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٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ دٷغ ؾبٮٻ زٸٰ سٹؾٗٻ ا٢شهبزي ،اػشٳبٖي ٸ ٞطټٷ٫ي ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ

1373/9/20

ٲبزٺ ٸاحسٺ  -ټسٜټبي ٦الٴ ٦يٟي ٸ ٦ٳي ذٍ ٲكي ټبي اؾبؾي ٸ ؾيبؾزټبي ٦ٯي ثطٶبٲٻ دٷغ ؾبٮٻ زٸٰ ثٻ قطح ٲٷسضع زض ٲشٵ ٸ ػساٸ ٬ديٹؾز ايٵ ٢بٶٹٴ سهٹيت
ٲي٪طزز.
ثٻ زٸٮز اػبظٺ زازٺ ٲيقٹز اظ ٲح٭ ٲٷبثٕ ثٹزػٻ ٖٳٹٲي ديف ثيٷي قسٺ زض ػساٸ ٬قٳبضٺ  4اٮي ٢ 9بٶٹٴ ثطٶبٲٻ سب ؾ ٝ٣ٲجبٮ ٙظيط ضا ثب سٹػٻ ثٻ زضآٲسټبي ٢بث٭ سح ١٣ٸ
ثب ضٖبيز ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضار ٲطثٹٌ ػٽز ٶي٭ ثٻ ټسٜټبي ثطٶبٲٻ اذشهبل زټس :
ؾب 36394 1374 ٬ٲيٯيبضز ضيب٬
ؾب 41296 1375 ٬ٲيٯيبضز ضيب٬
ؾب 46733 1376 ٬ٲيٯيبضز ضيب٬
ؾب 52938 1377 ٬ٲيٯيبضز ضيب٬
ؾب 60825 1378 ٬ٲيٯيبضز ضيب٬
ػٳٕ ټعيٷٻټبي ثٹزػٻ ٖٳٹٲي زض زٸضٺ ثطٶبٲٻ زٸيؿز ٸ ؾي ٸ ټكز ټعاض ٸ ي٧هس ٸ ټكشب ز ٸ قف ٲيٯيبضز (  )238186000000000ضيب.٬
زٸٮز ٲ٧ٯ ٝاؾز ثب سٹػٻ ثٻ سجهطٺ ټبي ايٵ ٢بٶٹٴ ،ظٲيٷٻټبي الظٰ ضا ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٞطاټٱ آٸضز ٦ٻ اػطاي ټس ٜټب ٸ ذٍ ٲكيټب ٸ َطحټبي ؾطٲبيٻ٪صاضياظ ٲح٭ ٲٷبثٕ
ضٶبٲٻ َج ١ثٹزػٻ ٲهٹة ؾبٮيبٶٻ ٖٳٯي ٪طزز .
ثٹزػٻ ٖٳٹٲي ٸ قط٦ز ټب ٸ ٲإؾؿبر اٶشٟبٖي ٸاثؿشٻ ثٻ زٸٮز زض ؾب ٬ټبي ة
سجهطٺ  - 1زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز اظ ؾب 1374 ٬ٮٹايح ثٹزػٻ ؾبالٶٻ ضا ٲٷُج ١ثب ٲٟبز ايٵ ٢بٶٹٴ ٸ ثب سٹػٻ ثٻ ٲٹاضز ظيط حسا٦ظط سب  5آشض ٲبٺ ټط ؾب ٬ثٻٲؼٯؽ قٹضاي
اؾالٲي س٣سيٱ ٶٳبيس:
اٮ - ٝزض نٹضر سح ١٣زضآٲسټبي ضيبٮي ثيف اظ اض٢بٰ ٰٶسضع زض ػسٸ ٬قٳبضٺ  ،1زٸٮز ٲيسٹاٶس ؾطٞه٭ اٖشجبضار ٞهٹ ٬ٲرشٯ ٝضا ثب سٹػٻ ثٻ اٞعايف زضآٲس ضيبٮي سب
ؾ ٝ٣اض٢بٰ ټعيٷٻټبي ٖٳطاٶي ٲٷسضع زض ػسٸ ٬قٳبضٺ  5اٞعايف زازٺ ٸ زض سسٸيٵ ٮٹايح ثٹزػٻ ؾبالٶٻ ٲٷٓٹض ٶٳبيس .
ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ ٲ٧ٯ ٝاؾز حسا٦ظط ْط ٜي ٥ٲبٺ دؽ ا ظ اثال٘ ٢بٶٹٴ ثٹزػٻ ،ٶؿجز ثٻ ٲجبزٮٻ ٲٹا٣ٞز ٶبٲٻټبي ٲطثٹَٻ ٸ اثال٘ آٶٽب ثٻ زؾش٫بٺټبي اػطايي شيطثٍ
ا٢ساٰ ٶٳبيس.
ة
ة  -زٸٮز زض نٹضر ٖسٰ سح ١٣زضآٲسټبي ديف ثيٷي قسٺ ،ثب ضٖبيز اٸٮٹيز ټبي ثطٶبٲٻ زٸٰ ثٻ اؾشظٷبء اٖشجبضار ٞهٹ ٬ٲٷبثٕ آة ٸ ٦كبٸضظي ٸ ٲٷبثٕ َجيٗي ٶؿجز ٺ
٦بټف اٖشجبضار ٞهٹ ٬ٲرشٯ ٝا٢ساٰ ٲيٶٳبيس.
ع  -زض نٹضر سح ١٣زضآٲسټبي اضظي ٸ ضيبٮي ثيف اظ اض٢بٰ ٲٷسضع زض ػسٸ ٬قٳبضٺ  5ايٵ ٢بٶٹٴ ،زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز ثٻ نٹضر شي٭ ٖٳ٭ ٶٳبيس :
 - 1دٷؼبٺ زضنس ( )%50اظ زضآٲسټبي اضظي ٸ ضيبٮي ضا ثبثز ثبظدطزاذز سٗٽسار ٸ ثسټي ټب اذشهبل زټس.
 - 2دٷؼبٺ زضنس ( )%50ث٣يٻ ضا ثب سٹػٻ ثٻ اٸٮٹيز ټبي ٲهٹة زض ايٵ ٢بٶٹٴ ػٽز ټعيٷٻ ټبي ٖٳطاٶي ٸ ػبضي زض ٮٹايح ثٹزػٻ ؾبالٶٻ ديف ثيٷي ٸػٽز سهٹيت ،س٣سيٱ
ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي ٶٳبيس.
ز  -ػبثؼبيي اٖشجبضار ثيٵ ٞهٹ ٬ثب ضٖبيز اٸٮٹيز ټبي ثطٶبٲٻ زٸٰ حسا٦ظط ثٻ ٲيعاٴ زٺ ز ضنس ( )%10ٲؼبظ ٲيثبقس.
ٺ  - -اٸٮٹيز سرهيم اٖشجبض زض ثٷسټبي "اٮ "ٝٸ "ع" ايٵ سجهطٺ سب ٲجٯ ٙثيؿز ٸ ي ٥ټعاض ٲيٯيبضز (  )21000000000000ضيب ٬ثب َطحټبيٖٳطاٶي ٶٟز ٸ ثٗس اظ
ضي ذٹاټس ثٹز ٦ٻ قط٦ز ٲٯي ٶٟز ايطاٴ ٸ ٸظاضر ضاٺ ٸ سطاثطي
آٴ سب ٲجٯ ٙي ٥ټعاض ٸ قكهس ٲيٯيبضز (  )1600000000000ضيب ٬ثب َطحټبي ٖٳطاٶي ٸظاضر ضاٺ ٸ سطاة
ٲؼبظ ٲيثبقٷس زض اػطاي َطح ټبئي ٦ٻ ٲٹا٣ٞزٶبٲٻ آٴټب ثب ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ ٲجبزٮٻ ٲي ٪طزز ،ثٻ ٲهطٜثطؾبٶٷس.
سجهطٺ - 2
اٮ - ٝزٸٮز ٲٹْ ٝاؾز زض ػٽز اػطاي ؾيبؾز ټبي سٳط٦عظزايي ٸ اٞعايف ٶ٣ف اؾشبٴ ټب زض اػطاي ثطٶبٲٻ ټبي سٹؾٗٻ ا٢شهبزي ،اػشٳبٖي ٸ ٞطټٷ٫ي ،ٲٹاضز شي٭ ضا
زض سٷٓيٱ ٮٹايح ثٹزػٻ ؾبالٶٻ ثٻ اػطاء ٪صاضز :
 - 1ثٹزػٻ اؾشبٴ ټب قبٲ٭ زضآٲسټبي اؾشبٶي ،ؾٽٱ ټط اؾشبٴ اظ زضآٲسټبي ٲٯي ٸ اٖشجبضار ػبضي ٸ ٖٳطاٶي زض ديٹؾز ػسا٪بٶٻ اي ټٳطاٺ اليحٻثٹزػٻ س٣سيٱ قٹز .
 - 2اٖشجبضار ػبضي اؾشبٶي ثٻ س٧ٟي ٥زؾش٫بٺ  -ثطٶبٲٻ ٸ اؾشبٴ ٸ اٖشجبضار ٖٳطاٶي ثٻ س٧ٟيٞ ٥ه٭ زض ديٹؾز ٲص٦ٹض زضع ٪طزز .
 - 3زضآٲسټبي ٖٳٹٲي ٸ اذشهبني ٲٯي زضآٲسټبيي اؾز ٦ٻ ثٻ ٲٹػت ٢بٶٹٴ ٸنٹ ٬ٸ ثٻ ذعاٶٻ زاضي ٦٭ ٸاضيع ٲي قٹز سب ثط اػطاي َطح ټبي ٲٯيٸ ټعيٷٻټبي ػبضي
٪بٺ ټبي اػطايي ٲٯي ٸ ػجطاٴ ٦ٳجٹز اٖشجبض احشٳبٮي اؾشبٴ ټب ٸ ايؼبز سٗبز٬ټبي ٲٷُ٣ٻاي ثٻ ٲهط ٜثطؾس.
زؾز
 - 4زضآٲسټبي ٖٳٹٲي ٸ اذشهبني اؾشبٶي زضآٲسټبيي اؾز ٦ٻ ثٻ ٲٹػت ٢بٶٹٴ ٸنٹ ٬ٸ ثٻ ذعاٶٻ زاضي ٦٭ ٸاضيع ٲي قٹز ٸ ثطاي سأٲيٵ ټعيٷٻټبيزؾش٫بٺټبي اػطايي
ٲحٯي ٸ َطحټبي ٖٳطاٶي ټٳبٴ اؾشبٴ ثٻ ٲهط ٜٲيضؾس.
 - 5زضآٲسټبي ٲٯي ؾٽٱ اؾشبٴټب اظ َط ٜذعاٶٻزاضي ٦٭ ثٻ ذعاٶٻ ٲٗيٵ اؾشبٶي ٸاضيع ٲي قٹز.
 - 6اٖشجبضار ػبضي اؾشبٶي دؽ اظ ٲجبزٮٻ ٲٹا٣ٞز ٶبٲٻ ثيٵ زؾش٫بٺ اػطايي اؾشبٶي ٸ ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ اؾشبٴ ٢بث٭ ٲهط ٜذٹاټس ثٹز .

 - 7ؾٽٱ ټط ي ٥اظ قٽطؾشبٴټب اظ اٖشجبضار ٖٳطاٶي ثٻ س٧ٟيٞ ٥ه٭ ،سٹؾٍ ٦ٳيشٻ ثطٶبٲٻ ضيعي اؾشبٴټب سٗييٵ ذٹاټس قس .زؾش٫بٺ اػطايي ٲحٯي ٸؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ
ثٹزػٻ اؾشبٴ ٶؿجز ثٻ ٲجبزٮٻ ٲٹا٣ٞز ٶبٲٻ َطحټبيي ٦ٻ دطٸغٺټبي آٶٽب ثٻ سأييس قٹضاي ثطٶبٲٻ ضيعي قٽطؾشبٴ ضؾيسٺ ٸ زاضاي سٹعيٻ الظٰاؾز ،ا٢ساٰ ذٹاټس ٶٳٹز (
زؾش٫بٺ اػطايي ټط َطح ثٻ ديكٷٽبز ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ اؾشبٴ ٸ سأييس اؾشبٶساض سٗييٵ ذٹاټس قس ).
ة  -زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز ثٻ سسضيغ سب دبيبٴ ثطٶبٲٻ زٸٰ ٖٳطاٶي٦ ،ٯيٻ َطح ټبيي ٦ٻ ٲبټيز اؾشبٶي زاضٶس ضا اظ ٞٽطؾز َطح ټبي ٲٯي حص ٜٸ زضثٹزػٻ اؾشبٴټب ٲٷٓٹض
ٶٳبيس.
ع  -زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز ْط ٜقف ٲبٺ اظ سبضيد سهٹيت ايٵ ٢بٶٹٴ اليحٻ زضآٲسټبي ػسيس ټط ي ٥اظ اؾشبٴ ټب ضا س٣سيٱ ٲؼٯؽ ٶٳبيس.
ز  -ٲ٣طضار ٸ ضٸـټبي ٲٹضز ٶيبظ ثطاي اػطاي ايٵ سجهطٺ زض ٢ٹاٶيٵ ثٹزػٻ ؾبالٶٻ ٲٷٓٹض ذٹاټس قس .
سجهطٺ  - 3ٸظاضر اٲٹض ا٢شهبزي ٸ زاضائي ٸ ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ ٲ٧ٯٟٷس سطسيجي اسربش ٶٳبيٷس ٦ٻ ثٹزػٻ ؾبالٶٻ ٦ٯيٻ قط٦ز ټبي زٸٮشي ٲٹيٹٔ ٲبزٺ ٢ 4بٶٹٴ
ٲحبؾجبر ٖٳٹٲي ٦كٹض ،ثبٶ ٥ټب ٸ ٲإؾؿبر اٶشٟبٖي ٸاثؿشٻ ثٻ زٸٮز ٸ ؾبيط قط٦ز ټبي زٸٮشي ٸ ٲإؾؿبر اٶشٟبٖي ٦ٻ قٳٹ٢ ٬ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضار ٖٳٹٲي ثط آٶٽب ٲؽسٯعٰ
ش٦ط ٶبٰ اؾز ،زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ ،زض ٮٹايح ثٹزػٻ ؾبالٶٻ زٸٮز زضع ٸ ثٻ ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي س٣سيٱ قٹز .
سجهطٺ ٦ - 4ٯيٻ ٸظاضسربٶٻټب ٸ ٲإؾؿبر ٸ قط٦ز ټبي زٸٮشي ٲ٧ٯٟٷس زض اضائٻ ديكٷٽبز ثٹزػٻ ػبضي ؾبٮيبٶٻ ذٹز ثٻ ٲطاػٕ شيطثٍ ٢جال " ٶٓط ؾبظٲبٴاٲٹض ازاضي ٸ
اؾشرساٲي ٦فٸض ضا اظ ػٽز ضٖبيز اٮعاٲبر ازاضي ٸ اؾشرساٲي ٸ٢ ١ٞٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضار ٲٹػٹز ٸ ٶيع ٲٹاضز ٲٷسضع زض ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ ٸ ديٹؾز آٴ ٦ؿت ٶٳبيٷس  .ؾبظٲبٴ
اٲٹض ازاضي ٸ اؾشرساٲي ٦كٹض ٲ٧ٯ ٝاؾز ٲٹاضز ٖسٰ ضٖبيز ضا زض ايٵ ظٲيٷٻ ثٻ ټٷ٫بٰ سٽيٻ ثٹزػٻ ػبضي ٢جال " ثٻؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزعٺ ٸ ؾبيط ٲطاػٕ شيطثٍ اٖالٰ
٦ٷس ٸ ايٵ ؾبظٲبٴ ٸ ؾبيط ٲطاػٕ شيطثٍ ٸ ٶيع شيحؿبثبٴ ٸ حؿبثطؾبٴ ٢بٶٹٶي زؾش٫بٺ ټبي اػطاييٲ٧ٯٟٷس زض ٦ٯيٻ ٲطاح٭ ثطضؾي ٸ سهٹيت ٸ اػطاء ثٹزػٻ ػبضي ٲٹاضز
اٖالٰ قسٺ سٹؾٍ ؾبظٲبٴ اٲٹض ازاضي ٸ اؾشرساٲي ٦كٹض ضا زض ايٵ ظٲيٷٻ ضٖبيز ٶٳبيٷس.
ؾبظٲبٴ اٲٹض ازاضي ٸ اؾشرساٲي ٦كٹض ٲٹْ ٝاؾز ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز ايٵ سجهطٺ ضا ټط قف ٲبٺ ي ٥ثبض ثٻ ٦ٳيؿيٹٴ ټبي اٲٹض ازاضي ٸ اؾشرساٲي ٸثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ
ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي اضائٻ ٶٳبيس.
سجهطٺ - 5
ضٶبٲٻ اٶؼبٰ ٲي دصيطز.
اٮ - ٝٲجبزٮٻ ٲٹا٣ٞزٶبٲٻ ػٽز اػطاي َطح ټبي ٖٳطاٶي ٍ٣ٞ ،ثطاي ي ٥ثبض زض َٹ ٬ة
ة  -ٲجبزٮٻ ٲٹا٣ٞزٶبٲٻ اػطايي َطح ټبي ٖٳطاٶي ػسيس نطٞبً دؽ اظ َي ٲطاح٭ شي٭ ٲؼبظ ٲي ثبقس:
 اٶؼبٰ ٲُبٮٗبر سٹػيٻ ٞٷي ٸ ا٢شهبزي ٸ اػشٳبٖي. اٶؼبٰ ٲُبٮٗٻ ٸ َطاحي اػطايي. اٶؼبٰ ٲُبٮٗبر ٲ٧بٴيبثي َطح ثٻ ٲٷٓٹض ٦بټف ټعيٷٻ ټب.زؾشٹضاٮٗٳ٭ ا ػطايي ايٵ سجهطٺ ثب ديكٷٽبز ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ٲي ضؾس ٸ اظ اثشساي قطٸٔ ثطٶبٲٻ زٸٰ ٶبٞص اؾز.
َطحټبي ٖٳطاٶي نطٞبً ٶٓبٲي ثرف زٞبٖي اظ ٲٟبز ايٵ ثٷس ٲؿشظٷي ٲي ثبقس.
سجهطٺ  - 6زٸٮز ٲ٧ٯ ٝاؾز زض اػطاي دطٸغٺټبي ٖٳطاٶي ٦ٻ ثٻ نٹضر اٲبٶي سٹؼٌ زؾش٫بٺ ټبي اػطايي اٶؼبٰ ٲي ٪طزز ټعيٷٻ اؾشٽال ٤سؼٽيعار ٸ ٲبقيٵ آالر
ټٳچٷيٵ ح٣ٹ٦ ٠بضٲٷساٴ ٸ ٦بض٪طاٶي ٦ٻ اظ ٲح٭ ثٹزػٻ ػبضي زؾش٫بٺ ح٣ٹ ٠زضيبٞز ٲي ٶٳبيٷس ضا ٲحبؾجٻ ٸ اظ ټعيٷٻ اػطاي دطٸغٺ ٦ؿط ٶٳبيس ،ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ
ٲٹْ ٝاؾز زض سٷٓيٱ ٸ ٲجبزٮٻ ٲٹا٣ٞز ٶبٲٻټبي اػطاي َطحټبي ٖٳطاٶي ٲٹاضز ٞٹ ٠ضا ٲٯحٹِ ٶٳبيس .
سجهطٺ  - 7ثطاي ػٯت ټٳ٧بضي ٸ ٲكبض٦ز ثيكشط ٲطزٰ زض اػطاي َطح ټبي ٖٳطاٶي زٸٮشي ،ټعيٷٻ ٦طزٴ آٴ ٢ؿٳز اظ اٖشجبضار ايٵ ٪ٹٶٻ َطح ټب ٦ٻاظ ٲح٭ ٸػٹٺ
زضيبٞشي ثط َج٢ ١بٶٹٴ اظ ٲطزٰ سحز ٖٷٹاٴ ذٹزيبضي حبن٭ ٲي ٪طزز ،اظ ـٲٹ٢ ٬بٶٹٴ ٲحبؾجبر ٸ ؾبيط ٲ٣طضار ٖٳٹٲي زٸٮز ٲؿشظٷي اؾز ٸ سبثٕ ٢بٶٹٴ ٶحٹٺ ټعيٷٻ
٦طزٴ اٖشجبضاسي ٦ٻ ثٻ ٲٹػت ٢بٶٹٴ اظ ضٖبيز ٢بٶٹٴ ٲحبؾجبر ٖٳٹٲي ٸ ؾبيط ٲ٣طضار ٖٳٹٲي زٸٮز ٲؿشظٷي ټؿشٷس ،ذٹاټس ثٹز.
زؾش٫بٺټبي اػطايي ٲ٧ٯٟٷس نٹضر ضيع ټعيٷٻ ټبي اٶؼبٰ قسٺ اظ ٲح٭ ٸػٹٺ زضيبٞشي اظ ٲطزٰ سحز ٖٷٹاٴ ذٹزيبضي زض ټط ؾب ٬ضا حسا٦ظط سب دبيبٴ سيط ٲبٺ ؾب ٬ثٗس ثٻ
زيٹاٴ ٲحبؾجبر ٦كٹض اضؾب ٬ٶٳبيٷس.
سجهطٺ  - 8سط٦يت قٹضاي دٹ ٬ٸ اٖشجبض ثٻ سطسيت شي٭ انالح ٲي ٪طزز:
 - 1ٸظيط اٲٹض ا٢شهبزي ٸ زاضائي
 - 2ضئيؽ ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ
 - 3ضئيؽ ٦٭ ثبٴ ٤ٲط٦عي ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ
4ٸ
 - 5زٸ ٶٟط اظ ٸظضاء ثٻ اٶشربة ټيأر ٸظيطاٴ
 - 6زازؾشبٴ ٦٭ ٦كٹض يب ٲٗبٸٴ اٸ
 - 7ي٧ي اظ ذجط٪بٴ ثبٶ٧ي ثٻ اٶشربة ضئيؽ ػٳٽٹض
 - 8ضئيؽ اسب ٠ثبظض٪بٶي ٸ نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ

 - 9ضئيؽ اسب ٠سٗبٸٴ
زٸ ٶٟط اظ ٶٳبيٷس٪بٴ ٲؼٯؽ ثٻ اٶشربة ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي ثٻ ٖٷٹاٴ ٶبْط زض ػٯؿبر قٹضا قط٦ز ذٹاټٷس ٦طز .
آييٵٶبٲٻ اػطايي ايٵ سجهطٺ قبٲ٭ چ٫ٹٶ٫ي زٖٹر ثطاي سك٧ي٭ ػٯؿبر قٹضاي دٹ ٬ٸ اٖشجبض ٸ سٗييٵ زؾشٹض ػٯؿٻ ٸ ٲح٭ سك٧ي٭ آٴ ٸ ټٳچٷيٵ ٶهبة ٸ ٶحٹٺ اٶشربة
ضئيؽ زض ػٯؿبر قٹضاي ٲص٦ٹض ،ثٷب ثٻ ديكٷٽبز ٸظيط اٲٹض ا٢شهبزي ٸ زاضايي ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ٲيضؾس.
سجهطٺ - 9
 ؾ ٝ٣سؿٽيالر ثبٶ٧ي ٢بث٭ ٸا٪صاضي سٹؾٍ ثبٶ ٥ٲط٦عي ٸ ٦ٯيٻ ثبٶ ٥ټبي ٦كٹض ثرف ټبي زٸٮشي ،ذهٹني ٸ سٗبٸٶي ٶؿجز ثٻ ٲبٶسٺ ؾب ٍ٣ٞ 1373 ٬سب حسي ٲؼبظاؾز ٦ٻ سٛييط زض ذبٮم ثسټي آٴ ټب ثٻ ؾيؿشٱ ثبٶ٧ي سب دبيبٴ ثطٶبٲٻ زٸٰ حزا٦ظط ٲٗبز ٬چٽ٭ ٸ ؾٻ ټعاض ٲيٯيبضز (  )43000000000000ضيب ٬اٞعايف يبثس .زٸٮز
ٲ٧ٯ ٝاؾز ؾٽٱ ټط ي ٥اظ ثرفټبي ا٢شهبزي ضا زض چبضچٹة ؾ ٝ٣ٲص٦ٹض زض اليحٻ ثٹزػٻ ؾٷٹاسي ديكٷٽبز ٸ دؽ اظ سهٹيت اظ َطي ١ثبٶ ٥ٲط٦عي ػٳٽٹضي
اؾالٲي ايطاٴ ثٻ قج٧ٻ ثبٶ٧ي ٦كٹض اثال٘ ٶٳبيس  .دٷؼبٺ ٸ دٷغ زضنس ( )%55اظ ٲجٯٙٲص٦ٹض زض ؾبٮٽبي ثطٶبٲٻ ٲٷحهطاً ثبيؿشي ثٻ ثرف ذهٹني ٸ سٗبٸٶي ټبي ٲطزٲي ٸ
چٽ٭ ٸ دٷغ زضنس ( )%45ثب٢يٳبٶسٺ آٴ ثٻ زٸٮز ٸ زؾش٫بٺ ټبيٸاثؿشٻ ثٻ زٸٮز اظ ٢جي٭ ؾبظٲبٴ سٗبٸٴ ضٸؾشبئي ٸ ؾبظٲبٴ سٗبٸٴ قٽط ٸ ضٸؾشب اذشهبل يبثس .
 اؾشٟبزٺ ٦ٯيٻ ٸظاضسداٶٻ ټب ،ٲإؾؿبر ٸ قط٦ز ټبي زٸٮشي ٸ قط٦زټبي ٸاثؿشٻ ثٻ آٶٽب ٸ قٽطزاضي ټب ٸ ٶٽبزټبي ٖٳٹٲي ٸ قط٦ز ټبي سبثٗٻ آٶٽب ٸ َطحټب ٸ دطٸغٺټبيٲٯي ٸ ذطيسټبي زٸٮشي اظ ؾٽٱ ثرف ذهٹني ٲٳٷٹٔ ٲي ثبقس.
سجهطٺ -10
اٮ - ٝثٻ ٲٷٓٹض ٦ٳ ٥ثٻ سأٲيٵ ٖساٮز اػشٳبٖي٦ ،بټف ٣ٞط ٸ ٲحطٸٲيز ،ايؼبز اقشٛب ٬ٸ حٳبيز اظ ثٷ٫بٺټبي ا٢شهبزي ٦ٹچ ،٥زٸٮز ٲ٧ٯ ٝاؾز زض ػٽز اػطاي
انٹ 43 ٬ٸ ٢ 44بٶٹٴ اؾبؾي ايؼبز سٗبز ٬زض ؾٽٱ ثرف ټبي زٸٮشي ،سٗبٸٶي ٸ ذهٹني زض ا٢شهبز ٦كٹض ،اٞعايف ؾٽٱ ٗٞبٮيزټبي ا٢شهبزي ثرف سٗبٸٶي ٸ
ټٳچٷيٵ اػطاي َطحټبي اقشٛب٬ظا (ذٹز اقشٛبٮي) ،اظ َطي ١دطزاذز سؿٽيالر اضظاٴ ٢يٳز ثبٶ٧ي حٳبيز ټبيالظٰ ضا ثٻ ٖٳ٭ آٸضز.
ة  -ثٻ ٲٷٓٹض ټسايز ٲٷبثٕ ؾيؿشٱ ثبٶ٧ي ثٻ ٗٞبٮيز ټبي ذبل ،ثٻ زٸٮز اػبظٺ زازٺ ٲي قٹز ثركي اظ ؾٹز سؿٽيالر اٖشجبضي اُٖبيي ضا ثط اؾبؼ اٸٮٹيزټبي ټط
ثرف ،اظ ٲح٭ ٲٷبثٕ ثٹزػٻ ٖٳٹٲي سأٲيٵ ٸ اظ َط ي ١زؾش٫بٺ ٲطثٹَٻ ثٻ ؾيؿشٱ ثبٶ٧ي دطزاذز ٶٳبيس .
ع  -زٸٮز ٲ٧ٯ ٝاؾز سٳبٰ ٲٷبثٕ ؾذطزٺ٪صاضي ٲطزٰ سحز ٖٷٹاٴ حؿبة ٢طو اٮحؿٷٻ ضا دؽ اظ ٦ؿط شذبئط ٢بٶٹٶي زض اذشيبض ٲش٣بييبٴ ٢طواٮحؿٷٻ ٢طاض زټس.
قٹضاي دٹ ٬ٸ اٖشجبض ٲ٧ٯ ٝاؾز ٶؿجز شذبئط ٢بٶٹٶي ثطاي ؾذطزٺ ټبي دؽاٶساظ ٠ضو اٮحؿٷٻ ضا ثٻ ٲيعاٶي سٗييٵ ٶٳبيس ٦ٻ ٲؼٳٹٔ ٶؿجز ټبي شذبئط ٢بٶٹٶي ٸ احشيبَي
ثبٶ٥ټب اظ ٲح٭ ايٵ ٶٹٔ ؾذطزٺ ټب اظ ثيؿز ٸ دٷغ زضنس ( )%25حؼٱ ايٵ ٶٹٔ ؾذطزٺ ټب سؼبٸظ ٶٷٳبيس.
ټعيٷٻ ٖٳٯيبسي زضيبٞز ؾذطزٺ ٸ اُٖبي سؿٽيالر ٢طو اٮحؿٷٻ ٸ ػبيعٺټبي دطزاذشي حسا٦ظط سب چٽب ض زضنس ( ،)%4سٹؾٍ زضيبٞز٦ٷٷسٺ سؿٽيالر ٢طواٮحؿٷٻ
دطزاذز ٲي٪طزز.
قٹضاي دٹ ٬ٸ اٖشجبض ٲٹْ ٝاؾز آييٵ ٶبٲٻ اػطايي اُٖبي سؿٽيالر ٢طو اٮحؿٷٻ ضا سٷٓيٱ ٸ ػٽز سهٹيت ثٻ ټيأر ٸظيطاٴ اضائٻ ٶٳبيس .
سجهطٺ  - 11ثٻ ٲٷٓٹض سٹؾٗٻ ضٸؾشبټبي ٲحطٸٰ ٸ ايؼبز سٗبز ٬ټبي ٲٷُ٣ٻاي ز ض ضٸؾشبټب زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ ا٢ساٲبسي ثٻ قطح ظيط ٲٗٳٹ ٬ٲي ٪طزز:
اٮ - ٝٲجٯ ٙؾٻ ټعاض ٲيٯيبضز (  )3000000000000ضيب ٬ثطاي اٲٹض ظيط زض ضٸؾشبټبي ٲحطٸٰ ټعيٷٻ ٲي قٹز:
 - 1اٶؼبٰ َطحټبي ٖٳطاٶي زض ظٲيٷٻ ضاٺ ٲٷبؾت ضٸؾشبيي ٸ ثط ٠ضؾبٶي ،ثٽساقز ٸ آثطؾبٶيًٞ ،بټبي آٲٹظقي ،دؿشي ٸ ٲربثطاسي ٸ ٦ٳ ٥ثٻ آٲبزٺ ؾبظي ظٲيٵ ثطاي
َطحټبي اقشٛب٬ظا زض ضٸؾشبټبي ٲحطٸٰ ثب اٸٮٹيز اسٳبٰ َطح ټبي ٶيٳٻ سٳبٰ ثطٶبٲٻ اٸ.٬
 - 2سٹؾٗٻ ٗٞبٮيزټبي سٹٮيسي ٸ اقشٛب ٬اظ ٸ ذٹز اقشٛبٮي زض ضٸؾشبټبي ٲحطٸٰ اظ َطي ١دطزاذز ٲبثٻ اٮشٟبٸر ٦بضٲعز ٸ ؾٹز ٲٹضز اٶشٓبض ثبٶ ٥زض اٲٹض آة٦ ،كبٸضظي،
نٷٗز ،ٲؿ٧ٵ ٸ اٲٹض اػشٳبٖي ٸ ديف ثيٷي آٶٽب زض ثٹزػٻ ؾٷٹاسي .
 - 3ضٖبيز اٸٮٹيز زض اٶشربة ٸ اػطاي َطح ټبي اٲٹض اػشٳبٖي ،ظيطثٷبئي ٸ اقشٛب ٬ظا ثطاي ضٸؾشبټبي ٲحطٸٰ.
 - 4احساص ًٞبټبي چٷس ٲٷٓٹضٺ ٞطټٷ٫ي ،آٲٹظقي ،سطثيشي ،ټٷطي ٸ ٸضظقي زض ٲطا٦ع ػٳٗيزي ٶ٣بٌ ٲحطٸٰ ٦كٹض.
ة  -زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز دؽ اظ سهٹيت ايٵ ٢بٶٹٴ ،يطيت ٲحطٸٲيز ٦ٯيٻ ضٸؾشبټب ضا ؾبالٶٻ ثط اؾبؼ ثطذٹضزاضي اظ َطح ټبي ٖٳطاٶي ٲٹيٹٔ ثٷس (اٮ )ٝايٵ سجهطٺ
ٲٗيٵ ٶٳٹزٺ ٸ ثط ٲجٷبي اٸٮٹيز ټبي ټط ضٸؾشب اٖشجبض الظٰ ضا ٲٷٓٹض ٶٳبيس .
آييٵٶبٲٻ اػطايي ايٵ ثٷس ْط  ٜٲسر ؾٻ ٲبٺ اظ سهٹيت ايٵ ٢بٶٹٴ ثٻ ديكٷٽبز ٸظاضسربٶٻ ټبي ٦كٹض ٸ ػٽبز ؾبظٶس٪ي ٸ ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ ٸ زٞشط اٲٹض ٲٷبَ١
ٲحطٸٰ ٦كٹض  -ضيبؾز ػٳٽٹض ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ذٹاټس ضؾيس .
ع  -زٞشط اٲٹض ٲٷبَ ١ٲحطٸٰ ٦كٹض  -ضيبؾز ػٳٽٹض ٲؿإٸ ٬ٶٓبضر ثط ٦ٯيٻ ٲطاح٭ اٶؼبٰ دط ٸغٺټبي ٲٹيٹٔ ايٵ سجهطٺ ٲيثبقس ٸ ٲٹْ ٝاؾز٪عاضـ ديكطٞز آٶٽب
ضا ټط چٽبض ٲبٺ ي٧جبض ثٻ ٦ٳيؿيٹٴ ټب شيطثٍ ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي اضائٻ زټس.
سجهطٺ  - 12اظ ٲح٭ اٖشجبضار ٞه٭ سأٲيٵ اػشٳبٖي ،ٲٗبز ٬چٽبض ټعاض ٸ ټكشهس ٲيٯيبضز (  )4800000000000ضيب ٬ثطاي دطزاذز ٲؿش٣يٱ ٦ٳ ٥ٲٕاـ ٲبټبٶٻ ثٻ
ا٢كبض ٦ٱ زضآٲس قبٲ٭ ذبٶٹازٺ ټب ،ظٶبٴ ٸ ٦ٹز٦بٴ ثي ؾطدطؾز ،ذبٶٹازٺ ټبئي ٦ٻ ؾطدطؾز آٴټب اظ٦بضاٞشبزٺ ٸ ؾطثبظاٴ ٲشأټٯي ٦ٻ اٲ٧بٴ سأٲيٵ ٲٗبـ ذٹز ضا ٶساضٶس ٸ
ټٳچٷيٵ ذبٶٹازٺ ټبي ٶيبظٲٷس ظٶساٶيبٴ سرهيم ٲي يبثس .ايٵ ٲٷبثٕ زض اذشيبض زؾش٫بٺ ټبي شيطثٍ ٢طاض ٲي٪يطز .ثيؿز ٸ دٷغزضنس ( )%25ايٵ اٖشجبضار نط ٜذٹز
اقشٛبٮي اٞطاز ٲكٳٹ ٬ايٵ سجهطٺ ذٹاټس قس.

يٹاثٍ دطزاذز ٸ سٗييٵ اٞطاز ٸاػس قطايٍ زضيبٞز ايٵ ٦ٳ ٥ټب ٸ ؾبيط ٲ٣طضار ٲطثٹَٻ ثط اؾبؼ آييٵ ٶبٲٻاي ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ٲيضؾس.
سجهطٺ  - 13ثٻ ٲٷٓٹض ح ٬ٲك٧الر ايظبض٪طاٴ ،زٸٮز ٲ٧ٯ ٝاؾز ا٢ساٲبر شي٭ ضا زض ثطٶبٲٻ زٸٰ ٲٗٳٹ ٬زاضز :
اٮ - ٝدطزاذز ٲؿشٳطي ثٻ ٸاٮسيٵ قبټس سب ٲيعاٴ ي٧هس ټعاض ( )100000ضيب ٬اٞعايف ٲييبثس.
ة ٦ -ٳ ٥ثٻ سأٲيٵ ٲؿ٧ٵ ذبٶٹازٺ قبټس (ټٳؿط ٸ ٞطظٶساٴ ٞب٢س ٲؿ٧ٵ ).
ع ٦ -ٳ ٥ثٻ اقشٛبٞ ٬طظٶساٴ قبټس ا ظ َطي ١ػصة زض زؾش٫بٺ ټبي زٸٮشي يب اُٖبء سؿٽيالر اٖشجبضي ٸيػٺ.
ز  -سأٲيٵ ٶيبظټبي زضٲبٶي ذبل ػبٶجبظاٴ ٸ نس زضنس ( )%100ح ١ؾطاٶٻ ٲٹيٹٔ ٢بٶٹٴ ثيٳٻ ذسٲبر زضٲبٶي ػبٶجبظاٶي ضا ٦ٻ ٲكٳٹ ٬ثيٳٻ ذسٲبر زضٲبٶي ٦بضٲٷساٴ ٸ
ٶيطٸټبي ٶٓبٲي ٸ اٶشٓبٲي ٸ سأٲيٵ اػشٳبٖي ٶيؿشٷس .
ٺ ٦ -ٳ ٥ثٻ ح٭ ٲك٧٭ اقشٛب ٬ٸ ٲؿ٧ٵ ػبٶجبظاٴ ثيؿز ٸ دٷغ زضنس ( )%25ثٻ ثبال ٦ٻ سٹاٴ ٦بض زاضٶس  .اظ َطي ١اُٖبء سؿٽيالر اٖشجبضي اضظاٴ ٢يٳز ٸ سأٲيٵ
ټعيٷٻټبي آٲبزٺؾبظي ظٲيٵټبي ٸا٪صاضي ثٻ آٶٽب.
ٸ  -حٳبيز ٸ دي٪يطي ٲك٧الر آظاز٪بٴ ثط َج٢ ١بٶٹٴ ٸ اٶؼبٰ س٧بٮي ٝٲٗٹ٢ٻ ٶؿجز ثٻ آٶبٴ زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ زض ٢جب ٬ثب٢يٳبٶسٺ آظاز٪بٴ .
سجهطٺ - 14
اٮ - ٝثطاي ػجطاٴ ذؿبضار ٸاضزٺ ثٻ ٲٷبَ ١ػٷ ٩ظزٺ زض ػطيبٴ ػٷ ٩سحٳيٯي ٸ ثبظؾبظي آٶٽب ،زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز ٖالٸٺ ثط اٖشجبضار ٲٗٳٹ ٬ٲٯي ٸ اؾشبٶي ،اٖشجبضار
ٲٹضز ٶيبظ ػٽز ػجطاٴ ذؿبضار ٲطزٲي قٽطي ٸ ضٸؾزايي اٖٱ اظ ذؿبضار ٸاحسټبي ٲؿ٧ٹٶي ٸ ذسٲبسي٦ ،كبٸضظي ٸ زاٲي ٸ نٷٗشي ٸ اػطاي َطح ټبي اٲٹض اػشٳبٖي،
ظيطثٷبئي ٸ سٹٮيسي ثٹيػٺ آة ٸ ذب ٤ضا ثب زض اٸٮٹيز ٢طاض زازٴ ايظبض٪طاٴ ثٻ َٹضي اذشهبل زټس ٦ٻ َي ؾٻ ؾب ٬اٸ ٬ثطٶبٲٻ ٲؿئٹٮيز ٸيػٺ ؾشبز ثبظؾبظي ٲٷبَ ١يبز
قسٺ ذبسٳٻ دصيطز.
ة  -زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز سٳٽيسار الظٰ ػٽز سؿطيٕ زض نسٸض اؾٷبز ٲبٮ٧يز زض ايٵ ٲٷبَ ١ضا ٞطاټٱ ٶٳبيس .
سجهطٺ - 15
اٮ - ٝزٸٮز ٲٹْ ٝاؾز ثٻ ٲٷٓٹض ديك٫يطي ،اٲسازضؾبٶي ،ثبظؾبظي ٸ ٶٹؾبظي ٲٷبَ ١آؾيت زيسٺ اظ حٹازص ٚيطٲشط٢جٻ ،زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ زٸٰ ،اٖشجبضار الظٰ ضا زض اذشيب ض
ؾشبز حٹازص ٚيطٲشط٢جٻ ٦كٹض ٢طاض زټس ايٵ اٖشجبضار ثٻ ديكٷٽبز ٸظاضر ٦كٹض ٸ سأييس ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ ٸ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ثيٵ اؾشبٴټبي آؾيت زيسٺ
سٹظيٕ ٲي٪طزز سب سٹؾٍ ؾشبزټبي حٹازص اؾشبٶي ثٻ دطٸغٺ ټبي شيطثٍ اذشهبل زازٺ قٹز  .ثيؿز زضنس( )%20اظ اٖشجبضار ٞٹ ٠ػٽز ٲُبٮٗبر آؾيتدصيطي ثٻ ٲٷٓٹض
٦بټف اططار ثاليبي َجيٗي ٸ اػطاي دطٸغٺ ټبي ديك٫يطي اظ حٹازص ٚيطٲشط٢جٻ اظ ٢جي٭ ،ؾي٭ ،ظٮعٮٻ ،ذك٧ؿبٮي ،آسف ؾٹظيَ ،ٹٞبٴ ٸ يب ديكطٸي آة زضيب ټعيٷٻ ذٹاټس
زاقز.
ة  -ٸظاضر ٦كٹض ٲيسٹاٶس اظ ٲح٭ ٲٷبثٕ ٢طو اٮحؿٷٻ ؾيؿشٱ ثبٶ٧ي ٸاٰ ٸ زض نٹ ضر ٖسٰ س٧بٞٹ ،اظ ٲح٭ ؾبيط ٲٷبثٕ ثبٶ٧ي سؿٽيالر ٲٹضز ٶيبظ ثٻ ٲبٮ٧بٴ ٸاحسټبي
ٲؿ٧ٹٶي ،سؼبضي نٷٗشي ،ٲٗسٶي ٸ ٦كبٸضظي ذؿبضر زيسٺ زض ٲٷبَٞ ١ٹ ٠اٮص٦ط اُٖبء ٶٳبيس .ٲبثٻاٮشٟبٸر ؾٹز سؿٽيالر اُٖبئي ٸ٦بضٲعز زض ٮٹايح ثٹزػٻ ؾبٮيبٶٻ
ٲٷٓٹض ذٹاټس قس .زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز ثبظدطزاخر سؿٽيالر اُٖبئي سٹؾٍ ؾيؿشٱ ثبٶ٧ي ضا ٦ٻ زض ايٵ ثٷس ديف ثيٷيقسٺ اؾز ،سًٳيٵ ٶٳبيس.
سجهطٺ -16
اٮ - ٝؾيبؾز دطزاذز ؾٹثؿيس ثٻ ٦بالټبي اؾبؼ ٸ زاضٸ ٸ قيطذك ٥زض ثطٶبٲٻ زٸٰ ازاٲٻ ذٹاټس يبٞز  .زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز َي ايٵ ثطٶبٲٻ،ؾٹثؿيس زاضٸ ،قيطذك٥
ٸ ٦بالټبي اؾبؾي قبٲ٭ ٪ٵزٰ ،ثطٶغ ،ضٸٚٵ ٶجبسي٢ ،ٷس ٸ ق٧ط ،ٸ دٷيط ضا ثط ٲجٷبي اٖشجبض اضظي ٲهٹة زض ؾب 1372 ٬دطزاذزٶٳبيس.
ة  -ثٻ ٲٷٓٹض نطٞٻػٹئي زض ٲهطٞ ٜطآٸضزٺ ټبي ٶٟشي ٸ سأٲيٵ ٖساٮز اػشٳبٖيَ ،ي ايٵ ثطٶبٲٻ٢ ،يٳز ٞطآٸضزٺ ټبي ٶٟشي اٞعايف يبٞشٻ ٸ آطبضٶبقي اظ آٴ ثٻ ٶحٹ
ٲ٣شًي ػجطاٴ ٲي٪طزز.
ع  -اٖٳب ٬ٶطخ سهبٖسي ثط سٗطٞٻ ټبي ٲهط ٜآة ،ثط ٠ٸ ٪بظ ثٻ ٶحٹي ذٹاټس ثٹز ٦ٻ يٳٵ اٞعايف ٢يٳز ٲيبٶ٫يٵ ٶطخ ٲطثٹٌ ثٻ ٲكشط٦يٵ ٦ٱ ٲهط ٜطبثز ثٳبٶس.
سجهطٺ  - 17زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز ؾٹثؿيس دطزاذشي ثٻ ٦بالټبي اؾبؾي ضا ثب ح٦ ّٟٹدٵ ٸ ٲ٣ساض اضظ ؾب 1372 ٬زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ ثٻ نٹضر اضظي ٸضيبٮي زض ثٹزػٻ ؾبالٶٻ
ٲٷٓٹض ٶٳبيس.
سجهطٺ - 18
زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز زض َٹ ٬ايٵ ثطٶبٲٻ ٲبثٻ اٮشٟبٸر ټعيٷٻ زضٲبٴ ثيٳٻقٹٶس٪بٴ ضا دؽ اظ ٦ؿط ؾطاٶٻ ؾٽٱ ثيٳٻ قسٺ ٸ ٞطاٶكيع دطزاذشي سٹؾٍ آٶٽب ،ثٻ ٖٷٹاٴ ؾطاٶٻ
زٸٮز ،ٲُبث ١ٲ٣طضار ٢بٶٹٴ ثيٳٻ ټٳ٫بٶي زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ  ،ټٳٻ ؾبٮٻ زض اذشيبض ؾبظٲبٴ ټبي شيطثٍ ٢طاض زټس.
سجهطٺ - 19
اٮ- ٝ
٢ - 1يٳز ٞطٸـ ټط ٮيشط اظ چٽبض ٞطآٸضزٺ انٯي ٶٟشي قبٲ٭ ثٷعيٵ ،ٶٟز ؾٟيس ،ٶٟز ٪بظ ٸ ٶٟز ٦ٹضٺ ،زض ؾب 1374 ٬ثٻ سطسيت ٲٗبز ٬نس (،)100ثيؿز ( ،)20ثيؿز
( )20ٸ زٺ ( )10ضيب ٬سٗييٵ ٲيقٹز .ثٻ زٸٮز اػبظٺ زازٺ ٲيقٹز ثٻ ٲٷٓٹض اٖٳب ٬ؾيبؾز نطٞٻ ػٹئي زض ٲهط ٜاٶطغي ،اظ ؾب٢ 1375 ٬يٳز ٞطآٸضزٺ ټبي ٶٟشي ضا
ٲشٷبؾجبً ثٻ َطي٣ي اٞعايف زټس ٦ٻ ٲؼٳٹٔ ٖٹاضو زضيبٞشي سب دبيبٴ ثطٶبٲٻ ،حسا٦ظط ثٻ يبظزٺ ټعاض ٲيٯيبضز (  )11000000000000ضيب ٬ثبٮ٪ ٙطزز ٸ ټٳچٷيٵ ٶحٹٺ
ػجطاٴ آٴ ضا ٶيع زض ٮٹايح ثٹزػٻ ؾٷٹاسي ٲٷٓٹض ٶٳبيس .

 - 2زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ زٸٰ ،ؾيبؾز ټبي ذٹز ضا ثٻ ٶحٹي سٷٓيٱ ٶٳبيس ٦ٻ ضقس ٲهطٞ ٜطآٸضزٺ ټب زض ټط ؾب ٬اظ ؾٻ زضنس ()%3سؼبٸظ ٶٷٳبيس.
ة  -ٲشٹؾٍ ٢يٳز ٞطٸـ ټط ٲشط ٲٗ٧ت ٪بظ َجيٗي َي ؾب ٬ټبي ثطٶبٲٻ زٸٰ ،ثط ٲجٷبي ؾب 1373 ٬ثٻ َٹض ٲشٹؾٍ ؾبالٶٻ ثيؿز زضنس (%20ٶؿجز ثٻ ؾب ٬ٲب٢ج٭
اٞعايف ٲييبثس.
ع  -ثٻ ٸظاضر ٶيطٸ اػبظٺ زازٺ ٲيقٹز:
 - 1ٲشٹؾٍ ٢يٳز ٞطٸـ ټط ٦يٯٹ ٸار ؾبٖز ثطَ ٠ي ؾب ٬ټبي  1374سب  1378ضا ؾبالٶٻ ٶؿجز ثٻ ؾب ٬ٲب٢ج٭ ثٻ َٹض ٲشٹؾٍ ثيؿز زضنس ( )%20اٞعايف زټس.
ح ١اٶكٗبة ٸ ٢يٳز ٜضٸـ ټط ٦يٯٹ ٸار ؾبٖز ثط ٠ٲهطٞي زض اٲٹض ٦كبٸضظي (اٖٱ اظ ظضاٖي  -ثبٚي  -زاٲي  -قيالسي ٸ ٲٷبثٕ َجيٗي) زض َٹ٬ثطٶبٲٻ زٸٰ ثطاثط
٢يٳزټبي ؾب 1372 ٬ٲيثبقس.
 - 2زض ٲٹضز ٞطٸـ آة قطة (ذبٶ٫ي) سٗطٞٻ سهبٖسي ثٻ قطح ظيط اٖٳب ٬ٶٳبيس:
 ٲهبض ٜٲبټبٶٻ سب  5ٲشط ٲٗ٧ت ،ضاي٫ب ٴ. ٲهبض ٜٲبټبٶٻ سب  22.5ٲشط ٲٗ٧ت ،ثط ٲجٷبي ؾب1373 ٬ ٲهبض ٜٲبټبٶٻ سب  45ٲشط ٲٗ٧ت ،ثيؿز ٸ دٷغ زضنس ( )%25اٞعايف ٶؿجز ثٻ ٢يٳز ؾب٢ ٬ج٭ ثط ٲجٷبي ؾب1373 ٬ ٲهبض ٜٲبټبٶٻ ثيف اظ  45ٲشط ٲٗ٧ت ،ؾبالٶٻ ؾي زضنس ( )%30اٞعايف ٶؿجز ثٻ ٢يٳز ؾب٢ ٬ج٭ ثط ٲجٷبي ؾب1373 ٬ - 3سٗطٞٻ آة ٲهطٞي ٚيط قٽطي ثرف نٷٗز ضا ؾبالٶٻ ثٻ ٲيعاٴ ثيؿز ٸ دٷغ زضنس ( )%25ٶؿجز ثٻ ؾب ٬ٲب٢ج٭ ثط ٲجٷبي ؾب( 1373 ٬ٲشطٲٗ٧جي  2ضيب )٬اٞعايف
زټس.
 - 4ثطاي ؾبٖبر ٸ ظٲبٴټبي ٚيط دي ،٥ٶطخ ټبي سطػيحي ٲٷبؾت ديف ثيٷي ٶٳبيس.
ز َ -ي ؾب٬ټبي ثطٶبٲٻ٢ ،يٳز اضائٻ ذسٲب ر دؿشي ٸ ٲربثطاسي ثٻ سسضيغ ثٻ ٶحٹي سٗييٵ ٲي ٪طزز ٦ٻ اٲ٧بٴ ؾطٲبيٻ٪صاضيټبي ديفثيٷي قسٺ ثٻٲٷٓٹض دبؾر٫ٹيي ثٻ
ٶيبظټبي ذسٲبر اضسجبَي ٦كٹض ،اظ ٲح٭ ٲٷبثٕ زاذٯي قط٦ز ټبي دؿز ٸ ٲربثطار ٞطاټٱ آيس .سٗييٵ ٢يٳز ټب ٸ ٲيعاٴؾطٲبيٻ٪صاضيټبي قط٦زټبي ٲص٦ٹض ثب سهٹيت
قٹضاي ا٢شهبز اٶؼبٰ ذٹاټس قس .زض سٗييٵ ٢يٳز اضائٻ ايٵ ذسٲبر ٸ ٶكطيبر (ضٸظٶبٲٻ٦ ،شبة ٸ ٲؼٯٻ)اظ سٗطٞٻ سطػيحي ثطذٹضزاض ذٹاټٷس قس .
ٺ  -ٲجبٮ ٙٸنٹٮي اظ َطي ١اٞعايف سٗطٞٻ ٲص٦ٹض زض ثٷسټبي ٞٹ ،٠ػٷجٻ ٖٹاضو زاقشٻ ٸ ثبيس ٖيٷبً ثٻ ذعاٶٻ ٸاضيع قٹز .
ثٻ زٸٮز اػبظٺ زازٺ ٲيقٹز ٲجبٮ ٙٸنٹٮي زض ټط ٲٹضز ضا ،ثطاي اػطاي َطح ټبي ٖٳطاٶي ،ثط اؾبؼ ثٹزػٻ ټبي ٲهٹة ؾبالٶٻ ٸ ٲجبزٮٻ ٲٹا٣ٞزٶبٲٻ قطحٖٳٯيبر زض اذشيبض
زؾش٫بټٽبي اػطايي شيطثٍ ٢طاض زټس .
ٸ  -زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز ثٻ ٲٷٓٹض اٖٳب ٬نطٞٻ ػٹئي ٸ ٲٷُ٣ي ٦طزٴ ٲهط ٜاٶطغي ٸ حٟبْز اظ ٲحيٍ ظيؿز ا٢سا ٲبر ظيط ضا ثٻ اٶؼبٰ ثطؾبٶس:
 - 1سٗييٵ ٲكرهبر ٞٷي ٸ ٲٗيبضټب زض ٲٹضز ؾيؿشٱ ټب ٸ سؼٽيعار اٶطغي ثط ،ثٻ سطسيجي ٦ٻ ٦ٯيٻ سٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ ٸ ٸاضز٦ٷٷس٪بٴ چٷيٵ سؼٽيعاسي ،ٲٯعٰ ثٻ ضٖبيز ايٵ
ٲكرهبر ٸ ٲٗيبضټب ثبقٷس٦ ،ٳيشٻ اي ٲشك٧٭ اظ ٶٳبيٷس٪بٴ ٸظاضر ٶيطٸ ،ٸظاضر ٶٟز ٸ ٲإؾؿٻ اؾشبٶساضز ٸ سح٣ي٣بر نٷٗشي ٸ ٸظاضسربٶٻ نٷٗشي شيطثٍ ٲؿئٹٮيز سٽيٻ
ايٵ ٲكرهبر ٞٷي ٸ ديكٷٽبز آييٵ ٶبٲٻټبي اػطايي آٴ ثٻ زٸٮز ضا ،ثٻ ٖٽسٺ ذٹاټٷس زاقز .
 - 2سٗييٵ ٸ اٖٳب ٬سٗطٞٻ ټبي ؾٹز ثبظض٪بٶي (ثطاي ٸاضزار) ٸ ٖٹاضو (ثطاي سٹٮيسار زاذٯي) ثٻ ٶحٹي ٦ٻ زض نٹضر ٖسٰ ضٔايز ٲكرهبر ٞٷي ٸ ٲٗيبضټبي سٗييٵ
قسٺ اظ َط ٜزٸٮز ،سٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ ٸ ٸاضز٦ٷٷس٪بٴ ايٵ سؼٽيعار ٲكٳٹ ٬دطزاذز ٸ سٗطٞٻ ټب ٪طزٶس.
 - 3سٷٓيٱ ؾبٖبر ٦بض انٷب ٜسٹؾٍ ٸظاضر ثبظض٪بٶي ثٻ ٲٷٓٹض ٦بټف ٲهط ٜاٶطغي آٴ ټب زض ؾبٖبر اٸع ٲهط ٜثط ٠ٸ اٶطغي ٸ ثط٢طاضي اٶًجبٌاػشٳبٖي.
 - 4سٷٓيٱ ثطٶبٲٻ ٞهٯي ٦بض ٦بضذبٶؼبر ٸ نٷبيٕ سٹؾٍ ٸظاضسربٶٻ ټبي ٲطثٹَٻ ثٻ ٶحٹي ٦ٻ ٲهط ٜثط ٠ٸ اٶطغي زض ٲبٺ ټبي زاضاي حسا٦ظط ٲهط٦ ،ٜبټف يبثس.
 - 5سسٸيٵ ٸ اػطاي يٹاثٍ الظٰ ثٻ ٲٷٓٹض اُٖبي سؿٽيالر ٲبٮي ثب ٶطخ ټبي سطػيحي ثٻ نٷبيٕ ٸ ٲإؾؿبر ،ثطاي اػطاي ٖٳٯيبر ٲطثٹٌ ثٻ انالحؾبذشبض ٲهطٜ
اٶطغي.
 - 6سرهيم  0.2زضنس زضآٲس حبن٭ اظ ٞطٸـ حبٲ٭ ټبي اٶطغي زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ ػٽز اٶؼبٰ سح٣ي٣بر الظٰ زض ظٲيٷٻ نطٞٻ ػٹئي ٸ ٲسيطيز ثط ٲهط ٜاٶطغي سٹؾٍ
ٸظاضسربٶٻټبي ٲطثٹَٻ.
 - 7سٽيٻ ٸ سٷٓيٱ ٲ٣طضار ٸ يٹاثٍ ٲطثٹَٻ ثٻ ضٖبيز اؾشبٶساضزټبي ٲهط ٜاٶطغي زض ؾبذشٳبٴټب ثٻ ٲٷٓٹض دطټيع اظ اسال ٜاٶطغي ٸ سٷٓيٱ ٸ اػطاي ضٸـټبي سكٹي٣ي
زض ايٵ ٲٹضز سٹؾٍ ٦ٳيشٻ اي ٲشك٧٭ اظ ٶٳبيٷس٪بٴ ٸظاضسربٶٻ ټبي ٲؿ٧ٵ ٸ قٽطؾبظي٦ ،كٹض ،ٶٟز ٸ ٶيطٸ .
 - 8اذشهبل ثركي اظ ٲُبٮت ٦شت زضؾي ٲساضؼ ٸ زاٶك٫بٺ ټب ثٻ ٲٹيٹٔ اټٳيز آة ٸ اٶٹأ اٶطغي ٸ وضٸضر ٲسيطيز ثط ٲهط ٜآٴ ٸ آٲٹظـ ٖٳٹٲي ػبٲٗٻ اظ َطي١
نساٸؾيٳب ٸ ٲُجٹٖبر زض ايٵ ظٲيٷٻ ثٻ ٲٷٓٹض اقبٖٻ ٞطټٷ ٩نطٞٻ ػٹئي ٸ دطټيع اظ اسال ٜٸ اؾطا ٜٲٷبثٕ.
 - 9سٽيٻ يٹاثٍ ٲطثٹٌ ثٻ سك٧ي٭ ٸاحس ٲسيطيز اٶطغي زض نٷبيٕ ٸ ٲإؾؿبسي ٦ٻ سٹاٴ ٲهطٞي آٶٽب ثيف اظ  5ٲ٫بٸار ثط ٠ٸ يب ٲهط ٜؾبالٶٻاٶطغي آٶٽب ثيف اظ
ٲٗبز 5000 ٬ٲشط ٲٗ٧ت ٶٟز ثبقس ٸ آٲٹظـ ٦بضقٷبؾبٴ ايٵ ٸاحسټب سٹؾٍ ٸظاضسيٵ ٶٟز ٸ ٶيطٸ .
ظ  -سٗطٞٻ ټبي آة ٸ ثط ٠ٲهطٞي ٲطا٦ع آٲٹظقي ٸ دطٸضقي اٖٱ اظ زٸٮشي ٸ ٚيط زٸٮشي ٸ ثرف ٞطټٷ ٩اظ ػٳٯٻ نساٸؾيٳب٦ ،شبثربٶٻ ټب ٸ ٲٹظٺټب ثطٲجٷبي ؾب1373 ٬
ثٹزٺ ٸ زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ زٸٰ اٞعايف ٶرٹاټس يبٞز .
ح  -ٸظاضسربٶٻټبي ٶيطٸ ،دؿز ٸ سٯ٫طا ٜٸ سٯٟٵ ٸ ٶٟز ٲٹْٟٷس اظ اثشساي ؾبٞ 1374 ٬يفټبي ثط ٠ٸ آة ٸ سٯٟٵ ٸ ٪بظ ٲكشط٦يٵ ذٹز ضا ثٻ ٶحٹي َطاحي ٶٳبيٷس ٦ٻ

ٲكشط٦يٵ ثٻ ؾٽٹٮز ثشٹاٶٷس ثطاي ٲيعاٴ ٲهط ٜذٹز ٲجبٮ٢ ٙبث٭ دطزاخر زض ٞيف ټب ضا ٲحبؾجٻ ٶٳبيٷس.
ٌ  -ثٻ ٲٷٓٹض اػطاي ؾيبؾزټبي نطٞٻػٹئي ٸ ټسايز ٲهط٦ٜٷٷس٪بٴ آة ٦كبٸضظي ثٻ ؾٹي ثٽطٺ ثطزاضي ٲُٯٹة ،ٲٗ٣ٹ ٬ٸ ٦بض اظ ٲٷبثٕ آة ٦كٹض ،ٸظاضر ٶيطٸ ٲٹْٝ
اؾز ثب اسربش سساثيط اػطايي ٸ ا٢شهبزي الظٰ ،ٶؿجز ثٻ سحٹي٭ آة زض قج٧ٻ ټبي آثيبضي ٸ چبٺټبي ٖٳي ١ٸ ٶيٳٻ ٖٳي ١ثط اؾبؼ اٮ٫ٹي ٲهط ٜثٽيٷٻ آة ٦كبٸضظي ثطاي
ايٵ ٪ٹٶٻ ٲهط٦ٜٷٷس٪بٴ ثٻ نٹضر حؼٳي ا٢ساٰ ٶٳبيس .
آييٵ ٶبٲٻ اػطايي ايٵ سجهطٺ ٲشًٳٵ سٗييٵ ٲيعاٴ ٲهط ٜٲٗ٣ٹ ٬آة ثطاي ټط ٲحهٹ ٬زض ټط ي ٥اظ ٲٷبَ٦ ١كٹض ،سٹؾٍ ٸظاضسربٶٻ ټبي ٶيطٸ ٸ ٦كبٸضظي ٸ ػٽبز
ؾبظٶس٪ي ٸ ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ سٽيٻ قسٺ ٸ ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ذٹاټس ضؾيس .
ي  -زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز زض َٹ ٬ؾب ٬ټبي ثطٶبٲٻ زٸٰ ،زض سٷٓيٱ ثٹزػٻ ټبي ؾبالٶٻ ٦كٹض ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٖٳ٭ ٶٳبيس ٦ٻ ضقس اٖشجبضار ثرف آة ٦ٳشط اظ ضقس ٲشٹؾٍ
اٖشجبضار ٦٭ ٖٳطاٶي ؾبيط ثرف ټب ٶجبقس.
 - ٤ثٻ ٲٵْٹض سؿطيٕ ٸ سؿٽي٭ زض اػطاي َطح ټبي ظيطثٷبئي سٹٮيس ٸ اٶش٣ب ٬ٶيطٸ اػبظٺ زازٺ ٲي قٹز سٳبٰ ؾٹز ٸيػٺ ٲطثٹٌ ثٻ ٖٳٯ٧طز زض ثٹزػٻ ټبيؾٷٹاسي قط٦زټبي
ثط ٠ٲٷُ٣ٻاي ٸ سٹاٶيط ٸ ؾبظٲبٴ ثط ٠ايطاٴ ٸ ؾبظٲبٴ آة ٸ ثط ٠ذٹظؾشبٴ ثب سهٹيت ٲؼٳٕ ٖٳٹٲي قط٦ز ټبي يبز قسٺ ػٽزاٶؼبٰ ٺ ظيٷٻ ټبي ؾطٲبيٻاي َطحټبي
قط٦زټبي ٲص٦ٹض اذشهبل يبثس.
 - ٬سٗطٞٻټبي ٲص٦ٹض زض ثٷسټبي ٞٹ ٠اٮص٦ط سٷٽب ٸػٹټي اؾز ٦ٻ اظ ٲهط٦ ٜٷٷس٪بٴ ٸ ٲكشط٦يٵ ٦بالټب يب ذسٲبر اضائٻ قسٺ اذص ٲي ٪طزز.
اذص ټط ٪ٹٶٻ ٸػٻ زي٫طي ثٻ نٹضر طبثز يب ٲشٛيط سحز ټط ٖٷٹاٴ ٲٳٷٹٔ اؾز .
اظ ٲكشط٤يٵ آة ٸ ٞبيالة ،ثط ٠ٸ ٪بظ ٸ سٯٟٵ ،ټٷ٫بٰ دصيطـ اقشطا ،٤ٸػٹټي ثطاي ي ٥ثبض سحز ٖٷٹاٴ ح ١اٶكٗبة ٸ ټعيٷٻ ٶهت اذص ٲي ٪طزز.ٲيعاٴ ح ١اٶكٗبة ٸ
ټعيٷٻ ٶهت ثط اؾبؼ ٶطذٽبي ٢بٶٹٶي قٽطيٹض ٲبٺ ؾب 1373 ٬ٲيثبقس ٸ اػبظٺ زازٺ ٲيقٹز ػع زض ٲٹضز ح ١اٲشيبظ ٸ ټعيٷٻ ٶهت سٯٟٵ ٦ٻ اٞعايف ٶرٹاټس يبٞز،
حسا٦ظط زٺ زضنس ( )%10زض ټط ؾبَ ٬ي ثطٶبٲٻ زٸٰ زض نٹضر سهٹيت قٹضاي ا٢شهبز اٞعايف يبثس .
اذص ټط ٪ٹٶٻ ٸػٽي ثٻ ٚيط اظ ٸػٹٺ ٲص٦ٹض ػٽز ثط٢طاضي اقشطا ٤ٸ اضائٻ ذسٲبر ثطاي ٲكشط ٤قسٴ ،سحز ټط ٖٷٹاٶي ٲٳٷٹٔ ٲي ثبقس.
ٸظاضسربٶٻټبي ٶيطٸ ،ٶٟز ،دؿز ٸ س٭٪طا ٜٸ سٯٟٵ ٲٹْٟٷس اٶكٗبة آة ،ثط ،٠سٯٟٵ (ي ٥ذٍ) ٸ ٪بظ ٸاحسټبي آٲٹظقي سبثٗٻ ٸظاضر آٲٹظـ ٸ دطٸضـ ضا زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ
زٸٰ ثسٸٴ زضيبٞز ټعيٷٻ اٶكٗبة ٸ ح ١اٲشيبظ ثط٢طاض ٶٳبيٷس .
ٰ  -ثٻ ٲٷٓٹض سكٹي ١ٲطزٰ ثطاي ٸن٭ اٶكٗبثبر ٞبيالة اٲب٦ٵ ٲؿ٧ٹٶي ،زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ دٷغ ؾبٮٻ ز ٸٰ ،ؾبٮيبٶٻ ٲجٯٛي ثٻ ٖٷٹاٴ سؿٽيالر ثبٶ٧ي ثب نط ٜحسا٢٭
٦بضٲعز ،اظ َطي ١ثبٶ٥ټب سرهيم ٲييبثس سب ثب ٲٗطٞي قط٦زټبي آة ٸ ٞبيالة اؾشبٴټب ثٻ ٲش٣بييبٴ دطزاذز ٪طزز .
قط٦زټبي آة ٸ ٞبيالة ان٭ ٸاٰ ضا سًٳيٵ ٲيٶٳبيٷس ٸ ټط ؾبٮٻ ٲبثٻاٮشٟبٸر ٦بضٲعز ثبٶ٧ي زض ٢بٶٹٴ ثٹز ػٻ ديفثيٷي ٲي٪طزز.
ٴ  -زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز حسا٦ظط سب دبيبٴ ثطٶبٲٻ زٸٰ سٹؾٗٻ اظ ٲح٭ زضآٲسټبي ٲٹيٹٔ ايٵ سجهطٺ ٸ ؾبيط اٖشجبضار ٖٳطاٶي زؾش٫بٺ ټبي شيطثٍ ثبضٖبيز اٸٮٹيز،
ضٸؾشبټبي اؾشبٴټبي ٪طٲؿيطي ضا ثط ٠ضؾبٶي ٸ قٽطټبي ؾطزؾيط ٸ ضٸؾشبټبي سب قٗبٔ دٷغ ٦يٯٹٲشطي ذٍ اٶش١ا ٬ضا ٪بظضؾبٶي ٶٳبيس .
سجهطٺ  - 20ثٻ ٲٷٓٹض ػجطاٴ يطض ٸ ظيبٴ قٽطټبي ٸا ٕ٢زض ٲٷبَ٣ي ٦ٻ ٢يٳز سٳبٰ قسٺ آة قطة آٶٽب اظ زٸ ثطاثط ٢يٳز ٲشٹؾٍ ٦كٹض ثيكشط ثبقس اػبظٺ زازٺ ٲيقٹز
ثب سكريم ٸظاضر ٶيطٸ ،ؾبٮيبٶٻ حسا٦ظط زٺ زضنس ( )%10زضآٲس آة ثٽبي قٽطټبي ثيف اظ ؾيهس ټعاضٴٞط ػٳٗيز ٦ٻ زض ٪صقشٻ ؾطٲبيٻ٪صاضي َطحټبي آة قطة
سٹؾٍ زٸٮز زض آٶٽب اٶؼبٰ قسٺ اؾز ضا ٸنٹ ٬ٸ ثٻ حؿبة ػسا٪بٶٻ اي ٶعز ٸظاضر ٶيطٸ ٸاضيع ٶٳبيس سب ثٻ ٲهط ٜػجطاٴ يطض ٸ ظيبٴ قٽطټبي ٲص٦ٹض ثطؾس .
٪عاضـ ٖٳٯ٧طز ايٵ سجهطٺ ؾبٮيبٶٻ ثٻ ٦ٳيؿيٹٴ ټبي شيطثٍ ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي ا ضائٻ ٪طزز.
سجهطٺ  - 21ثٻ ٲٷٓٹض ايؼبز قطايٍ الظٰ ػٽز :
 - 1قٟب٦ ٜطزٴ ؾٹثؿيسټبي ح٣ٹ٪ ٠ٳط٦ي ٸ ؾٹز ثبظض٪بٶي
 - 2ؾبٲبٶسټي ٢يٳز٪صاضي ثطاي ثٹػٹز آٸضزٴ اٲ٧بٴ ٶٓبضر ٸ ٦ٷشط٬
 - 3اضس٣بء سٹاٴ ض٢بثشي سٹٮيسار زاذٯي زض ٲ٣بث٭ ٸاضزار ،ٲٹاضز ظيط اٖٳب ٬ذٹاټس قس :
٦ٯي سرٟي ٝټب ،سطػيحبر ،ٲٗبٞيز ټبي ح٣ٹ٪ ٠ٳط٦ي ٸ ؾٹز ثبظض٪بٶي ٸظاضسربٶٻ ټب ؾبظٲبٴټب ،ٲإؾؿبر زٸٮشي ،ٶٽبزټبي اٶ٣الثي ٸ قط٦زټبئي ٦ٻ قٳٹ٢ ٬بٶٹٴ
اٮ - ٝٺ
ثٻ آٴټب ٲؿشٯعٰ ش٦ط ٶبٰ اؾز ،اظ ػٳٯٻ  :ؾبظٲبٴ نساٸؾيٳبي ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ،قط٦ز ٲٯي ٶٟز ايطاٴ ٸ قط٦ز ټبيسبثٗٻ ٸ ٸاثؽسٻ ثٻ آٴ ،قط٦ز ٲٯي ٪بظ
ايطاٴ ،قط٦ز ٲٯي دشطٸقيٳي ايطاٴ ٸ قط٦ز ټبي سبثٗٻ ،ؾبظٲبٴ ٪ؿشطـ ٸ ٶٹؾبظي نٷبيٕ ايطاٴ ٸ ؾبظٲبٴ نٷبيٕ ٲٯي ايطاٴ ٸ قط٦ز سبثٗٻ ٸ ٸاثؿشٻ ثٻ آٶٽب،
قط٦ز ټبي آة ٸ ٞبيالة ٸ ٲطا٦ع سٽيٻ ٸ سٹظيٕ ٦بال ػع زض ٲٹضز ٲٗبٞيز ثط٢طاض قسٺ ثط اؾبؼ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ټبيثيٵاٮٳٯٯي ٸ سطػيحبر ٸ ٲٗبٞيزټبي ٲ٣طض زض
ٲٹا٣ٞزٶبٲٻټبي زٸ ػبٶجٻ ٸ چٷس ػبٶجٻ ثيٵ اٮٳٯٯي سؼبضي ٮٛٹ ٲي٪طزز.
زٸٮز ٲؼبظ اؾز اٖشجبضار الظٰ ثطاي سأٲيٵ سٳبٰ ٸ يب ٢ؿٳشي اظ ټعيٷٻ ټبي ٶبقي اظ ٮٛٹ ٲٗبٞيزټبي ح٣ٹ٪ ٠ٳط٦ي ٸ ؾٹز ثبظض٪بٶي ٸظاضسربٶٻ ټب ٸٲإؾؿبر زٸ٬سي ٸ
قط٦ز ټبي زٸٮشي ٲٹيٹٔ ايٵ سجهطٺ ضا زض اضسجبٌ ثب آٴ ٢ؿٳز اظ ٸاضزاسي ٦ٻ اظ ٲح٭ ثٹزػٻ ٖٳٹٲي زٸٮز اٶؼبٰ ٲي قٹز ثٻ نٹضرػٳٗي  -ذطػي زض ٮٹايح ثٹزػٻ
ؾبالٶٻ ٲٷٓٹض ٶٳبيس.
ة  -ٶطخټبي سٗطٞٻ اي ح٣ٹ٪ ٠ٳط٦ي سٹؾٍ ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي ٸ ؾٹز ثبظض٪بٶي سٹؾٍ زٸٮز ٸ زض ػٽز حٲبيز اظ سٹٮيسار زاذٯي ثٻ ٲٷٓٹض ضؾيسٴ ثٻ ذٹزٟ٦بئي،
ضقس ا٢شهبزي ٸ ايؼبز ظٲيٷٻ ثطاي سٹؾٗٻ نبزضار زض ټط ظٲيٷٻ سٷٓيٱ ذٹاټس قس .

ازاٲٻ ايٵ حٳبيزټب ٲكطٸٌ ثٻ ايٵ ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ٢ؿٳشي اظ ؾٹز حبن٭ زض ټط ضقشٻ سٹٮيسي ،ثط اؾبؼ ثطٶبٲٻ ټبي زؾش٫بٺټبي ٲطثٹٌ زض ػٽز سح ١٣ثطٴاٲٻ ټبي
ؾطٲبيٻ٪صاضي ػسيس اٶش٣ب ٬ٸ ثٽجٹز س٧ٷٹٮٹغي ٸ ٲسضٴ ٦طزٴ ٞطآيٷسټبي سٹٮيسي ټٳبٴ ٸاحسټب ټعيٷٻ قٹز .
ثٻ ٲٷٓٹض حٳبيز ٲٷُ٣ي اظ سٹٮيسار زاذٯي ٦كبٸضظي ٸ زاٲي ٶطخ ټبي سٗطٞٻ ٸ ؾٹز ثبظض٪بٶي ثٻ ٶحٹي سٗييٵ ٲي قٹز ٦ٻ ٢يٳز سٳبٰ قسٺ ٲحهٹالر ٸاضزاسي اظ ٢يٳز
سًٳيٷي ٲحنٹالر ٲكبثٻ زاذٯي ٦ٳشط ٶجبقس ٸ زض ٲٹضز ٲحهٹالر ٦كبٸضظي ٦ٻ زٸٮز ثطاي آٶٽب ٢يٳز سًٳيٷي اٖالٰ ٶٷٳبيس ٶيع ثٻ ٶحٹي ٖٳ٭ ٲيقٹز ٦ٻ
سٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ زاذٯي ٲحهٹالر اظ ٸاضزار آؾيت ٶجيٷٷس .
ع ٢ -بٶٹٴ چ٫ٹٶ٫ي ٲحبؾجٻ ٸ ٸنٹ ٬ح٣ٹ٪ ٠ٳط٦ي ،ؾٹز ثبظض٪بٶي ٸ ٲبٮيبر اٶٹأ ذٹزضٸ ٸ ٲبـيٵ آالر ضاټؿبظي ٸاضزاسي ٸ ؾبذز زاذ٭ ٸُٗ٢بر آٶٽب ٲهٹة
 1371.10.2ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي ثٻ ٢ٹر ذٹز ثب٢ي اؾز.
آييٵٶبٲٻټبي اػطايي ايٵ سجهطٺ سٹؾٍ ٸظاضسربٶٻ ټبي ثبظض٪بٶي ٸ اٲٹض ا٢شهبزي ٸ زاضايي سٽيٻ ٸ ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ذٹاټس ضؾيس .
سجهطٺ - 22
اٮ - ٝثبٶ ٥ٲط٦عي ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٲؼبظ اؾز َي زٸضٺ ثطٶبٲٻ زٸٰ ،اظ ٲح٭ زضيبٞز ټبي اضظي حسا٦ظط سب ٲجٯ ٙټٟشبز ٸ زٸ ٲيٯيبضز ٸ قكهس دٷؼبٺ ٸ ټكز
ٲيٯيٹٴ (  )72658000000زالض زض چبضچٹة اض٢بٰ ٲٷسضع زض ػسٸ ٬قٳبضٺ  5ديٹؾز ايٵ ٢بٶٹٴ دطزاذز يب ايؼبز سٗٽس ٶٳبيس .
ثبٶ ٥ٲط٦عي ػٳٽٹضي اؾال ٲي ايطاٴ ٲ٧ٯ ٝاؾز شذيطٺ اضظي ؾبالٶٻ ضا ٲُبث ١اض٢بٰ ػسٸ ٬ٲعثٹض ٲٷٓٹض ٶٳبيس.
ة  -ايؼبز ثسټيټب ٸ سٗٽسار ذبضػي ػسيس اظ ػٳٯٻ يٳبٶز ټبي ثبي ث ٥ٸ ٞبيٷبٶؽ ٸ ٲبٶٷس آٴ نطٞبً زض چبضچٹة اػطاي ايٵ سجهطٺ ٲؼبظ ٲيثبقس ٸ ظٲبٴثٷسي
ثبظدطزاذز آٶٽب ثبيس ثٻ ٪ٹٶٻ اي سٷٓيٱ ٪طزز ٦ٻ دطزاذز ټبي ٶبقي اظ ايٵ ثسټي ټب زض ټط ؾب ،٬دؽ اظ ؾب ٬دبيبٶي ثطٶبٲٻ ،اظ ؾيزضنس ( )%30زضآٲسټبي اضظي زٸٮز زض
ؾب ٬آذط ثطٶبٲٻ زٸٰ سؼبٸظ ٶٷٳبيس.
 ٤ٲٷؼط ثٻ ٦بټف حسا٢٭ دٷغ زضنس
ع  -زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز زض چبضچٹة ذٍ ٲكي ټبي ايٵ ٢بٶٹٴ ،ثطٶبٲٻ ظٲبٴ ثٷسي ثبظدطزاذز سٗٽسار ضا ثٻ ٪ٹٶٻ اي سٷٓيٱ ٶٳبيس ٺ
( )%5آٴټب زض ټط ؾب٪ ٬طزز ٸ زض ټط نٹضر اضظـ حب٦ ٬ٯي ثسټي ټب ٸ سٗٽسار ٦كٹض اٖٱ اظ ٦ٹسبٺ ٲسر ،ٲيبٴ ٲسر ٸ ثٯٷسٲسر زضؾب ٬آذط ثطٶبٲٻ ٶجبيس اظ ثيؿز ٸدٷغ
ٲيٯيبضز (  )25000000000زالض سؼبٸظ ٶٳبيس.
ز ٦ -ٯيٻ ٸظاضسربٶٻټب ،ٲإؾؿبر ٸ قط٦ز ټبي زٸٮشي ٸ ٦ٯيٻ ؾبظٲبٴ ټب ٸ قط٦زټبي سبثٗٻ ٸاثؿشٻ ثٻ آٴ ټب ٸ ٲإؾؿبر ٸ قط٦ز ټبيي ٦ٻ قٳٹ٢٬بٶٹٴ ثط آٶٽب ٲؿشٯعٰ
ش٦ط ٶبٰ اؾز ٲبٶٷس قط٦ز ٲٯي ٶٟز ايطاٴ ،ؾبظٲبٴ ٪ؿشطـ ٸ ٶٹؾبظي نٷبيٕ ايطاٴ ،ؾبظٲبٴ نٷبيٕ ٲٯي ايطاٴ  ،قط٦ز ٲربثطار ايطاٴ ،قط٦ز ټٹاديٳبيي ػٳٽٹضي
اؾالٲي ايطاٴ ،ټٳچٷيٵ ٲإؾؿبر ٸ ٶٽبزټبي ٖٳٹٲي ٲٹيٹٔ سجهطٺ شي٭ ٲبزٺ ٢ 5بٶٹٴ ٲحبؾجبر ٖٳٹٲي ( قبٲ٭ثٷيبز  15ذطزاز ،ثٷيبز ٲؿ٧ٵ٦ ،ٳيشٻ اٲساز اٲبٰ ،ټال٬
احٳط ،ؾبظٲبٴ سأٲيٵ اػشٳبٖي ،قٹضاي ٖبٮي اٶ٣الة ٞطټٷ٫ي ٸ ٲإؾؿبر ٸ قط٦ز ټبي سبثٗٻ آٶٽب)ٲكٳٹ ٬ايٵ سجهطٺ ٲي ثبقٷس.
ٺ  -زض چبضچٹة ذٍ ٲكي ټب ٸ يٹاثٍ ايٵ ٢بٶٹٴ ،ؾطٲبيٻ زاضاٴ ذبضػي ٲي سٹاٶٷس ثب ٲكبض٦ز َط ٜايطاٶي ا٢ساٰ ثٻ ؾطٲبيٻ ٪صاضي زض ثرفټبيا٢شهبزي ٶٳبيٷس .زٸٮز
ٲٹْ ٝاؾز ٮٹايح ٲطثٹٌ ثٻ ؾطٲبيٻ ٪صاضي ذبضػي ٸ يٹاثٍ آٴ ضا َط ٜؾٻ ٲبٺ دؽ اظ سهٹيت ايٵ ٢بٶٹٴ سٷٓيٱ ٸ ثٻ ٲؼٯؽ قٹضاي اؼالٲي س٣سيٱ ٶٳبيس .
ٸ  -ثٻ زٸٮز اػبظٺ زازٺ ٲيقٹز ػٽز اػطاي َطح ټبي ظيطثٷبيي ٸ سٹؾٗٻ اي ،ټٳچٷيٵ اٞعايف َطٞيز سٹٮيسي نبزضاسي ٦كٹض زض ٲحسٸزٺ َطحټبي ٲهٹة ٸ يٹاثٍ
ٲٷسضع زض ايٵ ٢بٶٹٴ ،ٶؿجز ثٻ اذص يب سًٳيٵ سؿٽيالر ٲبٮي ثالٖٹو يب اٖشجبضي اظ ٲإؾؿبر ٲبٮي ذبضػي ٸ ثيٴ اٮٳٯٯيا٢ساٰ ٸ ټٳچٷيٵ ٲٗبٲالر ثيٕ ٲش٣بث٭ ٞيٳبثيٵ
َطٜټبي شيطثٍ ضا اظ َطي ١ؾيؿشٱ ثبٶ٧ي ٦كٹض سؿٽي٭ ٶٳبيس .
قط٦زټبي زٸٮشي يب ذهٹني ٖبٲٯيز ٲٗبٲالر ثيٕ ٲش٣بث٭ ضا ٖٽسٺ زاض ٲيثبقٷس .زض چبضچٹة ٢طاضزازټبي ثيٕ ٲش٣بث٭ ٲي ثبيؿشي اضظـ ٲٹاز اٸٮيٻ٦،بالټبي ٸاؾُٻاي،
ٲبقيٵ آالر ٸ ذسٲبر ٲٹضز ٶيبظ ٸاضزٺ اظ َطي ١نبزضار ٦بالټبي ؾبذشٻ قسٺ ٲص٦ٹض زض ټط ٢طاضزاز سؿٹيٻ ٪طزز .
قط٦زټبي ثيٳٻ ٸ ثبٶ ٥ټبي ٖبٲ٭ ٲٹْ ٝاٶس ٖٷساٮٯعٸٰ ػٽز سح ١٣ايٵ ٪ٹٶٻ ٲٗبٲالر زض ٲ٣بث٭ اذص ٸطبئ٦ ١بٞي (قبٲ٭ زاضائيټبي قط٦ز٦ ،بالټبي ٸاضزٺ٦ ،بالټبي
ؾبذشٻ قسٺ ،ؾٽبٰ قط٦زټبي ٲص٦ٹض ٸ ؾبيط زاضائي ټبيي ٦ٻ سٹؾٍ قط٦ز اضائٻ ٲي ٪طزز) ٶؿجز ثٻ نسٸض يٳبٶز ٶبٲٻټبي الظٰ ثٻ ٶَٕٟط ٜذبضػي زض ٲ٣بث٭ اذص
سًٳيٵ ٦بٞي اظ َط ٜذبضػي ػٽز نسٸض ٦بالټبي ؾبذشٻ قسٺ ،ا٢ساٰ ٶٳبيس .
زض نٹضر ٖسٰ دطزاذز ٲٗبز ٬ضيبٮي ا٢ؿبٌ ؾطضؾيس قسٺ سٗٽسار اضظ ي ايؼبز قسٺ سٹؾٍ قط٦ز ټبي زٸٮشي ٸ ٸاثؿشٻ ثٻ زٸٮز ،قٽطزاضي ټب ٸ ؾبيطزؾش٫بٺټبي
زٸٮشي ٦ٻ ؾيؿشٱ ثبٶ٧ي ٦كٹض سٗٽسار اضظي آٶٽب ضا سًٳيٵ ٶٳٹزٺ اؾز  .ثٻ ٸظاضر اٲٹض ا٢شهبزي ٸ زاضايي اػبظٺ زازٺ ٲي قٹز ٲٗبز ٬ٲجٯٙضيبٮي ا٢ؿبٌ ؾطضؾيس قسٺ ضا
ٲؿش٣يٳبً اظ حؿبةټبي ثبٶ٧ي آٶٽب ثطزاقز ٶٳبيس.
ظ  -ٸظيط اٲٹض ا٢شهبزي ٸ زاضايي ٲٹْ ٝاؾز ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز ايٵ سجهطٺ ٸ ٸيٗيز زضآٲسټب ٸ ټعيٷٻ ټب ٸ سٗٽسار اضظي ٦كٹض ضا ټط چٽبض ٲبٺ ي ٥ثبض ثٻ ٦ٳيؿيٹٴ ټبي
شيطثٍ زض ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي اضائٻ ٶٳبيس .
ح  -ثبٶ ٥ٲط٦عي ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٲٹْ ٝاؾز دطزاذز ټبي اضظي ثٻ زؾش٫بٺ ټبي ٲكٳٹ ٬ايٵ سجهطٺ ٦ٻ اظ ثٹزػٻ ٖٳٹٲي زٸٮز اؾشٟبزٺ ٲيٶٳبيٷس ضا ٲٷحهطاً زض
ٲ٣بث٭ زضيبٞز اؾٷبز ٸ ٲساض ٤ٲظجشٻ حب٦ي اظ ذطيس ذسٲز يب ٦بال دطزاذز يب سٗٽس ٶٳبيس زض ٲٹاضزي ٦ٻ ٲبټيز ټعيٷٻ اػبظٺ اضائٻ اؾٷبز ٢ج٭ اظ ايؼبز سٗٽس ٸ يب دطزاذز ضا
ٶٳيزٺ ز زؾش٫بٺ شيطثٍ ٲ٧ٯ ٝاؾز حسا٦ظط َط ٜٲسر ؾٻ ٲبٺ اظ سبضيد دطزاذز ٸ يب سٗٽس ،اؾٷبز ٸ ٲساض ٤ٲٹضز ٶيبظ ضا ثٻ ثبٶ ٥سؿٯيٱ ٶٳبيس .
ٌ ٦ -ٯيٻ زؾش٫بٺ ټبي ٲكٳٹ ٬ايٵ سجهطٺ ٲ٧ٯٟٷس ټط ٪ٹٶٻ ٲٗبٲٯٻ ٸ ٢طاضزاز ذبضػي ذٹز ضا ٦ٻ زاضاي اضظـ ثيف اظ ي ٥ٲيٯيٹٴ ( )1000000زالضثبقس ،نطٞبً اظ َطي١
ٲٷب٢هٻ ٲحسٸز ٸ يب ثيٵاٮٳٯٯي (ثب زضع آ٪ٽي ٲٷب٢هٻ زض ضٸظٶبٲٻ ټبي ٦ظيطاالٶشكبض زاذٯي ٸ ذبضػي ) ٲٷٗ٣س ٶٳبيس.

ٲٹاضز اؾشظٷبء ثبيس ثٻ سهٹيت قٹضاي ا٢شهبز ثطؾس  .ثبٶ ٥ٲط٦عي ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ  ٍ٣ٞٲؼبظ ثٻ ايؼبز سٗٽس يب دطزاذز ٲٗبٲالر ٸ ٢طاضزازټبيي اؾز ٦ٻ ٲساض٤
الظٰ زا ٬ثط ضٖبيز ٲٟبز ايٵ ثٷس اظ ؾٹي زؾش٫بٺ ټبي اػطايي اضائٻ قٹز.
ي  -زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز ثٻ ٲٷٓٹض ٪ؿشطـ سٹٮيسار زاذٯي ٸ ثي ٶيبظ قسٴ اظ ذبضع زض ٲهبضٖ ٜٳسٺ ،ثب اٖٳب ٬حٳبيز ټبي الظٰ ػٽز اٞعايفؾبالٶٻ سٹٮيسار ،زض
ذطيسټبي زاذٯي ثٻ َطي٣ي ٖٳ٭ ٶٳبيس ٦ٻ ؾطػٳٕ اضظ سرهيهي ثطاي سأٲيٵ ٦بالټبي اؾبؾي زاضٸ ٸ ؾبيط ٲٹاضز يطٸضي زض ؾب ٬آذط ثطٶبٲٻ ٶؿجز ثٻ ؾب ٬اٸ٦ ٬بټف
يبثس.
 - ٤زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز اٖشجبض اضظي ٸ ضيبٮي ذطيس ٪ٷسٰ ضا ثٻ ٶحٹي سأٲيٵ ٶٳبيس ٦ٻ اٲ٧بٴ شذيطٺ ؾبظي ثطاي ٲسر حسا٢٭ ؾٻ ٲبٺ زض َٹ ٬ټط ؾبٞ ٬طاټٱ ٪طزز.
٦ - ٬ٯيٻ ٸظاضسربٶٻټب ،ٲإؾؿبر ،قط٦ز ټب ٸ ٶٽبزټبي ٲٹيٹٔ ثٷس "ز" ايٵ سجهطٺ ٸ ټٳچٷيٵ ٦ٯيٻ ٸاضز٦ٷٷس٪بٴ ،ٲكبٸضيٵ ٸ ديٳبٶ٧بضاٶي ٦ٻ اظ ٲٷبثٕ ثٹزػٻ ٖٳٹٲي
زٸٮز اؾشٟبزٺ ٲي ٶٳبيٷس ،ٲٹْٟٷس ذطيس ٦بالټب ٸ ذسٲبر ٲٹضز ٶيبظ ضا ثب اٖالٰ قطايٍ ٸ ثٻ نٹضر ٲٷب٢هٻ زض زاذ٭ ٦كٹض ٸ زض حس اٲ٧ب ٴثب دطزاذز ضيب ٬اٶؼبٰ زټٷس.
ذطيس ٦بال ٸ ذسٲبر اظ ذبضع سٹؾٍ زؾش٫بٺ ټبي ٲعثٹض ٲبزاٲي ٦ٻ اٲ٧بٴ سأٲيٵ اظ زاذ٭ (سٹٮيسي يب ٸاضزاسي) ٸػٹز زاقشٻ ثبقس ٲٳٷٹٔ اؾز  .ٲٹاضزاؾشظٷبء ثبيؿشي ثٻ
سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ثطؾس.
ثبٶ ٥ٲط٦عي ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٲٹْ ٝاؾز ٲٗبز ٬اضظ ٰٸضز ٶيبظ ثطاي ذطيسټبئي ٦ٻ ثط حؿت يطٸضر اظ ذبضع اٶؼبٰ ٲي قٹز ،ضا ثٻ ٶطخ قٷبٸضٲحبؾجٻ ٶٳبيس ٸ
زض اذشيبض زؾش٫بٺ شيطثٍ ٢طاض زټس .
ٰ  -ثٻ زؾش٫بٺټبي اػطايي شيطثٍ اػبظٺ زازٺ ٲي قٹز زض چٽبضچٹة اٖشجبضار ايٵ ٢بٶٹٴ ٸ ثب ضٖبيز ثٷس ع ٸ زي٫ط يٹاثٍ ايٵ سجهطٺ ،سب ؾ ٝ٣قف ٰيٯيبضز ٸ دبٶهس
ٲيٯيٹٴ ( )6500000000زالض ثب اؾشٟبزٺ اظ ضٸـټبي ثيٕ ٲش٣بث٭َ ،طح ټبي اػطاي ٲٷسضع زض ػسٸ ٬قٳبضٺ  13ٸ سب ؾ ٝ٣ؾٻ ٲيٯيبضز ٸدبٶهس ٲيٯيٹٴ ()3500000000
زالض اظ َطي ١سٗٽسار ٞبيٷبٶؽَ ،طح ټبي اػطايي ٲٷسضع زض ػسٸ ٬قٳبضٺ  14ضا ثب ضٖبيز قطايٍ شي٭ اػطا ٶٳبيس.
 - 1زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز زض اػطاي َطح ټبي ٖٳطاٶي اظ ػٳٯٻ َطح ټبي ٲٹيٹٔ ايٵ سجهطٺ سٹؾٍ ٸظاضسربٶٻ ټبي ٶٟز ،ضاٺ ٸ سطاثطي ،ٲٗبزٴ ٸ ٞٯعار ،نٷبيٕ ،ػٽبز
ؾبظٶس٪ي ،ٶيطٸ ٸ ٚيطٺ ثٻ ټٷ٫بٰ ٖ٣س ٢طاضزاز ثب قط٦شٽب ٸ ديٳبٶ٧بضاٴ ذبضػي ثٻ ٶحٹي ا٢ساٰ ٶٳبيس ٦ٻ قط٦ز ټبي ذبضػي ٲٯعٰ ثٻاٶش٣ب ٬زاٶف ٞٷي ٸ آٲٹظـ ٶيطٸي
اٶؿبٶي ثبقٷس ٸ زض ضاثُٻ ثب ذطيس ٲبقيٵ آالر ٸ سؼٽيعار ،حسا٦ظط اؾشٟبزٺ اظ سٹاٴ زاذٯي ٦كٹض زض ظٲيٷٻ ټبي َطاحي ٸ ٲٽٷسؾي ٸ اػطاء ٸ ؾبذز ٸ ٶهت سؼٽيعار ٸ
ٲبقيٵ آالر اظ َطي ١ٲكبض٦ز ثب قط٦ز ټبي ايطاٴ ٸ يب ٸا٪صاضي ٦بض ثٻ آٶٽب ضا ٲٹض ز سٹػٻ ٢طاض زټٷس .قٹضاي ا٢شهبز ٲٹْ ٝاؾز ْط ٜٲسر ؾٻ ٲبٺ اظ سبضيد سهٹيت
ايٵ ٢بٶٹٴ ،ؾٽٳيٻ ؾبذز سؼٽيعار ٸ سٹٮيس ٦بال ٸ اػطاي َطح ټب سٹؾٍ قط٦زټب ٸديٳبٶ٧بضاٴ زاذٯي ضا ٲكرم ٸ ثٻ ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ثٹزػٻ ػٽز زضع زض ٲٹا٣ٞز ٶبٲٻ
َطحټب ٸ ثبٶ ٥ٲط٦عي ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ػٽز ضٖبيزٲٹيٹٔ زض ٪كبيف اٖشجبض اثال٘ ٶٳبيس .
 - 2ظٲبٴ ثبظدطزاذز ثبيس ثب سٹػٻ ثٻ قطايٍ ٲٷسضع زض ثٷسټبي "ة" ٸ "ع" ايٵ سجهطٺ ثبقس .ثبظدطزاذز ټعيٷٻ ټبي ؾطٲبيٻ٪صاضي َطحټبي سٹٮيسيٸظاضسربٶٻټبي
ٶٟز ٸ ٲٗبزٴ ٸ ٞٯعار ٸ نٷبيٕ اظ ٲح٭ زضآٲس حبن٭ اظ نبزضار ٦بالټبي سٹ ٮيسي آٶٽب نٹضر ذٹاټس ٪طٞز .
 - 3زض ٢طاضزازټبي ٲطثٹٌ ثٻ ثيٕ ٲش٣بث٭ ،نسٸض ٦بالټبي سٹٮيسي ٲُبث٢ ١طاضزاز سٹؾٍ قط٦ز ټبي ذبضػي شيطثٍ سًٳيٵ ٸ سٗٽس قسٺ ثبقس .
َ - 4طحټبي سٹٮيسي زض ػٽز سأٲيٵ ٲٹاز ٸاؾُٻ اي ثطاي ٦بالټبي اؾشطاسػي ٥ٸ ؾطٲبيٻ اي ٲٹضز ٶيبظ ٦كٹض ٸ يب زض ػٽز سأٲيٵ ٶيبظ ٲٹاز ٸاؾُٻايثطاي سٹٮيس ٦بالټبي
زاضاي ٲعيز ٶؿجي ثبقس.
٦ - 5ٯيٻ زؾش٫بٺ ټبي اػطايي ٲٷؼٳٯٻ قط٦ز ٲٯي ٶٟز ايطاٴ ،قط٦ز ٲٯي ٪بظ ايطاٴ ٸ قط٦ز ٲٯي نٷبيٕ دشطٸقيٳي ٲٹْٟٷس ٢ج٭ اظ ٖ٣س ٢طاضزاز زض ٲٹضز َطح ټبيي ٦ٻ اظ
سؿٽيالر ٲبٮي ذبضػي اؾشٟبزٺ ٲيٶٳبيس ٸ َطح ټبي ٲٹيٹٔ ايٵ سجهطٺ ثب اضائٻ سٹػيٽبر ٞٷي ٸ ا٢شهبزي ٲٹا٣ٞز ٸظاضر اٲٹض ا٢شهبزي ٸ زاضايي ضا ػٯت ٸ ثب ؾبظٲبٴ
ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ ٲٹا٣ٞز ٶبٲٻ ٲجبزٮٻ ٶٳبيٷس.
 - 6ازاٲٻ اػطاي َطحټبي سٹؾٗٻ ٶيك٧ط ٸ نٷبيٕ ػٷجي آٴ (ٲٹيٹٔ ثٷس ٺ  -سجهطٺ ٢ 29بٶٹٴ ثطٶبٲٻ اٸ ٬ٸ انالحيٻ ټبي ثٗسي آٴ) ٲكطٸٌ ثٻٲكبض٦ز ٲطزٰ زض اٲٹض
٦كبٸضظي ٸ ٦بضذبٶؼبر ٶيك٧ط ٸ ظٲيٵ ٲٹضز ٶيبظ سب حس اٲ٧بٴ ،ٲؼبظ ٲي ثبقس.
 - 7ٸظاضسربٶٻټبي ػٽبز ؾبظٶس٪ي٦ ،كبٸضظي ٸ نٷبيٕ زض ٲٹضز نٷبيٕ سجسيٯي ٸ س٧ٳيٯي٦ ،كبٸضظي ٸ زاٲي ثٻ نٹضسي ٦ٻ ٶٹز زضنس ( )%90آٴټبثٻ ٖٽسٺ ثرفټبي
ذهٹني ٸ سٗبٸٶي ثبقس ،ٲي سٹاٶٷس اظ سؿٽيالر ٸ اٖشجبضار ثٷس "ٰ" ايٵ سجهطٺ اؾشٟبزٺ ٶٳبيٷس.
ٴ  -ٸظاضر ٶٟز ٸ ٦ٯيٻ قط٦زټب ،ؾبظٲبٴټبي سبثٗٻ آٴ ٸ ټٳچٷيٵ ٦ٯيٻ قط٦ز ټب ٸ ٲإؾؿبر ٲٹيٹٔ ٲٹاز  4ٸ ٢ 5بٶٹٴ ٲحبؾجبر ٖٳٹٲي ٸټٳچٷيٵ ٦ٯيٻ ٸاضز٦ٷٷس٪بٴ
ٸ نبزض٦ٷٷس٪بٶي ٦ٻ اظ ٲٷبثٕ ثٹز ػٻ ٖٳٹٲي اؾشٟبزٺ ٲيٶٳبيٷس ٸ زؾش٫بٺ ټبي اػطايي ٲكٳٹ ٬ايٵ سجهطٺ ٲ٧ٯٟٷس ٦ٯيٻ ٖٳٯيبر ٸ ٲٗبٲالر اضظي ٶبقي اظ نبزضار ٸ ٸاضزار
٦بالټب ٸ ذسٲبر اظ ػٳٯٻ زضيبٞزټب ٸ دطزاذزټبي ذٹز ضا ٲٷحهطاً اظ َطي ١ثبٶ ٥ٲط٦عي ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٸ يب ثبٶ٥ټبي ٲؼبظ ثب سكريم ثبٶ ٥ٲط ٦عي ػٳٽٹضي
اؾالٲي ايطاٴ اٶؼبٰ زټٷس.
ٲٹاضز اؾشظٷبء ثب سأييس ثبٶ ٥ٲط٦عي ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ اٶؼبٰ ذٹاټس قس .
ؼ  -ثبظدطزاذز سٗٽسار ،ايؼبز سٗٽسار ػسيس زض ؾ ٝ٣ثٷس ع ايٵ سجهطٺ ٸ يب سٳسيس سٗٽسار ٪صقشٻ زض چٽبضچٹة ٢ٹاٶيٵ ثٹزػٻ ؾبالٶٻ اٶؼبٰ ذٹاټس قس.
سٷٓيٱ ػطيبٴ ضياٮي ثبظدطزاذز سٗٽسار ذبضػي سٷٽب اظ َطي٢ ١بٶٹٴ ثٹزػٻ ؾبٮيبٶٻ اٶؼبٰ ذٹاټس ٪طٞز ٸ اؾشٟبزٺ اظ ضٸـ ټبي زي٫ط اظ ػٳٯٻ ايؼبز حؿبة شذيطٺ
سٗٽسار ثطاي ايٵ اٲط ٲٳٷٹٔ اؾز.
سجهطٺ ٦ - 23ٳيؿيٹٶي ٲشك٧٭ اظ ٸظضاء اٲٹض ا٢شهبزي ٸ زاضايي ٸ اَالٖبر ٸ ضئيؽ ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ ٸ يب ٲٗبٸٴ آٶبٴ ٸ زٸ ٶٟط اظ اًٖبء٦ٳيؿيٹٴ ټبي ثطٶبٲٻ ٸ

ثٹزػٻ ٸ قٹضاټب ٸ اٲٹض زاذٯي ٦كٹض سك٧ي٭ ٸ يٳٵ ٶٓبضر ،ٶٓط ذٹز ضا ٶؿجز ثٻ ٢طاضزازټب ٸ ديٳبٴ ټبي ذبضػي ثٻ ضيبؾز ػٳٽٹضي يب ٸظيط ٲطثٹَٻ اٖالٰ ٲي زاضز.
سجهطٺ  - 24ثٻ زٸٮز اػبظٺ زازٺ ٲيقٹز ثٻ ٲٷٓٹض سٷٓيٱ ٸ رٸؾٗٻ ضٸاثٍ سؼبضي ثب ٦كٹضټبي ٲٹضز ٶٓط ٸ ٞطاټٱ آٸضزٴ ظٲيٷٻ ضقس نبزضار ٦بالټبي سٹٮيسي ٦كٹض ثٻ
٦كٹضټبي ٲص٦ٹض ،ؾٹز ثبظض٪بٶي ٦بالټبي ٸاضزاسي اظ آٴ ٦كٹضټب ضا زض ٲ٣بث٭ ٦ؿت اٲشيبظ زض ضاثُٻ ثب ٦بالټبي نبزضاسي ٦كٹض ثٻ ٲيعاٴ ٲشٷبؾت س٣ٯي٭ زټس .ټٳچٷيٵ ثٻ
زٸٮز اػبظٺ زازٺ ٲيقٹز زض ضاثُٻ ثب ٦كٹضټبيي ٦ٻ سًيي٣بسي ثطاي نبزضار ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ايؼبز ٦ٷٷس ،ٶؿجز ثٻ ثط٢طاضي ؾٹز ثبظض٪بٶي ايبٞي ا٢ساٰ ٶٳبيس .
زض ٲٹاضزي ٦ٻ ٞطٸقٷس٪بٴ ذبضػي ٦باليي ضا ثب ٢يٳشي ٚيطٸاٗ٢ي ٦ٻ ثٻ َٹض ٞبحكي ٦ٳشط اظ ٢يٳز ٸاٗ٢ي آٴ اؾز (زاٲذيٷٖ )٩طيٻ ٲي٦ٷٷس ،زٸٮزٲٹْ ٝاؾز دؽ اظ
زضيبٞز اٖشطايبر سٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ زاذٯي ،ثطاي ايٵ ٢جي٭ ٦بالټب اظ ٦كٹضټبي ٲٹضز ٶٓط ٢يٳز دبيٻ سٗييٵ ٸ ثٻ ٪ٳط ٤اثال٘ ٶٳبيس ٪.ٳط ٤ٲٹْ ٝاؾز ٲجبٮ ٙزضيبٞشي ذٹز ضا
ثط اؾبؼ ٢يٳز دبيٻ ٲحبؾجٻ ٸ آٶطا ثٻ ايبٞٻ سٟبٸر ٢يٳز ٲٷسضع زض اؾٷبز ذطيس ٸ ٢يٳز دبيٻ اظ ٸاضز٦ٷٷس٪بٴ ٸنٹ ٬ٶٳبيس.
سجهطٺ - 25
اٮ- ٝ
 - 1ثٻ ٲٷٓٹض سٷٓيٱ ذٍ ٲكي ټبي نبزضار ٦كٹض ٸ سٗييٵ ٦ٳ ٥ټب ٸ سؿٽيالر ٢بث٭ اضائٻ ثٻ ثرف نبزضار ٸ ض ٕٞٲك٧الر ٸ ٲٹاٶٕ آٴ ٸ اػطاي ؾيبؾزټبي ٲهٹة
ثطٶبٲٻ زٸٰ ،قٹضاي ٖبٮي سٹؾٗٻ نبزضار ٚيط ٶٟشي ثٻ ضيبؾز ضئيؽ ػٳٽٹض يب ٲٕاٸٴ اٸ ٬ٸي ٸ ًٖٹيز ٸظضاي ثبظض٪بٶي ،نٷٗشي ،اٲٹض ا٢شهبزي ٸ زاضائي٦ ،كبٸضظي،
ػٽبز ؾبظٶس٪ي ٸ ضؤؾبي ٦٭ ثبٶ ٥ٲط٦عي ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ،ٲط٦ع سٹؾٗٻ نبزضار ايطاٴ٪ ،ٳط ٤ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٸ ضئيؽ اسب ٠ثبظض٪بٶي ٸ نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ
ايطاٴ سك٧ي٭ ٲيقٹز .زثيطذبٶٻ قٹضاي ٲعثٹ ض زض ٸظاضر ثبظض٪بٶي ٲؿش٣ط ثٹزٺ ٸ ديكٷٽبزټبي ايٵ قٹضا دؽ اظ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ زض حسٸز ٢ٹاٶيٵ ٲطثٹٌ زض اضسجبٌ
ثب ايؼبز سؿٽيالر نبزضاسي ثطاي ٦ٯيٻ ٸظاضسربٶٻ ټب ،ٲإؾؿبر ٸقط٦ز ټبي زٸٮشي ٸ ٲإؾؿبر ٸ ٶٽبزټبي ٖٳٹٲي ٚيط زٸٮشي ٸ ټٳچٷيٵ اقربل ذهٹني اٖٱ اظ
ح٣ٹ٢ي ٸ ح٣ي١ي الظٰاالػطاء ذٹاټس ثٹز ٦ .ٳيشٻ سٹؾٗٻ نبزضار اؾشبٴ ثٻ ضيبؾز اؾشبٶساض ٸ ًٖٹيز ٲسيطاٴ ٦٭ ثبظض٪بٶي٪ ،ٳط ،٤ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ ٸ ازاضار ٦٭
شيطثٍ حؿت ٲٹضز ٸ ٲسيط ٖبٲ٭ ثبٶ ٥اؾشبٴ سك٧ي٭ ٲي٪طزز.
زثيطذبٶٻ قٹضاي ٖبٮي نبزضار زض ٲط٦ع سٹؾٗٻ نبزضار ايطاٴ ٸ زثيطذبٶٻ ٦ٳيشٻ اؾشبٴ زض ازاضٺ ٦٭ ثبظض٪بٶي اؾشبٴ ذٹاټس ثٹز .
آييٵٶبٲٻ اػطايي ايٵ ثٷس سٹؾٍ ٸظاضر ثبظض٪بٶي سٽيٻ ٸ دؽ اظ سأييس قٹضاي ٲعثٹض ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ذٹاټس ضؾيس .
 - 2ٸظاضسربٶٻټبي نٷٗشي ،ثبظض٪بٶي٦ ،كبٸضظي ٸ ػٽبز ؾبظٶس٪ي ٲ٧ٯٟٷس زض اثشساي ټط ؾبٞ ٬ٽطؾز ٦بالي نٵٖشي ٸ ٲحهٹالر ٦كبٸضظي ٸ زاٲيضا ٦ٻ ثٻ سكريم
آٶٽب نسٸضقبٴ ثٻ ذبضع اظ ٦كٹض ٲؼبظ ثٹزٺ ٸ اظ ٲعيز ٶؿجي ثطذٹضزاض ٲي ثبقس ٸ حٳبيز اظ آٶٽب ثبيس زض اٸٮٹيز ٢طاض ٪يطز ػٽز َطح زض قٹضاي ٖبٮي سٹؾٗٻ نبزضار
ٚيط ٶٟشي ٸ اسربش ؾيبؾزټبي حٳبيشي الظٰ ثٻ زثيطذبٶٻ ايٵ قٹضا اضؾب ٬زاضٶس.
 - 3ثٻ ٲٷٓٹض ح ّٟح٣ٹ ٠ٸ حٳبيز نبزض٦ٷٷس٪بٴ زض ٲ٣بث٭ ذُطار ذبل ٶبقي اظ ٖٹاٲٯي ٦ٻ ٲٗٳٹال " قط٦ز ټبي ثيٳٻ سؼبضي آٶٽب ضا ثيٳٻ ٶٳيٶٳبيٷس ثٻ زٸٮز اػبظٺ
زازٺ ٲي قٹز نٷسٸ ٠يٳبٶز نبزضار ضا اظ ٲط٦ع سٹؾٗٻ نبزضار ايطاٴ ٲٷشعٔ ٸ ثٻ نٹضر ي ٥قط٦ز زٸٮشي ثب قرهيز ح٣ٹ٢ي ٲؿش٣٭ ٸ ٸاثؿشٻ ثٻ ٸظاضر ثبظض٪بٶي
سك٧ي٭ ٸ ثط َج ١اؾبؾٷبٲٻ اي ٦ٻ ثٻ ديكٷٽبز ٸظاضر ٲص٦ٹض ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ذٹاټس ضؾيس ،ازاضٺ ٶٳبيس.
ة  -ثٻ ٲٷٓٹض ايؼبز سؿٽي٭ ٸ سٹؾٗٻ زض ٗٞبٮيز ټبي نبزضاسي ٸ طجبر زض ؾيبؾز ټبي اػطائي ٲطثٹَٻ ٸ ػٯٹ٪يطي اظ ٖسٰ ټٳبټٷ٫ي :
٤ - 1ٮيٻ ٸظاضسربٶٻ ټب ،ٲإؾؿبر ٸ قط٦ز ټبي زٸٮشي ٸ ٲإؾؿبر ٸ ٶٽبزټبي ٖٳٹٲي ٚيط زٸٮشي ٸ ټٳچٷيٵ اقربل ح٣ٹ٢ي ٸ ح٣ي٣ي ايطاٶي ٲ٧ٯٟٷس ٢ج٭ اظ ثطدبيي ټط
ٶٹٔ ٶٳبيك٫بٺ سؼبضي ،نٷٗشي ثيٵ اٮٳٯٯي زض زاذ٭ ٸ ذبضع اظ ٦كٹض ٸ يب قط٦ز زض ٶٳبيك٫بٺ ټبي ثيٵاٮٳٯٯي ثطٶبٲٻټبي ذٹز ضاثب ٰض٦ع سٹؾٗٻ نبزضار ايطاٴ ټٳبټٷ ٩ٸ
ثٻ سأييس ٲط٦ع ٲعثٹض ثطؾبٶٷس .
 - 2زٸٮز ٲ٧ٯ ٝاؾز حسٸز ٸ ٲيعاٴ ٗٞبٮيز ټط ي ٥اظ ثرف ټبي زٸٮشي ،سٗبٸٶي ٸ ذهٹني ضا زض ػٽز سكٹي ١نبزضار ٚيط ٶٟشي زض اٶُجب ٠ثب اټسا ٜٸ ذٍ ٲكيټبي
ٲهٹة ايٵ ٢بٶٹٴ سٗييٵ ٶٳٹزٺ ٸ ٮٹايح ٲٹضز ٶيبظ ضا ثٻ ٲؼ٭ؼ قٹضاي اؾالٲي س٣سيٱ ٶٳبيس .
 - 3زض ػٽز اؾشٟبزٺ اظ ٲ٧بٶيؿٱ ٸاضزار زض ٲ٣بث٭ نبزضار ػٽز زؾشيبثي ثٻ ثبظاضټبي ػسيس ،اػبظٺ زازٺ ٲي قٹز ٦ٻ ٸاحسټبي سٹٮيسي ٸ ثبظض٪بٶي ٶؿجز ثٻ ٖ٣س ٢طاضزاز
سؼبضر ٲش٣بث٭ ثطاي آٴ زؾشٻ اظ ٦بالټبئي ٦ٻ ٸضٸز آٶٽب َج٢ ١ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضار ٲؼبظ قٵاذشٻ قسٺ اؾز ا٢ساٰ ٶٳبيٷس .
 - 4زٸٮز ٲ٧ٯ ٝاؾز زض حسٸز اٖشجبضار ٲهٹة زض ٢ٹاٶيٵ ثٹزػٻ ؾبالٶٻ ثب اذشهبل اٖشجبضار الظٰ ٶؿجز ثٻ سؼٽيع ٪ٳط ٤ټبي ٦كٹض ٸ ايؼبز اٶجبضټبي ٞٷي ٸ ؾطزذبٶٻ
ٸ ټٳچٷيٵ حص ٜٲطاح٭ ازاضي ٚيطيطٸضي نسٸض ٦بال ثٻ ٲٷٓٹض اضؾب ٬ؾطيٕ ٲحٳٹالر ثٻ ثبظاضټبي ٲهط ،ٜا٢ساٰ ٶٳبيس.
ع  -ثٻ ٲٷٓٹض ٢بث٭ ض٢بثز ٶٳٹزٴ ٢يٳز ٦بالټبي نبزضاسي ٦كٹض زض ثبظاضټبي ػٽبٶي :
 - 1قط٦ز ټبي حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ زٸٮشي ٲ٧ٯٟٷس ػبثؼبئي ٸ حٳ٭ ٦بالټبي ٲص٦ٹض ثٻ ذبضع اظ ٦كٹض ضا زض اٸٮٹيز ٢طاض زازٺ ٸ سؿٽيالر ٸ سرٟيٟبر الظٰ ضا ثط َج ١آييٵ ٶبٲٻاي
٦ٻ ثٷب ثٻ ديكٷٽبز ٲكشط ٤ٸظاضسربٶٻ ټبي ثبظض٪بٶي ٸ ضاٺ ٸ سطاثطي ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ذٹاټس ضؾيس ثطاي حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٦بالټبي ٲعثٹض ٢بئ٭ قٹٶس.
 - 2ح٣ٹ٪ ٠ٳط٦ي ٸ ؾٹز ثبظض٪بٶي اذص قسٺ اظ ٲٹاز اٸٮيٻُٗ٢ ،بر ٸ ٮٹاظٰ ٸاضزاسي ث٧بض ضٞشٻ زض ؾبذز ٸ ثؿشٻ ثٷسي ٦بالټبي نبزضٺ حسا٦ظط ثٻ ٲيعاٴ ح٣ٹ٪ ٠ٳط٦ي ٸ
ؾٹز ثبظض٪بٶي ٲشٗٯ٣ٻ زض ظٲبٴ نسٸض ٦بال ثط َج ١زؾشٹضاٮٗٳٯي ٦ٻ ثب ديكٷٽبز قٹضاي ٖبٮي سٹؾٗٻ نبزضار ٚيط ٶٟشي ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ذٹاټس ضؾيس سٹؾٍ
٪ٳط ٤ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ثٻ نبزض٦ٷٷس٪بٴ ٲؿشطز ٲي ٪طزز.
 - 3ثبٶ ٥ٲط٦عي ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٲ٧ٯ ٝاؾز ثب سهٹيت قٹضاي دٹ ٬ٸ اٖشجبض سؿٽيالر اٖشجبضي ٢بث٭ اُٖبء ثٻ ثرف نبزضار ٚيط ٶٟشي ٦كٹض ضا زض آٚبظ ټط
ؾب ٬سٗييٵ ٸ ثٻ قج٧ٻ ثبٶ٧ي ٦كٹض اٖالٰ ٶٳبيس  .سؿٽيالر ٲص٦ٹض ثٻ سطسيجي ٦ٻ قٹضاي ٲص٦ٹض سٗييٵ ذٹاټس ٶٳٹز ثب ٶطخ سطػيحي ٲشٷبؾت ثب ٲيعاٴ نبزضار اظ َطي١

ثبٶ ٥سٹؾٗٻ نبز ضار ٸ يب ؾبيط ثبٶ٥ټب ثٻ نبزض٦ٷٷس٪بٴ ٸا٪صاض ذٹاټس قس .
ز-
 - 1ثٻ ٲٷٓٹض دكشيجبٶي اظ سٹٮيسار زاذٯي ٸ سٹؾٗٻ نبزضار ٚيط ٶٟشي ٸ ايؼبز سحط ٤زض ا٢شهبزي ٲٷُ٣ٻ اي زٸٮز ٲي سٹاٶس ٲٷبَ ١ٸيػٺ حطاؾزقسٺاي ضا زض ٲجبزي
ٸضٸزي ٸ يب ٪ٳط٤ټبي زاذٯي ايؼبز ٶٳبيس.
ٸضٸز ٦بال ا ظ ٲٷبَ ١ٲص٦ٹض ػٽز ٲهط ٜزاذٯي ،سبثٕ ٲ٣طضار نبزضار ٸ ٸاضزار ذٹاټس ثٹز ٸ نسٸض ٦بال اظ ايٵ ٲٷبَ ١ثسٸٴ ټيچ ٪ٹٶٻ سكطيٟبسي اٶؼبٰ ذٹاټس قس.
 - 2ٲٷبَ ١ٸيػٺ حطاؾز قسٺ ٦ٻ ثٻ ٲٹػت سجهطٺ ٢ 20بٶٹٴ ثطٶبٲٻ اٸ ٬سٹؾٗٻ ايؼبز قسٺ اٶس ثبيؿشي ٗٞبٮيز ذٹز ضا ثب ٲٟبز ايٵ سجهطٺ ٸ آ ييٵٶبٲٻاػطائي آٴ سُجي١
زټٷس.
 - 3آييٵٶبٲٻ اػطائي ايٵ ثٷس سٹؾٍ ټيأر ٸظيطاٴ ثٻ سهٹيت ذٹاټس ضؾيس .
ٺ  - -ثبٶ ٥سٹؾٗٻ نبزضار ايطاٴ ٲ٧ٯ ٝاؾز ٦ٯيٻ ٸػٹٺ ٶبقي اظ اُٖبي اضظ سٷرٹاٺ نبزضاسي ٲٷٓٹض قسٺ زض ٢بٶٹٴ ثٹزػٻ ؾب ٬ټبي  1369،1370 ،1368ضا َي ثطٶبٲٻ
زٸٰ ٸنٹ ٬ٸ ٲؼس زاً ثٻ نٹضر سؿٽيالر اضظي ثٻ نبزض٦ٷٷس٪بٴ اُٖبء ٶٳبيس  .ايٵ ٲجبٮ ٙثٻ ٖٷٹاٴ ؾطٲبيٻ زٸٮز ٶعز ثبٶ ٥ٲٷٓٹض ذٹاټس قس.
ٸ  -ثٻ ثبٶ ٥سٹؾٗٻ نبزضار ايطاٴ اػبظٺ زازٺ ٲي قٹز ،ؾٹز ٶبقي اظ اٶؼبٰ ٖٳٯيبر ٲبٮي ؾبالٶٻ ضا ثطاي اُٖبء سؿٽيالر ػٽز اؾشٟبزٺ نبزض٦ٷٷس٪بٴ ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض
زټس .ايٵ ٲجٯ ٙثٻ ٖٷٹاٴ ؾطٲبيٻ زٸٮز ٶعز آٴ ثبٶَ ٥ي ثطٶبٲٻ زٸٰ ٲٷٓٹض ذٹاټس قس .
ظ  -زٸٮز ٲي سٹاٶس سؿٽيالر الظٰ اظ َطي ١اُٖبي ٸاٰ ثب ٶطخ سطػيحي اظ َطي ١ثبٶ ٥سٹؾٗٻ نبزضار ايطاٴ ػٽز ايؼبز سأؾيؿبر حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ دبيبٶٻ ټبي نبزضاسي
ټٳطاٺ سأؾيؿبر ٶ٫ٽساضي ٦بال ٸ ٲغسٳٕټبي سؼبضر ثيٵاٮٳٯٯي زض اذشيبض نبزض٦ٷٷس٪بٴ ح٣ي٣ي ٸ ح٣ٹ٢ي ٢طاض زټس .
سجهطٺ  - 26زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز َي زٸ ؾب ٬اٸ ٬ثطٶبٲٻ قج٧ٻ ٲشٳط٦ع اَالٔ ضؾبٶي سؼبضي ثيٵ اٮٳٯٯي ٸ زاذٯي ٦كٹض ضا اظ َطي ١ٸظاضر ثبظض٪بٶي َطاحي ٸ اػطاء ٶٳبيس.
ٸظاضسربٶٻټب ،ٲإؾؿبر زٸٮشي ،ثبٶ ٥ټب ،ٶٽبزټب ٸ ٦ٯيٻ قط٦ز ټب ٸ زؾش٫بٺټبي شيطثٍ ،ٲٹْ ٝثٻ ټٳبټٷ٦ ٩طزٴ ؾيؿشٱ اَالٔ ضؾبٶي ذٹز ثب َطح ػبٲٕ ٞٹ ٠اٮص٦ط ٸ اضائٻ
اَالٖبر ثٻ قج٧ٻ ٲص٦ٹض ٲيثبقٷس.
ټعيٷٻ َطاحي ٸ اػطاي ؾيؿشٱ ٲص٦ٹض زض ٸظاضر ثبظض٪بٶي اظ ٲح٭ ٲٷبثٕ زاذٯي زؾش٫بٺ ټبي ٸاثؿشٻ ثٻ ايٵ ٸظاضسربٶٻ سأٲيٵ ذٹاټس قس.
سجهطٺ  - 27زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز ثٻ ٲٷٓٹض اٞعايف زضآٲس اضظي ٦كٹض سؿٽيالر الظٰ ػٽز حًٹض قط٦ز ټب ٸ ٲإؾؿبر ايطاٶي زض ثبظضټبي ػٽبٶي ٸ نسٸض ذسٲبر
ٲٽٷسؾي ضا ٞطاټٱ ٸ ثط ايٵ اٲط ٶٓبضر ٶٳبيس ايٵ سؿٽيالر ٖجبضر اظ سؿٽي٭ زض ٲ٣طضار ،قبٲ٭ ٲ٣طضار ايؼبز قط٦ز ټبي زٸ يب چٷسٲٯيشي ،نسٸض يٳبٶز ٶبٲٻ ثبٶ٧ي
سأٲيٵ اٖشجبضار ثبٶ٧ي ،اٲٹض ٪ٳط٦ي ،دٹقف ثيٳٻ اي نسٸض ٪صضٶبٲٻ ٸ ٸيعا ،ثيٳٻ ذسٲبر زضٲبٶي ٸ ؾبيط سؿٽيالر الظٰ زض چبضچٹة ٢ٹاٶيٵ ػبضي ذٹاټس ثٹز  .ؾبظٲبٴ
ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ ٲؿئٹٮيز سكريم نالحيز قط٦ز ټبئي ٦ٻ زاضاي ضسجٻثٷسي ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸثٹزػٻ ٲي ثبقٷس ٸ آٲبز٪ي حًٹض زض ثبظاض ػٽبٶي ٸ ٲكبض٦ز زض
قط٦زټبي زٸ يب چٷس ٲٯيشي ضا زاضٶس ثط ٖٽسٺ ذٹاټس زاقز  .آييٵٶبٲٻ اػطائي ايٵ سجهطٺحسا٦ظط ْط ٜٲسر  4ٲبٺ اظ سهٹيت ايٵ ٢بٶٹٴ سٹؾٍ ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ
ثب ټٳ٧بضي ٸظاضسربٶٻ ټبي ٲؿ٧ٵ ٸ قٽطؾبظي ،اٲٹض ا٠سهبزي ٸ زاضائي،اٲٹض ذبضػٻ ،ثبظض٪بٶي ٸ ثبٶ ٥ٲط٦عي ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ سٽيٻ ٸ ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ
ذٹاټس ضؾيس.
سجهطٺ  - 28ٲسيطيز ٲٷبَ ١آظاز سؼبضي ٲٹْ ٝاؾز ثط اؾبؼ يٹاثٍ ٸظاضر ثٽساقز ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ دعق٧ي ٶؿجز ثٻ ايؼبز ٲطا٦ع ثٽساقشي ٸ زضٲبٶي زض ٲحسٸزٺ
ٲٷبَ ١آظاز ا٢ساٰ ٸ ټعيٷٻټبي ػبضي آٴ ټب ضا ثطاثط ٲٗيبضټبي ٸظاضسربٶٻ ٲص٦ٹض اظ ٲح٭ زضآٲسټبي اذشهبني ذٹز سأٲيٵ ٶٳبيس .
سجهطٺ - 29
اٮ - ٝثٻ ٲٷٓٹض اضائٻ اٮ٫ٹټبي ٲُٯٹة زض ظٲيٷٻ ٲهط ٜاٶطغيٚ ،صا ٸ زاضٸ ،دٹقب ،٤حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ،ٲؿ٧ٵ ،آة ٸ ٚيطٺ ٸ اقبٖٻ ٞطټٷ ٩اؾشٟبزٺ اظ سٹٮيسار زاذٯي ٸ ٲجبضظٺ ثب
اؾطا ٜٸ سجصيط ٸ ٪ؿشطـ ٸ سطٸيغ ٞطټٷ٦ ٩بض ٸ سٹٮيس ٸ ؾبزٺ ظيؿشي ٲشٷبؾت ثب اٲ٧بٶبر ٸ قئٹٴ ػبٲٗٻ اؾالٲي ،قٹضاي ٖبٮي اٮ٫ٹي ٲهط ٜثب سط٦يت شي٭ سك٧ي٭
ٲي٪طزز:
 - 1ضيبؾز ػٳٽٹض (ٸ يب ٲٗبٸٴ اٸ ٬ضئيؽ ػٳٽٹض ) ثٻ ٖٷٹاٴ ضئيؽ قٹضا
 - 2ٸظيط ثبظض٪بٶي
 - 3ٸظيط اٲٹض ا٢شهبزي ٸ زاضايي
 - 4ٸظيط ٞطټٷ ٩ٸ اضقبز اؾالٲي
 - 5ٸظيط نٷبيٕ
 - 6ٸظيط زاز٪ؿشطي
 - 7ضئيؽ ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ
 - 8ضئيؽ ؾبظٲبٴ نسا ٸ ؾيٳبي ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ
 - 9ٸظيط شيطثٍ حؿت ٲٹضز ٸ ثٻ سكريم ٸ زٖٹر ضئيؽ قٹضا
 - 10زٸ ٶٟط اظ ٶٳبيٷس٪بٴ ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي ثٻ ٖٷٹاٴ ٶبْط ثٻ اٶشربة ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي
ة  -قٹضاي ٲص٦ٹض ٲٹْ ٝاؾز ٶؿجز ثٻ ٲٹاضز شي٭ ا٢ساٰ ٶٳٹزٺ ٸ ديكٷٽبزټبي الظٰ ضا ػٽز سهٹيت ٶٽبيي ثٻ ټيأر ٸظيطاٴ س٣سيٱ ٶٳبيس :.

 - 1سالـ زض ػٽز ٦بټف س٣بيب ثطاي ٦بالټبي ٸاضزاسي ٲهطٞي ٸ ٚيطيطٸضي ٸ ػٯٹ٪يطي اظ سجٯي ٙايٴ ٢جي٭ ٦بالټب .
٪ - 2ؿشطـ ٞطټٷ٢ ٩ٷبٖز ٸ ؾبزٺ ظيؿشي ٸ ٲجبضظٺ ثب سؼٳ٭ ٪طايي ٸ اؾطا ٜٸ سجصيط.
 - 3ثطٶبٲٻضيعي ثطاي ټسايز ٸ سٗسي٭ س٣بيبټب ٸ اضائٻ ديكٷٽبزټب ٸ َطح ټبي الظٰ ثٻ ٲطاػٕ شيطثٍ.
 - 4اضائٻ اٮ٫ٹټبي ٲهطٞي ٢بث٭ ٢جٹ ٬ٸ ٲُبث ١اٲ٧بٶبر ٸ قئٹٴ ػبٲٗٻ اؾالٲي .
 - 5ثطضؾي ٸ ٶٓبضر ٲؿشٳط ثط حؿٵ اػطاي اٮ٫ٹټبي ٲهٹة ٸ اسربش سساثيط الظٰ ػٽز اػطاي آٶٽب .
 - 6سٽيٻ ثطٶبٲٻ ټبي سجٯيٛي ٸ اضقبزي ٸ آٲٹظقي ٸ درف ٸ اٶشكبض آٶٽب اظ َطي ١ضؾبٶٻ ټبي ٖٳٹٲي ٸ ٦شبةټبي زضؾي.
ع ٦ -ٯيٻ زؾش٫بٺټب ٸ قط٦زټبي زٸٮشي ٸ ٲإؾؿبر ٖٳٹٲي ،ثٷيبزټب ،ٶٽبزٺ ا ٸ ٶيطٸټبي ٶٓبٲي ٸ اٶشٓبٲي ٸ قٽطزاضي ټب ٸ ثبٶ٥ټب ٸ قط٦زټبئي٦ٻ قٳٹ٢ ٬بٶٹٴ ثط آٶٽب
ٲؿشٯعٰ ش٦ط ٶبٰ اؾز ،اظ ػٳٯٻ ؾبظٲبٴ نسا ٸ ؾيٳبي ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ،قط٦ز ٲٯي ٶٟز ايطاٴ ٸ قط٦ز ټبي سبثٗٻ ٸٸاثؿشٻ ثٻ آٴ ،قط٦ز ٲٯي ٪بظ ايطاٴ،
قط٦ز ٲٯي دشطٸقيٳي ايطاٴ ٸ قط٦ز ټبي سبثٗٻ ،ؾبظٲبٴ ٪ؿشطـ ٸ ٶٹؾبظي نٷبيٕ ايطاٴ ٸ ؾبظٲبٴ نٷبيٕ ٲٯي ايطاٴ ٸ قط٦زټبي سبثٗٻ ٸ ٸاثؿشٻ ثٻ آٶٽب،
قط٦ز ټبي آة ٸ ٞبيالة ٸ ٲطا٦ع سٽيٻ ٸ سٹظيٕ ٦بال ٲٹْٟٷس سٳٽيسار الظٰ ػٽز اػطاي ٲهٹثبر ٲص٦ٹض ضا ٞطاټٱ ٶٳبيٷس.
ز  -زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز ثب اٖٳب ٬حٳبيز ټبي ٲبزي ٸ ٲٗٷٹي٦ ،ٯيٻ اقربل ح٣ي٣ي ٸ ح٣ٹ٢ي ضا ثٻ ضٖبيز اٮ٫ٹټبي ٲهٹة سكٹي ١ٸ سطٚيت ٶٳبيس .
سجهطٺ - 30
اٮ - ٝٸظاضر اٲٹض ا٢شهبزي ٸ زاضائي ٲ٧ٯ ٝاؾز ٲجبٮٛي ضا ٦ٻ ثبثز ٲبٮيبر ٖٳٯ٧طز ؾبٮٽبي  1373ٮٛبيز  1377قط٦ز ٲٯي نٷبيٕ دشطٸقيٳي،ٸنٹ ٬ذٹاټس ٶٳٹز،
ٮ ٙزٸ ٲيٯيبضز ٸ زٸيؿز ٲيٯيٹٴ (  )2200000000زالض سٗٽسار ذبضػي قط٦ز ٲص٦ٹض ،اظ ٲح٭ اٖشجبضاسي ٦ٻ ثٻ ټٳيٵ ٲٷٓٹض ثٻ نٹضر ػٳٗي ٸ
حسا٦ظط سب ٲٗبز ٬ضيبٮي ٲت
ذطػي زض ٢ٹاٶيٵ ثٹزػٻ ٦٭ ٦كٹض ديف ثيٷي ٲيقٹز،
زض ٸػٻ قط٦ز ٶبٲجطزٺ ٲؿشطز ٶٳبيس سب ٲٷحهطاً ثطاي ثبظدطزاذز سٗٽسار ذبضػي ٞٹ ٠اٮص٦ط ٲٹضز اؼسٟبزٺ ٢طاض ٪يطز ٲجبٮٛي ٦ٻ زض اػطاي ايٵ سجهطٺ زض ٸػٻ قط٦ز يبز
قسٺ دطزاذز ٲي قٹز ،حؿت ٲٹضز ثٻ حؿبة اٞعايف ؾطٲبيٻ زٸٮز ٸ قط٦ز ٲٯي نٷبيٕ دشطٸقيٳي ٲٷٓٹض ذٹاټس ٪طزيس .
ة  -قط٦ز ٲٯي نٷبيٕ دشطٸقيٳي ٲ٧ٯ ٝاؾز ٲبزاٰ ٦ٻ سٗٽسار ذبضػي ٲٹيٹٔ ايٵ سجهطٺ ثٻ َٹض ٦بٲ٭ ثبظدطزاخر ٶكسٺ اؾز ،شذيطٺ اؾشٽال ٤ؾبالٶٻ ذٹز ضا
ٲٷحهطاً َج ١ثٹزػٻ ټبي ٲهٹة ثٻ ٖٷٹاٴ ثركي اظ ٲٷبثٕ سأٲيٵ سٗٽسار ٲص٦ٹض ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٲي زټس.
سجهطٺ  - 31ثٻ ٲٷٓٹض انالح ٶٓبٰ ازاضي زض اثٗبز سك٧يالر ٸ ؾبظٲبٶسټي ،ؾيؿشٱ ټب ٸ ضٸـټب،ٲسيطيز اٲٹض ٶيطٸي اٶؿبٶي ٸ ٲ٣طضار ،قٹضايٖبٮي ازاضي ٦كٹض ثب
سط٦يت ،نالحيز ټب ٸ اذشيبضار شي٭ سك٧ي٭ ٲي٪طزز:
اٮ - ٝاًٖبء :
 ضئيؽ ػٳٽٹض (ضئيؽ قٹضا) يب ٲٗبٸٴ ٸي. ضئيؽ ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ زض نٹضسي ٦ٻ ٞطزي سٹؾٍ ضئيؽ ػٳٽٹض ثٻ ايٵ ؾٳز ٲٷهٹة قسٺ ثبقس . چٽبض ٶٟط اظ ٸظضاء (سطػيحبً اظ ثرف ټبي ٲرشٯ )ٝثٻ اٶشربة ټيأر ٸظيطاٴ . ؾٻ ٶٟط نبحت ٶٓط ٸ ٲشرهم اٲٹض ازاضي ثٻ اٶشربة ضئيؽ ػٳٽٹض . ٸظيط شيطثٍ. زثيط ٦٭ ؾبظٲبٴ اٲٹض ازاضي ٸ اؾشرساٲي ٦كٹض زض نٹضسي ٦ٻ ٞطزي سٹؾٍ ضئيؽ ػٳٽٹض ثٻ ايٵ ؾٳز ٲٷهٹة قسٺ ثبقس (زثيط قٹضا ٸ ٲؿئٹ٬ٶٓبضر ثط حؿٵاػطاي ٲهٹثبر).
زٸ ٶٟط اظ ٶٳبيٷس٪بٴ ٲؼٯؽ ثٻ ٖٷٹاٴ ٶبْط ثٻ اٶشربة ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي حًٹض ذٹاټٷس زاقز .
ٲهٹثبر ايٵ قٹضا دؽ اظ سأييس ضئيؽ ػٳٽٹضي الظٰ االػطاء ذٹاټس ثٹز .
ة  -ٸْبي: ٝ
 انالح ؾبذشبض سك٧يالر زؾش٫بٺ ټبي اػطايي ٦كٹض ثٻ اؾشظٷبي ٸظاضسربٶٻ ټب اظ َطي ١ازٚبٰ ،اٶحال ٬ٸ اٶش٣ب ٬ٲإؾؿبر ٸ ؾبظٲبٴټب ثٻ ذبضع اظ ٲط٦ع . ٸا٪صاضي ٸْبي ،ٝاٲٹض ٸ ٗٞبٮيزټبي ٢بث٭ ٸا٪صاضي زؾش٫بٺټبي اػطايي ثٻ ثرف ٚيط زٸٮشي . ازٚبٰ ٸاحسټبي اؾشبٶي ٸ قٽطؾشبٶي ٸاثؿشٻ ثٻ ټط ي ٥اظ ٸظاضسربٶٻ ټب زض ي ٥ٸاحس ؾبظٲبٶي. ثطضؾي ،سؼسيس ٶٓط ٸ اسربش سهٳيٱ ٶؿجز ثٻ ازاٲٻ ٗٞبٮيز ،ازٚبٰ ٸ اٶحال ٬قط٦ز ټبي زٸٮشي ٸ قط٦زټبي ا٢ٳبضي ٸاثؿشٻ ثٻ آٶٽب . ٲشٷبؾت ٦طزٴ اذشيبضار اؾشبٶساضاٴ ٸ ٞطٲبٶساضاٴ ثب ٲؿئٹٮيز ټبي ٲحٹٮٻ زض اؾشبٴ ٸ سٗييٵ ٶحٹٺ اضسجبٌ آٶٽب ثب ٲ٣بٲبر ٲط٦عي ٸ ٶحٹٺ ٶٓبضر ثط ٖٳٯ٧طز ٲسيطاٴٲحٯي ٸ چ٫ٹٶ٫ي ٖع ٬ٸ ٶهت آٶٽب.
 سهٹيت يٹاثٍ ٸ ٲٗيبضټبي الظٰ زض ػٽز ثٽيٷٻ ؾبظي ؾبذشبض ،سط٦يت ٸ سٹظيٕ ٶيطٸي اٶؿبٶي ثرف زٸٮشي . سهٹيت َطحټبي الظٰ ثطاي اضس٣بء ٦بضآيي ٸ ٲسيطيز زؾش٫بٺ ټبي اػطايي . سهٹيت يٹاثٍ ٸ آييٵ ٶبٲٻټبي ٲطثٹٌ ثٻ سٗيٵ س٧ٯي ٝٶيطٸي اٶؿبٶي زؾش٫بٺ ټبيي ٦ٻ ثط اؾبؼ ٲهٹثبر قٹضاي ٖبٮي ازاضي ازٚبٰ ،ٲٷح٭ ،ٸا٪صاض ٸ يب ٸْبي ٝآٴټب ثٻزي٫ط زؾش٫بٺټب ٲٷش٣٭ ٲيقٹز.

 انالح ٸ سهٹيت ضٸـ ټبي اؾبؾي ٸ ٞطا٪يط اذشهبني ،ٲكشط ٤ٸ ٖٳٹٲي ٲٹضز ٖٳ٭ زؾش٫بٺ ټبي اػطايي ٦كٹض. سٗييٵ ٸْبي ٝاؾشبٶساضاٴ ٸ ٞطٲبٶساضاٴ ٸ ٶحٹٺ ٶهت ٸ ٖع ٬آٶٽب ٸ ټٳچٷيٵ چ٫ٹٶ٫ي اضسجبٌ آٴټب ثب ٲؿئٹٮيٵ زؾش٫بٺ ټبي اػطايي . سؼسيس ٶٓط الظٰ زض ٸْبي ٝٸ ؾبذشبض ٸظاضسربٶٻ ټب ،ؾبظٲبٴټب ٸ قط٦زټبي زٸٮشي ٸ قط٦ز ټبي ا٢ٳبضي آٶٽب اظ َطي ١اٶش٣ب ،٬اٶحال ٬ٸ ازٚبٰ آٶٽب ثٻ ٲٷٓٹض حصٜٸْبي ٝٲٹاظي ،ٲكبثٻ ٸ س٧طاضي ٸ ايؼبز سك٧يالر ٲٷؿؼٱ .
ٌ ٶبْط ثط ثٽطٺ ثطزاضي ٲُٯٹة اظ ًٞبټبي ازاضي ،سٹؾٗٻ ذطيس ٸ اػبضٺ ؾبذشٳبٴ ټبي زٸٮشي ثب ٦بضثطي ازاضي .
 سهٹيت يٹاة سكريم ٸ اٖالٰ زؾش٫بٺ ټبي ا٢ساٰ٦ٷٷسٺ اػطايي ثطٶبٲٻټبي ثرف ټبي ٲطسجٍ ٗٞبٮيز زٸٮز زض ظٲيٷٻ ٶٓبٰ ازاضي ٸ اػطايي زض اثٗبز سك٧يالر ؾبظٲبٶسټي ،ٲسيطيز ٸٶيطٸي اٴؾبٶي ؾيؿشٱ ټب ٸ ضٸـټب ٸ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضار.
سجهطٺ  - 32ثٻ ٲٷٓٹض سهحيح ٸ انالح ٸ ثٽؿبظي ٶٓبٰ ازاضي ٸ سح ١٣اټسا ٜثطٶبٲٻ ،زٸٮز ٲ٧ٯ ٝاؾز ثب اٖٳب ٬ؾيبؾز ټبي ٖسٰ سٳط٦ع ٸٸا٪صاضي اٲٹض ثٻ ٲطزٰ،
ا٢ساٲبر الظٰ زض ضاثُٻ ثب سٗييٵ سك٧يالر ٦الٴ زٸٮز ،ٶٓبٰ اٶشهبة ٲسيطاٴ ال ي ،١اٲيٵ ،ٲشٗٽس ٸ ٲشرهم ٸ ٶٓبضر ز٢ي ١ثطٖٳٯ٧طز زؾش٫بٺ ټبي اػطايي ٸ ديطاؾشٵ
آٶٽب اظ ٖيٹة ضا ثب س٧يٻ ثط ٪ؿشطـ اضظـ ټبي اؾالٲي ٸ اٶ٣الثي حسا٦ظط سب ي٧ؿب ٬دؽ اظ اثال٘ ثطٶبٲٻ ٲٗٳٹ ٬زاقشٻ ٸ زض نٹضر ٶيبظ زض ػٽز اٶؼبٰ ٦بٲ٭ ٸْبيٝ
ٲكطٸحٻ ٞٹ ٠ٮٹايح ٲطثٹٌ ضا ثٻ ٲؼٯؽ قٹ ضاي اؾالٲي س٣سيٱ ٶٳبيس.
سجهطٺ ٦ - 33ٯيٻ ٸظاضسربٶٻ ټب ،ٲإؾؿبر ٸ قط٦ز ټبي زٸٮشي ٲ٧ٯٟٷس َي ؾب ٬اٸ ٬ثطٶبٲٻ ؾبذشبض ؾبظٲبٶي ٸ سك٧يالر سٟهيٯي ذٹز ضا ثط اؾبؼ يٹاثٍ اثالٚي
ؾبظٲبٴ اٲٹض ازاضي ٸ اؾشرساٲي ٦كٹض ٦ٻ ٲشًٳٵ سٗساز ٲٗبٸٶز ټب ،ؾُٹح ؾبظٲبٶي ٸ ٪ؿشطٺ ٗٞبٮيزټبي آٴټب ٲيثبقس ٸ ٶيع زض اٶُجب٠ثب اټسا ٜٸ ؾيبؾزټبي ٲٷسضع
زض ثطٶبٲٻ ٲٹضز ثبظٶ٫طي ٢طاض زټٷس ٸ ثب ػٽز ٪يطي ٸا٪صاضي اٲٹض ثٻ ثرف ٚيط زٸٮشي ٸ س٣ٹيز ٸاحسټبي ؾشبزي زض حٹظٺ ٲط٦عي ٸ اٶش٣ب ٬ٸْبي ٝاػطايي ثٻ ٸاحسټبي
اؾشبٶي ثٻ سأييس ؾبظٲبٴ اٲٹض ازاضي ٸ اؾشرساٲي ٦كٹض ثطؼاٶٷس .
زض نٹضسي ٦ٻ زض ٲٽٯز ٲ٣طض زؾش٫بٺ ټبي ٲص٦ٹض ديكٷٽبزي اضائٻ ٶ٧ٷٷس ؾبظٲبٴ اٲٹض ازاضي ٸ اؾشرساٲي ٦كٹض ٲٹْ ٝاؾز ضأؾبً زض ايٵ ظٲيٷٻ ا٢ساٰ ٶٳبيس.
سجهطٺ  - 34ثٻ ٲٷٓٹض ػٯٹ٪يطي اظ ٦بضټبي ٲٹاظي ٸ زٸثبضٺ ٦بضي ٸ ټٳبټٷ٫ي زض اٶؼبٰ ٲأٲٹضيز ټبي اض٪بٴټب ٸ ٶٽبزټب زض ذبضع اظ ٦كٹض ٸ سٳط٦ع ٗٞبٮيزټبي ؾيبؾي،
ا٢شهبزي ،اػشٳبٖيٞ ،طټٷ٫ي ٸظاضسربٶٻ ټب ،ٲإؾؿبر ٸ قط٦زټبي زٸٮشي ٸ اض٪بٴټبي شيطثٍ زي٫ط ٦ٻ اظ ثٹزػٻ ٖٳٹٲي اؾشٟبزٺ ٲيٶٳبيٷس ،زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز ظٲيٷٻ ٸ
ا٢ساٰ الظٰ ثطاي سٳط٦ع ٗٞبٮيشٽبي ٞٹ ٠اٮص٦ط ثبؾشظٷبء ٲٹاضزي ٦ٻ ٲٷٕ ٢بٶٹٶي زاضز ضا زض ٶٳبيٷس٪ي ټبي ؾيبؾيذبضػي اظ ٦كٹض ٞطاټٱ ٸ زض نٹضر ٶيبظ ٮٹايح ٲطثٹٌ ضا ثٻ
ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي س٣سيٱ ٶٳبيس.
سجهطٺ - 35
اٮ - ٝػٽز اٞعايف ثٽطٺٸضي ٶٓبٰ ازاضي ،ثٽجٹز ؾيؿشٱ ټب ٸ ضٸـټبي ٦بض ،اؾشٟبزٺ اظ س٧ٷٹٮٹغي ټبي ديكطٞشٻ ٸ اٞعايف ٲٽبضر ټبي ٲسيطاٴ ٦فٸض زؾش٫بٺټبي
اػطايي ثبيس ثركي اظ اٖشجبضار ذٹز ضا ثٻ سٹؾٗٻ ٸ ثٽجٹز ٲسيطيز ٸ اٞعايف ثٽطٺ ٸضي اذشهبل زټٷس .ٲيعاٴ ايٵ اٖشجبضار ټٳٻ ؾبٮٻ سٹؾٍ زٸٮز زض اليحٻ ثٹزػٻ
ديفثيٷي ذٹاټس قس.
ة  -ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ ثب ټٳ٧بضي زؾش٫بٺ ټبي شيطثٍ ٲ٧ٯ ٝاؾز قبذم اٶساظٺ٪يطي ثٽطٺٸضي ٗٞبٮيزټبي ثرف ټب ٸ َطحټبي ديفثيٷيقسٺ زض ثطٶبٲٻ زٸٰ ضا
حسا٦ظط سب ٶيٳٻ اٸ ٬ؾب 1374 ٬ثٻ نٹضر اؾشبٶساضز زض ؾُح ٦كٹض سٽيٻ ٸ سسٸيٵ ٶٳبيس  .زض َٹ ٬ؾب٬ټبي ثطٶبٲٻ ايٵ قبذمټبثبيس ٲٹضز ٲحبؾجٻ ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ ثٻ
٪ٹٶٻاي سٷٓيٱ قسٺ ثبقٷس ٦ٻ ٖٳٯ٧طز اػطاي ثطٶب ٲٻ دٷغ ؾبٮٻ زٸٰ ثب آٶٽب ٲٹضز اضظيبثي ٸ سؼعيٻ ٸ سحٯي٭ ٢طاض ٪يطز .
آييٵٶبٲٻ اػطايي ايٵ سجهطٺ اظ ؾٹي ٸظاضسربٶٻ ټبي نٷبيٕ ،ٲٗبزٴ ٸ ٞٯعار ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ٸ ؾبظٲبٴ ټبي ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ ٸ اٲٹض ازاضي ٸ اؾشرساٲي ٦كٹض سٽيٻ ٸ ثٻ
سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ذٹاټس ضؾيس.
سجهطٺ  - 36ثٻ ٲٷٓٹض ثطٶبٲٻ ضيعي ٸ اسربش ؾيبؾز ټبي ٲٷبؾت سأٲيٵ ٸ سطثيز ٶيطٸي اٶؿبٶي ٸ ټٳبټٷ٫ي ٸ سُجي ١ثطٶبٲٻ ټبي اػطائي ثب ٶيبظټبيثبظاض ٦بض ٸ ٲشٗبز٬
ؾبذشٵ سٹظيٕ ٲٷبثٕ اٶؿبٶي ثيٵ ثرف ټبي ٲرشٯ٦ ٝكٹض (ثب اٸٮٹيز ٶيبظ آٲٹظـ ٸ دطٸضـ ) زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز ثطٶبٲٻ ػبٲٕ سطثيز ٶيطٸي اٶؿبٶي زض ؾُٹح ٲرشٯٝ
آٲٹظـ ٖبٮي ضا ثطاي ي ٥زٸضٺ زٺ ؾبٮٻ سٽيٻ ٸ ؾٽٱ ټط ي ٥اظ ٲإؾؿبر آٲٹظـ ٖبٮي (زٸٮشي ٸ ٚيط زٸٮشي) ضا اظ ؾب٬اٸ ٬ثطٶبٲٻ ٲٗيٵ ٶٳبيس.
سجهطٺ  - 37ٸظاضر آٲٹظـ ٸ دطٸضـ ٸ ؾبظٲبٴ اٲٹض ازاضي ٸ اؾشرساٲي ٲٹْٟٷس
قبذمټبي آٲٹظقي ٶيطٸي اٶؿبٶي ٲٹضز ٶياظ آٲٹظـ ٸ دطٸضـ ضا سٽيٻ ٸ ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ثطؾبٶٷس .
ؾبظٲبٴ اٲٹض ازاضي ٸ اؾشرساٲي ٲٹْ ٝاؾز ٲؼٹظ ٶيطٸي اٶؿبٶي آٲٹظـ ٸ دطٸضـ ضا ثط اؾبؼ قبذم ټبي ٲص٦ٹض نبزض ٶٳبيس .
سجهطٺ  - 38زٸٮز ٲ٧ٯ ٝاؾز زض اػطاي س٧بٮي ٝٲ٣طض زض ٢بٶٹٴ ٶٓبٰ ټٳبټٷ ٩دطزاذز ٸ ٶيع اػطاي ٦بٰ ٬ايٵ ٢بٶٹٴ ٸ ثب سٹػٻ ثٻ احشؿبة قبذم ضقس ټعيٷٻ ظٶس٪ي ٸ
ٶطخ سٹضٰ ،ټٳٻ ؾبٮٻ اٖشجبضار الظٰ ضا زض ثٹزػٻ ٖٳٹٲي ديف ثيٷي ٶٳبيس.
سجهطٺ - 39
اٮ - ٝثٻ ٲٷٓٹض ٲكبض٦ز ٖٳٹٲي ،ثٽؿبظي ٶٓبٰ ازاضي ٸ اػطايي ٦كٹض ٸ س٣ٯي٭ حؼٱ سهسي زٸٮز ،زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ ،آٴ زؾشٻ اظ اٶحهبضاسي ٤ٺ زض ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضار
ٲٹيٹٖٻ ٸػٹز زاضز ٸ ض ٕٞآٶٽب ٲٷبٞي اٖٳب ٬حب٦ٳيز زٸٮز ٶٳي ثبقس ،ثٻ ديكٷٽبز ؾبظٲبٴ اٲٹض ازاضي ٸ اؾشرساٲي ٦كٹض ٸ ټٳ٧بضي زؾش٫بٺ شيطثٍ حؿت ٲٹضز ثب
سهٹيت ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي يب ټيأر ٸظيطاٴ ٮٛٹ ٲي٪طزز.
ة  -ثٻ اؾشظٷبي ٲٹاضزي ٦ٻ ٲطثٹٌ ثٻ حب٦ٳيز ،ٶٓبضر ٸ ؾيبؾز٪صاضي ٲي ثبقٷس ٸ ثبيؿشي زض اٶحهبض زٸٮز ثب٢ي ثٳبٶٷس ٮٛٹ ٲبث٣ي اٶحهبضار اٮعاٲي ثٹزٺ ٸ زٸٮز

ٲيسٹاٶس ػٽز اٶؼبٰ ٦بٲ٭ ٸْبيٞ ٝٹ ٠ٮٹايح ٲٹضز ٶيبظ ضا ثٻ ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي س٣سيٱ ٶٳبيس .
سجهطٺ  - 40ثٻ ٲٷٓٹض ػصة ٶيطٸټبي ٲشرهم ايطاٶي ذبضع اظ ٦كٹض ٸ حٳبيز اظ ٶيطٸټبي ٲشرهم زض زاذ٭ ٦كٹض زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز ٲٟبز سجهطٺټبي  44ٸ 45
ثطٶبٲٻ اٸ ٬سٹؾٗٻ ضا ثب انالحبر اٶؼبٰ قسٺ زض َي ثطٶبٲٻ زٸٰ سٹؾٗٻ اػطا ٶٳبيس .
سجهطٺ  - 41ثٻ ٲٷٓٹض ػٯت ٲكبض٦ز ثيكشط ثرف ټبي ذهٹني ٸ سٗبٸٶي زض اٲٹض ٖٳٹٲي ٸ ذسٲبر اػشٳبٖي ،سٹٮيس ،اقشٛب ،٬سؼبضر ،سح٣ي٣بر ٸ ٶ٫ٽساضي ٸ
ثٽطٺثطزاضي اظ سأؾيؿبر ظيطثٷبيي ٸ ٖٳٹٲي ،زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز ثب ضٖبيز ان٭ ٢ 44بٶٹٴ اؾبؾي ٸ ٲهبٮح ٖٳٹٲي ٗٞبٮيزټبييبز قسٺ ثرفټبي زٸٮشي ضا ثٻ
ثرفټبي ذهٹني ٸ سٗبٸٶي ٸا٪صاض ٦ٷس ٸ ثطاي ٗٞب ٬سط قسٴ ايٵ ثرف ټب سساثيط ٸ ا٢ساٲبسي اظ ٢جي٭ انالح ٲ١ضضار ،اضائٻ سؿٽيالر ثبٶ٧ي ،س٧ٳي٭ ؾطٲبيٻ ٪صاضي
ظيطثٷبيي ،سٹؾٗٻ ٸ سؿٽي٭ اضسجبَبر ٸ ټٳچٷيٵ سطٸيغ سك٧٭ ټب ٸ ؾبذشبضټبي نٷٗشي ،سح٣ي٣بسي ٸ ديٳبٶ٧بضي اسربش ٶٳبيس.
ٞٽطؾز ٗٞبٮيزټب ،سطسيجبر ٸ آييٵ ٶبٲٻ اػطايي ايٵ سجهطٺ ْط ٜٲسر قف ٲبٺ سٹؾٍ ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ ،ٸظا ضر اٲٹض ا٢شهبزي ٸ زاضائي ٸزؾش٫بٺټبي شيطثٍ
سٽيٻ ٸ ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ذٹاټس ضؾيس .
سجهطٺ  - 42ثٻ ٲٷٓٹض ٲكبض٦ز ٗٞب ٬ايظبض٪طاٴ ،ثؿيؼيبٴ ٸ ضظٲٷس٪بٴ زض ثبظؾبظي ٸ ٖٳطاٴ ٦كٹض ٸ ثٻ ٗٞ٭ زضآٸضزٴ اٲ٧بٶبر ثبٮ٣ٹٺ ،زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز زض ٸا٪صاضي
ظٲيٵټبي ظيط ؾسټبُ٢ ،تټبي ٦كبٸضظي ٸ نٷٗشي ٸ ٦كز ٸ نٷٗز ټب اٖٱ اظ آٶٽبئي ٦ٻ سأؾيؿبر ظيطثٷبئي ثط ايكبٴ ايؼبز قسٺ يب زض ثطٶبٲٻ ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز يب
آٴټبئي ٦ٻ اٲ٧بٴ سأٲيٵ سأؾيؿبر ظيطثٷبئي ضا ثبٮ٣ٹٺ زاضا ٲي ثبقٷس ،اٸٮٹيز ضا ثٻ ايظبض٪طاٴ ،ثؿيؼيبٴ ٸ ضظٲٷس٪بٴ ٚيط قبٚ٭ ثسټس.
زض اػطاي ايٵ سجمضٺ زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز يٳٵ سٷٓيٱ آييٵ ٶبٲٻټب ٸ ٲ٣طضار الظٰ سؿٽيالر الظٰ ٸ ٦بٞي ضا ٞطاټٱ ؾبظز.
سجهطٺ  - 43ثٻ ٲٷٓٹض ضٞبٺ حب ٬ثبظٶكؿش٫بٴ ٸ ٲٹْٟيٵ ٸ ح ّٟح٣ٹ ٠آٶبٴ ٸ اٲ٧بٴ ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٸ ح ّٟاضظـ ؾطٲبيٻ نٷسٸ ٠ثبظٶكؿش٫ي ٦كٹضي ،زٸٮز ٲ٧ٯٝ
اؾز يٳٵ دطزاذز ٦ؿٹض ثبظٶكؿش٫ي ؾٽٱ زٸٮز ثٻ َٹض ؾبالٶٻ ٸ ديف ثيٷي آٴ زض ثٹزػٻ زؾش٫بٺ ټبي اػطائي ،ټٳٻ ؾبٮٻ زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ زٸٰ حسا٢٭ زٺ زضنس ()%10
اظ زيٹٴ ذٹز ضا ثٻ نٷسٸ ٠ٲعثٹض دطزاذز ٶٳبيس ثٻ ٶحٹي ٦ٻ زض دبيبٴ ثطٶبٲٻ حسا٢٭ دٷؼبٺ زضنس ( )%50زيٹٴٲعثٹض سأزيٻ قٹز.
ټٳچٷيٵ ثٻ ٲٷٓٹض اٞعايف ٦بضآ ئي ٸ ثٽطٺٸضي ؾبظٲبٴټبي زٸٮشي ٸ ايؼبز سٳٽيسار الظٰ ثطاي اػطاي ثطٶبٲٻ زٸٰ سٹؾٗٻ ٸ اػطاي سجهطٺ  3ٲبزٺ ٢ 44بٶٹٴاؾشرساٰ
٦كٹضي ،زؾش٫بٺ ټبي زٸٮشي ٲ٧ٯٟٷس ټٳٻ ؾبٮٻ زض ثٹزػٻ ؾبالٶٻ ذٹز اٖشجبض الظٰ ػٽز آٲٹظـ ٲسيطيز ٸ ٞٷٹٴ ازاضي ٲؿشرسٲيٵ ذٹز ضا ديفثيٷي ٸ سأٲيٵ ٶٳب يٷس.
سجهطٺ  - 44ٸظاضر ٶيطٸ ٲٹْ ٝاؾز ػٽز سطٚيت ؾبيط ٲإؾؿبر زاذٯي ثٻ سٹٮيس ټط چٻ ثيكشط ٶيطٸي ثط ،٠ٶطخ سًٳيٷي ذطيس ثط ٠سٹٮيسي آٶٽب ضا ثب ټٳبټٷ٫ي
ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸثٹزػٻ سٗييٵ ٸ اٖالٰ ٶٳبيس .
سجهطٺ  - 45ٸظاضر نٷبيٕ ٲيسٹاٶس ثبثز ػجطاٴ ٦ؿطي ټعيٷٻ ټبي ؾطٲبيٻ٪صاضي اظ ٲح٭ ٞطٸـ ؾٽبٰ ٦بضذبٶؼبر قط٦ز ټبي سحز دٹقف ٶؿجز ثٻ س٧ٳي٭
َطحټبي نٷٗشي ٶيٳٻ سٳبٰ ا٢ساٰ ٶٳبيس .
سجهطٺ  - 46زٸٮز ٲ٧ٯ ٝاؾز ثطاي اػطاي َطح ټبي اؾشطاسػي ٥ٸ يطٸضي نٷٗشي ثٻ ٮحبِ ٸيػ٪ي يب حؼٱ ؾطٲبيٻ ٪صاضي ،اػطاء آٶٽب سٹؾٍثرف ذهٹني ٲحشٳ٭
ٶٳيثبقس ،اظ ٲح٭ ٲٷبثٕ ٖٳٹٲي ٦ٻ زض ثٹزػٻ ؾبٮيبٶٻ ٲٷٓٹض ذٹاټس قس ،ا٢ساٰ ٶٳبيس .
سجهطٺ ٦ - 47ٯيٻ ٲإؾؿبر٦ ،بضذبٶؼبر ،قط٦ز ټبي زٸٮشي ٸ سحز دٹقف زٸٮز ٲٹْٟٷس ټٳٻ ؾبٮٻ حسا٢٭ ثٻ ٲيعاٴ زٸ زضنس ( )%2اظ ؾٹزذبٮم ذٹز ضا نطٜ
س٣ٹيز ٸ سٹؾٗٻ ثؿيغ ٸ ثطٶبٲٻ ټبي ٞطټٷ٫ي ،ٸضظقي ٸ آٲبز٪ي زٞبٖي ٸ ؾبيط ٗٞبٮيزټبي ٲطثٹَٻ ٶٳبيٷس.
سجهطٺ  - 48زض ظٲبٴ نٯح ثب سأييس ؾشبز ٦٭ ٶيطٸټبي ٲؿٯح ٸ اظ َطي ١ٸظاضر زٞبٔ ٸ دكشيجبٶي ٶيطٸټبي ٲؿٯح ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ٢ ،ؿٳشي اظ ٶيبظټبي ٶيطٸي
اٶؿبٶي زٸٮز ثب اؾشٟبزٺ اظ ذسٲز ٦بزض ٸْيٟٻ دؽ اظ ٪صضاٶسٴ زٸضٺ آٲٹظـ ٶٓبٲي ثٻ نٹضسي سأٲيٴ ٲي ٪طزز ٦ٻ ثٻ آٲبز٪ي ضظٲي آؾيجي ٸاضز ٶيبيس.
 ټعيٷٻ ټبي ٲطثٹٌ ثٻ زٸضٺ آٲٹظـ ٶٓبٲي ثٻ ٖٽسٺ ٸظاضر زٞبٔ ٸ دكشيجبٶي ٶيطٸټبي ٲؿٯح ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ثٹزٺ ٸ ح٣ٹ ،٠ٲعايب ٸ ػيطٺ اؾشح٣ب٢ي زض زٸضٺذسٲز اظ ٲح٭ اٖشجبضار زؾش٫بٺ ٲطثٹَٻ سأٲيٵ ٲي ٪طزز ٦ٻ ٲيعاٴ زضيبٞشي ايٵ ٢جي٭ اٞطاز ٶجبيس زض ٲؼٳٹٔ اظ حس ٲ٣طض زض ٢ٹاٶيٵ ٶيطٸټبي ٲؿٯح سؼبٸظ ٶٳبيس.
ؾٽٱ ٲٷبَ ١ٲحطٸٰ زض سأٲيٵ ٶيطٸي اٶؿبٶي (ٞبض٘اٮشحهي٭ زاٶك٫بٺټب) حسا٢٭ چٽ٭ زضنس ( )%40ذٹاټس ثٹز.
آييٵٶبٲٻ اػطايي ايٵ سجهطٺ سٹؾٍ ٸظاضر زٞبٔ ٸ دكشيجبٶي ٶيطٸټبي ٲؿٯح ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ سٽيٻ ٸ ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ذٹاټس ضؾيس.
سجهطٺ  - 49ٸظاضر زٞبٔ ٸ دكشيجبٶي ٶيطٸټبي ٲؿٯح ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٸ ٶيطٸټبي ٲؿٯح ٦كٹض ٲ٧ٯ ٝاٶس دؽ اظ ٦ؿت ٲؼٹظ اظ ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ٞطٲبٶسټي ٦٭ ٢ٹا
ٶؿجز ثٻ ٞطٸـ ٖطنٻ ٸ اٖيبٴ دبز٪بٴ ټب ٸ ؾبيط اٲب٦ٵ ٦ٻ زض سٳٯ ٥يب سهط٠ ٜاٶٹٶي آٶٽب ثٹزٺ (دؽ اظ اطجبر ٲبٮ٧يز) ٸ ٢طاض ٪طٞشٵ زضٲحسٸزٺ ذسٲبر قٽطي اظ
َطي ١ٲعايسٺ ا٢ساٰ ٶٳبيٷس.
ؾبظٲبٴ طجز اؾٷبز ٸ اٲال٦ ٤كٹض ٲٹْ ٝاؾز ٶؿجز ثٻ نسٸض ؾٷس ٲبٮ٧يز ٖطنٻ ٸ اٖيبٴ ٲعثٹض ا٢ساٰ ٶٳٹزٺ ٸ سٷٽب ثيؿز زضنس ( )%20اظ ح٣ٹ ٠ٸٖٹاضو ٢بٶٹٶي
ٲطثٹَٻ ضا زضيبٞز ٶٳبيس.
٦ٳيؿيٹٴ ٲٹيٹٔ ٲبزٺ ٢ 5بٶٹٴ سأؾيؽ قٹضاي ٖبٮي قٽطؾبظي ٸ ٲٗٳبضي ايطاٴ ٸ قٽطزاضي ټب ٲٹْٟٷس ٶؿجز ثٻ سٛييط ٦بضثطي ايٵ ٢جي٭ اضايي ثٻ ٦بضثطيٽبي ٲٷبؾت
ٸ ټٳچٷيٵ نسٸض ٲؼٹظ ؾبذز ا٢ساٰ ٶٳبيٷس .
زضآٲس حبنٯٻ سٳبٲبً ثٻ ذعاٶٻ ٸاضيع ٸ نس زضنس ( )%100ٲجٯ ٙٲص٦ٹض زض چبضچٹة ثٹزػٻ ٲهٹة ؾبالٶٻ ٦٭ ٦كٹض سرهيم يبٞشٻ سٯ٣ي ٲي ٪طزز سب زض٢بٮت َطحټبي
ٲهٹة ؾشبز ٦٭ ٶيطٸټبي ٲؿٯح زض اٲط ؾبذز دبز٪بٴ ټب ٸ ٲطا٦ع ٶٓبٲي ٸ ذبٶٻ ټبي ؾبظٲبٶي ٸ دطزاذز زيٹٴ ثط اؾبؼ اٸٮٹيز سٗييٵ قسٺ اظ َط ٜٲ٣بٰ ٲٗٓٱ
ٞطٲبٶسټي ٦٭ ٢ٹا ټعيٷٻ قٹز.

سجهطٺ  - 50ٸظ اضر زٞبٔ ٸ دكشيجبٶي ٶيطٸټبي ٲؿٯح ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٲٹْ ٝاؾز زض ػٽز سح ١٣اٸاٲط ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ٞطٲبٶسټي ٦٭ ٢ٹا زض ػٽز سأٲيٵ ٶيبظټبي
ٲهطٞي دطؾٷ٭ ٶيطٸټبي ٲؿٯح ٸ س٣ٯي٭ ټعيٷٻ ټبي ٲٗيكشي آٶبٴ ٶؿجز ثٻ س٣ٹيز ثٷيٻ ٲبٮي ٸ ؾبذشبض سٗبٸٶي ٲهط ٜٶيطٸټبي ٲؿٯح (اس٧ب) ا٢ساٰ ٸ اٖشجبضار ذبل آٴ ضا
زض ثٹزػٻ ؾبالٶٻ ٶيطٸټبي ٲؿٯح ٲٷٓٹض ٶٳبيس .
سجهطٺ  - 51زض اػطاي ان٭ ٢ 147بٶٹٴ اؾبؾي ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٸ ثٻ ٲٷٓٹض اؾشٟبزٺ اظ سرهم ټب ٸ سٹاٶبئيټبي ٶيطٸټبي ٲؿٯح ٸ ٸظاضرزٞبٔ ٸ دكشيجبٶي
ٶيطٸټبي ٲؿٯح ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ زض ثبظؾبظي ٦كٹض (ثب ضٖبيز ٢بٶٹٴ قط٦ز ټبي ٞٷي ٸ ذسٲبسي ٸظاضر زٞبٔ ٸ دكشيجبٶي ٶيطٸټبي ٲؿٯح ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ )
ثٻ ٸاحسټبي اػطائي ٞٹ ٠اػبظٺ زازٺ ٲي قٹز ثب سٹػٻ ثٻ سرهم ټب ٸ سٹاٶبئيټب ٸ ْطٞيز ٶيطٸټبي سحز ٶٓطذٹز ثطاي اػطاي َطح ټب ٸ دطٸغٺټبي ٖٳطاٶي ثب
زؾش٫بٺټبي اػطائي٢ ،طاضزاز ديٳبٶ٧بضي ٲٷٗ٣س ٶٳبيٷس .
٦ٯيٻ ٸػٹٺ زضيبٞشي اظ ثبثز ٢طاضزازټبي ٲص٦ٹض ثٻ حؿبة زضآٲس ٖٳٹٲي ٦كٹض ٸاضيع ٸ ٲٗبز ٬آٴ اظ ٲح٭ اٖشجبضي ٦ٻ ټٳيٵ ٲٷٓٹض زض ٢بٶٹٴ ثٹ زػٻ ټطؾب ٬ٲٷٓٹض
ٲي٪طزز ،سرهيم يبٞشٻ سٯ٣ي ٸ اظ َط ٜذعاٶٻ زض اذشيبض ٶيطٸي ٲطثٹٌ يب ٸظاضر زٞبٔ ٸ دكشيجبٶي ٶيطٸټبي ٲؿٯح ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٢طاض ذٹاټس ٪طٞز سب زض ػٽز
س٣ٹيز ٶيطٸي ٲطثٹٌ ٸ ػبي٫عيٷي اؾشٽال ٤ٲبقيٵ آالر ټعيٷٻ ٪طزز .
آييٵٶبٲٻ اػطائي ايٵ سجهطٺ سٹؾٍ ٸظاضسربٶٻ ټبي زٞبٔ ٸ دكشيجبٶي ٶيطٸټبي ٲؿٯح ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٸ اٲٹض ا٢شهبزي ٸ زاضائي ٸ ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸثٹزػٻ سٽيٻ ٸ ثٻ
سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ذٹاټس ضؾيس.
سجهطٺ  - 52ثٻ ٲٹػت ايٵ ٢بٶٹٴ اػبظٺ زازٺ ٲي قٹز اظ ٲح٭ زضآٲسټبي حبن٭ اظ ضؾيس٪ي ثٻ ػطائٱ ذبل ٶٓبٲي ٸ ػطائٱ ٖٳٹٲي ٲ٧كٹٞٻ زض حيٵ سح٣ي٣بر ثٻ ٲٹػت
٢بٶٹٴ ٲؼبظار ػطائٱ ٶيطٸټبي ٲؿٯح ٸ ٢بٶٹٴ سٗييٵ حسٸز نالحيز زازؾطاټب ٸ زاز٪بٺټبي ٶٓبٲي ٦كٹض ٲهٹة ٲؼٳٕ سكريم ٲهٯحز ٶٓبٰ٦ ،ٻ ٸنٹ ٬ٸ ثٻ حؿبة
زضآٲس ٖٳٹٲي ٦كٹض ٸاضيع ٲي ٪طزز ٖالٸٺ ثط دٷؼبٺ زضنس ( )%50سب ؾ ٝ٣دٷغ ٲيٯيبضز(  )5000000000ضيب ٬زضآٲس ذسٲبر ً٢بيي ضزي 410110 ٝٲبظاز ثط ؾٝ٣
زضآٲسي ٲعثٹض ثٻ ٲيعاٴ نس زضنس ( )%100سب ٲجٯ ٙزٸ ٰيٯيبضز(  )2000000000ضيب ٬ټٷ٫بٰ سٷٓيٱ ثٹزػٻ ؾبالٶٻ زض ضزي ٝػسا٪بٶٻ زض ثٹزػٻ ؾبظٲبٴ ً٢بيي ٶيطٸټبي
ٲؿٯح ٲٷٓٹض ٸ ثطاي اٲٹض شي٭ ټعيٷٻ ٪طزز .
اٮ : ٝدطزاذز ح٦ ١بضاٶٻ ً٢بر ٸ ٦بض٦ٷبٴ قبٚ٭ زض ؾبظٲبٴ ً٢بيي .
ة  :احساص ٸاحسټبي ً٢بيي زض ٲٷبَ ١ٲحطٸٰ ٦كٹض .
ع  :ثبظؾبظي ٸ سغټيع ؾبذشٳبٴ ټبي ٢سيٳي ٲكٳٹ ٬سجهطٺ ٢ 4بٶٹٴ سك٧ي٭ ؾبظٲبٴ
ز  :احساص ذبٶٻ ټبي ؾبظٲبٶي ثٻ ٲٷٓٹض اؾشٟبزٺ ٲؿئٹٮيٵ ٸ ً٢بر ٸ ٦بض٦ٷبٴ .
سجهطٺ  - 53ثٻ ٲٷٓٹض اػطاي ٢بٶٹٴ زاز٪بٺ ټبي ٖٳٹٲي ٸ اٶ٣الة ٸ ايؼبز سؿٽيالر الظٰ ػٽز زؾشطؾي ٖٳٹٰ ثٻ ٲطاػٕ ً٢بيي ٸ سؿطيٕ زض ضؾيس٪ي ثٻ ق٧بيبر ٸ
سٓٯٳبر ٸ ػٯٹ٪يطي اظ اَبٮٻ زازضؾي ٢ٹٺ ً٢بئيٻ اػبظٺ زازٺ ٲي قٹز ٲبظاز ثط ؾ ٝ٣زضآٲس ديف ثيٷي قسٺ اظ ضزي ٝذسٲبر ً٢بئيزض َٹ ٬ثطٶبٲٻ چٷبٶچٻ زضآٲس ٲبظازي
ةٲيعاٴ نس زضنس ( )%100زض ثٹزػٻ ؾبالٶٻ ٲٷٓٹض ٸ
زاقشٻ ثبقس ثٻ ذعاٶٻ ٸاضيع ٸ ټٳٻ ؾبٮٻ سب ؾ ٝ٣ثيؿز ٲيٯيبضز (  )20000000000ضيب ٬ٲبظاز زضآٲس ٸاضيعي ٺ
سرهيم يبٞشٻ زض اٲٹض ظيط ټعيٷٻ ٶٳبيس :
اٮ - ٝاحساص ٸ س٧ٳي٭ ؾبذشٳبٴټبي ازاضي ٸ ؾبظٲبٶي
ة  -سؼٽيع ؾبذشٳبٴټبي ازاضي
ع  -ذطيس ٸؾبئ٭ ٸ سؼٽيعار ازاضي ٸ ٸؾبئٍ ٶ٣ٯيٻ ازاضي زاز٪بٺ ټبي ٖٳٹٲي ثرف
ز  -اسربش ضٸـټبي ٲٷبؼة ػٽز سأٲيٵ  -ػصة  -ٶ٫ٽساضي ٶيطٸي اٶؿبٶي ٲٹضز ٶيبظ زض ٲٷبَ ١ٲحطٸٰ ٸ سطٞيٕ ً٢بر .
ٺ  -اػطاي َطح ٦بضاٶٻ ػٽز ضؾيس٪ي ٸ نسٸض ح٧ٱ زض ٲٹضز دطٸٶسٺ ټبي ٲٗٹ٢ٻ .
ٸ  -اػطاي َطح ٦كي ٥قجبٶٻ ضٸظي زاز٪ؿشطيٽبي اؾشبٴ  -قٽطؾشبٴ ٸ ثرف .
سجهطٺ  - 54ٲٗبز ٬زٺزضنس ( )%10زضآٲسٺ اي ٸاضيعي ذسٲبر طجشي اظ ٲح٭ اٞعايف زضآٲس ٶبقي اظ اػطاي اليحٻ ٸنٹ ٬ثطذي اظ زضآٲسټبي زٸٮز اظ ٲح٭ اٖشجبضي ٦ٻ
ثٻ ټٳيٵ ٲٷٓٹض سحز ضزي ٝذبل زض ٢بٶٹٴ ثٹزػٻ ټط ؾب ٬ٲٷٓٹض ٲي قٹز حسا٦ظط سب ٲجٯ ٙثيؿز ٸ دٷغ ٲيٯيبضز (  )25000000000ضيب ٬زض ؾبٖ ٬الٸٺ ثط اٖشجبضار
ديفثيٷي قسٺ زض ٢بٶٹٴ ثٹزػٻ ؾبالٶٻ ثط اؾبؼ ٲٹا٣ٞز ٶبٲٻاي ٦ٻ ثب ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ ٲجبزٮٻ ٲي٪طزز زض اذشيبض ؾبظٲبٴ طجز اؾٷبز ٸ اٲال٦ ٤كٹض ٢طاض ذٹاټس
٪طٞز سب ػٽز سأٲيٵ ټعيٷٻ ټبي ٲطثٹٌ ثٻ اػطاي َطح ٦بزاؾشط ٦كٹض ټعيٷٻ ٪طزز .
سجهطٺ  - 55ثٻ ٲٷٓٹض ټٳبټٷ٫ي زض سجييٵ ،سٷٓيٰ ،سسضيؽ ٸ اقبٖٻ ا٧ٞبض ،آطبض ٸ آضٲبٴ ټبي ثٷيبٶ٫صاض ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ حًطر اٲبٰ ذٳيٷي (ؼ) ٸ ټٳچٷيٵ ٲٗطٞي
قرهيز ثطػؿشٻ آٴ حًطر زض زاذ٭ ٸ ذبضع ٦كٹضٖ ،الٸٺ ثط ،ثطٶبٲٻ ټبئي ٦ٻ سحز ٖٷٹاٴ "ثطٶبٲٻ ح ،ّٟسجييٵ ٸ اقبٖٻ آطبض ،ا٧ٞبض ٸ آضٲبٴټبي اٲبٰ ذٳيٷي (ؼ) ٦ٻ
زض ٠ٸاٶيٵ ثٹزػٻ ؾٷٹاسي ٲٷٓٹض ذٹاټس قس ،ٸظضاء ٸ زؾش٫بٺ ټبي ٲص٦ٹض زض ٢بٶٹٴ ٶحٹٺ ح ّٟآطبض ٸ يبز حًطر اٲبٰ ذٳيٷي ضيٹاٴ اهلل سٗبٮي ٖٯيٻ ،ٲهٹة 1368.8.14
ٲٹْٟٷس ٶؿجز ثٻ اٶؼبٰ ٦بٲ٭ ٸ ٲؿشٳط ٸْبي ٝٲحٹٮٻ زض ٢بٶٹٴ ٲص٦ٹض ا٢ساٰ ٶٳٹزٺ٪ ،عاضـ ٖٳٯ٧طز ذٹز ضا ټط  6ٲبٺ ي٧جبض ػٽز اَالٔ ثٻ ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي اضؾب٬
ٶٳبيٷس.
سجهطٺ  - 56زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز ثطاي سح ١٣اټساٞ ٜطټٷ٫ي ثطٶبٲٻ دٷغ ؾبٮٻ زٸٰ زض ػٽز ضقس ٗٞبٮيز ټبي ٞطټٷ٫ي ٸ ٲ٣بثٯٻ ثب سٽبػٱ ٞطټٷ٫ي زقٳٵ ٖالٸٺ ثط
اٖشجبضار ٲهٹة زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ ؾٻ ټعاضٰ ( )0.003اظ ٦٭ اٖشجبضار ػبضي ٸ ٖٳطاٶي ثطٶب ٲٻ زٸٰ ضا ثٻ اؾشظٷبء اٖشجبضار ٲطثٹٌ ثٻ اٲٹض زٞبٖي ٸ آٲٹظقي زض ثٹزػٻ ؾبالٶٻ

ثٻ ثطٶبٲٻټبي ثرفټبي ظيط اذشهبل زټس:
 ٲإؾؿٻ سٷٓيٱ ٸ ٶكط آطبض اٲبٰ ذٳيٷي (٢سؼؾطٺ) ،زٺ زضنس (.)%10 ٞطټٷ ٩ٸ اضقبز اؾالٲي ٸ ؾبظٲبٴ ٲيطاص ٞطټٷ٫ي ٸ ؾبظٲبٴ سجٯيٛبر اؾالٲي ،ؾي زضنس (.)%30 ؾبظٲبٴ نسا ٸ ؾيٳبي ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ،قهز زضنس (.)%60سٹظيٕ ايٵ اٖشجبضار زض ثرف ټبي ٲص٦ٹض َج ١ضٸا ٬ػبضي زض ٮٹايح ديكٷٽبزي ثٹزػٻ ؾبالٶٻ اٶؼبٰ ذٹاټس قس .
سجهطٺ  - 57زٸٮز ٲ٧ٯ ٝاؾز زض ػٽز ايٟبي ٶ٣ف ٗٞب ٬زض ٲؼبٲٕ ٞطټٷ٫ي ٸ ذجطي ػٽبٴ ،ديف ثيٷيټبي الظٰ ضا زض ثٹزػٻټبي ؾبالٶٻ ثٻ ٖٳ٭آٸضزٺ ثٻ ٶحٹي ٦ٻ
اټسا ٜشي٭ سح ١٣يبثس:
اٮ - ٝاحيبء ٸ سٹؾٗٻ ٦طؾيټبي اؾالٰ قٷبؾي ٸ ظثبٴ ٸ ازثيبر ٞبضؾي ٸ س٣ٹيز ٦شبثربٶٻ ټبي ٲٗشجط زٶيب زض ظٲيٷٻ ٦شت ٲطثٹَٻ .
ة ٪ -ؿشطـ ثطٶبٲٻ ټبي آٲٹظـ ظثبٴ ٸ ازثيبر ٞبضؾي ٸ ثطٶبٲٻ ټبي ٞطټٷ٫ي ،ثطاي ذبٶٹازٺ ټبي ايطاٴ زض ذبضع اظ ٦كٹض
ع  -ايؼبز اضسجبٌ ثب ٲطا٦ع زيٷيٖ ،ٯٳي ٸ ٞطټٷ٫ي ذبضع اظ ٦كٹض ٸ ايؼبز سجبز ٬ٶٓط ٸ ٟ٪ش٫ٹ ثب ٖٯٳبء ٸ زاٶكٳٷساٴ ازيبٴ ٲرشٯ. ٝ
ز ٪ -ؿشطـ ٲجبزالر ٞطټٷ٫ي ٸ حٳبيز اظ ٗٞبٮيز ټبي ثرف ٚيط زٸٮشي زض ٖطيٻ ٲحهٹالر ٞطټٷ٫ي ػٳٽٹضي اؾالٲي ايضاٴ زض ؾطاؾط زٶيب ثٻ ٸيػٺ ٦كٹضټبي
اؾالٲي ٸ ػٽبٴ ؾٹٰ.
ٺ ٪ -ؿشطـ ضٸاثٍ ثب ذجط٪عاضي ټبي ٲؿش٣٭ ٸ ٲإطط ٲٷُ٣ٻاي ٸ ثيٵاٮٳٯٯي ٸ اؾشٟبزٺ اظ ٦بٶب٬ټبي ٲبټٹاضٺټب ػٽز دٹقف ٲربَجبٴ ٦كٹضټبي زي٫ط ٸ اٖعاٰ ٲجٯٛيٵ.
ٸ  -سالـ زض ػٽز ايؼبز قج٧ٻ ټبي ضازيٹئي ٸ سٯٹيعيٹٶي ثيٵ اٮٳٯٯي اؾالٲي٪ ،ؿشطـ ٸ ثٽجٹز دٹقف قج٧ٻ ټبي ثطٸٴٲطظي نساٸؾيٳب٪ ،ؿشطـ ثطٶبٲٻټبي آٲٹظقي
ظثبٴ ٸ ازثيبر ٞبضؾي ٸ ثطٶبٲٻټبي ٞطټٷ٫ي ثطاي ذبٶٹازٺ ټبي ايطاٶي ٸ ؾبيط ٲربَجيٵ زض ذبضع اظ ٦كٹض .
ظ ٪ -ؿشطـ سطػٳٻ ٢طآٴ ٦طيٱ ٸ ٲشٹٴ ٲٗشجط اؾالٲي ثٻ ظثبٴ ټبي ظٶسٺ زٶيب.
نطٺ  - 58ثٻ ٲٷٓٹض اضس٣بء ؾُح ٖٯٳي ٸ ٦بضآئي زؾز اٶسض٦بضاٴ ثطٶبٲٻ ټبي ٞطټٷ٫ي ،ټٷطي ،ٸضظقي سطسيجبر الظٰ اظ ؾٹي زٸٮز زض ػٽز سٹؾٗٻ ٲطا٦ع آٲٹظقي
ست
زٸٮشي ٸ ٚيط زٸٮشي ثب ضٖبيز يٹاثٍ اؾالٲي زض ضقشٻ ټبي چبح ٸ ٶكط ،ؾيٷٳب ،ايطاٶ٫طزي ٸ ػٽبٶ٫طزي ،ٶٹيؿٷس٪ي ٸ ٗٞبٮيز ټبي ټٷطيٸ سجٯيٛي ،س٣ٹيز آٲٹظـ ټبي
سرههي ٸ ٦بضثطزي يٳٵ ذسٲز اسربش ٸ قطايٍ الظٰ ضا ػٽز ثطٸظ ٶٹآٸضي ټب زض اٲٹض ٞطټٷ٫ي ايؼبز ٶٳبيس .ټٳچٷيٵزٸٮز سؿٽيالر الظٰ ثطاي ٗٞبٮيز ټبي ٞطټٷ٫ي ٸ
ټٷطي ثرف ٚيط زٸٮشي (ٖٳٹٲي ،سٗبٸٶي ٸ ذهٹني ) ضا ثٻ ٶحٹي ٞطاټٱ ٲيٶٳبيس ٦ٻ ٪طزـا٢شهبزي آٶٽب ثب ؾٹز ٲشٗبض ٜسح ١٣يبثس .
سجهطٺ ٢ - 59بٶٹٴ سٹؾٗٻ قج٧ٻ ټبي سٯٹيعيٹٶي زض قٽطؾشبٴ ټب ٲهٹة سيط ٲبٺ  1349ٸ سجهطٺ ٢ 55بٶٹٴ ثٹزػٻ انالحي ؾب 1353 ٬ٸ ثٹزػٻ ؾب٦ 1354٬٭ ٦كٹض ٸ
٢بٶٹٴ قٳٹ٢ ٬بٶٹٴ سٹؾٗٻ قج٧ٻ ټبي سٯٹيعيٹٶي زض قٽطؾشبٴ ټب ثٻ سٯٹيعيٹٴټبي ضٶ٫ي ٲهٹة اضزيجٽكز  1355ثٻ قطح ظيط سٛييطٲييبثس ٸ اظ اثشساي ؾب1374 ٬
الظٰاالػطا ذٹاټس ثٹز:
٦ٯيٻ ٸاضز٦ٷٷس٪بٴ ٸ سٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ ٪يطٶسٺ ټبي سٯٹيعيٹٶي ضٶ٫ي ٲٹْ ٝٲي ثبقٷس زض ٢جب ٬ٸاضزار يب سٹٮيس زؾش٫بٺ ٪يطٶسٺ ٲُبث ١ػسٸ ٬شي٭ ٲجبٮ ٙضا ثٻ حؿبة ٲطثٹَٻ ٶعز
ذعاٶٻ ٸاضيع ٶٳبيٷس.
نس زضنس ( )%100ايٵ ٸػٻ زض چبضچٹة ثٹزػٻ ٲهٹة ؾبالٶٻ ٦٭ ٦كٹض زض اذشيبض ؾبظٲبٴ نسا ٸ ؾيٳبي ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٢طاض ذٹاټس ٪طٞز سب زض ػٽز سٹٮيس ٸ
سأٲيٵ ثطٶبٲٻټبي سٯٹيعيٹٶي ٸ سٹؾٗٻ ٸ ثٽطٺ ثطزاضي اظ قج٧ٻ ټبي سٯٹيعيٹٶي قٽطؾشبٴ ټب ثٻ ٲهط ٜثطؾبٶس:
٪يطٶسٺټبي ضٶ٫ي
قطح سٹٮيس زاذٯي ٸاضزاسي
---------------------------------------------------------------------٪يطٶسٺ ثب الٲخ سهٹيط  19ايٷچ ٸ ٦ٳشط  15000ضيب 60000 ٬ضيب٬
٪يطٶسٺ ثب الٲخ سهٹيط  20ٸ  21ايٷچ  20000ضيب 80000 ٬ضيب٬
٪يطٶسٺ ثب الٲخ سهٹيط  22ٸ  27ايٷچ  30000ضيب 120000 ٬ضيب٬
٪يطٶسٺ ثب الٲخ سهٹيط ثبالسط اظ  27ايٷچ  40000ضيب 160000 ٬ضيب٬
٪يطٶسٺټبي سٯٹيعيٹٶي ٸاضزاسي اظ َطي ١ٲٷبَ ١آظاز سؼبضي ٸ ٶيع ٲؿبٞطي ٲكٳٹ ٬ح٧ٱ ايٵ سجهطٺ ٲي قٹٶس٦ .ٯيٻ سٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ ٪يطٶسٺ سٯٹيعيٹٶي ٲٹْ ٝٲيثبقٷس
ٖٹاضو ٲٹيٹٔ ايٵ سجهطٺ ضا حسا٦ظط ِض ٜٲسر ؾٻ ٲبٺ اظ سبضيد ٞطٸـ ثٻ حؿبة ٲطثٹَٻ ٶعز ذعاٶٻ ٸاضيع ٶٳبيٷس زض ٚيط ايٵ نٹضر ٲكٳٹ ٬ػطيٳٻ زيط٦طز ثٻ اظاي
ؾبالٶٻ ؾي زضنس ( )%30ذٹاټٷس قس.
٪يطٶسٺټبي ضٶ٫ي ؾبذز زاذ٭ ٦ٻ نبزض ٲي قٹٶس ،اظ ٖٹاضو ٲٹيٹٔ ايٵ سجهطٺ ٲٗب ٜٲي ثبقٷس.
سجهطٺ  - 60ثٻ ٲٷٓٹض دطثبض ٦طزٴ اٸ٢بر ٞطاٚز زاٶف آٲٹظاٴ ٸ ثبٮٷس٪ي ٶؿ٭ ػٹاٴ ٦كٹض ،زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز اٲ٧بٶبر شي٭ ضا ٞطاټٱ ٶٳبيس :
اٮ - ٝايؼبز سؿٽيالر الظٰ اظ ٢جي٭ ثركٹز٪ي ٲبٮيبسي ثٻ ٲسر  5ؾب( ٬ثطاي ٶ٣بٌ ٲحطٸٰ  8ؾب ،)٬دطزاذز ثركي اظ ؾٹز سؿٽيالر ثبٶ٧ي ٸ ٶٓبيط آٴ ثطاي
ثرفټبي ذهٹني ٸ سٗبٸٶي زض ظٲيٷٻ سأٲيٵ ٸ سٹؾٗٻ ،اٶؼٳٵ ټب٦ ،بٶٹٴ ټب ٸ ٲطا٦ع ٖٯٳي ،آٲٹظقي ،زيٷيٞ ،طټٷ٫ي ،ټٷطي ،سٯٹيعيٹٶي ،ؾيٷٳبئي ٸ سؼطثي (٦بض٪بټي) ٸ

ٸضظقي ثطاي ػٹاٶبٴ ٸ زاٶف آٲٹظاٴ.
ة ٪ -ؿشطـ ٸ ثٽجٹز دٹقف قج٧ٻ ټبي نسا ٸ ؾيٳب ،سٹؾٗٻ ٸؾبي٭ اضسجبٌ ػٳٗي اٖٱ اظ ٲ٧شٹة ٸ ؾٳٗي ٸ ثهطي ،ذطيس ح ١اٲشيبظ درفثطٶبٲٻټبي ٲٷبؾت ذبضػي
ٸ اٞعايف ٦ٳي ٸ ثٽجٹز ٦يٟي ثطٶبٲٻ ټبي ضازيٹ سٯٹيعيٹٶي ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٦ٻ ػصة ػٹاٶبٴ ثٻ ٞطټٷ ٩ثي٫بٶٻ ضا ثٻ حسا٢٭ ثطؾبٶس .
ع  -ايؼبز سؿٽيالر الظٰ ثطاي ٪كز ټبي ٖٯٳي ،زيٷيٞ ،طټٷ٫ي ،ٸضظقي ٸ سٟطيحي ثطاي ػٹاٶبٴ ٸ زاٶف آٲٹظاٴ ٸ سٹؾٗٻ ًٞبټبي اضزٸئي ٲٷبؾتٸ ٦بٶٹٴټبي
ٞطټٷ٫ي ٸ سطثيشي.
ز  -اضائٻ اٮ٫ٹټبي ٲٷبؾت ٸ اٮ٫ٹؾبظي زض ظٲيٷٻ ټبي ٲرشٯٖ ٝٯٳي ،زيٷيٞ ،طټٷ٫ي ٸ ٸضظقي ثطاي ٶٹػٹاٶبٴ ٸ ػٹاٶبٴ زض ػٽز ػصة آٶبٴ ثٻ ٞطټٷ ٩ذٹزي.
ٺ  -ايؼبز سؿٽيالر الظٰ ثطاي اقشٛب ٬ػٹاٶبٴ .
ٸ  -اضائٻ سؿٽيالر ثبٶ٧ي ٸ ٸاٰ ٲٷبؾت ٸ ٢طواٮحؿٷٻ ػٽز ٞطاټٱ ٶٳٹزٴ ظٲيٷٻ اظزٸاع ػٹاٶبٴ .
ظ  -اضائٻ سؿٽيالر الظٰ ثطاي زٸضٺ ؾطثبظي ػٹاٶبٴ ٲشأټ٭ ٸ دطثبض ٦طزٴ زٸضٺ ؾطثبظي .
ح  -اٸٮٹيز زازٴ ثٻ ػٹاٶبٴ ٲشأټ٭ زض اٲط اؾشرساٰ ٸ ٦بضيبثي .
ٌ  -اضائٻ ذسٲبر ٲكبٸضٺ زض ظٲيٷٻ ټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ ٞطزي ٸ اػشٳبٔي ػٹاٶبٴ ٸ زاٶفآٲٹظاٴ.
ي  -ايؼبز سؿٽيالر الظٰ زض ػٽز سأٲيٵ ٲؿ٧ٵ اضظاٴ ثطاي ػٹاٶبٴ ٲشأټ٭ .
 - ٤سٳط٦ع ٸ ؾبظٲبٶسټي ثٻ ٶٓبٰ اَالٖبر ٸ آٲبض ٸ سح٣ي٣بر ٲطثٹٌ ثٻ ػٹاٶبٴ .
 - ٬سٹؾٗٻ ٸ سؼٽيع ٦بٶٹٴ ټبي ٞطټٷ٫ي ،ټٷطي ٲؿبػس .
سجهطٺ  - 61ٸظاضر ػٽبز ؾبظٶس٪ي (ؾبظٲبٴ ػٷ٫ٯٽب ٸ ٲطاسٕ ٦كٹض) ٲٹْ ٝاؾز اضايي ٲٹضز ٶيبظ ػٽز ايؼبز ًٞبټبي دطٸضقي ضا زض اذشيبض ٸظاضر آٲٹظـ ٸ دطٸضـ
٢طاض زټس.
سجهطٺ  - 62زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز سٳٽيسار الظٰ ثطاي اػجبضي ٦طزٴ قط٦ز ٦ٹز٦بٴ الظٰ اٮشٗٯيٱ زض آٲٹظـ اػجبضي ٸ قط٦ز ثي ؾٹازاٴ ٦ٳشط اظ 40ؾب ٬زض زٸضٺټبي
ؾٹازآٲٹظ ي ضا ٞطاټٱ آٸضز ،زض اؾٟٷس ٲبٺ ټط ؾبٞ ٬ٽطؾز ٲٷبَ٣ي ٦ٻ زض ؾب ٬ثٗس ٲكٳٹ ٬آٲٹظـ ټبي ٲص٦ٹض زض ايٵ سجهطٺ ٲي قٹٶسثطاي اَالٔ ٖٳٹٰ اٖالٰ ذٹاټس
قس.
آييٵٶبٲٻ ټبي اػطايي ايٵ سجهطٺ ْط ٜؾٻ ٲبٺ دؽ اظ سهٹيت ايٵ ٢بٶٹٴ سٹؾٍ ٸظاضر آٲٹظـ ٸ دطٸضـ سٽيٻ ٸ ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ذٹاټس ضؾيس.
سجهطٺ  - 63ٸظاضر آٲٹظـ ٸ دطٸضـ ٲٹْ ٝاؾز ٶؿجز ثٻ سأؾيؽ نٷسٸ ٠شذيطٺ ٞطټٷ٫يبٴ ا٢ساٰ ٶٳبيسٞ ،طټٷ٫يبٴ ٲي سٹاٶٷس ٲبټبٶٻ حسا٦ظط سب ٲجٯ ٙدٷغ زضنس ()%5
ح٣ٹ ٠ٸ ٲعايبي ذٹز ضا ثٻ حؿبة نٷسٸ ٠ٸاضيع ٶٳبيٷس .
زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز ټٳٻ ؾبٮٻ ٲٗبز ٬ٲجٯٞ ٙٹ ٠ضا ٦ٻ ثٻ ټٱيٵ ٲٷٓٹض زض ثٹزػٻ ؾبالٶٻ ٲٷٓٹض ٲي ٪طزز ،ثٻ نٷسٸ ٠ٲعثٹض ٸاضيع ٶٳبيس  .ؾٽٱاٮكط٦ٻٞطټٷ٫يبٴ زض ټٷ٫بٰ
ثبظٶكؿش٫ي ٸ اظ٦بضاٞشبز٪ي ٸ يب ثبظذطيسي ثٻ آٶبٴ ٸ زض نٹضر ٞٹر ثٻ ٸاضص آٶٽب ٲؿشطز ٲي ٪طزٶس.
سجهطٺ  - 64زٸٮز ٲ٧ٯ ٝاؾز َي ؾب٬ټبي ثطٶبٲٻ زٸٰ اٖشجبضار ػبضي ٸ ٖٳطاٴي ٞه٭ آٲٹظـ ٸ دطٸضـ ضا زض ثٹزػٻ ټبي ؾبٮيبٶٻ ثٻ ٶحٹي سأٲيٵ ٦ٷس ٦ٻ ٦ٯيٻ
ٗٞبٮيز ټبي آٲٹظـ ٸ دطٸضـ ثرهٹل اػطاي ٶٓبٰ ػسيس ٲشٹؾُٻ سؿطيٕ ٪طزز ٸ ثب اػطاي ٦ٯيٻ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضار ٲطثٹٌ ،ٸظاضر آٲٹظـ ٸ دطٸضـ ثب ټيچ ٪ٹٶٻ ٦ؿطي
ثٹزػٻ ٲٹاػٻ ٶكٹز .
سجهطٺ  - 65زٸٮز ٲ٧ٯ ٝاؾز ٴؾجز ثٻ ايؼبز ٸ اذشهبل اٲ٧بٶبر ٸضظقي ثطاي زاٶف آٲٹظاٴ زذشط ٸ ثبٶٹاٴ ،ثب سٹػٻ ثٻ ح ّٟقئٹٴ ظٴ زض ػبٲٗٻ اؾالٲي ا٢ساٰ ٶٳبيس.
سجهطٺ  - 66سٗطٞٻټبي ٲطثٹٌ ثٻ ټعيٷٻ ټبي ؾٹذز ،آة ،ثط ،٠سٯٟٵ ٲطثٹٌ ثٻ اٲب٦ٵ ٸ سأؾيؿبر ٸضظقي (اٖٱ اظ زٸٮشي ٸ ٚيط زٸٮشي) ثٻ ٲأذصٲطا٦ع آٰٸظقي ٸ
سح٣ي٣بسي ٲحبؾجٻ ٸ سٗييٵ ٲيقٹز.
سجهطٺ - 67
اٮ - ٝاػبظٺ زازٺ ٲيقٹز ٲجٯ ٙدٷغ ( )5ضيب ٬اظ ټط ٶد ؾي٫بض ٸاضزاسي ٸ سٹٮيس زاذ٭ زضيبٞز قٹز ٸ ثٻ حؿبة زضآٲس ٖٳٹٲي ٦كٹض ٸاضيع ٪طزز  .نسزضنس( %100زضآٲس
حبن٭ اظ ٲح٭ اٖشجبضي ٦ٻ ټٳٻ ؾبٮٻ ثٻ ټٳيٵ ٲٷٓٹض زض ٢بٶٹٴ ثٹ زػٻ ٦٭ ٦كٹض ٲٷٓٹض ٲي ٪طزز ،زض اذشيبض ؾبظٲبٴ سطثيز ثسٶي ٢طاض ذٹاټس ٪طٞز سب َج ١آييٵٶبٲٻاي ٦ٻ
ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ذٹاټس ضؾيس ثطاي ؾبٮٱ ؾبظي ٖبٲٻ اظ َطي ١سٹؾٗٻ ًٞبټبي ٸضظقي ٸ اضائٻ ذسٲبر ٲطثٹٌ ټعيٷٻ ٶٳبيس.
ة ٦ -ٯيٻ ٦بضذبٶؼبر نٷٗشي ٲٹْٟٷس ٲٗبز ٬ي ٥زض ټعاض ز ضآٲس ؾبالٶٻ ذٹز ضا ثٻ حؿبة ذعاٶٻ ٸاضيع ٶٳبيٷس  .زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز ٲٗبز ٬نس زضنس ( )%100ٲجٯ ٙٲص٦ٹض ضا
زض ٮٹايح ثٹزػٻ ؾبالٶٻ ثطاي سٹؾٗٻ ًٞبټبي ٸضظقي ؾبظٲبٴ سطثيز ثسٶي ٲٷٓٹض ٶٳبيس .
سجهطٺ  - 68ٸظاضر ٲؿ٧ٵ ٸ قٽطؾبظي ٲ٧ٯ ٝاؾز اضايي ثب ٦بضثطي ٸضظقي ضا زض ؾطاؾط ٦كٹض ثٻ ٢يٳز ٖبزالٶٻ ضٸظ سٳٯ ٥ٶٳٹزٺ ٸ ضاي٫بٴ ثٻ ؾبظٲبٴ سطثيز ثسٶي
ٸا٪صاض ٶٳبيس.
اٖشجبض ٲٹضز ٶيبظ ايٵ سجهطٺ ټٳٻ ؾبٮٻ زض ثٹزػٻ ؾٷٹاسي ٲٷٓٹض ٲي ٪طزز.
سجهطٺ - 69
اٮ - ٝثٻ ٲٷٓٹض ثط٢طاضي ٶٓبٰ ٲُٯٹة س٣ؿيٳبر ٦كٹضي ٸ سظجيز ٲٷُ٣ي ٸ دبيساض آٴ ٸ سٷٓيٱ سط٦يت ػٳٗيز ٸ سٹظيٕ ٲٷُ٣ي آٴ زض ٦كٹض ثٻ ٪ٹٶٻ اي٦ٻ ټٳبټٷ٫ي الظٰ
ثب ٦ٯيٻ ٗٞبٮيز ټبي سٹؾٗٻ زض ٲٷبَ ١ضا زاقشٻ ثبقس ،زٸٮز ٲ٧ٯ ٝاؾز َطح ػبٲٕ س٣ؿيٳبر ٦كٹضي ضا سٽيٻ ٶٳبيس .

ة  -ثٻ ٲٷٓٹض ايؼبز ٶٓٱ ٖٳٹٲي ٸ ٸػساٴ ٦بضي ٸ اٖٳب ٬ضٸـ ټبي ٚيط ٲؿش٣يٱ ػٽز ا٢ساٰ ٸ ضٖبيز ٢بٶٹٴ ٸ ٶٓٱ اػشٳبٖي ٸ ديق٫يطي اظ ٸ٢ٹٔ ػطائٱ ،زٸٮز ٲ٧ٯٝ
اؾز َطح آٲٹظـ ټٳ٫بٶي ٲطزٰ ضا سٽيٻ ٸ اػطاء ٶٳبيس .
سجهطٺ  - 70ثٻ ٲٷٓٹض ثبال ثطزٴ سٹاٴ اٲٷيشي ٦كٹض ،قٷبؾبيي ٸ ذٷظي ؾبظي سٽسيسار زاذٯي ٸ ذبضػي ،نيبٶز اظ اػطاي ثطٶبٲٻ دٷغ ؾبٮٻ زٸٰ ٸػٽز اٶؼبٰ
ٲأٲٹضيزټبي ٲحٹٮٻ:
اٮ - ٝٸظاضر اَالٔار ٲٹْ ٝاؾز :
 - 1حطاؾزټبي دطؾٷٯي ٸ ٞٷي ضا ايؼبز ٸ س٣ٹيز ٶٳبيس.
 - 2ػٽز ػٯٹ٪يطي اظ زؾز يبثي زقٳٷبٴ ثٻ اؾٷبز ٸ ٲساض ٤ٸ سٹاٶبئي ټبي ٦كٹض ا٢ساٲبر ذٹز ضا سكسيس ٶٳبيس .
 - 3ٲشٷبؾت ثب اثٗبز ٲأٲٹضيز ټبي ٲحٹٮٻ سك٧يالر ذٹز ضا س٣ٹيز ،ؾبظٲبٶسټي يب ٪ؿشطـ زټس .
 - 4ا٢ساٰار الظٰ ػٽز ؾبٮٱ ؾبظي ًٞبي ؾيبؾي ػبٲٗٻ ٸ ديك٫يطي اظ ٸ٢ٹٔ ػطائٱ اٲٷيشي ضا اٶؼبٰ زټس .
ة  -ؾبظٲبٴټب ٸ زؾش٫بٺ ټبي زاذ٭ ٸ ذبضع اظ ٦كٹض ٲٹْٟٷس ثطاي دطؾٷ٭ ٸظاضر اَالٖبر سؿٽيالر الظٰ ضا سأٲيٵ ٸ ټعيٷٻ ټبي دطؾٷ٭ قبٚ٭ زضذبضع اظ ٦كٹض ضا َج١
يٹاثٍ ذٹز ٸ زض ضزي ٝثٹزػٻ ٲطثٹَٻ ٲٷٓٹض ٸ ټعيٷٻ ٶٳبيٷس .
آييٵ ٶبٲٻ اػطايي ايٵ ثٷس ثٷب ثٻ ديكٷٽبز ٸظيط اَالٖبر ٸ دؽ اظ ٦بضقٷبؾي زض ؾبظٲبٴ اٲٹض ازاضي ٸ اؾشرساٲي ٦كٹض سٽيٻ ٸ ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظ يطاٴذٹاټس ضؾيس.
سجهطٺ  - 71ثٻ ٲٷٓٹض سحسيس حسٸز ٸ ضؾٳيز ثركيسٴ ثٻ ٲبٮ٧يز ضٸؾشبئيبٶي ٦ٻ ٞب٢س ؾٵز ضؾٳي ٲبٮ٧يز ثط ٖطنٻ ٸ اٖيبٴ ٸاحسټبي ٲؿ٧ٹٶي ذٹز ٲيثبقٷس ٸ
ټٳچٷيٵ ايؼبز اٶ٫يعٺ الظٰ ػٽز ازاٲٻ ا٢بٲز ٸ ؾطٲبيٻ ٪صاضي زض ضٸؾشبټب ٸ اٲ٧بٴ ثٽطٺ٪يطي ايٵ اٞطاز اظ سؿٽيالسي ٦ٻ ٲي سٹاٶس اظ َط ٜزؾش٫بٺټبي زٸٮشي ٸ اٖشجبضي
زض اذشيبض آٶبٴ ٢طاض ٪يطز ٸ زض ضاؾشبي سٹؾٗٻ ٦بٮجسي ٲٹظٸٴ ٸ َطاحي قسٺ ذهٹنبً زض ضٸؾشبټبي ثعض ،٨ٸظاضر ٲؿ٧ٵ ٸ قٽطؾبظي (ثٷيبز ٲؿ٧ٵ اٶ٣الة اؾالٲي )
ٲٹْ ٝاؾز َي ٲسر ثطٶبٲٻ ثطاي ٦ٯيٻ ضٸؾشبټبي ثبالي  400ذبٶٹاض ٸ ٲطا٦ع زټؿشبٴ ټب ٶ٣كٻ س٧ٟي٧ي ٸيٕ ٲٹػٹز ضٸؾشبټب ضا سٽيٻ ٶٳبيس .
ٶ٣كٻ س٧ٟي٧ي سٽيٻ قسٺ ٲص٦ٹض ثٻ ٖٷٹا ٴ ٶ٣كٻ س٧ٟي٧ي طجشي ٲٗشجط ثٹزٺ ٸ ازاضار طجز اؾٷبز ٸ اٲال ٤ٲٹْٟٷس ٶؿجز ثٻ نسٸض ؾٷس طجشي ثٻ ٶبٰ ٲبٮ٧يٵ زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ
ا٢ساٰ ٸ سؿطيٕ الظٰ ثٻ ٖٳ٭ آٸضٶس .نسٸض اٸٮيٵ ؾٷس سٹؾٍ ازاضار طجز اظ دطزاذز ټط ٪ٹٶٻ ٖٹاضو ٸ ٲبٮيبر ٲٗب ٜٲي ثبقس.
آييٵٶبٲٻ اػطايي ايٵ سجهطٺ سٹؼٌ ٸظاضر ٲؿ٧ٵ ٸ قٽطؾبظي (ثٷيبز ٲؿ٧ٵ اٶ٣الة اؾالٲي ) ٸ ؾبظٲبٴ طجز اؾٷبز ٸ اٲال٦ ٤كٹض سٽيٻ ٸ ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ
ذٹاټس ضؾيس.
سجهطٺ  - 72زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ زٸٰ س٧ٯي ٝٲبٮ٧يز اٞطاز نبحت ٶؿ ١يب ٸضطٻ آٶٽب ضا ٶؿجز ثٻ اضايي ٶؿ٣ي ٦كبٸضظاٴ ثط اؾبؼ ٢ٹاٶيٵ ٲٹيٹٖٻ ٦كٹض
ُٗ٢ي ٶٳبيس ٸ ٦ٯيٻ ٲحسٸزيز ټبي ٲٹػٹز زض ٲبزٺ ٢ 19بٶٹٴ انالحي ٢بٶٹٴ انالحي ٢بٶٹٴ انالحبر اضيي ٲهٹة زي ٲبٺ  1340ٸ ٲبزٺ ٸاحسٺ ٢بٶٹٴ ٶحٹٺ اٶش٣ب٬
اضايي ٸا٪صاضي ثٻ ظاضٖيٵ ٲكٳٹ٢ ٬ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضار انالحبر اضيي ٲهٹة  1351.9.30ثب ح٦ ّٟبضثطي ٦كبٸضظي آٶٽب ٮٛٹ ٲي٪طزز.
ټٳچٷيٵ ٲحسٸزٺ ٲٷبثٕ َجيٗي ضا َج ١ٶ٣كٻ ټبي ٲكرم سسٸيٵ ٶٳٹزٺ ٸ ثٻ ٲٷٓٹض ٲٳبٶٗز اظ ٲٗبٲالر اضايي ٲٷبثٕ َجيٗي زض اؾشبٴ ټبي ٲرشٯ٦ٝكٹض ،ٶ٣كٻ ټبي يبز
قسٺ ضا زض اذشيبض ازاضار طجز اؾٷبز ٸ اٲال ٤قٽطؾشبٴ ټب ٢طاض زټس .اػطاي ايٵ سجهطٺ اٮعاٲبً ثب ضٖبيز ٲٟبز شي٭ الظٰاالػطا اؾز:
 - 1اٶؼبٰ ٲٗبٲالر ٲٷؼط ثٻ سٛييط ٦بضثطي اضايي ٦كبٸضظي ٶكٹز .
 - 2اٶؼبٰ ٲٗبٲالر ٶجبيس ٲٷؼط ثٻ سرٯ ٝاظ حسٸز ٲبٮ٧يز سٗييٵ قسٺ سٹؾٍ ٸظاضر ٦كبٸضظي ٪طزز .
 - 3ټط ٶٹٔ س٧ٟي ٥ٸ سجسي٭ اضايي ٦كبٸضظي يب زاضاي ٢بثٯيز ٦كبٸضظي يب ثبٚبر زض ذبضع اظ ٲحسٸزٺ ٢ب ٶٹٶي قٽطټب ثط اؾبؼ آييٵ ٶبٲٻاي ذٹاټسثٹز ٦ٻ ثٻ ديكٷٽبز
ٸظاضر ٦كبٸضظي ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ٲي ضؾس.
سجهطٺ  - 73ثٻ ٲٷٓٹض ټٳبټٷ٫ي ثيكشط ثيٵ زؾش٫بٺ ټبي اػطائي ثرف ٦كبٸضظي ٸ ديكجطز اٲٹض ٸ ض ٕٞٲك٧الر ثرف ٸ ٶٓبضر ثط حؿٵ اػطاي ؾيبؾزټبي ٲطثٹَٻ ثب
سٹػٻ ثٻ ايٷ٧ٻ ٲحٸض سٹؾٗٻ ا٢شهبزي ٦كٹض زض ايٵ ثطٶبٲٻ ثرف ٦كبٸضظي ٲي ثبقس ،قٹضاي ٖبٮي ٦كبٸضظي ثٻ ضيبؾز ضئيؽ ػٳٽٹضي يب ٲٗبٸٴ ٸي ٸ ًٖٹيز ٸظضاي
اٲٹض ا٢شهبزي ٸ زاضائي٦ ،كبٸضظي ،ػٽبز ؾبظٶس٪ي ،ٶيطٸ ٸ ضئيؽ ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ (زض نٹضسي ٦ٻ ٞطزي سٹؾٍ ضئيؽ ػٳٽٹضي ثٻ ايٵ ؾٳز ٲٷهٹة قسٺ
ثبقس) ،ضئيؽ ٦٭ ثبٶ ٥ٲط٦عي ٸ زٸ ٶٟط اظ ٶٳبيٷس٪بٴ ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي ثٻ ٖٷٹاٴ ٶبْط ثٻ اٶشربة ٲؼٯؽ ټط ٲبٺ ي ٥ثبض سك٧ي٭ ٲي ٪طزز ٸ اظ ؾبيط ٸظضاء حؿت
َي ٦ٻ سٹؾٍ قٹضاي ٖبٮي ٲكرم
ٲٹضز زٖٹر ثٻ ٖٳ٭ آٲسٺ ٸ زض آٴ ٲٹضز ثرهٹل زاضاي ح ١ضأي ٲي ثبقٷس.قٹضاټبي ٦كبٸضظي اؾشبٴ ټب ٸ قٽطؾشبٴټب ثب يٹاة
ٲيقٹز سك٧ي٭ ذٹاټٷس قس.
سهٳيٳبر قٹضاي ٖبٮي ٲص٦ٹض دؽ اظ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ الظٰ االػطاء اؾز.
سجهطٺ - 74
اٮ - ٝزٸٮز ٲٹْ ٝاؾز ثب سٹػٻ ثٻ ٶ٣ف ٲحٹضي ثرف ټبي آة ٸ ٦كبٸضظي ٲٷبثٕ َجيٗي زض اټسا ٜسٹؾٗٻ ٲٯي ٸ اؾش٣ال ٬ا٢شهبزي ٦كٹض ا٢ساٲبر الظٰ ضا ٲٗٳٹ٬
زاضز.
ة  -زض َٹ ٬زٸضٺ ثطٶبٲٻ زض نٹضسي ٦ٻ اػطاي َطح ټبي ػسيس ٸ يب اٞعايف حؼٱ ٖٳٯيبر َطح ټبي ديكٷٽبزي ،زض ػٽز اضس٣بء اټسا ٜثطٶبٲٻ ټبيثرف آة ٸ ٦كبٸضظي
ذهٹنبً زض ظٲيٷٻ آة ٸ ذب ٤ٸ اٲٹض ظيطثٷبيي ٸ ٲٷبثٕ َجيٗي ٸ اقشٛب ٬زض ظٲيٷٻ نٷبيٕ ضٸؾشبيي يطٸضي سكريم زازٺ ٲيقٹز،زٸٮز ٲيسٹاٶس حؿت ٲٹضز ثط اؾبؼ
ديكٷٽبز ٸظاضسربٶٻ ټبي ٦كبٸضظي ،ػٽبز ؾبظٶس٪ي ٸ ٶيطٸ ٸ ثب سأييس ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ ٶؿجز ثٻ سأٲيٵ ثٹزػٻ ٲٹضز ٶيبظ اظ ؾطػٳٕ اٖشجبضار ػصة ٶكسٺ ٖٳطاٶي

٦كٹض ،ا٢ساٰ ٦ٷس.
سجهطٺ  - 75ثٻ ٲٷٓٹض ح ّٟٲحٹضيز آة ٸ ٦كبٸ ضظي زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ زٸٰ سٹؾٗٻ ،زٸٮز ٲ٧ٯ ٝاؾز زض اٖٳب ٬ؾيبؾز ټب ٸ ذٍ ٲكيټبي ٲ٣طضقسٺ ثٻ ٶحٹي ٖٳ٭
ٶٳبيس ٦ٻ :
اٮ - ٝسأٲيٵ اٖشجبض ثرف ټبي آة ٸ ٦كبٸضظي اظ اٸٮٹيز ثطذٹضزاض قٹز .
ة  -زض سأٲيٵ ٲٹاز ٚصايي ٸ ٞطآٸضزٺ ټبي زاٲي ٲٹضز ٶيبظ ٦كٹض زض ؾب ٬دبيبٴ ثطٶبٲٻ حشي االٲ٧بٴ ثٻ ذٹزٟ٦بيي ثطؾس .
سجهطٺ  - 76ثٻ ٲٷٓٹض سؿطيٕ ٸ ػٯت ٲٷبثٕ ثيكشط ػٽز ؾطٲبيٻ ٪صاضي زض اػطاي َطح ټبي آة ٸ ذب٦ ٤كبٸضظي قج٧ٻ ټبي ٞطٖي آثيبضي ٸ ظټ٧كي ،زاٰ ٸ َيٹض ٸ
قيالر ،احيبي ٲٷبثٕ َجيٗي ،قج٧ٻ ټبي آثيبضي ٸ ظټ٧كي ٸ آثريعزاضي زٸٮز ٲ٧ٯ ٝاؾز حسا٦ظط سب ؾ ٝ٣ؾي ز ضنس ()%30اظ اٖشجبضار ٲهٹة َطحټبي ٞٹ ٠زض ثٹزػٻ
ؾبالٶٻ ضا ثب اٖالٰ ٸظضاي ٲؿئٹ ٬ٸ اظ َطي ١ٸظاضسربٶٻ شيطثٍ زض اذشيبض ثبٶ٦ ٥كبٸضظي ٢طاض زټس  .شيحؿبثبٴٲ٧ٯٟٷس ٲجبٮ ٙدطزاذشي ثٻ ثبٶ٦ ٥كبٸضظي ضا ثٻ ټعيٷٻ ُٗ٢ي
ٲٷٓٹض زاضٶس .ثبٶ٦ ٥كبٸضظي ٲٹْ ٝاؾز اظ ٲح٭ سٯٟي ١ٲٷبثٕ ٰش٦ٹض ثب ٲٷبثٕ اٖشجبضي ؾيؿشٱ ثبٶ٧ي ٸ ٲٷبثٕ حبن٭ اظ ٲكبض٦ز ٦كبٸضظاٴ ٸ زاٲساضاٴ ػٽز
ؾطٲبيٻ٪صاضي زض ايٵ َطحټب زض چبضچٹة ٲ٣طضار اٖشجبضي ثبٶ ٥ٲجبزضر ثٻ اُٖبي سؿٽيالر ٶٳبيس.
زض نٹضر ٮعٸٰ ثركي اظ ٶيبظټبي اٖشجبضي َطح ټبي ٲص٦ٹض ٦ٻ اظ ٲح٭ ثٹزػٻ ٖٳٹٲي زٸٮز سأٲيٵ ٲي قٹز ،ٲيسٹاٶس ثٻ ٖٷٹاٴ ٦ٳ ٥ثالٖٹو سٯ٣ي ٪طززٖ .ٷبٸيٵ ٸ ؾٽٱ
حٳبيز زٸٮز زض ٢بٮت ٦ٳ ٥ثالٖٹو ٸ ؾٹثؿيس ؾٹز اٶشٓبضي زض َطح ټبي ٲكٳٹ ٬زضيبٞز ايٵ ٦ٳ ٥سٹؾٍ ٦ٳيشٻ اي ٲط٦ت اظٸظاضسربٶٻ شيطثٍ ٸ ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ
ثٹزػٻ سٗييٵ ذٹاټس قس  .قج٧ٻ ثبٶ٧ي ٲٹْ ٝاؾز ټط ؾبٮٻ ٲجبٮ ٙزض يبٞشي اظ ثبثز ثبظدطزاذز ا٢ؿبٌ سؿٽيالسي ضا ٦ٻ اظ ٲح٭ ثٹزػٻ ٖٳٹٲي سأٲيٵ قسٺ اؾز ،زض
حؿبة ػسا٪بٶٻاي ٶ٫ٽساضي ٶٳبيس سب ثٻ ٖٷٹاٴ دكشٹاٶٻ ٸ سٹؾٗٻ َطح ټبي ٞٹ٠اٮص٦ط زض اذشيبضٸظاضسربٶٻټبي ٲؿئٹ٢ ٬طاض زازٺ قٹز .
آييٵٶبٲٻټبي اػطايي ايٵ سجهطٺ سٹؾٍ ٸظاضسربٶٻ ټبي شيضثٍ ،ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ ٸ ٸظاضر اٲٹض ا٢شهبزي ٸ زاضايي سٽيٻ ٸ ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ذٹاټس ضؾيس.
سجهطٺ  - 77ثٻ ٲٷٓٹض سح ١٣ٲحٹضيز ثرف ټبي آة ٸ ٦كبٸضظي زض ثطٶبٲٻ زٸٰ زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز ا٢ساٲبر ظيط ضا ثٻ ٖٳ٭ آٸضز :
 - 1زض َٹ ٬ؾب٬ټبي ثطٶبٲٻ زٸٰ ثٻ نٹضر ٲيبٶ٫يٵ حسا ٢٭ ثيؿز ٸ دٷغ زضنس ( )%25اظ سؿٽيالر ٦ٯيٻ ثبٶ ٥ټبي ٦كٹض ضا ثٻ َطح ټبي ثرف آةٸ ٦كبٸضظي
اذشهبل زټس.
حسا٢٭ ټٟشبز زضنس ( )%70ؾٹز ٸ ٦بضٲعز سؿٽيالر ثبٶ٧ي ٲطثٹٌ ثٻ َطح ټبي ثرف آة ٸ ٦كبٸضظي ٸ َطح ټبي ٦ٹچ ٥سأٲيٵ آة ٸ قج٧ٻ ټبي آثيبضيٸ ظټ٧كي ٸ
نٷبيٕ سجسيٯي ٸ س٧ٳيٯي ٸ ضٸؾشبئي ٸ زؾشي ٸ ثبٞٷس٪بٴ ٞطـ زؾشجب ٜزض ٲٷبَ ١ٲحطٸٰ ٸ دٷؼبٺ زضنس ( )%50ؾٹز ٸ ٦بضٲعز سؿٽيالر َطحټبي ٞٹ ٠ضا زض ؾبيط
ٲٷبَ٦ ١ٻ ثٻ ثرف ذهٹني ٸ سٗبٸٶي دطزاذز ذٹاټس قس زض ثٹزػٻ ټبي ؾبالٶٻ ٲٷٓٹض ٸ سٗٽس ٸ دطزاذز ذٹاټس قس .
٢ - 2يٳز سًٳيٷي ٲحهٹالر ٦كبٸضظي ٸ زاٲي ضا ثط اؾبؼ ٢بٶٹٴ سًٳيٵ ذطيس ٲحهٹالر ٦كبٸضظي ٲهٹة  1368ٸ انالحيٻټبي ثٗسي آٴټٳٻ ؾبٮٻ ثٻ ٪ٹٶٻاي
سٷٓيٱ ٸ اٖالٰ ٶٳبيس ٦ٻ ٖالٸٺ ثط ٢يٳز ټبي سٳبٰ قسٺ ثب ٲٷٓٹض ٶٳٹزٴ قبذم سٹضٰ ؾٹز ٲٷبؾجي ٦ٻ ٗٞبٮيز ټبي ٦كبٸضظي ضا زض ٲ٣بيؿٻ ثب ؾبيط ٗٞبٮيزټبي
ثرفټبي ا٢شهبزي ثٻ ٸ يػٺ ذسٲبر ٸ ثبظض٪بٶي ٢بث٭ ض٢بثز ٦ٷس حبن٭ ٶٳبيس ټٳچٷيٵ اٖشجبض ٲٹضز ٶيبظ ذطيس ٲحهٹالر سًٳيٵ قسٺ ضا ټٳٻ ؾبٮٻ اظ َطي ١ؾيؿشٱ
ثبٶ٧ي ٸ ثب اٸٮٹيز ٶؿجز ثٻ ؾبيط ٲٹاضز زض قف ٲبټٻ اٸ ٬ټط ؾب ٬ثٻ ٶحٹي سأٲيٵ ٸ دطزاذز ٦ٷس ٦ٻ ٸٟ٢ٻ ايزض اٲط ذطيس سًٳيٷي ٲحهٹالر ٲص٦ٹض ايؼبز ٶ٫طزز ٸ
ټٳچٷيٵ ػٽز اػطاي ايٵ ثٷس سٳٽيسار الظٰ اظ ٢جي٭ احساص اٶجبض ٸ ؾطزذبٶٻ ضا ٞطاټٱ ٶٳبيس .
ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ ٲٹْ ٝاؾز اٖشجبض ٲٹضز ٶيبظ ػٽز ػجطاٴ يطض ٸ ظيبٴ احشٳبٮي ٲحهٹالر سًٳيٷي ضا زض ثٹزػٻ ؾبالٶٻ ٲٷٓٹض ٶٳبيس ؾٹثؿيسټبي اُٖبيي ثٻ
ٶٽبزٺټبي ٦كبٸضظي ٸ زاٲي ٦ٳب٦بٴ زض َٹ ٬ؾبٮٽبي ثطٶبٲٻ زٸٰ ازاٲٻ ذٹاټٷس زاقز  .اططار اٞعايف احشٳبٮي ٢يٳز ٶٽبزٺ ټب زضثبظاض آظاز زض سٗييٵ ٢يٳز ټبي سًٳيٷي
ٲحبؾجٻ ذٹاټس قس.
 - 3سساثيط الظٰ ػٽز ثيٳٻ ٶٳٹزٴ ٲحهٹالر ٦كبٸضظي ٸ زاٲي ضا ثٻ ٶحٹي اسربش ٸ اٖٳب ٬ٶٳبيس ٦ٻ سب دبيبٴ ثطٶبٲٻ دٷغ ؼاٮٻ زٸٰ حسا٢٭ دٷؼبٺ زضنس ( )%50ٲحهٹالر
٦كبٸضظي ٸ زاٲي ٸ قيالسي ٸ زٺزضنس ( )%10ؾطٲبيٻ٪صاضي َطحټبي ػٷ٫٭زاضي ٸ ٲطسٕزاضي ٸ آثريعزاضي ٲطزٲي سحز دٹقف ثيٳٻ ٢طاض ٪يطٶس ٸ ټٳچٷيٵ ټٳٻ ؾبٮٻ
اٖشجبض ٲٹضز ٶيبظ نٷسٸ ٠ثيٳٻ ٲحهٹالر ٦كبٸضظي ٸ زاٲي ٸ ٶيع اٖشجبض ٲٹضز ٶيبظ ثطاي دطزاذز ذؿبضار حٹازص ٚيطٲشط٢جٻ اظ َطي ١نٷسٸ٦ ٠ٳ ٥ثٻ ذؿبضر زيس٪بٴ ضا
زض ثٹزػٻ ټبي ؾبالٶٻ ٲٷٓٹض ٶٳبيس.
 - 4ثٻ ٲٷٓٹض ثٽطٺ ثطزاضي ثٽيٷٻ اظ ٲٷبثٕ َجيٗي سؼسيس قٹٶسٺ ٸ ٲٷبثٕ زضيبئي ٸ ٶيطٸي اٶؿبٶي ثرف ٦كبٸضظي ٸ سؿطيٕ زض اٲط ي٧ذبضچٻ ؾبظي اضاييٸ سؼٳيٕ ٸ اٶش٣ب٬
زاٲساضيټبي دطا٦ٷسٺ اَطا ٜقٽطټب ثٻ ُ٢ت ټبي زاٲساضي ٸ ػٯٹ٪يطي اظ سرطيت ػٷ٫٭ ٸ ٲطسٕ ٸ ذب ٤ٸ سجسي٭ ظٲيٵ ټبي ظضاٖي ثٻُٗ٢بر ٦ٹچ ٥سساثيط الظٰ ضا ػٽز
ٲُبٮٗٻ ٸ ثطٶبٲٻضيعي ٸ ؾيبؾز٪صاضي ٶٓبٰ ثٽطٺ ثطزاضي ٲُٯٹة زض اضايي ٦كبٸضظي ٦كٹض ثب سأ٦يس ثط حٳبيز اظ سك٧ي٭ سٗبٸٴيټبي سٹٮيس ظضاٖي ،زاٲي ،ثبٚساضي ،ٸ
ػٷ٫٭زاضي ،ٲطسٕزاضي ٸ ٲ٧بٶيعاؾيٹٴ زض ٲٷبَ ١ٲؿشٗس ٸ ٲٹضز ٖال٢ٻ ٲطزٰ اسربش ٸ اٖٳب ٬ٶٳبيس .
 - 5زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ زٸٰ سٳٽيسار الظٰ ػٽز اؾ٧بٴ ثيؿز ټعاض ( )20000ذبٶٹاض ٖكبيطي زاٸَٯت اؾ٧بٴ ضا ٞطاټٱ آٸضز ٸ يٳٵ سأٲيٵ اٖشجبضټبي
ٖٳطاٶي زٸٮشي ٸ سؿٽيالر ثبٶ٧ي ٲٹضز ٶيبظ ػٽز احساص ٲؿ٧ٵ ٸ اػطاي َطح ټبي ٦كبٸضظي ٸ زاٲذطٸضي آٴ ټب حسا٢٭ ټٟشبززضنس ( )%70اظ ؾٹز ٸ ٦بضٲعز سؿٽيالر
ٲص٦ٹض ضا زض ٮٹايح ثٹزػٻ ؾبالٶٻ ٲٷٓٹض ٸ سٗٽس ٸ دطزاذز ٶٳبيس .
آييٵٶبٲٻ اػطائي ايٵ سجهطٺ ثٻ ديكٷٽبز ٸظضاي ٦كبٸضظي ٸ ػٽبز ؾبظٶس٪ي ٸ ٶيطٸ ٸ ضئيؽ ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ ْط ٜٲسر ؾٻ ٲبٺ سٽيٻ ٸ ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ
ذٹاټس ضؾيس.

سجهطٺ  - 78ثب سٹػٻ ثٻ اټٳيز ٸ حؿبؾيز ٶ٣ف آة زض سٹؾٗٻ ٸ اؾش٣ال ٬ا٢شهبزي ٦كٹض زٸٮز ٲ٧ٯ ٝاؾز اظ ؾطػٳٕ ٦٭ اٖشجبضار ٖٳطاٶي ٦كٹض ثٻ ٚيط اظ
ٸظاضسربٴ ټبي آٲٹظـ ٸ دطٸضـٞ ،طټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي  ،ثٽساقز ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ دعق٧ي ٸ زٞبٔ ٸ دكشيجبٶي ٶيطٸټبي ٲؿٯح زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ زٸٰ ثٻ ٲيعاٴ ؾٻ
ٺ
زضنس ( )%3زض چبضچٹة ٮٹايح ثٹزػٻ ؾبالٶٻ زض اذشيبض ٸظاضر ٶيطٸ ٢طاض زټس سب اظ َطي ١ٲجبزٮٻ ٲٹا٣ٞز ٶبٲٻ ثب ؾبظٲبٴثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ عټز اػطاي َطح ټبي سأٲيٵ آة ٸ
آثطؾبٶي ثٻ ٲهط ٜثطؾبٶس.
سجهطٺ  - 79زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز ثٻ ٲٷٓٹض سٷٓيٱ ثبظاض ٲحهٹالر ٦كبٸضظي ٸ حٳبيز اظ سٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ ٸ ٲهط٦ ٜٷٷس٪بٴ ا٢ساٲبر شي٭ ضا ثٻ ٖٳ٭آٸضز:
 - 1ٶؿجز ثٻ احساص ٸ ٪ؿشطـ نٷبيٕ الظٰ ٸ اٶجبضټبي ٞٷي ٸ ؾطزذبٶٻ ٸ س٣ٹيز ؾيؿزٰ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٲٹضز ٶيبظ ثب سأ٦يس ثط اؾشٟبزٺ اظ سؿٽيالر ثبٶ٧ي اضظاٴ ٢يٳز ٸ ثب
اٸٮٹيز ثرفټبي ذهٹني ٸ سٗبٸٶي ا٢ساٰ ٶٳبيس .
 - 2اظ َطي ١ٸظاضسربٶٻټبي ٦كبٸضظي ،ػٽبز ؾبظٶس٪ي ،سٗبٸٴ٦ ،كٹض ٸ ثبظض٪بٶي حؿت ٸْبي ٝثب ايؼبز ٲ٧بٶيعٰ ټبي ٲٷبؾت ظٲيٷٻ ٖطيٻ ٲؿش٣يٱ ٲحهٹالر سٹ٬يسي
ثرف ٦كبٸضظي ضا ٞطاټٱ ٸ ثب حص ٜٸاؾُٻ ټب اظ سٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ ٸ ٲهط٦ٜٷٷس٪بٴ حٳبيز ٶٳبيس.
 آييٵٶبٲٻ اػطايي ايٵ سجهطٺ ثٻ ديكٷٽبز ٸظاضسربٶٻ ټبي ٦كبٸضظي ،ػٽبز ؾبظٶس٪ي ،ثبظض٪بٶي ٸ ٦كٹض ٸ ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ ْط ٜٲسر  3ٲبٺ سٽيٻ ٸثٻ سهٹيتټيأر ٸظيطاٴ ذٹاټس ضؾيس.
سجهطٺ  - 80زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز:
 - 1ػٽز ايؼبز ٸ سٹؾٗٻ حٳبيز اظ نٷبيٕ سجسيٯي ٸ ضٸؾشبئي ٸ زؾشي ،ثبٞٷس٪بٴ ٞطـ زؾشجب( ٜايؼبز  200ټعاض ٞطنز قٛٯي ػسيس زض ايٵ ظٲيٷٻټب) يٳٵ سأٲيٵ
اٖشجبضار ٖٳطاٶي سؿٽيالر ثبٶ٧ي الظٰ ضا ثب ثبظدطزاذز ثٯٷسٲسر ٸ ؾطٲبيٻ زض ٪طزـ ٲٹضز ٶيبظ ،دطزاذز حسا٢٭ ټٟشبز زضنس ( )%70ؾٹز ٸ ٦بضٲعز سؿٽيالر اُٖبئي ضا
سًٳيٵ ٸ اظ ٲح٭ ثٹزػٻ ؾبالٶٻ دطزاذز ٶٳبيس .
 - 2اضازٺ ذسٲبر ٖٳطاٶي ضٸؾشبئي ٸ سرهيم ٲٷبثٕ ٲطثٹَٻ ضا ثٻ ٶحٹي ؾبظٲبٴ زټس ٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ ٶٓبٰ ؾٯؿٯٻ ٲطاست زض اضائٻ ذسٲبر ظيطثٷبئي ٲيعاٴ ثطذٹضزاضي
ػٳٗيز ٲٵاَ ١ضٸؾشبئي ٦كٹض اظ ضاٺ ٲٷبؾت ضٸؾشبئي ٸ ثط ٠ٸ ثٽؿبظي ٦بٮجسي ٲحيٍ ضٸؾشب ثٻ َٹض ٲشٹؾٍ دبٶعزٺ زضنس ( )%15ٸزض ظٲيٷٻ زؾشطؾي ثٻ آة آقبٲيسٶي
ؾبٮٱ زٺ زضنس ( )%10زض ؾب ٬دبيبٴ ثطٶبٲٻ زٸٰ ٶؿجز ثٻ اثشساي ثطٶبٲٻ اٞعايف يبٞشٻ ثبقس .
سجهطٺ  - 81ثٻ ٲٷٓٹض ح ،ّٟاحيبء ،سٹؾٕٺ ٸ ثٽطٺ ثطزاضي انٹٮي اظ ٲٷبثٕ َجيٗي زٸٮز ٲ٧ٯ ٝاؾز ا٢ساٲبر شي٭ ضا ثٻ ٖٳ٭ آٸضز :
اٮ - ٝسأٲيٵ ؾٹذز ٲٹضز ٶيبظ ٖكبيط زض قٗبٔ ٦ 5يٯٹٲشطي ثب ٢يٳز ټبي ضؾٳي ٦كٹض .
ة  -اٮعاٰ ثٽطٺثطزاضاٴ اظ ٲٷبثٕ ٲٯي ٶؿجز ثٻ ثبظؾبظي آٴ.
ع  -ؾبٲبٴزټي ذطٸع زاٰ اظ ػٷ٫٭ ټب ٸ سؼٳيٕ ػٷ٬٩ٶكيٷبٴ.
ز ٪ -ٳبضزٴ ثركي اظ ٶيطٸي اٶشٓبٲي ثٻ ٲٷٓٹض حٟبْز اظ ػٷ٫٭ ټب ٸ ٲطاسٕ ٦كٹض ٸ آٲٹظـ ٸ سؼٽيع آٴ ټب.
سجهطٺ  - 82اٮ - ٝزض َٹ ٬ثطٶبٲٻ زٸٰ ٦ٯيٻ ٗٞبٮيز ټبي ا٢شهبزي ٸ اػشٳبٖي ثبيؿشي ثب ضٖبيز ٲالحٓبر ظيؿز ٲحيُي نٹضر ٪طٞشٻ ٸ ثٻ ايٵ ٲٷٓٹض اػطاي ٲٹاضز ظيط
اٮعاٲي اؾز:
َ - 1طحټب ٸ دطٸغٺ ټبي ثعض ٨سٹٮيسي ٸ ذسٲبسي ثبيس ٢ج٭ اظ اػطا ٸ زض ٲطحٯٻ اٶؼبٰ ٲُبٮٗبر اٲ٧بٴ ؾٷؼي ٸ ٲ٧بٴ يبثي ثط اؾبؼ اٮ٫ٹټبي ٲهٹةقٹضاي ٖبٮي حٟبْز
ٲحيٍ ظيؿز ٲٹضز اضظيبثي ظيؿز ٲحيُي ٢طاض ٪يطز .
 - 2اٶؼبٰ ټط ٪ٹٶٻ ٗٞبٮيز نٷٗشي ٸ ٲٗسٶي ثبيس ثب زض ٶٓط ٨ضٞشٵ اټسا ٜسٹؾٗٻ دبيساض زض چٽبضچٹة يٹاثٍ اؾشبٶساضزټبي ظيؿز ٲحيُي ثبقس .
 - 3ثٽطٺثطزاضي اظ ٲٷبثٕ َجيٗي ٦كٹض ثبيس ثط اؾبؼ سٹاٴ ثبٮ٣ٹٺ ٲحيٍ ظيؿز ٸ ْطٞيز ٢بث٭ سحٳ٭ ٲحيٍ نٹضر ٪يطز ثٻ ٶحٹي ٦ٻ يٳٵ ثٽطٺ ٲٷسينحيح اظ ٲٷبثٕ
َجيٗي ٲٹػجبر ح ّٟسٗبز ٬ٸ سٷبؾت ٲحيٍ ظيؿز ٜضاټٱ قٹز .
 - 4اؾشٟبزٺ اظ اٶطغي زض ٦كٹض ثبيس اظ َطي ١سؼسيس ٶٓط زض اٮ٫ٹي ٲهط ٜٸ ٦بټف زض آٮٹز٪ي ؾٹذز ټب نٹضر ٪يطز.
ة  -زٸٮز ٲ٧ٯ ٝاؾز زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ زٸٰ ٶؿجز ثٻ ٦بټف ٲيعاٴ آٮٹز٪ي ټٹاي سٽطاٴ ،ٲكٽس ،سجطيع ،اټٹاظ ،اضا ،٤قيطاظ ٸ انٟٽبٴ زض حس اؾشبٶساضز ؾبظٲبٴ ثٽساقز
ػٽبٶي ا٢ساٰ ٶٳبيس.
آييٵٶبٲٻ اػطايي ايٵ سجهطٺ سٹؾٍ ؾبظٲبٴ حٟبْز ٲحيٍ ظيؿز ٸ ثب ټٳ٧بضي زؾش٫بٺ ټبي شيطثٍ سٽيٻ ٸ ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ذٹاټس ضؾيس .
سجهطٺ  - 83ثٻ ٲٷٓٹض ػٯٹ٪يطي ٸ ض ٕٞآٮٹز٪ي ٲٷبثٕ آة سٹؾٍ ٞبيالة ټبي نٷٗشي ،نٷبيٕ ٸ ٦بضذبٶؼبر ٸا ٕ٢زض قٽطټب ٸ قٽط ٤ټبي نٷٗشي ٲٹْٟٷس ٶؿجز ثٻ ايؼبز
ٸ ثٽطٺثطزاضي قج٧ٻټبي ػٳٕ آٸضي ٸ اٶش٣ب ٬ٸ سأؾيؿبر سهٟيٻ ٞبيالة نٷٗشي ثط اؾبؼ اؾشبٶساضزټبي ؾبظٲبٴ ٲحيٍ ظيؿز ٸ ثب ٲكبض٦ز ٸ يب ٶٓبضر قط٦ز ټبي
آة ٸ ٞبيالة اؾشبٴټب ا٢ساٰ ٶٳبيٷس.
سجهطٺ - 84
اٮ - ٝٸظاضر ٲؿ٧ٵ ٸ قٽطؾبظي ٲٹْ ٝاؾز اضايي ثب ٦بضثطيټبي آٲٹظقيٞ ،طټٷ٫ي ٸ ذسٲبسي ،زض ٢بٮت َطح ټبي ٲهٹة قٽطي ٲشٷبؾت ثب٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ ضا زض ٦ٯيٻ
قٽطټبي ٦كٹض ثٻ ٢يٳز ٖبزالٶٻ ضٸظ ٸ َج٢ ١ٹاٶيٵ ٲطثٹٌ ذطيساضي ٸ سٳٯ ٥ٶٳٹزٺ ٸ ػٽز
احساص ٸ سٹؾٗٻ ٲساضؼ ٸ ٲطا٦ع ٞطټٷ٫ي ٸ ټٷطي ،دطٸضقي ،ٸضظقي ،ثٽساقشي ،زضٲب ٶي ،سٹاٶجركي ،حٳبيشي ٸ آٲٹظقي ٸ اقشٛب - ٬آٲٹظـ ٞٷي ٸحطٞٻاي ايؿش٫بٺټبي
آسفٶكبٶي ،ػٳٕ آٸضي ظثبٮٻ ،دٳذبغ آة ٸ ٞبيالة ٸ ٦كشبض٪بٺ ټب ثب ٢يٳز ٲٷُ٣ٻاي ؾب 1372 ٬ثٻ زؾش٫بٺټبي شيطثٍ ٸا٪صاض ٶٳبيس .سٳٯ ٥ٸ سأٲيٵ ټعيٷٻ ټبي ٲٹيٹٔ ايٵ

شيطز :
سجهطٺ ثٻ ضٸـټبي ظيط اٶؼبٰ ٲيح
 زضيبٞز ٢ؿٳشي اظ اضظـ ايبٞي اضايي قٽطي ٦ٻ ثط اطط سٛييط ٦بضثطي ټبي ٲٹػٹز ثٻ اٶشٟبٖي زض َطح ټبي ػبٲٕ ،سٟهيٯي ٸ ټبزي حبن٭ ٲيقٹز ،اظٲبٮ٧بٴ ايٵ ٪ٹٶٻظٲيٵټب.
 ؾطق٧ٵ ٦طزٴ ثركي اظ ټعيٷٻ ټب ثط ضٸي ٢يٳز ُٗ٢بر ٲؿ٧ٹٶي ٢بث٭ ٸا٪صاضي ٲؿ٧ٵ زض قٽطټبي ٲطثٹٌ ثٻ ټط اؾشبٴ. ٸا٪صاضي ظٲيٵ ٲٗٹو ثٻ ٲبٮ٧بٴ اضايي سٳٯ ٥قسٺ.ة  -قٽطزاضيټب ٲٹْٟٷس ظٲيٵ ټبي ثب ٦بضثطي ٲص٦ٹض زض ثٷس اٮ ٝايٵ سجهطٺ ضا ثط اؾبؼ َطح ټبي ػبٲٕ ټبزي ٸ سٟهيٯي ٲهٹة ،ؾطيٗبً ثٻزؾش٫بٺټبي شيطثٍ ٲٗطٞي
ٶٳبيٷس ٸ ثٻ ټٷ٫بٰ قطٸٔ اػطاي َطح ټبي ٲعثٹض سٹؾٍ زؾش٫بٺټبي ٲطثٹَٻ ٲؼٹظ احساص ثٷب ضا ثسٸٴ ضٖبيز سكطيٟبر نسٸض دطٸاٶٻ ؾبذشٳبٶي ٸ  ٍ٣ٞثب اٖالٰ ثط ٸ ٝ٦
نبزض ٶٳبيٷس .زض ټط نٹضر ضٖبيز يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضار ٞٷي ٸ قٽطؾبظي اظ ؾٹي زؾش٫بٺ ټبي ٲص٦ٹض يطٸضياؾز.
ع  -زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز ټط ؾبٮٻ زض ٮٹايح ثٹزػٻ ،اٖشجبض الظٰ ثطاي ذطيس ظٲيٵ ضا زض ثٹزػٻ ٸظاضر آٲٹظـ ٸ دطٸضـ ٲٷٓٹض ٶٳبيس .
ز  -زؾش٫بٺټبيي ٦ٻ زاضاي ٲطا٦ع ٞطټٷ٫ي ،ټٷطي ،ٸضظقي ،ثٽساقشي ،زضٲبٶي ،آٲٹظقي ،ازاضي ٸ ٶٓبٲي ٲي ثبقٷس ٸ ثط اؾبؼ َطحټبي ٲهٹةقٽطي سٛييط ٦بضثطي
ٲييبثٷس ،اػبظٺ زازٺ ٲيقٹز ٦ٻ ٲطا٦ع ٲص٦ٹض ضا ثب ضٖبيز ٢ٹاٶيٵ ٲطثٹَٻ اظ َطي ١ٲعايسٺ ثٻ ٞطٸـ ثطؾبٶٷس ٸ زضآٲس حبنٯٻ ضا ثٻ ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٸاضيع ٸ ٲٗبز ٬آٴ ضا
ػٽز ػبي٫عيٷي ،س٧ٳي٭ ٸ ٶٹؾبظي ٲطا٦ع ٲكبثٻ ٸ سٗٳيط ٸ ٶ٫ٽساضي َج٢ ١ٹاٶيٵ ثٹزػٻ ټبي ؾٷٹاسي ټعيٷٻ ٶٳبيٷس.
ٺ  -آييٵٶبٲٻ اػطايي ايٵ سجهطٺ سٹؾٍ ٸظاضر ٲؿ٧ٵ ٸ قٽطؾبظي ٸ ٸظاضر ٦كٹض َط ٜؾٻ ٲبٺ سٽيٻ ٸ ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ذٹاټس ضؾيس .
سجهطٺ - 85
اٮ - ٝثٻ ٸظاضر ٲؿ٧ٵ ٸ قٽطؾبظي (ؾبظٲبٴ ٲٯي ظٲيٵ ٸ ٲؿ٧ٵ) اػبظٺ زازٺ ٲي قٹز ثطاي سؼٽيع ؾطٲبيٻ زض ثرف ٲؿ٧ٵ اظ َطي ١ثبٶ ٥ٲؿ٧ٵ ٶؿجز ثٻ اٶشكبض ٸ
ٞطٸـ اٸضا ٠ٲكبض٦ز ٲؿ٧ٵ ا٢ساٰ ٶٳبيس  .ٸػٹٺ حبن٭ اظ ٞطٸـ اٸ ضا ٠ٲعثٹض نطٞبً ثٻ ٲهط ٜاػطاي َطح ټبي ثرف ٲؿ٧ٵ ذٹاټس ضؾيس ٸ ٲهط ٜايٵ ٪ٹٶٻ ٸػٹٺ اظ
قٳٹ٢ ٬بٶٹٴ ٲحبؾجبر ٖٳٹٲي ٲؿشظٷي ذٹاټس ثٹز ٸظاضر اٲٹض ا٢شهبزي ٸ زاضائي ثٻ ٶٳبيٷس٪ي اظ ػبٶت زٸٮز ثبظذطيس اٸضا ٠ٲعثٹض ٸ ؾٹز ٲشٗٯ٣ٻ ضا سًٳيٵ ذٹاټس ٦طز .
آييٵٶبٲٻ اػطائي ايٵ سجهط ٺ حسا٦ظط ْط ٜؾٻ ٲبٺ اظ سهٹيت ايٵ ٢بٶٹٴ سٹؾٍ ٸظاضر ٲؿ٧ٵ ٸ قٽطؾبظي ٸ ٸظاضر اٲٹض ا٢شهبزي ٸ زاضائي ٸ ثبٶ ٥ٲط٦عي ػٳٽٹضي
اؾالٲي ايطاٴ سٽيٻ ٸ ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ذٹاټس ضؾيس.
ة  -اٸضا ٠ٲكبض٦ز ،اٸضا ٠ثٽبزاضي اؾز ٦ٻ ثٻ ٢يٳز اؾٳي ٲكرم ٲٷشكط ٲي قٹز ٸ ثٻ ؾطٲبيٻ٪صاضاٴي ٦ٻ ٢هس ٲكبض٦ز زض اػطاي َطحټبيظيطثٷبئي ،سٹٮيسي ٸ
ؾبذشٳبٶي ضا زاضٶس ،ثٻ ٞطٸـ ٲي ضؾس .ذطيساضاٴ ايٵ اٸضا ٠ثٻ ٶؿجز ٢يٳز اؾٳي زض ؾٹز حبن٭ اظ اػطاي َطح ٲعثٹض قطي ٥ذٹاټٷس قس .ذطيس ٸ ٞطٸـ ايٵ اٸضا٠
ٲؿش٣يٳبً يب اظ َطي ١ثٹضؼ اٸضا ٠ثٽبزاض ٲؼبظ ٲي ثبقس.
سجهطٺ  - 86زؾش٫بٺټبي اػطايي ٲ٧ٯٟٷس ٦ٯيٻ ټعيٷٻ ټبي ٲطثٹٌ ثٻ سٗٳيط ٸ ٶ٫ٽساضي ٸ زي٫ط ذسٲبر ٲكشط ٤ذبٶٻ ټبي ؾبظٲبٶي ٲطثٹٌ ثٻ ذٹز ضا اظ ٲح٭ ٖٹايس حبن٭ اظ
ضار ٸ ؾٹذز سٹؾٍ اؾشٟبزٺ٦ٷٷس٪بٴ
اػبضٺ ذبٶٻټبي ٲعثٹض ثٻ ٦بض٦ٷبٴ ذٹز سأٲيٵ ٶٳٹزٺ ٸ ٖالٸٺ ثط آٴ سطسيجي اسربش ٶٳبيٷس سب ټعيٷٻ ټبي ٲطثٹٌ ثٻ آة ،ثط ،٠ٲربة
دطزاذز ٪طزز.
ټٳعٲبٴ ثب اػطاي ايٵ سجهطٺ حٖ ١بئٯٻ ٲٷسي دطؾٷ٭ ٶيطٸټبي ٲؿٯح ٸ ؾبيط ٦بض٦ٷبٶي ٦ٻ اظ ذبٶٻ ټبي ؾبظٲبٶي اؾشٟبزٺ ٲي٦ٷٷس ،ثط٢طاض ٲي٪طزز.
سجهطٺ  - 87زاٶك٫بٺ ټب ٸ ٲإؾؿبر آٲٹظـ ٖبٮي ٸ سح٣ي٣بسي ٲيسٹاٶٷس زض َٹ ٬اػطاي ثط ٶبٲٻ زض ضقشٻټبي ٲٹضز ٶيبظ ،زٸضٺ ټبي قجبٶٻ ٸ زٸضٺټبيذبل سأؾيؽ ٸ
ټعيٷٻټبي ؾطاٶٻ قجبٶٻ ضا ثب سأييس ٸظاضسربٶٻ ټبي ثٽساقز ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ دعق٧ي ٸ ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي حؿت ٲٹضز اظ زاٸَٯجبٴ سحهي٭ ٸنٹ ٬ٸ ٸػٹٺ حبنٯٻ ضا
ثٻ ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٸاضيع ٶٳبيٷس ٸ ٲٗبز ٬آٴ ضا ا ظ ٲح٭ ضزيٟي ٦ٻ
ثٻ ټٳيٵ ٲٷٓٹض زض ثٹزػٻ ؾبالٶٻ ٲٷٓٹض ٲي ٪طزز زضيبٞز ٸ نط ٜټعيٷٻ ټبي ٲطثٹٌ ثٻ زاٶك٫بٺ ٶٳبيٷس .
سجهطٺ  - 88ػٽز زؾشيبثي ثٻ ټس ٜاٞعايف ؾٽٱ ټعيٷٻ ټبي نط ٜقسٺ زض اٲط سح٣ي٣بر زض سٹٮيس ٶبذبٮم زاذٯي ثٻ ي ٥ٸ ٶيٱ زضنس ( )%1.5زضؾب 1378 ٬ٸ سأٲيٵ
دٷؼبٺ زضنس ( )%50اظ ٦٭ ايٵ ټعيٷٻ ټب اظ ٲح٭ زضآٲسټبي ٖٳٹٲي ،ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ ٲ٧ٯ ٝاؾز ثب ټٳبټٷ٫ي قٹضاي دػٸټفټبي ٖٯٳي ٦كٹض زض ټط ؾب ٬ؾٽٱ
ثرف سح٣ي٣بر ټط ي ٥اظ زؾش٫بٺ ټبي زٸٮشي ٸ سحز دٹقف زٸٮز اظ زضآٲسټبي ٖٳٹٲي ضا سٗييٵ ٸ زض ضزي ٝٲؿش٣٭ ٸ ػسا٪بٶٻ ٲٷٓٹض ٶٳبيس  .احزاص ،ذطيس ٸ اػبضٺ
ؾبذشٳبٶٽبي ازاضي ٸ ذطيس سؼٽيعاسي ٦ٻ ٲطسجٍ ثب اٲط سح٣ي٣بر ٶيؿز ٸ ذطيس ذٹزضٸټبي ؾٹاضي اظ چٷيٵ ضزي ٝټبيي ٲٳٷٹٔ اؾز ٸ ثٻ ٖٷٹاٴ ټعيٷٻ سح٣ي٣بسي
ٶٳيسٹاٶس ٲٷٓٹض ٪طزز.
ٸزػٻ سٽيٻ ٸ ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ذٹاټس ضؾيس .
آييٵٶبٲٻ اػطايي ايٵ سجهطٺ سٹؾٍ قٹضاي دػٸټف ټبي ٖٯٳي ٦كٹض ٸ ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ة
سجهطٺ  - 89ثٻ ٲٷٓٹض سٹؾٗٻ اٲٹض سح٣ي٣بسي ٸ اؾشٟبزٺ ثيكشط اظ ذسٲبر اًٖبي ټيأر ٖٯٳي ٸ دػٸټكي ثٻ زٸٮز اػبظٺ زازٺ ٲي قٹز:
اٮ٦ - ٝٯيٻ ٲعايب ٸ سؿٽيالسي ضا ٦ٻ َي ثطٶبٲٻ زٸٰ ثٻ اًٖبي ټيأر ٖٯٳي ٸ دػٸټكي زاٶك٫بٺ ټب ٸ ٲإؼؾبر سح٣ي٣بسي ٸاثؿشٻ ثٻ ٸظاضر ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي يب
ٸظاضر ثٽساقز ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ دعق٧ي سٗٯ ١ٲي ٪يطز ثٻ اًٖبي ټيأر ٖٯٳي ٸ دػٸټكي قبٚ٭ زض ٲطا٦ع ظيط ،ثٻ قطٌ ايٵ ٦ٻ ثٻ اٲط سح٣ي ١ٸ سسضيؽ اقشٛب ٬زاقشٻ
ثبقٷس ،سؿطي زټس:
 - 1ٲإؾؿبر سح٣ي٣بسي ٸ آٲٹظقي ٸاثؿشٻ ثٻ ٸظاضسرب ٶٻټب ،ؾبظٲبٴ ټب ٸ ٲإؾؿبر زٸٮشي ٶٓبٲي ٸ اٶشٓبٲي ٸ ثٷيبز قٽيس اٶ٣الة اؾالٲي ٦ٻ ثط حؿت ٢بٶٹٴ ٸ ثب سأييس
قٹضاي ٪ؿشطـ ٸظاضر ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي يب ٸظاضر ثٽساقز ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ دعق٧ي ايؼبز قسٺ اٶس.

 - 2ؾشبزټب ٸ ٲطا٦ع ازاضي ٦ٻ زاضاي دؿز ؾبظٲبٶي ٲهٹة ثطاي اًٖبي ټيأ ر ٖٯٳي ٲيثبقٷس ٸ نالحيز اًٖبي ٲص٦ٹض حؿت ٲٹضز ثٻ سهٹيت ټيأر ټبي ٲٳيعٺ
ٲط٦عي ٸ ٸظاضسربٶٻ ټبي ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ٸ ثٽساقز ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ دعق٧ي ضؾيسٺ ثبقس .
دؿز ؾبظٲبٶي ٲهٹة ثطاي اًٖبي ټيأر ٖٯٳي ثٻ َٹض ٲكشط ٤ثٻ سهٹيت ؾبظٲبٴ اٲٹض ازاضي ٸ اؾشرساٲي ،ٸظاضسربٶٻ ټبي ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ٸ ثٽساقز ،زضٲبٴ
ٸ آٲٹظـ دعق٧ي حؿت ٲٹضز ذٹاټس ضؾيس .
ة ٦ -ٯيٻ زؾش٫بٺ ټبي اػطائي ٦ٻ اظ اٖشجبضار ػبضي ٸ ٖٳطاٶي ٲطثٹٌ ثٻ سح٣ي٣بر اؾشٟبزٺ ٲي ٶٳبيٷس ٸ ټٳچٷيٵ قط٦ز ټبي زٸٮشي ٲٹيٹٔ ٲبزٺ ٢4بٶٹٴ ٲحبؾجبر
ٖٳٹٲي ٦كٹض ٸ ٲإؾؿبر اٶشٟبٖي ٸاثؿشٻ ثٻ زٸٮز ٦ٻ اظ اٖشجبضار ٲص٦ٹض اؾشٟبزٺ ٲي ٦ٷٷس ٲٹْٟٷس دبٶعزٺ زضنس ( )%15اظ اٖشجبضارٲص٦ٹض ضا اظ َطي٣ٖ ١س ٢طاضزازټبي
سح٣ي٣بسي ثب زاٶك٫بٺ ټب ٸ ٲإؾؿبر آٲٹظـ ٖبٮي زٸٮشي ٸ ٚيط زٸٮشي ،ٸ ټٳچٷيٵ اًٖبء ټيأر ٖٯٳي ايٵ ٪ٹٶٻ ٲإؾؿبر ثب ٲٹا٣ٞز زاٶك٫بٺ يب ٲإؾؿٻ سح٣ي٣بسي ٲطثٹَٻ
ٸ ٰؤؾؿبر دػٸټكي ٸاثؿشٻ ثٻ ٸظاضر ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ٸ ٸظاضر ثٽساقز ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ دعق٧ي ټعيٷٻ ٶٳبيٷس .
ٸظاضسربٶٻټبي ٦بض ٸ اٲٹض اػشٳبٖي ٸ آٲٹظـ ٸ دطٸضـ ٸ ػٽبز زاٶك٫بټي اظ قٳٹ ٬ٲٟبز ايٵ ثٷس ٲؿشظٷي ٲي ثبقٷس ٸ ؾبيط زؾش٫بٺټبي ٲؿشظٷي اظ ٲٟبز ايٵ ثٷس سٹؾٍ
قٹضاي دػٸټفټبي ٖٯٳي ٦كٹض سٗييٵ ٲي ٪طزز.
ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ ثٻ ټٷ٫بٰ ٲجبزٮٻ ٲٹا٣ٞز ٶبٲٻ ٸ سرهيم اٖشجبض ٲٹْ ٝثٻ ضٖبيز ٲٟبز ايٵ ثٷس ثٹزٺ ٸ ٪عاضـ آٴ ضا ټط قف ٲبٺ ي ٥ثبض ثٻ ٦ٳيؿيٹٴ ٞطټٷ ٩ٸ
آٲٹظـ ٖبٮي ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي اضؾب ٬ذٹاټس ٶٳٹز .
ٸظاضسربٶٻټب ٸ ؾبظٲبٴټب ٶيع ٲ٧ٯٟٷس ټط قف ٲبٺ ي ٥ثبض ٪عاضـ ٲطثٹَٻ ضا ثٻ ٦ٳيؿيٹٴ ټبي ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ٸ ثٽساضي ٸ ثٽعيؿشي ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي اضائٻ
ٶٳبيٷس.
آييٵٶبٲٻ اػطايي ايٵ ثٷس ثب ديكٷٽبز ٸظاضسربٶٻ ټبي ٲص٦ٹض ٸ ؾبظٲبٴ اٲٹض ازاضي ٸ اؾشرساٲي سٽيٻ ٸ ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ذٹاټس ضؾيس  .ٲمض ٜاٖشجبضار يبز قسٺ
نطٞبً سبثٕ ٲٟبز ايٵ ثٷس ٸ آييٵ ٶبٲٻ اػطايي آٴ ٲيثبقس ٸ اظ قٳٹ٢ ٬بٶٹٴ ٲحبؾجبر ٸ ؾبيط ٲ٣طضار ٖٳٹٲي زٸٮز ٲؿشظٷي ذٹاټس ثٹز .
سجهطٺ - 90
اٮ - ٝثٻ ٸظاضسربٶٻ ټبي ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ٸ ثٽساقز ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ دعق٧ي اػبظٺ زازٺ ٲي قٹز زض َٹ ٬اػطاي ثطٶبٲٻ اظ اًٖبء ټيأرٖٯٳي ٚيطايطاٶي ذبضػي اظ
٦كٹض (ثب اٸٮٹيز ٲؿٯٳبٴ ثٹزٴ) نطٞبً ثطاي سسضيؽ زض زٸضٺ ز٦شطا ٸ ټٳچٷيٵ سح٣ي ١زٖٹر ثٻ ٦بض ٶٳبيس  .ٸ ټٳچٷيٵ اػبظٺ زټٷس ٦ٻ اًٖبي ټيأر ٖٯٳي ٚيط ايطاٶي
ٞطنزټبي ٲُبٮٗبسي ذٹز ضا زض ٦كٹض ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ؾذطي ٶٳبيٷس .
ة  -ثٻ زاٶك٫بٺ ټب ٸ ٲإؾؿبر آٲٹظـ ٖبٮي ٸ سح٣ي٣بسي اػبظٺ زازٺ ٲي قٹز ثٻ ٲٷٓٹض سٹؾٗٻ ٸ س٧ٳي٭ زٸضٺ ټبي ٦بضقٷبؾي اضقس ٸ ز٦شطا ثبزاٶك٫بٺ ټب ٸ ٲإؾؿبر
آٲٹظـ ٖبٮي ٸ ٲطا٦ع سح٣ي٣بسي ٦كٹضټبي ذبضػي ٦ٻ ثب زٸٮز ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ضٸاثٍ زٸؾشبٶٻ زاضٶس ،سٟبټٱ ٶبٲٻ ټبيٖ٭ٲي ٸ دػٸټكي زض ظٲيٷٻ ټبي ٲجبزٮٻ اؾشبز
ٸ زاٶكؼٹ ٸ سك٧ي٭ ؾٳيٷبضټب ٸ ٦ٷٟطاٶؽ ټب ٸ سجبز ٬دطٸغٺټبي ٲكشط ٤اظ َطي ١ٸظاضسيٵ ٞطټٷ ٩ٸ آٲٹظـ ٖبٮي ٸ ثٽساقز ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ دعق٧ي ٲٷٗ٣س ٶٳبيٷس .
سجهطٺ  - 91زٸٮز ٲ٧ٯ ٝاؾز ثطاي سأٲيٵ ټيأر ٖٯٳي ٲٹضز ٶيبظ آٲٹظـ ٖبٮي ٦كٹض زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ اضظ ٲٹضز ٶيبظ ػٽز ذطيس سؼٽيعار الظٰ ٸ سطثيز حسا٢٭ ټعاض ٶٟط
ًٖٹ ټيأر ٖٯٳي زض ټط ؾب ٬زض زاذ٭ ٸ اٖعاٰ ثٻ ذبضع زض ٲ ُٕ٣ز٦شطي ضا اظ ثٹزػٻ ټط ؾب ٬زٸ ٸظاضسربٶٻ ٲطثٹَٻ حؿت ٲٹضز سأٲيٵ ٶٳبيس.
سجهطٺ  - 92ػٽز سكٹي ١ثرف ٚيط زٸٮشي ثٻ ؾطٲبيٻ ٪صاضي زض ظٲيٷٻ آٰٸظـ ٖبٮي ٦كٹض ،زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز سؿٽيالر ثبٶ٧ي زض اذشيبض زاٶك٫بٺټبي ٚيط زٸٮشي ٢طاض
زازٺ ٸ اظ ؾبيط حٳبيزټبي سكٹي٣ي ثطذٹضزاض ٶٳبيس  .ټٳچٷيٵ ثٻ ٲٷٓٹض ٦ٳ ٥ثٻ زاٶكؼٹيبٴ زاٶك٫بٺ ټبي ٚيط زٸٮشي زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز حشياٮٳ٣سٸض سؿٽيالر ثبٶ٧ي ثٻ
نٹضر ٸاٰ ثٯٷسٲسر زض اذشيبض نٷس ٸ٠ټبي ضٞبٺ زاٶكؼٹيبٴ زاٶك٫بٺ ټبي ٚيط زٸٮشي ٢طاض زټس سب ثركي اظ زاٶكؼٹيبٴ ايٵ زاٶك٫بٺ ټب ثشٹاٶٷس ثب اؾشٟبزٺ اظ ايٵ ٸاٰ
قٽطيٻ ذٹز ضا دطزاذز ٸ دؽ اظ ٞطاٚز اظ سحهي٭ ثٻ سسضيغ ثبظدطزاذز ٶٳبيٷس .
ة نٹضر زاٶك٫بٺ زٸٮشي اث٣بء ٸ ثٻ ضٸا ٬ؾبث ١ثب زضيبٞز قٽطيٻ اظ زاٶكؼٹيبٴ ٸ ٦ٳ٥ټبي
سجهطٺ  - 93زاٶك٫بٺ ديبٰ ٶٹض زض ثطٶبٲٻ دٷغ ؾبٮٻ زٸٰ سٹؾٗٻ ،ټٳچٷبٴ ٺ
ٲطزٲي ،اظ ثٹزػٻ ٖٳٹٲي زٸٮز ٶيع اؾشٟبزٺ ٲي ٶٳبيس.
سجهطٺ  - 94زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز اظ ٲح٭ ٲٷبثٕ ثٹزػٻ ٖٳٹٲي ٶؿجز ثٻ س٧ٳي٭ سأؾيؿبر ،سؼٽيعار ٸ ٶيطٸي اٶؿبٶي قج٧ٻ ټبي ثٽساقشي زضٲبٶي ٦كٹض ثٻ سطسيت اٸٮٹيز
ذبٶٻټبي ثٽساقز ٲطا٦ع ثٽساقشي زضٲبٶي ضٸؾشبئي دبي٫بٺ ټبي ثٽساقشي ٸ ٲطا٦ع ثٽساقشي زضٲبٶي قٽطي ا٢ساٰ ٶٳبيس ثٻ ٶحٹي ٦ٻ سٹؾٗٻ ٦ٳي قج٧ٻ ټبي ٲص٦ٹض سب
دبيبٴ ثطٶبٲٻ زٸٰ ٦بٲ٭ ٸ ٸ ظٲيٷٻ ټبي ٞيعي٧ي ،سؼٽيعاسي ٸ سٹؾٗٻ سك٧يالسي اٶؼبٰ ٸ سٹؾٗٻ ٦يٟي قج٧ٻ ټبيثٽساقشي زضٲبٶي ٦كٹض ٞطاټٱ قٹز .
سجهطٺ  - 95ٸظاضر ٦بض ٸ اٲٹض اػشٳبٖي ٲٹْ ٝاؾز زض َٹ ٬اػطاي ثطٶبٲٻ ا٢ساٲبر ظيط ضا اٶؼبٰ زټس ،اٖشجبضار ٲٹضز ٶيبظ اظ ٲح٭ ضزي ٝټبيٲطثٹَٻ زض ثٹزػٻ ؾبالٶٻ
٦كٹض ديف ثيٷي ٸ سأٲيٵ ذٹاټس قس:
اٮ - ٝسك٧ي٭ دبي٫بٺ اَالٖبر ٦بض ثٻ ٲٷٓٹض رأٲيٵ آٲبض ٸ اَالٖبر ٦بض ،قبٲ٭ ٲكرهبر ٦بض٪بټي ،ٶيطٸي ٦بض ٸ زي٫ط ٲؿبئ٭ ٲٹضز ٶيبظ .
ة  -قٷبذز ذهٹنيبر ٶيطٸي ٦بض ٸ ثبظاض ٦بض ٦كٹض اظ َطي ١سٽيٻ ٸ اػطاي َطح ټبي آٲبضي.
ع  -ايؼبز  660ټعاض ٞطنز قٛٯي اضظاٴ ٢يٳز ػسيس ثٻ ٲٷٓٹض حٳبيز اظ اقشٛب ٬ٶيطٸي ٦بض ٦كٹض ٸ ٦بټف ٶطخ ثي٦بضي.
ز  -ايؼبز  77ٲط٦ع آٲٹظـ ٞٷي ٸ حطٞٻ اي 5 ،ٲط٦ع سطثيز ٲطثي ،س٧ٳي٭ ٸ ضاٺ اٶساظي  70ٲط٦ع ٶيٳٻ سٳبٰ ٸ ثبظؾبظي ٸ س٧ٳي٭  12ٲط٦ع آٲٹظقي.
سجهطٺ  - 96زٸٮز ٲٹْ ٝاؾز زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ ،نٷبيٕ اٮ٧شطٸٶي( ٥اٮ٧شطٸٶي٧ي ،ٲربثطار ،اسٹٲبؾيٹٴ ٸ ادشي ) ٥ٲٹػٹز زض ثركٽبي ٰذشٯ ٝضا ػٽز سأٲيٵ ٲٷب ٕٞٲٯي ٸ
سأٲيٵ ٶيبظٲٷسي ټب اٮ٧شطٸٶي٧ي ٶٓبٲي ٸ ٚيط ٶٓبٲي اظ َطي ١ؾيبؾز ٪صاضي ٸ ؾطٲبيٻ٪صاضيټبي ٲشٳط٦ع ٸ ټٳبټٷ ٩ؾبظٲبٶسټي ٸ س٣ٹيز ٶٳبيس ثُٹضي٧ٻ سب دبيبٴ ثطٶبٲٻ،

حشياالٲ٧بٴ ٦كٹض ٢بزض ثٻ سأٲيٵ ٶيبظټبي ٖٳسٺ اٮ٧شطٸٶي٧ي اظ زاذ٭ ٦كٹض ثبقس .
آييٵٶبٲٻ اػطايي ايٵ سجهطٺ سٹؾٍ ٸظاضسربٶٻ ټبي نٷبيٕ ،زٞبٔ ٸ دكشيجبٶي ٶيطٸټبي ٲؿٯح ٸ دؿز ٸ سٯ٫طا ٜٸ سٯٟٵ سٽيٻ ٸ ثٻ سهٹيت ټيأر ٸظيطاٴ ذٹاټس ضؾيس.
سجهطٺ  - 97ثٻ ٸظاضر دؿز ٸ سٯ٫طا ٜٸ سٯٟٵ (قط٦ز ٲربثطار ايطاٴ) اػبظٺ زازٺ ٲيقٹز زض نٹضر زضذٹاؾز اټبٮي ثطاي سأؾيؼ ٸ سٹؾٗٻ ٲطا٦ع سٯٟٷي ذبضع اظ
ثطٶبٲٻ زٸٰ سٹؾٗٻ ا٢شهبزي ،اػشٳبٖي ٸ ٞطټٷ٫ي اٲ٧بٶبر الظٰ اظ ػٳٯٻ َطاحي ،سساض ٤سؼٽيعار ٲٹضز س٣بيب ،ٶهت ٸ ضاٺ اٶساظيٲطا٦ع ٸ ٚيطٺ ،ضا زض اذشيبض آٶٽب ٢طاض زازٺ
ٸ ټعيٷٻ ذسٲبر ٸ سؼٽيعار اضائٻ قسٺ ضا ثٻ ٢يٳز سٳبٰ قسٺ اذص ٶٳبيس .
سجهطٺ ٦ - 98ٳيؿيٹٴ انٹ 88 ٬ٸ ٢ 90بٶٹٴ اؾبؾي ٲٹْ ٝاؾز زض ٲحسٸزٺ ٸْبي ٝذٹز يٳٵ ضؾيس٪ي ثٻ ق٧بيبر ٲطثٹٌ ثٻ ٶٽبزټب ٸ ثٷيبزټبي اٶ٣الة اؾالٲي (ثٷيبز
ضي ٸ ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي س٣سيٱ
ػبٶجبظاٴ ،ثٷيبز قٽيس ،ثٷيبز دبٶعزٺ ذطزاز٦ ،ٳيشٻ اٲساز ) ټٳٻ ؾبٮٻ ٪عاضقي اظ َطظ ٦بض آٶٽب ػٽز اؾشحًبض ٲحًط ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټت
ٶٳبيس ٸ ٦ٯيٻ ٶٽبزټب ٸ ثٷيبزټبي ٞٹ ٠اٮص٦ط ٲٹْٟٷس ٦ٯيٻ اَالٖبر ٲٹضز ٶيبظ ضا زض اذشيبض ٦ٳيؿيٹٴ ٢طاض زټٷس .
سجهطٺ  - 99ٸظاضر اٲٹض ا٢شهبزي ٸ زاضايي ٸ ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ ٲٹْٟٷس ػٽز سح ١٣ٸ اػطاي اټسا ٜايٵ ثطٶبٲٻ ثٻ َٹض ٲؿشٳط ثط ٖٳ٭يبرزؾش٫بٺ ټبي اػطايي
ٶٓبضر ٶٳٹزٺ ٸ ٪عاضـ ٲطثٹٌ ثٻ ديكطٞز ٖٳٯيبر ٸ ٲُبث٣ز آٴ زض ظٲيٷٻ ٸنٹ ٬ثٻ ټس ٜټبي سٗييٵ قسٺ زض ثطٶبٲٻ ضا زض ٲ٣بَٕ قفٲبټٻ ثٻ زٸٮز ٸ زيٹاٴ ٲحبؾجبر
ٸ ٦ٳيؿيٹٴ ټبي ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي اضائٻ ٶٳبيٷس.
سجهطٺ  - 100ٸظاضر اٲٹض ذبضػٻ ٲٹْ ٝاؾز زض ذمٸل س٣ٹيز ٶيطٸټبي ثرف ا٢شهبزي ٶٳبيٷس٪ي ټبي ذٹز ػٽز ثبظاضيبثي ٸ نسٸض ٦بال زض ٦كٹضټبئي ظٲيٷٻ نسٸض
٦بال ثٻ آٶٽب ٞطاټٱ ٲيثبقس ٶؿجز ثٻ اضائٻ اَالٖبر ٸ ټٳبټٷ٫ي ټبي الظٰ زض ذهٹل ايؼبز اضسجبَبر ثيٵ قط٦ز ټبي سٹٮيسي ٸسؼبضي زٸ َط ٜسؿٽيالر الظٰ ضا
ٞطاټٱ ٶٳبيس .ثٻ ٲٷّٸض ٶي٭ ثٻ ايٵ ټس ٜزض َٹ ٬ثطٶبٲٻ زٸٰ سٹؾٗٻ ا٢شهبزي ٸ اػشٳبٖي ٸ ٞطټٷ٫ي ٸظاضسربٶٻ ٲص٦ٹض ٶؿجز ثٻ اٖعاٰ ٦بضقٷبؼ ٲشرهم ثٻ
ٶٳبيٷس٪يټبي ٲٹضز ٶيبظ ا٢ساٰ ٲيٶٳبيس .ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزػٻ ٲٹْ ٝاؾز اٖشجبضار ٲٹضز ٶيبظ ػٽز ث٧بض٪يطي ٶيطٸټبي ٲص٦ٹض ضا زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ سأٲيٵ ٴٲبيس .
سجهطٺ  - 101ثب سٹػٻ ثٻ ضٸٶس اٞعايف سهبزٞبر ٸؾبي٭ ٶ٣ٯيٻ ثيٵ قٽطي زض قٽطټبي ٲؿط ٲحٹضټبي انٯي ،ٸظاضر ضاٺ ٸسطاثطي ٲٹْ ٝاؾز اظٲح٭ اٖشجبضار ٲطثٹٌ
ثٻ ثٽؿبظي ضاٺ ټب ٸ احساص ضاٺټبي ػسيس٦ ،ٳطثٷسي دطسطزز قٽط ضا زض اٸٮٹيز ٢طاض زټس .
٢بٶٹٴ ٞٹ ٠ٲكشٳ٭ ثط ٲبزٺ ٸا حسٺ ٸ ي٧هس ٸ ي ٥سجهطٺ ٸ اټسا٦ ٜيٟي ،ذٍ ٲكي ټبي اؾبؾي ٸ ؾيبؾزټبي ٦ٯي ٸ ػساٸ ٬ديٹؾز زض ػٯؿٻ ضٸظ ي٧كٷجٻ ثيؿشٱ آشض ٲبٺ
ي ٥ټعاض ٸ ؾيهس ٸ ټٟشبز ٸ ؾٻ ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي سهٹيت ٸ زض سبضيد  1373.9.20ثٻ سأييس قٹضاي ٶ٫ٽجبٴ ضؾيسٺ اؾز .
ضئيؽ ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي ٖ -ٯيا٦جط ٶبَ ١ٶٹضي
اټسا٦ ٜالٴ ٦يٟي ذٍ ٲكي ټبي اؾبؾي ٸ ؾيبؾزټبي ٦ٯي ثطٶبٲٻ زٸٰ سٹؾٗٻ
ثرف اٸ -٬ټسٞٽبي ٦الٴ ٦يٟي
 - 1سالـ زض ػٽز سحٖ ١٣ساٮز اػشٳبٖي.
 - 2ضقس ًٞبئ٭ ثط اؾبؼ اذال ٠اؾالٲي ٸ اضس٣بء ٦ٳي ٸ ٦يٟي ٞطټٷٖ ٩ٳٹٲي ػبٲٗٻ .
 - 3ټسايز ػٹاٶبٴ ٸ ٶٹػٹاٶبٴ زض ٖطنٻ ټبي ايٳبٴ ٲصټجيٞ ،طټٷ ٩ذٹزي ،ذال٢يزٖ ،ٯٱ ،ټٷطٞ ،ٵ ٸ سطثيز ثسٶي ٸ ٲٷبؾجبر اٶؿبٶي ،ذبٶٹاز٪ي ٸ اػشٳبٖي ٸ ٲكبض٦ز
زض نحٷٻټبي ٞطټٷ٫ي ،اػشٳبٖي ،ؾيبؾي ٸ ا٢شهبزي .
 - 4اٞعايف ثٽطٺٸضي.
 - 5سطثيز ٶيطٸي اٶؿبٶي ٲٹضز ٶيبظ .
 - 6ضقس ٸ سٹؾٗٻ دبيساض ا٢شهبزي ثب ٲحٹضيز ثرف ٦كبٸضظ ي.
 - 7انالح ؾبذشبض ٶٓبضسي اػطائي ٸ ً٢بئي ٦كٹض زض ػٽز سح ١٣اټسا ٜثطٶبٲٻ .
 - 8س٣ٹيز ٲكبض٦ز ٖبٲٻ ٲطزٰ ٸ اسربش سساثيط الظٰ ثطاي ٶٓبضر قبيؿشٻ ٸ ديٹؾشٻ ثط اػطاي ثطٶبٲٻ .
 - 9سالـ زض ػٽز ٦بټف ٸاثؿش٫ي ا٢شهبز ٦كٹض ثٻ زضآٲسټبي حبن٭ اظ ٶٟز ٸ سٹؾٗٻ ثيف اظ ديف نبزضار ٘ يط ٶٟشي.
 - 10ح ّٟٲحيٍ ظيؿز ٸ اؾشٟبزٺ ثٽيٷٻ اظ ٲٷبثٕ َجيٗي ٦كٹض .
 - 11س٣ٹيز ثٷيٻ زٞبٖي ٦كٹض زض حس ٶيبظ زض چبضچٹة ؾيبؾز ټب ٸ سساثيط ٞطٲبٶسټي ٲٗٓٱ ٦٭ ٢ٹا.
 - 12ضٖبيز انٹٖ ٬عر ٸ ح٧ٳز ٸ ٲهٯحز ٦كٹض زض ؾيبؾز ذبضػي .
 - 13سالـ زض ػٽز حب٦ٳيز ٦بٲ٭ ٢بٶٹٴ ٸ ح ّٟاٲٷيز ټٳٻ ػبٶجٻ آحبز ٲطزٰ ٸ سطٸيغ ٞطټٷ ٩احشطاٰ ثٻ ٢بٶٹٴ ،ٶٓٱ اػشٳبٖي ٸ ٸػساٴ ٦بض .
 - 14ٶٓبٰ زټي ٸ ث٧بض٪يطي سح٣ي٣بر ثٻ ٖٷٹاٴ اثعاضي ثطاي ح٭ ٲك٧الر ٸ سٹؾٗٻ ٦كٹض .
 - 15ايؼبز سٗبز ٬زض ثرف ټبي ا٢شهبزي (سٗبٸٶي ،ذهٹني ٸ زٸٮشي ).
 - 16س٣ٹيز ٸ سطػيح اضظـټبي اٶ٣الة اؾالٰي زض ٖطيٻ ٦طزٴ ٲٷبثٕ ٲبٮي ٸ اٲ٧بٶبر زٸٮشي.
ثرف زٸٰ  -ذٍ ٲكي ټبي اؾبؾي
 - 1سالـ زض ػٽز سحٖ ١٣ساٮز اػشٳبٖي اظ َطي: ١

 - 1س٣ؿيٱ ثٽيٷٻ ٲٷبثٕ ٸ اٲ٧بٶبر ٖٳٹٲي ثب سٗييٵ يطايت ٸيٕ ٲٹػٹز اؾشبٴ ټب ٸ ٲٷبَ ١ٸ سالـ زض ضؾبٶسٴ اؾشبٴ ټب ٸ ٲٷبَ٣ي ٦ٻ زض اثشساي ثطٶبٲٻ زض اٲٹض اػشٳبٖي ٸ
ا٢شهبزي دبئيٵسط اظ ٲيبٶ٫يٵ ټؿشٷس ثٻ حس ٶهبة ٲشٹؾٍ ٦كٹض .
 - 2سٹؾٗٻ ٸ ثٽجٹز ٦يٟيز قطايٍ ٖٳٹٲي ظٶس٪ي ٲطزٰ قبٲ٭ ثٽجٹز سٹظيٕ زضآٲس ٸ ططٸر ٸ ٦بټف يطيت ػيٷي .
 - 3انالح ؾيؿشٱ ٲبٮيبسي ثٷحٹي ٦ٻ اظ نبحجبٴ زضآٲسټبي ثبال ٲبٮيبر ٲشٷبؾت ٸ سهبٖسي اذص قٹز .
 - 4ػٯٹ٪يطي اظ زضآٲسټبي ٦بشة ٸ ٚيط ٢بٶٹٶي ٸ ثبزآٸضزٺ يب ٶبقي اظ اٲشيبظار ٶبثؼب .
 - 5سٗٳيٱ٪ ،ؿشطـ ٸ ثٽجٹز ٶٓبٰ سأٲيٵ اػشٳبٖي ثٹؾيٯٻ سأٲيٵ ٲٷبثٕ اظ ٲح٭ ثٹزػٻ ٖٳٹٲي ثٻ ٲٷٓٹض دطزاذز ٲؿشٳطي ثٻ ا٢كبض ٶيبظٲٷس ،ظٶبٴ ٸ ٦ٹز٦بٴ ثي ؾطدطؾز
ٸ ٲٗٯٹٮيٵ سٹؾٗٻ ثيٳٻ ټبي اػشٱاٖي ٸ ٢طاض زازٴ ټٳٻ ا٢كبض ٲطزٰ سحز دٹقف ثيٳٻ ذسٲبر زضٲبٶي سب آذط ثطٶبٲٻ زٸٰ ٸ دطزاذز ؾٽٱ ؾطاٶٻ زٸٮز ٲُبث ١يٹاثٍ
٢بٶٹٴ ثيٳٻ ذسٲبر زضٲبٶي.
ٖ - 6ٷبيز ثٻ ٲٷبَ ١ٲحطٸٰ ٸ ضٸؾشبټب ثب اٸٮٹيز اقشٛب ،٬ثٽساقز ٸ آٲٹظـ ،سٹٮيس ٸ ٖٳطاٴ .
 - 7حٳبيز اظ ايظبض٪طاٴ ٸ ثؿيؼيبٴ ٸ ضظٲٷس٪بٴ ٸ ا٢كبض ٶيبظٲٷس ٸ آؾيتدصيط.
 - 8سحز دٹقف ٢طاض زازٴ ٦ٯيٻ ٦ٹز٦بٴ ٸ ٶٹػٹاٶبٴ الظٰ اٮشٗٯيٱ ٸ س٣ٹيز آٲٹظـټبي ٖٳٹٲي.
 - 9سأٲيٵ ثٽساقز ٖٳٹٲي ٸ ٪ؿشطـ ثيٳٻ ټٳ٫بٶي .
 - 10ثطٶبٲٻضيعي ٸ ايؼبز قطايٍ الظٰ ثطاي ح ّٟح٣ٹ ٠ٲهط٦ ٜٷٷس٪بٴ ٸ سٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ .
 - 11ػٽز زازٴ ٦ٳ٥ټبي اٶش٣بٮي زٸٮز زض ثٹزػٻ ٖٳٹٲي زض ٢بٮت ؾٹثؿيسټب ،ثركٹز٪ي ټبٖ ،ٹاضو ،ٲبٮيبر ٸ ؾبيط سؿٽيالر ٸ اٲشيبظار زض ضاؾشبي حٳبيز اظ ا٢كبض
آؾيتدصيط ٸ ٶيبظٲٷس ٸ ٲحطٸٲيز ظزايي .
 - 12اسربش سهٳيٳبر ؾبظ٪بض ػٽز ٲحطٸٲيزظزايي ٸ ضٖ ٕٞسٰ سٗبز٬ټبي ٲٷُ٣ٻاي زض ثطٶبٲٻټبي آٲبيف ؾطظٲيٵ.
 - 13سٹؾٗٻ اٲٷيز ً٢بيي ٸ سٗٳيٱ اٲٷيز ا٢شهبزي.
 - 14ؾٗي زض ػٽززټي ٸ ټسايز ؾٽٱ ٖٳسٺ ٲٷبثٕ ٲبٮي ثٻ ثرف ټبي اػشٳبٖي قبٲ٭ ٞطټٷ ،٩آٲٹظـ ٖٳٹٲي ،ثٽساقز ٸ زضٲبٴ ،آٲٹظـ ٖبٮي ٸ سح٣ي٣بر ٸ سطثيز
ثسٶي.
 - 2ضقس ًٞبئ٭ ثط اؾبؼ اذال ٠اؾالٲي ٸ اضس٣بء ٦ٳي ٸ ٦يٟي ٞطټٷٖ ٩ٳٹٲي ػبٲٗٻ اظ َطي: ١
 - 1ٲٗطٞي ٸ سطٸيغ قرهيز ،اذال ،٠ا٧ٞبض ٸ آطبض حًطر اٲبٰ ذٳيٷي(ضٺ)
 - 2ؾبظٲبٶسټي ٸ ؾيبؾز٪صاضي ټٳبټٷ ٩زض اٲط ٗٞبٮيزټبي ٞطټٷ٫ي زض ظٲيٷٻ ټبي اذال٢ي ٸ ٲٗٷٹي ػبٲٗٻ.
 - 3اٞعايف ٦ٳي ٸ ٦يٟي سٹٮيس ٸ درف ثطٶبٲٻ ټبي نساٸؾيٳب ثٻ ٖٷٹاٴ زاٶك٫بٺ ٖٳٹٲي ٦كٹض .
٪ - 4ؿشطـ آٲٹظـ ټبي ٲؿش٣يٱ زض ظٲيٷٻ ټبي اذال٢ي ،ٲٗٷٹي ثب سٹػٻ ثٻ ٶيبظټبي ٪طٸٺ ټبي ٲرشٯ ٝؾٷي ثٹيػٺ ٶؿ٭ ػٹاٴ ٸ ٶٹػٹاٶبٴ ٸ ٶيبظټبي ټط ٲٷُ٣ٻ.
٪ - 5ؿشطـ ٞطټٷ ٩ٸ اضظـ ٦بض ٸ قبيؿش٫ي ټبي ٞطزي ٸ اػشٳبٖي ثط ٲجٷبي ٲكبض٦ز ٖٳٹٲي .
 - 6دطٸضـ ضٸحيٻ ٲؽئٹٮيز دصيطي ،ٶٓٱ ٸ اٶًجبٌ ٸ سٗبٸٴ ٖٳٹٲي ٸ ټٳجؿش٫ي اػشٳبٖي .
 - 7سك٧٭ ٸ ؾبظٲبٶسټي ٲشٷبؾت زض سٳبٲي اض٪بٴټب ٸ ؾبظٲبٴټب ٸ ٶٽبزټبي ٲٹػٹز ٦ٻ ثٻ ٶحٹي زض اٲٹض ؾيبؾز ٪صاضي ،سهٳيٱ٪يطي ٸ اػطاييسجٯيٛبسي ٞ -طټٷ٫ي
٦كٹض ٗٞبٮيز زاضٶس.
٪ - 8ؿشطـ ٞطټٷ٢ ٩ٷبٖز ٸ نطٞٻ ػٹيي ،زٸضي اظ سؼٳ٭٪طايي ٸ اؾطا ٜٸ سجصيط زض ثرف ټبي ٖٳٹٲي ٸ ذهٹني ٸ اضائٻ اٮ٫ٹټبي ٲٷبؾت ظٶس٪ي .
 - 9ٸا٪صاضي ٗٞبٮيزټبي اػطاييٞ ،طټٷ٫ي ،ټٷطي ،ٸضظقي ثٻ ٲطزٰ ٸ س٣ٹيز ٲكبض٦ز ٖٳٹٲي ثب سٹػٻ ثٻ ؾيبؾز ٪صاضي ٸ سهٳيٱ٪يطي ٸ ٶٓبضرزٸٮز.
 - 10دطٸضـ ضٸحيٻ ټٳجؿش٫ي ٲٯي ٸ احشطا ٰ ثٻ ٢بٶٹٴ ٸ اضظـ ټبي اٶ٣الة اؾالٲي ،ح٢ ّٟساؾز ذبٶٹازٺ ٸ س٣ٹيز ضٸحيٻ ٲؿئٹٮيز دصيطي ٸٲكبض٦ز زض اٲٹض ؾيبؾي ٸ
اػشٳبٖي.
 - 11ټٳ٫بٶي ٦طزٴ ٸضظـ ٸ ٪ؿشطـ ٗٞبٮيز ټبي سطثيز ثسٶي ذهٹنبً ثيٵ ػٹاٶبٴ ثٻ ٲٷٓٹض دطٸضـ ػؿٱ ٸ ضٸح ٸ دطثبض ٦طزٴ اٸ٢بر ٞطاٚز ٖٳٹٰ ٲطزٰ.
 - 12سٹعٺ ٸيػٺ زض ثطٶبٲٻ ضيعيټب ٸ اذشهبل اٲ٧بٶبر ثٻ ٲؿبئ٭ سطثيز ثسٶي ٸ دط٦طزٴ اٸ٢بر ٞطاٚز ثبٶٹاٴ .
 - 13ٲكبض٦ز ثيكشط ظٶبٴ ٸ ثبٶٹاٴ زض اٲٹض اػشٳبٖيٞ ،طټٷ٫ي ،آٲٹظقي ٸ ا٢شهبزي ثب ح ّٟقئٹٶبر ذبٶٹازٺ ٸ اضظـ ټبي ٲشٗبٮي قرهيز اؾالٲيظٴ.
 - 14ثؿيغ ٦ٯيٻ اٲ٧بٶبر ٸ زؾش٫بٺټبي شيطثٍ زض ػٽز ضيكٻ ٦ٷي اٖشيبز ٸ ٲجبضظٺ ثب ٲٟبؾس اػشٳبٖي ٸ سٽبػٱ ٞطټٷ٫ي .
 - 15سالـ ثطاي قٷبذز سطٞٷسټب ،اثعاضټب ٸ قيٹٺ ټبي سٽبػٱ ٞطټٷ٫ي زقٳٵ ٸ ثطٶبٲٻ ضيعي ثطاي ٲ٣بثٯٻ ػسي ثب آٴ .
 - 16سٹػٻ ثٻ ؾبظٲبٶسټي ٸ سٹؾٗٻ ٗٞبٮيز ٲؿبػس ثٻ ٖٷٹاٴ دبي٫بٺ ټبي ضقس ًٞبئ٭ اذال٠ي ٸ اضظـټبي ٲٗٷٹي.
 - 17س٣سٰ دطٸضـ ثط آٲٹظـ زض اٲٹض ؾيبؾز ٪صاضي ،ثطٶبٲٻضيعي ٸ اػطاء زض ؾُٹح ٲرشٯ ٝآٲٹظقي ٸ ٦٭ ػبٲٗٻ .

 - 18اؾشٳطاض ٦ٳ٥ټبي ٲؿش٣يٱ زٸٮز ثٻ ثرف ٞطټٷ ٩ٸ س٣ٹيز ٸ سٹؾٗٻ آٴ .
 - 3ټسايز ػٹاٶبٴ ٸ ٶٹػٹاٶبٴ زض ٖطنٻ ټبي ايٳبٴ ٲصټجيٞ ،طټٷ ٩ذٹزي ،ذال٢يرٖ ،ٯٱ ،ټٷط ٸ ٞٵ ٸ سطثيز ثسٶي ٸ ٲٷبؾجبر اٶؿبٶي ،ذبٶٹاز٪ي ٸ اػشٳبٖي ٸ ٲكبض٦ز
زض نحٷٻټبي ٞطټٷ٫ي ،اػشٳبٖي ،ؾيبؾي ٸ ا٢شهبزي اظ َطي: ١
 - 1س٣ٹيز س٧ٟط ٸ ٪طايفټبي اؾالٲي،ايٳبٴ ٲصټجي ٸ سطٚيت ثٻ ٖٳ٭ نبٮح ٸ سكٹي ١ثٻ اٶؼبٰ ٞطائى زيٷي ٸ سٗٓيٱ قٗبئط ٲصټجي .
 - 2سطٸيغ ضٞشبض ٲٷبؾت ٞطزي ،ذبٶٹاز٪ي ٸ اػشٳبٖي ٸ ٲجبضظٺ ثب ضٸاع اٮ٫ٹټبي ٶبټٷؼبض ضٞشبضي ٶبقي اظ سطاٸـ ٞطټٷ٫ي ثي٫بٶٻ .
 - 3ٲٗطٞي اثٗبز ٪ٹٶب٪ٹٴ ؾيطٺ اټ٭ ثيز "ٖٯيٽٱاٮهٯٹٺْ ٸاٮؿالٰ" ثٻ ٖٷٹاٴ اٮ٫ٹټبي ٲشٗبٮي ضٞشبض ٞطزي ٸ اػشٳبٖي .
 - 4اضس٣بء ثيٷف اٖش٣بزي ٸ ؾيبؾي زض ظٲيٷٻ اٲبٲز ٸ ضټجطي ػبٲٗٻ اؾالٲي.
 - 5اټشٳبٰ ثٻ اٲط دطٸضـ ضٸح ذال٢يز ،ٶٹآٸضي زض ظٲيٷٻ ټبي ٖٯٳي ٞطټٷ٫ي ،ټٷطي.
 - 6ثطٶبٲٻضيعي ثطاي ٦ك ٝٸ دطٸضـ اؾشٗسازټبي زضذكبٴ ٸ ثطػؿشٻ ٸ ټسايز آٶٽب زض ظٲيٷٻ ټبي ٲٹضز ٶيبظ ٦كٹض ٸ ػٯٹ٪يطي اظ ٞطاض ٲٛعټب .
 - 7آ٪بٺ ؾبذشٵ ػٹاٶبٴ ٶؿجز ثٻ ٲٹاضيض ٚٷي ٞطټٷ٫ي ،اؾالٲي ٸ ٲٯي ٸ ٲجبضظٺ ثب ضٸحيٻ ح٣بضر ٸ اظ ذٹز ثي٫بٶ٫ي زض ثطاثط ٞطټٷٚ ٩طة .
 - 8آقٷب ؾبذشٵ ػٹاٶبٴ ثب ٖٯٹٰ ٸ ٞٷٹٴ ػسيس سٹأٰ ثب سٗٽس ٶؿجز ثٻ اضظـ ټبي اؾالٲي.
 - 9س٣ٹيز حؽ ذٹز اس٧بئي ٸ اٖشٳبز ثٻ ٶٟؽ ٸ اٚشٷبٰ ٞطنز ټبي قٛٯي.
 - 10س٣ٹيز ثٷيٻ ٖٯٳي ٸ س٧ٟط ٶ٣بزاٶٻ ٸ سكٹي ١ثٻ ٲُبٮٗٻ ٸ ٦شبثرٹاٶي .
 - 11قٷبؾبٶسٴ زقٳٷبٴ زاذٯي ٸ ذبضػي ٸ س٣ٹيز ضٸح ٲ٣بٸٲز زض ثطاثط سٽبػٱ ٞطټٷ٫ي ٸ ٲٟبؾس اػشٳبٖي ٸ ثعټ٧بضي .
 - 12ثطٶبٲٻضيعي ثطاي اؾشٟبزٺ ٲُٯٹة اظ اٸ٢بر ٞطاٚز.
 - 13سٹػٻ الظٰ ثٻ ؾالٲز ػؿٱ ٸ ٶكبٌ ضٸح ٸ ح ّٟقبزا ثي ٸ َطاٸر ػٹاٶي اظ َطي ١سٹؾٗٻ ٸضظـ ټٳ٫بٶي .
 - 14سطٚيت ٶؿجز ثٻ اظزٸاع ٸ سك٧ي٭ ذبٶٹازٺ ثب سؿٽي٭ قطايٍ ،سٗسي٭ سٹٗ٢بر٦ ،بټف سكطيٟبر ٸ آ٪بټي ٶؿجز ثٻ ضٸـ ټبي ٸ ٲٗيبضټبي قطٖي زضاٶشربة ټٳؿط
ٸ ح٣ٹ ٠ذبٶٹازٺ.
 - 15ايؼبز ظٲيٷٻټبي الظٰ ػٽز ٲكبض٦ز ٗٞب ٬ػٹاٶبٴ زض اٲٹض ؾيبؾي ،اػشٳبٖي ٸ ا٢شهبزي ٸ س٣ٹيز ضٸحيٻ سٗبٸٴ ٸ ٲؿئٹٮيز دصيطي.
 - 4اٞعايف ثٽطٺٸضي اظ َطي:١
٪ - 1ؿشطـ ٞطټٷ٦ ٩بض ٸ سٹٮيس ٸ س٣ٹيز ٸػساٴ ٦بضي ثٻ ٲٷٓٹض اٞعايف ثٽطٺ ٸضي اظ ٶيطٸي اٶؿبٶي.
 - 2اؾشٟبزٺ ټط چٻ ثٽشط اظ ٲٷبثٕ ٸ اٲ٧بٶبر ٸ ٶيطٸي اٶؿبٶي ٸ سرهيم ثٽيٷٻ آٴ ثب سٹػٻ ثٻ يطايت ٸ اٸٮٹيشٽبي ٲٷٓٹض قسٺ زض ثطٶبٲٻ ٸ سٹػيٽبر الظٰ .
 - 3ٶٓبضر ٸ اضظيبثي ٲؿشٳط ٸ دي٪يط زض ػٽز حؿٵ اػطاي ثطٶبٲٻ ټب ٸ ثطضؾي ٶشبيغ.
 - 4سٷٓيٱ ظٲبٴثٷسي الظٰ ثطاي َطح ټب ٸ دطٸغٺټب ٸ سأ٦يس ثط ٦بټف ٢يٳز سٳبٰ قسٺ سٹٮيسار ٸ ٦بالټبي زاذٯي ٸ ذسٲبر ٖٳٹ ٲي ٦كٹض.
 - 5اٞعايف ٦بضآئي زؾش٫بٺټبي اػطائي ٸ ٦بټف ټعيٷٻ ټبي ٖٳٹٲي ٸ ٦بضآٲس ٶجٹزٴ زؾش٫بٺ ټبي ازاضي ٸ اػطائي ٦كٹض.
 - 6ػٯٹ٪يطي اظ ضيرز ٸ دبـ ٸ اؾطا ٜٸ سجصيط زض ثٹزػٻ ټبي ٖٳٹٲي ٸ زؾش٫بٺ ټب ،قط٦زټب ٸ ٲإؾؿبر زٸٮشي ،ثبٶ ٥ټب ٸ ٶٽبزټبي اٶ٣الة اؾالٲي.
 - 7سأ٦يس ثط سطثيز ٸ اٶشربة ٲسيطاٴ قبيؿشٻ ٸ ٦بضآٲس ٸ ٶٓبضر ثط ٖٳٯ٧طز آٶٽب ٸ اٖٳب ٬ؾيبؾز ټبي سٷجيٽي ٸ سكٹي٣ي ثٻ ٲٷٓٹض اٞعايف ٦بضآئي .
 - 8انالح ؾيؿشٱ ح٣ٹ ٠ٸ زؾشٳعز ثط ٲجٷبي َطح ٦بضاٶٻ ٸ ثٽطٺ ٸضي ٲشٷبؾت ثب قطايٍ ا٢شهبزي ٦كٹض .
 - 9انالح ؾيؿشٱ ػٳٕآٸضي ٸ دطزاظـ آٲبض ٸ اٌالٔ ضؾبٶي ثٻ نٹضر ٲشٳط٦ع .
 - 10سكٹي ١ٸ سطٚيت ٲهط ٜػبٲٗٻ ثٻ ؾٳز اؾشٟبزٺ ثٽيٷٻ اظ ٲٷبثٕ اظ َطي ١ٲطا٦ع ٲرشٯ ٝآٲٹظقيٞ ،طټٷ٫ي ،سجٯيٛي ٸ ا٢شهبزي .
 - 11س٧يٻ ثط اؾشٟبزٺ ثٽيٷٻ اظ اٶطغي ٸ ػٯٹ٪يطي اظ اسال ٜآٴ .
 - 12ايؼبز ٸ س٣ٹيز ؾيؿشٱټبي ٦ٷشط٦ ٬يٟيز .
٦بض٪يطي س٧ٷٹٮٹغي ٲٷبؾت ثب سٹػٻ ثٻ قطايٍ اقشٛب ٬ٶيطٸي اٶؿبٶي ،ؾطٲبيٻ ٸ ٲٹاز اٸٮيٻ .
 - 13سأ٦يس ثط ة
٪ - 14ؿشطزٺسط ٦طزٴ زاٲٷٻ اٶشربة ٲسيطاٴ ٸ سٹػٻ ثٻ سٹاٶٳٷسي ټبي ٞطزي آٶٽب ثب ضٖبيز انٹ ٬اٖش٣بزي .
 - 5سطثيز ٶيطٸي اٶؿبٶي ٲٹضز ٶيبظ اظ َطي: ١
٪ - 1ؿشطـ آٲٹظـ ټبي ٞطټٷ٫ي ،اٖش٣بز يٖ ،ٯٳيٞ ،ٷي ،سرههي ٲٹضز ٶيبظ ٦كٹض ثٻ ٸيػٺ زض ؾُٹح ٦بضقٷبؾي اضقس ٸ ز٦شطا .

 - 2اضس٣بي ٦يٟي ٶٓبٰ آٲٹظقي ٦كٹض.
 - 3اؾشٟبزٺ ټط چٻ ثيكشط اظ ْطٞيز ټبي ٲطا٦ع ٖٯٳي ٸ سح٣ي٣بسي ٦كٹض .
 - 4سٹػٻ الظٰ ثٻ ٖٯٹٰ ٸ ٞٷٹٴ ٸ س٧ٷٹٮٹغي ٲٹضز ٶيبظ .
 - 5سأ٦يس ثط ٲكبض٦ز ٸ ټٳ٧بضي ټط چٻ ثيكشط ٲطزٰ زض اٲٹض آٲٹظقي ٞٷي ٸ سجييٵ ٶ٣ف آٲٹظـ ٸ سطثيز ٶيطٸي اٶؿبٶي زض ضٸٶس ضقس ٸ سٹؾٗٻ ػبٲٗٻ .
 - 6ثط٢طاضي ضاثُٻ ټط چٻ ثيكشط ثيٵ ٲطا٦ع ٖٯٳي ،سح٣ي٣بسي ٦كٹض ٸ ٲطا٦ع سٹٮيسي نٷٗشي .
 - 7ثٽبزازٴ ثٻ آٲٹظـټبي ٞٷي ،حطٞٻ اي ٸ سطثيز ٶيطٸي اٶؿبٶي ٲبټط ٸ ٶيٳٻ ٲبټط ٸ س٧ٳي٭ حٯ٣ٻټبي ٲ٣ٟٹزٺ ٲٹضز ٶيبظ ثرف ټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ زض ظٲيٷٻ ٶيطٸي اٶؿبٶي.
 - 8سأ٦يس ثط اؾشٟبزٺ اظ اٲ٧بٶبر ٖٳٹٲي ٸ ضؾبٶٻ ټبي ٪طٸټي ػٽز س٣ٹيز ثطٶبٲٻ ټبي آٲٹظقي ٸ دطٸضقي ،اػطاي قيٹٺ ټبي نحيح آٲٹظقي ،ټٳبټٷ٫ي زض ثطٶبٲٻټبي
آٲٹظقي ٸ دطٸضقي زض ضاؾشبي اټسا ٜثطٶبٲٻ.
 - 9ايؼبز ٶٓبٰ اضظقيبثي ٸ ثبظٶ٫طي ٸ انالح س٧ٳي٭ ثطٶبٲٻ ټبي آٲٹظقي ٸ اؾشٟبزٺ اظ ٸؾبئ٭ ٦ٳ ٥آٲٹظقي ،نسا ٸ ؾيٳب ٸ س٧ٷٹٮٹغي ټبي ٲٷبؾتػٽز سأٲيٵ ٶيبظټبي
زاذٯي ٸ ثط٢طاضي اضسجبٌ ثيٵ ثرف ټبي آٲٹظقي ٸ ٶيبظټب ٸ نٷبيٕ زاذٯي.
 - 10ثٽجٹز قبذم ټبي ٦ٳي ٸ ٦يٟي ٸ اٞعايف زضنس ؾٽٱ اٖشجبضار ثرف ټبي آٲٹظـ ٸ دطٸضـٞ ،ٷي ٸ حطٞٻ اي ٸ آٲٹظـ ٖبٮي.
 - 11حٳبيز اظ ٦بزض آٲٹظقي ٦كٹض زض ضاؾشبي اٞعايف ٦بضآئي ٸ ػصة ٲشرههيٵ ايطاٶي ذبضع اظ ٦كٹض .
 - 12س٣ٹيز ػٷجٻټبي ٞطټٷ٫ي زاٶف آٲٹظاٴ ٸ زاٶكؼٹيبٴ ٸ سٗٳي ١ٲٗطٞز زيٷي ٸ اضظـ ټبي اؾالٲي.
 - 13ثبظٴ٪طي زض ؾيؿشٱ آٲٹظقي ٦كٹض ٸ ث٧بض٪يطي اٖشجبضار زض ػٽز اٞعايف ثبظزټي ٖٯٳي ٸ اضس٣بء ٦يٟيز آٲٹظـ ٸ دطٸضـ .
 - 14سأ٦يس ثط ٞطاټٱ ٶٳٹزٴ ظٲيٷٻ ټبي الظٰ ٸ ٦بٞي ثطاي ضقس ٸ سطثيز ٶيطٸي اٶؿبٶي ٲٷبَ ١ٲحطٸٰ ٸ ضٸؾشبيي ٦كٹض .
 - 15س٣ٹيز ٸ ٪ؿشطـ آٲٹظـ ټبي ٖٯٳي  -اٖش٣بزي زاٶكغ ٸيبٴ ٸ َالة ٲؿٯٳبٴ ذبضػي زض زاذ٭ ٦كٹض .
 - 16ايؼبز ظٲيٷٻټبي الظٰ ثطاي اضس٣بء ؾُح ٖٯٳي ٸ ٞطټٷ٫ي ٸ ازاٲٻ سحهي٭ ٲٗٯٳبٴ ٦كٹض .
 - 17ايؼبز ظٲيٷٻ قٷبؾبئي ٸ ضقس ٶيطٸټبي ػسيس ٸ ػٹاٴ ٦كٹض زض يٞ ٥طآيٷس سطثيز ،اضظقيبثي ٸ اضس٣بء آٴ ټب.
 - 18سأٲيٵ ظٲيٷٻ ايؼبز ٦بزض ٸؾيٕ ٲسيطاٴ.
 - 6ضقس ٸ سٹؾٗٻ دبيساض ا٢شهبزي ثب ٲحٹضيز ثرف ٦كبٸضظي اظ َطي: ١
 - 1سأ٦يس ټط چٻ ثيكشط ثط ٶ٣بٌ ٢ٹر زضٸٶي ا٢شهبز ٦كٹض ٸ ايؼبز ٲ٧بٶيعٰ ټبي ٲٷبؾت ػٽز س٣ٹيز ثٷيٻ ټبي زاذٯي آٴ ثٻ ػبي اس٧بء ثٻ ضقس اٮ٣بئي حبن٭ اظ زضآٲس
ٶٟز.
 - 2ايؼبز قطايٍ ٲٷبؾت ػٽز اٞعايف دؽاٶساظ ٲٯي ٸ ؾطٲبيٻ٪صاضي آٴ زض ثرف ټبي ٲٹضز ٶيبظ ٦كٹض .
 - 3سأ٦يس ثط س٧ٳي٭ َطح ټبي ٶيٳٻ سٳبٰ سٹٮيسي ،نٷٗشي ٸ ټسايز ٲٷبثٕ ٖٳٹٲي ثٻ ؾٳز َطح ټبي ظٸز ثبظزٺ ٸ ٦ٹچ ٥ٲٷُ٣ٻ اي.
 - 4سالـ زض ػٽز ثطٶبٲٻ ضيعي ٸ ايؼبز سٗبز ٬ٸ سٹاظٴ ٲٷُ٣ٻ اي ثب سٹػٻ ثٻ ٲعيز ټبي ٶؿجي ټط ٲٷُ٣ٻ ٸ سؼٽيع ٦بٶٹٴ ټبي سٹؾٗٻاي اظ َطي٪ ١ؿشطـَطٞيزټبي
ظيطثٷبئي ٸ سٹٮيسي ثب سٹػٻ ثٻ ٢بثٯيز ټب ٸ قطايٍ ټط ٲٷُ٣ٻ.
٦ - 5بټف سهسي ٸ اٶحهبضار زٸٮشي ،ؾبظٲبٴ ټب ٲإؾؿبر ٸاثؿشٻ ثٻ زٸٮز ٸ ٶٽبزټبي اٶ٣الة اؾالٲي.
 - 6اٞعايف اؾشٟبزٺ ٸ ثٽطٺٸضي اظ ٲٷبثٕ ٖٳٹٲي ٦كٹض زض ؾُح آحبز ٲٯز.
 - 7ثٽطٺثطزاضي ثٽيٷٻ اظ ْطٞيز ټبي ٲٹػٹز زض ٦ٯيٻ ظٲيٷٻ ټب.
ٖ - 8ٷبيز ٸيػٺ ثٻ نٷبيٕ سجسيٯي ٸ ٸاثؿشٻ ثٻ ثرف ٦كبٸضظي .
 - 9سأ٦يس ثط س٧ٳي٭ ذُٹٌ ٸ ظٶؼيطٺ ټبي سٹٮيسي ،نٷٗشي.
 - 10سٷٓيٱ حط٦ز ٸ ثطٶبٲٻ ثرف ټبي ٲرشٯ ٝا٢شهبزي اٖٱ اظ آة ،نٷٗز ،اٶطغي ،حٲ٭ ٸ ٶ٣٭ ،ثبظض٪بٶي ٸ ثبٶ ٥ټب زض ػٽز س٣ٹيز ثرف ٦كبٸضظي .
 - 11اٸٮٹيز زض سأٲيٵ اٖشجبضار ٖٳطاٶي ٞهٹ ٬آة ٸ ٦كبٸضظي ٸ ٲٷبثٕ َجيٗي ٸ اٞعايف ؾٽٱ سؿٽيالر ثبٶ٧ي اضظاٴ ٸ ؾٽ٭ اٮٹنٹ ٬ٸ ايؼبز ٸ س٣ٹيز ٲإؾؿبر ٲبٮي ٸ
اٖشجبضي ٚيط زٸٮشي زض ثرف ٦كبٸضظيٖ ،ٷبيز ٸيػٺ ثٻ نٷبيٕ ستزيٯي ٸ ثؿشٻ ثٷسي ٲحهٹالر ٦كبٸضظي ٸ سٳط٦ع سسضيؼي ٗٞبٮيزټبي زٸٮز زض ثرف ٦كبٸضظي زض
سح٣ي٣بر ٸ سطٸيغ ٸ آٲٹظـ ،ٸ ٸا٪صاضي اٲٹض سٹٮيسي ٸ سٹظيٗي ٸ حشي االٲ٧بٴ ؾبيط اٲٹض ثٻ ٲطزٰ ٸ سأ٦يس ثط اٞعايف سٹٮيس زض ٸاحس ؾُح ٸ ثبال ثطزٴ ضاٶسٲبٴ آثيبضي .
 - 12سأٲيٵ ثٻ ٲٹ ٕ٢ٸ ٤اٞي ٶٽبزٺ ټب ٸ ٲبقيٵ آالر ٦كبٸضظي ٸ اٖالٰ ثٻ ٲٹ٢ ٕ٢يٳز ټبي سًٳيٷي ثب ٲ٧بٶيعٰ ٲٷبؾت ٢يٳز ٪صاضي ،سٗييٵ سٗطٞٻ ټبي٪ٳط٦ي زض ضاؾشبي
حٳبيز اظ سٹٮيس زاذٯي ٸ ٦بټف ٶ٣ف ٸاؾُٻ ټب زض ٖطيٻ ٲحهٹالر ،اؾشٳطاض ؾٹثؿيس ٸ ٲٗبٞيز ټبي ٲبٮيبسي ،اٸٮٹيز ثٻؾطٲبيٻ٪صاضي زض ثرف ٦كبٸ ضظي ٶؿجز ثٻ
ؾبيط ثرفټب ،اػطاي ثيٳٻ سٹٮيسار ٦كبٸضظي ٸ سأٲيٵ اػشٳبٖي سٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ ٦كبٸضظي ٸ ضٸؾشبئيبٴ .
 - 13حٟبْز ،احيبء ٸ ثٽطٺثطزاضي اظ ػٷ٫٭ ټب ٸ ٲطاسٕ ٸ ٲٷبثٕ زضيبئي ٸ آثعيبٴ زاذٯي ٦كٹض ثب ٲكبض٦ز ٲطزٲي ٸ ايؼبز ٲسيطيز ټبي ٲٷبؾت ،سٹػٻ ثٻ ٖٳطاٴ ٸ سٹؾٗٻ ٸ
ثٻ ؾبظي ضٸؾشبټب ،سأٲيٵ ٶيطٸي اٶؿبٶي ٲشرهم ٲٹضز ٶيبظ ٸ ٞطاټٱ ٶٳٹزٴ اٲ٧بٶبر ٸ سؿٽيالر ٲٷبؾت نبزضاسي سٹٮيسار ٦كبٸضظي ٸ سك٧ي٭ قٹضاي ٖبٮي ٦كبٸضظي

ثٻ ٲٷٓٹض اضائٻ ديكٷٽبزټبي الظٰ ػٽز ټٳبټٷ٫ي ٸ ٶٓبضر ثط سح ١٣اټسا ٜثرف ٦كبٸضظي .
ضزاضي نحيح اظ ٲٷبثٕ سؼسيس قٹٶسٺ ٸ آثعيبٴ .
 - 14سالـ ػٽز ح ،ّٟاحيبء ،سٹؾٗٻ ٸ ثٽطٺ ة
 - 15سٷٓيٱ ثبظاضټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ ؾطٲبيٻ٦ ،بض٦ ،بال ،سؼبضر ٸ ذسٲبر ،دٹٮي ٸ ٲبٮي ٸ ثٹضؼ .
 - 16سٗييٵ اؾشطاسػي ٸ اٸٮٹيزثٷسي ٗٞبٮيز ټبي ا٢شهبزي ٸ سؼبضي زض ضاؾشبي اٮ٫ٹي سٗييٵ قسٺ .
ٮ ٝؾيبؾز ٪صاضي ،سهٳيٱ ٪يطي ٸ اػطائي ٲبٮي ٸ دٹٮي زض ضاؾشبي اټسا ،ٜاٸٮٹيز ټب ٸ اؾشطاسػيسٗييٵ قسٺ.
 - 17ايؼبز ټٳبټٷ٫ي ٸ ؾبظ٪بضي ثيٵ ثرف ټبي ٲرز
 - 18سأ٦يس ثط ؾبذز ٸ سٹٮيس زاذٯي زض ٦ٯيٻ ظٲيٷٻ ټب ٸ ٲكطٸٌ ثٹزٴ ټط ٶٹٔ ٢طاضزاز ثب ذبضع ثٻ ٖسٰ اٲ٧بٴ ؾبذز زض زاذ٭ ٸ ثٻ نٹضر ٲكبض٦ز .
 - 7انالح ؾبذشبض ٶٓبضسي ،اػطائي ٸ ً٢بئي ٦كٹض زض ػٽز سح ١٣اټسا ٜثطٶبٲٻ اظ َطي: ١
 - 1ايؼبز ٶٓٱ ٸ اٶًجبٌ ازاضي ٸ حص ٜزؾش٫بٺ ټبي ٲٹاظي ٸ اٖٳب ٬ٶٓبضر ز٢ي ١ثط ٖٳٯ٧طز ؾبظٲبٴ ټب ٸ قط٦زټبي زٸٮشي ،ثبٶ٥ټب ٸ قٽطزاضيٽب.
 - 2سٳط٦عظزائي ٸ حص ٜثٹضٸ٦طاؾي ازاضي ٸ اؾشٟبزٺ اظ ضٸـ ټبي ؾبزٺ ثطاي اٶؼبٰ اٲٹض ٲطثٹٌ ٸ ٸا٪صاضي ټط چٻ ثيكشط ٦بض ثٻ اؾشبٶٽب .
 - 3ثٽجٹز سط٦يت ٶيطٸي اٶؿبٶي اظ َطي ١اٞعايف ٶؿجز ٶيطٸټبي ٲشرهم ٸ  ...ٶؿجز ثٻ ٶيطٸټبي ذسٲبسي ٸ دكشيجبٶي ٸ ...
 - 4ٲجبضظٺ ثب ٞؿبز ازاضي ٸ اػطاي نحيح ٶٓبٰ سكٹي ١ٸ سٷجيٻ .
 - 5انالح سك٧يالر ازاضي ٸ ؾبظٲبٴ ثب ػٽز٪يطي ثط اؾبؼ ٸا٪صاضي ٦بضټبي ٲطثٹٌ ثٻ ثرف ټبي ذهٹني ٸ سٗبٸٶي ٸ س٣ٹيز ٲطا٦ع اؾشبٶي .
 - 6ثٽيٷٻ ؾبظي ٶٓبٰ سهٳيٱ ٪يطي ،ؾيبؾز ٪صاضي ثب ټس٦ ٜبضآئي الظٰ ٸ ٖسٰ سساذ٭ زض ٸْبي ٝٸ ٗٞبٮيز ټبي ٲٹاظي.
 - 7سسٸيٵ حسٸز ٸْبي ٝزٸٮز زض اٖٳب ٬حب٦ٳيز ٸ سهسي ثب ػٽز ٪يطي س٣ٹيز ٸاحزټبي ٲؿئٹ ٬اٖٳب ٬حب٦ٳيز ٸ ٦بټف ٸْبي ٝسهسي سب حس يطٸضر.
 - 8ثبظٶ٫طي ٸ انالح ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضار ػٽز سؿٽي٭ ٸ سؿطيٕ ټط چٻ ثٽشط اٲٹض .
 - 9ثطٶبٲٻضيعي ٸ انالح ٶٓبٰ سٽيٻ ٸ اػطاي َطح ټبي ٖٳطاٶي ثٻ ٲٷٓٹض سؿٽي٭ ٸ ظٲبٴ ثٷسي ٸ ثٽطٺثطزاضي ٲُٯٹة.
 - 10سٛييط ٶٓبٰ ثطٶبٲٻضيظي ٲشٳط٦ع ثٻ ؾٹي ثطٶبٲٻ ضيعي ٚيط ٲشٳط٦ع زض اٲٹض ؾيبؾز ٪صاضي ،سهٳيٱ٪يطي ،اٸٮٹيزثٷسي ،اػطا ٸ ٶٓبضر.
 - 11سأ٦يس ثط اقشٛب ٬اٞطازي ٦ٻ زض ضاثُٻ ثب انالح ؾبذشبض ازاضي ،قٛ٭ ذٹز ضا اظ زؾز ٲي زټٷس.
 - 12اٶؿؼبٰ ٸ ټٳبټٷ٫ي ثيٵ ٸاحسټبي ازاضي ٸ ؾبظٲبٶسټي ٦بضآ .
 - 8س٣ٹيز ٲكبض٦ز ٖبٲٻ ٲطزٰ ٸ اسربش سساثيط الظٰ ثطاي ٶٓبضر قبيؿشٻ ٸ ديٹؾشٻ ثط اػطاي ثطٶبٲٻ اظ َطي: ١
 - 1سكٹي ١ٸ حٳبيز اظ ايؼبز سك٧٭ ټبي سرههي زض ظٲيٷٻټبي ٲرشٯ.ٝ
 - 2سٹؾٗٻ ٶ٣ف ٲطزٰ زض اٲٹض ٞطټٷ٫ي اظ َطي ١انالح ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضار ٸ ضٸـ ټب ٸ حٳبيزټبي ٲبٮي ٸ اٖشجبضي اظ ٗٞبٮيزټبي ٞطټٷ٫ي.
٪ - 3ؿشطـ ٞطټٷ ٩اٲط ثٻ ٲٗطٸ ٜٸ ٶٽي اظ ٲٷ٧ط .
 - 4ايؼبز قٹضاټبي اؾالٲي اؾشبٴ ٸ قٽطؾشبٴ ٸ قٽط ٸ زټؿشبٴ ٸ ضٸؾشب ٸ ٶٓبضر ايٵ قٹضاټب ثط ٦ٯيٻ اٲٹض ٖٳطاٶيٞ ،طټٷ٫ي ،اػطائي ٸ ا٢شهبزي ٲحسٸزٺ ايٵ قٹضاټب.
 - 5ٸا٪صاضي ثركي اظ ٗٞبٮيزټبي ا٢شهبزي ٸ اعضائي ٸ ٖٳطاٶي زٸٮز ثٻ ٲطزٰ ٦ٻ ثٻ اٖٳب ٬حب٦ٳيز زٸٮز ٮُٳٻ ٲي ظٶس.
 - 6ث٧بض٪يطي ٶيطٸټبي الي ،١اٲيٵ ٸ ٲشٗٽس ػٽز ٶٓبضر ٲؿشٳط ثط اػطاي ثطٶبٲٻ ٸ ػٯٹ٪يطي اظ اٖٳب ٬ؾٯي٣ٻ ټبي ٞطزي ٸ ثركي .
 - 9سالـ زض ػٽز ٦بټف ٸاثؿش٫ي ا٢شهبز ٦كٹض ثٻ زضآٲسټبي حبن٭ اظ ٶٟز ٸ سٹؾٗٻ ثيف اظ ديف نبزضار ٚيط ٶٟشي اظ َطي: ١
 - 1اؾشٟبزٺ حسا٦ظط اظ ْطٞيز ټبي ٲٹػٹز ٲبٮيبسي ٦كٹض.
 - 2سٗييٵ حسٸز ٸ ٲيعاٴ ٗٞبٮيز ټبي ټط ي ٥اظ ثرفټبي زٸٮشي ،سٗبٸٶي ٸ ذهٹني زض نبزضار .
 - 3انالح ٢بٶٹٴ نبزضار ٸ ٸاضزار ٸ اسربش ؾيبؾزټبي اضظي ٸ سٗطٞٻاي ٲٷبؾت ثطاي طجبر ؾيبؾزټب ٸ سكٹي ١نبزضار.
 - 4حٳبيز اظ ؾطٲبيٻ ٪صاضي زض ػٽز اٞعايف اضظـ اٞعٸزٺ نٷبيٕ سجسيٯي ٦كبٸضظي ٸ ٲٗسٶي ٸ نٷٗشي ٸ حٳبيز اظ نبزض٦ٷٷس٪بٴ ثب ٞطاټٱ ٶٳٹزٴ سؿٽيالر ٸ اضائٻ
ذسٲبر ٸ اَالٖبر ٲٹضز ٶيبظ.
 - 5س٣ٹيز ثبٶ ٥سٹؾٗٻ نبزضار زض ػٽز ٦ٳ ٥ثٻ نبزض٦ٷٷس٪بٴ .
 - 6اسربش ؾيبؾزټبي اٖشجبضي ٸ ٲبٮيبسي ٲٷبؾت ػٽز نبزضار
 - 7ٶٓبضر ٸ اضظيبثي ٲؿشٳط ثط اٲٹض نبزضار ٚيط ٶٟشي .
 - 8اذشهبل ؾٽٳي اظ سٹٮيسار ثٻ نبزضار.

 - 9اؾشٟبزٺ اظ ٲٹاز اٸٮيٻ ٲطٚٹة زض ٦بالټبي نبزضاسي.
 - 10اؾشٟبزٺ اظ ثؿشٻثٷسيټبي ٲُٯٹة ثطاي نبزضار
 - 11اٶُجب ٠اؾشبٶساضزټب ثب ؾٯي٣ٻ ٦كٹضټبي ٸاضز٦ٷٷسٺ .
 - 12ٲجبضظٺ ثب نبزضار ٢بچب ٠اظ َطي٦ ١ٷشط ٬ٲجبزي ٸضٸزي ٸ ذطٸػي ٸ ٲطظټب .
 - 13سٹؾٗٻ ٲجبزالر سٽبسطي ٚيط ٶٟشي .
 - 14سك٧ي٭ ٸ س٣ٹيز اسحبزيٻ ټب ٸ سٗبٸٶيټبي نبزضاسي.
 - 15اؾشٟبزٺ ٲإطط اظ ٲٷبَ ١آظاز سؼبضي ثطاي سٹؾٗٻ نبزضار ٸ نبزضار ٰػسز .
 - 16ٲٷؿؼٱ ٶٳٹزٴ سك٧يالر ٲٹػٹز زض اٲٹض نبزضار .
 - 17اؾشٟبزٺ ثيكشط اظ ْطٞيز ټبي سٹٮيسي (٦كبٸضظي ٸ نٷٗشي ) ثطاي نبزضار.
ٗٞ - 18ب٦ ٬طزٴ زٞبسط ٶٳبيٷس٪ي ټبي ذبضع اظ ٦كٹض ٸ ؾٟبضسربٶٻ ټبي ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ثطاي نبزضار .
 - 19اؾشٟبزٺ اظ ٸؾبي٭ اضسجبٌ ػٳٗي ٦كٹ ضټبي ذبضػي ثطاي ثبظاضيبثي ٸ سجٯيٛبر.
 - 20ثبظثيٷي قطح ٸْبي ٝؾبظٲبٴ ټبي ٲطسجٍ ثب نبزضار ٸ حص ٜا٢ساٲبر ٲٹاظي ٸ ٦بټف ثٹضٸ٦طاؾي زؾز ٸ دب٪يط .
ٗٞ - 21ب٦ ٬طزٴ اقربل ح٣ي٣ي ٸ ح٣ٹ٢ي زض اٲط سؼبضر ذبضػي سحز ٶٓبضر زٸٮز زض ٲحسٸزٺ ٢بٶٹٴ نبزضار ٸ ٸاضزار ٸ ػٯٹ٪يطي اظ ايؼبز اٶحهبض زض اٲط ٸاضزار.
 - 22ايؼبز سؿٽيالر الظٰ ثطاي نسٸض يٳبٶز ټبي اضظي ػٽز قط٦ز ټبي زاذٯي ٦ٻ زض ٲٷب٢هٻ ټبي ثيٵاٮٳٯٯي ثطٶسٺ ٲي٪طزٶس.
 - 23ايؼبز سؿٽيالر الظٰ ػٽز ذطٸع ٲٹ٢ز ٲبقيٵ آالر ٸ ؾبيط سؼٽيعار ٸ ٮٹاظٲي ٦ٻ ثطاي اٶؼبٰ دطٸغٺ ټبي ٖٳطاٶي سٹؾٍ ديٳبٶ٧بضاٴ ز اذٯي زض٦كٹضټبي زاذٯي
ٲٹضز ٶيبظ اؾز.
 - 24ثط٢طاضي ٲكٹ٠ټبي نبزضاسي زض نٹضر ٮعٸٰ .
ٖ - 25ٹزر ح٣ٹ ٠ٸ ٖٹاضو ٪ٳط٦ي ٦بالټبي نبزضاسي .
 - 26س٣ٹيز نٷسٸ ٠يٳبٶز نبزضار ٸ ايؼبز ؾيؿشٱ ثيٳٻ نبزضاسي .
٦ - 27ٳ ٥ثٻ ثبظاضيبثي ثطاي ٦بالټبي سٹٮيس زاذٯي اظ َطي ١ثط٪عاضي ٶٳبيك٫بٺ ټب ،ثبظاض ،ثٹضؼ٦ ،بالټبي نبزضاسي .
 - 28اٖٳب ٬دكشيجبٶي ټبي ؾيبؾي ٸ زيذٯٳبسي.٥
 - 29سسٸيٵ ٲ٣طضاسي ٦ٻ ثط اؾبؼ آٴ نبزض٦ٷٷس٪بٴ ثشٹاٶٷس ٦بالټبي نبزضاسي ذٹز ضا ثب ثطچؿت ٸ ٖٷٹاٴ ذٹز ٸ يب ثطچؿت ٸ ٖالئٱ زضذٹاؾشي ذطيسا ضنبزض ٶٳٹزٺ ٸ اظ
ذسقٻزاض قسٴ اٖشجبض ٦بالټبي نبزضاسي ػٯٹ٪يطي ٶٳبيٷس.
 - 30ثبظٶ٫طي زض سك٧يالر ثبظض٪بٶي ٦كٹض ٸ سك٧ي٭ قٹضاي ٖبٮي نبزضار ثٻ ٲٷٓٹض اضائٻ ديكٷٽبزټبي الظٰ زض ػٽز ټٳبټٷ٫ي ،ٸ سٹؾٗٻ نبزضار ٸ سٳط٦ع اٲٹض
ثبظض٪بٶي زض ٶٳبيٷس٪يټبي ؾيبؾي ذبضػي ٦كٹض.
 - 31قٷبؾبئي ثبظاضټبي ػسيس (٦بالئي  -ٲ٧بٶي) ثطاي سٹؾٗٻ نبزضار ٦ٷٹٶي ٸ سجسي٭ دشبٶؿي٭ ټبي ثبٮ٣ٹٺ ثٻ ٖٳٯ٧طز ثبٮٟٗ٭ زض ايٵ ثبظاضټب .
 - 32ػٯٹ٪يطي اظ سجٯيٛبر ٪ٳطاٺ٦ٷٷسٺ زض ٲٹضز ٦بالټبي ٸاضزاسي .
 - 33اٮعاٰ ٸاضز٦ٷٷس٪بٴ ثٻ اضائٻ ذسٲبر ثٗس اظ ٞطٸـ زض ٲٹضز ٦بالټبي ثبزٸاٰ
 - 34اٮعاٰ ٸاضز٦ٷٷس٪بٴ ٦بال ثٻ آٲٹظـ ٸ اٶش٣ب ٬س٧ٷٹٮٹغي.
 - 10ح ّٟٲحيٍ ظيؿز ٸ اؾشٟبزٺ ثٽيٷٻ اظ ٲٷبثٕ َجيٗي ٦كٹض اظ َطي: ١
 - 1سأ٦يس ثط ح ،ّٟاحيبء ،سٹؾٗٻ ٸ ثٽطٺ ثطزاضي انٹٮي اظ ٲٷبثٕ َجيٗي.
 - 2سٹؾٗٻ ٖٳٯيبر سٟهيٯي ا٦شكب ٜٸ سؼٽيع ٸ آٲبزٺ ؾبظي ٲٗبزٴ ٲٹضز ٶيبظ نٷبيٕ ٦كٹض
 - 3ثٽطٺثطزاضي ټط چٻ ثيكشط اظ ٲٕازٴ ػٽز سأٲيٵ ٲٹاز اٸٮيٻ ٦بضذبٶؼبر سٹٮيسي ٦كٹض ٸ ػبي٫عيٵ ٦طزٴ ٲٹاز ذبٰ ٸ ٶيٳٻ ؾبذشٻ زاذٯي ثٻ ػبي ٲٹاز ٸاضزاسي.
 - 4ثطزاقشٵ ٦ٯيٻ ٲٹاٶٕ ٸ ايؼبز ټٳٻ ٪ٹٶٻ سؿٽيالر ثطاي ٲكبض٦ز ٲٗسٴ ٦بضاٴ ٚيط زٸٮشي زض اٶؼبٰ ٗٞبٮيز ټبي ا٦شكبٞي ٸ سٹٮيسي .
 - 5سأ٦يس ثط اػطاي َطحټبي اٞعايف ٶطخ ثٽطٺثطزاضي اظ آة ټبي سأٲيٵ ٶكسٺ ثب س٧ٳي٭ قج٧ٻ ټبي آثيبضي ٸ ظټ٧كي ٸ اٶؼبٰ ٖٳٯيبر سؼٽيع ٸ ٶٹؾبظي اضايي ٸ اػطاي
دٹقف اٶٽبض.
 - 6سسٸيٵ يٹاثٍ ٸ اؾشبٶساضزټب ،ٲٗيبضټب ٸ قبذم ټبي الظٰ ظيؿز ٲحيُي ٸ انالح چبضچٹة ح٣ٹ٢ي ٸ ٢بٶٹٶي ٲٹػٹز زض ٦ٯيٻ ظٲيٷٻ ټب ثب ثٽطٺ٪يطياظ آذطيٵ
يبٞشٻټبي ٖٯٳي ٸ ټٳبټٷ ٩ثب قطايٍ ٸ اٲ٧بٶبر ٦كٹض.
 - 7اؾشٟبزٺ ثٽيٷٻ اظ اٶطغي اظ َطي ١سٛييط اٮ٫ٹي ٲهط ،ٜاٞعايف ثٽطٺ ٸضي اٶطغي ٲهطٞي ٸ اؾشٟبزٺ اظ اٶطغيٽبي دب ٤ٸ ػبٶكيٵ .
 - 8ح ّٟٸ احيبء ٲٷبثٕ َجيٗي سؼسيس قٹٶسٺ ،ح٪ ّٟٹٶٻ ټبي ٪يبټي ٦ٳيبة ،ػٯٹ٨يطي اظ ثيبثبٴظائي ٸ ٦ٹقف زض ػٽز ٦ٹيطظزائي ،ػٯٹ٪يطي اظ ٞطؾبيف ٸ آٮٹز٪ي

ذب ،٤آٮٹز٪ي ټٹا ،آٮٹز٪ي ټبي آثٽبي ؾُحي ٸ ظيطظٲيٷي ٸ ٲحيٍ ظيؿز زضيبئي ،ػٯٹ٪يطي اظ سرطيت ٸ اٶٽساٰ ظيؿش٫بٺ ټبي حيبرٸحف ٦كٹض ٸ ٶيع اؾشٟبزٺ ٲٷبؾت
اظ ٲٷبثٕ ٦بٶي ٦كٹض ثب ٲٯحٹِ ٶٳٹزٴ يٹاثٍ ظيؽر ٲحيُي .
 - 9اؾشٟبزٺ ثٽيٷٻ اظ ؾٳٹٰ ٸ ٦ٹز زض ثرف ٦كبٸضظي ٸ اؾشٟبزٺ اظ ضٸـ ټبي ثيٹٮٹغي٧ي ثطاي ٦ٷشط ٬آٞبر ثٻ ٲٷٓٹض ٦بټف زض اؾشٟبزٺ اظ ؾٳٹٰ .
 - 11س٣ٹيز ثٷيٻ زٞبٖي ٦كٹض زض حس ٶيبظ زض چبضچٹة ؾيبؾز ټب ٸ سساثيط ٞطٲبٶسټي ٲٗٓٱ ٦٭ ٢ٹا اظ َطي:١
 - 1ح ّٟٸ اضس٣بء سٹاٴ ضظٲي ٶيطٸټبي ٲؿٯح ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ثب سأٲيٵ اٲ٧بٶبر ٸ سؼٽيعار ٲٷبؾت ،ؾبظٲبٶسټي ،آٲٹظـ ،ٲبٶٹض ٸ اٶؼبٰ ثٽيٷٻ ٲأٲٹضيزټبي
ٲحٹٮٻ ٸ ثٽطٺثطزاضي ثٽيٷٻ اظ ٦ٯيٻ اٲ٧بٶبر ٲٹػٹز ٸ سٹػٻ ذبل ثٻ اٲط سٗٳيط ٸ ٶ٫ٽساضي .
 - 2س٣ٹيز ٸ سٹؾٗٻ اضسجبٌ ٲٷؿؼٱ ٸ ظٶؼيطٺ اي ثيٵ نٷب يٕ ٦كٹض ٸ نٷبيٕ ٶٓبٲي ثٻ ٲٷٓٹض سأٲيٵ حسا٢٭ ٶيبظټبي زٞبٖي .
 - 3ثٽؿبظي ٶيطٸي اٶؿبٶي ٸ س٣ٹيز ايٳبٴ ٸ اٶًجبٌ ٦بضي ٸ ؾبذشبض ؾبظٲبٶي ثطاي اٞعايف ثٽطٺ ٸضي ٸ اضس٣بء ٦يٟي ٶيطٸټبي ٲؿٯح ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ.
 - 4سأٲيٵ ٶيبظټبي ٲبزي ٸ ح٣ٹ ٠اػشٳبٖي دطؾٷ٭ ٶيطٸټبي ٲؿٯح ػٳٻ ٸضي اؾالٲي ايطاٴ .
 - 5ايؼبز ٸ س٣ٹيز ظٲيٷٻټبي الظٰ ػٽز اػطاي َطح ثؿيغ ٲؿشًٟٗيٵ اظ ٶٓط ػصة ،ح ّٟاٶؿؼبٰ ،آٲٹظـ ٸ ؾبظٲبٶسټي .
٪ - 6ؿشطـ ٞطټٷ ٩ايٳبٴ ،ٲٗٷٹيز ٸ ٲ٣بٸٲز زض ٦ٯيٻ ٶيطٸټبي ٲؿٯح ٸ آحبز ٲٯز .
 - 7سأ٦يس ٸ س٣ٹيز آٲٹظـ ټبي الظٰ ػٽز آٲبز٪ي ټبي زٞبٖي زض ؾُٹح ٪ٹٶب٪ٹٴ سرههي ٸ ٖٳٹٲي.
 - 8زٸ ٲٷٓٹضٺ ٦طزٴ نٷبيٕ ٶٓبٲي ٸ ثٽطٺثطزاضي ثٽيٷٻ اظ ْطٞيز ټبي ٲٹػٹز زض ايٵ ثرف ثب سٹػٻ ثٻ :
اٮ - ٝاٸٮٹيز سأٲيٵ ٶيبظټبي ثٷيٻ زٞبٖي ثط اؾبؼ ثطٶبٲٻ ټبي ٲهٹة.
ة  -سٹٮيسار ٚيط ٶٓبٲي حشياالٲ٧بٴ زض ػٽز ٦ٳٚ ٥يط ٲؿش٣يٱ ثٻ س٣ٹيز ثٷيٻ زٞبٖي ٦كٹض.
ع  -اٲ٧بٴ ثبظ٪كز ثٻ حبٮز اٸٮيٻ زض حسا٢٭ ظٲبٴ.
ز  -ٶ٫ٽساضي ؾُح ٸ اٞعايف ٦يٟيز س٧ٷٹٮٹغي ٸ ح ّٟٶيطٸي اٶؿبٶي ٲشرهم زض ٢بٮت ؾبظٲبٴ ٲطثٹَٻ .
 - 9سأ٦يس ثط س٣ٹيز نٷبيٕ ٶٓبٲي ٸ س٧ٳي٭ ٸ ٶٹؾبظي نٷبيٕ ٲٹػٹز ثٻ ٸيػٺ زض ظٲيٷٻ نٷبيٕ اٮ٧شطٸٶي ٥ٸ ټٹائي .
ة ؾبظٲبٶسټي ٲٷبؾت ٶيطٸټبي ٲؿٯح ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٸ سطثيز ٦بزضټب ٸ ٶيطٸي اٶؿبٶي ٲٹضز ٶيبظ .
 - 10سأ٦يس ض
 - 11اؾشٟبزٺ اظ ٶيطٸټب ٸ اٲ٧بٶبر ٸ حًٹض ٗٞب ٬زض ثبظؾبظي ٸ ؾبظٶس٪ي ٦كٹض زض ظٲبٴ نٯح ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٦ٻ ثٻ آٲبز٪ي ضظٲي آٶٽب ٮُٳٻ اي ٶعٶس ٸ سالـ زض ػٽز ٶي٭ ثٻ
ذٹزٟ٦بئي ٸ حٱايز اظ ٲجش٧طيٵ ٸ ٲرشطٖيٵ ٲطثٹٌ .
 - 12سأ٦يس ثط سأٲيٵ ٶيبظټبي زٞبٖي اظ اٲ٧بٶبر ٸ نٷبيٕ ٶٓبٲي ٸ اؾشٟبزٺ اظ دشبٶؿي٭ ټبي ٲٹػٹز ٦كٹض ٸ ٲكطٸٌ ثٹزٴ ذطيس ا٢الٰ زٞبٖي ثٻ ٖسٰ اٲ٧بٴ سٹٮيس ٸ
ؾبذز زض زاذ٭ ٦كٹض ثب سٹػٻ ثٻ ٦يٟيز آٶٽب .
ذف نٷبيٕ زٞبٖي ٸ ٶيع ٲكبض٦ز ثب ٦كٹضټبي زٸؾز ػٽز اػطاي َطح ټب ٸ دطٸغٺټبي ٲٹضز ٮعٸٰ ٸ ثب سٹػٻ ثٻ آٲبيف
 - 13سأ٦يس ثط نبزضار ٸ ثبظاضيبثي زض ة
ؾطظٲيٵ ٸ قطايٍ ٲٷُ٣ٻاي.
 - 12ضٖبيز ٖعر ،ح٧ٳز ٸ ٲهٯحز ٦كٹض زض ؾيبؾز ذبضػي اظ َطي: ١
 - 1س٣ٹيز ضٸاثٍ حؿٷٻ ثب ټٳؿبي٫بٴ ،زٸض ٶٳٹزٴ سكٷغ اظ ٲطظټب٪ ،ؿشطـ ټٳ٧ب ضيټبي ٲٷُ٣ٻاي ٸ ٢بضٺاي.
 - 2سٹؾٗٻ ٸ س٣ٹيز ضٸاثٍ ٞطټٷ٫ي ،ؾيبؾي ٸ ا٢شهبزي ٸ سؼبضي ثب ٦كٹضټبي اؾالٲي زٸؾز ٸ ا٦ٹ .
 - 3ايؼبز سٹاظٴ ثيٵ ضٸاثٍ ؾيبؾي ٸ ا٢شهبزي ثب زي٫ط ٦كٹضټب .
 - 4سٳط٦ع ٗٞبٮيزټبي ٲرشٯ ٝزض ذبضع اظ ٦كٹض زض چبضچٹة ٶٳبيٷس٪ي ټبي ؾيبؾي ٸ ػٯٹ٪يطي اظ دطا٦ٷسٺ٦بضي.
 - 5ثٽب زازٴ ثٻ ٶيطٸټبي ٦يٟي زض ضٸاثٍ ذبضػي ٸ سأ٦يس ثط سطثيز ٸ اٶشربة ٶيطٸټبي ٦بضآٲس زض ٶٳبيٷس٪ي ټبي ذبضع اظ ٦كٹض.
 - 6حٳبيز ػسي اظ ٗٞبٮيزټبي ثرف ذهٹني ػٽز ٪ؿشطـ نبزضار ٚيط ٶٟشي ٸ ايؼبز ظٲيٷٻ ټبي الظٰ ثطاي ضاثُٻ ٸ حًٹض زض ٦كٹضټبي زي٫ط .
 - 7رالـ زض ػٽز ايؼبز سٹاظٴ سؼبضي ثب ٦كٹضټبي زي٫ط
 - 8سأٲيٵ اٲٷيز ٲٯي زض ثطاثط سٽسيسار ذبضػي.
 - 9ح ّٟٸ نيبٶز اظ ٲطظټب ٸ زٞبٔ اظ سٳبٲيز اضيي ٸ دبؾساضي اظ اٶ٣الة اؾالٲي.
 - 10سسٸيٵ اؾشطاسػي زضاظٲسر ؾيبؾز ذبضػي ثط ٲجٷبي انٹ٢ ٬بٶٹٴ اؾبؾي .
 - 11حٳبيز ػسي اظ ٗٞبٮيز ټبي ا٢شهبزيٞ ،ٷي ٸ ذسٲبسي ثرف زٸٮشي ٸ ذهٹني ثرهٹل ٲؿبٖسر زض ػٽز ايؼبز اضسجبٌ ثب ٦كٹضټبي ذبضع .
 - 12ازاٲٻ ٲجبضظٺ ثب ضغيٱ ټبي اؾش٧جبضي ثٹيػٺ آٲطي٧ب ٸ حٳبيز اظ ٲجبضظاسي ٦ٻ زض ػٽز آظازي ٢سؼ ٸ ٲحٹ ضغيٱ اقٛبٮ٫ط ٢سؼ اٶؼبٰ ٲي ٪يطز ،زض چٽبضچٹة

ضټٷٳٹزټبي ٲ٣بٰ ٸاليز.
 - 13سالـ زض ػٽز حب٦ٳيز ٦بٲ٭ ٢بٶٹٴ ٸ ح ّٟاٲٷيز ټٳٻ ػبٶجٻ آحبز ٲطزٰ ٸ سطٸيغ ٞطټٷ ٩احشطاٰ ثٻ ٢بٶٹٴ ،ٶٓٱ اػشٳبٖي ٸ ٸػساٴ ٦بضي اظ َطي: ١
 - 1ٶٓبضر ثٻ ٲٹ ٕ٢ٸ ٲؿشٳط ثط اػطاي ٢ٹاٶيٵ زض ٦ٯيٻ ؾُٹح ٸ ثطذٹضز ٢بَٕ ثب ٲشرٯٟيٵ .
 - 2ايؼبز ٶٓبٰ ٲٷؿؼٱ ٸ ٗٞب ٬زض ٲٗبيسر ٢ىايي ٶٓيط ٗٞب ٬ؾبذشٵ زٸايط اضقبز ،س٣ٹيز آٲٹظـ ټبي ً٢بيي٦ ،بٶٹٴ ٸ٦الء ٸ ٦بضقٷبؾبٴ ضؾٳي ٸ دعق٧ي ٢بٶٹٶي ثٻ
ٲٷٓٹض اح٣ب ٠ح٣ٹ ٠ٲطزٰ.
٦ - 3ٹسبٺ ٦طزٴ ٲؿيط ٸ ظٲبٴ ضؾيس٪ي ثٻ زٖبٸي اظ َطي ١انالح ٢ٹاٶيٵ ٲٹػٹز ٸ اؾشٟبزٺ اظ اثعاض ٸ س٧ٷٹٮٹغي ػسيس .
ٞ - 4طاټٱ آٸضزٴ اٲ٧بٶبر اػطائي ػٽز اٶؼبٰ ٸْبي ٝثبظضؾي ٦٭ ٦كٹض ٸ زيٹاٴ ٖساٮز ازاضي .
٪ - 5ؿشطـ ضٸح اٶش٣بزدصيطي ،ؾبظٶس٪ي ٸ ذيطذٹاټي ،سٗبٸٴ ٸ سٟبټٱ ٸ ټٳجؿش٫ي زض ديكطٞز ٦ٯيٻ اٲٹض .
 - 6ثٽجٹز ضٸقٽبي ٞٷي ٲ٣بثٯٻ ثب ٲؼطٲيٵ ٸ ٦ك ٝػطائٱ .
 - 7ايؼبز ظٲيٷٻټبي الظٰ ػٽز ٗٞبٮيز ټبي ؾبٮٱ ٸ ؾبظٶسٺ ٞطټٷ٫يٖ ،ٯٳي ،اػشٳبٖي ،ټٳ٧بضي ټٳٻ ػبٶجٻ ٲٯي .
 - 8ٶٓبضر ٲؿشٳط ٸ دي٪يط زض ػٽز حؿٵ اػطاي ثطٶبٲٻ ټب ٸ س٣ٹيز حؿٵ ٶٓبضر ٖٳٹٲي زض ٦ٯيٻ اٲٹض ٦كٹض .
٪ - 9ؿشطـ ٸ س٣ٹيز ٸ آٲٹظـ ٞطټٷ ٩ٶٓٱ ٸ اٶًجبٌ ٸ ٢بٶٹٴ ٪طائي ٸ ضٖبيز اذال ٠ٸ ح٣ٹ ٠ٸ اضظـ ټبي اػشٳبٖي زض ٦ٯيٻ آحبز ػبٲٕٺ ٸ ٶٽبزټب ٸ اض٪بٴټبي ٦كٹض.
٪ - 10ؿشطـ ٢ساؾز ٢بٶٹٴ ٸ ٢بٶٹٴ ٪طائي.
 - 11احشطاظ ػسي اظ ثيٶٓٳي٢ ،بٶٹٴ ق٧ٷي ٸ ټط٪ٹٶٻ سٗسي ٸ سؼبٸظ ثٻ ح٣ٹ ٠اقربل ،ٲٯز ٸ ٶٓبٰ .
 - 12ټٳ٧بضي ټٳٻ ػبٶجٻ زٸٮز ٸ ٲٯز زض ٪ؿشطـ ضٸح سٟبټٱ اػشٳبٖي ،ٸحسر ٸ اٶؿؼبٰ ٲٯي٢ ،بٶٹٴ ٪طائي ،سجبز ٬ٶّض ٸ ذيطذٹاټي ٸ زٮؿٹظي ٲش٣بث٭ زٸٮز ٸ ٲٯز.
 - 14ٶٓبٰ زټي ٸ ث٧بض٪يطي سح٣ي٣بر ٸ اٶش٣ب ٬س٧ٷٹٮٹغي ثٻ ٖٷٹاٴ اثعاضي ثطاي ح٭ ٲك٧الر ٸ سٹؾٗٻ ٦كٹض اظ َطي: ١
 - 1اٞعايف زضنس اٖشجبضار سح٣ي٣بسي اظ سٹٮيس ٶبذبٮم ٲٯي ٸ ثٽجٹز قبذم ټبي سح٣ي٣بسي ٦كٹض.
 - 2ايؼبز ٶٓبٰ سح٣ي٣بسي ػٽز اٞعايف ،ؾبٲبٶسټي ٸ ټٳبټٷ٫ي ٗٞبٮيز ټبي سح٣ي٣بسي ٸ اضظقيبثي آٶٽب.
 - 3سٗييٵ اٸٮٹيزټبي سح٣ي٣بسي ٦كٹض ٸ ػٽز زازٴ اٖشجبضار سح٣ي٣بسي ثٻ ؾٳز اٸٮٹيز ټب.
 - 4ثط٢طاضي ضاثُٻ ٲٷؿؼٱ ثيٵ ٲطا٦ع ٖٯٳي ٸ سح٣ي٣بسي ثب ٲطا٦ع ا٢شهبزي ،اػشٳبٖي ٸ ٞطټٷ٫ي .
 - 5حٳبيز ٲإطط اظ رح٣ي٣بر زض ثرف ټبي ٚيط زٸٮشي.
 - 6اضظيبثي ٸيٕ ٲٹػٹز ٸ َطاحي اٮ٫ٹ ٸ سسٸيٵ اؾشطاسػي سٹؾٗٻ ٖٯٹٰ ٸ س٧ٷٹٮٹغي ٲشٷبؾت ثب اټسا ٜثطٶبٲٻ ٸ قطايٍ ٖٳٹٲي ػبٲٗٻ .
٪ - 7ؿشطـ ٸ ايؼبز اٲ٧بٶبر ثطاي آٴ زؾشٻ اظ ٖٯٹٰ ٸ س٧ٷٹٮٹغي ٦ٻ ثب ٲعيز ټبي ٶؿجي ا٢شهبز ٦كٹض ٲطسجٍ اؾز .
 - 8سٹؾٕٺ ٶطٰ اٞعاضي س٧ٷٹٮٹغي ثٻ ٲٷٓٹض اؾشٟبزٺ اظ سؼٽيعار ٸ اٲ٧بٶبر (ؾرزاٞعاضي) ٲٹػٹز.
 - 9ټٳطاٺ ٶٳٹزٴ اٶش٣ب ٬س٧ٷٹٮٹغي ثب ذطيس ذسٲبر ٸ سؼٽيعار اظ ذبضع اظ ٦كٹض .
 - 10ث٧بض٪يطي ټط چٻ ثيكشط زاٶك٫بٺ ټب زض اٲط اٶش٣ب ٬س٧ٷٹٮٹغي.
 - 11س٣ٹيز اضسجبٌ ٲطا٦ع سح٣ي٣بسي ٦كٹض ثب ٲطا٦ع ثيٵاٮٳٯٯي.
 - 12س٣ٹيز اضسجبٌ ثيٵ سح٣ي٣بر٦ ،بضثطز ٸ آٲٹظـ .
 - 15ايؼبز سٗبز ٬زض ثرف ټبي ا٢شهبزي (زٸٮشي ،ذهٹني ٸ سٗبٸٶي ) اظ َطي:١
 - 1اٞعايف حٳبيزټبي ٢بٶٹٶي ٸ ايؼبز سؿٽيالر ػٽز ٲكبض٦ز ټط چٻ ثيكشط ٲطزٰ زض ٗٞبٮيز ټبي ا٢شهبزي ،اػشٳبٖي ٸ ٞطټٷ٫ي ٸ سأ٦يس ثط ػصةؾطٲبيٻ٪صاضي
ثرف ذهٹني ٸ سٗبٸٶي.
 - 2سالـ ثطاي ايؼبز طجبر زض ٢ٹاٶيٵ ٲطثٹٌ ثٻ ٗٞبٮيز ټبي ثرف ذهٹني ٸ سٗبٸٶي .
 - 3ٸا٪صاضي ثرفټبيي اظ ٗٞبٮيزټبي زٸٮز ٦ٻ ثب حب٦ٳيز زٸٮز ٲٷبٞبسي ٶساضز ثٻ ثرف ټبي ذهٹني ٸ سٗبٸٶي ثب ضٖبيز ان٭ ٢ 44بٶٹٴ اؾبؾي.
 - 4ٸا٪صاضي ـض٦ز ټبي زٸٮشي ثٻ ثرف ټبي ذهٹني ٸ سٗبٸٶي ثب اٸٮٹيز ايظبض٪طاٴ ٸ ثٻ حسا٢٭ ضؾبٶسٴ ٸا٪صاضي ايٵ قط٦ز ټب ثٻ ٶٽبزټب ٸ ٲإؾؿبر ٖٳٹٲي ٚيط
زٸٮشي ٸ ثبٶ٥ټب.
 - 5سالـ زض ػٽز اٞعايف ؾٽٱ ثرف ټبي ذهٹني ٸ سٗبٸٶي اظ سٹٮيس ٶبذبٮم زاذٯي .

 - 16س٣ٹيز ٸ سطػيح اضظـټبي اٶ٣الة اؾال ٲي زض ٖطيٻ ٦طزٴ ٲٷبثٕ ٲبٮي ٸ اٲ٧بٶبر زٸٮشي اظ َطي:١
 - 1اٸٮٹيز زازٴ ثٻ ايظبض٪طاٴ ٸ ذبٶٹازٺ قٽساء ،آظاز٪بٴ ،ثؿيؼيبٴ زض اؾشٟبزٺ اظ سؿٽيالر ثبٶ٧ي ،ططٸر ټبي ٲٯي ٸ ٲٷبثٕ َجيٗي.
 - 2حٳبيز ٲبزي ٸ ٲٗٷٹي ٸ ً٢بئي اظ ٶيطٸټبي ثؿيؼي ٸ ايظبض٪ط زض ٦ٯيٻ نحٷٻ ټبي اٶ٣الة ٸ ػٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ.
 - 3سٹػٻ الظٰ ثٻ ٶيطٸټبي ٲشٗٽس ٸ ٞسا٦بض زض ظٲيٷٻ ټبي آٲٹظقيٞ ،ٷي ،اقشٛب ٬ٸ سأٲيٵ اثعاض ٦بض ،ظٲيٵ ،ٲؿ٧ٵ ٸ اٲ٧بٶبر الظٰ ثطاي سك٧ي٭ ذبٶٹازٺ .
ٞ - 4طاټٱ ٶٳٹزٴ اٲ٧بٴ حًٹض ثيكشط ايظبض٪طاٴ زض ٖطنٻ ټبي ؾيبؾيً٢ ،بئي ٸ اػطائي ٦كٹض.
 - 5ثٽبزازٴ ثٻ ٶيطٸټبي ٲشٗٽس٦ ،بضزاٴ ٸ الي ،١ٲشرهم ٸ اٲيٵ زض اٶشهبثبر ٸ ٲؿئٹٮيز ټب ٸ ث٧بض٪يطي آٶٽب.
 - 6سأٲيٵ ٶيبظٲٷسيټبي ذبٶٹازٺ ټبي قٽساء ،ايظبض٪طاٴ ثب سأ٦يس ثط ثٽجٹز ؾُح ظٶس٪ي ٸ سأٲيٵ اقشٛب ٬ٲٷبؾت .
 - 7اٸٮٹيز زازٴ ثٻ ايظبض٪طاٴ ٸ ثؿيؼيبٴ زض اؾشٟبزٺ اظ ذسٲبر زضٲبٶي ثيٳٻ ټبي اػشٳبٖي ٸ ٲطا٢جزټبي دعق٧ي.
ثرف ؾٹٰ  -ؾيبؾزټبي ٦ٯي
 - 1سؼبضر ذبضػي
ؾيبؾزټبي ٲطثٹٌ ثٻ سؼبضر ذبضػي ثب ټس ٜايؼبز قطايٍ سؼٯي ٲعيز ټبي ٶؿجي ٦كٹض زض ؾُح ثيٵ اٮٳٯٯي ٸ ايؼبز ض٢بثز زض نحٷٻ سٹٮيسار ثب زٶيبي ذبضع ثٻ ٲٷٓٹض
ايؼبز قطايٍ سٹؾٗٻ ٦ٳي ٸ ٦يٟي س٧ٷٹٮٹغي زاذٯي ٸ ايؼبز اثساٖبر ٸ سالـ ٲساٸٰ زض ػٽز اٞعايف ثٽطٺ ٸضي ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ ٲهبٮح ٦بٲ٭ ٶٓبٰ سٷٓيٱ ذٹاټس قس .ثٻ
اؾشظٷبء ٦بالټبي اؾبؾي ٸ اؾشطاسػي ،٥ٶيبظټبي زٞبٖي ٸ نٷبيٕ ٲٷشرت ٦ٻ اظ آٶٽب حٳبيز ذٹاټس قس .
"ذٍ ٲكيټبي انالح ٶٓبٰ سؼبضر ذبضػي (٦بال ٸ ذسٲبر)"
 - 1-1ٶٓبٰ اضظي ٦كٹض ثٻ نٹضر ٶٓبٰ قٷبٸض ٲسيطيز قسٺ ذٹاټس ثٹز ٸ زض آٴ ثٻ ٲٹاضز ظيط سٹػٻ ذٹاټس قس :
اٮ - ٝي٧ؿبٴ ثسٸٴ ٶطخ اضظ.
ة ٢ -بثٯيز سجسي٭ دٹ ٬ضايغ ٦كٹض ثٻ اؾٗبض ذبضػي ثط اؾبؼ ٶطخ قٷبٸض .
 - 2-1ضٸـټبي زؾز ٸ دب٪يط ٪ٳط٦ي ٸ ٲطاح٭ ازاضي ٚيطيطٸضي حص ٜٸ ٲطاح٭ سطذيم ٦بال ػٽز نبزضار ٸ ٸاضزار حشي االٲ٧بٴ ؾبزٺ ذٹاټسقس .ثط ايٵ اؾبؼ
سٷٽب ٲحسٸزيزټبي ٪ٳط٦ي ٦ٻ ػٷجٻ ٦ٷشط٦ ٬يٟي ٸ ٢طٶُيٷٻ اي (ٶٓيط ٦ٷشط٦ ٬يٟي زاضٸټبي زضٲبٶي ٸ ثٽساقشي يب ثصٸض ٸ ٶٽب٦ ٬كبٸضظي يب ٢طٶُيٷٻ زاٰ زض ټٷ٫بٰ ٸضٸز
٦بال ثٻ ٦كٹض) زاضز ،ثب٢ي ذٹاٺ ز ٲبٶس ٸ ٦ٷشط ٬ټبي ٲطثٹٌ ثٻ ٶٹٔ ٦بال ٲحسٸز ثٻ ٦بالټبي ٲٳٷٹٖٻ اظ ػٷجٻ ټبي قطٖي ٸ٢بٶٹٶي ذٹاټس ٪طزيس.
 - 3-1ث٧بض٪يطي ضٸـ ټبي ٲطؾٹٰ سؼبضر ػٽز سٷٓيٱ ضٸاثٍ ثبظض٪بٶي ذبضػي ثٻ ٲٷٓٹض ٪طٞشٵ اٲشيبظار ذبل ٸ ٲ٣بثٯٻ ثب ٲحسٸزيز ټبئي ٦ٻ ؾبيط٦كٹضټبي اٖٳب٬
ٲيٶٳبيٷس.
 - 4-1سؿٽي٭ زض قطايٍ ٸضٸز ٸ ذطٸع ثٻ حطٞٻ سؼبضر ثطاي اٞطاز ٖال٢ٻ ٲٷس ٸ ػٯٹ٪يطي اظ اٶحهبض.
 - 5-1سٗطٞٻټبي ٪ٳط٦ي ثب سٹػٻ ثٻ زضػٻ ٲٗ٣ٹ ٬حٳبيز اظ سٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ ٸ ٲهط٦ ٜٷٷس٪بٴ زاذٯي ٸ ثطٸظ ٲعيز ټبي ٶؿجي ثطاي ٪طٸٺټبي ٦بال سسٸيٵقٹز .ثٻ ٶحٹي
٦ٻ زض ٤آٶٽب ثطاي نبزض٦ٷٷس ٺ ،ٸاضز٦ٷٷسٺ ٸ ٲأٲٹض ٪ٳط ٤ؾبزٺ ثبقس  .ايٵ حٳبيز ټب ضٸٶسي ٲٷُ٣ي ٸ ٲشٷبؾت ثب قطايٍ ػٽبٶي ذٹاټس زاقز سب ثط اؾبؼ ضٸٶس سٛييطار
سٗطٞٻ زض ؾُح ثيٵاٮٳٯٯي اٲ٧بٴ ايؼبز قطايٍ ض٢بثز ثيٵاٮٳٯٯي ٸ ث٧بض٪يطي اؾشبٶساضزټبي ػٽبٶي زض سٹٮيسار ٦كٹض ٞطاټٱ آيس .زض ٲٹضز سٗطٞٻ ټب ٸ ضٸـټبي ٪ٳط٦ي
ٲٹاضز ظيط ٲٹضز ٶٓط ذٹاټس ثٹز .
اٮ - ٝزضيبٞزټبي زٸٮز ٶبقي اظ ٸضٸز ٸ نسٸض ٦بال اظ ٢جي٭ٖ :ٹاضو ٪ٳط٦ي ،ؾٹز ثبظض٪بٶي ،ح ١اٮظجز ؾٟبضـ ٸ ٚيطٺ ،ثٻ نٹضر ي ٥ػب ٸ ٲشٳط٦ع نٹضر ذٹاټس
٪طٞز.
ة  -اٖٳب ٬ٲ٣طضار يس زاٲذيٷ ٩اظ َطي ١ثطذٹضز سٗطٞٻ اي يب ٚيط سٗطٞٻ اي ثب ا٢ساٲبر ٶبٲُٯٹة سؼبضي ٦كٹض َط ٜٲجبزالر سؼبضي .
ع  -حط٦ز زض ػٽز حص ٜٲٗبٞيز ټبي ذبل سٗطٞٻ اي ٸ ػبي٫عيٵ ٶٳٹزٴ اٖشجبضار الظٰ ثطاي آٴ زؾشٻ اظ زؾش٫بٺ ټبي اػطائي ٦ٻ اٲ٧بٴ سأٲيٵټعيٷٻ ټبي ٞٹ٠اٮص٦ط ضا
اظ ٲح٭ ٖطيٻ ٦بالټب ٸ ذسٲبر ذٹز ٶساضٶس .
ز  -ايؼبز ظٲيٷٻټبي الظٰ ثطاي ٪ؿشطـ ضٸظاٞعٸٴ سجبز ٬اٮ٧شطٸٶي٧ي اَالٖبر ثط اؾبؼ ديكطٞز ټبي حبن٭ قسٺ زض ػٽبٴ.
ًٖ - 6-1ٹيز زض ؾبظٲبٴټب ٸ اسحبزيٻټبي ثيٵاٮٳٯٯي ٸ ٲٷُ٣ٻاي ثٻ ٲٷٓٹض ٦ؿت ٲٷب ٕٞثيكشط زض اٲٹض سؼبضي ثب زٶيبي ذبضع .
 - 7-1سالـ زض ػٽز ايؼبز سٹاظٴ ٸ ټٳبټٷ٫ي ثيٵ ضٸاثٍ ا٠سهبزي ٸ ضٸاثٍ ؾيبؾي ٦كٹض ٲب ثب زي٫ط ٦كٹضټب ٸ اؾشٟبزٺ ٲُٯٹة اظ اټطٰ ضٸاثٍ ا٢شهبزي زض ضٸاثٍ
ؾيبؾي ثب ٦كٹضټب.

 - 2ؾيبؾز دٹٮي ٸ سٷٓيٱ ثبظاض
س٧ٳي٭ ٸ سٹؾٗٻ ثبظاضټبي ٲٹػٹز اظ ٢جي٭ ثبظاض دٹ ،٬ؾطٲبيٻ٦ ،بض ٸ ذسٲبر .
 - 1-2ثبظاض دٹ:٬
 - 1-1-2اٶشكبض اٸضا ٠ٲكبض٦ز ٸ ؾطٲبيٻ٪صاضي ثٻ ٖٷٹاٴ ي٧ي اظ ضٸـ ټبي ٦بضآٲس ؾيبؾزټبي دٹٮي ٸ ٲبٮي ٲسٶٓط ٢طاض ٲي٪يطز ٸ زض ايٵ اضسجبٌظٲيٷٻټبي الظٰ ثطاي
اؾشٟبزٺ اظ اثعاضټبي ٲبٮي ػسيس ٶٓيط اٸضا ٠ٲكبض٦ز ،اٸضا ٠ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٸ اٸضا ٠ٲكبض٦ز ٦ٹسبٺ ٲسر ٸ٦ ...ٻ ٲ٣جٹٮيز ٖٳٹٲي زاقشٻ ثبقس ٞطاټٱ ذٹاټس آٲس ٸ
ٲ٧بٶيعٰټبي الظٰ ثطاي آٴ َطاحي ذٹاټس ٪طزيس .
 - 2-1-2ثبظٶ٫طي زض ٢ٹاٶيٵ ،ٲ٣طضار ٸ يٹاثٍ ٶبْط ثط ٗٞبٮيز ٲإؾؿبر ٲبٮي زض ثبظاضټبي دٹٮي ٸ ؾطٲبيٻ ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٦ٻ ثب قطايٍ ػسيس ٶبقي اظ سحٹالر زاذٯي ٸ
ثيٵاٮٳٯٯي ټٳبټٷ٫ي زاقشٻ ثبقس.
 - 3-1-2ٲٷُ٣ي ٦طزٴ ٶطخټبي ؾٹز زض ؾُح ٶٓبٰ ثبٶ٧ي ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٦ٻ ثب ٲظجز ٶٳٹزٴ ٶطخ ٸاٗ٢ي ثبظزٺ ثٻ ؾذطزٺ ټب ٸ ٶطخ ثبظزٺ ثٻ سؿٽيالر ثبٶ٧ي يٳٵ سكٹي ١ټط
چٻ ثيكشط دؽ اٶساظ ٲٹػجبر سرهيم ثٽيٷٻ ٲٷبثٕ ضيبٮي ضا ٞطاټٱ آٸضز ٦ .ٯيٻ ٸػٹټي ٦ٻ ثٻ حؿبة ؾذطزٺ ټبي ٢طواٮحؿٷٻ ضيرشٻٲيقٹز  ٍ٣ٞنط ٜدطزاذز
٢طواٮحؿٷٻ ٪طزز.
 - 4-1-2ثٻ ٲٷٓٹض ٦ٳ ٥ثٻ سٹؾٗٻ ا٢شهبزي ٸ ديكطٞز س٧ٷٹٮٹغي٧ي ٦كٹض ٸ ٶيع ايؼبز سٹاظٴ زض ديكطٞز ٲٷبَ ١ٲرشٯ٦ ٝكٹض ،ثبٶ ٥ټبي سرههي-سٹؾٗٻ ٲشٷبؾت
ثب اټسا ٜسٹؾٗٻ ا٢شهبزي  -اػشٳبٖي ٸ ٞطټٷ٫ي زٸٮز ٸ ثٹزػٻ ذٹاټٷس يبٞز ٸ ٦ؿطي ٲٷبثٕ ٲبٮي ايٵ ثبٶ ٥ټب اظ َطي ١ٲكبض٦ز ثبثرف ذهٹني سأٲيٵ ذٹاټس قس .
 - 5-1-2ػٯت ٲكبض٦ز ټط چٻ ثيكشط ثرف ټبي ذهٹني ٸ سٗبٸٶي زض اضائٻ ذسٲبر ثبٶ٧ي ،سٹؾٗٻ ٸ س٣ٹيز ٗٞبٮيز ٲإؾؿبر اٖشجبضي ٚيط ثبٶ٧ي ٸ ٞطاټٱ آٸضزٴ
ظٲيٷٻټبي الظٰ ثطاي س٧بٲ٭ ٶٓبٰ ثبٶ٧ي ٦كٹض سحز ٦ٷشط ٬ٸ ٶٓبضر ثبٶ ٥ٲط٦عي ػٳٽٹضي ا ؾالٲي ايطاٴ َي ثطٶبٲٻ زٸٰ.
 - 6-1-2ح ّٟاضظـ دٹ ٬ٲٯي اظ َطي:١
اٮ - ٝثبظٶ٫طي ٸ انالح ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضار دٹٮي ٸ ثبٶ٧ي.
ة  -اسربش ؾيبؾزټبي دٹٮي ٸ ٲبٮي زض ػٽز س٣ٹيز دٹ ٬ٲٯي.
ع  -ثطٶبٲٻضيعي ثطاي ثبظدطزاذز سسضيؼي ثسټي ټبي زٸٮز ٸ قط٦زټبي ٸاثؿشٻ ثٻ زٸٮز ثٻ ثبٶ ٥ٲط ٦عي.
ز  -سالـ زض ػٽز ٸنٹ ٬ٲٗٹ٢بر ؾيؿشٱ ثبٶ٧ي .
ٺ  - -سالـ زض ػٽز ػصة ټط چٻ ثيكشط ٶ٣سيٷ٫ي ػبٲٗٻ ٸ ټسايز آٴ ثٻ ؾٳز ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٸ سٹٮيس.
ٸ  -ټسايز اٖشجبضار ؾيؿشٱ ثبٶ٧ي زض ػٽز اػطاي ؾيبؾز ټبي ثطٶبٲٻ زٸٰ.
 - 7-1-2ازاٲٻ ؾيبؾز حص ٜاؾش٣طاو زض ثٹزػٻ ٖٳٹٲي زٸٮز ٸ اٲحبء سسضيؼي آٴ زض ثٹزػٻ ٦٭ ٦كٹض ٸ اٲحبء سسضيؼي سٗٽسار ذبضػي .
 - 8-1-2ايؼبز ٸ ٪ؿشطـ ؾٷز ٢طو اٮحؿٷٻ ٸ س٣ٹيز نٷسٸ ٠ټبي ٢طواٮحؿٷٻ.
٦ - 9-1-2بټف ټعيٷٻټبي ػبضي ٸ ازاضي دٹ٦( ٬بضٲعز ٸ ټعيٷٻټبي ؾطثبضي ازاضي).
 - 10-1-2ح ّٟٸ سٷٓيٱ ضاثُٻ ٲؿش٣يٱ ٲيبٴ ضقس سٹٮيس ٶب ذبٮم ٲٯي ٸ اٞعايف حؼٱ اؾ٧ٷبؼ ٸ ٶ٣سيٷ٫ي ػبٲٗٻ ثٻ ٲٷٓٹض ٦ٷشط ٬سٹضٰ .
 - 11-1-2اسربش سساثيط الظٰ ػٽز اٞعايف ؾٽٱ ؾطٲبيٻ ٪صاضي زض ٦٭ ا٢شهبز ٦كٹض .
 - 12-1-2سالـ زض ػٽز س٣ٹيز ثبٶ ٥ٲط٦عي اظ َطي ١سؼسيس ٶٓط زض ٢ٹاٶيٵ دٹٮي ٸ ثبٶ٧ي ٸ سٛييط سط٦يت ٸ ٸْبي ٝقٹضاي دٹ ٬ٸ اٖزثبض ثٻ ٪ٹٶٻ اي٦ٻ سأٲيٵ٦ٷٷسٺ
اټسا ٜٶٓبٰ ثبٶ٧ساضي اؾالٲي ٸ ثطٶبٲٻ ټبي دٷغ ؾبٮٻ ثبقس ،س٣ٹيز اضظـ دٹ ٬ٲٯي ٸ ػٯٹ٪يطي اظ ضقس ثي ضٸيٻ ٶ٣سيٷ٫ي.
 - 2-2ثبظاض ؾطٲبيٻ:
 - 1-2-2ثٻ ٲٷٓٹض اٞعايف ٦بضائي ثبظاض ؾطٲبيٻ ،ايٵ ثبظاض اظ ٶٓط اض٦بٴ ٲإؾؿبر ٗٞب ٬زض آٴ ٸ ٶٽبز ٶّاضر ٦ٷٷسٺ ثط آٴ ثٻ ٪ٹٶٻ اي ؾبظٲبٶسټي ذٹاټس قس٦ٻ يٳٵ
ثطذٹضزاضي اظ اؾش٣ال ٬الظٰ ،ٶ٣ف ٸاٗ٢ي ذٹز ضا زض سؼٽيع ٸ سرهيم ٲٷبثٕ ثٯٷسٲسر ايٟبء ٶٳبيس  .اظ ػٳٯٻ ٲٹاضزي ٦ٻ زض ايٵ ظٲيٷٻ ٲٹضز سٹػٻ ذبل ٢طاض ذٹاټس ٪طٞز
ٲٹاضز شي٭ ذٹاټس ثٹز:
اٮ - ٝاثعاضټبي ٲبٮي ٶٹيٵ اظ ٢جي٭ ٪ٹاټي ؾذطزٺ ،اٸضا ٠ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٸ اٸضا ٠ٲكبض٦ز زض ثبظاض ؾطٲبيٻ ثٻ ٲٷٓٹض دبؾر٫ٹيي ثٻ اٶٹأ ٶيبظټب ٸ دٹقف ضيؿ٥ټبي
ٲرشٯ ٝايؼبز ذٹاټس قس.
ة  -سٹؾٗٻ ٸ س٣ٹيز ثبظاض ثٹضؼ اٸضا ٠ثٽبزاض اظ َطي ١انالح ٢ٹاٶيٵ ٸ ثٽجٹز ٸ سٹؾٗٻ قج٧ٻ اَالٔ ضؾبٶي ٸ زض اذشيبض ٢طاض زازٴ اٌالٖبر ثٻ ټٷ٫بٰ ثٻ ٲطزٰ زض ٲٹضز
ٸيٗيز قط٦ز ټبي دصيطٞشٻ قسٺ ٸ سٹػٻ ثٻ ان٭ حطاع ٸ ٲ٧بٶيعٰ ٖطيٻ ٸ س٣بيب زض ايٵ ثبظاض .

ع  -ايؼبز ًٞبي ٲٷبؾت ٸ اٲٵ ثطاي ؾطٲبيٻ٪صاضي ٲبٮي ٖبٲٻ ٲطزٰ ٞطاټٱ ذٹاټس قس.
 - 3-2-2ثٻ ٲٷٓٹض سأٲيٵ ؾطٲبيٻ الظٰ ػٽز اػطاي َطح ټب ٸ دطٸغٺټب ،ظٰيٷٻټبي ػٯت ؾطٲبيٻټبي ذبضػي زض اق٧ب ٬ٲرشٯ٢ ،ٝٹاٶيٵ ٲ٣طضار ٸ آييٵٶبٲٻټبي الظٰ
سهٹيت ٸ اٖٳب٪ ٬طزز.
 - 4-2-2انالح ٸ س٧ٳي٭ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضار زض ػٽز حٳبيز اظ ؾطٲبيٻ ٪صاضي ٸ ٦بض ثٻ َٹضي ٦ٻ يٳٵ حٳبيز اظ ٢كط ٦بض٪ط ظٲيٷٻ ټبي ػٯت حٳبيز ؾطٲبيٻ٪صاضاٴ
ٞطاټٱ ٪طزز ٸ اظ ٲسيطاٴ ٸ ٦بض٪طاٴ الي ١ٸ ظحٳش٧ف سكٹي ١ٸ ثب ٲسيطاٴ ٸ ٦بض٪طاٴ ٶبنبٮح ٸ ٦ٱ ٦بض ثطذٹضز قٹز .
 - 5-2-2ايؼبز ؾبظٲبٴټبي ٗٞب ٬زض ثبظاض ؾطٲبيٻ سٹؾٍ ثركٽبي ذهٹني ٸ سٗبٸٶي ٲظ٭ ثبٶ ٥ټبي ؾطٲبيٻ٪صاضي ،ٲإؾؿبر ٲبٮي ٚيط ثبٶ٧ي ٸ ايؼبز قط٦زټبي
ؾطٲبيٻ٪صاضي.
 - 6-2-2سسٸيٵ ٠اٶٹٴ ؾطٲبيٻ ٪صاضي.
 - 3-2ثبظاض ٦بض:
 - 1-3-2سكٹي ١ؾطٲبيٻ٪صاضاٴ ثٻ اؾشٟبزٺ ټط چٻ ثيكشط اظ ٦بض٦ٷبٴ ايطاٶي ٸ اؾشٟبزٺ ٦ٳشط اظ ٦بض٦ٷبٴ ذبضػي .
 - 2-3-2ايؼبز قطايٍ ٦بضآٞطيٷي ٸ ايؼبز قٛ٭ټبي ػسيس زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ زٸٰ .
 - 4-2ثبظاض ٦بال ٸ ذسٲبر:
ر ٪ؿشطزٺ زض ثبظاض ٦بال ٸ ذسٲبر .
 - 1-4-2ايؼبز ض٢بة
٦ - 2-4-2بټف سٳط٦ع ٢سضر ا٢شهبزي ٲإؾؿبر ٸ زؾش٫بٺ ټب ٸ يب قط٦ز ټبي زٸٮشي ٸ ٚيط زٸٮشي ٸ ٲ٣بثٯٻ ثب اٶحهبض٪طائي.
 - 3ؾيبؾز ٲبٮي
 - 1-3ثٹزػٻ ٖٳٹٲي
 - 1-1-3ثطضؾي ٸ سسٸيٵ ٶٓبٰ ثطٶبٲٻضيعي ٸ ثٹزػٻثٷسي ٦كٹض ثٻ ٲٷٓٹض زؾشيبثي ثٻ اٺ زا ٜثطٶبٲٻ .
 - 2-1-3اٞعايف ٶٓبضر ٲإطط اض٪بٴ ټبي شيطثٍ ثٻ ٸيػٺ ٲؼٯؽ قٹضاي اؾالٲي.
 - 3-1-3اٞعايف ثٽطٺٸضي زض اؾشٟبزٺ اظ ٲٷبثٕ ٖٳٹٲي زض ؾُح آحبز اظ َطي: ١
اٮ - ٝايؼبز ٶٓٱ ٸ اٶًجبٌ ا٦يس ٲبٮي ٸ ٶٽبيز نطٞٻ ػٹيي زض ٲهط ٜٲٷبثٕ ٸ اٖشجبضار ٖٳطاٶي ٸ ػبضي ٸ ٲٷبثٕ قط٤ر ټبي زٸٮشي ٸ ٸاثؿشٻ ثٻ زٸٮز .
ة  -سٹػٻ ثٻ اٞعايف ثٽطٺ ٸضي ٸ اؾشٟبزٺ ثٽيٷٻ اظ ٲٷبثٕ ثٻ ٖٷٹاٴ ٢بٖسٺ ٖٳٯ٧طز ٲسيطيز ٸ ي٧ي اظ يٹاثٍ اضظقيبثي آٴ .
ع  -سٹػٻ ثٻ سؿطيٕ زض اسٳبٰ دطٸغٺ ټب ٸ سحٹي٭ ؾطيٗشط آٶٽب ػٽز ثٽطٺ ثطزاضي اظ َطي ١سٳط٦ع اٲ٧بٶبر ثٻ ػبي زض زؾز زاقشٵ دط ٸغٺټبي ٲشٗسز ٸ دطا٦ٷسٺ ټٳطاٺ ثب
٦ٷسي ٦بض.
ز  -سٹظيٕ ثٹزػٻ ٖٳطاٶي ثب سٹػٻ ثٻ اؾشٗساز َجيٗي اؾشبٴ ټب ٸ يطيت ٲحطٸٲيز ثٻ َٹض ٖبزالٶٻ .
 - 2-3ؾيبؾزټبي زضآٲسي
ؾيبؾزټبي زضآٲسي زٸٮز ثٻ ٪ٹٶٻ اي َطاحي قسٺ اؾز ٦ٻ ټٳطاٺ ثب ٦بټف اثٗبز زٸٮز ،سأٲيٵ ټعيٷٻ ټبي ػبضي لضٞبً اظ َطي ١اٞعايف ؾٽٱ زضآٲسټبي ٲبٮيبسي زض
ثٯٷس ٲسر ثٻ قطح شي٭ اٲ٧بٴدصيط ثبقس:
اٮ - ٝاٞعايف ؾٽٱ ٲبٮيبرټبي ٲؿش٣يٱ زض زضآٲسټبي ٲبٮيبسي ٦كٹض ثٻ اؾشظٷبء ح٣ٹ ٠ث٫يطاٴ .
ة  -حص ٜسسضيؼي ٲٗبٞيزټبي ٲبٮيبسي اُٖبء قسٺ ثٻ ثرف ټب ،ضقشٻ ٗٞبٮيزټب ٸ ٲإؾؿبر ٲرشٯ ٝټٳطاٺ ثب انالح ٢يٳزټب ٸ سرهيم ثٹزػٻ ٸ ثبظٶ٫طي ٶٓبٰ ٲبٮيبسي
ثط اؾبؼ سٗطي ٝدبيٻ زضآٲس ثٻ اؾشظٷبء ثرف ٦كبٸضظي ،نٷبيٕ سجسيٯي ٸ س٧ٳيٯي ثرف ٦كبٸضظي .
ع  -سهحيح ٸ س٧ٳي٭ ٢ٹاٶيٵ ٲبٮيبسي ػٽز ثط٢طاضي سٗطٞٻ ټبي ٲبٮيبسي ٚيط ٲؿش٣يٱ ثٻ نٹضر ٲُٯٹة ٸ ٲٷُ٣ي نطٞبً ثط اؾبؼ اضظـ ٦ب ال.
ز  -ثطضؾي ػٽز ثط٢طاضي ضٸـ ټبي ػسيس زض ٶٓبٰ ٲبٮيبسي ٦كٹض ٲشٷبؾت ثب زضآٲسټب ثٻ ٲٷٓٹض اٞعايف ٸنٹٮي زضآٲسټبي ٲبٮيبسي .
ٺ  - -ثبظٶ٫طي زض سك٧يالر ٸ ضٸقٽبي اذص ٲبٮيبر ثب ټس ٜٲسضٴ ٦طزٴ ٸ اٞعايف ٦بضآئي ٶٓبٰ ٲبٮيبسي ٸ ثٻ حسا٢٭ ضؾبٶسٴ ظٲبٴ ػٳٕ آٸضي ثٻ ٸيػٺ زضٲٹضز ٲبٮيبرټبي
ٲؿش٣يٱ.

ٸ  -اٞعايف اٲ٧بٶبر ٦ؿت زضآٲس سٹؾٍ زؾش٫بٺ ټبي اؾشبٶي ٸ ٪ؿشطـ اذشيبضار اض٪بٴ ټبي اؾشبٶي.
ظ  -ټسايز زضآٲسټبي حبن٭ اظ ٶٟز زض ػٽز ټعيٷٻ ټبي ٖٳطاٶي.
ة:
ح  -اُٖبي ثركٹز٪ي يب سرٟي ٝٲبٮيبسي ثطاي ؾطٲبيٻ ٪صاضيټبي ظيطثٷبئي ٸ ؾطٲبيٻ٪صاضيټبئي ٦ٻ ٺ
 سٹٮيس ٦بالټبي اؾشطاسػي.٥ اضظآٸضي. اؾش٣طاض زض ٶ٣بٌ ٲحطٸٰ. ايؼبز اقشٛب.٬٦ٳ ٥ٶٳبيس.
ٌ ٦ -بټف ٶطخ ٲبٮيبر ٲؿش٣يٱ ٸ اٞعايف ػطيٳٻ ذٹززاضي اظ دطزاذز ٲبٮيبر ٲؿش٣يٱ ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٦ٻ ؾٽٱ ٦٭ ٲجٯ ٙزضيبٞشي ٲبٮيبر ٲؿش٣يٱ زض زضآٲسټبي ٲبٮيبسي
اٞعايف يبثس.
 - 3-3ؾيبؾز ټبي ټعيٷٻاي
 ايؼبز سٗبز ٬ٲٷُ٣ي ثيٵ زضآٲسټب ٸ ټعيٷٻ ټب.ٸ ٲشٳط٦ع ٶٳٹزٴ ضزي ٝټب ٸ َج٣ٻثٷسي ټبي ثٹزػٻاي.
 - 1-3-3ټعيٷٻټبي ػبضي
اٮ - ٝسٷٓيٱ ثٹزػٻ قط٦ز ټبي زٸٮشي زض ٢بٮت اټسا ٜثطٶبٲٻ زٸٰ.
ة ٦ -بټف ثٹزػٻ ػبضي ثرف ټبي ٲطثٹٌ ثٻ ٞهٹ ٬اٲٹض ا٢شهبزي ا ظ َطي٦ ١بټف ٗٞبٮيزټبي اٖٳب ٬سهسي زٸٮز.
ع  -ايؼبز اضسجبٌ ٲٷُ٣ي ثيٵ اٖشجبضار زؾش٫بٺ ټبي اػطائي زضآٲسظا ثب سٹػٻ ثٻ ٲيعاٴ زضآٲسټبي ٸنٹٮي زض ػٽز اٞعايف ٦بضائي ٸ ػٯٹ٪يطي اظ سٹؾٗٻ ثيضٸيٻ سك٧يالر
آٶٽب.
ز  -اٶش٣ب٢ ٬ؿٳشي اظ ٗٞبٮيزټبي ذسٲبسي ثرف زٸٮشي زض ظٲيٷٻ ټبي ذسٲبر اػشٳبٖي ثٻ ثرف ٚيط زٸٮشي ٸ آظاز ؾبظي ٲٷبثٕ ٲبٮي زٸٮز ػٽز ايؼبز اٲ٧بٴ ثٽجٹز
٦يٟيز ذسٲبر زٸٮشي ثب ضٖبيز ان٭ ٢ 44بٶٹٴ اؾبؾي.
ٺ  -ٲكرم ٶٳٹزٴ ؾٹثؿيسټب ٸ ٦ٳ ٥ټبي زٸٮز ٸ اٶش٣بالر زضآٲسي زٸٮز زض ٢بٮت َج٣ٻثٷسي ټبي ٲؿش٣٭ ثٹزػٻ.
ٸ  -انالح ؾبذشبض زٸٮز زض ػٽز ٦بټف ټط چٻ ثيكشط ټعيٷٻ ټب.
ظ ٪ -ؿشطـ ٞطټٷ ٩نطٞٻ ػٹئي ،ؾبزٺ ظيؿشي ٸ ٢ٷبٖز زض ٦ٯيٻ اض٪بٴ ټب ٸ ٶٽبزټب.
ح  -ٲجبضظٺ ثب سؼٳ٭٪طائي ٸ سكطيٟبرظا زض ٦ٯيٻ ظٲيٷٻټبي ازاضي ٸ ټعيٷٻ ټبي زٸٮز.
ٌ  -ٸا٪صاضي اٲٹض ثٻ ٲطزٰ ٸ ٦بټف سك٧يالر زٸٮز زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ ثبيس ثٻ ٪ٹٶٻ اي ثبقس ٦ٻ ٶؿجز ثٹزػٻ زٸٮز ثٻ سٹٮيس ٶبذبٮم زاذٯي ٦بټف يبثس .
 - 2-3-3ټعيٷٻټبي ٖٳطاٶي
اٮ - ٝاٸٮٹيز زازٴ ثٻ اسٳبٰ َطحټبي ٶيٳٻ سٳبٰ ٸ سؿطيٕ زض ثٻ ثٽطٺ ثطزاضي ضؾبٶسٴ آٶٽب ٸ ٶ٫ٽساضي َطح ټبي ذبسٳٻ يبٞشٻ.
ة  -اضظيبثي ٸ اٶشربة َطحټبي ػسيس ثط ٲجٷبي سٹػيٻ ا٢شهبز ي ٞ -ٷي ثٻ اؾشظٷبي َطح ټبيي ٦ٻ ازٮٻ ذبل زاضٶس.
ع  -اٸٮٹيز زازٴ ثٻ اسٳبٰ َطحټبي ٶيٳٻ سٳبٲي ٦ٻ سٹػيٻ ا٢شهبزي ٞ -ٷي زاضٶس ٸ سؿطيٕ زض ثٻ ثٽطٺ ثطزاضي ضؾبٶسٴ آٶٽب.
ز  -انالح ؾبظٲبٶسټي اػطائي َطح ټبيي ٦ٻ ثٻ ٮحبِ ٣ٞساٴ ؾبظٲبٶسټي ٲٷبؾت اػطا ،سٹاٴ ديكطٞز ٸاٗ٢ي ٲُب ث ١ثطٶبٲٻ ديفثيٷي قسٺ ضا ٶساضٶس.
ٺ  - -سٹػٻ ثٻ ذسٲبر ٸ سٹٮيسار ٶبقي اظ اٞعايف ٶطخ ثٽطٺ ثطزاضي ثٻ ټٷ٫بٰ دصيطـ َطح ټبي ػسيس.
ٸ  -سسٸيٵ ٸ اػطاي ٶٓبٰ اٶشربة ٸ اضظقيبثي ٲسيطاٴ اػطائي زض َطح ټبي ٖٳطاٶي.
ظ  -ؾبظٲبٶسټي ٦بٲ٭ زؾش٫بٺ ثٽطٺثطزاض ثطاي سحٹي٭ ٪طٞشٵ ٸ سهسي اٲٹض ثٽطٺثطزاضي زض ػٽز ثٽطٺ ثطزاضي اظ َطح ٲُبث ١ثطٶبٲٻ ٸ زض حس ْطٞيز ٲٹضز ٶٓط زض
َطاحي.
ح  -سؼسيس ٶٓط زض ٢ٹاٶيٵ ،ٲ٣طضار ٸ زؾشٹضاٮٗٳ٭ ټبي ٲطسجٍ ثب ؾطٲبيٻ٪صاضي ،ٲُبٮٗٻ ٸ اػطاي َطح ټبي ٖٳطاٶي ثٻ ٶحٹي ٦ٻ يٳٵ سؿٽي٭ سك٧ي٭ قط٦زټبي ثعض٨
ٲٽٷسؾي ٲكبٸض ٸ ديٳبٶ٧بضي ح٣ٹ ٠ٸ سٗٽسار َطٞيٵ ديٳبٴ ټب ٸ ٢طاضزازټب ثٻ َٹض ٲٷُ٣ي ح٪ ّٟطزز ،اظ ػٳٯٻ :

 سٽيٻ ٸ اٶشكبض ٞٽبضؼ ثٽبي دبيٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲجٷبي اَالٖبسي ٸ ٖ٣س ٢طاضزازټبي ٲكبٸضٺ اي ٸ ديٳبٶ٧بضي ثب ٢يٳز ټبي ٲكرم ػٽز اٶؼبٰ ٦٭ ٦بض زض ٲسر سٗييٵ قسٺثسٸٴ زضع سٗسي٭ زض ٢طاضزازټب.
 احيبي ٶٓبٰ ٲٷب٢هٻ ٸ حص ٜضٸـ ٸا٪صاضي َطح ټب اظ َطي ١سط ٤سكطيٟبر ٲٷب٢هٻ. سسٸيٵ ٲ٣طضار ٸ يٹاثٍ سكريم نالحيز ٸاحسټبي ذسٲبر ٲسيطيز اػطا ،ٲكبٸضٺ ٸ ؾبذز ثطاي اٶؼبٰ ٦بضټبي ثعض. ٨ اٮعاٰ زؾش٫بٺټب ٸ قط٦زټبي زٸٮشي ٸ قٽطزاضي ټب ثٻ ضٖبيز ٸ سجٗيز اظ ٲ٣طضار َطحټبي ٔٲطاٶي ثٻ َٹض ي٧ؿبٴ .ٌ  -ثٻ ٸػٹز آٸضزٴ اٲ٧بٴ سٹؾٗٻ ٸ ٲكبض٦ز ٲإؾؿبر َطاح ،ٲكبٸض ديٳبٶ٧بض ٸ ؾبظٶسٺ نٷٗشي زض َطح ټبي نٷٗشي ٸ سٗٳيٱ ٶٓبٰ ٞٷي ٸ اػطائي ثٻ َطحټبي نٷٗشي.
ي  -سسٸيٵ ٸ انالح يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضار ٸ ٶحٹٺ اضػبٔ ٦بض ثب سأ٦يس ثط اٲ٧بٴ ض٢بثز ٲكبٸضاٴ ٸ ديٳبٶ٧بضا ٴ زاذٯي ثب قط٦زټبي ذبضػي ٸ زض قطايٍ ٲؿبٸي اٸٮٹيز زازٴ
ثٻ ديٳبٶ٧بضاٴ ٸ ٦بض٦ٷبٴ ٸ ٦بضقٷبؾبٴ ٸ ٦بض٪طاٴ زاذٯي .
 - ٤اؾشٟبزٺ اظ ٲٷب٢هٻ زض ٦ٯيٻ ٢طاضزازټب ٸ ديٳبٶ٧بضيٽب ٸ ذطيسټبي ذبضػي .
 - ٬ٶٓبضر ٦بٲ٭ ٸ ټٳٻ ػبٶجٻ ٸ ٲؿشٳط ثط ثٹزػٻ ټبي ؾٷٹاسي ٖٳطاٶي ٸ ثٹزػٻ قط٦ز ټبي زٸٮشي ٸ ٸاثؿشٻ ثٻ زٸٮز ٸ قٽطزاضي ټب.
 - 4ؾيبؾزټبي ٖٳٹٲي
٦ - 1-4بؾشٵ اظ حؼٱ ثرف زٸٮشي اظ َطي ١حص ٜثطذي سك٧يالر ،ازٚبٰ ٸظاضسربٶٻ ټب ٸ ٲإؾؿبر ٸ قط٦زټبي زٸٮشي ٸ ٸا٪صاضي ثطذي اظٗٞبٮيزټب ثٻ ثرفټبي
ذهٹني ٸ سٗبٸٶي اظ َطي ١ٸيٕ ٢ٹاٶيٵ ٲٹضز ٶيبظ .
سؼسي ٶٓط زض ٶٓبٰ ٲسيطيز قط٦شٽبي زٸٮشي ٸ سٛييط ضٸـ ٲٹػٹز ؾيبؾز ٪صاضي ٸ ٶٓبضر ثط قط٦زټب اظ َطي ١ٲؼبٲٕ ٖٳٹٲي قٹضاټبي ٖبٮي ٸ ثٹػٹز آٸضزٴ
ز
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اٲ٧بٴ ٦ٷشط ٬ز٢ي١سط ٖٳٯ٧طز قط٦ز ټبي زٸٮشي.
 - 3-4ايؼبز ظٲيٷٻټبي الظٰ ػٽز اٶؼبٰ حؿبثطؾي ؾبالٶٻ قط٦ز ټبي زٸٮشي ٸ سسٸيٵ ٪عاضقبر.
 - 4-4ازاٲٻ ٸ سؿطيٕ ٸا٪صاضي قط٦ز ټبي زٸٮشي ٸ سحز دٹقف زٸٮز ثٻ ثرف ټبي ذهٹني ٸ سٗبٸٶي ثب ضٖبيز ان٭ ٢ 44بٶٹٴ اؾبؾي.
 - 5-4ثط٢طاضي ٶٓبٰ اضظقيبثي ،ضسجٻ ثٷسي ٸ سكريم نالحيز ٲسيطاٴ قط٦ز ټبي زٸٮشي.
٢ - 6-4بٶٹٶٳٷس ٶٳٹزٴ ٦ٯيٻ دطزاذز ټبي دطؾٷٯي قط٦زټبي زٸٮشي ٸ سٕييٵ يٹاثٍ اؾشٟبزٺ ٲسيطاٴ ٸ ٦بض٦ٷبٴ قط٦ز ټب اظ سؿٽيالر ٸ اٲ٧بٶبر قط٦ز ٸ ٲشٷبؾت
٦طزٴ دطزاذز ټبي ٲسيطاٴ ثب ٦بضآئي ٸ ٖٳٯ٧طز.
 - 7-4ٸا٪صاضي ثًٗي اظ ذسٲبر ٖٳٹٲي ٢بث٭ ٸا٪صاضي ثٻ قٽطزاضي ټب.
 - 8-4اٖٳب ٬ضٸـ حؿبثساضي ٢يٳز سٳبٰ قسٺ زض ػٽز ح ّٟثيز اٮٳب.٬
 - 9-4سسٸيٵ ٸ اػطاي ٶٓبٰ اٶشربة ٸ اضظقيبثي ٲسيطاٴ.
 - 10-4ازاٲٻ ؾيبؾز دطزاذز ؾٹثؿيس ثطاي ٦بالټبي اؾبؾي ٸ زاضٸ ٸ حشي االٲ٧بٴ ٖٯٷي ٦طزٴ ثركي اظ ؾٹثؿيسټبي دٷٽبٴ ٸ ټٳعٲبٴ ثب آٴ س٣ٹيز ٶٓبٰ سأٲيٵ
اػشٳبٖي ٸ ثيٳٻ ٸ اٲساز ٸ ثط٢طاضي ٸ سأٲيٵ ٦ٳ ٥ټبي ٲؿش٣يٱ زض ٲٹاضز الظٰ .
 - 5ػٱٖيز
 - 1-5اٞعايف ؾُح آ٪بټيټبي ٖٳٹٲي اٞطاز ػبٲٗٻ زض ظٲيٷٻ ٲؿبئ٭ ٲطثٹٌ ثٻ ػٳٗيز اظ َطي: ١
اٮ - ٝسأ٦يس ثط آٲٹظـ آ٪بټي ثبٶٹاٴ زض ٲ٣بَٕ ؾٷي ثبٮ٣ٹٺ ثبضٸضي ،زض ظٲيٷٻ ٲعيز ټبي ٦ٷشط ٬ثبضٸضي.
ة ٪ -ؿشطـ ؾُح آ٪بټي ٖٳٹٲي اٞطاز ػبٲٗٻ زض ظٲيٷٻ ظيبٴ ټب ٸ ٲك٧الر ٶبقي اظ ضقس ثيضٸيٻ ػٳٗيز اظ َطي ١ضؾبٶٻ ټبي ٖٳٹٲي ثٻ ٸيػٺنساٸؾيٳبي ػٳٽٹضي
اؾالٲي ايطاٴ.
ع  -آٲٹظـ ٲؿبئ٭ ػٳٗيز زض ٢بٮت ٲٹاز زضؾي زض ؾُٹح ٲشٹؾُٻ ٸ زاٶك٫بټي .
ز  -سأٲيٵ ٲٷبثٕ ٲبٮي ،سؼٽيعاسي ٸ ٶيطٸي اٶؿبٶي الظٰ ثطاي اٖٳب ٬ؾيبؾز ػٳٗيشي ٲٷبؾت ثب سٹػٻ ثٻ ٶ٣ف سٗييٵ ٦ٷٷسٺ ٖبٲ٭ ضقس ػٳٗيز زض سٹؾٗٻ ٦ٯي ٦كٹض ،ثٻ
ٶحٹي ٦ٻ ٸنٹ ٬ثٻ ټس ٜضقس ػٳٗيز زض ثطٶبٲٻ سح ١٣يبثس .
 - 2-5سٷٓيٱ ذبٶٹازٺ ٸ ضقس ػٳٗيز :
 - 1-2-5سأٲيٵ ٸ سٗٳيٱ ٪ؿشطزٺ ٸؾبي٭ ديك٫يطي اظ ثبضزاضي زض ؾُح ٲٷبَ ١ػٛطاٞيبيي ٦كٹض ثٻ ٸيػٺ ضٸؾشبټب ٸ ٲٷبَ ١ٲحطٸٰ .
٦ - 2-2-5ؿت زاٶف ٸ ا ٶؼبٰ ٲُبٮٗبر ػٽز اؾشٟبزٺ ٸ سٹؾٗٻ ضٸقٽب ٸ س٧ٷٹٮٹغي ټبي ػسيس زض اٲط ديك٫يطي اظ ثبضزاضي .
 - 3-2-5اذشهبل ثركي اظ ٗٞبٮيز ثيٳبضؾشبٴ ټب ،زضٲبٶ٫بٺ ټب ٸ ٲطا٦ع ثٽساقشي زض ؾُح ٦كٹض ثٻ ٲٷٓٹض اضائٻ ٲؿشٳط ذسٲبر ديك٫يطي اظ ثبضزاضي .
 - 4-2-5ٮٛٹ ٦ٯيٻ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضار ٸ اٲشياظټبي ا٢شهبزي -اػشٳبٖي ،ٲكٹ ٠ذبٶٹاضټبي دطػٳٗيز .

 - 5-2-5دػٸټف زض ٲٹضز ٲهبزي ١ؾيبؾز ټبي ٞٹ ٠اظ َطي:١
اٮ - ٝاٶؼبٰ دػٸټفټبي ٖٯٳي ػٽز ٦ؿت اَالٔ اظ ٲيعاٴ آ٪بټي ،ٶ٫طـٖ ،ٳٯ٧طز ٸ ٲك٧الر ذبٶٹازٺ ټب زض ظٲيٷٻ سٷٓيٱ ذبٶٹازٺ .
دبي اَالٖبر ػبضي ٸ ٲُبٮٗبر ٶٳٹٶٻ اي.
ة  -ٲُبٮٗٻ سٛييطار ٲيعاٴ ضقس ػٳٗيز ثط ٺ
ع  -اٶؼبٰ سح٣ي٣بر ٦بضثطزي ػٽز يبٞشٵ ضاٺ ټب ٸ س٧ٷٹٮٹغي ٲٷبؾت ثطاي اٞعايف آ٪بټي ،ٶ٫طـ ٸ ٖٳٯ٧طز ذبٶٹازٺ ټب ٸ ض ٕٞٲك٧الر آٶٽب ثطايزؾشطؾي ثٻ ٸؾبي٭
ديك٫يطي اظ حبٲٯ٫ي.
ز  -اٶؼبٰ َطح ػبضي ػٳٗيز ٸ ٶيطٸي ٦بض ثٻ ٲٷٓٹض اَالٔ اظ چ٫ٹ ٶ٫ي سحٹالر ػٳٗيز ،ثبظاض ٦بض ،ٶيطٸي ٗٞب ٬ٸ ٶيطٸي قبٚ٭ ٦كٹض زض ٲ٣بَٕ .1376-1374
ٺ  - -اٶؼبٰ َطح ٶٳٹٶٻ ٪يطي اظ ٸيٗيز ا٢شهبز ٸ اقشٛب ٬ذبٶٹاض ثٻ نٹضر ؾبالٶٻ .
 - 6اقشٛب ٬ٸ ٶيطٸي اٶؿبٶي
 - 1-6س٣ٹيز قج٧ٻ ػٳٕآٸضي ٸ دطزاظـ اَالٖبر ثبظاض ٦بض ٸ اٶؼبٰ دػٸټف ټبي ٲطثٹٌ ثٻ حط٦بر ثبظاضَ ،ج٣ٻ ثٷسي ٸ اؾشبٶساضز ٲٽبضر ٸ ايؼبز اضسجبٌ ثيٵ آٲٹظـ ٸ
ٶيبظټبي ٦ٳي ٸ ٦يٟي ثبظاض ٦بض.
 - 2-6حٳبيز اظ ايؼبز ٞطنزټبي قٛٯي اظ َطي ١سٹػيٻ ٸ آٲٹظـ زض ظٲيٷٻ ټبي ٲٷبؾت قٛٯي.
 - 3-6سٹؾٗٻ ٸ حٳبيز اظ نٷبيٕ ٦ٹچ ،٥نٷبيٕ سجسيٯي ،نٷبيٕ ٸ ٲكبٚ٭ ذبٶ٫ي ،خزٲبر ٞٷي ٸ سٹؾٗٻ ٸ احيبء نٷبيٕ زؾشي ثب اٸٮٹيز ٲٷبَ ١ضٸؾشبيي.
 - 4-6سأٲيٵ ٲكبٚ٭ ٲٹٮس ثطاي ٶيطٸي ٦بض ٲبظاز ٖكبيط زض ٲٷبَ ١ضٸؾشبيي ٸ ايؼبز ظٲيٷٻ ټبي ٲٷبؾت ػٽز اؾش٣طاض ٗٞبٮيزټبي ٚيط ٦كبٸضظي زض ٲحيٍ ضٸؾشبيي ثٻ
ٲٷٓٹض اٞعايف زضآٲس ؾطاٶٻ ضٸؾشبئيبٴ ٸ ايؼبز ٞطنز ټبي قٛٯي ثطاي آٴټب.
٦ - 5-6بټف ٶيطٸټبي ٦بض ذبضػي ٸ ټٳچٷيٵ ٞطاټٱ آٸضزٴ ظٲيٷٻ ټبي اٖعاٰ ٶيطٸي ٦بض ثٻ ذبضع اظ ٦كٹض .
 - 6-6ٲُبٮٗٻ ٸ اٖٳب ٬حٳبيز ټبي ٢بٶٹٶي الظٰ ثٻ ٲٷٓٹض قٷبؾبيي ٸ س٣ٹيز ظٲيٷٻ ټبي قٛٯي ٦ٻ سٹػيٻ ٞٷي -ا٢شهبزي ٸ يب اټٳيز ٞطټٷ٫ي زاقشٻثبقس.
 - 7-6سٷّيٱ ٢ٹاٶيٵ ،ٲ٣طضار ٸ آييٵٶبٲٻټبئي ٦ٻ اٲ٧بٴ ػبثؼبئي ٶيطٸي اٶؿبٶي زؾش٫بٺ ټب ٸ ٲإؾؿبر ٸ زٸٮشي ٸ قط٦زټبي زٸٮشي ٸ ٚيط زٸٮشي ضا سؿٽي٭ ٸ اٲ٧بٴدصيط
ٶٳبيس.
 - 7ؾيبؾشٽبي دطؾٷٯي ثرف زٸٮشي
 - 1-7اؾشٟبزٺ ثيكشط اظ ٶيطٸټبي ٦بض ٲشٗٽس ٸ سٹاٶٳٷس ٚيط طبثز زض ؾيؿشٱ ازاضي .
 - 2-7اضػبٔ آٴ زؾشٻ اظ ٗٞبٮيشٽبي ثرف زٸٮشي ٦ٻ ٲٹػت ٦بټف ټعيٷٻ ټب ٲيقٹز ثٻ ثرفټبي سٗبٸٶي ٸ ذهٹني ثب ضٖبيز ان٭ ٢ 44بٶٹٴ اؾبؾي.
 - 3-7ثط٢طاضي ٶٓبٰ اضظقيبثي ز٢ي ١ٸ ؾٷؼف ٦بضآيي زض ؾيؿشٱ ازاضي ٸ ٦بټف ٶيطٸي ٦بض ٚيط يطٸض .
 - 4-7اٖٳب ٬ؾيؿشٱ سكٹي ١ٸ سٷجيٻ ثٻ ٲٷّٸض اٞعايف ٦بضايي .
 - 5-7ح ّٟؾُح ح٣ٹ ٠ٸ زؾشٳعز دطؾٷ٭ ازاضي زض ؾُٹح ٲرشٯ ٝازاضي ٲشٷبؾت ثب قطايٍ ا٢شهبزي ٦كٹض ٸ ٦يٟيز اضائٻ ذسٲبر .
 - 6-7سالـ زض ػٽز ػبي٫عيٵ ٦طزٴ ؾيؿشٱ ٦بضٲعزي ثٻ ػبي ٸ٢ز ٲعزي .
 - 7-7ثٽطٺ٪يطي ٦بٲ٭ اظ ْطٞيز ټب ٸ اٲ٧بٶبر ٲٹػٹز ٶيطٸي اٶؿبٶي ٸ سٹ ظيٕ آٶبٴ زض ؾُٹح ػٛطاٞيبيي.
 - 8-7حصٗٞ ٜبٮيزټبي ٲٹاظي ٸ ايؼبز ٶٓبٰ اٶ٫يعـ ٲٷبؾت.
 - 9-7اقبٖٻ ٸ سطٸيغ ٞطټٷ٦٩بض زض ػبٲٗٻ ثٻ ٲٷٓٹض اٞعايف ؾُح اقشٛب ٬ٸ ثٽطٺ ٸضي ٶيطٸي ٦بض.
 - 10-7اسربش ضٸـټبي ٲٷبؾت اضس٣بء ٦يٟي ٶيطٸي ٦بض ٲشٷبؾت ثب ٶيبظټبي ػبٲٗٻ .
 - 11-7اٞعايـ ؾُح آ٪بټي ټبي ٦بض٦ٷبٴ ٸ ٲسيطاٴ زض ظٲيٷٻ سرههي ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضار ٸ ثٽجٹز ضٸـ ټب زض ٲسيطيز ٶيطٸي اٶؿبٶي.
 - 12-7ايؼبز ٲحسٸزيز زض اقشٛب ٬ٶيطٸي ٦بض ذبضػي اظ َطي ١ػبي٫عيٷي ٶيطٸي ٦بض ٲكبثٻ زاذٯي .
 -13-7اسربش ؾيبؾزټبي ٲٷبؾت ثطاي ايؼبز ٸاحسټبي سٹٮيسي ٸ اقشٛب ٬ظا زض ٲٷبَ٣ي ٦ٻ زاضاي ٶطخ ثي ٦بضي ثباليي ټؿشٷس.
 - 14-7ايؼبز ،سٹؾٗٻ ٸ س٣ٹيز ٲطا٦ع آٲٹظـ ٞٷي ٸ حطٞٻ اي ٸ ثٽطٺ ثطزاضي ٦بٲ٭ اظ اٲ٧بٶبر ثطاي اٞطاز ٞب٢س ٲٽبضر ٸ ػٹيٷس٪بٴ ٦بض ٚيط ٲبټط .
 - 15-7ايؼبز اٲ٧بٴ ٦بضآٲٹظيټب ٸ آٲٹظـټبي ٞٷي ٸ حطٞٻ اي ثٻ ٸؾيٯٻ ٸاحسټبي سٹٮيسي  ،ؾبظٲبٴټبي زٸٮشي ،ؾبظٲبٴټب ٸ سك٧ٯٽبي ذهٹني ٸسٗبٸٶيٽب ثب اؾشٟبزٺ
اظ ٲٷبثٕ آٴ ٸاحسټب.
 - 16-7ايؼبز ظٲيٷٻټبي آٲٹظـ ٸ اقشٛب ٬ٲٗٯٹٮيٵ ٸ ػبٶجبظاٴ ثب سٹػٻ ثٻ ٢بثٯيز ٸ سٹاٶبئي ټبي آٶبٴ.
 - 17-7ايؼبز ٞطنزټبي اقشٛب ٬ثيكشط زض ثرف ټبي ٲٹٮس ٸ ثٻ ٸيػٺ زض ٲٷبَ ١ٲحط ٸٰ.
 - 18-7ايؼبز ټٳبټٷ٫ي ثيٵ زؾش٫بٺ ټبي شيطثٍ زض ثطٶبٲٻضيعي ٶيطٸي اٶؿبٶي .

٢ - 8يٳز٪صاضي
زض ٲٹضز ٦بالټبي ٖٳٹٲي ٸ ذسٲبر حط٦ز ثٻ ؾٳز انالح ٢يٳز ټب ثب سٹػٻ ثٻ قطايٍ شي٭ ذٹاټس ثٹز .
 - 1-8ػجطاٴ ټعيٷٻټبي ؾطٲبيٻ٪صاضي اظ َطي ١ٲحبؾجٻ ٶطخ اؾشٽال.٤
 - 2-8حسا٦ظط نطٞٻػٹئي زض ټعيٷٻ ټبي ػبضي ٸ ثبالؾطي قط٦ز ټبي ٲطثٹَٻ.
٦ - 3-8بټف ٲيعاٴ اؾشٽال ٤ٸ ثٽطٺ ثطزاضي ثٽيٷٻ ٸ ٲُٯٹة اظ ْطٞيز ټب ٸ اٲ٧بٶبر ٲٹػٹز زض حس ٶطٰ ټبي ٢بث٭ ٢جٹ ٬ثيٵاٮٳٯٯي.
 - 4-8سٹػٻ ثٻ ثٽؿبظي ٸ ٶٹؾبظي ٸ ثٽطٺ ثطزاضي ثٽيٷٻ اظ ذُٹٌ سٹٮيسي ٦كٹض .
 - 5-8قبذم ٤ٮي زض ايٵ ٲٹضز ثطاثطي ٢يٳز ټب ثب ټعيٷٻ ٶٽبئي سٹٮيس ضٖبيز ػٽبر ٞٹ ٠ذٹاټس ثٹز .
 - 6-8نطٞٻػٹئي زض ٲهط٦ ٜبالټب ٸ ذسٲبر ٖٳٹٲي ثط ٲجٷبي اٮ٫ٹي ٲهط. ٜ
 - 7-8ٶطذٽب ثٻ نٹضر سهبٖسي ثٻ ٪ٹٶٻ اي انالح قٹز ٦ٻ اظ ٲهط٦ ٜٷٷس٪بٴ ثب ٲهط ٜثيكشط ټعيٷٻ ټب زضيبٞز ٸ اظ ا٢كبض ٦ٱ زضآٲس ثب ٶطخ دبئيٵ حٳبيز ٪طزز.
٢ - 8-8يٳز ٦بالټبي ٖٳٹٲي ٸ اٶحهبضار َجيٗي زض ٲٷبَ ١ٲحطٸٰ ٸ ضٸؾشبئي ٶجبيس اظ ٲٷبَ ١قٽطي ثيكشط ثبقس .
 - 9-8ټٳبټٷ٫ي زض حٳبيز اظ سٹٮيس٦ٷٷسٺ ،ٲهط٦ ٜٷٷسٺ ٸ نبزضار زض ٢يٳز ٪صاضي.
 - 10-8قٹضاي ا٢شهبز ٲؿئٹٮيز ٢يٳز ٪صاضي ،ټٳبټٷ٫ي ٸ ٶٓبضر ثط اٲط ٢يٳزټب ضا ثٻ ٖٽسٺ ذٹاټس زاقز.
ټسٞٽبي ٦ٳي ٦الٴ زض ثطٶبٲٻ زٸٰ
 - 1سٹٮيس:
سٹٮيس ٶبذبٮم زاذٯي ثٻ ٢يٳز طبثز ؾبَ 1361 ٬ي زٸضٺ  1373-78ثٻ َٹض ٲشٹؾٍ ؾبالٶٻ  5.1زضنس اٞعايف يبٞشٻ ٸ اظ ؾيعزٺ ټعاض ٸ ټٟشهس ٸ قهز ٸ قف
ٲيٯيبضز ٸ ؾيهس ٲيٯيٹٴ (  )13766300000000ضيب ٬ثٻ ټٟسٺ ټعاض ٸ قكهس ٸ ؾي ٸ دٷغ ٲيٯيبضز ٸ ؾيهس ٲيٯيٹٴ (  )17655300000000ضيب ٬اٞعايف ٲييبثس .ثب
سٹػٻ ثٻ ضقس ػٳٗيز ،سٹٮيس ٶبذبٮم زاذٯي ؾطاٶٻ زض دبيبٴ ثطٶبٲٻ ثٻ زٸيؿز ٸ دٷؼبٺ ٸ قف ټعاض ( )256000ضيب ٬ذٹاټس ضؾيس .ػسٸ ٬قٳبضٺ ( )1سٹٮيس ٶبذبٮم
زاذٯي ٸ اضظـ اٞعٸزٺ ثرفټبي ٲرشٯ ٝا٢شهبزي ضا َي ثطٶبٲٻ زٸٰ ٶكبٴ ٲي زټس.
 - 2ؾطٲبيٻ٪صاضي:
سك٧ي٭ ؾطٲبيٻ طبثز ٶبذبٮم زاذٯي ثٻ ٢يٳز ټبي طبثز ثٻ َٹض ٲشٹؾٍ ؾبالٶٻ  6.2زضنس اٞعايف يبٞشٻ ٸ اظ زٸ ټعاض ٸ زٸيؿز ٸ قهز ٸ زٸ ٲيٯيبضز ٸ ټٟشهس ٲيٯيٹٴ
(  )2262700000000ضيب ٬زض ؾب 1373 ٬ثٻ ؾٻ ټعاض ٸ دٷؼبٺ ٸ دٷغ ٲيٯيبضز ٸ دبٶهس ٲيٯيٹٴ (  )30555000000000ضيب ٬زض ؾب 1378٬ذٹاټس ضؾيس .ٲؼٳٹٔ
ؾطٲبيٻ٪صاضي ٶبذبٮم َي ؾب٬ټبي ثطٶبٲٻ زٸٰ ثبٮ ٙثط چٽبضزٺ ټعاض ٸ قهز ٸ ؾٻ ٲيٯيبضز ٸ ٶٽهس ٲيٯيٹٴ (  )14063900000000ضيب ٬ثطآٸضز ٲي٪طزز .ػسٸ ٬قٳبضٺ
( )2سط٦يت ؾطٲبيٻ٪صاضي ٶبذبٮم ثٻ س٧ٟي ٥ثرف ټبي ٲرشٯ ٝضا ٶكبٴ ٲيزټس.
 - 3ٲهط:ٜ
ٲهط ٜذهٹني ثٻ ٢يٳز طبثز ؾبَ 1361 ٬ي ؾبٮٽبي  1373-78ثٻ َٹض ٲشٹؾٍ ؾبالٶٻ اظ ضقسي ٲٗبز ٬چٽبضزضنس ( )%4ثطذٹضزاض قسٺ ٸ اظ ٶٻ ټعاض ٸ زٸيؿز ٸ
ټكشبز ٸ ټٟز ٲيٯيبضز ٸ زٸيؿز ٲيٯيٹٴ (  )9278200000000ضيب ٬ثٻ ي٧هس ٸ ؾيعزٺ ټعاض ٸ ي٧هس ٸ زٸاظزٺ ٲيٯيبضز ٸ ي٧هس ٲيٯيٹٴ (  )113112100000000ضيب٬
اٞعايف ٲييبثس .ٲيعاٴ ٲهط ٜؾطاٶٻ ٦ٻ زض ؾب 1373 ٬ٲٗبز ٬ي٧هس ٸ دٷؼبٺ ٸ ي ٥ټعاض ( )151000ضيب ٬ثطآٸضزٲيقٹز ،ثب سٹػٻ ثٻ ديف ثيٷي ٶطخ ضقس ػٳٗيز زض
دبيبٴ ثطٶبٲٻ زٸٰ ثٻ ي٧هس ٸ قهز ٸ چٽبض ټعاض ( )164000ضيب ٬ذٹاټس ضؾيس.
َي ټٳيٵ ٲسر ثب ٲحسٸز قسٴ ٲهط ٜزٸٮشي ،ٲيعاٴ ٲهط ٜثٻ ٢يٳز طبثز زض ايٵ ثرف ثٻ َٹض ٲشٹؾٍ ؾبالٶٻ  0.9زضنس ٦بټف يبٞشٻ ٸ اظ ي ٥ټعاض ٸ ټكشهس ٸ
چٽبض ٲيٯيبضز ٸ زٸيؿز ٲيٯيٹٴ (  )1804200000000ضيب ٬زض ؾب 1373 ٬ثٻ ي ٥ټعاض ٸ ټٟشهس ٸ ثيؿز ٸ ټٟز ٲيٯيبضز ٸ چٽبض نس ٲيٯيٹٴ ( )1727400000000
ضيب ٬زض ؾب 1378 ٬سٷع ٬ٲييبثس.
ػسٸ ٬قٳبضٺ ( )3ٲهط ٜثركٽبي ذهٹني ٸ زٸٮشي ضا زض ثطٶبٲٻ زٸٰ ٶكبٴ ٲي زټس.
 - 4ثٹزػٻ ٖٳٹٲي زٸٮز:

٦٭ زضآٲسټبي ثٹزػٻ ٖٳٹٲي زٸٮز زض ثطٶبٲٻ زٸٰ ٲٗبز ٬زٸيؿز ٸ ؾي ٸ ټٟز ټعاض ٸ ؾينس ٸ يبظزٺ ٲيٯيبضز (  )237311000000000ضيب ٬ديفثيٷيٲي٪طزز .ٲشٹؾٍ
ضقس زضآٲسټبي زٸٮز َي آٴ زٸضٺ ٲٗبز 15.2 ٬زضنس ٲيثبقس.
زض ثطٶبٲٻ زٸٰ اظ ٦٭ زضآٲسټبي زٸٮز دٷؼبٺ زضنس ( )%50يب ي٧هس ٸ ثيؿز ټعاض ٸ چٽ٭ ٸ چٽبض ٲيٯيبضز (  )120044000000000ضيب ٬ضا زضآٲس ٶٟز،ثيؿز ٸقف
زضنس ( )%26يب قهز ٸ ي ٥ټعاض ٸ ټكشهس ٸ ټٟشبز ٸ زٸ ٲيٯيبضز (  )61872000000000ضيب ٬ضا زضآٲسټبي ٲبٮيبسي ٸ ثيؿز ٸ چٽبضزضنس ( )%24يب دٷؼبٺ ٸ دٷغ ټعاض
ٸ ؾيهس ٸ ٶٹز ٸ دٷغ ٲيٯيبضز (  )55395000000000ضيب ٬ضا ؾبيط زضآٲسټب سك٧ي٭ ٲيزټٷس .ضقس ا٢الٰ زضآٲسي يبز قسٺ َي زٸضٺ ثطٶبٲٻ ثٻ سطسيت ٲٗبز 8.3 ٬زضنس،
 18.2زضنس ٸ  29.7زضنس ثطآٸضز ٲي ٪طزز.
ټعيٷٻټبي ثٹزػٻ ٖٳٹٲي زٸٮز َي ټٳيٵ ٲسر ثب ضقس ٲشٹؾٍ ؾبالٶٻ  15.1زضنس اظ ؾي ټعاض ٸ چٽ٭ ٸ ٶٻ ٲيٯيبضز (  )30049000000000ضيب ٬زضؾب 1373 ٬ثٻ
قهز ټعاض ٸ ټكشهس ٸ ثيؿز ٸ دٷغ ٲيٯيبضز ( )60825000000000ضيب ٬زض ؾب 1378 ٬ثبٮ ٙذٹاټس قس .ٲؼٳٹٔ ټعيٷٻټبي ثٹزػٻ ٖٳٹٲي زٸٮز زض ؾبٮٽبي ثطٶبٲٻ
زٸٰ ٲٗبز ٬زٸيؿز ٸ ؾي ٸ ټكز ټعاض ٸ ي٧هس ٸ ټكشبز ٸ ټٟز ٲيٯيبضز (  )238187000000000ضيب ٬ٲيثبقس ٦ٻدٷؼبٺ ٸ قف زضنس ( )%56يب ي٧هس ٸ ؾي ٸ ؾٻ
ټعاض ٸ ي٧هس ٸ دٷؼبٺ ٸ ټٟز ٲي٭يبضز (  )133157000000000ضيب ٬آٴ ضا ثٹزػٻ ػبضي ٸ چٽ٭ ٸ چٽبض زضنس ( )%44يب ي٧هس ٸ دٷغ ټعاض ٸ ثيؿز ٸ ٶٻ ٲيٯيبضز
(  )105029000000000ضيب ٬آٴ ضا ثٹزػٻ ٖٳطاٶي سك٧ي٭ ٲي زټس.
َي ؾبٮٽبي  1373-78ٲشٹؾٍ ضقس ؾبالٶٻ ثٹزػٻ ټبي ػبضي ٸ ٖٳطاٶي ثٻ سطسيت ٲٗبز 10.9 ٬زضنس ٸ  21.1زضنس ديفثيٷي ٲيقٹز.
ثب سٹػٻ ثٻ ٲيعاٴ زضآٲسټب ٸ ټعيٷٻ ټب ،ثٹزػٻ ٖٳٹٲي زٸٮز ٲؼٳٹٖبً َي ثطٶبٲٻ زاضاي ټكشهس ٸ ټٟشبز ٸ دٷغ ٲيٯيبضز (  )875000000000ضيب٦ ٬ؿطي ٲيثبقس ٦ٻ اظ
ٲح٭ ثط٪كشي اظ دطزاذز ټبي ؾبالٶٻ َي ايٵ ٲسر سأٲيٵ ٲي٪طزز.
ػساٸ ٬قٳبضٺ  4ٸ  5ٸيٗيز ثٹزػٻ ٖٳٹٲي زٸٮز ،ػساٸ 6 ٬ٸ  7اٖشجبضار ػبضي ٸ ٖٳطاٶي ثط حؿت اٲٹض ٸ ٞهٹ ٬ٸ ػساٸ 8 ٬ٸ  9سٹظيٕ آٶٽب ضاٶكبٴ ٲيزټس.
 - 5دٹ ٬ٸ اٖشجبض:
ػسٸ ٬قٳبضٺ ( )10ٸيٗيز دبيٻ دٹٮي ،ٶ٣سيٷ٫ي ٸ سٹضٰ ضا َي ثطٶبٲٻ زٸٰ اضائٻ ٲي ٦ٷس .ذبٮم زاضائيټبي ذبضػي ٸ ذبٮم ؾبيط زاضاييټبي ثبٴ ٤ٲط٦عي زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ
زٸٰ طبثز ٞطو قسٺ اؾز .ثب سٹػٻ ثٻ ديف ثيٷي ضقس ( )3.8زضنسي ذبٮم ثسټي زٸٮز ثٻ ثبٶ ٥ٲط٦عي ،ضقس  18.1زضنسي ذبٮم ثسټي قط٦شٽبي زٸٮشي ثٻ ثبٶ٥
ٲط٦عي ٸ ضقس  33.6زضنسي ثسټي ثبٶ ٥ټب ثٻ ايٵ ثبٶ ،٥دبيٻ دٹٮي ٸ ټٳچٷيٵ حؼٱ ٶ٣سيٷ٫ي  12.5زضنساٞعايف ذٹ اټٷس يبٞز .ثب سٹػٻ ثٻ ټس ٜضقس سٹٮيس ٶبذبٮم
زاذٯي ٸ ضقس ديف ثيٷي قسٺ ثطاي حؼٱ ٶ٣سيٷ٫ي ،ؾُح ٖٳٹٲي ٢يٳز ټب زض َٹ ٬ثطٶبٲٻ ثٻ َٹض ٲشٹؾٍ ؾبالٶٻ  12.4زضنس اٞعايف ٲييبثس.
 - 6ثبظض٪بٶي ذبضػي:
ثط اؾبؼ ديفثيٷيټبي اٶؼبٰ قسٺ َي ثطٶبٲٻ زٸٰ زضيبٞز ټبي اضظي حبن٭ اظ نبزضار ٶٟز ٲٗبز ٬ټٟشبز ٸ زٸ ٲيٯيبضز ٸ قكهس ٸ دٷؼبٺ ٸ ټكز ٲيٯيٹٴ
( )72658000000زالض ٸ زضيبٞزټبي حبن٭ اظ نبزضار ٚيط ٶٟشي ٲٗبز ٬ثيؿز ٸ ټٟز ٲيٯيبضز ٸ دبٶهس ٸ ثيؿز ٸ ټٟز ٲيٯيٹٴ (  )27527000000زالض ثطآٸضز
ٲي٪طزز .ثب ٖٷبيز ثٻ ټس ٜسٗييٵ قسٺ زض ٲٹضز ٲيعاٴ ٦بټف سٗٽس ار اضظي ٦كٹض "ټكز ٲيٯيبضز ٸ زٸيؿز ٸ قف ٲيٯيٹٴ (  )8206000000زالض" ٲٷبثٕ اضظي ثطاي
ٸاضزار ٲٗبز ٬ٶٹز ٸ ي ٥ٲيٯيبضز ٸ ٶٽهس ٸ ټٟشبز ٸ ٶٻ ٲيٯيٹٴ (  )91979000000زالض ديفثيٷيٲي٪طزز.
ي  8.4زضنس ٸ ٸاضزار  4.3اٞعايف ذٹاټٷس يبٞز.ػسٸ ٬قٳبضٺ 11
َي ؾبٮٽبي  1373-78نبزضار ٶٟشي ٦كٹض ثٻ َٹض ٲشٹؾٍ ؾبالٶٻ  3.4زضنس ،نبزضار ٚيط ٶٟز
سهٹيط نبزضار ٸ ٸاضزار ٦كٹض ضا زض ثطٶبٲٻ زٸٰ ٶكبٴ ٲي زټس.
 - 7ػٳٗيز ٸ اقشٛب: ٬
ػٳٗيز ٦كٹض زض ؾب 1378 ٬ٲٗبز 68900 ٬ټعاض ٶٟط ثطآٸضز ٲي٪طزز .ثب سٹػٻ ثٻ اض٢بٰ ؾطٲبيٻ ٪صاضي اضائٻ قسٺ زض ػسٸ ٬قٳبضٺ ( )2ٸ سط٦يت سٹٮيس ٲٯيَي ثطٶبٲٻ
زٸٰ سٗساز قبٚٯيٵ زض ؾب 1378 ٬ثٻ  16232ټعاض ٶٟط ثبٮ ٙذٹاټس قس .زض ٲؼٳٹٔ َي ؾب٬ټبي  1374-78سٗساز  2019ټعاض ٶٟط ثٻ ػٳٗيز قبٚ٭ ٦كٹض اٞعٸزٺ
ذٹاټس قس .سهٹيط اقشٛب ٬زض ثرف ټبي ٲرشٯ ٝا٢شهبزي زض ػسٸ ٬قٳبضٺ  12زضع قسٺ اؾز.
>ػسٸ :٬زٸضٺ  - 4ػٯس  - 1نٟحٻ <701
ػسٸ ٬قٳبضٺ ()1
سٹٮيس ٶبذبٮم زاذٯي ٸ اضظـ اٞعٸزٺ ثرف ټب َي ثطٶبٲٻ زٸٰ

(ٲيٯيبضز ضيب ٬طبثز ؾب)61 ٬
ٶطخ ضقس
-----------------------------------------------------------------قطح 1373-78 1378 1373 1372 1371 1370
-----------------------------------------------------------------٦كبٸضظي 4.3 4544.9 3686.8 3535.7 3351.6 3120.2
ٶٟز 1.6 2903.0 2686.6 2645.3 2553.5 2516.7
نٷٗز ٸ ٲٗسٴ 5.9 2954.0 2222.2 2099.2 2074.6 2008.7
آة ٸ ثط ٠ٸ ٪بظ 8.0 537.4 366.2 339.2 309.1 285.0
ؾبذشٳبٴ 4.0 711.1 584.2 561.7 548.5 508.3
حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ 4.7 1359.2 1078.8 1030.1 956.2 850.8
اضسجبَبر 6.8 99.7 71.7 67.2 62.3 56.6
ؾبيط ذسٲبر 2.6 5429.2 4668.6 4646.4 4325.0 4038.5
٦٭ ذسٲبر 3.1 6888.2 5919.1 5743.7 5343.5 4945.9
ػٳٕ اضظـ اٞعٸزٺټب 3.7 18538.6 15465.1 14924.7 14180.8 13384.8
ضاثُٻ ٲجبزٮٻ
ثبظض٪بٶي - 717.5 1541.2 1671.2 1571.7 1439.3
٦بضٲعز احشؿبثي 3.3 185.8 157.6 152.5 131.3 120.7
سٹٮيس ٶبذبٮم
زاذٯي 5.1 17635.3 13766.3 13101.0 12477.8 11824.8

>ػسٸ :٬زٸضٺ  - 4ػٯس  - 1نٟحٻ <702
ػسٸ ٬قٳبضٺ ()2
سط٤يت ؾطٲبيٻ٪صاضي ٶبذبٮم ثٻ س٧ٟي ٥ثرف ټبي ٲرشٯٝ
(ٲيٯيبضز ضيب ٬طبثز ؾب)61 ٬
ٶطخ ضقس
قطح  1373-78 1378 1373 1372 1371 1370ػٳٕ زٸضٺ
---------------------------------------------------------------------٦كبٸضظي 932.3 7.2 206.2 145.5 135.7 108.5 124.0
نٷٗز ٸ ٲٗسٴ 1146.5 5.2 244.5 189.6 180.2 330.8 262.4
آة ٸ ثط1287.5 6.6 286.2 199.1 185.2 130.2 151.5 ٠
ٶٟز ٸ ٪بظ 819.9 7.5 179.3 130.2 122.1 73.2 110.5
ؾبذشٳبٴ 338.9 6.9 74.4 53.4 50.0 46.2 57.5
حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ 2188.8 10.5 512.3 310.4 280.8 288.5 271.2
اضسجبَبر 313.3 9.4 71.9 46.0 42.0 36.3 37.2
ٲؿشٛالر 4505.2 4.3 944.6 765.1 733.6 584.2 571.5
ؾبيط ذسٲبر 2531.6 4.8 536.1 423.4 403.9 479.4 375.1
٦٭ ذسٲبر 9538.8 6.0 2064.9 1544.9 1460.2 1388.4 1237.0
٦٭ ؾطٲبيٻ٪صاضي 14063.9 6.2 3055.5 2262.7 2133.4 2077.3 1942.9

>ػسٸ :٬زٸضٺ  - 4ػٯس  - 1نٟحٻ <703
ػسٸ ٬قٳبضٺ ()3
ټعيٷٻ ٲٯي
(ٲيٯيبضز ضيب ٬طبثز ؾب)61 ٬
ٶطخ ضقس
قطح 1373-78 1378 1373 1372 1371 1370
---------------------------------------------------------------------سٹٮيس ٶبذبٮم زاذٯي 5.1 17635.3 13766.3 13101.0 12477.8 11824.8
ؾطٲبيٻ٪صاضي ٶبذبٮم 6.2 2055.5 2262.7 2133.4 2077.3 1942.9
ٲهط ٜذهٹني 4.0 11312.1 9287.2 8928.0 8725.3 8281.5
ٲهط ٜزٸٮشي -0.9 1727.4 1804.2 1820.0 1551.9 1450.0
>ػسٸ :٬زٸضٺ  - 4ػٯس  - 1نٟحٻ <704
ػسٸ ٬قٳبضٺ ()4
سهٹيت ثٹزػٻ ٖٳٹٲي زٸٮز زض َي ثطٶبٲٻ زٸٰ
>ػسٸ :٬زٸضٺ  - 4ػٯس  - 1نٟحٻ <705
ػسٸ ٬قٳبضٺ ()5
سهٹيت ثٹزػٻ ٖٳٹٲي زٸٮز زض َي ثطٶبٲٻ زٸٰ
>ػسٸ :٬زٸضٺ  - 4ػٯس  - 1نٟحٻ <706
ػسٸ ٬قٳبضٺ ()6
اٖشجبضار ػبضي َي ثطٶبٲٻ زٸٰ سٹؾٗٻ
>ػسٸ :٬زٸضٺ  - 4ػٯس  - 1نٟحٻ <708
ػسٸ ٬قٳبضٺ ()7
اٖشجبضار ٖٳطاٶي َي ثطٶبٲٻ زٸٰ سٹؾٗٻ
>ػسٸ :٬زٸضٺ  - 4ػٯس  - 1نٟحٻ <710
ػسٸ ٬قٳبضٺ ()8
سٹظيٕ اٖشجبضار ػبضي ثطٶبٲٻ زٸٰ سٹؾٗٻ
>ػسٸ :٬زٸضٺ  - 4ػٯس  - 1نٟحٻ <712
ػسٸ ٬قٳبضٺ ()9
سٹظيٕ اٖشجبضار ٖٳطاٶي ثطٶبٲٻ زٸٰ سٹؾٗٻ
>ػسٸ :٬زٸضٺ  - 4ػٯس  - 1نٟحٻ <714
ػسٸ ٬قٳبضٺ ()10
دبيٻ دٹٮي ،ٶ٣سيٷ٫ي ٸ ٶطخ سٹضٰ
>ػسٸ :٬زٸضٺ  - 4ػٯس  - 1نٟحٻ <715
ػسٸ ٬قٳبضٺ ()11
سهٹيط نبزضار ٸ ٸاضزار َي ثطٶبٲٻ زٸٰ

>ػسٸ :٬زٸضٺ  - 4ػٯس  - 1نٟحٻ <716
ػسٸ ٬قٳبضٺ ()12
سهٹيط اقشٛب ٬زض ثرف ټبي ٲرشٯ ٝا٢شهبزي َي ثطٶبٲٻ زٸٰ
>ػسٸ :٬زٸضٺ  - 4ػٯس  - 1نٟحٻ <717
ػسٸ ٬قٳبضٺ ()13
َطحټبي ٲٹيٹٔ ثٷس ٰ سجهطٺ  ( 22سؿٽيالر ثيٕ ٲش٣بث٭)
َ - 1طحٽبي ٸظاضر ٶٟز
 - 1- 1سٹؾٗٻ ٲيساٴ ٪بظي دبضؼ ػٷٹثي
 - 1- 2سٹؾٗٻ اليٻ ٪بظي زاالٴ٦ ،ٷ٫بٴ (ٲيساٴ ؾٯيٳبٴ)
َ - 1- 3طح ػٳٕآٸضي ٪بظټبي ټٳطاٺ اليٻ ثٷ٫ؿشبٴ (آٲب)٤
َ - 1- 4طح ػٳٕآٸضي ٪بظټبي ټٳطاٺ ٸ سعضي ١زض ٲيساٴ زضٸز
 - 1- 5احساص دباليك٫بٺ ٲبيٗبر ٪بظي ٖؿٯٹيٻ
 - 1- 6سٹؾٗٻ ٲيبزيٵ ٶٟشي زضيبئي ؾطٸـ
 - 1- 7سٹؾٗٻ ٲيبزيٵ ٶٟشي زضيبئي ثال٬
 - 1- 8سٹؾٗٻ ٲيبزيٵ ٶٟشي زضيبئي ؾيطي ()A
 - 1- 9سٹؾٗٻ ٲيبزيٵ ٶٟشي زضيبئي ؾيطي ()E
 - 1-10احساص ٦بضذبٶؼبر ٪بظ ٸ ٪بظ ٲبيٕ
 - 1-11احساص ٸاحس سهٟيٻ ٪بظ ٲبيٕ زض الٸاٴ
 - 1-12اٞعايف ْطٞيز دباليك٫بٺ قيطاظ ثٻ ٲيعاٴ  20ټعاض ثك٧ٻ زض ضٸظ
َ - 2طحټبي ٸظاضر ضاٺ ٸ سطاثطي
 - 2 - 1سٹؾٗٻ ٞطٸز٪بٺ ثيٵ اٮٳٯٯي اٲبٰ ذٳيٷي (ضٺ)
 - 2 - 2قج٧ٻ ٦ٷشط ٬سطاٞي ٥ټٹائي
 - 2 - 3احساص زٸ ټعاض (٦ )2000يٯٹٲشط قج٧ٻ ضاٺآټٵ
َ - 3طحټبي ٸظاضر ٲٗبزٴ ٸ ٞٯعار
ٞ - 3 - 1ٹالز ذطاؾبٴ (ٞبظ  - 1ٲيٷي ٲي٭)
ٞ - 3 - 2ٹالز آشضثبيؼبٴ
 - 3 - 3ٲؼشٳٕ سٹٮيس ضٸي اٶ٫ٹضاٴ
 - 3 - 4ٶٟٯيٵ ؾيٷيز ٸ ٲٵؾٹٶ٫ٹٴ
َ - 4طحټبي ٸظاضر ػٽبز ؾبظٶس٪ي
 - 4 - 1سأٲيٵ دٹز ض ٲبټي اظ نيس ٞبٶٹؼ ٲبټيبٴ زضيبئي ٖٳبٴ
>ػسٸ :٬زٸضٺ  - 4ػٯس  - 1نٟحٻ <718
ػسٸ ٬قٳبضٺ ()14
َطحٽبي ٲٹيٹٔ ثٷس ٰ سجهطٺ ( 22سؿٽيالر ٞبيٷبٶؽ)
َ - 1طحټبي ٸظاضر ٶيطٸ
 - 1-1احساص ٶيطٸ٪بٺټبي ؾي٧٭ سط٦يجي
 - 1-2احساص ؾس ٦بضٸٴ 3
 - 1- 3احساص ؾس ٦بضٸٴ ػطيبٶي 4

 - 1-4احساص ؾس ٦طذٻ
 - 1 - 5احساص ؾس ٪بٸيكبٴ
َ - 2طحټبي ٸظاضر نٷبيٕ
 - 2-1سٹٮيس ٲبقيٷٽبي اٮ٧شطي٧ي ؾٷ٫يٵ
 - 2-2سٹٮيس ٲٹسٹضټبي زيعٮي ؾٷ٫يٵ
 - 2-3سٹٮيس ٲبقيٷٽبي اثعاض ؾٷ٫يٵ
 - 2-4ضيرشٻ٪طي ٸ آټٷ٫طي ُٗ٢بر ؾٷ٫يٵ
 - 2-5سٹٮيس ٲبقيٵ آالر سٛييط ق٧٭ ٞٯعار
 - 2-6انالح ضيرشٻ٪طي ٸ آټٷ٫طي اضا٤
٦ - 2-7كشي ؾبظي ذٯيغ ٞبضؼ
َ - 3طحټبي ٸظاضر ٦كبٸضظي
 - 3-1سٹؾٗٻ ٶيك٧ط (َ 7طح)
َ - 4طحټبي ٸظاضر ضاٺ ٸ سطاثطي
 - 4-1ثٽؿبظي ضاٺآټٵ سٽطاٴ  -ٲكٽس

واسدهايايهمصًبه:

تًضیحات

عىًانمصًبه

تفسيز بىد ل تبصزٌ لاوًن تفسيز بىد "ل" تبصزٌ ( )19لاوًن بزوامٍ پىج سالٍ ديم تًسعٍ التصادي ،
اجتماعي ي فزَىگي جمًُري اسالميايزان
19

تاريدمصًبه

مجمًعه

1375/08/08

مصًبات مجلس شًرا

اصالح بىد الف
تبصزٌ 67

لاوًن بًدجٍ سال  1376ول وشًر

1375/11/14

مصًبات مجلس شًرا

تمديد تبصزٌ 26

لاوًن بًدجٍ سال  1376ول وشًر

1375/11/14

مصًبات مجلس شًرا

اصالح تبصزٌ 23

لاوًن بًدجٍ سال  1377ول وشًر

1376/11/08

مصًبات مجلس شًرا

اصالح تبصزٌ 25

لاوًن بًدجٍ سال  1377ول وشًر

1376/11/08

مصًبات مجلس شًرا

لاوًن استفساريٍ وسبت بٍ ( )1تلمي يا عدم تلمي يجًٌ دريافتي بابت حك اوشعاب
تفسيز بىد ن تبصزٌ
يا يديعٍ بٍ عىًان حمًق عمًمي ،ي( )2بىد (ن) تبصزٌ ( )19لاوًن بزوامٍ ديم
19
تًسعٍ التصادي ،اجتماعي ي فزَىگي جمًُري اسالمي ايزان

1377/08/06

مصًبات مجلس شًرا

اصالح تبصزٌ 23

لاوًن بًدجٍ سال  1378ول وشًر

1377/11/13

مصًبات مجلس شًرا

اصالح تبصزٌ 25

لاوًن بًدجٍ سال  1378ول وشًر

1377/11/13

مصًبات مجلس شًرا

تفسيز راجع بٍ
تبصزٌ 30

لاوًن استفساريٍ راجع بٍ تبصزٌ ( )30لاوًن بزوامٍ ديم تًسعٍ التصادي ،
اجتماعي ي فزَىگي جمًُري اسالمي ايزان

1379/02/28

مصًبات مجلس شًرا

مىسًخهايايهمصًبه:
تًضیحات
تبصزٌَاي  44ي 45

عىًانمصًبه

تاريدمصًبه

مجمًعه

لاوًن بزوامٍ ايل تًسعٍ التصادي  ،اجتماعي ،فزَىگي جمًُري اسالمي ايزان

1368/11/11

مصًبات مجلس شًرا

لاوًن چگًوگي محاسبٍ ي يصًل حمًق گمزوي ،سًد باسرگاوي ي ماليات اوًاع خًدري
ي ماشيه آالت راَساسي يارداتي يساخت داخل ي لطعات آوُا

1371/10/02

مصًبات مجلس شًرا

اصالح

لاوًن تًسعٍ شبىٍَاي تلًيشيًوي در شُزستاوُا

1349/04/16

مصًبات مجلس شًرا

اصالح بىد ب مادٌ 18

لاوًن پًلي ي باوىي وشًر

1351/04/18

مصًبات مجلس شًرا

اصالح

لاوًن وحًٌ اوتمال اراضي ياگذاري بٍ سارعيه مشمًل لًاويه ي ممزرات اصالحات
ارضي

1351/09/21

مصًبات مجلس شًرا

اصالح تبصزٌ 55

لاوًن بًدجٍ اصالحي سال  1353ي بًدجٍ سال  1354ول وشًر

1353/11/15

مصًبات مجلس شًرا

اصالح

لاوًن مًافمتىامٍ َمىاري فزَىگي بيه ديلت شاَىشاَي ايزان ي ديلت مماله
متحدٌ مىشيه

1355/02/06

مصًبات مجلس شًرا

