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 همذهِ

ټبي ٲطتجٍ ثب ايٵ ثرف ثٹزٺ  ٪يطي تهٳيٱ ٞطآيٷسٯي ثرف ذهٹني احط٪صاضي زض ټبي ان اؾبؾب ي٧ي اظ زٚسٚٻ

٢بٶٹٴ اؾبؾي ثرف ذهٹني  44ټبي ٦ٯي ان٭   ثب ايٵ حب٬ اظ ظٲبٴ تهٹيت ٢بٶٹٴ ٲٹؾٹٰ ثٻ ارطاي ؾيبؾت. اؾت

ٯؽ ٲز 44زض رٯؿبت ٦ٳيؿيٹٴ ٸيػٺ ان٭  ،تسٸيٵ ؾيبؾت زض زٸٮت حًٹض ٞٗب٬ زاضز ٞطآيٷسٖالٸٺ ثط ايٷ٧ٻ زض 

 .اي اظ ثرف ذهٹني حًٹض زاضز ٖٳٹٲبً ٶٳبيٷسٺٶيع ټبي ترههي ٲزٯؽ  قٹضاي اؾالٲي ٸ ؾبيط ٦ٳيؿيٹٴ

. ٸ ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ پٷزٱ تٹؾٗٻ ٲتجٯٹض قس 1389اٸد حًٹض ٞٗب٬ ثرف ذهٹني زض ظٲبٴ ثطضؾي ٢بٶٹٴ ثٹزرٻ ؾب٬ 

ٸيػٺ ضيبؾت اتب٠ ثبظض٪بٶي ٸ  تهٹيت ثطٶبٲٻ پٷزٱ حًٹض ټٳيك٫ي ٶٳبيٷسٺ ثرف ذهٹني ثٻ ٞطآيٷسثٻ ٸيػٺ زض 

نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ ايطاٴ ٞطنت ٲٷبؾجي ثطاي اٶت٣ب٬ ٶ٣ُٻ ٶٓطات ٞٗبٮيٵ ثرف ذهٹني ثٹز ثُٹضي٧ٻ حتي زض ٲٹا٢ٗي 

زض ٦ٳيؿيٹٴ تٯٟي١ ( اظ رٳٯٻ ثحج اٞعايف ؾبالٶٻ ٶطخ ٲبٮيبت ثط اضظـ اٞعٸزٺ)ثط اؾبؼ ٶٓطات ضئيؽ اتب٠ 

تطيٵ ًٞبي  تٹاٴ ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ پٷزٱ ضا ي٧ي اظ ٲؿبٖس يت ثٻ ٶٹٖي ٲيثسيٵ تطت. ٪يطي ٲزسزي ثٻ ٖٳ٭ آٲس ضاي

 .٢بٶٹٶي ثطاي ٦ؿت ٸ٦بض ثرف ذهٹني تٯ٣ي ٦طز

يٷس ضا زض ذٹز  ،آْرٽت تساٸٰ ايٵ حًٹض ٸ احط٪صاضي، ثرف ذهٹني ثبيس ثيف اظ پيف اثعاضټبي حًٹض زض ايٵ ٞط

ٮصا زض ايٵ ٪عاضـ  .بي ٲٹرٹز زض ايٵ ٢بٶٹٴ اقبضٺ ٦طزټ تٹاٴ ثٻ قٷبذت ٞطنت اظ رٳٯٻ ايٵ اثعاضټب ٲي. ت٣ٹيت ٦ٷس

ٲهٹثبت ٲطتجٍ ثطضؾي ٢بٶٹٴ ٲعثٹض،  ٞطآيٷسزض ٖالٸٺ ثط ٲطٸض ٲزسز ثط ضاټجطزټبي پيكٷٽبزي اٶزٳٵ ٲسيطاٴ نٷبيٕ 

ٶ٣ف ٞٗبٮيٵ ثرف ٶيع ټبي آتي  زض ٪عاضـ .قٹز ثب ٞٗبٮيٵ ثرف ذهٹني اظ ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ پٷزٱ ٶيع اؾترطاد ٲي

 .ارطاي ٲهٹثبت ٲٹضز ثطضؾي ٸ اضظيبثي ٢طاض ذٹاټس ٪طٞت ٞطآيٷسض ذهٹني ز

 ساّثشدّاي پيطٌْادي اًجوي هذيشاى صٌايع دس حَصُ صٌعت-1

ٲٹضز ثطضؾي ٢طاض  ،ثطضؾي ٢بٶٹٴ ٞطآيٷسذالنٻ ثٻ ضاټجطزټبي پيكٷٽبزي زض قٹز ثٻ َٹض  زض ايٵ ٢ؿٳت ؾٗي ٲي

پي٫يطي قٹز ثبيس پٷزٱ زض ثطٶبٲٻ  "تٹؾٗٻ نٷٗتي "ضٸي٧طزؾت ا٪ط ٢طاض ا. اٶزٳٵ ٲسيطاٴ نٷبيٕ ٲٗت٣س ثٹز. ٪يطز

 "انالح ؾبذتبض"ؾيبؾتٽبي ٲٷبؾت ثبيس يٳٵ پي٫يطي . ٦ٹقف ټبي ٸيػٺ ثطاي ضٕٞ ٲك٧الت اؾبؾي اٶزبٰ ٪يطز

زاضاي ٲعيت ض٢بثتي ٸ  تٹؾٗٻ نٷبيٕ"يٳٵ تٹرٻ ثٻ الظٰ، ؾبظٸ٦بضټبي ٸ  ٞطآيٷسايزبز اظ َطي١ ، زض ثرف نٷٗت

  .ثبقس "پصيط ٲحٹض ٸ ض٢بثت ت٧ٟط زاٶف"زض ضاؾتبي ٹؾٗٻ نٷبيٕ ت، "َجيٗي

 گيشي ؿىل" ،"ثبصاس پَيبيي"  يټبٞطآيٷس ٦ٷٷسٺ ټٳٹاض نٷٗتي تٹؾٗٻ ذهٹل زضاتربش قسٺ  ضٸي٧طزټبي ثبيس

. باشد  "تَليذ صيشػبختْبي هؼتوش تمَيت" ٍ "ّب ثٌگبُ تمَيت" ، "خلَكي ثخؾ تَػؼِ" ،"ليوتْب ًظبم

 :زض ثطٶبٲٻ پٷزٱ پيكٷٽبز قس نٷٗت حٹظٺ زض ظيط ٲحٹضټبيتطيٵ  ؾبؾيا اؾبؼ ايٵ ثط
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 اٮٳٯٯي ثيٵ ض٢بثت ٖطنٻ زض ٞٗب٬ حًٹض  

 نٷٗتي ٲحهٹالت نبزضات ثط اضظي زضآٲسټبي اٞعايف ٸ ٲٯي تٹٮيس ضقس ات٧بء 

 نٷٗت ثرف زض ٲ٣يبؼ ټبي نطٞٻ ٲٷبٕٞ اظ اؾتٟبزٺ   

 قسٺ تٳبٰ ٢يٳت ٸ ؾٍٲتٹ ټعيٷٻ ٦بټف رٽت ثٷ٫بټٽب تٹٮيس ٲ٣يبؼ اضت٣بء  

 تٹٮيسي ٸاحسټبي ٸ ٦بضآٞطيٷبٴ اظ حٳبيت رٽت زض ٦كٹض پٹٮي ٸ ٲبٮي ٶٓبٰ ٲ٣طضات ٸ ٢ٹاٶيٵ انالح 

  نٷٗت ثرف

 ٰظٸز٪صض ټبي ؾيبؾت َطي١ اظ نٷٗت ثٻ ايبٞي ٦بض ٶيطٸي تحٳي٭ ٖس 

 نٷٗت ثرف زض ٸضي ثٽطٺ اضت٣بء رٽت زض الظٰ ا٢ساٲبت اتربش 

 يٵ ٢بٶٹٴ اٶطغي ثطاي ٞطاټٱ ؾبذتٵ ظٲيٷٻ اؾتٟبزٺ ثٽيٷٻ اظ اٶطغي، ثٽجٹز ضقس زض زؾتٹض ٦بض ٢طاضزازٴ تسٸ

 ..حٹظٺ اٶطغي

  اؾترطاد ٲٷبثٕ ٸ ٲهبضٜ ثرف نٷٗت رٽت ٲٷُج١ ؾبذتٵ ٲهبضٜ ٲٹضز ٶيبظ ثرف نٷٗت ٸ ٲٷبثٕ زض

 .اذتيبض

 

 :ّاي هختلف پيطٌْاد ضذ دسايي ساستا ساّثشدّاي ريل دس حَصُ

ًگاُ تشًاهِ تِ اّذاف ) 44تخص خصَصي دس جْت تحمك سياستْاي اصل تَاًوٌذساصي ٍ حوايت اص  -1-1

 (پزيشي ٍ تْثَد فضاي كسة  ٍ كاس سلاتت

ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض زض ثطٶبٲٻ چٽبضٰ تٹؾٗٻ زٸٮت ٲحٹض ثٹزٺ اؾت ٸ ؾبظ ٸ ٦بض انالح ٸ ثٽجٹز ًٞبي  ثٷيبٴ ثٽجٹز

تطيٵ ٲت٣بيي ثٽجٹز ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض  ٱزض نٹضتي٧ٻ ٲٽ. ٦ؿت ٸ ٦بض اظ َطي١ ت٣ٷيٵ ٸ ٢بٶٹٶ٫صاضي ثٹزٺ اؾت

ثرف ذهٹني اؾت ٸ ثسٸٴ ٲكبض٦ت ٲت٣بيي ثٽجٹز قطايٍ ٦ؿت ٸ ٦بض، زٸٮت اٶ٫يعٺ ثطاي قٷبؾبيي ٶ٣بٌ ٢ٹت 

قٹز ٦ٻ ثط تٗبٲ٭ ؾٻ ٪بٶٻ ثرف ٖٳٹٲي،  پيكٷٽبز ٲي قٹز ٦ٻ زض ؾُح ٖبٮي، ٶٽبزي ٲط٦عي ايزبز  . ٸ يٗٝ ٶساضز

. قٹز ثرف ٖٳٹٲي اظ زٸ ثرف ٢ٹٺ ٲ٣ٷٷٻ ٸ ٢ٹٺ ٢ًبئيٻ تك٧ي٭ ٲي. اؾتثرف ذهٹني ٸ ثرف تٗبٸٶي اؾتٹاض 

ٶٳبيٷس٪بٴ ايٵ ؾٻ ثرف . ٢ٹٺ ٢ًبئيٻ ثسيٵ زٮي٭ ٦ٻ زض ايزبز ٲجٷبي ح٣ٹ٢ي ٸ ٶٽبزي ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ٲإحط اؾت

بي ارطايي ټب ٸ زؾت٫بټٽ تط، زٞبتط ثٽجٹز ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ٸظاضتربٶٻ زض ؾُح پبييٵ. يبثٷس زض ٶٽبز ٲط٦عي حًٹض ٲي

ټبي ٚيط  چٷيٵ تك٧٭ ٸ ثب ٲكبض٦ت ٸظاضتربٶٻ ٸ ټٱ( ؾُح ٖبٮي)ايٵ زٞبتط ثب ٶٓبضت ٶٽبز ٲط٦عي. زٸٮتي ٢طاض زاضز

ٶٽبز ٲط٦عي ٸْيٟٻ ؾٷزف، ٦ٷتط٬ ٸ ثٽجٹز ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ضا . قٹز زٸٮتي ٲطتجٍ ثب ٸْبيٝ ٸظاضتربٶٻ تك٧ي٭ ٲي

ټب ٶيع زض ؾُح ٸظاضتربٶٻ ٖٳ٭  ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض زض ٸظاضتربٶٻ زض ؾُح ٲٯي ثط ٖٽسٺ زاضز ٸ زٞبتط ؾٷزف ٸ ثٽجٹز
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ٶٓبضت پيٹؾتٻ ثط ثٽجٹز ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ، ټكساض ثٻ ٲٹ٢ٕ ټٷ٫بٰ ثستط قسٴ ٸيٗيت ٦ؿت ٸ ٦بض ٸ . ٦ٷٷس ٲي

 ٮصا پيكٷٽبز قسٺ ثٹز .ټب ثط ٖٽسٺ ٶٽبز ٲط٦عي ذٹاټس ثٹز قٷبؾبيي آحبض ؾيبؾت٫صاضيٽب زض زٸ ؾُح ٲٯي ٸ ٸظاضتربٶٻ

 :٦ٻ 

قف ٲبٺ پؽ اظ تهٹيت ايٵ ٢بٶٹٴ زٞتط  ٲط٦عي ٦ؿت ٸ ٦بض ثب حًٹض ٶٳبيٷس٪بٶي اظ َطٜ زٸٮت ٸ ثرف  -1

 ذهٹني ٸ تٗبٸٶي زض اتب٠ ثبظض٪بٶي ٸ نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ  زض ٲح٭ اتب٠ ايطاٴ تك٧ي٭ ٲيكٹز

٦الٴ ثطٶبٲٻ  ټبي ا٢تهبزي، ؾيبؾي ٸ ارتٳبٖي ثطٶبٲٻ ضا ثطضؾي ٸ آحبض زٞتط ٲط٦عي ؾبظ٪بضي ٲزٳٹٖٻ ؾيبؾت -2

 .پٷزٱ ثط ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ضا اضظيبثي ٸ پيكٷٽبزات انالحي ذٹز ضا زض َٹ٬ ثطٶبٲٻ اضايٻ ٲي  ٶٳبيس

ټبي نٷٟي ٸ ترههي اظ ؾٹي زي٫ط، زض زضٸٴ ټط  ټب اظ ي٧ؿٹ ٸ تك٧٭ زٞتط ٲط٦عي ثب ٲكبض٦ت ٸظاضتربٶٻ -3

 .ٶبٲٻ ايزبز ٶٳبيسٸظاضتربٶٻ ي٥ زٞتط ؾٷزف ٸ ثٽجٹز ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض َي زٸ ؾب٬ اٸ٬ ثط

زٞتط ؾٷزف ٸ ثٽجٹز ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ټط ٸظاضتربٶٻ ټط ؾبٮٻ  ٪عاضقي اظ ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ٸظاضتربٶٻ ثٻ  -4

 .زثيطذبٶٻ ٲط٦عي اضايٻ ٶٳبيس

ټب ثب تبييس زثيطذبٶٻ ٲط٦عي ٸ زٞتط ؾٷزف ثٽجٹز ًٞبي  ټبي ٸظاضتربٶٻ تٛييط ٸ انالح ثطٶبٲٻ پٷزٱ ٸ ؾيبؾت -5

 اٶزبٰ ٲي  قٹز ٦ؿت ٸ ٦بض ٸظاضتربٶٻ

ټط ؾبٮٻ ٪طزـ ٖٳٯ٧طز ثطٶبٲٻ زض ٞه٭ رسا٪بٶٻ تحت ثٽجٹز ٖٷٹاٴ ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض زض ايطاٴ ٸ ا٢ساٲبت  -6

 ټبي ترههي ٲزٯؽ اضايٻ قٹز اٶزبٰ قسٺ زض ٦ٳيؿيٹٴ

 ّاي تَليذي سفع هطكالت ًمذيٌگي تٌگاُ -1-2

ؾيبؾت پٹٮي ٸ ٶٓبٰ ثبٶ٧ي قس تب چ٫ٹٶ٫ي  ٲيتهٹيطي اظ ضاټجطز ؾيبؾتٽبي پٹٮي ٸ اضظي اضائٻ ثبيس زض ثطٶبٲٻ پٷزٱ 

ٷس ٸ ثطاي زؾتيبثي ثٻ ايٵ اټساٜ اظ ٷ٦ چٻ اټساٞي ضا زٶجب٬ ٲيټب  قس ٸ ايٷ٧ٻ ايٵ ؾيبؾت زض پٷذ ؾب٬ آيٷسٺ ٲٗٯٹٰ ٲي

ٲٷٓٹض زؾتيبثي ثٻ ي٥ ؾيبؾت پٹٮي ٦بضآٲس ٸ احطثرف َي پٷذ ؾب٬ آيٷسٺ الظٰ  ٮصا ثٻ. ثبيس اؾتٟبزٺ ٦طزچٻ اثعاضټبيي 

چبضچٹة ؾيبؾت پٹٮي ٲسٶٓط زٸٮت حبٸي ضٸي٧طزټب، اټساٜ ٸ اثعاضټبي الظٰ رٽت زؾتيبثي ثٻ اټساٜ زض ثٹز 

اضائٻ چٷيٵ چبضچٹثي يٳٵ ايٷ٧ٻ ٢بثٯيت اضظيبثي ضا زاضز، ثٻ ٞٗبالٴ . ٢بٮت اح٧بٰ ٲكرم ٸ ٲٗيٵ اضائٻ قٹز

٪صاضي ذٹز  ټبي ؾطٲبيٻ جت ثٻ ٞطنتټبي تٹٮيسي ٸ نٷٗتي ايٵ اربظٺ ضا ذٹاټس زاز تب ثب اَٳيٷبٴ ثيكتطي ٶؿ ثرف

 .٪يطي ٦ٷٷس تهٳيٱ

ٲست پٷذ ؾبٮٻ زض چبضچٹة ثطٶبٲٻ پٷزٱ  ټبي ٦بضثطزي ٲيبٴ ٸٮت ثب اتربش ؾيبؾتثٹز ززض ٦ٷبض ايٵ ضاټجطز ٦ٯي، الظٰ 

ايٵ زض حبٮي .ټبي ثرف تٹٮيسي ٸ نٷٗتي ٦ٻ ٶبقي اظ ثرف پٹٮي ٸ ثبٶ٧ي اؾت، ث٧بټس تٹؾٗٻ اظ ٲك٧الت ٸ چبٮف
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اذيط ي٧ي اظ ٲك٧الت ٖٳسٺ ٸ انٯي نٷبيٕ ٦كٹض تأٲيٵ ٲبٮي ٸ ٶ٣سيٷ٫ي ثطاي ؾطٲبيٻ زض   ټبي  َي ؾب٬اؾت  

ضٕٞ ايٵ ٲك٧٭ زض ٪طٸ تٹؾٗٻ ٶٽبزټب ٸ اثعاضټبي ثبظاض ٲبٮي ٸ ټٳچٷيٵ ٪ؿتطـ اضتجبٌ ثب ثبظاضټب ٸ . ٪طزـ اؾت

ثب ايزبز ثؿتطټبي الظٰ ثطاي . ضري اؾت٪صاضاٴ ذب ټبي ٢بٶٹٶي ثطاي ؾطٲبيٻ اٮٳٯٯي ٸ ضٕٞ ٲحسٸزيت ٶٽبزټبي ثيٵ

ٲحٹض ثٹزٴ ٸ ٲت٧ي ثط اثعاض ثسټي ثٻ  ٲست ثبظاض ٲبٮي ٦كٹض اظ ثبٶ٥ تٹاٴ اٲيسٸاض ثٹز زض ٲيبٴ اي ٲي چٷيٵ تٹؾٗٻ

 :ٮصا پيكٷٽبز قسٺ ثٹز ٦ٻ. ٦بضآٲس ثطاي تأٲيٵ ٲبٮي ٸاحسټبي تٹٮيس تجسي٭ قٹزثبظاضي 

 :٢ساٲبت ٢بٶٹٶي الظٰ ضا زضذهٹل ٲٹاضز شي٭ ٞطاټٱ آٸضززض َٹ٬ ؾب٬ اٸ٬ ثطٶبٲٻ ا قٹززٸٮت ٲ٧ٯٝ 

 ٲٷٓٹض رٯٹ٪يطي زذبٮت ظيبز ؾبظٲبٴ ثٹضؼ زض ثبظاض ثٻ( ثٹضؼ)ت٧ٟي٥ ٶٽبزټبي ٲزطي ٸ ٶبْط زض ثبظاض ؾطٲبيٻ  -1

٪صاضي،  ثٷسي، ٲكبٸضاٴ ؾطٲبيٻ ايزبز ٶٽبزټبي ثبظاضؾبظ اظ رٳٯٻ ٲإؾؿبت تأٲيٵ ؾطٲبيٻ، ٲإؾؿبت ضتجٻ -2

 ٦ت ذسٲبت ضؾبٶي ٲكتطيبٴ زض ثبظاض ؾطٲبيٻ؛پطزاظق٫طاٴ ٸ قط

 .زض ثبظاض ؾطٲبيٻ( ٲبٶٷس اٸضا٠ ٲكت٣ٻ)اٶساظي اثعاضټبي ٶٹيٵ ٲبٮي  ضاٺ -3

٪صاضي  ټبي ؾطٲبيٻ ټب تحت ٖٷٹاٴ ٶٽبز نٷسٸ٠ ټبي ٲبٮي رسيسي رٽت پيٹٶس زازٴ ٸرٹٺ ٸ پطٸغٺ ايزبز ٶٽبز -4

 .اي  تٹؾٗٻ

ك٧الت ٸاحسټبي نٷٗتي زض ظٲيٷٻ تأٲيٵ ٸحي٣ٻ ثطاي ايزبز ٸ ٪ؿتطـ ٶٽبز نٷسٸ٢ٽبي يٳبٶت رٽت ضٕٞ ٲ -5

 .زضيبٞت تؿٽيالت اظ ٶٓبٰ ثبٶ٧ي 

  هٌطمي كشدى ًشخ اسص -1-3

٦ٻ ثٹز اي اظ ٲ٣طاضت ازاضي  ٸٮي ٖٳستبً ٲزٳٹٖٻثٹز اضائٻ قسٺ (  72-77ٲٹاز)ٲبزٺ  5 ،ا٪ط چٻ زض اليحٻ زض حٹظٺ اضظ

زٸٮت ضاټجطز ٲكرم ٸ ٲٗيٷي زضذهٹل . ارطايي زاضزټبي ثبٶ٥ ٲط٦عي ٶيع ٢بثٯيت   اٶزبٰ آٴ اظ َطي١ ثركٷبٲٻ

 .قتټبي ٞٗٯي ٶٓبٰ اضظي ٸ ٲؿيط آيٷسٺ ٶٓبٰ اضظي ٦كٹض زض َٹ٬ ثطٶبٲٻ پٷزٱ ٶسا چ٫ٹٶ٫ي ح٭ ٲك٧الت ٸ چبٮف

زضنسي ثٹزرٻ ٖٳٹٲي ثٻ ايٵ زضآٲسټب ثبٖج  60تجٕ آٴ ٸاثؿت٫ي  ٸاثؿت٫ي ا٢تهبز ايطاٴ ثٻ زضآٲسټبي ٶٟتي  ٸ ثٻ

ٸ ٸيٗيت ٞٗٯي ٶٓبٰ . اي ذٹز اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس ٖٷٹاٴ ٶطذي ثطاي ٲحبؾجبت ثٹزرٻ ب  اظ ٶطخ اضظ ثٻټ قسٺ اؾت زٸٮت

اي اؾت ٦ٻ ٶطخ اضظ زض چٷس ؾبٮٻ اذيط ٲتٷبؾت ثب تٛييطات ضخ زازٺ زض ؾُح ٖٳٹٲي  ٪ٹٶٻ اضظي ٦كٹض ٶيع ثٻ

 .ثط٢طاض ثٹزٺ اؾت« اضظي حبثتٶٓبٰ »تٹاٴ ٪ٟت  ټبي زاذٯي ٸ ذبضري تٛييط چٷساٶي ٶ٧طزٺ اؾت ٸ ت٣طيجبً ٲي ٢يٳت

 :ٮصا پيكٷٽبز قسٺ ثٹز ٦ٻ
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َي ؾب٬ اٸ٬ ثطٶبٲٻ ا٢ساٲبت ٢بٶٹٶي ٸٞٷي  الظٰ ضا رٽت ٦كٝ ٢يٳت اضظ اظ َطي١ ثٹضؼ ٞطاټٱ قٹز زٸٮت ٲ٧ٯٝ 

 آٸضز

 استشاتژي صٌعت  -1-4

س تٹؾٗٻ زض ثرف نٷٗت ٸ ٲٗسٴ، تسٸيٵ ؾٷ(  21ٲبزٺ )ي٧ي اظ پيف ٶيبظټبي انٯي تح١٣  اټساٜ ثطٶبٲٻ چٽبضٰ

قس  اٲب زض َٹ٬ ايٵ ثطٶبٲٻ ايٵ ؾٷس تٽيٻ  ٶكس ٸ ٶجٹز ايٵ اؾتطاتػي ثبٖج  . ٲبٺ ثٹز 6ټبي ٲص٦ٹض ْطٜ ٲست  ثرف

ټبي نٷٗتي ٶٓيط  ټب ٸ ٶٽبزټبي ٲطتجٍ ثب ٞٗبٮيت ٦ٻ ټط٦ساٰ اظ ثٷ٫بټٽبي ٞٗب٬ ٲٹرٹز زض نٷٗت ٸ يب زي٫ط ثرف

ټط٦ساٰ ثسٸٴ تٹرٻ ثٻ اؾتطاتػي ٸ ؾٷس تٹؾٗٻ ... ت نٷٗتي ٸ ٪ٳط٤، ٸظاضت ثبظض٪بٶي، ٲإؾؿٻ اؾتبٶساضز ٸ تح٣ي٣ب

ضيعي قسٺ اظ ثرف نٷٗت، ثب ٲسيطيت ٚيط ؾيؿتٳي ٞٗبٮيتٽبي ذٹز ضا  ټبي ثطٶبٲٻ نٷٗتي ٸ يب ثسٸٴ حٳبيت

 :ٮصا پيكٷٽبز قسٺ ثٹز. ټبي ذٹز، ثسٶجب٬ حسا٦خط ٦طزٴ ٲٷبٕٞ ؾبظٲبٴ ذٹز ثبقٷس ضيعي ٦ٷٷس زض ٶتيزٻ ثب ضٸـ ثطٶبٲٻ

 ثب ټٳ٧بضي ٸظاضت ثبظض٪بٶي، ٸظاضت ٶٟت، ٲإؾؿٻ اؾتبٶساضز ٸ قٹز اضت نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ ٲ٧ٯٝ ٸظ

تح٣ي٣بت نٷٗتي، ٸظاضت ٦بض ٸ اٲٹض ارتٳبٖي، ٸظاضت تٗبٸٴ، اتب٠ ثبظض٪بٶي ٸ نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ ٸ زي٫ط ٶٽبزټب ٸ 

ؼِ ثخؾ كٌؼت وـَس سا ظشف هذت يىؼبل پغ اص اثالؽ لبًَى ثشًبهِ پٌجن، ػٌذ هلي تَػؾبظٲبٶٽبي ٲطثٹَٻ، 

 :ايي ػٌذ ثبيذ هـتول ثش هَاسد صيش ثبؿذ. ثب تىيِ ثش اػتشاتظي تَػؼِ كٌؼتي تْيِ وٌذ

هيضاى سؿذ ثخـْبي كٌؼت ٍ هؼذى وـَس ثب اػتفبدُ اص سٍؿْبي هٌبػت ٍ ثش اػبع ٍالؼيتْب ٍ ظشفيتْبي   -1

 هَجَد 

 ّبي حَصُ ثخؾ كٌؼت  تؼييي سلبثتي ؿذى فؼبليت -2

 ظي ٸ تٛييطات ت٧ٷٹٮٹغي ثٷ٫بټٽبي ٞٗب٬ زض ثرف نٷٗت ٸ ٲٗسٴ ٶٹؾب  -3

 ظٲبٶجٷسي ٶٹٔ ٸ ٲيعاٴ حٳبيت اظ ٞٗبٮيتٽبي ٲرتٯٝ اظ نٷٗت ٸ ٲٗسٴ -4

ټبي ٲرتٯٝ  نٷٗتي ٸ ٲٗسٶي  ټبي ٪طٸٺ ٸضي ٖٹاٲ٭ تٹٮيس اٖٱ اظ ؾطٲبيٻ ٸ ٶيطٸي ٦بض زض ٞٗبٮيت ټس٫ٞصاضي ثٽطٺ-5

 .ثبيس ٲٗيٵ ثبقس

 حَصُ اًشژي   -1-5

ٸ ( ؾٹاح٭ ذٯيذ ٞبضؼ) رٻ ثٻ ٲعيت ثؿيبض ثبالي ايطاٴ زض تٹٮيس اٶطغي ثٻ ٸيػٺ زض ٲٷب١َ رٷٹثي ٦كٹض ثب تٹ

يطٸضت اؾ٧بٴ رٳٗيت زض ؾٹاح٭ ٲص٦ٹض ٸ ايزبز اقتٛب٬ ٸ ثبالثطزٴ اٲٷيت ٦كٹض الظٰ اؾت نٷبيٕ اٶطغي ثط زض 

ي ٸ ارتٳبٖي اظ اٲٹض نٷٗتي رٷٹة ٦كٹض تٹؾٗٻ يبثس ٸ ټٳچٷيٵ زض ضاؾتبي رساؾبظي اٲٹض تزبضي ٸ ٞطټٷ٫
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ٮصا پيكٷٽبز قسٺ ثٹز . يطٸضت زاضز ٦ٷبض ايٵ ٲزتٳٕ ټبي نٷٗتي قٽطټبيي ثب ٖٳٯ٧طز ا٢تهبزي ٸ تزبضي ق٧٭ ٪يطز

 :٦ٻ

  ٸظاضت نٷبيٕ ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲعيت اٶطغي زض ؾٹاح٭ رٷٹة ٦كٹض ، ٲزتٳٕ ټبيي ضا ثطاي احساث نٷبيٕ اٶطغي

اؾتٟبزٺ اظ ظيطثٷبټبي اٲ٧بٴ ؾطٲبيٻ ٪صاضي تٹؾٍ ثرف ذهٹني زض نٷبيٕ ثط تساض٤ ثيٷس تب ثسيٵ ٸؾيٯٻ ثب 

 .اٶطغي ثط ٞطاټٱ ٪طزز

  زض رٽت تٹؾٗٻ تزبضت ٸ ثٽجٹز ًٞبي ٦ؿت ٸ ٦بض ٸ رساؾبظي اٲٹض نٷٗتي اظ اٲٹض قٽطي، ٸظاضت ٲؿ٧ٵ

يزبز ټبي نٷٗتي قٽطټبيي ثب اٲ٧بٶبت ٸ تؿٽيالت ٲُٯٹة ا ٸ قٽطؾبظي ٸ ٸظاضت ٶٟت زض حٹاٮي ٲزتٳٕ

 .ٶٳبيٷس

 تَسعِ ٍ حوايت اص صادسات غيش ًفتي -1-6

ٖسٰ حجبت ا٢تهبزي زض ؾيبؾتٽبي ثبظض٪بٶي ٸرٹز تٗبضيبت زض ٲيبٴ ؾيبؾتٽبي ثبظض٪بٶي ،تٛييطات زض ٶطخ اضظ ٲجٷب  

ضٸيٻ، ٲساذٯٻ ثيف اظ حس زٸٮت زض ٲ٧بٶيؿٱ ثبظاض ثٻ ٲٷبؾجتٽبي ٲرتٯٝ، يٗٝ ٢بٶٹٶي زض ٢ٹاٶيٵ ټٳچٹٴ  ٸاضزات ثي

تزبضت، ٲ٣طضات نبزضات ٸ ٸاضزات، اٲٹض ٪ٳط٦ي، ٲٷب١َ آظاز ٸ ٸيػٺ ٸ ٢ٹاٶيٵ حٹظٺ ٢بچب٠ حٹظٺ ثبظض٪بٶي  ٢بٶٹٴ

 :ٮصا پيكٷٽبز قسٺ ثٹز ٦ٻ .ضا ٲرت٭ ٦طزٺ اؾت

اي،  زض َٹ٬ ؾب٬ اٸ٬ ثطٶبٲٻ ا٢ساٲبت ٢بٶٹٶي الظٰ ضا زض ذهٹل ايزبز حجبت زض ؾيبؾتٽبي تٗطٞٻقٹز زٸٮت ٲ٧ٯٝ 

 .اي، ٮٛٹ ٲٗبٞيتٽبي ٸؾيٕ ٸ ٲ٧طض اُٖب قسٺ زض ٢بٮت ترٟيٟبت، اؾتخٷب ٸ تطريٽبت ٞطاټٱ ٶٳبيس ضٕٞ ق٧بٞٽبي تٗطٞٻ

 گستشش تاصاسّاي هالي  -1-7

ټب ثطاي ترهيم ٦بضآٲس ٲٷبثٕ ٲٯي ٸ تؿٽي٭ ٲسيطيت ضيؿ٥ ٶبقي اظ ٶٹؾبٶبت قسيس  ٦كٝ ٸ قٟبٜ ؾبظي ٢يٳت

قٹز ٦ٻ ايٵ ٲٹيٹٔ ي٧ي اظ ٲحٹضټبي انٯي  ټبي ٦باليي ٲحؿٹة ٲي ټب اظ رٳٯٻ ٦بض٦طزټبي انٯي ثٹضؼ ٢يٳت

 .اؾت 44ټبي ٦ٯي ان٭  ٢بٶٹٴ ٲٹؾٹٰ ثٻ ٢بٶٹٴ ارطاي ؾيبؾت

٦باليي چٷساٴ ٲٹضز تٹرٻ ٶجٹزٺ اؾت ا٪ط چٻ  ټبي ٲٹرٹز، ٶ٣ف ٸ اٮعاٲبت ثٹضؼ ضيثٻ ٖجبضت زي٫ط زض ؾيبؾت٫صا

زض ايٵ ظٲيٷٻ ضا ټبي الظٰ  ضٕٞ ٸ ٲكٹ٠ تب حسٸزي ٶ٣بيم ٲٹرٹز ضا« ...تٹؾٗٻ اثعاضټب ٸ ٶٽبزټبي رسيس ٲبٮي»٢بٶٹٴ 

٪ؿتطـ ايٵ ټبي  ٞطاټٱ ٦طزٺ اؾت ٸٮي ٲس ٶٓط ٢طاض زازٴ ټط ؾٻ ٲإٮٟٻ انٯي يٗٷي ظيط ؾبذتبضټب، ٶٽبزټب ٸ ٲكٹ٠

وِ تأهيي ًيبصّبي وباليي ثبظاض زض ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ پٷزٱ تٹؾٗٻ يطٸضي ثٹز ٮصا ثطاي ٪ؿتطـ ايٵ حٹظٺ يطٸضي ثٹز 

ثخؾ ػوَهي اص ثَسع، ثِ هٌظَس تـَيك اػتفبدُ اص ثَسع ٍ حوبيت اص ؿفبفيت ٍ  دػتگبّْبي اجشايي ٍ

  .دّذ اعالػبتي وِ ثَسع ثِ ثبصاس اسايِ هي
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ّبي الصم دس صهيٌِ تؼْيالتي ّوچَى حول ٍ ًمل، اًجبسػبصي ٍ تذاسوبتي تَليذ ٍ  فشاّن وشدى صيشػبخت

 :ايي خلَف ثِ ؿشح ريل اسايِ ؿذُ ثَد ثش ايي اػبع پيـٌْبدّبيي دستجبست وبال سا ثْجَد ثخـذ؛ 

 فشاّن كشدى صهيٌِ گستشش فعاليت تَسس كاال -1-8

 ټبي ٸا٢ٗي ٦بالي  قسٴ ٢يٳت ټب، ٪ؿتطـ ثرف ذهٹني ٸ آق٧بض زض ضاؾتبي قٟبٜ ؾبظي ٢يٳت

 : ټب ٸظاضت ثبظض٪بٶي ٲٹْٝ اؾت قطايُي ٞطاټٱ ٦ٷس ٦ٻ ٲٹيٹٔ ٢بٶٹٴ ټسٞٳٷس ٦طزٴ يبضاٶٻ

ټب اظ َطي١ ثٹضؼ ٦بال نٹضت ٪يطز ٸ  ي ٲٹيٹٔ ٢بٶٹٴ ټسٞٳٷس ٦طزٴ يبضاٶٻٖطيٻ اٸٮيٻ ٦ٯيٻ ٦بالټب .1

 .ټبي ٦كٝ قسٺ زض ثٹضؼ ٲال٤ پطزاذت يبضاٶٻ ثبقس ٢يٳت

ټبي زاذٯي ثط اؾبؼ ٖطيٻ اٸٮيٻ آٴ زض ثٹضؼ ٦بال زض  ذبٰ ٸ ٲيٗبٶبت ٪بظي ثٻ پباليك٫بٺ ٢يٳت ٞطٸـ ٶٟت .2

 .٪يطز نٹضت ٲي44رٽت ؾيبؾتٽبي ٦ٯي ان٭

اؾت َي ي٥ رسٸ٬  ظٲبٴ ثٷسي تب پبيبٴ ثطٶبٲٻ پٷزٱ تٹؾٗٻ ٖطيٻ ٦ٯيٻ ٞطآٸضزټبي ٶٟتي ضا زٸٮت ٲٹْٝ  .3

 .اظ َطي١ ثٹضؼ ٦بال اٶزبٰ زټس

 ٦ٻ تٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ ًٖٹ اتب٠ ثبظضض٪بٶي ٸ نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ ايطاٴ  ٖطيٻ  ٦بالټبي تٹٮيسي ذٹز ضا  زض نٹضتي

٢بٶٹٴ تٹؾٗٻ اثعاضټب ٸ ٶٽبزټبي »ټبي ٲٹيٹٔ   اظ َطي١  اظ َطي١ ثٹضؼ ٦بال اٶزبٰ زټٷس ٖالٸٺ ٲٗبٞيت

 .زض اذص تؿٽيالت ثبٶ٧ي اظ اٮٹيت ثطذٹضزاضذٹاټٷس ثٹز« ....ٲبٮي

ٶبٲٻ ارطايي ايٵ ٲبزٺ ثب پيكٷٽبز ٲكتط٤ ٸظاضت اٲٹض ا٢تهبزي ٸزاضايي ،ثبٶ٥ ٲط٦عي ٸاتب٠ ثبظض٪بٶي  آييٵ

 ٸظيطاٴ ذٹاټس ضؾيسٸنٷبيٕ ٸٲٗبزٴ قف ٲبٺ پؽ اظ تهٹيت ايٵ ٢بٶٹٴ ثٻ تهٹيت ټيبت 

 زؾتٻ اظ ٦بالټبيي ٦ٻ اظ َطي١ ثٹضؼ ٦بال ٲجبزٮٻ  ثب تٹرٻ ثٻ اٖٳب٬ اؾتبٶساضزټبي الظٰ زض  ثٹضؼ ٦بال آٴ

 .ثبقٷس ٲٗبٜ ٲي ٦1388ٷٷس٪بٴ ٲهٹة  قٹز اظ قٳٹ٬ ٢بٶٹٴ حٳبيت اظ ٲهطٜ ٲي

 ت اثتسا زٸٮت زاٶف ٸ ثسيٵ تطتي. ٪ؿتطـ ثبظاض زض ٲطحٯٻ اٸ٬ ٶيبظٲٷس زض٤ ٶحٹٺ ٦بض٦طز ايٵ ثبظاض اؾت

اَالٖبت الظٰ ثطاي زض٤ ٦بض٦طز ثبظاضټبي ثٹضؼ ٦بال زض ثيٵ زؾت٫بټٽبي ارطايي، ٞٗبٮيٵ ا٢تهبزي ٸ 

ثٻ ٖجبضت زي٫ط اظ تالـ ثطاي ٪ؿتطـ ټط٪ٹٶٻ آ٪بټي ٖٳٹٰ ٲطزٰ اظ ٖٳٯيبت .ؾبظز قٽطٸٶساٴ ضا  ٞطاټٱ ٲي

ٝ زي٫ط زض رٽت قٷبؾبيي ٸ حصٜ ٲٹاٶٕ ٸ ثٹضؼ ٦بال پكتيجبٶي ٲي ٦ٷس؛ ثٻ تٗبٲ٭ ثب زؾت٫بټٽبي ٲرتٯ

. ٞٗبٮيت ثٹضؼ ٦بال ټٳت ٲي ٪ٳبضز؛ ٲكبض٦ت ٞٗبٮيٵ ا٢تهبزي ضا ثطاي ٪ؿتطـ ثٹضؼ ٞطاټٱ ٲي ٶٳبيس

ټبي ٖبزالٶٻ، ٸ ثب حجبت ٦بالټب ٶ٣ف  ثسيٵ تطثيت تطٸيذ ٞطټٷ٩ حًٹض زض ثٹضؼ، اٶت٣ب٬ ايٵ ٶ٧تٻ ٦ٻ ٢يٳت

ظزايي ٸ ثٽجٹز قطايٍ ظٶس٪ي ٲطزٰ ايٟب ٲي ٦ٷس؛ ٸ تأ٦يس ثط ايٵ اؾبؾي زض ترهيم ٦بضآٲس ٲٷبثٕ ٲٯي،  ٣ٞط
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ٸا٢ٗيت ٦ٻ تٹٮيس ٦بال ثعض٪تطيٵ ٲٷجٕ زضآٲس ٸ اقتٛب٬ ثطاي ٲطزٰ تٯ٣ي اؾت ٲي تٹاٶس زض ٪ؿتطـ ٞطټٷ٩ 

 :ٮصا پيكٷٽبز قسٺ ثٹز .ٲٗبٲالت ٦بال زض ثٹضؼ ٦بال احطات ق٫طٞي زاقتٻ ثبقس

 ْاؾت ثب ټٳ٧بضي ؾبظٲبٴ ثٹضؼ اٸضا٠ ثٽبزاض ٸ قط٦ت ثٹضؼ نساٸؾيٳبي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٲٹ ٝ

٢بٶٹٴ اؾبؾي رٽت ٪ؿتطـ ٞطټٷ٩ ٲجبزٮٻ  44ضؾبٶي ان٭   ٦بالي ايطاٴ ٸ ثب ټٳبټٷ٫ي قٹضاي ٖبٮي اَالٔ

  ٲبٺ ي٧جبض ثٻ ٦ٳيؿيٹٴ 6٪عاضـ ٖٳ٧طز ايٵ ٲبزٺ ټط . اظ َطي١ ثٹضؼ ٦بال ا٢ساٰ الظٰ  ضا اٶزبٰ زټس

 .ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي اضائٻ ذٹاټس قس 44ػٺ ان٭ ا٢تهبزي ٸ ٸ٦ٳؿيٹٴ ٸي

 براي مثال  تطيٵ ٖٹاٲٯي اؾت ٦ٻ ټٳ٫طايي ثبظاضټبي ؾطٲبيٻ ضا اٞعايف ٲي زټسآٸضي ي٧ي اظ انٯيٞٵ

اي ثٻ ٸيػٺ  ٪صاضاٴ حطٞٻؾطٲبيٻ همگرايي بازارهاي آتي کاال با بازارهاي آتي مالي و اوراق بهادار تمايل

ؾبذتٵ  ثٻ ي٧پبضچٻ( اٶساظي آٴ زض َٹ٬ ثطٶبٲٻ پٷزٱ ٸرٹز زاضز احتٳب٬ ضاٺ ٦ٻ)ضيؿ٥ ټبي پٹقف  نٷسٸ٠

٪صاضز يٳٵ  تأحيط ضٸظاٞعٸٶي ٲي ٞطآيٷسٖٳٯيبت ذٹز زض ثبظاضټبي ٦بال ثب ثبظاضټبي ؾبيط زاضايي ټب، ثط ايٵ 

اظ ٲٷبٕٞ  ٪طاٴ اظ رٳٯٻ  اؾتٟبزٺ  ټبي ٲرتٯٝ ضا ثطاي ٲٗبٲٯٻ ٦ٻ ټٳ٫طايي، ٲسيطيت ضيؿ٥ ثبظاض زاضايي ايٵ

 :ٮصا پيكٷٽبز قسٺ ثٹز ٦ٻ. ؾبظز ٶبقي اظ ثبظاضټبي ٸؾيٗتط ضا  ٲيؿط ٲي

  ٸظاضت ٞٷبٸضي اَالٖبت ٸ اضتجبَبت ٲ٧ٯٝ اؾت زض رٽت اٞعايف ؾطٖت ٲٗبٲالت ايٷتطٶتي پطزاظـ

اَالٖبت ٲٹضز ٶيبظ، ٪ؿتطـ ثبظاض ثٹضؼ ٦بال زض ٲٷب١َ ٲرتٯٝ ٦كٹض زض ٢بٮت اٮعاٲبت ٢ٹاٶيٵ  ٲطتجٍ اظ 

اي  اٞعاضټبي ضايبٶٻ آٸضٶس٪بٴ ٶطٰ ، ٢بٶٹٴ حٳبيت اظ پسيس1382ٯٻ ٢بٶٹٴ تزبضت اٮ٧تطٸٶي٥ ٲهٹة رٳ

، آئيٵ ٶبٲٻ ارطايي الظٰ ضا  ثب ټٳ٧بضي زؾت٫بټٽبي 1387اي ٲهٹة  ٸ ٢بٶٹٴ رطائٱ ضايبٶٻ 1379ٲهٹة 

ثٻ تهٹيت ټيأت  ٲبٺ پؽ اظ تهٹيت ايٵ ٢بٶٹٴ تٽيٻ ٸ 6شيطثٍ اظ رٳٯٻ قٹضاي ٖبٮي ٞٷبٸضي اَالٖبت تب 

 .ٸظيطاٴ ثطؾبٶس

 احكام لاًَى تشًاهِ پٌجن دس حَصُ صٌعت -2

 :تٹاٴ ثٻ نٹضت ظيط ذالنٻ ٦طز ٲحٹضټبي انٯي ٲهٹثبت ثطٶبٲٻ پٷزٱ ضا ٲي

 ٰيٲٗسٶ( ياؾتطاتػ)ٸ ضاټجطز يتٹؾٗٻ نٷٗت( ياؾتطاتػ)ضاټجطز ٵيتسٸ ٸ ٲٗبزٴ ٕيٸظاضت نٷب اٮعا 

 ٪٦ٻ زض ٢بٮت اٖتجبضات ٸرٹٺ ازاضٺ  يٸ تٗبٸٶ يذهٹن يټب ٻ ثرفؾبالٶٻ ث يياُٖب التي٦٭ تؿٽ يثركٹز

 .يياُٖب التيقبٲ٭ ؾٹز ٸ ٦بضٲعز تؿٽ قٹز يؾبالٶٻ ٲٷٓٹض ٲ يټب زض ثٹزرٻ ٵيٶٹ ٕينٷب يقسٺ ثطا

 يطزٸٮتي٣ٍٞ ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲٷبثٕ ثرف ٚ ٰنٷٗت ثٻ ق٧٭ ذٹزاٶتٓب يٶٓبٰ ٲٽٷسؾ زبزيا، 
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 ٲٷ٣ُٻ،  س،يتٹٮ عاٴيثٻ آٶٽب ٲتٷبؾت ثب ٲ ټبٝ يٸ ترٟ التيتؿٽ يبٸ ٶحٹٺ اُٖ يسيتٹٮ يٸاحسټب يثٷس َج٣ٻ

 ا٢تهبز يٲُبث١ ٲهٹثٻ قٹضا يٸ ٲٗسٶ ينٷٗت يټب ضقتٻ

 عاٴيزض َٹ٬ ثطٶبٲٻ ثٻ ٲ  يٸ انالحبت ثٗس ٱيٲؿت٣ يټب بتي٢بٶٹٴ ٲبٮ( 138)ٲٹيٹٔ ٲبزٺ  تيٲٗبٞ فياٞعا 

 %( 15)پبٶعزٺ زضنس 

 يټب تيتب ؾ٣ٝ ٲٗبٞ بٞتٻي ٲٷب١َ ٦ٳتط تٹؾٗٻ يٸ ٲٗسٶ ينٷٗت يٸاحسټب يبتيٲبٮ تيٲٗبٞ عاٴٲي فياٞعا 

 .يـ نٷٗت يٲٷٓٹض قسٺ زض ٲٷب١َ آظاز تزبض

 ٸ  يـ نٷٗت يازاضٺ ٲٷب١َ آظاز تزبض يً ثطاؾبؼ ٢بٶٹٴ چ٫ٹٶ٫ ٲٷب١َ آظاز ٲٷحهطا يټب ؾبظٲبٴ ازاضٺ

 . آٴ ٸ ٢بٶٹٴ ٦بض يانالحبت ثٗس

 ٸ  ټب ٳتيٲطثٹٌ ثٻ ٶٹؾبٶبت ٢ يا ٳٻيبٴ اضائٻ ذسٲبت ثاٲ٧ رٽت ايزبز ، طاٴيا يٲط٦ع ٳٻيث ت٧ٯيٝ ثٻ

 ،ٳٻيث يتزبض يټب قط٦ت ١ياظ َط ٶٹؾبٶبت ٶطخ اضظ

 ٲإؾؿبت  يثٷس ضتجٻ ي،ذبضر ٳٻيث يټب ٲكبض٦ت قط٦تثب  طاٴيزض ا يٲكتط٤ ثبظض٪بٶ ٳٻيقط٦ت ث زبزيا

 ؾب٬ ؾٹٰ ثطٶبٲٻ  بٴيتب پب ا٦خطحس ٳٻيث

 ٸ  يذهٹن يټب تجبز٬ ٶٓط زٸٮت ٸ ثرف ٲٷٓٹض  ثٻثرف ذهٹني  تك٧ي٭ قٹضاي ٪ٟت٫ٹي زٸٮت ٸ

اظ  يٸ تٗبٸٶ يثطتط ذهٹن يټب ٖبٲ٭ قط٦ت طاٴيټكت ٶٟط اظ ٲسًٖٹيت ثطذي ٸظضا ٸ  ي ثبتٗبٸٶ

 ٲرتٯٝ يټب ټب ٸ ضقتٻ ثرف

  نٷسٸ٠ تٹؾٗٻ ٲٯي ثب ټسٜ تجسي٭ ثركي اظ ٖٹايس ٶبقي اظ ٞطٸـ ٶٟت ٸ ٪بظ ٸ ٲيٗبٶبت ٪بظي تك٧ي٭

اُٖبء تؿٽيالت ثٻ ٦ٻ اظ رٳٯٻ ٸْبيٝ آٴ  ثٻ نٹضت ٲإؾؿٻ ٖٳٹٲي ٚيطزٸٮتي ...ثٻ حطٸتٽبي ٲبٶس٪بض

اُٖبي تؿٽيالت  ،ټبي ا٢تهبزي ٲتٗٯ١ ثٻ ٲإؾؿبت ٖٳٹٲي ٚيطزٸٮتي ٸ ثٷ٫بٺ ثركٽبي ذهٹني،تٗبٸٶي

٪صاضي زض  ؾطٲبيٻ ،ټبي ذطيساض ٦بال ٸ ذسٲبت ايطاٶي زض ثبظاضټبي ټسٜ نبزضاتي ٦كٹض ذطيس ثٻ َطٜ

٪صاضاٴ ذبضري ٸ زاذٯي ثٻ ٲٷٓٹض رٯت ٸ  اُٖبي تؿٽيالت ثٻ ؾطٲبيٻ، ي ٸ ٲبٮي ذبضريثبظاضټبي پٹٮ

اربظٺ تجسي٭ اضظ ثٻ ضيب٬ ثسٸٴ نٹضت اضظي ٸ ايٵ تؿٽيالت نطٞب ثٻ . ؾطٲبيٻ ٪صاضي ذبضري حٳبيت اظ 

 .اؾت زض ثبظاض زاذٯي 

 طتط٦يت ٲزٳٕ ٖٳٹٲي حّٟ نٷسٸ٠ شذيطٺ اضظي نطٞب ثطاي رٯٹ٪يطي اظ ٶٹؾبٶبت ثٹزرٻ ٖٳٹي ٸ  تٛيي

 ثبٶ٥ ٲط٦عي

 پرف ٦بال يطزٸٮتيٚ يٸاحسټب يؾبٲبٶسټ حٻياضائٻ ال يطٸضت 



 

11 

 

  ياؾبؾ يٸ ٦بالټب يٸ اٶحهبض يثٻ ٦بالټب ٸ ذسٲبت ٖٳٹٲ نطٞب ي زٸٮت٪صاض ٳتي٢ٲحسٸز ٦طزٴ 

  يٸ يطٸض يا بضاٶٻي

  ٦ٻ  يرع زض ٲٹاضز ٻبٲٻ ثثطٶ يټب ٸاضزات زض َٹ٬ ؾب٬ يثطا يطٞٷيٸ ٚ يا طتٗطٞٻيٲٹاٶٕ ٚ يثط٢طاضٲٳٷٹٖيت

 . يٲحهٹالت ٦كبٸضظ يا تٗطٞٻ ٻيٽٳؾ ٸ ٦ٷس يقطٔ ا٢تًب ٲ ٵيٲٹاظ تيضٖب

   ٝٸ ٲ٣طضات  ٵي٦كٹض ثب ٢ٹاٶ يٸ ٲ٣طضات ثرف تزبض ٵي٢ٹاٶ ييټٳؿٹ زبزيا رٽت زٸٮت ت٧ٯي

 يؾبظ سٸ تٹاٶٳٷ يؾبظ ٶؿجت ثٻ آٲبزٺ ،ياظرٳٯٻ ؾبظٲبٴ تزبضت رٽبٶ ياٮٳٯٯ ٵيٸ ث يا ٲٷ٣ُٻ يټب ٻياتحبز

  ٶبٲٻؾب٬ زٸٰ ثط بٴيتب پب( WTO) يزض ؾبظٲبٴ تزبضت رٽبٶ تيًٖٹ ي٦كٹض ثطا ياض٦بٴ ا٢تهبز

 ٸظاضت ثبظض٪بٶي ٸ ؾبيط اقربل ح٣ي٣ي ٸ ح٣ٹ٢ي اٖٱ اظ زٸٮتي ٸ ٚيط زٸٮتي ٢ج٭ اظ يطٸضت  اذص ٲزٹظ

ٸٮيٻ ٚصايي ٲٹضز ٸيب ٲٹاز ا(اٖٱ اظ ذبٰ ٸ يب ٞطآٸضي قسٺ)ٸاضزات ٦بالټب ٸ يب ٲحهٹالت ثرف ٦كبٸضظي 

 ٶيبظ نٷبيٕ ٚصايي ٸ تجسيٯي اظ ٸظاضت رٽبز ٦كبٸضظي

 حَصُ صٌعت ٍ هعذى  -2-1

 041ماده

 ييتذٍ زض ٢بٮت طاٴيا ياؾالٲ ياٶساظ رٳٽٹض ٲٷٓٹض تح١٣ اټساٜ چكٱ ٸ ٲٗبزٴ ٲٹْٝ اؾت ثٻ ٕيظاضت نٷبو

صنعت و  ذهیبرگس یها بخش ریر زمعاونت د یبا هماهنگ يهؼذً( ياػتشاتظ)ٍ ساّجشد يتَػؼِ كٌؼت( ياػتشاتظ)اّجشدس

اقذام کنذ که نرخ رشذ  یا گونه به لیر یراهبرد یمحورها تیبا رعا یو معذن یصنعت ذیمعذن، در جهت تحقق هذف رشذ تول

 :ابذی شیافسوده بخش صنعت و معذن افسا ارزش

  ي٣ب٬ ٶ٣ُٻ ات٧بٸ اٶت يٞٷبٸض يټب تيثط تٹؾٗٻ ٢بثٯ سي٦كٹض ثب تأ٦ ٕينٷب يٲٷس ؾُح ض٢بثت ياضت٣ب -اٮٝ

 .يض٢بثت يټب تيٸ ذٯ١ ٲع( ٥يت٧ٷٹٮٹغ)ٞٷبٸضاٶٻ  يټب ييٸ ذبٰ ثٻ تٹاٶب ٻياظ ٲٹاز اٸٮ يٶؿج يټب تيٲع

زض ( ييٶٽب ٕينٷب) كتطيپطزاظـ ث يؾٽٱ ٲحهٹالت زاضا فيٸ اٞعا ينبزضات نٷٗت ٻيپب يؾبظ ٲتٷٹٔ -ة

 .نبزضات

 يٸ ٶكبٴ تزبض ينٷٗت يټب ذٹقٻ يطي٪ ٭٦ٹچ٥، ٲتٹؾٍ ٸ ثعض٨ ٸ ق٧ ٕيٲٷبؾت نٷب ٹٶسيتٹؾٗٻ پ -د

 .طيپص ثعض٨ ض٢بثت يټب ثٷ٫بٺ يطي٪ ازٚبٰ ٸ ق٧٭ سيٸ تٳٽ( ثطٶس)

 يٲحهٹالت ٲٗسٶ ،يٞٯعات اؾبؾ ،يٳيپتطٸق) يا ٸاؾُٻ ٕينٷب يزؾت ٵيياضظـ پب طٺيتٹؾٗٻ ظٶز -ز

 ينٷٗت يټب قٽط٤ زبزيثط ا سيثب تأ٦ يطزٸٮتيٚ يټب ثرف ي٪صاض ٻي٪ؿتطـ ؾطٲب تيتطٚ ١ياظ َط( يطٞٯعيٚ

 .يطزٸٮتيٚ يترهه
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نٷٗت ٸ زاٶك٫بٺ،  يتساض٤، ؾبذت، ٪ؿتطـ ټٳ٧بض ،يَطاح يټب تيٸ ٢بثٯ ټب يتٹاٶٳٷس فياٞعا - ھ

ٖٯٱ ٸ  يټب ٸ پبض٤ يٞٷبٸض يټب ثب قٽط٤ ٕيتٗبٲ٭ نٷب ١يتٗٳ ،ينٷٗت آالت ٵيٸ ٲبق عاتيؾبذت تزٽ

 ،ينٷٗت سيتٹٮ تيزض تط٦( ٵيٶٹ ٕينٷب)طتط ث يټب يٞٷبٸض ثط يٲجتٷ ٕيٲؿتٳط ؾٽٱ نٷب فيٸ اٞعا يٞٷبٸض

 .ٸ ٲٗبزٴ ٕينٷب يٸض ثٽطٺ يٸ اضت٣ب يٶٹؾبظ

ٸ  يسيتٹٮ يٸ ٲٽٷسؾ ي٢بٶٹٴ حسا٦خط اؾتٟبزٺ اظ تٹاٴ ٞٷ» يارطا يٸ ٶٓبضت يسيتٳٽ يؾبظٸ٦بضټب تيت٣ٹ -ٸ

ٲٷٓٹض نسٸض ذسٲبت ٲهٹة  ثٻ التيتؿٽ زبزيټب ٸ ا پطٸغٺ ي٦كٹض زض ارطا ييٸ ارطا ينٷٗت

12/12/1375». 

 . طزيپص ياٶزبٰ ٲ يطزٸٮتيٚ يټب ٲبزٺ تٹؾٍ ثرف ٵيٲص٦ٹض زض ا يتيطحب٦ٳيٸ ا٢ساٲبت ٚ ټب تيٞٗبٮ ٻيـ ٦ٯ تجهطٺ

 040ماده

اص  يثخـ ؿَد يثِ دٍلت اجبصُ دادُ ه ييًَ غيدس كٌب شيخغشپز يگزاسِ ياص ػشهب تيهٌظَس حوب ثِ( الف

وِ دس لبلت اػتجبسات ٍجَُ اداسُ ؿذُ  يٍ تؼبًٍ يخلَك يّب ػبالًِ ثِ ثخؾ يياػغب التيػشجوغ ول تؼْ

سا هَسد  يياػغب التيؿبهل ػَد ٍ وبسهضد تؼْ ؿَد يػبالًِ هٌظَس ه يّب دس ثَدجِ ييًَ غيكٌب يثشا

 . لشاس دّذ يثخـَدگ

 ٲكتط٤ ٸظاضت كٷٽبزيثٻ پ يٸ يٹاثٍ ثركٹز٪ ٵيٶٹ ٕيزاٲٷٻ قٳٹ٬ نٷب ٝيثٷس ٲكتٳ٭ ثط تٗط ٵيا ييارطا ٶبٲٻ ٵييآ 

ٲبٺ پؽ اظ اثال٘  6ٸ اتب٠ تٗبٸٴ ْطٜ  شاىيٍ هؼبدى ا غيٍ كٌب ياتبق ثبصسگبً ،ضاټجطزي ٸ ٲٗبزٴ، ٲٗبٸٶت ٕينٷب

 . ٲي ضؾس طاٴيٸظ ئتيټ تي٢بٶٹٴ ثٻ تهٹ ٵيا

 طييتٛ«  ٵيٶٹ ٕياظ نٷب تيحٳب»ثٻ نٷسٸ٠ «  ٥ياٮ٧تطٸٶ ٕيٸ تٹؾٗٻ نٷب ٣بتياظ تح٣ تيحٳب» ـ ٖٷٹاٴ نٷسٸ٠ ة

 . ضؾس يٲ ياؾالٲ يٲزٯؽ قٹضا تيٲٻ نٷسٸ٠ ٲعثٹض ثٻ تهٹاؾبؾٷب. بثسي يٲ

 041ماده

اٖٳب٬ انالحبت الظٰ زض اؾبؾٷبٲٻ ٸ  ١ياظ َط يا تٹؾٗٻ يټب ؾبظٲبٴ تيزض رٽت ت٣ٹ قٹز يزٸٮت اربظٺ زازٺ ٲ ثٻ

ٸ  ييذٹزات٧ب ،ييتحط٤، ٦بضآ ٧طزيثب ضٸ يٸ ٲٗسٶ ينٷٗت ي٪صاض ٻيٲ٣طضات ٶبْط ثط آٶٽب ٸ حصٜ ٲٹاٶٕ ؾطٲب

ارطاي ؾيبؾتٽبي ٦ٯي ان٭ چٽ٭ ٸ  حٹٺٸ ثب ضٖبيت ٢بٶٹٴ ٶ  طاٴيٸظ ئتيثطاؾبؼ ٲهٹثبت ټ ( ؿ٥يض)يطيطپصذُ

 .ا٢ساٰ  ٢بٶٹٶي ثٻ ٖٳ٭ آٸضز( 44)چٽبضٰ
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 042ماده

 ٵيٸ اؾتٟبزٺ اظ ا فؼبل دس ثخؾ كٌؼت ٍ هؼذى يشدٍلتيغ يا ـ حشفِ يكٌف يّب تـىل ـتشيتحشن ث هٌظَس ثِ

ټب ٲتٷبؾت ثب  تك٧٭ ٵيا يثطا يزٸٮت ٲزبظ اؾت رٽت ثؿتطؾبظ ټب، يبؾت٫صاضيټب ٸ ؾ ٻثطٶبٲ كجطزيټب زض پ تك٧٭

فمظ ثب اػتفبدُ اص هٌبثغ ثخؾ  مكٌؼت ثِ ؿىل خَداًتظب يًظبم هٌْذػ جبديا يثشا ،یصنعت اټساٜ ضاټجطز

 .عمل آورد اقذام الزم را به ،يشدٍلتيغ

 043ماده

هٌغمِ،  ذ،يتَل ضاىيثِ آًْب هتٌبػت ثب ه ّب فيٍ تخف التيتؼْ يٍ ًحَُ اػغب يذيتَل يٍاحذّب يثٌذ عجمِ

 . التلبد اػت يهغبثك هلَثِ ؿَسا يٍ هؼذً يكٌؼت يّب سؿتِ

   044 ماده

ٸ  يٞٷ يبضټبيذٹز يٹاثٍ، ٲ٣طضات ٸ ٲٗ يٸ ٖٳطاٶ يٞٷ يټب پطٸغٺ يٲ٧ٯٟٷس زض ارطا ييارطا يټب زؾت٫بٺ ٻي٦ٯ

٦ٻ ٞب٢س ٖالٲت  ي٪ٹٶٻ ٦بال ٸ ذسٲبت ٲكٳٹ٬ اؾتبٶساضز ارجبضټط سيذط. ٷسيٶٳب تيضا ضٖب يٲٯ ياؾتبٶساضزټب

 . اؾت ٲٳٷٹٔٲبزٺ  ٵيٲٹيٹٔ ا ييارطا يټب ثبقس تٹؾٍ زؾت٫بٺ طاٴيا ياؾتبٶساضز ٲٯ

 045ماده

 : آٴ ياضظـ نبزضات طٺيٸ ٪ؿتطـ ظٶز يٳيپتطٸق يبٶيٲ ٕيتٹؾٗٻ نٷب ٲٷٓٹض ثٻ

 تيثب تهٹ ٵيٸ ثٹتبز طٴياؾتب ب٤،ياضظـ ٲتبٶٹ٬، آٲٹٶ يټب طٺيٲٷٓٹض تٹؾٗٻ ظٶز ٦ٻ ثٻ يطزٸٮتيٚ يترهه يټب قٽط٤

ٲهٹة  طاٴيا ينٷٗت يټب قط٦ت قٽط٤ ؽيٲطثٹٌ ثٻ ٢بٶٹٴ تأؾ يبيٲكٳٹ٬ ٲ٣طضات ٸ ٲعا ٪طزٶس، يٲ ؽيزٸٮت تأؾ

 . ثٹز ذٹاټٷسٸ ٲٗبزٴ  ٕيثٻ ٸظاضت نٷب يآٴ ثسٸٴ ٸاثؿت٫ يٸ انالحبت ثٗس 1362

كبدسات  يّب تياص هؼبف  يويپتشٍؿ يبًيه غيخَسان كٌب ييتأهثلٌذهذت  يحبكل اص لشاسدادّب يدسآهذّب

 طيثٯٷسٲست ٸ ؾب يٲكٳٹ٬ ٸ چٽبضچٹة ٢طاضزازټب ٕيٲبزٺ ٲكتٳ٭ ثط زاٲٷٻ نٷب ٵيا ٶبٲٻ ٵييآ .ثشخَسداسًذ يشًفتيغ

 . ضؾس يٲ طاٴيٸظ ئتيټ تيٸ ثٻ تهٹ ٻيٲطتجٍ تٽ يټب زؾت٫بٺ طيؾب ييٹاثٍ ٲطثٹَٻ تٹؾٍ ٲٗبٸٶت ثب ټٳ٧بض

 046ماده 

زٸٮت ٲٹْٝ اؾت زض ؾ٣ٝ ثٹزرٻ  يٶ٣ف ٲٗسٴ زض ا٢تهبز ٲٯ يٸ اضت٣ب يٲٗسٶ يټب تيرٽت تٹؾٗٻ ٞٗبٮ زض

 :يؾٷٹات

ٸ  ٻي٦كٹض ضا تٽ يٲٗسٶ يټب ٭يپتبٶؿ ٻي٦ٯ يٸ ا٦تكبٜ ٖٳٹٲ ييرٹ يپ ،ييؿٌبػب ،يؿٌبػ ييصه ِيپب يّب ًمـِ (اٮٝ

 . سيٸا٪صاض ٶٳب يٸٮتطزيضا ثٻ ثرف ٚ بتيټب، ازاٲٻ ٖٳٯ ٲحسٸزٺ يثٷس پؽ اظ ثٯٹ٤
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 يټب زؾت٫بٺ ٻيضا ثب اؾتٟبزٺ اظ اَالٖبت ٦ٯ ييجبهغ ػلَم صه گبُيپباٲط ا٦تكبٜ زض ٦كٹض،  يٲٷٓٹض ؾبٲبٶسټ ثٻ( ب

 . ٦ٷس ياٶساظ تب ؾب٬ زٸٰ ثطٶبٲٻ ضاٺ طثٍيش

 . سيٶٳب٦ٳ٥  يٲٗسٶ ثط يٸ ٲٷب١َ اٶطغ يٲٗبزٴ ثعض٨ ٸ ٲٷب١َ ٲٗسٶ يالظٰ ثطا يټب طؾبذتيظ ٭يٶؿجت ثٻ ت٧ٳ( د

 047ماده 

 :يٸ ٲٗسٶ ينٷٗت ساتيتٹٮ يطيپص ٸ ض٢بثت ينٷٗت يټب ٸ ٶٹاح زض قٽط٤ ٕياظ اؾت٣طاض نٷب تيحٳب يضاؾتب زض

ٸ  يزٸٮت ينٷٗت يټب ٸ ٶٹاح الظٰ ثٻ قٽط٤ يټب ٦ٳ٥ يؾٷٹات يټب زض ٢بٮت ثٹزرٻ قٹز يثٻ زٸٮت اربظٺ زازٺ ٲ( اٮٝ

ټب ضا ٣ٍٞ زض  قٽط٤ ٵيٲؿت٣ط زض ا يٸاحسټب ي٠، ٪بظ ٸ تٯٟٵ تب ٸضٸزضاٺ، آة، ثط ٵيزض اٲٹض تأٲ ػٺيٸ ثٻ يطزٸٮتيٚ

 . ضؾس يٲٗبٸٶت ٲ سييٸ ٲٗبزٴ ثٻ تأ ٕيٸظاضت نٷب كٷٽبزيثب پ ٷسث ٵيزؾتٹضاٮٗٳ٭ ا. اٶزبٰ زټس بٞتٻي ٲٷب١َ ٦ٳتط تٹؾٗٻ

 . اؾتيٹاثٍ ٲطثٹٌ ثالٲبٶٕ  تياحساث قسٺ ثب ضٖب ينٷٗت يٸاحسټب يثطا يثطزاض نسٸض پطٸاٶٻ ثٽطٺ( ة

اص « هجبص اػت ثبؿذ يه يبتيهبل تيوِ ثشخَسداس اص هؼبف يتٌْب دس هَاسد غيكذٍس پشٍاًِ تأػ»ػجبست ( د

 . ؿَد يدٍلت حزف ه ياص همشسات هبل يثخـ نيثِ لبًَى تٌظ يلبًَى الحبق هَاد( 66)هبدُ  ياًتْب

 048ماده 

 :قٹز ياٶزبٰ ٲ طي٢ساٲبت ظزض ٦كٹض ا يٸ ٲٗسٶ ينٷٗت ي٪صاض ٻيؾطٲب ١يٸ تكٹ ٭يتؿٽ ٲٷٓٹض ثٻ

پبًضدُ  ضاىيدس عَل ثشًبهِ ثِ ه  يٍ اكالحبت ثؼذ نيهؼتم يّب بتيلبًَى هبل( 138)هَضَع هبدُ  تيهؼبف( اٮٝ

 . بثذي يه ؾيافضا%( 15)دسكذ 

هٌظَس ؿذُ  يّب تيتب ػمف هؼبف بفتِي هٌبعك ووتش تَػؼِ يٍ هؼذً يكٌؼت يٍاحذّب يبتيهبل تيهؼبف ضاىيه( ة

 .بثذي يه ؾيافضا يـ كٌؼت يك آصاد تجبسدس هٌبع

 هٌاطك ٍيژُ التصادي ٍآصاد -2-2

 001ماده 

 ؾبٮٻ  ؿتياٶساظ ث ٶ٣ف ٲإحط آٶٽب زض تح١٣ اټساٜ ؾٷس چكٱ يٟبيٸ ا يا٢تهبز ػٺيٲٷب١َ آظاز ٸ ٸ يٲٷٓٹض ؾبٲبٶسټ ثٻ

 يٗبٲ٭ احط٪صاض ا٢تهبز ٲٯٸ ت يٹٶسيپ ٲٷب١َ، ټٱ ٵيٲٷبؾت زض ا يضقس ا٢تهبز زبزيٸ ا ٧پبضچٻي تيطيٶٓبٰ، اٖٳب٬ ٲس

 :ٲرتٯٝ يټب زض ثرف يتٹؾٗٻ ٲٯ يٸ اضائٻ اٮ٫ٹ يثب ا٢تهبز رٽبٶ

 ٻيٸ ٦ٯ قٹٶس يٲ٣بٰ ٲٷ٣ُٻ ٲحؿٹة ٲ ٵياظ َطٜ زٸٮت، ثبالتط يٷس٪يٲٷب١َ آظاز ثٻ ٶٳب يټب ؾبظٲبٴ طاٴيٲس( اٮٝ

 يتيٸ اٲٷ يزٞبٖ يٶٽبزټب يٷباؾتخ ٲٷب١َ ثٻ ٵيٲؿت٣ط زض ا ييارطا يټب زؾت٫بٺ يټب تيٸ ٲؿئٹٮ بضاتياذت ٝ،يٸْب
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ٍ  يـ كٌؼت ياداسُ هٌبعك آصاد تجبس يً ثشاػبع لبًَى چگًَگ هٌبعك آصاد هٌحلشا يّب ػبصهبى. ٖٽسٺ آٶٽب اؾت ثٻ

  .ؿًَذ يآى ٍ لبًَى وبس اداسُ ه ياكالحبت ثؼذ

 كبٴيثب ٲٹا٣ٞت ا يتحت ٶٓط ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجط يټب زؾت٫بٺ يټب تيٸ ٲؿئٹٮ بضاتياذت ٝ،يٸْب يـ ٸا٪صاض 1 تجهطٺ

 .طزيپص ينٹضت ٲ

ؾبظٲبٴ  طيقٽط ٸ ضٸؾتب زض ٲٷب١َ آظاز ثٻ ٲس ياؾالٲ يٞطٲبٶساض زض ٲٹضز ٲهٹثبت قٹضاټب بضاتياذت -2 تجهطٺ

 . قٹز يٲٷ٣ُٻ آظاز ٸا٪صاض ٲ

ًمبط وـَس ثِ  شيثِ ٌّگبم ٍسٍد ثِ ػب يالتلبد ظُيپشداصؽ ؿذُ دس هٌبعك آصاد ٍ ٍ بيٍ  ذيتَل يوبالّب( ة

هحؼَة ٍ اص  يداخل ذيوبس سفتِ دس آى، تَل ثِ يٍ لغؼبت داخل ِيافضٍدُ ٍ اسصؽ هَاد اٍل ت هجوَع اسصؽًؼج

 . هؼبف اػت يپشداخت حمَق ٍسٍد

زض  يٲكطٸٌ ثٻ پطزاذت ح٣ٹ٠ ٸضٸز س،ي٦بض ضٞتٻ زض تٹٮ ثٻ يذبضر يا ٸاؾُٻ يٸ ٦بالټب ٻيـ ٲٹاز اٸٮ« 1» تجهطٺ

 . قٹز ية ٲٲحؿٹ يزاذٯ يٸ ٦بال ٻيح٧ٱ ٲٹاز اٸٮ

 ػٺيپطزاظـ قسٺ زض ٲٷب١َ آظاز ٸ ٸ بيٸ  سيتٹٮ ي٦بض ضٞتٻ زض ٦بالټب ثٻ يٸ ٢ُٗبت ذبضر ٻيـ ٲٹاز اٸٮ« 2» تجهطٺ

٦ٻ ثٻ ٦كٹض ٸاضز  يپطزاظـ ٲحهٹٮ بيٸ  سيٶ٣بٌ ٦كٹض ثٻ ٲٷ٣ُٻ اضؾب٬ قسٺ ٸ زض تٹٮ طي٦ٻ زض ٪صقتٻ اظ ؾب يا٢تهبز

 . ٲٗبٜ اؾت ي٪طزز ٸ اظ پطزاذت ح٣ٹ٠ ٸضٸز يٲ يتٯ٣ ٻيٮ٦بض ٪طٞتٻ قٹز زض ح٧ٱ ٲٹاز اٸ ثٻ قٹز، يٲ

زض  قٹز يٲ بٞتيزض يټب ثبثت ذسٲبت ثٷسض ٸ قٷبٸض ټب ياظ ٦كت يربض ٵيٲطثٹٌ ٦ٻ َج١ ٢ٹاٶ يثٷسض يټب ٷٻيټع( د

 زبزيزض ٲحسٸزٺ ٲٷ٣ُٻ آظاز ا يـ نٷٗت يٸ ٲٷب١َ آظاز تزبض يتٗبٸٶ ،يذهٹن يټب ثٷبزض تٹؾٍ ثرف ٵيا ٦ٻ ينٹضت

 ميٲٷب١َ آظاز ٲزبظٶس ٶؿجت ثٻ حجت ٸ تطذ. ٪طزز يٲٷب١َ آظاز ٲطثٹَٻ اذص ٲ يټب بقٷس، تٹؾٍ ؾبظٲبٴقسٺ ث

 . ٷسيا٢ساٰ ٶٳب ياٮٳٯٯ ٵيٸ ث يربض ٵيَج١ ٢ٹاٶ ټب ي٦كت

ػَاسم  ياػتثٌب ثِ]ػَاسم  ِيهٌبعك آصاد اص ول شيػب ضيهٌبعك آصاد ٍ خبسج اص وـَس ٍ ً ييهجبدالت وبال ث( ز

هلَة  شاىيا ياػاله يجوَْس يـ كٌؼت ياداسُ هٌبعك آصاد تجبس يلبًَى چگًَگ»( 10)هَضَع هبدُ 

 . ثبؿٌذ يهؼبف ه يٍ حمَق ٍسٍد بتي، هبل[«7/6/1372

 يٷس٪يٶٳب زبزيا ،ياٮٳٯٯ ٵيٲٗتجط ث ي٣بتيٸ تح٣ يآٲٹظق يثب ٲطا٦ع ٸ ٶٽبزټب يٲٷٓٹض ٪ؿتطـ اضتجبَبت ٖٯٳ ثٻ( ټـ

زض ٲٷب١َ  يذهٹن يټب زاٶك٫بٺ ؽيٸ تأؾ طثٍيش يټب ثط َج١ اٖالٰ ٸظاضتربٶٻ يٸ ٲٗتجط ذبضر يزاذٯ يټب زاٶك٫بٺ

 . ٲزبظ اؾت ٹٌٲطث ٵي٢ٹاٶ تيثب ضٖب يا٢تهبز ػٺيٸ ٸ يـ نٷٗت يآظاز تزبض
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 طاٴيٸظ ئتيټ تيثٻ تهٹ يـ زٞبٖ يتيٲالحٓبت اٲٷ تي٦ٻ ثب ضٖب يـ نٷٗت يٲٷب١َ آظاز تزبض يٲحسٸزٺ آث( ٸ

 يٸ انالحبت ثٗس« 7/6/1372ٲهٹة  طاٴيا يـ نٷٗت يازاضٺ ٲٷب١َ آظاز تزبض يچ٫ٹٶ٢٫بٶٹٴ » بظاتياظ اٲت ضؾس يٲ

 . آٴ، ثطذٹضزاض اؾت

زضنس اظ ٲح٭  ٥يٲٷب١َ آظاز ٲٹْٟٷس حسا٢٭  يؾبظٲبٴ ټب ،يثٻ ٲٷٓٹض ظزٸزٴ ٣ٞط اظ چٽطٺ ٲٷب١َ آظاز تزبض( ظ

 بظٲٷساٴيٸ ٶ ٵيثٻ ٲحطٸٲ يتيحٳب يٶٽبزټب ١يٲٷب١َ ضا اظ َط ٵيا يٸنٹ٬ ٖٹاضو ٸضٸز ٸ نسٸض ذسٲبت ٸ ٦بال

 .ٲٷب١َ اذتهبل زټٷس ٵيا يثٹٲ

 وِ ّاي تاصسگاًييت -2-3

 61ماده

ـ  يسيتٹٮ يٸاحسټب يثطا ًَػبًبت ًشخ اسص اصجولِ ّب وتياص ًَػبًبت ل يًبؿ يطيٲٷٓٹض ٦بټف ذُطپص ثٻ

هشثَط ثِ ًَػبًبت  يا وِياهىبى اسائِ خذهبت ث وِ،يث يتجبس يّب ؿشوت كياص عش شاىيا يهشوض وِيث ،ينبزضات

  .ٍ ًَػبًبت ًشخ اسص سا فشاّن آٍسد ّب وتيل

 002ماده 
 جبدياٲٷٓٹض  ثب اٸٮٹيت ثرف ٚيط زٸٮتي ثٻ  يتزبضي زاذٯ ٳٻيث يټب ثب قط٦ت يذبضر ٳٻيث يټب ٲكبض٦ت قط٦ت

 ؽيتأؾ ٵيٸ ټٳچٷ يداخل وِيث يّب ؿشوتتٹؾٍ  يذبضر ٻيرصة ؾطٲب ،شاىيدس ا يهـتشن ثبصسگبً وِيؿشوت ث

 . ٲزبظ اؾت يذبضر يثبظض٪بٶ ٳٻيث يټب قط٦ت يٷس٪يقٗت ٸ ٶٳب تيٸ ٞٗبٮ

 003ماده

زض  يارجبض ييات٧ب ٳٻيح١ ث يزيٸ ٦بټف تسض يا يٳٵ انالح ٶٓبٰ ٶٓبضت تٗطٞٻ قٹز، يزٸٮت اربظٺ زازٺ ٲ ثٻ

 ،يٶٓبضت ٲبٮ ٲكتٳ٭ ثط ٲ٣طضات ٵي٫عيرب يٶٓبضت ٧پبضچٻيٸ اؾت٣طاض ٶٓبٰ  ٵيٶؿجت ثٻ تسٸ ،يثبظض٪بٶ ٳٻينٷٗت ث

 .سيؾب٬ ؾٹٰ ثطٶبٲٻ ا٢ساٰ ٶٳب بٴيتب پب ا٦خطحس وِيهؤػؼبت ث يثٌذ ستجِٸ  يض٢بثت، تٹاٶ٫ط ٭يٲٷٕ اٶحهبض ٸ تؿٽ

 ضَساي گفتگَي دٍلت ٍتخص خصَصي -2-4

 64ماده 

ٸ  يټب، ثطضؾ ثرف ٵيا يا٢تهبز يټب تيٞٗبٮ ٭يٸ تؿٽ يٸ تٗبٸٶ يخلَك يّب تجبدل ًظش دٍلت ٍ ثخؾ ٲٷٓٹض ثٻ

ٸ ٲ٣طضات ٲٹرٹز ٸ اضائٻ  ٵيا٢ساٲبت الظٰ زض چٽبضچٹة ٢ٹاٶ يٲإحط ثطا ٱيٸ٦بض ٸ اتربش تهٳ ٕ ٦ؿتضٕٞ ٲٹاٶ

 تيثب تط٦ يزٸٮت ٸ ثرف ذهٹن ي٪ٟت٫ٹ يقٹضا طثٍ،يٲٷبؾت ثٻ ٲطارٕ ش ييارطا يٸ ضاټ٧بضټب كٷٽبزټبيپ

 :قٹز يٲ ٭يتك٧ طيظ ياًٖب
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 ،(قٹضا ؽيضئ) ييٸ زاضا ياٲٹض ا٢تهبز طيٸظ .1

 طاٴ،يا ياؾالٲ يرٳٽٹض يثبٶ٥ ٲط٦ع ٦٭ ؽيضئ .2

 رٳٽٹض، ؽيضئ يٸ ٶٓبضت ضاټجطز يعيض ٲٗبٸٴ ثطٶبٲٻ .3

 ٸ ٲٗبزٴ، ٕينٷب طيٸظ .4

 تٗبٸٴ،  طيٸظ .5

  ،يثبظض٪بٶ طيٸظ .6

  ،يرٽبز ٦كبٸضظ طيٸظ .7

  ،ي٦بض ٸ اٲٹض ارتٳبٖ طيٸظ .8

 ٶٟت،  طيٸظ .9

 طٸ،يٶ طيٸظ .10

 ٢ٹٺ، ؽياٶتربة ضئ ثٻ ٻيزٸ ٶٟط اظ ٲٗبٸٶبٴ ٢ٹٺ ٢ًبئ .11

 ،ياؾالٲ يٲزٯؽ قٹضا يا٢تهبز ٹٴيؿي٦ٳ ؽيضئ .12

 ،ياؾالٲ يثطٶبٲٻ ٸ ثٹزرٻ ٸ ٲحبؾجبت ٲزٯؽ قٹضا ٹٴيؿي٦ٳ ؽيضئ .13

 ،ياؾالٲ يٸ ٲٗبزٴ ٲزٯؽ قٹضا ٕينٷب ٹٴيؿي٦ٳ ؽيضئ .14

 ،ياؾالٲ يٲزٯؽ قٹضا يٗيآة ٸ ٲٷبثٕ َج ،ي٦كبٸضظ ٹٴيؿي٦ٳ ؽييض .15

 شاى،يٍ هؼبدى ا غيٍ كٌب ياتبق ثبصسگبً غيسئ .16

 طاٴ،يا ياؾالٲ يرٳٽٹض ياتب٠ تٗبٸٶ ط٦٭يزث .17

 قٽطزاض تٽطاٴ، .18

 ٲرتٯٝ  يټب ټب ٸ ضقتٻ اظ ثرف يٸ تٗبٸٶ يثشتش خلَك يّب ػبهل ؿشوت شاىيّـت ًفش اص هذ .19

ثط٪عاض ثبض  ٥يضٸظ  15رٯؿبت ٦ٻ حسا٢٭ ټط  ٭يتك٧ يٸ چ٫ٹٶ٫ 19 ٝيضز يـ ٶحٹٺ اٶتربة اًٖب« 1» تجهطٺ

 . قٹز يٲ تيٸ تهٹ ٻيرٯؿٻ قٹضا تٽ ٵياؾت ٦ٻ زض ٶرؿت يټب َج١ زؾتٹضاٮٗٳٯ ٸ ٪عاضـ كٷٽبزاتيٸ اضائٻ پ ٪طزز يٲ

 شاىيٍ هؼبدى ا غيٍ كٌب يووه اص دٍلت دس اتبق ثبصسگبً بفتيؿَسا ثذٍى دس ييا شخبًِيهحل دثـ « 2» تجهطٺ

 . اػت
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 صٌذٍق تَسعِ هلي -2-5

 48ماده  
قٹز ثب ټسٜ تجسي٭ ثركي اظ ٖٹايس ٶبقي اظ ٞطٸـ ٶٟت ٸ  ٻ زض ايٵ ٲبزٺ نٷسٸ٠ ٶبٲيسٺ ٲينٷسٸ٠ تٹؾٗٻ ٲٯي ٦

ټبي ظايٷسٺ ا٢تهبزي ٸ ٶيع حّٟ ؾٽٱ  ټبي ٶٟتي ثٻ حطٸتٽبي ٲبٶس٪بض، ٲٹٮس ٸ ؾطٲبيٻ ٪بظ ٸ ٲيٗبٶبت ٪بظي ٸ ٞطآٸضزٺ

ض تٽطاٴ ٲؿت٣ط اؾت ٸ زض تٽطاٴ ٸ نٷسٸ٠ ز.قٹز ټبي ٶٟتي تك٧ي٭ ٲي ٶؿٯٽبي آيٷسٺ اظ ٲٷبثٕ ٶٟت ٸ ٪بظ ٸ ٞطآٸضزٺ

ټبي ايٵ نٷسٸ٠ ٲتٗٯ١ ثٻ زٸٮت رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ  اٲٹا٬ ٸ زاضايي. اي ٶرٹاټس زاقت ؾبيط ٶ٣بٌ ٦كٹض قٗجٻ

ـ 3ـ ټيأت ٖبٲ٭2ـ ټيأت اٲٷبء1:اٮٝ ـ اض٦بٴ نٷسٸ٠ ٖجبضتٷس اظ.ايٵ ٲبزٺ زض ح٧ٱ اؾبؾٷبٲٻ نٷسٸ٠ اؾت. ثبقس ٲي

ـ ضاټجطي، 1:ثٻ ٖٷٹاٴ ثبالتطيٵ ض٦ٵ نٷسٸ٠، زاضاي ٸْبيٝ ٸ اذتيبضات ظيط اؾت ټيأت ٶٓبضت ة ـ ټيأت اٲٷبء

٪صاضي ثٻ ثركٽبي  ـ تهٹيت قطايٍ ٸ ٶحٹپ اُٖبء تؿٽيالت ثطاي تٹٮيس ٸ ؾطٲبيٻ2ټب  ٲكي تٗييٵ ؾيبؾتٽب ٸ ذٍ

نٹضتٽبي ٲبٮي ٸ ټبي ضاټجطزي، ثٹزرٻ ؾبالٶٻ،  ټب، ثطٶبٲٻ ـ تهٹيت ٶٓبٲٷبٲٻ3ذهٹني، تٗبٸٶي ٸ ٖٳٹٲي ٚيطزٸٮتي

ـ ٖع٬ ضئيؽ ٸ  5(ټـ)ٸ ( ز)ـ اٶتربة ضئيؽ ٸ ؾبيط اًٖبء ټيأت ٖبٲ٭ ٲُبث١ ثٷسټبي 4٪عاضـ ٖٳٯ٧طز نٷسٸ٠

ـ اتربش تهٳيٱ زضثبضٺ اضربٔ  6اًٖبي ټيأت ٖبٲ٭ ثب پيكٷٽبز ټط ي٥ اظ اًٖبي ټيأت اٲٷبء ٸ تهٹيت ټيأت اٲٷبء

ـ تٗييٵ اٶٹأ ٞٗبٮيتٽبي ٢7بٶٹٴ اؾبؾي( 139)ؾي ٸ ٶٽٱ زٖبٸي ثٻ زاٸضي ٸ نٯح زٖبٸي ثب ضٖبيت ان٭ ي٧هس ٸ 

ٲٹضز ٢جٹ٬ ٸ ٸارس اٸٮٹيت پطزاذت تؿٽيالت زض ثركٽب ٸ ظيطثركٽبي تٹٮيسي ٸ ذسٲبتي ظايٷسٺ ٸ ثب ثبظزٺ ٲٷبؾت 

ـ تٗييٵ حسا٢٭ ٶطخ ثبظزٺ ٲٹضز اٶتٓبض اظ ٲٷبثٕ نٷسٸ٠ ٸ ټٳچٷيٵ ٶطخ ثبظزٺ ٲٹضز ٢جٹ٬ َطحٽبي تٹٮيسي  8ا٢تهبزي

٪صاضي ثٻ ٶحٹي ٦ٻ  ٪صاضي ثطاي پطزاذت تؿٽيالت ٸ تٗييٵ ٶطخ ؾٽٱ ٲكبض٦ت زض َطحٽبي ؾطٲبيٻ ؾطٲبيٻٸ 

د ـ ټيأت .ټبي ثبٶ٥ ٲط٦عي زض ثبظاضټبي ذبضري ٶجبقس ٲيبٶ٫يٵ ايٵ ٶطذٽب ٦ٳتط اظ ٲتٹؾٍ ٶطخ ثبظزٺ ؾپطزٺ

ضيعي ٸ  ـ ٲٗبٸٴ ثطٶبٲٻ2(ٷبءضئيؽ ټيأت اٲ)ـ ضئيؽ رٳٽٹض 1:اٲٷبءتط٦يت اًٖبي ټيأت اٲٷبء ثٻ قطح ظيط اؾت

ـ  5ـ ٸظيط ٦بض ٸ اٲٹض ارتٳبٖي4ـ ٸظيط اٲٹض ا٢تهبزي ٸ زاضائي3(زثيط ټيأت اٲٷبء)ٶٓبضت ضاټجطزي ضئيؽ رٳٽٹض 

ـ ضئيؽ اتب٠ ثبظض٪بٶي ٸ نٷبيٕ ٸ ٲٗبزٴ ايطاٴ ثٻ 7ـ ضئيؽ ٦٭ ثبٶ٥ ٲط٦عي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ 6ٸظيط ٶٟت

ـ زٸ ٶٟط 9ضئيؽ اتب٠ تٗبٸٴ ايطاٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ًٖٹ ٶبْط ٸ ثسٸٴ ح١ ضأي ـ 8ٖٷٹاٴ ًٖٹ ٶبْط ٸ ثسٸٴ ح١ ضأي

ـ زازؾتبٴ ٦٭ 10ٶٳبيٷسٺ اظ ٦ٳيؿيٹٶٽبي ا٢تهبزي ٸ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزرٻ ٸ ٲحبؾجبت ثٻ اٶتربة ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي

٢٭ زٸ ـ رٯؿبت ټيأت اٲٷبء ثب حسا2تجهطٺ. قٹز ـ رٯؿبت ټيأت اٲٷبء حسا٢٭ ؾبٮي زٸ ثبض تك٧ي٭ ٲي٦1كٹض تجهطٺ

ـ ضؤؾبي ټيأت 3تجهطٺ. ٪طزز ؾٹٰ اًٖبء نبحت ضأي ضؾٳيت يبٞتٻ ٸ تهٳيٳبت آٴ ثب حسا٢٭ پٷذ ضأي اتربش ٲي

ـ ټط٪ٹٶٻ تهٳيٱ ټيأت 4تجهطٺ.تٹاٶٷس زض رٯؿبت ټيأت اٲٷبء قط٦ت ٶٳبيٷس ٖبٲ٭ ٸ ټيأت ٶٓبضت ثسٸٴ ح١ ضأي ٲي
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ٶتهبة ضئيؽ ٸ اًٖبي ټيأت ٖبٲ٭ زض ضٸظٶبٲٻ اٲٷبء زض ٲٹضز تهٹيت تطاظٶبٲٻ ٸ نٹضتٽبي ٲبٮي نٷسٸ٠ ٸ ٶيع ا

ـ زؾتٹض رٯؿٻ،  5تجهطٺ.٪طزز ټبي ٦خيطاالٶتكبض ثٻ اٶتربة ټيأت اٲٷبء، زضد ٲي ضؾٳي ٦كٹض ٸ ٶيع ي٧ي اظ ضٸظٶبٲٻ

تبضيد ٸ ٲح٭ رٯؿبت ټيأت اٲٷبء تٹؾٍ زثيط ټيأت اٲٷبء تٗييٵ ٸ حسا٢٭ پبٶعزٺ ضٸظ ٢ج٭ اظ تك٧ي٭ رٯؿٻ ثطاي 

ز ـ ثٻ ٲٷٓٹض ازاضٺ اٲٹض .ضؾس ـ ثٹزرٻ ؾتبز نٷسٸ٠ ثٻ تهٹيت ټيأت اٲٷبء ٲي 6تجهطٺ.قٹز ٬ ٲياًٖبء ټيأت اضؾب

نٷسٸ٠ زض چٽبضچٹة ٲٟبز اؾبؾٷبٲٻ ٸ ٲهٹثبت ټيأت اٲٷبء، ټيأت ٖبٲ٭ ٲط٦ت اظ پٷذ ٶٟط اظ اٞطاز نبحت ٶٓط، ثب 

سا٢٭ زٺ ؾب٬ ؾبث٣ٻ ٲطتجٍ ٸ ٲسض٤ ضيعي ثب ح ٶبٰ زض اٲٹض ا٢تهبزي، ح٣ٹ٢ي، ٲبٮي، ثبٶ٧ي ٸ ثطٶبٲٻ تزطثٻ ٸ ذٹـ

قٹٶس ٸ زاضاي ٸْبيٝ ٸ  رٳٽٹض ٲٷهٹة ٲي تحهيٯي ٦بضقٷبؾي اضقس تٹؾٍ ټيأت اٲٷبء اٶتربة ٸ ثب ح٧ٱ ضئيؽ

ـ پيكٷٽبز ٞٗبٮيتٽبي ٲٹضز ٢جٹ٬ ٸ ٸارس اٸٮٹيت پطزاذت تؿٽيالت زض ثركٽب ٸ ظيطثركٽبي 1:ثبقٷس اذتيبضات ظيط ٲي

٪ـصاضي زض ثبظاضټبي  ـ پيكٷٽبز ٲٹاضز ؾطٲبيٻ2ثبظزٺ ٲٷبؾت ا٢تهبزي ثٻ ټيأت اٲٷبء تٹٮيسي ٸ ذسٲبتي ظايٷسٺ ٸ ثب 

ـ تٗييٵ چٽبضچٹة ٢طاضزازټبي ٖبٲٯيت ثب ثبٶ٧ٽبي ٖبٲ٭ ٸ تٗييٵ 3اٮٳٯٯـي ٸ زاذٯـي ثٻ ټيأت اٲٷبء پٹٮي ٸ ٲبٮي ثيٵ

ثطؾي زاذٯي ٸ اؾت٣طاض ٶٓبٰ ـ ثط٢طاضي ٶٓبٰ حؿب4ٲؿإٸٮيتٽب ٸ اذتيبضات ثبٶ٥ ٖبٲ٭ زض چٽبضچٹة ايٵ ٢طاضزازټب

ـ اضائٻ پيكٷٽبز ثٻ ټيأت  6ـ تأييس نٹضتٽبي ٲبٮي اضظي ٸ ضيبٮي ٸ اضائٻ آٴ ثٻ ټيأت اٲٷبء ٦5ٷتطٮٽبي زاذٯي ٲٷبؾت

ـ اتربش تهٳيٱ ٶؿجت ثٻ ټط٪ٹٶٻ ا٢ساٲي ثٻ ٶبٰ 7ټب ٸ قطايٍ ٸ ٶحٹپ اُٖبي تؿٽيالت  اٲٷبء زض ذهٹل ٶٓبٲٷبٲٻ

ټساٜ ٲٷسضد زض اؾبؾٷبٲٻ ثٻ رع آٶچٻ تهٳيٱ زضثبضٺ آٶٽب ثٻ نطاحت زض حٹظٺ نٷسٸ٠ زض ٲحسٸزٺ ٸْبيٝ ٸ ا

ـ اتربش تهٳيٱ  8.نالحيت ټيأت اٲٷبء يب ضئيؽ ټيأت ٖبٲ٭ اؾت ٲ٫ط ايٵ ٦ٻ ثٻ ټيأت ٖبٲ٭ تٟٹيى قسٺ ثبقس

 ضارٕ ثٻ ٦ٯيٻ اٲٹضي ٦ٻ تٹؾٍ ضئيؽ ټيأت ٖبٲ٭ زض ٲحسٸزٺ اذتيبضات ذٹز زض زؾتٹض ٦بض ټيأت ٖبٲ٭ ٢طاض

ـ پيكٷٽبز اضربٔ زٖبٸي ثٻ زاٸضي، تٗييٵ زاٸض ٸ نٯح زٖبٸي ثٻ ټيأت 10ـ ارطاي ٲهٹثبت ټيأت اٲٷبء9.٪يطز ٲي

ـ اٞتتبح يب ثؿتٵ حؿبثٽبي اضظي زض ٶعز ثبٶ٥ ٲط٦عي ٸ ٲٗطٞي نبحجبٴ اٲًبي ٲزبظ اظ ثيٵ اًٖبي ټيأت 11اٲٷبء

٪صاضي ٸ ٲٽٷسؾي  اٮٳٯٯي زض اٲٹض ؾطٲبيٻ ٲٗتجط ثيٵ ـ اٶ٣ٗبز ٢طاضزاز ثب ٲكبٸض12ٖبٲ٭، ضئيؽ ٸ ؾبيط ٲسيطاٴ نٷسٸ٠

ـ ثط٦ٷبضي ٸ 1ـ ؾبيط ٲٹاضز اضربٖي اظ ؾٹي ټيأت اٲٷبءتجهطٺ13.ٲبٮي ثطاي اضظيبثي، ثٽجٹز ٸ اضت٣بء ٖٳٯ٧طز نٷسٸ٠

ـ 2تجهطٺ.٢جٹ٬ اؾتٟٗبي اًٖبي ټيأت ٖبٲ٭ ٲكطٸٌ ثٻ تأييس زٸ ؾٹٰ اًٖبي نبحت ضأي ټيأت اٲٷبء ذٹاټس ثٹز

٪ٹٶٻ ٞٗبٮيت ا٢تهبزي ٸ قٛ٭ زي٫طي ثٻ اؾتخٷبء تسضيؽ ٶساقتٻ  ت ٖبٲ٭ ثبيس تٳبٰ ٸ٢ت ثٹزٺ ٸ ټيچاًٖبي ټيأ

٢بٶٹٴ اؾبؾي ( 142)اًٖبي ټيأت ٖبٲ٭ ٲكٳٹ٬ ح٧ٱ ٲٷسضد زض ان٭ ي٧هس ٸ چٽ٭ ٸ زٸٰ . ثبقٷس

ـ ٦ٯيٻ اٸضا٠ 4تجهطٺ.ـ زٸضٺ تهسي ټيأت ٖبٲ٭ پٷذ ؾب٬ ثٹزٺ ٸ اٶتربة ٲزسز اًٖبء ثالٲبٶٕ اؾت3تجهطٺ.ثبقٷس ٲي

ټب، ثطٸات، ٢طاضزازټب ٸ ؾبيط اؾٷبز تٗٽسآٸض ثب اٲًبي زٸ ًٖٹ اظ ؾٻ ًٖٹ ټيأت ٖبٲ٭ ٦ٻ تٹؾٍ  ثٽبزاض، چ٧ٽب، ؾٟتٻ
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ـ تهٳيٳبت ټيأت ٖبٲ٭ ثب حسا٢٭ ؾٻ  5تجهطٺ .قٹٶس ټٳطاٺ ثب ٲٽط نٷسٸ٠ ٲٗتجط ذٹاټس ثٹز ايٵ ټيأت تٗييٵ ٲي

ٖبٲ٭ تٹؾٍ  تطيٵ ٲ٣بٰ ارطائي نٷسٸ٠ اؾت اظ ثيٵ اًٖبي ټيأتټـ ـ ضئيؽ ټيأت ٖبٲ٭ ٦ٻ ثبال.ضأي ٶبٞص اؾت

ضئيؽ ټيأت ٖبٲ٭ زاضاي ٸْبيٝ ٸ اذتيبضات ظيط . قٹز ټيأت اٲٷبء اٶتربة ٸ ثب ح٧ٱ ضئيؽ رٳٽٹض ٲٷهٹة ٲي

ـ تٗييٵ زؾتٹض رٯؿٻ 2ـ اثال٘ ٸ نسٸض زؾتٹض ارطاي تهٳيٳبت ټيأت ٖبٲ٭ ٸ ٶٓبضت ثط حؿٵ ارطاي آٴ1:ثبقس ٲي

ـ تٽيٻ ٸ تٷٓيٱ 4ـ ازاضٺ نٷسٸ٠ زض چٽبضچٹة ٲهٹثبت ټيأت ٖبٲ٭ ٸ ټيأت اٲٷبء3ٯؿبت ټيأت ٖبٲ٭ٸ ازاضٺ ر

ـ تٽيٻ ٸ تٷٓيٱ ثطٶبٲٻ، ثٹزرٻ، نٹضتٽبي ٲبٮي  5ټبي ارطائي زض حيُٻ ٞٗبٮيتٽبي ٲٹيٹٔ نٷسٸ٠ َطحٽب ٸ ثطٶبٲٻ

 ٶٹيؽ ٪عاضـ ټيأت ٖبٲ٭ ثٻ ټيأت اٲٷبء نٷسٸ٠ ٸ پيف

ـ تٽيٻ ٸ تٷٓيٱ 7ټبي ربضي ٸ ازاضي نٷسٸ٠  ٸ٠، ثٻ ٦بض٪يطي ٶيطٸي اٶؿبٶي ٸ اٶزبٰ ټعيٷٻـ ازاضٺ اٲٹض زاذٯي نٷس 6

ـ ٶٳبيٷس٪ي نٷسٸ٠ زض ثطاثط اقربل  8ٲبٺ ي٥ ثبض ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز نٷسٸ٠ ثطاي اضائٻ ثٻ ټيأت ٖبٲ٭ حسا٢٭ ټط ؾٻ

تٹ٦ي٭ ثٻ ٚيط ٸٮٹ ثٻ َٹض  حبٮج ٸ ٦ٯيٻ ٲطارٕ زاذٯي ٸ ذبضري اٖٱ اظ ٢ًبئي، ازاضي، حجتي ٸ ٲكبثٻ آٶٽب ثب ح١

ـ ا٢بٲٻ يب زٞبٔ اظ زٖبٸي يب ق٧بيبت ٲطثٹٌ ثٻ اٲٹض نٷسٸ٠ اٖٱ اظ ح٣ٹ٢ي ٸ ٦يٟطي ثب ٦ٯيٻ اذتيبضات ٲطثٹٌ 9ٲ٧طض

ـ ؾبيط اٲٹض اضربٖي اظ ؾٹي ټيأت ٖبٲ٭ ٸ ـ ثٻ ٲٷٓٹض 10ثٻ اٲٹض زازضؾي ثٻ رع ح١ ٲهبٮحٻ ٸ اضربٔ اٲط ثٻ زاٸضي

ٜ نٷسٸ٠ ٸ ٶٓبضت ٲؿتٳط ثط ٖٳٯيبت ربضي آٴ ٸ رٯٹ٪يطي اظ ټط٪ٹٶٻ اٶحطاٜ حهٹ٬ اَٳيٷبٴ اظ تح١٣ اټسا

ټب ٸ ؾيبؾتٽب، ټيأت ٶٓبضت ثب تط٦يت ضئيؽ زيٹاٴ ٲحبؾجبت ٦كٹض، ضئيؽ  ٲكي احتٳبٮي اظ ٲٟبز اؾبؾٷبٲٻ، ذٍ

يٝ ـ ٶٓبضت ايٵ ټيأت ٶبٞي ٸْب1تجهطٺ.قٹز ؾبظٲبٴ حؿبثطؾي ٦كٹض، ضئيؽ ؾبظٲبٴ ثبظضؾي ٦٭ ٦كٹض تك٧ي٭ ٲي

ـ ټيأت ٶٓبضت زاضاي 2تجهطٺ.٢بٶٹٶي زؾت٫بټٽبي ٶٓبضتي ٶٓيط زيٹاٴ ٲحبؾجبت ٸ ثبظضؾي ٦٭ ٦كٹض ٶرٹاټس ثٹز

ظ ـ ٸْبيٝ ټيأت .ضئيؽ، ٶبيت ضئيؽ ٸ زثيط ذٹاټس ثٹز ٦ٻ زض اٸٮيٵ رٯؿٻ ټيأت ٶٓبضت اٶتربة ذٹاټٷس قس

ٲٹضزي ٸ ازٸاضي ثطاي ټيأت اٲٷبء ٸ ـ ضؾيس٪ي ثٻ نٹضتٽب ٸ ٪عاضقٽبي ٲبٮي نٷسٸ٠ ٸ تٽيٻ ٪عاضقٽبي 1:ٶٓبضت

 ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي؛

ـ ضؾيس٪ي ثٻ نٹضت ضيعزاضائيٽب، ٲُبٮجبت، تٗٽسات ٸ ذالنٻ حؿبثٽبي نٷسٸ٠ ٸ ٪ٹاټي آٶٽب ثطاي اٶتكبض زض 2

ـ ضؾيس٪ي ثٻ ٖٳٯ٧طز نٷسٸ٠ اظ ٮحبِ اٶُجب٠ ثب ٲٹاظيٵ ٢بٶٹٶي ٸ اؾبؾٷبٲٻ ٸ اټساٜ 3ضٸظٶبٲٻ ضؾٳي ٦كٹض؛

أت زض ايٟبء ٸْبيٝ ذٹز ٸ ثسٸٴ ٲساذٯٻ زض اٲٹض ربضي، ٦ٯيٻ اؾٷبز ٸ زاضائيٽب ٸ حؿبثٽبي نٷسٸ٠ ضا نٷسٸ٠ ايٵ ټي

. زاٶس زؾتطؾي زاقتٻ ثبقس تٹاٶس ثٻ اَالٖبت ٸ ٲساض٤ ٸ ٲؿتٷسات نٷسٸ٠ ٦ٻ الظٰ ٲي ٲٹضز ضؾيس٪ي ٢طاض زازٺ ٸ ٲي

اٲٷبء ٸ ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي اضائٻ  ثبض ثٻ ټيأت ايٵ ټيأت ٲٹْٝ اؾت ٪عاضـ ٶٓبضتي ذٹز ضا ټط قف ٲبٺ ي٥

تٹاٶس ثطاي حؿبثطؾي اظ ٖٳٯ٧طز نٷسٸ٠ اظ ذسٲبت اقربل ح٣ي٣ي ٸ ح٣ٹ٢ي  تجهطٺ ـ ټيأت ٶٓبضت ٲي. زټس
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اظ ٲٷبثٕ حبن٭ اظ %( 20)ـ حسا٢٭ ٲٗبز٬ ثيؿت زضنس 1:ح ـ ٲٷبثٕ نٷسٸ٠.نبحت نالحيت اؾتٟبزٺ ٶٳبيس

زض ؾبٮٽبي ثطٶبٲٻ ٸ تٗييٵ ٲجٯٙ آٴ زض ٢ٹاٶيٵ ( ټبي ٶٟتي ٞطآٸضزٺ ذبٰ، ٸ ٲيٗبٶبت ٪بظي، ٪بظ ٸ ٶٟت)نبزضات ٶٟت 

ـ اٞعايف ؾٽٱ ٸاضيعي اظ 3اٮص٦ط اضظـ نبزضات تٽبتطي ا٢الٰ ٞٹ٠%( 20)ـ حسا٢٭ ثيؿت زضنس 2ثٹزرٻ ؾٷٹاتي

ٲبٶسٺ ٶ٣سي حؿبة شذيطٺ اضظي %( 50)ـ پٷزبٺ زضنس 4ټط ؾب٬ ثٻ ٲيعاٴ ؾٻ ٸاحس زضنس( 2)ٸ ( 1)ٲٷبثٕ ثٷسټبي 

اٮٳٯٯي ثب ٲزٹظ ټيأت اٲٷبء ثب ضٖبيت  ـ ٲٷبثٕ ٢بث٭ تحهي٭ اظ ثبظاضټبي پٹٮي ثيٵ 5ٸ ؾبٮٽبي ثٗس 1389ض پبيبٴ ؾب٬ ز

ـ زضآٲس حبن٭ اظ ؾٹز ٲٹرٹزي حؿبة نٷسٸ٠ زض ثبٶ٥ 7ـ ؾٹز ذبٮم نٷسٸ٠ َي ؾب٬ ٲبٮي ٢.6ٹاٶيٵ ٲطثٹٌ

ي ذبضري ثب ٲحبؾجٻ ٸ پطزاذت ټط ؾٻ ٲبٺ ټبي ثبٶ٥ ٲط٦عي زض ثبظاضټب ٲط٦عي، ٲٗبز٬ ٲيبٶ٫يٵ ٶطخ ؾٹز ؾپطزٺ

ـ ٦1٭ ٦كٹضتجهطٺ ٢1389بٶٹٴ ثٹزرٻ ؾب٬ ( 4)ثٷس ( ز)ٲٷبثٕ ٲٹيٹٔ رعء %( 20)ـ ثيؿت زضنس  8ثبض ي٥

ثبظپطزاذت ان٭ ٸ ؾٹز تؿٽيالت پطزاذتي اظ ٲح٭ نٷسٸ٠ تٹؾٗٻ ٲٯي ثٻ حؿبة نٷسٸ٠ ٸاضيع ٸ ٲزسزاً زض رٽت 

ٌ ـ .ـ حؿبثٽبي نٷسٸ٠ ٣ٍٞ ٶعز ثبٶ٥ ٲط٦عي ٶ٫ٽساضي ذٹاټس قس2هطٺتج.قٹز اټساٜ نٷسٸ٠ ثٻ ٦بض ٪طٞتٻ ٲي

ـ اُٖبي تؿٽيالت ثٻ ثركٽبي ذهٹني، تٗبٸٶي ٸ ثٷ٫بټٽبي ا٢تهبزي ٲتٗٯ١ ثٻ ٲإؾؿبت 1:ٲهبضٜ نٷسٸ٠

ـ اُٖبي تؿٽيالت 2٪صاضيٽبي زاضاي تٹريٻ ٞٷي، ٲبٮي ٸ ا٢تهبزي ٖٳٹٲي ٚيطزٸٮتي ثطاي تٹٮيس ٸ تٹؾٗٻ ؾطٲبيٻ

قٹٶس  ټبي ذبضري ثطٶسٺ ٲي بت ٞٷي ٸ ٲٽٷسؾي ثٻ قط٦تٽبي ذهٹني ٸ تٗبٸٶي ايطاٶي ٦ٻ زض ٲٷب٢هٻنبزضات ذسٲ

ـ اُٖبي تؿٽيالت ذطيس ثٻ َطٞٽبي ذطيساض ٦بال ٸ ذسٲبت ايطاٶي زض 3اظ َطي١ ٲٷبثٕ ذٹز يب تؿٽيالت ؾٷسي٧بيي

ـ اُٖبي تؿٽيالت ثٻ  5٪صاضي زض ثبظاضټبي پٹٮي ٸ ٲبٮي ذبضري ـ ؾطٲبيٻ4ثبظاضټبي ټسٜ نبزضاتي ٦كٹض

٪صاضاٴ ذبضري ثب زض ٶٓط ٪طٞتٵ قطايٍ ض٢بثتي ٸ ثبظزټي ٲٷبؾت ا٢تهبزي ثٻ ٲٷٓٹض رٯت ٸ حٳبيت اظ  ؾطٲبيٻ

ـ 1تجهطٺ: ټبي نٷسٸ٠  ـ تأٲيٵ ټعيٷٻ 6.ثبقس ٢بٶٹٴ اؾبؾي ٲي( 80)٪صاضي زض ايطاٴ ثب ضٖبيت ان٭ ټكتبزٰ  ؾطٲبيٻ

اي ٸ ثبظپطزاذت ثسټيٽبي زٸٮت ثٻ ټط  اي ٸ تٳٯ٥ زاضائيٽبي ؾطٲبيٻ ټعيٷٻاؾتٟبزٺ اظ ٲٷبثٕ نٷسٸ٠ ثطاي اٖتجبضات 

٪صاضاٴ  ـ اُٖبي تؿٽيالت ٲٹيٹٔ ايٵ ٲبزٺ ٣ٍٞ ثٻ نٹضت اضظي اؾت ٸ ؾطٲبيٻ2تجهطٺ.ق٧٭ ٲٳٷٹٔ اؾت

الت ـ اُٖبي ٦ٯيٻ تؿٽي3تجهطٺ.٦ٷٷسٺ اظ ايٵ تؿٽيالت اربظٺ تجسي٭ اضظ ثٻ ضيب٬ زض ثبظاض زاذٯي ضا ٶساضٶس اؾتٟبزٺ

ـ ؾٽٱ ٖبٲٯيت ثبٶ٧ٽب زض 1:ي ـ ؾبيط ٲ٣طضات.نٷسٸ٠ نطٞبً اظ َطي١ ٖبٲٯيت ثبٶ٧ٽبي زٸٮتي ٸ ٚيطزٸٮتي ذٹاټس ثٹز

ـ ؾٽٱ 2.قٹز قطايٍ ض٢بثتي ٲتٷبؾت ثب ٶطخ ٦بضٲعز ٸ تٹاٴ ترههي ٸ ٦بضقٷبؾي ثبٶ٧ٽب تٹؾٍ ټيأت ٖبٲ٭ تٗييٵ ٲي

ٺ ٲبټبٶٻ تٹؾٍ ثبٶ٥ ٲط٦عي ثٻ حؿبة نٷسٸ٠ ٸاضيع ٸ زض ايٵ ٲبز( ح)ثٷس ( 2)ٸ ( 1)نٷسٸ٠ اظ ٲٷبثٕ ٲٹيٹٔ رعء 

ـ پطزاذت تؿٽيالت اظ ٲح٭ ٲٷبثٕ نٷسٸ٠ ثسٸٴ تأييس 3.قٹز قسٴ ٲٷبثٕ تؿٹيٻ ٲي ٢ُٗي  پبيبٴ ؾب٬ ٲبٮي ثب تٹرٻ ثٻ

تٹريٻ ٞٷي، ا٢تهبزي، ٲبٮي ٸ اټٯيت ٲت٣بيي تٹؾٍ ثبٶ٥ ٖبٲ٭ ٲٳٷٹٔ اؾت ٸ زض ح٧ٱ تهطٜ ٚيط٢بٶٹٶي زض اٲٹا٬ 
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٪صاضي  اضظيبثي ٪عاضقٽبي تٹريٻ ٞٷي، ا٢تهبزي ٸ ٲبٮي ٸ احطاظ ٦ٟبيت ثبظزټي َطحٽبي ؾطٲبيٻ. ذٹاټس ثٹز ٖٳٹٲي

قسٺ تٹؾٍ ټيأت اٲٷبء ٦ٳتط ٶجبقس  ثب ٮحبِ ٖبٲ٭ ذُطپصيطي، ثٻ ٲيعاٶي ٦ٻ اظ ٶطخ ؾٹز تؿٽيالت ٲٹضز اٶتٓبض اٖالٰ

نٷسٸ٠، .ت ان٭ ٸ ؾٹز تؿٽيالت ثٻ نٷسٸ٠ اؾتثٻ ٖٽسٺ ثبٶ٥ ٖبٲ٭ ٸ ثٻ ٲخبثٻ تًٳيٵ ثبٶ٥ ٖبٲ٭ زض ثبظپطزاذ

٪صاضي ثرف ٦كبٸضظي، آة ٸ ٲٷبثٕ َجيٗي ضا اظ َطي١ ثبٶ٥ ٖبٲ٭ يب نٷسٸ٠  ٲٷبثٕ ٲٹضزٶيبظ َطحٽبي ؾطٲبيٻ

٪صاضاٴ  ٪صاضي ثرف ٦كبٸضظي ثٻ نٹضت اضظي ٸ ثب ؾٹز اٶتٓبضي ٦ٳتط زض اذتيبض ؾطٲبيٻ حٳبيت اظ تٹؾٗٻ ؾطٲبيٻ

يبٞتٻ اظ ٲٷبثٕ نٷسٸ٠ ثب ٖبٲٯيت ثبٶ٧ٽب ثٻ ٲإؾؿبت ٸ ٶٽبزټبي  ٹٔ تؿٽيالت اذتهبلـ ٲزٳ4.زټس ثرف ٢طاض ٲي

ٲٷبثٕ نٷسٸ٠ %( 20)ٖٳٹٲي ٚيطزٸٮتي ٸ قط٦تٽبي تبثٗٻ ٸ ٸاثؿتٻ زض ټط حب٬ ٶجبيس ثيف اظ ثيؿت زضنس 

بز قٹٶس ٦ٻ حسا٢٭ ټكت ـ اظ ٶٓط ايٵ ٲبزٺ ٲإؾؿبت ٸ قط٦تٽب زض نٹضتي ٚيطٖٳٹٲي ٲحؿٹة ٲي1تجهطٺ.ثبقس

اٮكط٦ٻ آٶٽب ٲؿت٣يٱ ٸ يب ثب ٸاؾُٻ اقربل ح٣ٹ٢ي ٲتٗٯ١ ثٻ اقربل ح٣ي٣ي  ؾٽبٰ، يب ؾٽٱ%( 80)زضنس 

اٮٳٷٟٗٻ ٶٓيط ٲٹ٢ٹٞبت،  ٲإؾؿبت ٸ قط٦تٽبيي ٦ٻ ا٦خطيت ٲُٯ١ ؾٽبٰ آٶٽب ٲتٗٯ١ ثٻ ٲإؾؿبت ٖٳٹٲي ٸ ٖبٰ.ثبقس

ٲبزٺ زض ح٧ٱ ٲإؾؿبت ٸ قط٦تٽبي اي ٸ ثبظٶكؿت٫ي ٸ ٲإؾؿبت ذيطيٻ ٖٳٹٲي اؾت اظ ٶٓط ايٵ  نٷسٸ٢ٽبي ثيٳٻ

ـ ثٷ٫بټٽبي ا٢تهبزي ٦ٻ نطٞٷٓط اظ ٶٹٔ ٲبٮ٧يت ثيف اظ ثيؿت 2تجهطٺ.ٸاثؿتٻ ثٻ ٶٽبزټبي ٖٳٹٲي ٚيطزٸٮتي ټؿتٷس

قٹٶس اظ ٶٓط ايٵ ٲبزٺ زٸٮتي ٲحؿٹة  اًٖبء ټيأت ٲسيطٺ آٶٽب تٹؾٍ ٲ٣بٲبت زٸٮتي تٗييٵ ٲي%( 20)زضنس 

ـ نٷسٸ٠ ٲٹْٝ اؾت زض تٹظيٕ ٲٷبثٕ ثيٵ 3تجهطٺ.ٻ آٶٽب ٲٳٷٹٔ اؾت٪طزٶس ٸ پطزاذت اظ ٲٷبثٕ نٷسٸ٠ ث ٲي

ـ ؾب٬ ٲبٮي نٷسٸ٠ اظ اٸ٬ ٞطٸضزيٵ ٲبٺ ټط ؾب٬  5.اي ضا ٲسٶٓط ٢طاض زټس ثركٽبي ا٢تهبزي ٸ اؾتبٶٽب، تٹاظٴ ٲٷ٣ُٻ

بؾٷبٲٻ ٸ ـ نٷسٸ٠ زض اٲٹض ازاضي، اؾترساٲي، ٲبٮي ٸ ٲٗبٲالتي تبثٕ ايٵ اؾ 6.تب پبيبٴ اؾٟٷسٲبٺ ټٳبٴ ؾب٬ اؾت

ټبي الظٰ ثٻ پيكٷٽبز  ٶبٲٻ آئيٵ. ثبقس ٢ٹاٶيٵ ٲإؾؿبت ٸ ٶٽبزټبي ٖٳٹٲي ٚيطزٸٮتي ٸ ؾيبؾتٽبي پٹٮي ٸ اضظي ٲي

٢بٶٹٴ اؾبؾي ( 138)ټيأت اٲٷبي نٷسٸ٠ ثٻ تهٹيت ټيأت ٸظيطاٴ ذٹاټس ضؾيس ٸ َج١ ان٭ ي٧هس ٸ ؾي ٸ ټكتٱ 

ثبض ٲيعاٴ ٲٷبثٕ ٸ ٲهبضٜ  ٝ اؾت ټط قف ٲبٺ ي٥ـ ضئيؽ ټيأت ٖبٲ٭ نٷسٸ٠ تٹؾٗٻ ٲٯي ٲٹ7ْ.ا٢ساٰ ذٹاټس قس

ـ ټيأت ٶٓبضت  8.ٸ ٲح٭ ٲهبضٜ نٷسٸ٠ ضا ثٻ ټيأت اٲٷبء، ټيأت ٶٓبضت ٸ ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي ٪عاضـ ٶٳبيس

زض نٹضت ثطذٹضز ثب ترٯٝ ٸ رطٰ زض ارطاي اح٧بٰ ايٵ ٲبزٺ حؿت ٲٹضز ٲطاتت ضا ثٻ ٲطارٕ نبٮحٻ اٖالٰ 

ؾٹز ٸ ظيبٴ نٷسٸ٠ ثٻ ټٳطاٺ ٪عاضـ ٸ اْٽبضٶٓط ټيأت ٶٓبضت ثبيس حسا٢٭ پبٶعزٺ ـ تطاظٶبٲٻ ٸ حؿبة 9.زاضز ٲي

ـ نسٸض ټط٪ٹٶٻ يٳبٶتٷبٲٻ ٸ پطزاذت ټط٪ٹٶٻ تؿٽيالت اظ 10.ضٸظ ٢ج٭ اظ تك٧ي٭ رٯؿٻ ثٻ ټيأت اٲٷبء تؿٯيٱ ٪طزز

ٹؾٗٻ ٲح٭ ٲٷبثٕ نٷسٸ٠ ٣ٍٞ اظ َطي١ ثبٶ٧ٽبي ٖبٲ٭ اٖٱ اظ زٸٮتي يب ٚيطزٸٮتي ٸ نٷسٸ٠ حٳبيت اظ ت
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ـ تٛييط زض اؾبؾٷبٲٻ ٸ اٶحال٬ نٷسٸ٠ تٷٽب ثب تهٹيت ٲزٯؽ 11.قٹز ٪صاضي ثرف ٦كبٸضظي اٶزبٰ ٲي ؾطٲبيٻ

 .قٹضاي اؾالٲي اؾت

 شُ اسصي يرخ حساب -2-6

  48 ماده
٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ چٽبضٰ تٹؾٗٻ ا٢تهبزي، ارتٳبٖي ٸ ( 1)ٞٗبٮيت حؿبة شذيطٺ اضظي حبن٭ اظ ٖٹايس ٶٟت ٲٹيٹٔ ٲبزٺ 

 .ثب اٖٳب٬ انالحبت ٸ تٛييطات ظيط تساٸٰ ٲي يبثس 3/6/83اؾالٲي ايطاٴ ٲهٹة  ٞطټٷ٫ي رٳٽٹضي

ثٻ نٹضت ٶ٣سي ٸ تٽبتطي ٸ زضآٲس ( ٶٟت ذبٰ ٸ ٲيٗبٶبت ٪بظي)اٖٱ اظ  ػَايذ حبكل اص كبدسات ًفت -اٮٝ

ي پغ اص وؼش هلبسف اسصٸ ؾبٮٽبي ثٗس  89زٸٮت اظ نبزضات ٞطآٸضزٺ ټبي ٶٟتي ٸ ذبٮم نبزضات ٪بظ زض ؾب٬ 

زض رساٸ٬ ٢بٶٹٴ ثٹزرٻ ٦٭ ٦كٹض ٸ پؽ اظ ٦ؿط ؾٽٱ نٷسٸ٠ تٹؾٗٻ ٲٯي ثٻ حؿبة شذيطٺ اضظي  پيؾ ثيٌي ؿذُ

 .ٸاضيع ٲي قٹز

تبٲيٵ ٦ؿطي ثٹزرٻ ٖٳٹٲي زٸٮت ٶبقي اظ ٦بټف ٲٷبثٕ اضظي حبن٭ اظ نبزضات ٶٟت ذبٰ، ٪بظ ٸ ٲيٗبٶبت  -ة

اظ ٲح٭ حؿبة شذيطٺ اضظي ٲكطٸٌ ثط ايٵ ٦ٻ اظ  ٪بظي ٶؿجت ثٻ اض٢بٰ پيف ثيٷي قسٺ زض ٢ٹاٶيٵ ثٹزرٻ ؾٷٹاتي

 .زي٫ط ٲٷبثٕ ٢بث٭ تبٲيٵ ٶجبقس ثب تهٹيت ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي ٲزبظ اؾت

پي٫يطي ٸنٹ٬ ا٢ؿبٌ ٸ ؾٹز تؿٽيالت اُٖبيي اظ ٲح٭ حؿبة شذيطٺ اضظي ٸ ٸاضيع آٴ ثٻ حؿبة ٲعثٹض اظ  -د

 .َطي١ ثبٶ٧ٽبي ٖبٲ٭ ثٻ ٖٽسٺ زٸٮت اؾت

ؼْذات حؼبة رخيشُ اسصي ثِ ثخـْبي غيشدٍلتي، خلَكي ٍ تؼبًٍي، ثِ ػْذُ ّويي ايفب ثبليوبًذُ ت -ز

 .حؼبة اػت ٍ ايجبد ّش گًَِ تؼْذ جذيذ هوٌَع اػت

 ليوت گزاسي ٍتٌظين تاصاس ٍتخص تاصسگاًي -2-7

 101ماده 

٦بال ٸ  ٕيتٹظ سٷيٞطآ يؾبظ  ٸ قٟبٜ ٕيقج٧ٻ تٹظ يٸض ثٽطٺ ياضت٣ب ؾُح ض٢بثت،  في، اٞعاهٌبػت ثبصاس نيتٌظٲٷٓٹض  ثٻ

 :تٹاٶس يذسٲبت زٸٮت ٲ

 يثٻ ٶحٹ سيؾب٬ زٸٰ ثطٶبٲٻ ا٢ساٰ ٶٳب بٴيتب پب وبال پخؾ يشدٍلتيغ يٍاحذّب يػبهبًذّ حِياسائِ الٶؿجت ثٻ ( اٮٝ

ٲٹضز  يض٢بثت يټب بؾتيؾ عيزٸٮت ٸ ٶ يتيطيٸ ٲس يٶٓبضت يپرف، اثعاضټب تيٞٗبٮ يثطا بظيٲٹضز ٶ ي٦ٻ اؾتبٶساضزټب

 . بثسي٦بټف  ٷٷسٺ٦ ٸ ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ سيتٹٮ ٳتيٻ ٸ اذتالٜ ٢تٹرٻ ٢طاض ٪طٞت



 

24 

 

ٶٓبٰ  زبزيٲٷٓٹض ا ثٻ (وذ شاىيا) شاىيٍ خذهبت ؿٌبػِ وبال ٍ خذهبت ا يثٌذ عجمِ يًؼجت ثِ تَػؼِ ًظبم هل( د

 ٦ٷٷس٪بٴ ٦بال ٸ ذسٲبت ٖطيٻ ٻيتجبز٬ اَالٖبت ٲطثٹٌ ثٻ ٦بالټب ٸ ذسٲبت ا٢ساٰ ٶٳٹزٺ ٸ ٦ٯ يثطا ٧پبضچٻيٲٷؿزٱ ٸ 

 . سيضا ٲٹْٝ ثٻ اؾتٟبزٺ اظ آٴ ٶٳب طثٍيش يياارط يټب ٦س ٸ زؾت٫بٺ ٵيضا ٲ٧ٯٝ ثٻ اذص ٸ ضٸظآٲس ٦طزٴ ا

سا ثِ وبالّب ٍ  يوتگزاسيل ياكل چْل ٍ چْبسم لبًَى اػبػ يول يّب بػتيػ يلبًَى اجشا تيثب سػب( د

 . ذيهحذٍد ًوب يٍ ضشٍس يا بساًِي ياػبػ يٍ وبالّب يٍ اًحلبس يخذهبت ػوَه

فْشػت ٍ  ضيٍ ً يٍ خذهبت ػوَه ياًحلبس ،ياػبػ يوبالّب يييـ  دٍلت هىلف اػت ضَاثظ تؼ« 1» تجلشُ

 ـٌْبديلبًَى، ثب پ ييا تيهبُ پغ اص تلَ وبالّب ٍ خذهبت سا ظشف هذت ػِ ييا وتيل يييضَاثظ تؼ

التلبد  يؿَسا تيَلثِ ت شثظير يّب هؼبًٍت ٍ ٍصاستخبًِ ،يٍصاست ثبصسگبً ٌذگبىيهتـىل اص ًوب يوبسگشٍّ

 . ثشػبًذ

ؿَد،  فيػبدلِ سٍص تىل وتيخذهبت ووتش اص ل بيفشٍؽ وبال  وتيثٌذ، چٌبًچِ ل ييا يـ دس اجشا« 2» تجلشُ

ٍ اص هحل اػتجبسات ٍ هٌبثغ دٍلت دس ػبل اجشا  يييّوضهبى تؼ ذيثب يه يفيػبدلِ سٍص ٍ تىل وتيهبثِ التفبٍت ل

 .ثِ دٍلت تْبتش گشدد شثظيُ ردػتگب ياص هحل ثذّ بيپشداخت ؿَد ٍ 

 011ماده 

 نيتٌظ يياٲٹض ارطا ،يٸچٽبضٰ ٢بٶٹٴ اؾبؾ ان٭ چٽ٭ ي٦ٯ يټب بؾتيارطا ؾ يٲزبظ اؾت زض ضاؾتب يثبظض٪بٶ ٸظاضت

 يكٌف يّب وبالّب ٍ خذهبت سا ثِ تـىل يوتگزاسيٍ ل يثبصسػ غ،يتَص ،يػبص شُيرخ ي،يثبصاس اػن اص تأه

 . ذيهشدم ًْبد ٍاگزاس ًوب يّب تـىل ييٍ ّوچٌ ّب يٍ تؼبًٍ ّبِ يحبدات ،يٍ خذهبت يؼيتَص ،يذيتَل

ٸا٪صاض قسٺ زض چٽبضچٹة  بضاتيٲبزٺ، زض ٲ٣بث٭ اذت ٵيٲٹيٹٔ ا يټب يٸ تٗبٸٶ ټب ٻيټب، اتحبز ـ تك٧٭« 1» تجهطٺ

 . ٸ ٲٗبٸٶت، پبؾر٫ٹ ٸ ٲؿئٹ٬ رجطاٴ ذؿبضت ذٹاټٷس ثٹز يٸظاضت ثبظض٪بٶ يزؾتٹضاٮٗٳ٭ اثالٚ

اُٖب ٲزٹظ ٸاضزات ثسٸٴ اٶت٣ب٬ اضظ، ٶؿجت ثٻ  ١يٲزبظ اؾت حؿت يطٸضت اظ َط يـ ٸظاضت ثبظض٪بٶ« 2» تجهطٺ

 . سيا٢ساٰ ٶٳب يزاذٯ يبظټبيرجطاٴ ٶ

 012ماده 

 ييهَاص تيوِ سػب يثشًبهِ ثجض دس هَاسد يّب ٍاسدات دس عَل ػبل يثشا يشفٌيٍ غ يا شتؼشفِيهَاًغ غ يثشلشاس

ٲٗبز٬  يزٸٮت ٲ٧ٯٝ اؾت ثب ٸيٕ ٶطذٽب ،يٲٹاٶٗ ٵيٸ زض نٹضت ٸرٹز چٷ هوٌَع اػت وٌذ يؿشع التضب ه

 . ٶؿجت ثٻ ضٕٞ آٴ ا٢ساٰ ٦ٷس يا تٗطٞٻ
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 . ؼتيً تيهوٌَػ ييهـوَل ا يهحلَالت وـبٍسص يا تؼشفِ ِيـ ػْو تجلشُ

 013ماده 

قط٦ت ټب  ٻيټب، اتحبز ټب، ذٹقٻ ټب، قج٧ٻ ؾٽٱ تك٧٭ فيټب ٸ اٞعا ٲكبض٦ت ثٷ٫بٺ يٲٷٓٹض اضت٣ب ثٻ( اٮٝ

تٷٹٔ ٲحهٹ٬، زٸٮت ٲزبظ  يٸ زاضا يثعض٨ نبزضات يټب نبزضات ٸ قط٦ت تيطيٲس يټب ، قط٦ت(ټب ٹٰي٦ٷؿطؾ)

 ١يضا اظ َط يطٶٟتيذٹز زض حٹظٺ نبزضات ٚ ٱيطٲؿت٣يٸ ٚ ٱيٲؿت٣ يټب تيټب ٸ حٳب ٲكٹ٠ الت،يټب، تؿٽ اؾت ٦ٳ٥

ٲٗبٸٶت اثال٘  سييٸ پؽ اظ تأ ٻيتٽ يثبظض٪بٶٲبٺ تٹؾٍ ٸظاضت  ٦6ٻ ْطٜ  يټب ٸ ثطاؾبؼ زؾتٹضاٮٗٳٯ تك٧٭ ٵيا

 . سيذٹاټس قس، اُٖب ٶٳب

ٸظاضت  يٸا٪صاض قسٺ زض چٽبضچٹة زؾتٹضاٮٗٳ٭ اثالٚ بضاتيٲبزٺ، زض ٲ٣بث٭ اذت ٵيٲٹيٹٔ ا يټب ـ تك٧٭ تجهطٺ

 . ٸ ٲٗبٸٶت پبؾر٫ٹ ٸ ٲؿئٹ٬ رجطاٴ ذؿبضت ذٹاټٷس ثٹز يثبظض٪بٶ

 . ٸ ذسٲبت زض َٹ٬ ثطٶبٲٻ ٲٳٷٹٔ اؾت يطٶٟتيٚ يت ٦بالټبٸ ٖٹاضو اظ نبزضا بتياذص ټط٪ٹٶٻ ٲبٮ( ة

 . ٪طزز يٲ ٵييا٢تهبز تٗ ي٢بٶٹٴ تٹؾٍ قٹضا ٵيا تيتهٹ ديٲبٺ اظ تبض 6ْطٜ  يٶٟت يـ ٞٽطؾت ٦بالټب1 تجهطٺ

 يزاضا بينبزضات ٲٹاز ذبٰ  يثطا يا ػٺياظ ٲٷبثٕ ٦كٹض، ٖٹاضو ٸ بٶتيزٸٮت ٲزبظ اؾت ثٻ ٲٷٓٹض ن – 2 تجهطٺ

 .سيٶٳب بٞتيٸيٕ ٸ زض ٵ،ييزٺ پباضظـ اٞعٸ

 ،يؾٽٱ اضظـ اٞعٸزٺ زاذٯ فياؾت ٦ٻ ٲتٷبؾت ثب اٞعا يٲبزٺ ثط حؿت رسٸٮ ٵيٖٹاضو ٲٹيٹٔ ا عاٴيٲ – 3 تجهطٺ

 ٵيا. ضؾس يا٢تهبز ٲ يقٹضا تي٦بالټب ٸ رساٸ٬ ٲص٦ٹض ثٻ تهٹ ٵيٞٽطؾت ٸ ٖٹاضو ٲطثٹَٻ ا. بثسي ي٦بټف ٲ

 .٢بث٭ ٸنٹ٬ اؾت يٖٳٹٲ ٖٹاضو حسا٠ ؾٻ ٲبٺ پؽ اظ ٸيٕ ٸ اٖالٰ

ٲطؾٹٰ زض  يټب يٸ ٪ٹاټ يارجبض ياؾتبٶساضزټب ياؾتخٷب ٸ ذسٲبت اظ اذص ټط٪ٹٶٻ ٲزٹظ ثٻ كبدسات وبالّب( ج

 . هؼبف اػت( ساضاٴيٲٹضز زضذٹاؾت ذط) اٮٳٯ٭ ٵيتزبضت ث

انالح ٢بٶٹٴ  يٰ ثطاالظ جبتيؾب٬ اٸ٬ ثطٶبٲٻ تطت بٴيتب پب يثب ٮحبِ ٲٷبٕٞ ٲٯ قٹز يـ ثٻ زٸٮت اربظٺ زازٺ ٲ تجهطٺ

ٲطثٹَٻ ٦ٻ رٷجٻ  ٵي٢ٹاٶ ٫طي٢بٶٹٴ ٸ ز ٵيٲٷسضد زض ا ينبزضات يټب ٲ٣طضات نبزضات ٸ ٸاضزات قبٲ٭ اضائٻ ٲكٹ٠

 . ٖٳ٭ آٸضز زاضٶس ضا ثٻ يزائٳ

 ٍيثب قطا يي٦ٻ ٦بال يزض ٲٹاضز( ٷ٩ييسزاٲپ) يق٧ٷ ٳتيٸ يس ٢ يرجطاٶ ،يٸ ا٢ساٲبت ٲإحط حٟبْت طيزٸٮت تساث( ز

 . سيضا اتربش ٸ اٖٳب٬ ٶٳب قٹز ي٢بث٭ تٹرٻ ثٻ ٦كٹض ٸاضز ٲ بظيٸ ثب اٲت ضٜٲتٗب طيٚ

ٲزبظ  طي٦بالټب ٸ ذسٲبت، ثزع ٲٹاضز ظ ٻيٸ نسٸض ٦ٯ گشدد يكذٍس ًو تيهَجت هوٌَػ يثبصاس داخل نيتٌظ( ّـ

 :اؾت
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 . يٞطټٷ٫ طاثيؾبظٲبٴ ٲ ميثٻ تكر يٞطټٷ٫ طاثيٸ ٲ ٣ٻيٖت يبياق. 1

حٟبْت تٷٹٔ  بيٸ  ي٧يغٶت طي٦ٻ رٷجٻ حّٟ شذب ييټب ٸ ٪ٹٶٻ يٸ ٲطتٗ يذب٤ ظضاٖ ،يٶجبت ،يا٢الٰ ذبل زاٲ. 2

 . ؿتيظ ٍيٸ ؾبظٲبٴ حٟبْت ٲح يٸظاضت رٽبز ٦كبٸضظ ميزاقتٻ ثبقٷس، ثٻ تكر يؿتيظ

زؾت٫بٺ ٲطثٹَٻ ٸ  كٷٽبزيتٷٽب ثب پ ٦ٷس يپطزاذت ٲ ٱيٲؿت٣ بضاٶٻيآٶٽب  ٵيتأٲ ي٦ٻ زٸٮت ثطا ييـ نبزضات ٦بالټب تجهطٺ

 ٻيٲطثٹٌ ثٻ ٖٹزت ٦ٯ ي٦ٷٷس٪بٴ ٲٹْٟٷس ٪ٹاټ نبزض ٻي٦ٯ نٹضت ٵيزض ا. ا٢تهبز ٲزبظ اؾت يقٹضا تيهٹت

 . اذص ٦ٷٷس ييٸ زاضا ياظ ٸظاضت اٲٹض ا٢تهبز طٸدنبزض قسٺ ضا ٢ج٭ اظ ذ يثٻ ٦بالټب يپطزاذت ٱيٲؿت٣ يټب بضاٶٻي

ٍ همشسات  ييس ثب لَاًوـَ يٍ همشسات ثخؾ تجبس ييلَاً ييّوؼَ جبديدٍلت هَظف اػت ضوي ا( ٍ

اسوبى  يػبص ٍ تَاًوٌذ يػبص ًؼجت ثِ آهبدُ ،ياصجولِ ػبصهبى تجبست جْبً يالولل ييٍ ث يا هٌغمِ يّبِ ياتحبد

 .ذيالذام ًوب ًبهِػبل دٍم ثش بىيتب پب( WTO) يدس ػبصهبى تجبست جْبً تيػضَ يوـَس ثشا يالتلبد

 011ماده 

ٍ  يثش دسآهذ اؿخبف حمَل بتيي ٍ فشدي ًؼجت ثِ پشداخت هبلثغَس جوؼ يشدٍلتيغ ياؿخبف حمَل شاىيهذ

افضٍدُ  ثش اسصؽ بتيٍ هبل نيهؼتم يّب بتيهَجت همشسات لبًَى هبل ثِ يوِ اؿخبف حمَل ييّب بتيهبل ييّوچٌ

 تيهؼئَل يثب ؿخق حمَل ذآًْب ثبؿ تيشيآى ثَدُ ٍ هشثَط ثِ دٍساى هذ لبليا بيٍكَل  بيهىلف ثِ وؼش 

 .ؼتيً يهبًغ اص هشاجؼِ ضبهي ّب ثِ ؿخق حمَل تيهؼئَل ييا. داؿت خَاٌّذ يتضبهٌ

 حَصُ ًفت ٍگاص  -2-8

 014ماده 

ٲٹضز  سيٶؿجت ثٻ نسٸض پطٸاٶٻ ا٦تكبٜ، تٹؾٗٻ ٸ تٹٮ ،يض٢بثت ٍيًٞب ٸقطا زبزيٸظاضت ٶٟت ٲزبظ اؾت ثب ا - اٮٝ

قسٺ ثب حّٟ  بٶتين سيتٹٮ فيٸ اٞعا ٶٟت ٸ ٪بظ يټب ساٴيتٹؾٗٻ ٲ يثطا ټب تياظ حسا٦خط ْطٞ يثطزاض ثٽطٺ يثطا بظيٶ

 ،يٗيٲتطٲ٧ٗت ٪بظ َج ٹٴيٯيٲ 250ثك٧ٻ ٶٟت ذبٰ ٸ  ٹٴيٯيٲ 1ضٸظاٶٻ  ،يايبٞ سيتب ؾ٣ٝ تٹٮ1389ؾب٬  سيتٹٮ تيْطٞ

ټب  َطح يٸ ا٢تهبز يٞٷ ٻيتٹر تيپؽ اظ تهٹ ،ي٪بظ پبضؼ رٷٹث ساٴيثط تٹؾٗٻ ٲ سيٲكتط٤، ثب تأ٦ ٵيبزيٲ تيثب اٸٮٹ

 ا٢ساٰ طيظ يټب ٲجبزٮٻ ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ ثب ٲٗبٸٶت ثب اؾتٟبزٺ اظ ضٸـ عيٸٶ يثٹزرٻ ؾٷٹات ٵيضد زض ٢ٹاٶا٢تهبز ٸ ز يزض قٹضا

 :سيٶٳب

 . ٶٟت ٸ ٪بظ ٵيبزيزض ٲ ٵيٲٗ يزض زٸضٺ ظٲبٶ سيا٦تكبٜ، تٹؾٗٻ ٸ تٹٮ يټب اؾتٟبزٺ اظ اٶٹأ ضٸـ( 1

زٸٮت زض ؾب٬ اٸ٬ ثطٶبٲٻ ثب  يبٶٻ ثطاٸ اٖٳب٬ تهطٞبت ٲبٮ٧ تيټب ثب حّٟ ح١ ٲبٮ٧ ضٸـ ٵيا ياؾبؾ ٍيـ قطا تجهطٺ

 . ضؾس يا٢تهبز ٲ يقٹضا تيٸ ثٻ تهٹ ٻيٸظاضت ٶٟت تٽ كٷٽبزيپ
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ٍ همشسات هشثَط،  ييلَاً تيدس داخل ٍ خبسج اص وـَس ثب سػب يٍ اسص يبليس ياًتـبس اٍساق هبل يوبسػبص( 2

 . دٍلت ييثذٍى تضو

 . ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ چٽبضٰ تٹؾٗٻ( 14)ٲبزٺ « ة»ٲٹيٹٔ ثٷس  ٍيانٹ٬ ٸ قطا تيٲت٣بث٭ ثب ضٖب ٕياؾتٟبزٺ اظ ضٸـ ث( 3

ٲكتط٤ قٷبذتٻ  ٵيبزيٲ ٻياظ ٦ٯ سيزض َٹ٬ ثطٶبٲٻ ٶؿجت ثٻ اٶ٣ٗبز ٢طاضزاز تٹؾٗٻ ٸ تٹٮ تٹاٶس يـ ٸظاضت ٶٟت ٲ تجهطٺ

 . ٖٳ٭ آٸضز قسٺ ا٢ساٰ ٸ تالـ الظٰ ضا ثٻ

ؾتٽبي ٦ٯي ٶٓبٰ زض ثرف اٶطغي اثالٚي اظ زٸٮت ٲ٧ٯٝ اؾت ثط ٲجٷبي ؾٷس چكٱ اٶساظ ثيؿت ؾبٮٻ ٦كٹض ٸ ؾيب-ة

ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ؾٷس ثبالزؾتي « ػٌذ هلي ساّجشد اًشطي وـَس»ؾٹي ٲ٣بٰ ٲٗٓٱ ضټجطي ٸ ثب پكتٹاٶٻ ٦بٲ٭ ٦بضقٷبؾي 

پؽ اظ تهٹيت ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ تٽيٻ ٸ ثٻ  ٲبٺثرف اٶطغي ثطاي ي٥ زٸضٺ ظٲبٶي ثيؿت ٸ پٷذ ؾبٮٻ ْطٜ حسا٦خط قف 

 .ٲي ثطؾبٶستهٹيت ٲزٯؽ قٹضاي اؾال

ثشًبهِ اجشائي »ٸظاضتربٶٻ ټبي ٶٟت ٸ ٶيطٸ ٲٹْٝ ټؿتٷس ثب ټٳ٧بضي ؾبيط زؾت٫بٺ ټبي ارطائي شي ضثٍ  -تجهطٺ

ضا ْطٜ زٸاظزٺ ٲبٺ پؽ اظ تهٹيت ٢بٶٹٴ ؾٷس ٲٯي ضاټجطز اٶطغي ٦كٹض تٽيٻ ٸ ثٻ تهٹيت « عشح جبهغ اًشطي وـَس

 .ټيأت ٸظيطاٴ ثطؾبٶٷس

 015ماده 

 عيٲٷبثٕ ٶٟت ٸ ٪بظ زض ؾطاؾط ٦كٹض ٸ ٶ كتطيٸ ا٦تكبٜ ټطچٻ ث ييٲٷٓٹض قٷبؾب ثٻ قٹز يٺ زازٺ ٲٸظاضت ٶٟت اربظ ثٻ

ذٹظؾتبٴ،  يټب اؾتبٴ ياؾتخٷب ثٻ)ٲٷب١َ ٦كٹض  ٻيزض ٦ٯ ،يا٦تكبٞ بتيزض ٖٳٯ سيرس يټب يٞٷبٸض يطي٦بض٪ اٶت٣ب٬ ٸ ثٻ

 يا٦تكبٞ بتي٦ٻ ٖٳٯ ٫بٴيط٤ ثب ټٳؿبٲكت يٸ ذك٧ ييبيزضثط ٲٷب١َ  سيثب تأ٦( طاحٳسيٸ ثٹ ٻيٯٹ٧يثٹقٽط ٸ ٦ٽ

قٹز، زض ٢بٮت اض٢بٰ  يتزبض سي٢بث٭ تٹٮ ساٴيَطٜ ٢طاض زاز اٶزبٰ ٸ ٲٷزط ثٻ ٦كٝ ٲ(ؿ٥يض) يطيپص ٲطثٹٌ ثب ذُط

ا٢تهبز ٸ ٲجبزٮٻ  يقٹضا تي٦٭ ٦كٹض ٸ تهٹ ؾٷٹاتي يټب ٢بٶٹٴ ٸ زض ٢بٮت ثٹزرٻ ٵيا( 118)ٲص٦ٹض زض ٲبزٺ 

 ١ياظ َط سيرس ٵيبزيا٦تكبٜ ٸ تٹؾٗٻ ٲ يٲت٣بث٭ تٹأٰ ثطا ٕيث يٻ ٣ٖس ٢طاضزازټبٲٹا٣ٞتٷبٲٻ ثب ٲٗبٸٶت، ٶؿجت ث

ٸ  ٱيٲؿت٣) يا٦تكبٞ يټب ٷٻيټع. سياٶتربة ٶٳب يٲٷب٢هبت ا٢ساٰ ٸ َطٜ ٢طاضزاز ضا ٲُبث١ يٹاثٍ ٢بٶٹٶ يثط٪عاض

 يسيـ ٲحهٹالت تٹٮتٹؾٗٻ اظ ٲح٭ ٞطٸ يټب ٷٻيزض ٢بٮت ٢طاضزاز ٲٷ٣ٗسٺ ٲص٦ٹض ٲٷٓٹض ٸ ثٻ ټٳطاٺ ټع( ٱيطٲؿت٣يٚ

 . ثبظپطزاذت ذٹاټس قس ساٴيټٳبٴ ٲ

 سي٢بث٭ تٳس عيثبض ٶ ٥يقسٺ ٸ  ٵييظٲبٴ ٲحسٸز ثٹزٺ ٸ زض ټط ٲٹضز تٹؾٍ ٸظاضت ٶٟت تٗ ينبزضٺ زاضا يٲزٹظټب

اظ ٲٷ٣ُٻ ٦كٝ ٶكسٺ ثبقس، ٢طاضزاز  يا ٶ٣ُٻ چيزض ټ يتزبض ساٴيٲطحٯٻ ا٦تكبٜ، ٲ بٴيزض پب ٦ٻ يزض نٹضت. ثبقس يٲ

 . زاقت ٶرٹاټسضا  يٸرٽ ٪ٹٶٻ چيٸ َطٜ ٢طاضزاز ح١ ٲُبٮجٻ ټ بثسي يٲذبتٳٻ 
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 016ماده 

تبثٗٻ ٸ ٲٷبثٕ  يټب قط٦ت ياظ ٲح٭ ٲٷبثٕ زاذٯ يزض چٽبضچٹة ثٹزرٻ ؾٷٹات قٹز يٸظاضت ٶٟت اربظٺ زازٺ ٲ ثٻ

ٸ ز ٭يا٢تهبز، ٶؿجت ثٻ ت٧ٳ يقٹضا سييپؽ اظ تأ يٸ تٗبٸٶ يذهٹن يټب ثبٲكبض٦ت ثرف حبًيتطر يذبضر

ټعاض ثك٧ٻ  120ټعاض ٸ 360 تيثٻ تطت ياؾٳ تيثب ْطٞ« ٞبضؼ»ٸ « ٞبضؼ ذيؾتبضٺ ذٯ» ي٪بظ ٗبٶبتيٲ ك٫بٺيپبال

 . سيزض ٢بٮت ٸرٹٺ ازاضٺ قسٺ ا٢ساٰ ٶٳب التيتؿٽ بيٸ  ي٪صاض ٻينٹضت ؾطٲب ثٻ

ٸ ٞطٸـ  سيذط يثطا يتٽبتط يټب اظ آٶٽب اؾتٟبزٺ اظ ضٸـ يثطزاض ٲبزٺ ٸ ثٽطٺ ٵيٲٹيٹٔ ا يټب اتٳبٰ پطٸغٺ تب

 . ٲزبظ اؾت يا٢تهبز زض ٲٹاضز يطٸض يقٹضا تيثب تهٹ بظيٲٹضزٶ يټب ٞطاٸضزٺ

 . حىن هؼتثٌب اػت يياص ؿوَل ا يگبص ؼبًبتيًفت خبم ٍ ه تْبتش

 يؾٽبٰ ذٹز زض چٽبضچٹة ٢بٶٹٴ ارطا يٸا٪صاض يآٶٽب ثطا ياٶساظ ؾب٬ پؽ اظ ضاٺ ٥يٲ٧ٯٝ اؾت حسا٦خط  زٸٮت

 . ٖٳ٭ آٸضز ا٢ساٰ الظٰ ضا ثٻ يٸچٽبضٰ ٢بٶٹٴ اؾبؾ ان٭ چٽ٭ ي٦ٯ يټب بؾتيؾ

 017ماده 

 شاى،يا يًفت يّب ٍ پخؾ فشآٍسدُ ؾيپبال يؿشوت هل ياص هحل هٌبثغ داخل ؿَد يٍصاست ًفت اجبصُ دادُ ه ثِ

دس  يٍ تؼبًٍ يخلَك يّب ثخؾ يگزاسِ يػشهب يدس لبلت ٍجَُ اداسُ ؿذُ ثشا التيتؼْ يًؼجت ثِ اػغب

 . ذيالتلبد، الذام ًوب يت ؿَسايثب تلَ يػبص ييٍ ثٌض يػبص ٌِيهَجَد، ؿبهل ثْ يّب ـگبُيپبال ليتىو يّب عشح

 018ماده 

 :ٶٟت ٲٹْٝ اؾت  ٸظاضت

 زبزيذٹز يٳٵ ا ي٢بٶٹٶ ٝيثط ٲٷبثٕ ٶٟت ٸ ٪بظ ٸ اٶزبٰ ٸْب تيٸ ٲبٮ٧ تياٖٳب٬ ح١ حب٦ٳ يزض ضاؾتب( اٮٝ

ٲترهم الظٰ اظ  يطٸټبيٶ يطي٦بض٪ ٶؿجت ثٻ ثٻ ،يؾبظٲبٶ يبټ پؿت عيٸ ثب تزٽ سيا٦تكبٜ، تٹؾٗٻ ٸ تٹٮ تيطيٲس

 . سيٲطتجٍ ا٢ساٰ ٶٳب ٵيٸ ٢ٹاٶ ٹٴ٢بٶ ٵيٲٷسضد زض ا ٝياٶزبٰ ٸْب ياٶؿبٶي ٲٹرٹز ثطا طٸيياٶت٣ب٬ ٶ ١يَط

 طيؾب طاٴ،يٶٟت ا يٲٯ يټب ٶٟت ٸ ٪بظ تٹؾٍ قط٦ت سيا٦تكبٜ، تٹؾٗٻ، اؾترطاد ٸ تٹٮ يټب تيٞٗبٮ يثطا( ة

 يثطزاض پطٸاٶٻ ثٽطٺ ،يبٶتين سيثب اتربش يٹاثٍ تٹٮ ت،ينبحت نالح يټب ٻ ٸظاضت ٶٟت ٸ قط٦تتبثٗ يټب قط٦ت

 سيا٦تكبٜ، تٹؾٗٻ ٸ تٹٮ بتيٖٳٯ طنبزض ٸ ثطاؾبؼ َطح ٲهٹة، ث يسيٶؿجت ثٻ ٶٟت ٸ ٪بظ تٹٮ تيثسٸٴ ح١ ٲبٮ٧

ٶٓبضت  يُيٲح ؿتيٸ ظ يٳٷيـ ا يؾالٲت يبضټبيٲرعٴ ٸ ٲٗ بٶتيٸ ن سياٮص٦ط اظ ٶٓط ٲ٣ساض تٹٮ ٞٹ٠ يټب قط٦ت

 . سيٶٳب
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ٍ كبدسات ًفت خبم ٍ  غيتَص ؾ،يفشآٍسؽ، اًتمبل، پبال ذ،يتَل ضاىيه يشيگ وٌتشل ٍاًذاصُ ىپبسچِيػبهبًِ ( ج

 . ذيًوب ياًذاص ٍ ساُ جبديػبل دٍم ثشًبهِ ا بىيسا حذاوثش تب پب يًفت يّب ٍ فشآٍسدُ يؼيگبص عج

اظ اٖتجبضات %(1)زضنس  ٥يزض نٷٗت ٶٟت ٲٗبز٬  يٸ ٶٹآٸض يٞٷبٸض ،يتٹاٴ ٖٯٳ يٸ اضت٣ب فيٲٷٓٹض اٞعا ثٻ( ز

رصة، تٹؾٗٻ  ٭يپتبٶؿ زبزيثطٶبٲٻ، رٽت ا يټب تبثٗٻ ضا زض َٹ٬ ؾب٬ يټب ؾبالٶٻ قط٦ت يا تٹؾٗٻ يټب َطح

ٲٹرٹز ٸ  يټب يٞٷبٸض يٲطتجٍ ٸاضت٣ب ٕيبآٶٽب زض نٷ يطي٦بض٪ ٸ ثٻ يٳيٶٟت، ٪بظ ٸ پتطٸق زاض تياٸٮٹ يټب يٞٷبٸض

ثٷس  ٵييٳٵ ٲجبزٮٻ ٲٹا٣ٞتٷبٲٻ ثب ٲٗبٸٶت اذتهبل زټس ٸ ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز ا يآٶٽب ٸ ٦بټف قست اٶطغ يؾبظ يٲثٹ

 . سياضائٻ ٶٳب ياؾالٲ يٲزٯؽ قٹضا ٣بتيآٲٹظـ ٸ تح٣ ٹٴيؿيضا ؾبالٶٻ ثٻ ٦ٳ

 . آٲسٺ اؾت 118ٲبزٺ  شي٭

 021ماده 

، ٸظاضت ٶٟت ٲٹْٝ اؾت (زضنس ٥ي% )1 عاٴيٲربظٴ ٦كٹض زض َٹ٬ ثطٶبٲٻ ثٻ ٲ بٞتيثبظ تييط فياٞعا ٲٷٓٹض ثٻ

 يثٷس تياٸٮٹ تيضا ثب ضٖب يسضٸ٦طثٹضيثطزاقت اظ ٲربظٴ ټ بزيٸ اظز يبٶتيؾب٬ اٸ٬ ثطٶبٲٻ، ثطٶبٲٻ ربٲٕ ن يَ

 . ٖٳ٭ آٸضز آٴ ا٢ساٲبت الظٰ ضا ثٻ يحؿٵ ارطا يٸ ثطا ٻيتٽ ييبيٸ ٲٷب١َ زض يذك٧ يٶٹاح ٥يٲربظٴ ثٻ ت٧ٟ

 020ماده 

زض  يٸ ذسٲبت ربٶج( ٷ٩يثبٶ٧ط) ټب يثٻ ٦كت يضؾبٶ ذسٲبت ؾٹذت فيٲٷٓٹض اٞعا اؾت ثٻ ٶٟت ٲ٧ٯٝ ٸظاضت

ٸ  ٵيَطح ربٲٕ ٲطثٹٌ ضا تسٸ يطزٸٮتيثرف ٚ ١ياظ َط% 20ؾبالٶٻ حسا٢٭  عاٴيٖٳبٴ ثٻ ٲ يبيٞبضؼ ٸ زض ذيذٯ

 . ضزٖٳ٭ آٸ ثٻ ٷٻيٲظ ٵيزض ا يطزٸٮتيالظٰ ضا اظ ثرف ٚ تيٸظاضت ٶٟت ٲزبظ اؾت حٳب. سيارطا ٶٳب

 021ماده 

 يټب ثٻ اؾتبٴ ؾٹٰ ٥ي تيتطت ضا ثٻ يٗياظ زضآٲس حبن٭ اظ نبزضات ٶٟت ذبٰ ٸ ٪بظ َج%(2)زٸ زضنس زٸٮت 

زض ٢بٮت  يٖٳطاٶ يټب ثطٶبٲٻ يرٽت ارطا بٞتٻي ټب ٸ ٲٷب١َ ٦ٳتط تٹؾٗٻ ٸ زٸؾٹٰ ثٻ قٽطؾتبٴ عيٸ ٪بظذ عيذ ٶٟت

 .اذتهبل زټس يؾٷٹات يټب ثٹزرٻ

 تٌذي جوع -3

پيكٷٽبزي اٶزٳٵ ٲسيطاٴ نٷبيٕ ٦ٻ ذٹز زض ٸا٢ٕ  ټبي تٹاٴ ٪ٟت ٦ٻ ثرف آٖٱ ضاټجطزي ثي ٦ٯي ٲيزض ي٥ اضظيب

ايٵ احط . ثٷسي ٶٓطات اًٖبي ٞٗب٬ ايٵ اٶزٳٵ ثٹزٺ اؾت زض ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ پٷزٱ ٲس ٶٓط ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت حبن٭ رٳٕ

زٯؽ ثٹزٺ اؾت ٦ٻ ثبيس ثٻ ٞب٬ تهٹيت ايٵ ٢بٶٹٴ زض ٲ ٞطآيٷسٻ زٮي٭ حًٹض ٶٳبيٷسٺ ثرف ذهٹني زض ثٖٳستبً 

ضا ٶيع ٞطاټٱ تهٳيٱ ټبي ٢بث٭  ثٷسي ٦بضقٷبؾي ٶٓطات ٲطثٹٌ تجسي٭ آٴ ثٻ ثؿتٻ تٹاٴ رٳٕ ٶي٥ ٪طٞت ا٪ط چٻ ٶٳي
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ټبي ٲٹرٹز زض ٢بٶٹٴ ثطٶبٲٻ پٷزٱ ثٻ زٶجب٬  ٦طز حب٬ ٸ٢ت ايٵ اؾت ٦ٻ ثرف ذهٹني ثب اضظيبثي ٲزسز اظ ٞطنت

 .ٷسضد زض ايٵ ٢بٶٹٴ ثبقسټبي ارطايي اح٧بٰ ٲ ت٣بء ْطٞيتضا

 


