ ٦ط٧٭ ٠اي٦ ٩بدٮ سا ٖج ١اص ا٪تطبس آٞٱي ٦ضايذٮ ثب حؿ٭س ٧٪بي٫عذٮ
دادستب ٨ضٱشستب ٨غ٭ست ٦د٣س ٫ٚذ.
تجػشٮ  : 4دس غ٭ستي ٚٯ ٦بٛ٢ي ٩ايٟ٫٭٪ٯ اساؾي ٖج ١اص ا٪تٗبٖ ٠كًي ٦ ٙ٣٦طخػبت ثٱعبي ٣٦ع ٙخع٭د سا ثعٯ
ضٱشداسي ايال ٤داس٪ذ  ٬ي٭اسؼ  ٬خشائ٦ ٥شث٭ـ سا ٗ٪ذا ثپشداص٪ذ ي٣٧يبت ضٱشداسي دس ٰش ٦شح٣عٯاي ٚعٯ ثبضعذ
٦ت٭ّٖ خ٭اٰذ ضذ.
٦بدٮ  - 12ضٱشداسيٰبي ٦ط٧٭٦ ٠بدٮ  2ايٖ ٩ب٪٭٫ٓ٣ٛ٦ ٨ذ نشِ د٦ ٬بٮ اص تبسيخ اٗ٪ؿبء ٦ٱ٣ت ٗ٦شس دس ٦عبدٮ 17
٦طخػبت ٦ؤديب٪ي سا ٚٯ ٪سجت ثٯ پشداخت ي٭اسؼ ا٦ال٘ خ٭د اٖذاٛ٪ ٤شدٮا٪ذ ثٯ ٦ؤسسبت ثشٔ ٞ ٬عبص تسع٣ي٥
٫٫ٚذ ٦ ٬ؤسسبت ٦زٚ٭س ٫ٓ٣ٛ٦ذ ثب ايال٦ ٤ٱ٣ت د٦ ٬بٰٯ ثٯ ٦ؤدي ٰش ٞبٮ ٦كب٢جبت ضٱشداسي تعب اٗ٪ؿعبء ٦ٱ٣عت
٬غ٭٪ ٠ط٭د ٪سجت ثٯ ٖكى ثشٔ ٞ ٬بص ٦ح ١سٛ٭٪ت ٛ٣٦ي ا ٬اٖذا٫٫ٚ ٤ذ.
تجػشٮ  :آئي٪ ٩ب٦ٯ اخشائي اي٦ ٩بدٮ ثٯ ٬سي٣ٯ ٬صاست ٚط٭س ٬ ٬صاست آة  ٬ثشٔ ت٫هي ٬ ٥پعس اص تػع٭يت ٰيعأت
د٢٬ت ثٯ ٦٭سد اخشا ٞزاسدٮ ٦يض٭د.
٦بدٮ  - 13دس ٰش ٦٭س د ٚٯ ي٭اسؼ يب حٕ ٦شَ٭ثيت ٦٭ؾ٭و ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ ي ٙ٣٦ ٙتًٞ ٕ٣يعشد ٖ ٬كًعي ٞعشدد
يال٬ٮ ثش ٦بٚ ٙ٢ٯ ٦سئ٭ ٠پشداخت است يي٬ ٙ٣٦ ٩سي٣ٯ تأ٦ي٦ ٩كب٢جبت ضٱشداسي ث٭دٮ  ٬ضعٱشداسي ٣ٛ٦عّ
است دس غ٭ستي ٚٯ ٦ب ٙ٢ي٭اسؼ يب حٕ ٦شَ٭ثيت سا نشِ ٦ٱ٣تٰبي ٗ٦شس ثب سيبيت آئي٪ ٩ب٦ٯ ٦زٚ٭س دس تجػشٮ
٦ 1بدٮ ٪ 2پشداصد ثب غذ٬س اخشائيٯ ٪سجت ثٯ ٬غ٭ ٠ق٣ت خ٭د اص ٦ب ٙ٢يب استيٓبء آ ٨اص يي ٙ٣٦ ٩اٖذا٫ٚ ٤ذ.
تجػشٮ  : 1اداسات  ٬د٬ائش اخشاي ثجت ث٫ب ثٯ تٗبؾبي ضٱشداسي  ّ٣ٛ٦ثٯ غذ٬س اخشائيٯ  ٬تًٗيت ي٣٧يبت اخشايعي
قجٕ ٗ٦شسات ٦شث٭ـ ثٯ اخشاي اس٫بد سس٧ي ص ٤ا خشا ٦يثبضذ.
تجػشٮ  : 2دس ٖجب ٠اخشائيٯٰبي غبدسٮ ٦شث٭ـ ثٯ اي٦ ٩بدٮ ثبصداضت ضخع ٦ؤدي ٦دبص ٪يست.
٦بدٮ ٦ - 14ؤديب٪ي ٚٯ تب پبيبٰ ٨ش سب ٠ي٭اسؼ ٗ٦شس دس ايٖ ٩ب٪٭ ٨سا ٪پشداص٪ذ اص آَبص سب ٠ثًذ ٣٦ض ٤ثٯ پشداخعت
غذي ٪ٯ صيب ٨ديشٚشد دس سب ٠ثٯ ٪سجت ٦ذت تأخيش خ٭اٰ٫ذ ث٭د  ٬ضٱشداسي  ّ٣ٛ٦است پس اص پبيب ٨ضص ٦بٮ
ا ٠٬سب ٠ثًذ قجٕ ٗ٦شسات ٦بدٮ  13ايٖ ٩ب٪٭٪ ٨سجت ثٯ استيٓبي ٦كب٢جبت خ٭د اٖذا٫ٚ ٤ذ.
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٦بدٮ  - 15ضٱشداسيٰبي ٦ط٧٭٦ ٠بدٮ  2ايٖ ٩ب٪٭٫ٓ٣ٛ٦ ٨ذ ثب ساٰ٧٫بئي ٬صاست ٚط٭س ثش٪ب٦ٯ ي٣٧يعبت ٪٭سعبصي ٬
ي٧شا ٬ ٨اغالحبت ضٱش سا ثشاي ٦ذت پ٫ح سب ٠ثشاسبس ٗ٪طٯ خب٦ى ضٱش  ٬دس غ٭ستي ٚعٯ ْبٖعذ ٗ٪طعٯ خعب٦ى
ثبض٫ذ ثشاسبس احتيبخبت ؾش٬سي ضٱش  ٬ثب سيبيت ا٢٬٭يت آ٪ٱب دس حذ٬د ٫٦بثى ٦ب٢ي ٗ٦شس دس ايٖ ٩ب٪٭ ٬ ٨سعبيش
اٛ٦ب٪بت ٦ب٢ي ضٱشداسي ت٫هيٚ ٥شدٮ  ٬پس اص تػ٭يت ا٪د ٩٧ضٱش  ٬تأييذ ٬صاست ٚطع٭س قعشحٰعبي ٦شثع٭ـ سا
ثشاسبس آ ٨اخشا ٫٫ٚذ.
٦بدٮ  - 16ضٱشداسي ٰب ٫ٓ٣ٛ٦ذ ثشاي ٰش ي ٙاص قشح ٰبي ٪٭سبصي  ٬ي٧شا ٬ ٨ايدبد تأسيسبت ضٱشي  ٬ت٭سعًٯ ٬
احذاث  ٬اغالح ً٦بثش ثذ٬ا ٗ٪طٯ ٚب٣٦ي تٱيٯ  ٬سپس ت٭سف ٰيأت ٰبي اسصيبثي ْٱشست خعبً٦ي حعب٬ي ٗ٦عذاس
٦سبحت  ٬تًذاد اضدبس ٦ ٬يضا ٨حٕ سيطٯ ٰش ٚ ٙ٣٦ٯ دس ً٦شؼ ي٣٧يبت ٖشاس ٦ي ٞيشد  ٬تػشِ ٦عي ضع٭د ثعب
تًيي ٩ثٱبي ٰش ي ٙاص آ٪ٱب ثش اسبس ٦بدٮ  18ايٖ ٩ب٪٭٧ٰ ٬ ٨چ٫ي٦ ٩يضا٦ ٨شَ٭ثيتي ٚٯ ٦ب ّ٣ٛ٦ ٙ٢ثٯ پشداخعت
آ٦ ٨يثب ضذ  ٬دس غ٭ست اٛ٦ب٪ ٨ب٦ ٤ب ٬ ٙ٢ض٧بسٮ پال٘  ٙ٣٦ت٫هي٧٪ ٥٭دٮ  ٬ؾ ٩٧تعأ٦ي ٩ايتجعبس ٚعبْي ثعشاي
تػ٭يت ا٪د ٩٧ضٱش ْشستبدٮ  ٬پس اص تػ٭يت ا٪د ٩٧ثشاي تأييذ ثٯ ٬صاست ٚط٭س اسسب ٠داس٪ذ.
تجػشٮ  : 1ضٱشداسي  ّ٣ٛ٦است ثٯ ٦حؽ ضش٬و ي٣٧يبت ٗ٪طٯ ٚطي  ٬اسصيبثي ٦شاتت سا دس خشايذ ٚثيشا ٪تطبس
 ٬ثب ا٢ػبٔ آٞٱي دس ٦ح ١ثٯ اقالو ي٧٭ ٤ثشسب٪ذ.
تجػشٮ ٪ : 2ح٭ٮ تطٛيٰ ١يأتٰبي اسصيبثي  ٬قشص ايال ٤قشحٰبي ٦ػ٭ة  ٬تًيي٦ ٩ذت ٖج٭ ٠ايتشاؾبت  ٬تشتيت
سسيذٞي ثٯ آ٪ٱب قجٕ آئي٪ ٩ب٦ٯ اي ٚٯ ثٯ ٬سي٣ٯ ٬صاست ٚط٭س تٱيٯ  ٬ثٯ تػ٭يت ٰيأت ٬صيعشا ٨خ٭اٰعذ سسعيذ
ً٦ي٦ ٩يٞشدد.
تجػشٮ ٰ : 3يأت ٰبي اسصيبثي ٧ٰ ٬چ٫ي٧ٚ ٩يسي٭ ٨سسيذٞي ٦٭ؾ٭و ٦بدٮ  8ايٖ ٩عب٪٭٫ٓ٣ٛ٦ ٨عذ دس اسصيعبثي ٬
ايال٪ ٤هش ٪سجت ثٯ ثٱبي ا٦الٚي ٚٯ ٦ط٧٭ ٠پشداخت حٕ ٚست  ٬پيطٯ ٦يثبض٫ذ ٗ٦شسات تجػشٮ ٦بدٮ  27ايع٩
ٖب٪٭ ٨سا سيبيت ٫٫ٚذ.
٦بدٮ ٧ٰ - 17يٚ ٩ٯ قشح ٦ػ٭ة ا٪د ٩٧ضٱش اص قشِ ٬صاست ٚط٭س تأييذ  ٬ثشاي اخشا ثٯ ضعٱشداسي اثعالٌ ضعذ
ضٱشداسي  ّ٣ٛ٦است نشِ ي٦ ٙبٮ خضئيبت قشح ٦ػ٭ة  ٬تبسيخ ضش٬و ٦ ٬ذت تٗشيجعي اخعشاي آ ٨سا خٱعت
اقالو ي٧٭ ٤ايال ٬ ٤نشِ سٯ ٦بٮ پس اص ايال٦ ٤ضث٭س ٪سجت ثٯ پشداخت ٖي٧ت اساؾعي  ٬ا٦عب٦ ٬ ٩ٚسعتحذثبت
٦ط٧٭ ٠قشح ٦ػ٭ة ثب سيبيت ٦بدٮ  27ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ غبحجب ٨ا٦ال٘ يب اساؾي  ٬ا٦عب٦ ٬ ٩ٚسعتحذثبت ٦طع٧٭٠
قشح ٦ػ٭ة ثب سيبيت ٦بدٮ  27ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ غبحجب ٨ا٦ال٘ يب ٦ت٭٢يب ٨يب ٦تػذيب٦ ٨٭ٖ٭ْعٯ يعب ٖعبئٗ٦ ٥عب ٤يعب
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٧٪بي٫ذٞبٖ ٨ب٪٭٪ي آ٪ب ٨اٖذا ٬ ٤سپس ثب د٦ ٬بٮ ٦ٱ٣ت ثشاي تخ٣يٯ ٪ ٙ٣٦سجت ثٯ تػشِ  ٬تخشيت آ ٨ي٫٫ٚ ١٧ذ
 ٬يذ٦ ٤شاخًٯ ٦ب ٙ٢يب ٦بٛ٢ي ٩ثشاي دسيبْت ثٱب ٦ب٪ى اص اخشاي قشح ٪خ٭اٰذ ث٭د  ٩ٛ٢دس ٦٭اسدي ٚٯ ٦عبٛ٢ي ٩ثعٯ
اسصيبثي ا٪دب ٤ضذٮ دس ٦ٱ٣ت ٗ٦شس ايتشاؼ ٧٪٭دٮ ثبض٫ذ ضٱشداسي  ّ٣ٛ٦است ٖج ١اص تخشيت ث٫ب ٬ؾى اييب٪ي سا
ثب حؿ٭س ٦ب ٙ٢يب ٦ت٭٢ي ٦٭ٖ٭ْٯ ٧٪ ٬بي٫ذٮ دادستب ٨ضٱشستب ٬ ٨يٛي اص ٦أ٦٭سي٫ْ ٩ي خ٭د غ٭ست ٦د٣س ٫ٚعذ
ٰش ٞبٮ ثب ٬خ٭د دي٭ت ٚتجي ضٱشداسي ٦ب ٙ٢يب ٦ت٭٢ي ٦٭ٖ٭ْٯ ثشاي ت٫هي ٥غ٭ست ٦د٣س حبؾش ٪طع٭د حؿع٭س
٧٪بي٫ذٮ دادستب ٨ثشاي ت٫هي ٥غ٭ست ٦د٣س ٚبْي است  ٬اي ٩غ٭ست ٦د٣عس ٦عال٘ سسعيذٞي  ٬انٱعبس ٪هعش
خ٭اٰذ ث٭د.
تجػشٮ  :ايتشاؼ ثٯ اسصيبثي ٦شث٭ـ ثٯ قشح ٰبي ت٭سًٯ  ٬اغعالح  ٬احعذاث ً٦عبثش ٪ ٬٭سعبصي ٦حعالت  ٬تعأ٦ي٩
٪يبص٫٦ذيٰبي ي٧٭٦ي ضٱش دس ٰيچ ٦٭سد ٦ب٪ى ي٣٧يبت ضٱشداسي دس اخشاي قشحٰبي ٦ضث٭س ٪خ٭اٰذ ث٭د.
٦بدٮ  - 18اسصيبثي ا٦ال٘  ٬تًييَ ٩شا٦ت  ٬پشداخت آ ٨ثٯ ٦بٛ٢ي٫ي ٚٯ ت٧ب ٤يب ٖس٧تي اص  ٙ٣٦آ٪ٱعب دس اخعشاي
قشحٰبي ٪٭سبصي  ٬احذاث  ٬اغالح  ٬ت٭سًٯ ً٦بثش  ٬تأ٦ي٪ ٩يبص٫٦ذيٰعبي ي٧ع٭٦ي ضعٱش ٦ع٭سد تػعشِ ٖعشاس
٦ي ٞيشد  ٬دسيبْت حٕ ٦شَ٭ثيت اص ٚسب٪ي ٚٯ  ٙ٣٦آ٪ٱب ثش اثش اخشاء قشح ٰبي ٦زٚ٭س ٦شَ٭ة ٦يض٭د ثٯ ضعشح
صيش خ٭اٰذ ث٭د:
ا ّ٢ع دس ٦٭سد اييب٪ي ثٯ ٪سجت خسبست ٬اسدٮ ثٯ  ٙ٣٦اسصيبثي  ٬پشداخت ٦يض٭د  ٬دس ٦٭سد يشغٯ اسصش آ ٨ثٯ
٦أخز ثٱبي ي ٙسبٖ ٠ج ١اص تبسيخ اسصيبثي ثٯ اؾبْٯ ضص دسغذ تًيي٦ ٩يٞشدد  ٬دس غ٭ستي ٚٯ ايٖ ٩ي٧ت ثيص
اص ثٱبي  ٙ٣٦دس تبسيخ ا٪دب ٤اسصيبثي ثبضذ ثٱبي ص٦ي ٩اسصيبثي ٦ال٘ ي ١٧خ٭اٰذ ث٭د.
ة – ٫٦تٓي است.1
تجػشٮ  :دس غ٭ستي ٚٯ غذ٬س پش٬ا٪ٯ سبخت٧ب٪ي اي ٥اص ٦سٛ٭٪ي  ٬تدبسي َ ٬يشٮ ثش اثش اخشاي قشح دس ثبٖي٦ب٪ذٮ
 ٙ٣٦اص ٪هش ٗ٦شسات ضٱش سبصي ثشاي ضٱشداسي ٗ٦ذ٬س ٪جبضذ ٦ ٬ب ٙ٢پيط٫ٱبد ْش٬ش آ ٨سا ثٯ ضعٱشداسي ٫ٚعذ،
ضٱشداسي  ّ٣ٛ٦است ثبٖي ٦ب٪ذٮ  ٙ٣٦سا ٰ ٥ثٯ ثٱبي ٖكًي ضذٮ خشيذاسي  ٬تػشِ ٫ٚذ ٚٯ دس اي٫ػ٭ست ديٟعش
٦كب٢جٯ  ٬دسيبْت حٕ ٦شَ٭ثيت ٦٭ؾ٭يب ٫٦تٓي است.2
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٦بدٮ ٰ - 19ش ٞبٮ دس ٪تيدٯ اخشاي قشح ٰبي ضٱشداسي ت٧ب ٤يب ٖس٧تي اص ً٦بثش ثعٯ غع٭ست ٦تعش ٘٬دسآيعذ آ٨
ٖس٧ت ٦تً ٕ٣ثٯ ضٱشداسي ث٭دٮ ٰ ٬ش ٞبٮ ضٱشداسي ٖػذ ْش٬ش آ ٨سا داضتٯ ثبضذ ٦ب٦ ٙ٢دعب٬س دس خشيعذ آ٨
حٕ تٗذ ٤خ٭اٰذ داضت.
٦بدٮ  - 27ضٱشداسي  ّ٣ٛ٦است ثٱبي يشغٯ  ٬اييب ٨اث٫يٯ  ٬ا٦ب٦ ٬ ٩ٚستحذثبت ٦ط٧٭ ٠قشحٰعبي ي٧شا٪عي ٬
٪٭سبصي  ٬احذاث  ٬اغالح  ٬ت٭سًٯ ً٦بثش ٧ٰ ٬چ٫ي ٩حٕ ٚست  ٬پيطٯ  ٬تدبست ٦٭ؾ٭و ٦بدٮ  27ايٖ ٩عب٪٭ ٨سا
ٗ٪ذا پشداخت ٫ٚذ .دس ٦٭سد ثٱبي اساؾي ْبٖذ سبخت٧ب ٨دس تٱشا ٨تعب د٦ ٬ي٣يع٭ ٨سيعب ٬ ٠دس سعبيش ضعٱشٰب تعب
پب٪ػذٰضاس سيبٗ٪ ٠ذ  ٬ثٗيٯ اٖسبـ ٦سب٬ي پ٫ح سب٢ٯ ثٯ ثٱشٮ غذي ٪عٯ دس سعب ٠اص قعشِ ضعٱشداسي پشداخعت
٦يض٭د.3
تجػشٮ  : 1پشداخت اٖسبـ ٦زٚ٭س دس اي٦ ٩بدٮ ثٯ ٦٭خت ٖج٭ؼ ٖبث ١ا٪تٗب ٠خ٭اٰذ ث٭د ٚٯ اغ ٬ ١ثٱشٮ آ ٨دس سعش
سسيذ اص قشِ ضٱشداسي ثٯ داس٪ذٮ ٖجؽ پشداخت ٦ي ض٭د  ٬ثٱشٮ ايٖ ٩ج٭ؼ اص پشداخت ٰش ٞ٭٪ٯ ٦ب٢يعبت ً٦عبِ
است .تشتيت اخشاي اي ٩تجػشٮ ثٯ ٦٭خت آئي٪٩ب٦ٯاي خ٭اٰذ ث٭د ٚٯ ثٯ ٬سي٣ٯ ٬صاست ٚط٭س تٱيٯ  ٬ثعٯ تػع٭يت
ٰيأت ٬صيشا ٨خ٭اٰذ سسيذ.
تجػشٮ  : 2ضٱشداسي  ّ٣ٛ٦است ٖج٭ؼ اٖسبقي ٦زٚ٭س دس اي٦ ٩بدٮ سا ثٯ ق٭س ٣ٚي ثبثت ثٱبي اساؾي  ٬ا٦الٚعي
ٚٯ ثٯ ْش٬ش ٦يسسب٪ذ ٖ ٬ج٭ؼ اٖسبقي ٰش سب ٠سا ثبثت ي٭اسؼ ٰ٧ب ٨سبٖ ٠ج٭٫ٚ ٠ذ.
تجػشٮ  : 3دس ٦٭سد ا٦الٚي ٚٯ قجٕ ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ ضٱشداسي ٫٦تٗ٦ ١يض٭د آٖ ٨سع٧ت اص ٰضي٫عٯٰعبي ثجتعي ٬
٦ب٢يبتي  ٬ت٫هي ٥س٫ذ ٚٯ ثٯ يٱذٮ ٦ب ٙ٢است ٬سي٣ٯ ضٱشداسي پشداخت  ٬اص ٦ب٪ذٮ ق٣ت ا٪تٗعب ٠دٰ٫عذٮ ٚسعش
خ٭اٰذ ضذ ٦ ٩ٛ٢كب٢جبت ٖكًي ضذٮ ضٱشداسي ثبثت ي٭اسؼ ٦ ٙ٣٦٭سد ً٦ب٣٦ٯ اص ٬خ٭ٮ ٗ٪ذي ٚٯ ثٯ ٦ب٢عٚ ٙعٯ
پشداخت ٦يض٭د ٚسش ٦يٞشدد.4
٦بدٮ  - 21دس ٦٭سد اساؾي  ٬ا٦الٚي ٚٯ ٖج ١اص تػشِ ضٱشداسي ثٯ ٦٭خت اس٫بد سس٧ي ٦٭سد ً٦ب٦الت ضعشقي ٬
سٰ٫ي ٬اٖى ٞشديذٮ دس غ٭ستي ٚٯ ت٧ب٦ي ٦سبحت ثٯ تػشِ ضٱشداسي دسآ٦ذٮ ٦ ٬٭يعذ پشداخعت ق٣عت دائع٩
٪شسيذٮ ثبضذ ٦٭يذ آ ٨حب٦ ٠ي ض٭د  ٬پس اص اخشاي ٗ٦شسات ايٖ ٩ب٪٭ ٨دس ٦٭ٖى ت٫هي ٥س٫ذ ا٪تٗب ٠اٞعش ٦ب٢عٙ
دي ٩خ٭د سا ٪پشداختٯ  ٙ٣٦ ٬آصاد ٪طذٮ ثبضذ ضٱشداسي ق٣ت دائ ٩سا حذاٚثش تب ٦يضا ٨ثٱبي ٦ع٭سد تػعشِ (ثعب
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سيبيت ٗ٦شسات ٦بدٮ  )27ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ دائ٦ ٩يپشداصد  ٬ثب اي ٩تشتيت ً٦ب٣٦ٯ سٰ٫ي يب ضشقي ٖب٪٭٪عب ْع ٙضعذٮ
٦حس٭ة ٦يض٭د  ٬دس غ٭ستي ٚٯ ثٱبي ا٦ال٘  ٬اساؾي ٦٭سد تػشِ صائذ ثش اغ ١ق٣ت دائ ٩ثبضذ ٦بصاد ثٯ ٦ب٢عٙ
پشداخت  ٙ٣٦ ٬ثٯ ضٱشداسي ٫٦تٗ٦ ١ي ض٭دٰ .شٞبٮ ضٱشداسي ٖس٧تي اص  ٙ٣٦سا تػشِ ٧٪بيذ پشداخت َشا٦عت
ثٯ ٦ب٦ ٙ٢٭ٚ٭ ٠ثٯ ت٭إْ ٦ب ٬ ٙ٢دائ ٩خ٭اٰذ ث٭د دس غ٭ست يذ ٤ت٭إْ َشا٦ت دس غ٫ذ ٔ٬ثجت ت٭ديعى  ٬اداسٮ
ثجت  ّ٣ٛ٦ا ست ثٯ دسخ٭است ضٱشداسي ٪سجت ثٯ ٖس٧تي ٚٯ ثٯ تػشِ ضٱشداسي دسآ٦ذٮ است س٫ذ تٓٛيٛعي
ثٯ ٪ب ٤ضٱشداسي غبدس ٫ٚذ  ٬ثٗيٯ  ٙ٣٦دس سٰ ٩دائ ٩ثبٖي خ٭اٰذ ٦ب٪ذ.
تجػشٮ  :دس ٦٭سدي ٚٯ ت٧ب٦ي  ٙ٣٦ثٯ تػشِ ضٱشداسي دس ٦ي آيذ ضٱشداسي ثٯ ثستبٛ٪بس اخكبس ٦ي٫ٚعذ ٚعٯ دس
س٬ص ٗ٦شس خٱت دسيبْت ق٣ت خ٭د  ٬ا٪دب ٤تطشيٓبت ْ ٙسٰ٦ ٙ٣٦ ٩ط٧٭ ٠تػشِ دس دْتشخب٪ٯ اس٫بد سسع٧ي
حبؾش ض٭د ٰ ٬شٞبٮ ثستبٛ٪بس ثٯ اي ٩اخكبس ي٫ٛ٪ ١٧ذ ضٱشداسي حذاٚثش تب ٦يضا ٨ثٱبي ٬( ٙ٣٦خٯ ٗ٪ذ يب ٖج٭ؼ
اٖسبقي) ثبثت ق٣ت ثستبٛ٪بس دس اداسٮ ثجت ت٭ديى ٦ي ٫ٚذ  ٬دْتشخب٪ٯ اس٫بد سس٧ي ٦شث٭ـ  ّ٣ٛ٦است ً٦ب٣٦عٯ
سٰ٫ي يب ضشقي سا ْ٫ٚ ٙذ.
٦بدٮ  - 22ضٱشداسي ٰب ٦دبص٪ذ  ٬ا٦الٚي سا ٚٯ قجٕ ٖب٪٭ ٨ثٯ ٛ٣٦يت خ٭د دس ٦يآ٬س٪عذ (ثعٯ اسعتث٫بء اساؾعي ٬
ا٦ال٘ ٦٭ؾ٭و ٦بدٮ  24ايٖ ٩ب٪٭ )٨ثٯ ٫٦ه٭س ٪٭سبصي ثٯ ٦٭خت ٖشاسداد  ٬دس ٖجعب ٠اخعز تؿع٧ي٫بت ٚعبْي ثعٯ
ضشٚتٰب ٦ ٬ؤسسبتي ٚٯ ثب سش٦بيٯ ٚبْي  ٬غالحيت ْ٫ي تطٛي ١يبْتٯا٪ذ ٬اٞزاس ٫٫ٚذ .غالحيت ْ٫عي ٦ ٬عب٢ي
ايٟ٫٭٪ٯ ضشٚت ٰب ثٯ ق٭س ٣ٚي  ٬ثشتشي قشح ٰبي ي٧شا٪ي آ٪ٱب ثش اسبس ٗ٪طٯ خب٦ى ضعٱش دس ٰعش ٦ع٭سد ثبيعذ اص
قشِ ضٱشداسي پيط٫ٱبد ضذٮ ا٪د ٩٧ضٱش آ ٨سا تػ٭يت ٬ ٬صاست ٚط٭س تأييذ ٫ٚذ.
ضٱشداسيٰب ثٱبي ايٞ٩٭٪ٯ اساؾي  ٬ا٦ال٘ ٰ ٬ضي٫ٯ ٰبي پشداختي سا ثٯ تشتيجي ٚٯ پشداخت  ٬تًٱذ ٧٪٭دٮا٪عذ ثعٯ
يال٬ٮ دٮ دسغذ اص ضشٚتٰب ٦ ٬ؤسسبت ٦زٚ٭س دسيبْت خ٭اٰ٫ذ داضت.
ضشٚت ٰب ٦ ٬ؤسسبت ٦زٚ٭س دس اي٦ ٩بدٮ ٦بداٚ ٤ٯ قشح ٦ػ٭ة سا قجٕ ٖشاسداد ًٗ٫٦ذٮ اخعشا ٧٫٪ع٭دٮا٪عذ حعٕ
٬اٞزاسي ت٧ب ٤يب ٖس٧تي اص اساؾي  ٬ا٦ال٘ ٦٭سد ٖشاسداد سا ثٯ َيش ٪ذاس٪ذ.
تجػشٮ آئي٪ ٩ب٦ٯ اخشايي اي٦ ٩بدٮ  ٬ضشايف ْسخ ٖشاسداد ٬سي٣ٯ ٬صاست ٚط٭س تٱيٯ  ٬ثٯ تػ٭يت ٰيعأت ٬صيعشا٨
خ٭اٰذ سسيذ.
٦بدٮ  - 23ضٱشداسي ٰب داساي اختيبس ٪هبست ثش قشص استٓبدٮ اص اساؾي داخ٦ ١حعذ٬دٮ  ٬حعشي ٥ضعٱش اص خ٣٧عٯ
تًيي  ٩تًذاد قجٗبت  ٬استٓبو ٧٪ ٬بسبصي ٚ ٬يٓيت سبخت٧ب ٨ثش اسبس ٗ٪طٯ خب٦ى ضعٱش ٫٦ ٬كٗعٯث٫عذي آ ٨ثعب
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سيبيت ؾ٭اثف ً٦ ٬يبسٰبئي ٚٯ اص قشِ ضٱشسبصي تًيي٬ ٬ ٩سي٣ٯ ٬صاست ٚط٭س اثالٌ خ٭اٰذ ضعذ ٰسعت٫ذ  ٬ثعب
استٓبدٮ اص اختيبسات ْ٭ٔ  ّ٣ٛ٦ثٯ ٦شاٖجت دس سضذ ٦ت٫بست ٦ ٬٭ص ٨٬ضعٱشٰب  ٬تعأ٦ي ٩تسعٱيالت ص ٤ثعشاي
ص٪ذٞي اخت٧بيي خ٭اٰ٫ذ ث٭د.
تجػشٮ  : 1ضٱشداسي ٰب ٦دبص٪ذ ٦بداٚ ٤ٯ ٗ٪طٯ خب٦ى ضٱش تٱيٯ  ٬تػ٭يت ٪طذٮ است ايدبد سعبخت٧ب ٬ ٨احعذاث
ٰشٞ٭٪ٯ ث٫ب  ٬تأسيسبتي سا دس ٖس٧تي اص ٦حذ٬دٮ ضٱش ْٗف ثشاي يٛجبس  ٬ثب رٚش ي٣عت اص تعبسيخ اخعشاي ٖعب٪٭٨
٪٭سبصي حذاٚثش ثشاي ٦ذت سٯ سب٫٧٦ ٠٭و ايال٫٫ٚ ٤ذ  ٬پس اص تٱيٯ  ٬تػع٭يت ٗ٪طعٯ خعب٦ى ضعٱش ٫ٓ٣ٛ٦عذ
حذاٚثش نشِ د ٬سبٗ٪ ٠طٯٰبي تٓػي٣ي سا تٱيٯ  ٬اساؾي  ٬ثبٌ ٰب  ٬ا٦الٚي سا ٚٯ ثعش اسعبس ٗ٪طعٯ ٦عزٚ٭س دس
ً٦شؼ قشح ٰبي احذاث  ٬ت٭سًٯ ً٦بثش ٦ ٬يبدي٬ ٩اٖى ٦ي ض٭د ٦طخع ٧٪٭دٮ  ٬احذاث ٰشٞ٭٪ٯ ث٫ب  ٬تأسيسعبت
سا دس ايٟ٫٭٪ٯ اساؾي ٧ٰ ٬چ٫ي ٩اساؾي ثبيش ٦ ٬ضس٬يي  ٬ثبٌ ٰب ٬اٖى ثي٦ ٩حذ٬دٮ خذ٦بت ضٱشي ٦ػ٭ة ا٪د٧ع٩
ضٱش ٦ ٬حذ٬دٮ ٖب٪٭٪ي ضٱش ٦بداٚ ٤ٯ اخبصٮ سبخت٧ب ٨دادٮ ٧٪يض٭د اص پشداخت ي٭اسؼ ٪٭سبصي ً٦بِ ٦يثبضذ.
تجػشٮ  : 2ضٱشداسيٰبي ٦ط٧٭٦ ٠بدٮ  2ايٖ ٩ب٪٭٫ٓ٣ٛ٦ ٨ذ اص تبسيخ ايال٬ ٤صاست ٚط٭س نشِ سعٯ سعبٗ٪ ٠طعٯ
خب٦ى ضٱش سا تٱيٯ  ٬ت٫هي ٬ ٥ثشاي تػ٭يت پيط٫ٱبد ٫٫ٚذ.
تجػشٮ ُ٣٦ : 3ي ضذٮ است.5
٦بدٮ  - 24ضٱشداسيٰب ٦يت٭ا٫٪ذ دس ٦٭ٖى ت٫هي ٬ ٥اخشاي قشح ٰبي ٪٭سبصي ٧ٰ ٬چ٫ي ٩ت٭سًٯ يب احذاث ً٦بثشي
ٚٯ يشؼ آ٪ٱب حذاٖ ١ثيست ٦تش ثبضذ ثب سيبيت ٗ٪طٯ خب٦ى يب ٗ٪طٯ ٰبدي ضٱش قشحٰبي ٦شث٭ـ سا ثعٯ ت٫بسعت
٦٭ًٖيت ٦ح ٬ ١ؾ٭اثكي ٚٯ ٬صاست ٚط٭س تًيي ٬ ٩ايال ٤خ٭اٰذ ٚشد ٬سيى تش اص ٦يضا٦ ٨٭سد احتيبج قشح ت٫هي٥
 ٬اخشا ٧٪٭دٮ  ٬اساؾي ٦بصاد سا دس غ٭ست يذ ٤احتيبج اص قشيٕ ٦ضايذٮ  ٬ثب سيبيت آئي٪٩ب٦ٯ ً٦عب٦الت ضعٱشداسي
ثٯ ْش٬ش سسب٪يذٮ ٬خ٭ٮ حبغ٣ٯ سا ثٯ حسبة دسآ٦ذ ٪٭سبصي  ٬ي٧شا ٨ضٱشداسي ٦٭ؾ٭و ايٖ ٩ب٪٭٫٦ ٨ه٭س ٫٫ٚذ.
تجػشٮ دس اخشاي ٗ٦شسات ٦بدٮ ْ٭ٔ ضٱشداسيٰب ٫ٓ٣ٛ٦ذ ساٮ يج٭س ٦تًبسْي ثشاي ثبٖي٦ب٪ذٮ  ٙ٣٦تأ٦ي٫٫ٚ ٩ذ.
٦بدٮ  - 25دس ٰش ٦٭سد ٚٯ ثٯ ٦٭خت ايٖ ٩ب٪٭ٛ٣٦ ٨ي ثبيذ ثٯ ضٱشداسي ٫٦تٗ ١ض٭د ٰشٞبٮ ٦ب ٙ٢اص ا٦ؿعبء سع٫ذ
ا٪تٗب ٙ٣٦ ٠استٛ٫بِ ٫ٚذ يب ٦بٛ٢يت ص٦ي ٬ ٩اييب٪ي ثٯ ٪ح٭ي اص ا٪حبء ٦ت٫بصو ْيٯ ث٭دٮ ٦ ٬ب٦ ٙ٢طخع ٪جبضذ ٬
ٰ٧چ٫ي ٩دس اخشاي ٓ٦بد ٦بدٮ  11ايٖ ٩ب٪٭ ٨دادستب ٨ضٱشستب ٨يب ٧٪بي٫ذٮ ا ٬اسع٫بد ا٪تٗعب ٬ ٠دْعبتش ٦شثع٭ـ سا
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ا٦ؿبء خ٭اٰذ ٚشد .دس غ٭ستي ٚٯ ت ٙ٣٧يب خشيذ ضٱشداسي ثشاي اخشاي قشح ٰبي ٪٭سبصي  ٬ي٧عشا ٬ ٨اغعالح ٬
احذاث  ٬ت٭سًٯ ً٦بثش ثبضذ ثٱبي  ٙ٣٦ثب سيبيت تجػشٮ ٦ 3بدٮ  27ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ غ٫ذ ٔ٬ثجت سپشدٮ خ٭اٰذ ضذ.
٦بدٮ ٦ - 26سبخذ  ٬ا٦بٗ٦ ٩ٚذسٯ اسال٦ي ً٦ ٬بثذ اٖ٣يت ٰبي ٦زٰجي (٦سيحي – صسدضتي ٣ٚ -ي٧ي) ٦ ٬ذاسس
ٖذي٧ٯ قالة ي٣٭ ٤دي٫ي ثٯ ٞ٭اٰي سبص٦ب ٨اٖ٬بِ اص پشداخت ي٭اسؼ  ٬حٕ ٦شَ٭ثيت  ٬اساؾي  ٬سبخت٧بٰ٨عبي
٦تً ٕ٣ثٯ ٬صاستخب٪ٯ ٰب ٦ ٬ؤسسبت د٢٬تي  ٬تأسيسبت سبص٦ب ٨تشثيت ثذ٪ي  ٬پيطبٰٟ٫ي ايشاٚ ٬ ٨تبثخب٪عٯٰعبي
ي٧٭٦ي ضٱش ٧ٰ ٬چ٫ي ٩آٖ ٨س٧ت اص اساؾي  ٬ا٦ال٘ ضشٚتٰب ٦ ٬ؤسسبت آة  ٬ثشٔ ٞ ٬بص  ٬ت ٩ٓ٣ثٯ د٢٬ت ٚعٯ
ثشاي ًْب٢يت ٰبي ٦شث٭ـ ثٯ آة  ٬ثشٔ ٞ ٬بص  ٬ت٦ ٩ٓ٣٭سد استٓبدٮ ٦يثبضذ اص پشداخت ي٭اسؼ ٦٭ؾ٭و ايٖ ٩عب٪٭٨
ً٦بِ خ٭اٰ٫ذ ث٭د.
تجػشٮ  : 1ضشٚت ٰب ٦ ٬ؤسسبت د٢٬تي ٬ ٬اثستٯ ثٯ د٢٬ت ٚٯ ثب اغ٭ ٠ثبصسٞب٪ي اداسٮ ٦يض٭د يب ٦ط٧٭ ٠پشداخت
٦ب٢يبت ٰست٫ذ ٦ط٧٭ ٠پشداخت ي٭اسؼ  ٬حٕ ٦شَ٭ثيت ٦٭ؾ٭و ايٖ ٩ب٪٭٪ ٨يض ٦يثبض٫ذ.
تجػشٮ  : 2اساؾي  ٬ا٦ال٘ ٦ ٬ستحذثبت ٛ٣٦ي ٦تً ٕ٣ثٯ ٦٭ٖ٭ْعبت خب٪عذا ٨ضعبٮ ً٦عذ ٬ ٤٬سعبص٦ب ٨خعذ٦بت
اخت٧بيي ٰ ٬ال ٠اح٧ش ايشا ٨اص پشداخت ي٭اسؼ ٦٭ؾ٭و ايٖ ٩ب٪٭ً٦ ٨بِ ٦يثبضع٫ذً٦ .بْيعت سعبيش ٦ؤسسعبت
خيشيٯ ٫٦٭ـ ثٯ پيط٫ٱبد ضٱشداسي  ٬تػ٭يت ا٪د ٩٧ضٱش  ٬تأييذ ٬صاست ٚط٭س خ٭اٰذ ث٭د.
تجػشٮ ٦ : 3٭ٖ٭ْبتي ٚٯ ت٭٢يت آ٪ٱب ثب ٪بيت ٢٬ي يػش است ثٯ ق٭س ٣ٚي ٧ٰ ٬چ٫ي ٩اساؾي  ٬ا٦ال٘ ٦ ٬ستحذثبت
٦٭ٖ٭ْبت يب ٤ثٯ ضشـ ٞ٭اٰي سبص٦ب ٨اٖ٬بِ اص پشداخت ي٭اسؼ ٦٭ؾ٭و ايٖ ٩ب٪٭ً٦ ٨بِ ٦يثبض٫ذ ٢٬ي يع٭اسؼ
٦٭ٖ٭ْبت خبظ اص ٦٭ٖ٭ِ ي٣يٱ ٬ ٥يب ٦ت٭٢ي (ثٯ اختيبس ضٱشداسي) دسيبْعت ٦عيضع٭د دس غع٭ستي ٚعٯ اساؾعي
٦٭ٖ٭ْبت ٦٭ؾ٭و اي ٩تجػشٮ يب اساؾي َيش ٦٭ٖ٭ْٯ ثب اضخبظ حٗيٗي يب حٗ٭ٖي ٬اٞزاس  ٬يب اخبسٮ دادٮ ضعذٮ يعب
ثط٭د  ٬دس س٫ذ اخبسٮ  ٬يب ٬اٞزاسي حٕ ايدبد ث٫ب ٦ ٬ستحذثبت  ٬اخز س٫ذ ٦بٛ٢يت اييب٪ي ثشاي اضخبظ ٫٦ه٭س
ضذٮ ثبضذ اضخبظ ٦زٚ٭س اص ٪هش پشداخت ي٭اسؼ ٦٭ؾ٭و ايٖ ٩ب٪٭ ٨دس ح٦ ٥ٛب٦ ٙ٢حسع٭ة ٫ٓ٣ٛ٦ ٬عذ قجعٕ
ٗ٦شسات ايٖ ٩ب٪٭٪ ٨سجت ثٯ پشداخت ي٭اسؼ ي ٬ ١٧اٖذا٫٫ٚ ٤ذ.
تجػشٮ ٬ : 4صاستخب٪ٯٰب ٦ ٬ؤسسبت د٢٬تي ٬ ٬اثستٯ ثٯ د٢٬ت ٦ ٬ؤسسبت خيشيٯ ثشاي ايدبد سبخت٧ب٦ ٨ؤسسعبت
خ٭د  ّ٣ٛ٦ثٯ دسيبْت پش٬ا٪ٯ سبخت٧ب ٨اص ضٱشداسي  ٬سيبيت ٦بدٮ ٖ 177ب٪٭ ٨اغالحي ضعٱشداسي ٦ػع٭ة سعب٠
 ٬ 1345سبيش ٗ٦شسات ٦زٚ٭س دس ٖب٪٭ ٨ضٱشداسيٰب  ٬ايٖ ٩ب٪٭ ٨ساخىثٯ ايدبد ث٫ب ٦يض٭د.
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تجػشٮ  : 5خب٪ٯٰب  ٬ا٦ب٫ٚي ٚٯ دس تػشِ يب ٦بٛ٢يت اضخبظ حٗيٗي يب حٗ٭ٖي است  ٬قجٕ ٖب٪٭ ٨حٓم آثبس ٣٦ي
٦ػ٭ة آثب٦ ٨بٮ  1379ض٧سي يب ٦بدٮ ٬احذٮ ٖب٪٭٦ ٨ػ٭ة آرس٦بٮ  1352ض٧سي دس ْٱشست آثبس ٣٦ي ايعشا ٨ثعٯ
ثجت سسيذٮ يب ٦ي سس٫ذ دس غ٭ستي ٚٯ ٦حٚ ١ست  ٬پيطٯ  ٬تدبست ٪جبضذ اص پشداخت ي٭اسؼ  ٬حٕ ٦شَ٭ثيعت
٦٭ؾ٭و ايٖ ٩ب٪٭ً٦ ٨بِ ٦يثبض٫ذ.6
٦بدٮ  - 27پشداخت حٕ ٚست  ٬پيطٯ يب تدبست اضخبظ (اي ٥اص ٦ستأخش يب ٦تػشِ يب خ٭د ٦بٚ )ٙ٢ٯ ٦حٚ ١بس
آ٪ب ٨دس اثش اخشاي قشح ٰبي احذاث  ٬ت٭سًٯ ً٦بثش ٪ ٬٭سبصي  ٬ي٧شا ٨ضٱشي اص ثي٦ ٩يس٬د ثٯ يٱذٮ ضعٱشداسي
٦ي ثبضذ٦ .طش٬ـ ثش ايٛ٫ٯ ٖج ١اص ايالٗ٦ ٤شس دس ٦بدٮ  16ايٖ ٩ب٪٭٦ ٙ٣٦ ٨حٚ ١ست  ٬پيطٯ  ٬يب تدعبست ثبضعذ
تشتيت اخشاي اي٦ ٩بدٮ ٪ ٬ح٭ٮ تًيي ٬ ٩تطخيع  ٬پشداخت حٕ ٚست  ٬پيطٯ يب تدعبست قجعٕ آئعي٪٩ب٦عٯاي
خ٭اٰذ ث٭د ٚٯ ٬سي٣ٯ ٬صاست ٚط٭س تٱيٯ  ٬ثٯ تػ٭يت ٰيأت ٬صيشا ٨خ٭اٰذ سسيذ.
تجػشٮ َشا٦ت ص٦ي ٩صيشث٫بي ٦حٚ ١ست  ٬پيطٯ ثب ت٭خٯ ثٯ ايٛ٫ٯ حعٕ ٚسعت  ٬پيطعٯ آ ٨پشداخعت ٞشديعذٮ
تًيي ٬ ٩ثٯ ٦ب ٙ٢پشداخت ٦يض٭د.
٦بدٮ  - 28سبيش ي٭اسؼ ضٱشداسي ٚٯ ثشاسبس آئي٪ ٩ب٦ٯٰبي اخشائي ٬غ٭ ٠ي٭اسؼ ضٱشداسي ٦٭ؾ٭و ٦عبدٮ 74
ٖب٪٭ ٨اغالح پبسٮاي اص ٦٭اد  ٬ا٢حبٔ ٦٭اد خذيذ ثٯ ٖب٪٭ ٨ضٱشداسي ٦ػ٭ة سب 1345 ٠ثٯ ٦شح٣ٯ ٖكًيعت ثشسعذ
دس غ٭ست يذ ٤پشداخت قجٕ تجػشٮٰبي ٦بدٮ  13ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثب غذ٬س اخشائيٯ ٬غ٭ ٠خ٭اٰذ ضذ.
٦بدٮ  - 29ي٭اسؼ اساؾي ٬اٖى دس ٦حذ٬دٮ ضٱش ٚٯ آة ٢٭٢ٯ ٚطي  ٬ثعشٔ آ ٨تعأ٦ي ٩ضعذٮ ْ ٬بٖعذ سعبخت٧ب٨
اسبسي ثبضذ د ٬ثشاثش ٦يضاٗ٦ ٨شس دس ٦بدٮ  2ايٖ ٩ب٪٭ ٨خ٭اٰذ ث٭د.
تجػشٮ  : 1دس غ٭ستي ٚٯ ٦بٛ٢ي ٩ايٞ ٩٭٪ٯ اساؾي قجٕ ٗ٪طٯ ضٱشداسي ثٯ ٪شدٮ ٚطعي  ٬ايدعبد ْؿعبي سعجض دس
اساؾي ٦ضث٭س اٖذا٫٫ٚ ٤ذ ٦ط٧٭ٗ٦ ٠شسات اي٦ ٩بدٮ ٪ج٭دٮ  ٬ي٭اسؼ ثٯ ٦أخز ٗ٦شس دس ٦بدٮ  2ايعٖ ٩عب٪٭٬ ٨غع٭٠
خ٭اٰذ ضذ.
تجػشٮ  : 2دس پش٬ا٪ٯ ٰبي سبخت٧ب٪ي ٚٯ اص قشِ ضٱشداسيٰب غبدس ٦ي ض٭د ثبيذ حذاٚثش ٦ذتي ٚعٯ ثعشاي پبيعب٨
يبْت ٩سبخت٧ب ٨ؾش٬سي است ٖيذ ٞشدد ٚ ٬سب٪ي ٚٯ دس ٦يذاٰ٨ب ً٦ ٬بثش اغ٣ي ضٱش اٖذا ٤ثٯ سبخت٧ب٦ ٨ي٫٫ٚذ
ثبيذ نشِ ٦ذت ٗ٦شس دس پش٬ا٪ٯ ٰب سبخت٧ب ٨خ٭د سا ثٯ ات٧ب ٤ثشسب٫٪ذ  ٬دس غ٭ستي ٚٯ تب د ٬سب ٠ثًذ اص ٦ذتي ٚعٯ
ثشاي ات٧ب ٤ث٫ب دس پش٬ا٪ٯ ٖيذ ضذٮ ثبص ٰ٪ ٥بت٧ب ٤ثٟزاس٪ذ ي٭اسؼ ٗ٦شس دس ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ د ٬ثشاثش اْضايص يبْتعٯ  ٬اص
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آ ٨ثٯ ثًذ ٪يض اٞش سبخت٧ب٧ٰ ٨چ٫ب٪ ٨بت٧ب ٤ثبٖي ث٧ب٪ذ ثشاي ٰش د ٬سب٢ي ٚٯ ثٟزسد ي٭اسؼ ثٯ د ٬ثشاثش ٦أخعز د٬
سبٖ ٠ج ١اْضايص خ٭اٰذ يبْت تب ثٯ  4دسغذ ثبٞ ٍ٢شدد .اث٫يٯ ٪بت٧بٚ ٤ٯ اص قشِ ٗ٦ب٦عبت ٖؿعبئي ت٭ٖيعّ ضعذٮ
ثبضذ ٦ط٧٭ ٠اي٦ ٩بدٮ ٪خ٭اٰذ ث٭د.
٦بدٮ  - 37ضٱشداسي ٰب ٫ٓ٣ٛ٦ذ ٓ٦بغب حسبة پشداخت ٫٫ٚذٞب ٨ي٭اسؼ سا حذاٚثش نشِ پعب٪ضدٮ س٬ص (اص تعبسيخ
پشداخت) تس٣ي٦ ٥ؤدي ٫٫ٚذ يب ثب پست سٓبسضي اسسب ٠داس٪ذ.
تجػشٮ ٰش ٞبٮ ٦ؤدي ي٭اسؼ ٖكًي ضذٮ ٦٭ؾ٭و ايٖ ٩ب٪٭ ٨سا ثٯ ضٱشداسي پشداخت ٫ٚذ  ٬ضٱشداسي نشِ ٦ذت
ٗ٦شس دس اي٦ ٩بدٮ ٪سجت ثٯ غذ٬س ثشٓ٦ ٜبغب حسبة اٖذا٫ٛ٪ ٤ذ ٖجؽ پشداخت ي٭اسؼ دس حٓ٦ ٥ٛبغب حسعبة
ي٭اسؼ ٪٭سبصي آ ٨سب٦ ٙ٣٦ ٠يثبضذ.
٦بدٮ  - 31ضٱشداسي ٰب ٦ي ت٭ا٫٪ذ ثشاي تأ٦ي٪ ٩يبص٫٦ذي ٰبي ضٱشي  ٬ي٧٭٦ي  ٬ي٧عشا٪ ٬ ٨٭سعبصي ثعب تػع٭يت
ا ٪د ٩٧ضٱش  ٬تأييذ ٬صاست ٚط٭س اساؾي  ٬ا٦ال٘ ٬اٖى ثي ٩حذ ٦ػ٭ة ًْ٣ي ٰش ضٱش تب حذ ٪ٱعبئي ٦طعخع دس
ٗ٪طٯ خب٦ى آ ٨ضٱش سا نشِ پ٫ح سب ٠پس اص تػ٭يت ٗ٪طٯ خب٦ى ثب پشداخت ثٱب ت ٬ ٙ٣٧تػشِ ٫٫ٚذ.
تجػشٮ ٰ : 1ش ٞبٮ ت٧ب ٤يب ٖس٧تي اص اساؾي  ٬ا٦الٚي ٚٯ دس اخشاي اي٦ ٩بدٮ خشيذاسي ٦يض٭د دس ٫٦بقٕ غعً٫تي
ٚٯ دس ٗ٪طٯ خب٦ى ضٱش ٫٦ه٭س ضذٮ است ٬اٖى ضذٮ ثبضذ ضٱشداسيٰب ٦عي ت٭ا٫٪عذ ثعشاي ا٪تٗعبٚ ٠بسٞعبٮٰعب ٬
ٚبسخب٪دبت  ٬ا٦ثب ٠آ ٨اص داخ ١ضٱش ثٯ ٫٦بقٕ غً٫تي اص اساؾي ٦ضث٭س ثٯ ٦يضا٪ي ٚٯ ثشاي استٗشاس آ٪ٱب ؾعش٬سي
تطخيع ٦ي ض٭د ثٯ غبحجب٦ ٨ؤسسبت ٦زٚ٭س ٫٦تٗ٧٪ ١٭دٮ  ٬ثٱبي آ ٨سا ثٯ ٦أخز ت٧ب ٤ضذٮ ثٯ اؾبْٯ دٮ دسغذ
اص آ٪ب ٨دسيبْت داس٪ذ.
تجػشٮ ٦ : 2شخى سسيذٞي ثٯ اختالْبت ٪بضي اص اخشاي اي٦ ٩بدٮ ٧ٚيسي٭٦ ٨زٚ٭س دس ٦بدٮ  8ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨يثبضذ
 ٬قشح اختالِ دس ٧ٚيسي٭٦ ٨ضث٭س ٦ب٪ى تػشْبت ضٱشداسي ٧٪يثبضذ.
تجػشٮ ٦ : 3ال٘ ٪ ٬ح٭ٮ اسصيبثي ايٟ٫٭٪ٯ اساؾي  ٬ا٦ال٘ ٦ ٬ستحذثبت  ٬تًييٗ٦ ٩ذاس ٦سبحتي اص اساؾي ٦ضثع٭س
ٚٯ ٦ط٧٭ٗ٦ ٠شسات اي٦ ٩بدٮ ٦يثبضذ ٦ ٬ذت  ٬تشتيت  ٬قشص پشداخت ٖي٧ت ا٦ال٘ ٦ضث٭س  ٬ثٯ قع٭س ٣ٚعي قعشص
اخشاي اي٦ ٩بدٮ  ٬تجػشٮ  1آ ٨قجٕ آئي٪ ٩ب٦ٯاي است ٚٯ ٬صاست ٚط٭س تٱيٯ ٧٪٭دٮ  ٬ثٯ تػ٭يت ٧ٚيسي٭ٚ ٨ط٭س
 ٬دادٞستشي ٦د٣سي ٩ثشسذ.
٦بدٮ ٰ - 32ش ٞبٮ ٧٦يضي ٩دس اخشاي ٗ٦شسات ايٖ ٩ب٪٭ ٨دس ت٫هي ٥ا٬سأ ٧٦يضي ت٧ب٬ ٤اٖى سا رٚش ٫٫ٛ٪عذ يعب ثعش
خالِ ٬اٖى ايضي رٚش ٫٫ٚذ ثٯ ق٭سي ٚٯ ٖي٧ت تًيي ٩ضذٮ ا٦ال٘ ٦ ٬سعتحذثبت دس ا٬سأ ٦عزٚ٭س ثعب ٖي٧عت
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٬اًٖي آ٪ٱب ثشاسبس ؾ٭اثف ٫٦ذسج دس ايٖ ٩ب٪٭ ٬ ٨آئي٪ ٩ب٦ٯ ٦شث٭ـ ثيص اص  27دسغذ (اي ٥اص اؾبْٯ يعب ٗ٪ػعب)٨
اختالِ داضتٯ ثبضذ ثٯ حجس خ٫حٯاي اص سٯ تب ضص ٦بٮ ٦حٛ٭ ٤خ٭اٰ٫ذ ضذ.
تجػشٮ اسصيبثب٪ي ٚٯ دس اخشاي ايٖ ٩ب٪٭ٖ ٨ي٧ت  ٙ٣٦سا ثيص اص  27دسغذ ثيطتش يب ٧ٚتش اص ثٱعبي يبد٢عٯ ٫٦هع٭س
٫٫ٚذ ثٯ ٚيٓش ٗ٦شس دس اي٦ ٩بدٮ ٦حٛ٭ ٤خ٭اٰ٫ذ ضذ.
ايؿبء ٧ٚيسي٭٦ ٨بدٮ  8اص ٢حبل حذ٬د ٬نبئّ  ٬تخٓ٣بت ٦ط٧٭ٗ٦ ٠شسات ٖب٪٭ ٨ساخى ثعٯ ٚبسض٫بسعب ٨سسع٧ي
٦يثبض٫ذ.
٦بدٮ  - 33سبص٦بٰ ٨بي ٦زٚ٭س دس ٦بدٮ  111ا٢حبٖي ثٯ ٖب٪٭ ٨ضٱشداسي ٦ػع٭ة سعب 1345 ٠دس تػعشِ اث٫يعٯ ٬
اساؾي خٱت اخشاي قشحٰبي ٦شث٭ـ اص ٗ٦شسات ايٖ ٩ب٪٭ ٨استٓبدٮ خ٭اٰ٫ذ ٚشد.
٦بدٮ ٖ - 34ب٪٭ ٨اغالح ٖب٪٭ ٨ت٭سًٯ ً٦بثش ٦ػ٭ة تيش٦بٮ  1327اص تبسيخ اخشاي ايٖ ٩عب٪٭ُ٣٦ ٨عي اسعت ٢عي٩ٛ
قشح ٰبي ٦ػ٭ة ت٭سًٯ ً٦بثش ٚٯ اص قشِ ضٱشداسي ٖج ١اص اخشاي ايٖ ٩ب٪٭ ٨آٞٱي ضذٮ ثبضذ تب پبيب ٨اخشاي آ٨
تبثٯ ٗ٦شسات ٖب٪٭ ٨اغالح ٖب٪٭ ٨ت٭سًٯ ً٦بثش خ٭اٰذ ث٭د.
٦بدٮ ٗ٦ - 35شسات ٦شث٭ـ ثٯ ٪٭سبصي  ٬ي٧شا ٬ ٨ت٭سًٯ  ٬احذاث  ٬اغالح ً٦بثش ٫٦ذسج دس ايٖ ٩ب٪٭ ٨خعبيٟضي٩
ٖب٪٭ ٨اغالح ٖب٪٭ ٨ت٭سًٯ ً٦بثش اضبسٮ ضذٮ دس ٦٭اد ٖب٪٭ ٨اغالح پبسٮاي اص ٦٭اد  ٬ا٢حبٔ ٦٭اد خذيعذ ثعٯ ٖعب٪٭٨
ضٱشداسي ٦ػ٭ة سب ٬ 1345 ٠سبيش ٖ٭ا٪ي ٩خ٭اٰذ ث٭د.
٦بدٮ  - 36تجػشٮ ٦ 4بدٮ  ٬ 96تجػشٮ ٦ 3بدٮ ٖ 99ب٪٭ ٨اغالح پبسٮاي اص ٦٭اد  ٬ا٢حعبٔ ٦ع٭اد خذيعذ ثعٯ ٖعب٪٭٨
ضٱشداسي٦ ،ػ٭ة سب 1345 ٠اص تبسيخ تػ٭يت ايٖ ٩ب٪٭ُ٣٦ ٨ي است.

15

