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همذهِ
لبًَى كبس كِ اص خولِ لَاًيي هْن ثطوبس هي سٍد دس خَاهـ كًٌَي اص اّويت خبغي ثشخَسداس است ٍ لزا ثبيذ
ثٌْگبم تٌؾين ٍ تػَيت يك سضتِ هسبئلي كِ خبهقِ ثذاى ًيبص داسد هَسد تَخِ لشاس گيشد ٍ ثب فٌبيت ثِ ايي ًيبص ّب
تػَيت گشدد.
ايي ٍالقيت دس هَسد ّوِ كطَسّب ٍ دس ّوِ حبالت غذق هيًوبيذ.
دس ثحثي كِ دس پيص داسين ثشسسي ايي اهش دس هَسد لبًَى كبس كطَسهبى هَسد تَخِ است ثذيي هقٌي كِ ّذف ايي
است كِ آيب لبًَى هزكَس پبسخگَي ًيبصّبي خبهقِ كًٌَي ايشاى هيثبضذ يب خيش؟
دس تَخيِ ًؾش فَق خبعشًطبى هيسبصين كِ لبًَى كبس دس سبلّبي اٍليِ پيشٍصي اًمالة اسالهي ٍ آغبص ٍ اداهِ
خٌگ تحويلي كِ گشٍُّبي هختلف هشدم ثَيژُ كبسگشاى دس آى هطبسكت فقبل داضتٌذ تْيِ ٍ تػَيت گشديذُ است
ٍ خبي تشديذ ًيست كِ دس آى ضشايظ ضشٍست ايدبة هي كشد كِ لبًًَي تػَيت ضَد كِ اص عجمِ كبسگش ٍ
آسيتپزيش كطَس حوبيت ًوبيذ .اص ايي خْت خٌجِّبي حوبيتي لبًَى كبس ثذٍى تَخِ ثِ ضشايظ التػبدي كطَس ٍ
ٍضقيت ٍاحذّبي تَليذي  -غٌقتي كطَس ثيطتش هَسد تَخِ لشاس گشفت.
لبًَى كبس ثب چٌبى ٍيژگي ّبيي تْيِ ٍ تػَيت ضذ كِ پبسخگَي ًيبصّبي آى صهبى ثَد ٍلي ثب گزضت هذتي اص
اخشاي آى ٍ آضكبس ضذى هقبيت ٍ كبستيّبي لبًَى دس ضشايظ خذيذ التػبدي كطَس ٍ لضٍم گستشش فقبليتّبي
التػبدي-اختوبفي ٍ ثَيژُ لضٍم هطبسكت ّشچِ ثيطتش ثخص خػَغي دس فقبليتْبي التػبدي ٍ هحذٍديت ًمص
دٍلت ثِ حبكويت ٍ ًؾبست ضشٍست اغالح ثشخي اص لَاًيي ،ثَيژُ لبًَى كبس كبهال آضكبس ضذ .ثب تَخِ ثِ چٌيي
ٍالقيتي اغالح لَاًيي ٍ همشسات دس لبًَى ثشًبهِ دٍم ،سَم ٍ ثَيژُ چْبسم تَسقِ التػبدي،اختوبفي ٍ فشٌّگي
كطَس پيص ثيٌي ٍ عشح ّبيي ًيض ثذيي هٌؾَس تْيِ ٍ اسائِ گشديذ ٍ ثَيژُ دس صهبى اخشاي لبًَى ثشًبهِ چْبسم تَسقِ
پيطٌْبدّبيي اص سَي ٍصاست كبس ٍ اهَس اختوبفي دس ايي صهيٌِ اسائِ ٍ كويسيَى ّب ٍ كويتِّبيي ثِ هٌؾَس ثشسسي
هَضَؿ اغالح لبًَى كبس تطكيل گشديذ .ايي كويتِّب ًيض ضوي ثشسسي هطكالت ًبضي اص اخشاي لبًَى كبس ثشاي
كطَسٍ ،احذّبي تَليذي ٍ غٌقتي ٍ كبسفشهبيبى ،پيطٌْبدّبيي ثشاي سفـ هطكالت هزكَس اسائِ دادًذ كِ اًدوي
هذيشاى غٌبيـ دس ايي صهيٌِ ًيض ثشسسيّبي كبسضٌبسي اًدبم ٍ ثِ هسئَالى اسائِ ًوَد.
ثشاي سٍضي ضذى كَضص ّبيي كِ دس صهيٌِ فَق اًدبم يبفتِ ثِ ركش هختػش ايي هطكالت كِ ًبضي اص ٍيژگيّبي
لبًَى كبس هيثبضذ اضبسُ هي كٌين:
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 .1گسترٌ ي يسعت عمل قاوًن كار:
گستشُ ٍ ٍسقت فول لبًَى كبس دس هَاد يك ٍ پٌح لبًَى ثذيي ضشح هطخع گشديذُ است؛ ثوَخت
هبدُ يك لبًَى كبس « :كليِ كبسفشهبيبى ،كبسگشاى ،كبسگبّْب ،هؤسسبت تَليذي ،غٌقتي ،خذهبتي ٍ
كطبٍسصي هكلف ثِ تجقيت اص ايي لبًَى ّستٌذ».
ثش اسبس هبدُ پٌح« :كليِ كبسگشاى ،كبسفشهبيبىً ،وبيٌذگبى آًْب ٍ كبسآهَصاى ٍ ًيض كبسگبّْب هطوَل
همشسات ايي لبًَى هيثبضٌذ».
اص هدوَؿ ايي دٍ هبدُ كبهالً سٍضي هي گشدد كِ ٍسقت فول لبًَى كبس ثسيبس گستشدُ ٍ ٍسيـ ٍ
ضبهل ّوِ ثخص ّبي التػبدي ثذٍى تَخِ ثِ تقذاد كبسگشاى ٍ هيضاى سشهبيِ دس گشدش آًْْب هيثبضذ
ٍ حبل ايٌكِ ثخص ك طبٍسصي ٍ ثخص غٌقت دس ثسيبسي صهيٌِّب ،سبفبت كبس ،تقغيالت ،هشخػيّب
ٍ هضد كبسگشاى ٍ پشاكٌذگي ٍ گستشدگي صهيٌِ ّبي كبس ثِ كلي ثب يكذيگش هتفبٍتٌذ ٍ ًويتَاى ايي دٍ
گشٍُ كبسگشاى سا هطوَل لبًَى ٍاحذي داًست ،ثَيژُ آًكِ دس ثخص كطبٍسصي هذت كبس تبثـ ضشايظ
خَي ،آة ٍ َّا ٍ پشاكٌذگي هحل كبس هيثبضذ ٍ كطبٍسصاى هدجَسًذ هذت صهبى صيبدي افن اص ضت
يب سٍص دس هضاسؿ كطبٍسصي تَلف ًوَدُ ٍ ثكبس ثپشداصًذ .ثذيْي است ايي لجيل كبسگشاى ثبيذ هطوَل
لبًَى خبغي ثقٌَاى لبًَى كبس كطبٍسصي ثبضٌذ.
هسألِ ديگش دس هَسد ضوَل لبًَى كبس ،كبسگشاى كبسگبّْبي كَچك ٍ ثب كبسگشاى هحذٍد هيثبضذ .ايي
كبسگبّْب ٍ كبسگشاى آًْب ًيض ًوي تَاًٌذ هطوَل ّوبى لبًَى كبس كبسگبّْبي ثضسگ ضًَذ صيشا
هطكالتي ثشاي كبسفشهبيبى ٍ كبسگشاى ايدبد هيگشدد ثْويي لحبػ ثَدُ است كِ هَاد 191 ٍ188،189
لبًَى كبس ثشخي اص كبسگبّْب ٍ كبسگشاى سا اص لبًَى كبس ٍ يب ثشخي اص هَاد آى هستثٌي ًوَدُاًذ ٍلي
ايي همشسات ًتَاًستِ است هطكالت سا كبهال حل ٍ ثشعشف ًوبيذ ٍ لزا ثبيذ لبًَى خذاگبًِاي ثشاي
ايي لجيل كبسگبّْب ٍضـ گشدد .ضوٌبً ثبيذ خبعشًطبى كشد كِ لجل اص پيشٍصي اًمالة اسالهي ،لبًَى
كبس كطبٍسصي دس كٌبس لبًَى كبس ٍخَد داضتِ ٍ اخشا هيضذُ است.
 .2محديديت در اعمال مديريت:
لبًَى كبس ثبيذ ضوي حوبيت اص كبسگشاى ٍ حفؼ حمَق آًبى فضبي الصم سا ثشاي حفؼ لذست
هذيشيت ثب تَخِ ثِ هػبلح ٍاحذ تَليذي ٍ لَاًيي ٍ همشسات فشاّن آٍسد ٍلي ايي هسألِ هْن ٍ
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اسبسي دس لبًَى كبس خوَْسي اسالهي ايشاى چٌبًكِ ثبيذ سفبيت ًگشديذُ است ثلكِ ثشفكس هَاسدي
پيصثيٌي ضذُ است كِ هَخت هحذٍديت افوبل هذيشيت گشديذُ است .اص خولِ ايي هَاسد فجبستٌذ
اص:



تغييش حمَلي دس هبلكيت ٍاحذ تَليذي ٍ هحذٍديتّبي آى ،هبدُ  12لبًَى كبس



تغييش ضشايظ كبس  ،هبدُ  26لبًَى كبس



خبتوِ لشاسداد كبس ،هبدُ  21لبًَى كبس



فذم اهكبى ًسخ لشاسداد كبس اص سَي كبسفشهب ،هبدُ  27لبًَى كبس



تقييي لشاسداد كبس ،هَاد  14تب  22لبًَى كبس

 .3كاسته مدت كار:
هذت كبس فجبست است اص سبفبتي كِ كبسگش دس كبسگبُ هحل كبس دس اختيبس كبسفشهب هي ثبضذ .هذت كبس
ثوَخت لبًَى كبس  44سبفت دس ّفتِ ٍ  8سبفت دس سٍص هيثبضذٍ .لي دس كٌبس هذتْبي تقييي ضذُ
دس لبًَى هَاسدي اص كبّص هذت كبس ٍخَد داسد كِ فجبستٌذ اص هشخػي ثب استفبدُ اص حمَق ثوذت
 26سٍص ،تقغيالت سسوي ثوذت  25سٍص ،هذت هشخػي صًبى ثبسداس ثوذت  122سٍص ٍ سبيش
هشخػيّبي استقالخ ي ٍ اضغشاسي ،هشخػيّبي هشثَط ثِ فقبليتْبي ٍسصضي ٍ هسبثمبت ٍسصضي.
خوـ هذت ايي هشخػيّب ًطبى هي دّذ كِ كبسگشاى دس سبل  122سٍص كبس سا تقغيل ّستٌذ ٍ هذت
كبس آًْب ًيض  245سٍص است .ثذيْي است ثب كبّص هذت كبس هيضاى تَليذ ًيض كبّص هييبثذ ٍ ثب تَخِ
ثِ ّضيٌِ ثبثت تَليذ ثش ليوت ّب افضٍدُ هيضَد ٍ اهكبى سلبثت كبّص هييبثذ ٍ فاللِهٌذي ثِ
سشهبيِگزاسي تمليل هيپزيشد.
 .4افسايش َسيىٍ ويريي اوساوي:
ثش اسبس هبدُ  41لبًَى كبس حذالل هضد كبسگشاى پيصثيٌي ضذُ است كِ ضَساي فبلي كبس هَؽف ثِ
تقييي آى است ٍ ضَاثغي دس ايي صهيٌِ دس ًؾ ش گشفتِ ضذُ است كِ كبفي ثٌؾش ًويسسذ.
فالٍُ ثشآى هضد كبسگشاًي كِ سَاثمي دس كبس داسًذ ٍ سشاًدبم ّضيٌِّبيي كِ دس فػَل دٍم ،سَم ٍ
ّطتن لبًَى كبس (خذهبت سفبّي) پيصثيٌي گشديذُ است.
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ٍلي ثخص ديگشي اص ّضيٌِّب دس لبًَى كبس پيصثيٌي ًطذُ ثلكِ ثش اسبس تذاٍم ٍ فشف كبسگبُ
پشداخت هيضَدّ .ضيٌِ ّبيي اص لجيل حك هسكيّ ،ضيٌِ خَاسثبس ،ثي كبالّبي اسبسي ،حك اٍالد ٍ
ّضيٌِ ّبيي كِ تقذاد آى صيبد ٍ هتٌَؿ ثَدُ ٍ ثِ خبًَادُ ٍ فشصًذاى كبسگش تقلك هيگيشد ٍ سجت
هي گشدد كِ هيضاى پشداختي كبسفشهب ثِ كبسگش ثِ دٍ تب سِ ثشاثش هضد ٍالقي اٍ افضايص يبثذ .ايي
پشداختّب هَخت افضايص ّضيٌِ تَليذ هيگشدد ٍ ثش ليوت توبم ضذُ كبال هيافضايذ ٍ اهكبى سلبثت
ثشاي كبالّبي ايشاًي دس ثبصاسّبي خْبى كبّص هي يبثذ ٍ ايي خَد هطكل ثضسگي ثشاي كبسفشهبيبى
ايدبد هيكٌذ.
 .5تشكلَاي كارگري ي كارفرمايي:
دس لبًَى كبس ثوَخت فػل ضطن ٍ هَاد  132تب  138هَضَؿ تطكلّب ٍ سبصهبًْبي كبسگشي ٍ
كبسفشهبيي پيصثيٌي گشديذُ است كِ دس آى اًدويّبي اسالهي ،ضشكتّبي تػبدفي ،ثسيح كبسگشي
ٍ اًدويّبي غٌفي ثقٌَاى تطكلّبي هزكَس پيصثيٌي گشديذُ است .فالٍُ ثشآى لبًَى ضَساّبي
اسالهي كبس ٍ لبًَى اًدويّبي غٌفي ٍخَد داسد ٍ دس ّش يك اص لَاًيي هزكَس اختيبسات ٍ ٍؽبيفي
ثشاي ايي تطكلّب پيص ثيٌي گشديذُ است كِ ّش يك اص آًْب ثخطي اص ٍؽبيف ٍ اختيبسات هذيشيت سا
فْذُداس هيثبضٌذ ٍ تحت فٌَاى ّوكبسي ثب هذيشيت دس ٍؽبيف آًْب دخبلت هيًوبيٌذً .كتِاي سا كِ
ثبيذ دس ايي صهيٌِ خبعشًطبى سبخت ايي است كِ ثشخي اص ايي تطكلّب ٍ سبصهبىّب دس صهشُ
تطكلّبي كبسگشي يب كبسفشهبيي هحسَة ًويگشدًذ.
ثب تَخِ ثِ چٌيي ٍالقيبتي است كِ سبصهبى ثييالوللي كبس ضَساي اسالهي كبس ٍ ضشكتّبي تقبًٍي ٍ
اًدوي اسالهي سا دس صهشُ تطكلّبي كبسگشي هحسَة ًويكٌٌذ.
 .6السامات يك سًيٍ پيشبيىي شدٌ براي كارفرمايان:
ثشسسي هفبد لبًَى كبس ًطبى هي دّذ كِ دس لبًَى كبس هزكَس ٍ ثَيژُ دس فػل يبصدّن تحت فٌَاى
خشاين ٍ هدبصاتّب ،الضاهبت ٍ تقْذاتي ثشاي كبسفشهبيبى ٍ هذيشاى پيصثيٌي ضذُ ٍ هدبصاتْبيي ًيض ثِ
ٌّگبم تخلف ا ص ايي تقْذات ثشاي آًْب دس ًؾش گشفتِ ضذُ است ٍ حبل آًكِ ثشاي كبسگشاى حتي دس
هَاسد تخلف اص ٍؽبيف الضاهي ،تقْذي يب هدبصاتي دس ًؾش گشفتِ ًطذُ است ٍ ّويي هسألِ سجت
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گشديذُ است كِ كبسگشاى دس لجبل ٍاحذ تَليذي ٍ كبسفشهب ٍ هضدي كِ دسيبفت هيداسد احسبس
هسئَليت ًٌوبيذ ٍ ٍؽبيف خَيص سا ثذسستي اًدبم ًذّذ.
كبسفشهبيبى ًيض اص سَي ديگش ثشاي سّبيي اص چٌيي ضشايغي اص تذاٍم كبس ٍاحذ تَليذي ٍ فشاّن
آٍسدى اهكبًبت اضتغبل خَدداسي كشدُ ٍ ثشاي سّبيي اص فسش ٍ حشج سشهبيِ خَد سا دس عشيك
ديگشي ثكبس هياًذاصًذ.
 .7خدمات رفاَي كارگران:
فػل ّطتن لبًَى كبس هشثَط ثِ خذهبت سفبّي است كِ ثبيذ اص سَي كبسفشهب تأهيي گشدد.
خذهبت پيصثيٌي ضذُ دس ايي فػل ضبهل سبختي خبًِّبي ضخػي ٍ خبًِّبي سبصهبًي ثشاي
كبسگشاى ،سشٍيس ايبة ٍ رّبة هخػَظ كبسگشاى ،فشاّن آٍسدى فضبي ٍسصضي ٍ اختػبظ ثخطي
اص هذت كبس ثِ هسبثمبت ٍسصضي ،هٌغمِاي ٍ كطَسي ،سَادآهَصي كبسگشاى ،فشاّنآٍسدى تسْيالت
الصم ثشاي ضشكتّبي تقبًٍي كبسگشي اص خولِ تأهيي لسوتي اص ّضيٌِّب ٍ پشداخت هضد كبسگشاًي كِ
دس ضشكت تقبًٍي كبس هيكٌٌذ.
ايي ٍؽبيف كِ ثِ فْذُ كبسفشهبيبى ًْبدُ ضذُ است دس ٍالـ استجبعي ثِ كبسفشهب ًذاسد ٍ اص ٍؽبيف
دٍلت ،سبصهبى ثْضيستي ٍ ديگش سبصهبًْبي دٍلتي هيثبضذ ٍ حبل آًكِ ٍاگزاسي ايي ٍؽبيف ٍ
ّضيٌِ ّبيي كِ كبسفشهب دس ايي سّگزس ثبيذ ثپشداصد هطكالتي ثشاي آًبى فشاّن هي آٍسد ٍ دس فيي حبل
ثش ّضيٌِ تَليذ هيافضايذ ٍ ليوت توبمضذُ كبال سا افضايص هيثخطذ.
 .8مًادي از فصل جرايم ي مجازاتُا:
ّوبًغَس كِ لجالً خبعشًطبى ضذ الضاهبت ٍ تقْذاتي كِ دس لبًَى كبس ثشاي كبسفشهبيبى دس ًؾش گشفتِ
ضذُ است هطكالت ثضسگي ثشاي كبسفشهبيبى ايدبد ًوَدُ است.
هَاد  172تب  184لبًَى كبس ضبهل تجييي هدبصاتْبئي است كِ اص خشيوِ ًمذي ضشٍؿ ٍ ثب صًذاى ٍ يب
ّش دٍ آًْب خبتوِ هي يبثذ .ثذيْي است ايي گًَِ هدبصاتْب تأثيش هٌفي ثشخبي هيگزاسد ٍ كبسفشهبيبى
سا اص اداهِ ساُ تَليذ ثبص هيداسد.
دس ثشاثش ايي گًَِ هدبصاتْب ،دس لجبل تخلفبت كبسگشاى اص تَثيخ آًبى ضشٍؿ ٍ ثِ اخشاج آًبى خبتوِ
هييبثذ كِ دس ايي غَست هيتَاًٌذ ثِ هشاخـ حل اختالف ضكبيت ًوبيٌذ.
6

دس خذٍل ريل اغالحبت پيطٌْبدي ثش اسبس هَاد لبًَى كبس ركش گشديذُ است ٍ هتي پيطٌْبدي هَاد
خذيذ ًيض آٍسدُ ضذُ است ٍ تَضيحبتي ًيض دس ايي صهيٌِ ركش ضذُ است.
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جداول مقايسهاي حاوي داليل اصالحات پيشنهادي
رديف

هادُ1

هادُ 5

متن فعلي

متن پيشنهادي

ٚليِ ٚاسْشهاياى ٚ ،اسگشاىٚ ،اسگاّْا ،هَسسات تَليذي  ،هادُ ٚ :1ليهِ ٚهاسگشاى ٍٚاسْشهايهاى ٍٚاسگاّْها ٍهَسسهات تَليهذي ،
غًٌتي  ،خذهاتي ٍ ٚطاٍسصي هٛلّ تِ تثًيت اص ايي غًٌتي ٍ خذهاتي تجض آًْا  ِٚدسايي ٖاًَى هستثٌي ضذُ اًهذ هطهوَ
هٗشسات ايي ٖاًَى هيتاضٌذ
ٖاًَى هيتاضٌذ

ٚليِ ٚاسگشاى ٚ ،اسْشهاياى ً ،وايٌذگاى آًْها ٍ ٚهاسآهَصاى هادُ  :5اضخاظ هطوَ استخذام ٚطَسي يا سايش ٖهَاًيي ٍ هٗهشسات
خههاظ اسههتخذاهي ٍ خذهههِ ٍهسههتخذهيي هٌههاص ٍ ًيههض ٚههاسگشاى
هطوَ هٗشسات ايي ٖاًَى هيتاضٌذ
ٚاسگاّْاي خاًَادگي  ِٚاًجام ٚاس دس آًْها هٌحػهشا" تَسهف غهاحة
ٚاس ٍّوسش ٍ ْشصًذاى ٍ خَيطاًٍذاى ًسهثي دسجهِ يه ٙاص قثٗهِ اٍ
ٍي اًجام هي ضَد هطوَ هٗشسات ايي ٖاًَى ًخَاٌّذ تَد.
هادُ  :6دس تخص ٚطاٍسصي ٍ ًْاليهت ّهاي هشتهَـ تهِ ٚهاس ٚاضهت ،
داضت ٍ تشداضت ٍ سايش ًْاليهت ّها دس ٚطهاٍسصي ٍ ًيهض ًْاليهتّهاي
هشتَـ تِ پشٍسش ٍ تْشُ تشداسي اص دسختاى هيَُ ٍاًَاو ًثاتات جٌگلّها
 ،هشاتى  ،پاسْٚاي جٌگلي ًٍيض داهذاسي ،تَليذ ٍپشٍسش هاٚيهاى ٍقيهَس،
پشٍسش ٚشم اتشيطن  ،پشٍسش آتضياى ٍصًثَس يسل اص ضوَ ايي ٖهاًَى
هًاٌْذ
هادُ  : 7هاّيگيشاى ٚ ،اسٌٚاى حول ًٍٗل( صهيٌيّ ،هَايي ٍ دسيهايي )
هًلَليي ًٍيض ٚاسگشاًي ٚ ِٚاسضاى تِ ًحَي است  ِٚتوام يها ٖسهوتي
اص هضد يا حَٗٔ آًْا تِ ٍسيلِ هطهتشياى يها ههشاجًيي تهاهيي ههيضهَد
ّوچٌيي ٚاسگشاًي ٚ ِٚاسآًْا ًَيا" دسسايات هتٌاٍب اًجهام ههيگيهشد
هطوَ هٗشسات ايي ٖاًَى ًيستٌذ.
هادُ ٚ : 8اسگاّْاي ٚ ٙ َٚوتش اص دُ ًٓشٚاسگش سا هيتهَاى تشحسهة
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داليل توجيهي

اص آًجا ٍ ِٚاحذّاي ٚطاٍسصي ٍ تاَذاسي تِ لحهال قثيًهت
خاظ ضاى ًويتَاًٌذ هطهوَ هٗهشسات ًهانش تهش غهًٌت
تاضٌذ ٍ ًيض ًهش تِ ايٌٛهِ ٚاسگاّْهاي  َٚه ٙتها دُ ًٓهش
ٚاسگش ٍ ٚوتش داساي ٍيژگي ّايي ّستٌذ  ِٚهٗشسات ٚاس دس
هَسد آً ْا ٖاتل اجشا ًيست لهزا ايهيگهشٍُ هسهتثٌي ضهذُ ٍ
هٗشسات جذيذي تشاي آًْا ٍؾى خَاّذ ضذ.
ايي هادُ تِ لحال هطاتْت تا ههادُ يه ٍ ٙتٛهشاسآى حهزِ
هيضَد.
هَاد 8 ٍ 7 ، 6 ، 5
دس صهشُ غٌايى ٍ ٚاسّاي استثٌايي است  ِٚدس هادُ يه ٙاص
ٖاًَى ٚاس هسهتثٌي ضهذُ ٍتوَجهة هٗهشسات ديگهشي ٚهِ
تشاساس ههادُ  9تهِ ٍسهيلِ ٍصاست ٚهاس ٍاههَس اجتوهايي ٍ
ّوٛاسي ساصهاى ّاي ٚهاسگشي ٍ ٚا سْشههايي تْيهِ خَاّهذ
ضذ هطوَ هٗشسات هزَٚس خَاّذ ضذ.

جداول مقايسهاي حاوي داليل اصالحات پيشنهادي
رديف

متن فعلي

متن پيشنهادي

داليل توجيهي

هػلحت ٍتذٍيي هٗشسات ديگشي تهشاي آًْها اص ضهوَ هٗهشسات ايهي ايي هادُ جذيذي است ٍ تِ هٌهَس تٌهين هٗشسات يهاد ضهذُ
دس هَاد  5،6،7،8تٌهين ضذُ است.
ٖاًَى هًاِ داضت.
هادُ ٍ : 9صاست ٚاس ٍاهَساجتوهايي ههيتَاًهذ تها ّوٛهاسي سهاصهاًْاي
ٚاسْشهايي ٍ ٚاسگشي ،هٗشساتي تهشاي گشٍّْهاي ْهَٔ ٚهِ اص ضهوَ
ٖاًَى ٚاسهستثٌي ضذُاًذ ٍَٖاًيي ديگشي اص آًْا حوايت ًويٌٚذ ٍؾهى
ٍپس اص تػَية دس هشاجى ٖاًًَي ٍ سپس هجلس ضَساي اسهمهي تهِ
هشحلِ اجشا گزاسد.
هادُ 7

ٖشاسداد ٚاس يثاستست اص ٖشاسداد ٚتثي يها ضهٓاّي ٚهِ تهِ
هَجة آى ٚاسگش دس ٖثها دسياْهت حهٕالسهًي ٚهاسي سا
تشاي هذت هَٖت يا هذت َيشهَٖت تشاي ٚاسْشهها اًجهام
هيدّذ.
تثػشُ :1
حذاٚثش هذت هَٖت تشاي ٚاسّايي ٚهِ قثيًهت آًْها
جٌثِ َيشهستوش داسد تَسف ٍصاست ٚهاس ٍ اههَس اجتوهايي
تْيِ ٍ تِ تػَية ّيات ٍصيشاى خَاّذ سسيذ.
تثػشُ :2
دسٚاسّههايي ٚههِ قثيًههت آًْهها جٌثههِ هسههتوش داسد
دسغَستي  ِٚهذتي دس ٖشاسداد رٚش ًطهَد ٖهشاسداد دايوهي
تلٗي هيضَد.

هادُ ٖ :12شاسداد ٚاس يثاستست اص ٖشاسداد ٚتثي يا ضهٓاّي ٚهِ توَجهة دسايي هادُ ًيض حٕالسًي تثذيل تِ هضد ٍ حَٗٔ ضذُ اسهت
آى ٚاسگش دس ٖثا دسياْت هضد يا حَٗٔ ٚاسي سا تشاي هذت هَٖهت يها ٍٚاس هًيي تِ هادُ اؾاِْ ضذُ است.
تثػشُ ي ٙهادُ تِ لحال يذم اجشا هذت اجهشاي ٖهاًَى
َيش هَٖت ٍ يا تشاي ٚاسي هًيي جْت ٚاسْشها اًجام هيدّذ.
ٚاس حزِ ضذُ است ٍ دٍتثػشُ جذيذ تِ ههادُ اؾهاِْ ضهذُ
تثػشُ :1
دس ٚاسّايي  ِٚقثيًت آًْا جٌثِ هستوش داسد دس غَستي ِٚههذتي است.
دس ٖشاسداد رٚش ًطَد ٖشاسداد دايوي تلٗي هيضَد.
 .1توذيذ پٌ سا ٖهشاسداد هَٖهت تثهذيل تهِ دايهن
تثػشُ :2
هي ضَد
ّشگاُ ٖشاسداد تا هذت هَٖت توذيذ يا تجذيذ گشدد تًذاص پهٌ سها
ٖ .2شاسداد تا هذت تيص اص  6هاُ ٚتثي خَاّذ تَد
تثذيل تِ ٖشاسداد داين خَاّذ ضذ.
تثػشُ:3
ّشگاُ ٖشاسداد ٚاس تشاي هذتي تيص اص ضص هاُ هًٌٗهذ گهشدد تايهذ
ٚتثي تاضذ.
هادُ  : 15دسهَاسدي ٖ ِٚشاسداد ٚاس تِ غَست ضٓاّي هًٌٗذ ههيگهشدد ايي هادُ جذيذ اسهت ٍتهِ هٌههَس آگهاّي تهذٍي ٚهاسگش اص
ٚاسْشها هَنّ است ٚليِ اقميات هشتَـ تِ ٚاس اص جولهِ ههذت ٚهاس ،هسههايل هههشتثف تههِٚههاسش ؾههشٍسي اسههت .دسٖههَاًيي
هحل ٚاس ًَو ٚاس ،هضد ٚاسگش ٍ هضاياي ٖاًًَي ٍسْاّي ٚهاسگش سا ٚتثها" ٚاسٚطَسّاي ديگش ًيض ايي اهش پيصتيٌي ضذُ است

9

جداول مقايسهاي حاوي داليل اصالحات پيشنهادي
رديف

هادُ10

هادُ 11

متن فعلي

متن پيشنهادي

داليل توجيهي

تْيِ ٍ ًسخِاي اصآى سا دس اختياس ٚاسگش ٖشاس دّذ
ٖشاسداد ٚاس يمٍُ تش هطخؿات دٖيٕ قشْيي تايهذ حهاٍي هادُ ٖ :16شاسداد ٚاس يمٍُ تش هطخػهات ٚاههل قهشْيي تايهذ حهاٍي دسايي هادُ تٌْا يه ٙتٌهذ اؾهاِْ ضهذُ اسهت ٍ آى تًيهيي
ضشايكي تشاي ْسخ ٖشاسداد ٚاس اص سَي قشْيي هيتاضذ
هَاسد ريل تاضذ:
هَاسد ريل تاضذ:
ًَ .1و ٚاس ٍحشِْاي ٚ ِٚاسگش تايذ تذاى تپشداصد
ًَ .1و ٚاس يا حشِْ يا ٍنيِٓاي ٚ ِٚاسگش تايهذ تهِ
آى اضتُا ياتذ.
 .2هضد يا حَٗٔ ،هضد هثٌا ٍسايشهضاياي ٖاًًَي ٍسْاّي
 .2حَٗٔ ،يا هضد هثٌا ٍلَاحٕ آى
 .3هذت ٚاس ،تًكيمت ٍهشخػيّا
 .3سايات  ،تًكيمت هشخػيّا
 .4هحل اًجام ٚاس
 .4هحل اًجام ٚاس
 .5تاسيخ اًًٗاد ٖشاسداد
 .5تاسيخ اًًٗاد ٖشاسداد ٚاس
 .6هذت ٖشاسداد دسغَستيٖ ِٚشاسداد تشاي هذت هًيي تاضذ
 .6هذت ٖشاسداد ٌاًچهِ ٚهاس تهشاي ههذت هًهيي
 .7ضشـ ْسخ ٖشاسداد اص سَي قشْيي
تاضذ
 .8سايش هَاسد
 .7هَاسد ديگشي  ِٚيشِ ٍيادت  ،ضُل يا هحهل
ايجاب هيٌٚذ.
قشْيي هي تَاًٌذ تا تَإْ يٛهذيگش ههذتي سا تهِ ًهام دٍسُ هادُ  :17قشْيي ٖشاسداد هيتَاًٌذ تا تَإْ يٛذيگش ي ٙدٍسُ آصهايطهي ايي دٍ هادُ ضثيِ يٛذيگشًذ تٌْا ي ٙتثػشُ تِ ههادُ جذيهذ
آصهايطي ٚاس تًييي ًوايٌذ .دس خم ايهي دٍسُ ّشيه ٙاص دسٖشاسداد پيص تيٌي ًوايٌذ .هذت دٍسُ آصهايطي دسٖشاسداد رٚش ههيضهَد اؾاِْ ضذُ است
قشْيي حٕ داسد تذٍى اخكاس ٖثلهي ٍ تهي آًٛهِ الهضام تهِ ٍتشاي ٚهاسگشاى هًوهَلي ٍ سهادُ يٛوهاُ ٍتهشاي ٚهاسگشاى هتخػهع
پشداخت خساست داضتِ تاضذ ساتكِ ٚاس سا ٖكهى ًوايهذ  .دس ٍهذيشاى سِ هاُ خَاّهذ تهَد .قهي ههذت دٍسُ آصهايطهي ٍدسپايهاى آى
غَستيٖ ِٛكى ساتكِ ٚاس اص قشِ ٚاسْشها تاضهذ ٍي هلهضم ّشي ٙاص دٍ قشِ هيتَاًٌذ تهذٍى اخكهاس ٖثلهي ٍيهاالضام تهِ پشداخهت
تِ پشداخت حَٗٔ توام هذت دٍسُ آصهايطي خَاّهذ تهَد ٍ خساست ٖشاسداد سا ْسخ ًوايٌذ.
دسغَست ْسخ ٖشاسداد ٚاستٍِسيلِ يٛي اص قشْيي ههضد ههذتي ٚهِ
ٌاًچهِ ٚههاسگش ساتكهِ ٚههاس سا ٖكهى ًوايههذ ٚهاسگش ْٗههف
ٚاسگش ٚاس ٚشدُ است پشداخت هيضَد.
هستحٕ دسياْت حَٗٔ هذت اًجام ٚاسخَاّذ تَد.
ايي تثػشُ تِ دليل ايٌ ِٛجضٍ حَٗٔ اساسهي ٚهاسگش تلٗهي
تثػشُ :
تثػشُ :
هذت دٍسُ آصهايطي تايذ دسٖشاسدادٚاس هطهخع ضهَدّ .شگاُ دسپاياى دٍسُ آصهايطي ٖشاسداد ٚاس اداهِ ياتذ ههذت آصههايص جهضٍ هيضَد.
حذاٚثش ايي هذت تشاي ٚاسگشاى سادُ ًٍيوِ هاّشي ٙههاُ ساتِٗ ٚاسگش هحسَب هيضَد.
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جداول مقايسهاي حاوي داليل اصالحات پيشنهادي
رديف

متن فعلي

متن پيشنهادي

داليل توجيهي

ٍتشاي ٚاسگشاى هاّش ٍ داساي تخػع سكح تاال سِ ههاُ
هيتاضذ.

هادُ 12

ّشًَو تُييش حٗهَٖي دس ٍؾهى هالٛيهت ٚاسگهاُ اص ٖثيهل
ْشٍش يا اًتٗا تِ ّهش ضهٛل ،تُييهش ًهَو تَليهذ ،ادَهام
دسهَسسِ ديگش هلي ضذى ٚاسگاُ َْت هالٍ ٙاهثا ايٌْها
دسساتكِ ٖشاسدادي ٚاسگشاًي ٖ ِٚشاسدادضاى ٖكًيهت ياْتهِ
است هَثش ًوي تاضذ ٍٚاسْشهاي جذيذ ٖاينهٗام تًْهذات ٍ
حَٗٔ ٚاسْشهاي ساتٕ خَاّذتَد.
تثػشُ:1
هكالثات ٚاسگش جضء ديَى هوتاصُ تهَدُ ٍ ٚاسْشهايهاى
هَنّ هي تاضٌذ تذّي پيواًٛهاساى تهِ ٚهاسگشاى سا تشاتهش
ساي هشاجى ٖهاًًَي اص هحهل هكالثهات پيواًٛهاس هٌجولهِ
ؾواًت حسي اًجام ٚاس پشداخت ًوايٌذ.
تثػشُ:2
ٌاًچِ هٗاقًِ دٌّذُ تشخمِ تشتية َْٔ تهِ اًًٗهاد
ٖشاسداد تا هٗاقًِ ٚهاس تپهشداصد ٍياٖثهل اص پايهاى  45سٍص اص
تحَيل هَٖت ،تسَيِ حساب ًوايهذ .هٛلهّ تهِ پشداخهت
ديَى هٗاقًِٚاس دس ٖثا ٚاسگشاى خَاّذ تَد .

هادُ  :18ايجاد ّشًَو هحذٍديت دسحٕ اضتُا يا تثًهيؽ دس اسهتخذام ايهي هههادُ جذيههذ تههِ هٌهَسجلههَگيشي اصّشگًَههِ تثًههيؽ
اين اصهستٗين ياَيشهستٗين  ِٚهثتٌهي تشجٌسهيت ًهژاد ،سًهب ،صتهاى ،دسحشِْ ٍضُل اتذاو ضذُ است.
جايگاُ اجتوايي ٍايتٗادات ديٌي تاضذ هوٌَو است.
هادُ ّ :19شًَو تُييش حَٖٗي دس ٍؾى هالٛيت ٚاسگاُ اص ٖثيهل ْهشٍش دسايي هادُ دس هياى تُييشات تَليهذ حهزِ ضهذُ صيهشا تُييهش
يا اًتٗا تِ ّش ضٛل ادَام دس هَسسِ ديگش يها هلهيضهذى ٚاسگهاُ يها حَٖٗي هحسَب ًويضَد.
ؾوٌا" دس پاياى هادُ سًي ضذُ هٌهاْى ٚهاسگشاى حٓهم
َْت هال ٙدس ساتكِ ٖشاسدادي ٚاسگشاًي ٖ ِٚشاسدادضهاى ٖكًيهت ياْتهِ
است .تاثيشي ًهذاسد ٍ ٚاسْشههاي جذيهذ ٖهاين هٗهام تًْهذات ٍ حٗهَٔ ضَد.
ٚاسْشهاي ساتٕ استٍ .لي ّشگًَِ يولي ٚهِ هُهايش تها هٌهاْى ٚهاسگش
توَجة ايي هادُ اًجام ياتذ ٚاى لن يٛي خَاّذ تَد.
تثػشُ اًذٚي تُييش ياْتِ ٍ تجاي هكالثهات ،ههضد ٖشاسگشْتهِ
تثػشُ :
هضد ٚاسگش جضء ديَى هوتاصُ تَدُ ٍٚاسْشهايهاى هَنهّ ههيتاضهٌذ است ٍ دس ٖاًَى هذًي ٍديگش َٖاًيي ايهي اههش پهيصتيٌهي
هضد ٚاسگشاى سا تشاتش ساي دادگاُ ٍ يا ديگش هشاجى ٖهاًًَي ٍٖثهل اص ّهش ضذُ است  ِٚتايذ تشاي هضد اٍلَيت ٖايل گشديذ.
تذّي ديگشي اص ٖثيل هاليات ٍ حٕ تيوِ تپشداصًذ
ايي تثػشُ تِ لحال آً ِٛتًْهذاتي خهاسا اص ساتكهِ تَليهذي
ٚاسْشهها ٍ ٚهاسگش تهشاي ٚاسْشهها پهيصتيٌهي ٚهشدُ حههزِ
هيضَد

هههادُ  :22دٍساى هههذت خههذهت ٍنيٓههِ ( ؾههشٍست ،احتيههاـ ٍ رخيههشُ) ايي هادُ اص تلٓيٕ تثػشُ هادُ  ٍ 14ههادُ  19تطهٛيل ضهذُ
تثػشُ :
هذت خذهت ًهام ٍنيِٓ ( ؾشٍست ،احتياـ ٍرخيهشُ) ٍّو چٌيي ضشٚت داٍقلثاًِ ٚاسگشاى دسجثِْ ٚهاس تهِ حالهت تًليهٕ دس است ٍهذتي سا  ِٚتايذ ٚاسگش تِ ٚاسگهاُ هشاجًهِ ًوايهذ تهِ
ٍّوچٌيي هذت ضشٚت داٍقلثاًِ ٚاسگشاى دسجثْهِ جهضء هي آيذ ٍلي ٚاسگشتايذ يٛواُ پس اص پاياى خذهت تهِ ٚاسسهاتٕ تهاصگشدد ي ٙهاُ تٗليل ياْتِ است
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جداول مقايسهاي حاوي داليل اصالحات پيشنهادي
رديف

هادُ 15

هادُ 16

هادُ 17

متن فعلي

متن پيشنهادي

داليل توجيهي

سَاتٕ خذهت ٍٚاسآًاى هحسَب هيضَد.

ٍ ٌاًچِ ضُل ٍي حزِ ضذُ تاضذ دسضُلي هطاتِ آى تِ ٚهاس هطهَُ
ضَد هذت ّاي َْٔ جضء سَاتٕ خذهت ٚاسگشاى هحسَب هيضَد.

دسهَاسدي  ِٚتِ ٍاسهكِ ٖهَُ ْٖشيهِ ٍ يها تهشٍص حهَاد
َيشٖاتل پيص تيٌهي ٚهِ ٍٖهَو آى اص اسادُ قهشْيي خهاسا
است توهام يها ٖسهوتي اص ٚاسگهاُ تًكيهل ضهَد ٍ اًجهام
تًْذات ٚاسگش يا ٚاسْشها تِ قَس هَٖهت َيهشهوٛي ضهَد
ٖشاسداد ٚاس تا ٚاسگشاى توام يها آى ٖسهوت اص ٚاسگهاُ ٚهِ
تًكيل هي ضَد تِ حا تًليٕ دسهيآيهذ تطهخيع ههَاسد
َْٔ تا ٍصاست ٚاس ٍاهَس اجتوايي است

هادُ  :23دسهَاسدي  ِٚتِ ٍاسكِ َُٖ ْٖشيِ يا تهشٍص حهَاد َيشٖاتهل
پيص تيٌي ٍَٖ ِٚو آى اص اسادُ قشْيي خاسا اسهت توهام يها ٖسهوتي اص
ٚاسگاُ تًكيل ضَد ٍاًجام تًْذات ٚاسگش تها ٚاسْشهها تهِ قهَس هَٖهت
َيشهوٛي گشدد ٖشاسداد ّهاي ٚهاس تها ٚهاسگشاى توهام يها آى ٖسهوت اص
ٚاسگاُ  ِٚتًكيل هي ضَد تِ حا تًليٕ دسهيآيذ  .پهس اص سْهى تًليهٕ
ّشگاُ ٚاسْشها تِ ٚهاسگشاى ههزَٚس ًيهاص داضهتِ تاضهذ ٍضهشايف ٚاسگهاُ
ايجاب ًوايذ آًاى سا تِ ٚاس تاصهي گشداًهذ ٍدسَيشايٌػهَست تها پشداخهت
حٕ سٌَات تِ خذهت آًاى خاتوِ هيدّذ.
هادُ ٚ :24اسگشاًي  ِٚقثٕ ايي ٖاًَى تشاي تحػهيل تها ديگهش ههَاسد دسايي هَسد ًيض هشخػي تحػهيلي تهِ هيهل ٍ اسادُ ٚهاسگش
اصهشخػي ّاي تذٍى حَٗٔ ٍهضد استٓادُ هيٌٌٚذ پس اصپاياى تحػهيل تَدُ ٍهوٛي است دس تاصگطت يمٖوٌذ تِ ٚهاس ًثاضهذ ٍ يها
ٚاسْشها ٍ ٍاحهذ تَليهذي دس ضهشايف جذيهذ تهِ ٚهاسگش ًيهاص
دسغَست ًياص ٍضشايف ٍاحذ تَليذي هجذدا" تِ ٚاس هطَُ هيضَد .
ًذاضتِ تاضذ.

ٖهشاسداد ٚههاسگشاًي ٚههِ هكههاتٕ ايههي ٖههاًَى اص هشخػههي
تحػيلي يا ديگهش هشخػهي ّهاي تهذٍى حٗهَٔ يها ههضد
استٓادُ هيٌٌٚذ دس قَ هشخػي ٍتهِ ههذت دٍسها تهِ
حا تًليٕ دسهيآيذ.
تثػشُ:
هشخػي تحػيلي تشاي دٍسها ديگهش ٖاتهل توذيهذ
است.
ٖشاسداد ٚاسگشي  ِٚتَٖيّ هيگشدد ٍتَٖيهّ ٍي هٌتْهي
تِ حٛن هحَٛهيت ًوهي ضهَد دسههذت تَٖيهّ تهِ حها
تًليٕ دس هيآيذ ٍٚاسگش پس اص سْى تَٖيّ تِ ٚاس خَد تهاص
هيگشدد.

تِ لحال آًٚ ِٛاسْشها دس ْشاّن آهذى ضشايف ٖهَُ ْٖشيهِ ٍ
تالٌتيجِ تًليٕ ٚاس دخالتي ًذاضتِ ًويتَاى ٍي سا هلهضم تهِ
پزيشْتي ٚاسگشاى هزَٚس ٚشد ٍ ؾشٍستي تهِ دخالهت ٍصاست
ٚاسًيست.

هادُ  :25دسغَستيٚ ِٛاسگش تِ لحال استٛاب يولهي َيشههشتثف تها ٚهاس
خَد تَٖيّ ضَد ٍلي تَٖيّ اٍ هٌجش تِ هحَٛهيت ٍي ًگهشدد پهس اص
سْى تَٖيّ حذاٚثش نشِ يٛواُ هي تَاًذ تشاي اضتُا هجذد تِ ٚاسگهاُ دس تواهي هَاد هشتَـ تِ تًليٕ ٚهاس تايهذ ضهشايف اٍؾهاو ٍ
هشاجًِ ًوايذ ٍ ٚاسْشها دس غَست ٍجَد ٚاس ٍي ٍيا ٚهاس هطهاتِ ٍي سا احَا ٚاسْشها ٍ ٚاسگاُ دسًهشگشْتِ ضَد.
تٛاس خَاّذ گواضت دسَيشايٌػَست تا پشداخت حٕ سٌَات تِ ٚهاس ٍي الضام ٚاسْشها تِ پهزيشش ٚهاسگش دس ّهش ضهشايكي هُهايش تها

12

جداول مقايسهاي حاوي داليل اصالحات پيشنهادي
رديف

هادُ 18

هادُ 19

هادُ 20

متن فعلي

ٌاًچِ تَٖيّ ٚاسگش تِ سثة ضٛايت ٚاسْشها تاضذ ٍايهي
تَٖيّ دس هشاجى حل اختمِ هٌتْي تِ حٛن هحَٛهيهت
ًطههَد هههذت آى جههضء سههاتِٗ خههذهتٚههاسگش هحسههَب
هي ضَدٍٚاسْشها هٛلّ است يمٍُ تش جثشاى ؾشس ٍصيهاى
ٍاسدُ  ِٚهكاتٕ حٛن دادگهاُ تهِ ٚهاسگش ههيپهشداصد ههضد
ٍهضاياي ٍي سا ًيض پشداخت ًوايذ.
تثػشُ :
ٚاسْشها هٛلّ است تها صههاًي ٚهِ تٛليهّ ٚهاسگش اص
قشِ هشاجى ههزَٚس هطهخع ًطهذُ تاضهذ تهش اي سْهى
احتياجات خاًَادُ ٍي حذاٖل  50دسغهذ اص حٗهَٔ هاّاًهِ
اٍ سا تِ قَس يليالحساب تِ خاًَادُ اٍپشداخت ًوايذ .
دس دٍساى خذهت ًهام ٍنيِٓ ٖشاسداد ٚاس تِ حالهت تًليهٕ
دسهي آيذ ٍلي ٚاسگش تايذ حهذاٚثش تها دٍههاُ پهس اص پايهاى
خذهت تِ ٚاس ساتٕ خهَد تهاص گهشدد ٍ ٌاًچهِ ضهُل ٍي
حزِ ضذُ تاضذ دس ضُلي هطاتِ آى تِ ٚاس هطَُ ضَد.

متن پيشنهادي

خاتوِ خَاّذداد.
هادُ ّ :26شگاُ دسًتيجِ ضٛايت ٚاسْشهاٚ ،اسگش تَٖيهّ گهشدد ٍلهي دس
هشاجى غالحِ تَٖيّ ٍي هٌجش تِ هحَٛهيت ًطَد هذتي سا ٚ ِٚهاسگش
تَٖيّ تَدُ جضء هذت ٚاس ٍي هحسَب هيضَدٚ .اسگش هيتَاًذ نهشِ
ي ٙهاُ پس اص سْى تَٖيّ تِ ٚاسگاُ هشاجًهِ ًوايهذ ٍ دسغهَست ٍجهَد
ٚاس ٖثلي يا ٚاس هطاتِ ًٍياص ٚاسگاُ  ،تٛاس گواضتِ ضهَد دسَيشايٌػهَست
ٚاسْشها دس ٖثا ّشسها ٚهاس ،ههضد  45سٍص سا پشداختهِ ٍ تها ٍي ٖكهى
ساتكِ خَاّذ ٚشد.
هادُ  :27دسغَستي ٚ ِٚاسگش دس هَيذ هٗشس تِ ٚاسْشها هشاجًِ ًٌوايهذ ٍ
دسغَست يذم پزيشش ٍي تِ دادگاُ ٚاس هشاجًِ ًٌوايذ ايي يول تهش٘
ٚاس ضٌاختِ ههي ضهَد ٍ تا تهت حهٕ سهٌَات يهضي تهِ ٚهاسگش تًلهٕ
ًويگيشد.

دس ّشيهه ٙاص هههَاسد هههزَٚس دس ههههَاد  19 16،17 ،15حزِ هادُ
ٌاًچهِ ٚاسْشهها پهس اص سْهى حالهت تًليهٕ اص پههزيشْتي

داليل توجيهي

ؾشٍستْاي اٖتػادي ٍاحذ تَليذي ٍ ٚطَس است.

يذم هشاجًِ توَٖهى تهِ ٚاسْشهها ٍ دادگهاُ ٚهاس ،تهش٘ ٚهاس
هحسَب هيضَد ًِ استًٓا
تثػشُ هادُ  18تِ لحال اثش سٌگيي هالي تش ٚاسْشهها حهزِ
ضذُ است

حٛن ايي هادُ دس ههَاد  19 ،17 ،16 ،15آههذُ اسهت ٍ لهزا
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جداول مقايسهاي حاوي داليل اصالحات پيشنهادي
رديف

هادُ 22

متن فعلي

ٚاسگش خَدداسي ٌٚذ .ايي يول دس حٛن اخشاا َيشٖهاًًَي
هحسَب هي ضَد ٍٚاسگش حٕ داسد نشِ ههذت سهي سٍص
تِ ّيات تطخيع هشاجًِ ًوايذ ٍ ّشگهاُ ٚاسْشهها ًتَاًهذ
ثاتت ٌٚذ ً ِٚپزيشْتي ٚاسگشهستٌذ تِ داليل هَجِ تهَدُ
است تِ تطخيع ّيهات ههزَٚس هٛلهّ تهِ تاصگشداًهذى
ٚاسگش تٛاسٍپشداخت حَٗٔ ياهضد ٍي اص تاسيخ هشاجًهِ تهِ
ٚاسگاُ هي تاضذ ٍاگشتتَاًذ آى ساثاتت ٌٚهذ تهِ اصاء ّشسها
ساتِٗ ٚاس  45سٍص آخشيي هضد تِ ٍي پشداخت ًوايذ.
تثػشُ:
ٌاًچِ ٚاسگش تهذٍى يزسهَجهِ  30سٍص پهس اص سْهى
تًليٕ آهادگي خَد سا تشاي اًجام ٚهاس تهِ ٚاسْشهها ايهمم
ًٌٛذ ٍيها پهس اص هشاجًهِ ٍاسهتٌٛاِ ٚاسْشهها تهِ ّيهات
تطخيع هشاجًِ ًٌوايذ هستًٓي ضٌاختِ هيضَد ٍ دسايي
غَست ٚاسگش هطوَ اخز حٕ سٌَات خَاّذ تَد.
تثػشُ:
ٚاسگشي  ِٚاستًٓاء هيدّذ هَنّ اسهت يٛوهاُ تهِ
ٚههاسخَد اداهههِ دادُ ٍتههذٍا" اسههتًٓاي خههَد سا ٚتثهها" تههِ
ٚاسْشها اقمو دّذ ٍدسغَستي ِٚحذاٚثش نشِ ههذت 15
سٍص اًػههشاِ خههَد سا ٚتثهها" تههِ ٚاسْشههها ايههمم ًوايههذ
استًٓاي ٍي هٌتٓي تلٗي هيگشدد ٍٚاسگش هَنهّ اسهت
سًٍَضت اسهتًٓا ٍاًػهشاِ خهَد سا تهِ ضهَساي اسهمهي
ٚاسگاُ يا اًجوي غٌٓي يا ًوايٌذُ ٚاسگشاى تحَيل دّذ.
دس پاياى ٚاس ٚليهِ هكالثهاتي ٚهِ ًاضهي اص ٖهشاسداد ٚهاس ٍ
هشتَـ تِ دٍسُ اضهتُا ٚهاسگش دس ههَاسد ْهَٔ اسهت تهِ
ٚاسگش ٍ دسغهَست ْهَت اٍ تهِ ٍسا ٖهاًًَي اٍ پشداخهت
هيضَد.
تثػشُ:
تا تًييي تٛليّ ٍسا ٖاتًَي ٍاًجهام هشاحهل اداسي ٍ

متن پيشنهادي

داليل توجيهي

ًياصي تِ ايي هادُ ًيست .

هادُ  :28دسغَستي ٚ ِٚاسگش دسهَيذ هٗشس تِ ٚاسْشهها هشاجًهِ ًٌوايهذ يذم هشاجًِ تِ هَٖى تهِ ٚاسْشهها ٍ هشاجهى حهل اخهتمِ ،
ٍدسغَس ت يذم پزيشش ٍي تِ دادگهاُ ٚهاس هشاجًهِ ًٌوايهذ تهش٘ ٚهاس تش٘ ٚاس هحسَب هيضَد ًِ استًٓاء.
ضٌاختِ هي ضَد ٍ تاتت حٕ سٌَات يضي تِ ٍي تًلٕ ًويگيشد

تثػشُ:
ٚاسگشي  ِٚاستًٓا هي ٌٚذ تايذ تهذٍا" اسهتًٓاي خهَد سا ٚتثها" تهِ
ٚاسْشها اقمو دّذ ٍدسغَست پزيششٚ ،اسْشها هذت ي ٙههاُ تهِ ٚهاس
خَد اداهِ دّذ ٍ دسغَستي  ِٚنشِ هذت  15سٍص اص اسهتًٓا غهشٌْهش
ًوايذ تايذ دسخَاست ٚتثي خهَد سا تهِ ٚاسْشهها ايهمم داسد ٍدسغهَست
هَاْٗت ٚاسْشها تِ ٚاس خَد اداهِ دّذ

ايي هَاد ٍ تثػشُ آى َى تِ ٖاًَى تأهيي اجتوايي استثهاـ
داسد اص ٖاًَى ٚاس حزِ هيضَد.
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جداول مقايسهاي حاوي داليل اصالحات پيشنهادي
رديف

هادُ 23

هادُ 24

هادُ 25

هادُ 26

متن فعلي

متن پيشنهادي

تشٖشاسي هستوشي تَسف سهاصهاى تهأهيي اجتوهايي ايهي
ساصهاى هَنّ است ًسثت تِ پشداخت حَٗٔ هتهَْي تهِ
هيضاى آخشيي حَٗٔ دسياْتي تِ قَس يلهيالحسهاب ٍ تهِ
هذت سِ هاُ تِ يايلِ تحت تٓٛل ٍي اٖذام ًوايذ.
ٚاسگش اص لحال دسياْت حَٗٔ يسا هستوشي ّاي ًاضهي اص
َْت ،تيواسي ،تاصًطستگي ،تيٛاسي  ،تًليٕ اص ٚاساْتهادگي
جضيي ٍ ٚلي ٍ يا هٗشسات حوهايتي ٍ ضهشايف هشتهَـ تهِ
آًْا تاتى تأهيي اجتوايي خَاّذ تَد.
دسغَست خاتوِ ٖشاسداد ٚهاسٚ ،هاسهًيي يها ههذت هَٖهت حزِ هادُ
ٚاسْشهها هٛلهّ اسهت تهِ ٚهاسگشي ٚهِ هكهاتٕ ٖههشاسداد
يٛسا يا تيطتش تِ ٚاس اضتُا داضتِ است تشاي ّش سا
ساتِٗ اين اص هتَالي يا هتٌاٍب تهش اسهاس آخهشيي حٗهَٔ
هثلُي هًاد يٛواُ حَٗٔ تِ يٌَاى هضاياي پاياى ٚهاس تهِ
ٍي پشداخت ًوايذ.
ّشگاُ ٖشاسداد ٚاس تشاي هذت هَٖت ٍ يا تشاي اًجهام ٚهاس حزِ هادُ
هًيي هًٌٗذ ضذُ تاضذ ّيچي ٙاص قشْيي تِ تٌْايي حهٕ
ْسخ آى سا ًذاسد.
تثػشُ :
سسيذگي تِ اختمْات ًاضي اص ًَو ايهي ٖشاسدادّها دس
غمحيت ّيأت تطخيع ٍّيأت حل اختمِ است
ّشًَو تُييش يوهذُ دس ضهشايف ٚهاس ٚهِ تهشخمِ يهشِ حزِ هادُ
هًوَ ٚاسگاُ يا هحل ٚاس تاضهذ پهس اص ايهمم هَاْٗهت
ٚتثي اداسُ ٚاس ٍاهَساجتوايي هحل ٖاتل اجشاست.
هادُ  :30دسهَاسد صيش اهٛاى ْسخ ٖشاسداد ٚهاس ايهن اص ٖهشاسداد تها ههذت
هًيي يا َيشهًيي تشاي قشْيي ٍجَد داسد
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ايههي هههادُ توَجههة ٖههاًَى سْههى تشخههي هَاًههى تَليههذ ٍ
سشهايِ گزاسي تُييشياْتِ است ٍحذاٚثش يٛسا ساتِٗ ٚاس يها
تيطتش هٌتٓي گشديذُ است لزا هادُ هزَٚس اجشا هيضَد

دس ٖاًَى سْى تشخي اص هَاًهى تَليهذ ٍسهشهايِگهزاسي هٗهشس
گشديذُ است  ِٚدسٖاًَى ٚاس تٌذي دس ههَسد ضهشايف ْسهخ
ٖشاسداد ٚاس گٌجاًذُ ضَد  .دس قشح ًيض ايي اهش دس ههادُ 16
تٌذ  7گٌجاًذُ ضذُ است.

هَؾَو ايي هادُ دس هَاد  31ٍ 30قشح پيطهٌْادي هكهشح
گشديذُ است.

جداول مقايسهاي حاوي داليل اصالحات پيشنهادي
رديف

متن فعلي

متن پيشنهادي

داليل توجيهي

الّّ :شگاُ دسٖشاسداد ٚاس تشاي قشْيي حٕ ْسخ پيصتيٌي
دسٖاًَى ٚاس هَاسدي اص ايي ٖثيل پيصتيٌي ًطذُ است.
ضذُ تاضذ.
ب  :دسغَستي ٚ ِٚاسگش هشتٛة ايوا خطًَتآهيض گشدد تهِ ًحهَي
ً ِٚهن هحيف ٚاس سا هخت ل ساصد ٍيها تهِ حيثيهت ٍ ٚشاههت ٚهاسگشاى
لكوِ ٍاسد گشدد ٚاسْشها هيتَاًذ ٖشاسداد ٚاس سا ْسخ ًوايذ.
ا  :دسغَست تشٍص ايوا خطًَتآهيض ٍ هُايش تا حثيثت
ٍٚشاهت اًساًي اص سَي ٚاسْشها
د  :اًجام تُييشات يوذُ دس ضشايف ٚاس اص سَي ٚاسْشها ،دسّشيه ٙاص
هَاسد َْٔ دس غ َست تشٍص اختمِ دادگهاُ ٚهاس تهِ هَؾهَو سسهيذگي
خَاّذ ٚشد.
تثػشُ :
تُيييش يوذُ يثاستست اص ّشگًَِ تُييش دسضشايف اغهلي ٚهاس ًهيهش
هضد ،هحل اًجام ٚاسًَ ،و ٚاس ٍهذت ٚاس اص سَي ٚاسْشها ٚهِ تهشخمِ هَاد پيص تيٌي ضذُ هَاد جذيذي اسهت ٚهِ دس ٖهاًَى ٚهاس
هَجَد  ،پيصتيٌي ًگشديذُ است
يشِ هًوَ ٚاسگاُ ٍهحل ٚاس تاضذ.
هادُ ٌ :31اًچِ دسٖشاسداد تها ههذت هًهيي ّشيه ٙاص قهشْيي ٖثهل اص
پاياى هذت ٖشاسداد تذٍى داضتي حٕ ْسهخ ٍ يها ّشدليهل هَجهِ ديگهش
ٖشاسداد سا ْسخ ًوايذ تايذ خساست قهشِ ديگهش سا تپهشداصد .دس غهَست
تشٍص اختمِ دادگاُ ٚاس تِ هَؾَو سسيذگي ٍ ساي خَاّذ داد .
هادُ ٚ :32اسگشي  ِٚدس اثش تُييش يوذُ ضشايف ٚاس ٖهشاسدادش سا ْسهخ
هيٌٚذ حٕ خساست اخشاا خَاّذ داضت.
ههادُ ٚ :33اسْشهها تٌْها دسغهَست ٍجههَد ههذاس٘ ٍاسهٌاد ٖهاًىٌٌٚههذُ ايي هادُ تِ لحال لضٍم ٍجَد آى اؾاِْ ضذُ است.
ٍدس اس َب ايي ٖاًَى حٕ اخشاا ٚاسگش سا داسد.

16

جداول مقايسهاي حاوي داليل اصالحات پيشنهادي
رديف

هادُ 27

هادُ 28

متن پيشنهادي

داليل توجيهي

متن فعلي

هههادُ ّ :34شگههاُ ٚههاسگش دساًجههام ٍنههايّ هحههَ ٖػههَس ٍسصد ٍ يهها
آييي ًاهِ ّاي اًؿثاقي ٚاسگاُ سا پهس اص تهزٚشات ٚتثهي ًٗهؽ ًوايهذ
ٚاسْشها حٕ داسد پس اص پشداخت ٚليِ هكالثات ٍ حٗهَٔ ٍي ًٍيهض حهٕ
سٌَات اٍ ٖشاسداد ٚاس سا ْسخ ًوايذ.
تثػشُ:
ٚاسگش هزَٚس هي تَاًذ نشِ  15سٍص تِ دادگاُ ٚهاس هشاجًهِ ًوايهذ.
دادگههاُ ٚههاس دسغههَست َيشهَجههِ ضههٌاختي اخههشاا ٚههاسگش ٚاسْشههها سا
هخيشخَاّذ ٚشد ٚ ِٚاسگش سا تِ ٚاس تاصگشداًذ ٍحٗهَٔ ايهام تمتٛليٓهي
ٍي سا تپشداصد ٍ يا تا پشداخت ي ٙهاُ آخشيي حَٗٔ دس ٖثا ي ٙسها
ٚاس تِ خذهت ٍي خاتوِ دّذ.

ايي هادُ ٍتثػشُ آى تا هادُ  27هتٓاٍت اسهت صيهشا اجهشاي
هادُ  27هطٛمت ْشاٍاًي تشاي ٚاسْشهايهاى ْهشاّن آٍسدُ ٍ
دس غَست ٖػَس ٚهاسگش ،سؾهايت ضهَساي اسهمهي ٚهاس ٍ
هَاْٗت هشاجى حل اختمِ الصم تَد ٍ ايي ضهشايف حاغهل
ًويگشدد .
دسهَسد دادگاُ ٚاس ًيض ساُ حل جذيهذي تهشاي حهل هطهٛل
پيصتيٌي ضذُ است.

ّشگاُ ٚاسگش دس اًجهام ٍنهايّ هحهَ ٖػهَس ٍسصد ٍ يها
آييي ًاهِ ّاي اًؿثاقي ٚاسگهاُ سا پهس اص تهزٚشات ٚتثهي
ًٗؽ ًوايذ ٚاسْشها حٕ داسد دس غَست ايمم ًهش هثثهت
ضَساي اسمهي ٚاس يمٍُ تش هكالثات ٍ حَٗٔ هًَٖهِ تهِ
ًسثت ّش سا ساتِٗ ٚاس هًاد ي ٙهاُ حَٗٔ ٚاسگش تهِ
يٌَاى حٕ سٌَات تِ ٍي پشداختِ ٍ ٖشاسداد سا ْسخ ًوايهذ
 .دس ٍاحهذّايي ٚهِ ْاٖهذ ضههَساي اسهمهي ٚهاس ّسههتٌذ
ًهشهثثت اًجوي غٌٓي الصم اسهت .دسّشههَسد اص ههَاسد
يادضذُ اگشهسالِ تاتَإْ حهل ًطهذ تهِ ّيهات تطهخيع
اسجاو ٍدسّشغَست يذم حل اختمِ اص قشيٕ ّيات حل
اختمِ سسيذگي ٍ اٖذام خَاّذ ضذ.
ًوايٌذگاى ٖاًًَي ٚهاسگشاى ٍايؿهاي ضهَساّاي اسهمهي حزِ هادُ
ٚاس ٍّوچٌيي داٍقلثاى ٍاجذ ضشايف ًوايٌهذگي ٚهاسگشاى
ٍضَساّاي اسمهي ٚاس ،دس هشاحل اًتخابٖ ،ثهل اص ايهمم
ًهش ٖكًي ح ل اختمِٚ ،واٚاى تِ ًْاليت خَد دس ّواى
ٍاحهذ اداههِ دادُ ٍ هاًٌهذ سهايش ٚهاسگشاى هطهَُ ٚههاس ٍ
ّوچٌيي اًجام ٍنايّ ٍاهَس هحَلِ خَاٌّذ تَد.
تثػشُ :1
ّيأت تطخيع ٍ ّيأت حل اختمِ پس اص دسياْهت
ضٛايت دسهَسد اختمِ ْيوهاتيي ًوايٌهذُ يها ًوايٌهذگاى
ٖهاًًَي ٚهاسگشاى ٍٚاسْشهههاْ ،هَسا" ٍ خههاسا اص ًَتهت تههِ
هَؾَو سسيذگي ًٍهشًْايي خَد سا ايمم خَاٌّذ داضت.
دسّشغَست ّيأت حهل اخهتمِ هَنهّ اسهت حهذاٚثش
نشِ هذت يٛواُ اص تاسيخ دسياْت ضهٛايت تهِ هَؾهَو
سسيذگي ًوايذ.

يوههم" ايههي هههادُ ٍتثػههشُ ّههاي آى هطههٛمتي تههشاي
ٚاسْشهاياى ايجاد هيًوايذ ٍ لزا حزِ ضذُ است.
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هادُ  :35دس غَست ٚاّص تَاًايي ّاي جسوي يا رٌّي ٚاسگش ٚهِ دس
ٚويت يا ٚيٓيت ٚاس ٍي هَثش ٍاٖى ضَد ٚاسْشهها اٍ سا تهِ ٚهاس هٌاسهة
ديگشي هٌتٗل خَاّذ ٚشدٚ .اسگشي  ِٚضُل ٍي تُييش ياْتهِ تها حٓهم
ساتِٗ ٚاس ،حَٗٔ ٍهضاياي خَد سا تشاساس ضُل جذيذ دسياْهت خَاّهذ
داضتٌ .اًچِ تُييش ضُل ٚاسگش تِ ّشيلتي اهٛاًپهزيش ًگهشدد ٚاسْشهها
هيتَاًذ تا سيايت اخكاس ٖثلي ٍ پشداخت حٕ سٌَات اٍ سا اخشاا ًوايذ.
هادُ ّ :36شگاُ اخشاا ٚاسگش ًاضي اص ضشايف ٍ اٍؾاو ٍ احَالي تِ ضشح
صيش تاضذ ٚ ِٚاسگش دسايي ضشايف ًٗطي ًذاضتِ تاضذ:
ٚاّص تَليذٌٚ ،ذضهذى تَليهذ ،تًكيهل توهام يها ٖسهوتي اص
ٚاسگاُ
تُييش هحل ٚليِ يا ٖسوت ّايي اص ٚاسگاُ
ادَام ٚاسگاُ تا ٚاسگاُ ديگش
تُييشات هْن دس ساختاس  ،تاسيسات ٍهاضييآالت
تٛاس تشدى سٍضْاي جذيذ يا تُييش هسيش هشاحل تَليذ
ٚاسگش اخشاا ضذُ هي تَاًذ تِ دادگاُ ٚاس ضٛايت ًوايذ ٍ دادگهاُ ههزَٚس
تاتَجِ تِ لضٍم تُييشات يادضذُ ساي الصم غادس خَاّذ ٚشد.
تثػشُ :
دسهَاسدي  ِٚدادگاُ اخشاا سا هَجِ تطخيع دّذ ،اخشاا ٚهاسگش تها
سيايت هْلت اخكاس ٖثلي ٍ پشداخت حٕ سٌَات اهٛاًپزيش خَاّذ تَد.
ٚاسگش اخهشاا ضهذُ اص تيوهِ تيٛهاسي اسهتٓادُ خَا ّهذ ٚهشد ٍ دس ههَسد
استخذام تًذي ٚاسگش اص سَي ٚاسگاُ اص اٍلَيت تشخَسداس هيتاضذ
هادُ  :37هذت اخكاس ٖثلي تِ ًسثت ساتِٗ خذهت ٚاسگش تِ ضهشح صيهش
هيتاضذ:
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 15سٍص
 25سٍص
 35سٍص
 50سٍص

تا پٌ سا ساتِٗ خذهت
تا دُ سا ساتِٗ خذهت
تا پاًضدُ سا ساتِٗ خذهت
تيص اص پاًضدُ سا
تثػشُ:
ٚاسْشها هيتَاًذ تِ جاي هْلت اخكهاسٖثلي حٗهَٔ آى ههذت سا تهِ
ٚاسگش پشداخت ًوايذ.
ههادُ  :38قهي ههذت اخكهاس ٖثلهي ٚهاسگش حهٕ داسد تشهثٌهاي سٍصاًهِ
دٍسايت تا استٓادُ اص هضدٍ ،هتٌاسة تا ضشايف ٚهاس تهِ جسهتجَي ٚهاس
تپشداصد.
هادُ  :39تِ ٌّگام سسهيذگي تهِ ضهٛايت ٚهاسگش دس ّهش صهيٌهِاي اص
ٚاسْشها  ،اثثات هَجِ تَدى يول ٚاسْشها تِ يْذُ اٍست .دادگاُ ٚاس ًيهض
حٕ داسد تِ هٌهَس احشاص هَجِتَدى يول ٚاسْشهها سسسها" تهِ تشسسهي
تپشداصد.
هادُ ٚ :40اسْشها دسهَاسد صيش هيتَاًذ ٚهاسگش سا تهذٍى الهضام تهِ اخكهاس
ٖثلي تا پشداخت حٕ سٌَات اخشاا ًوايذ:
ّشگاُ ٚاسگش ٍنايّ پيص تيٌي ضذُ تشاي ٍي سا اًجام ًذّذ
ّشگاُ يول ٚاسگش هَجة ؾشس ٍصياى ٚاسْشها ضَد
ّشگاُ ٚاسگش اسشاس ٚاسگاُ سا ْاش ساصد
ّشگاُ ٚاسگش هذاس٘ ضٌاسايي جًلي تِ ٚاسْشها اسايِ دّذ
ّشگاُ هٗشسات ًٍهاهات داخلي ٚاسگاُ سا سيايت ًٌٛذ
ّشگاُ قي  6هاُ ٚاس يّٓ ٙتِ هتَالي ٍيا دٍّٓتهِ هتهَاتش اص
ٚاس َيثت َيشهَجِ ٍ تذٍى اقمو ٖثلي داضتِ تاضذ
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ّشگاُ ٚاسگش دسهحل ٚاس هشتٛة يولي ضهَد ٚهِ دس هشاجهى
ٖؿايي جشم تلٗي گشدد.
دسهَاسد َْٔ ٚاسگش هيتَاًذ نشِ هذت  15سٍص تِ دادگاُ ٚهاس ضهٛايت
تشد .سسي دادگاُ دس ايي صهيٌِ ٖكًي ٍ الصماالجشاست.
هادُ  : 41دسهَاسد صيش ٚاسگش حٕ داسد ٖشاسداد ٚاس سا ْسخ ًوايذ:
دسغَستي ٚ ِٚاسْشها يا ًوايٌذُ اٍ هٓاد ٖشاسداد ٚهاس يها پيوهاى
دستِ جوًي سا دسهَسد ًهَو ٚهاس ،هحه ل ٚهاس ههضد ٍ هضايهاي
ٖاًًَي ٚاسگش سيايت ًٌٛذ
ّشگاُ ٚاسْشها يا ًوايٌذُ اٍ يولي تشخمِ اخهمٔ ٍ ٚشاههت
اًساًي دس ٖثا ٚاسگش هشتٛة ضَد
دسغهههَستي ٚهههِ ٍسهههايل ايوٌهههي ٍحٓهههانتي الصم سا دس
اختياسٚاسگشاى ٖشاس ًذّذ ٍتِ ايهي تشتيهة ايوٌهي ٍ سهمهت
ٚاسگشاى سا هَسد تْذيذ ٖشاس دّذ
ّشگاُ ٚاسْشها دس حؿَسٚاسگشاى تِ ٚاسگش تَّيي ٌٚذ
ّشگاُ قي ههذت هًيٌهي اص پشداخهت هضدٍهضايهاي ٚهاسگشاى
خَدداسي ًوايذ
تثػشُ :
دس ٚليِ هَاسد َْٔ ٚاسگش هيتَاًذ تِ دادگاُ ٚاس ضٛايت ًوايذ.
هادُ ّ :42شگاُ ٚاسگش تذٍى سيايت هٗشسات ٖشاسداد ٚاس ٍ تهذٍى اقهمو
ٖثلي تِ ٚاسْشها ٚاس خَد سا تش٘ گَيذ ٍ تذيي تشتيهة هَجهة ؾهشس ٍ
صياى ٚاسْشها گشدد ٚاسْشها هيتَاًذ تشاي جثشاى ؾشس ٍ صيهاى ٍاسدُ تهِ
دادگاُ ٚاس هشاجًِ ًوايذ
هادُ 29

ًهش تِ ايٌ ِٛهَاد ايي هثحث تًؿا" هشتَـ تهِ ٖهاًَى ٚهاس
ًثَدُ ٍتًؿا" ًيض دس ْػَ ديگشٖاًَى گٌجاًهذُ ضهذُ ٍ تهِ
قَس ٚلي هُايش تا هٌاْى ٍاحهذّاي تَليهذي اسهت لهزا ايهي

دسغَستي  ِٚتٌا تِ تطخيع ّيات حل اخهتمِ ٚاسْشهها
هَجة تًليٕ ٖشاسداد اص ًاحيِ ٚاسگش ضهٌاختِ ضهَد ٚهاسگش
اس تحٗأ دسياْت خساست ًاضي اص تًليٕ سا خَاّذ داضهت
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هادُ 31
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هادُ 35
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ٍٚاسْشها هٛلّ است ٚاسگش تًليٗي اصٚاس سا تِ ٚهاس سهاتٕ
ٍي تاصگشداًذ
تثػشُ :
دٍلت هٛلّ است تاتَجِ تهِ اغهل تيسهت ًٍْهن ٖهاًَى
اساسهي ٍتها اسههتٓادُ اص دسآههذّاي يوهَهي ٍدسآهههذّاي
حاغل اصهطاسٚت هشدم ًٍيض اص قشيٕ ايجاد غٌذٍٔ تيوِ
تيٛاسي ًسهثت تهِ تهاهيي هًهاش ٚهاسگشاى تيٛهاس ضهذُ
ٚاسگاّْاي هَؾَو هادُ  4ايي ٖاًَى ٍتاتَجهِ تهِ تٌهذ 2
اغل ْل ٍسَم ٖهاًَى اساسهي اهٛاًهات الصم سا تهشاي
اضتُا هجذد آًاى ْشاّن ًوايذ.
ٌاًچِ خاتوهِ ٖهشاسداد تهِ لحهال اصٚاساْتهادگي ٚلهي يها
تاصًطستگي ٚاسگش تاضذٚ ،اسْشها تايذ تشاساس آخشيي ههضد
ٚاسگش تِ ًسثت ّش سا ساتِٗ خذهت حٗهَٖي تهِهيهضاى
 30سٍصهضد تِ ٍي پشداخت ًوايهذ .ايهي ٍجهِ يهمٍُ تهش
هستوشي اصٚاساْتادگي ٍيا تاصًطستگي ٚهاسگش اسهت ٚهِ
تَسف ساصهاى تاهيي اجتوايي پشداخت هيضَد.
ٚليِ دسياْت ّاي ٖاًًَي ٚ ِٚهاسگش تهِ ايتثهاس ٖشاسدادٚهاس
اين اص هضد يها حٗهَٔٚ ،وه ٙيايلهِهٌهذيّ ،ضيٌهِّهاي
هسٛي ،خَاسٍتاس ،اياب ٍرّاب َ ،يشًٗذي ،پاداش اْهضايص
تَليهذ ،سهَد سههاالًِ ًٍههايش آًْها دسياْههت ههيًوايههذ سا
حٕالسًي هيًاهٌذ.
هضد يثاستست اص ٍجَُ ًٗذي يا َيشًٗذي يا هجوهَو آًْها
هضد ٍحَٗٔ
 ِٚدس هٗاتل اًجام ٚاس تِ ٚاسگش پشداخت هيگشدد.
هادُ  :43هضد يثاستست اص ٍجْي  ِٚتِ غَست ًٗذي يا ًٗذي
تثػشُ :
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هثحث اص ٖاًَى دس قشح پيصًَيس حزِ ضذ.

اصآًجا  ِٚتشخي اص اسٖام هزَٚس تحت يٌَاى حٕالسًي جهضء
هضد هحسَب ًويضَد ٍتًؿا" دس هَسد تسياسي اص ٚهاسگشاى
ًيض پشداخت ًوي گشدد ٍ تشخ ي ًيض هاًٌذ سهَد سهاالًِ تٛهاس
ٚاسگش ٍ ٖشاسداد ٚاس استثاـ ًذاسد لزا ايي هادُ حزِ گشديذ.
َى پشداخت تواهي هضد تهِ غهَست َيشًٗهذي اهٛاًپهزيش
ًيست لزا هادُ دسايي استثاـ تُييش ياْتِ است.
هادُ  ٍ 44تثػشُ هادُ  35ضثاّت تسياسي تا يٛذيگش داسًهذ
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هادُ 36

هادُ 37
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ٌاًچِ هضد تاسايات ٚاس هشتثف تاضذ ههضد سهايتي ٍ
دسغَستي  ِٚتشاساس هيضاى اًجام ٚاس ٍ يا هحػَ تَليهذ
ضذُ تاضذ ٚاسهضد ٍ ٌاًچهِ تشاسهاس هحػهَ تَليذضهذُ
ٍيا هيضاى اًجام ٚاس دس صهاى هًيي تاضهذ ٚهاسهضد سهايتي
ًاهيذُ هيضَد.
هضد ثاتت يثاستست اص هجوَو هضد ضهُل ٍهضايهاي ثاتهت
پشداختي تِ تثى ضُل .
تثػشُ :1
دسٚاسگاّْايي ٚهِ قهشح قثٗهِتٌهذي هطهاَل اجهشا
ًوي گشدد هٌهَس اص هضاياي ثاتت پشداختهي تهِ تثهى ضهُل
هضايايي است  ِٚتشحسة هاّيهت ضهُل يها هحهيف ٚهاس
ٍتههشاي تههشهين هههضد دسسههايات يههادي ٚههاس پشداخههت
هي گشدد.اصٖثيل هضاياي سختي ٚهاس ،هضايهاي سشپشسهتي،
َْٔالًادُ ضُل ٍ َيشُ.
تثػشُ:2
دسٚاسگاّْايي  ِٚقشح قثِٗتٌذي هطهاَل تهِ اجهشا
دسآهذُ است هضد گشٍُ ٍپايِ هضد هثٌا سا تطٛيل هيدّذ.

متن پيشنهادي
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ٍَيشًٗذي دس هٗاتل اًجام ٚاس اص سَي ٚاسْشها يا ًوايٌذُ ٍي تِ ٚاسگش تٌْا ٚاسهضد سايتي  ِٚهَسد ا ستًوالي ًهذاسد اص ههادُ حهزِ
ضذُ است
پشداخت هيگشدد.
هادُ ٌ : 44اًچِ هضد تشحسة ٚاس اًجام ياْتِ پشداخت ضهَد ٚهاسهضد ٍ
ّشگاُ تا سايات اًجام ٚاس هشتَـ تاضذ هضد سايتي ًاهيذُ هيضَد.
هادُ  :45هضد ثاتت يثاستسهت اص هجوهَو ههضد ضهُل ٍ هضايهاي ثاتهت دسايي هادُ « تِ تثى » ضهُل حهزِ ضهز صيهشا تسهياسي اص
هضايا تِ تثى ضُل پشداخت ًويضَد.
پشداختي
تثػشُ :
دسٚاسگاّْايي  ِٚقشح قثِٗتٌذي هطهاَل اجهشا ًوهيگهشدد ههضد تٓاٍت ٌذاًي دس دٍ هادُ ٍجَد ًذاسد.
ثاتت يثاستست اص هجوَو هضد ضُل ٍهضاياي پشداختي.

هادُ  :46دسٚاسگاّْايي  ِٚقشح قثِٗ تٌهذي هطهاَل تهِ هشحلهِ اجهشا
ايي تثػشُ ٍ هادُ تا يٛذيگش هطاتِ ّستٌذ.
دسآهذُ است هضد گشٍُ ٍپايِ هض هثٌا سا تطٛيل هيدّذ.

هادُ  : 47هضاياي سْاّي ٍاًگيضُ اي اص ٖثيهل ٚوهّ ٙضيٌهِ ،هسهٛي  ،ايي تثػشُ ٍهادُ هطاتِ ّستٌذ.
تثػشُ:3
هضايهاي سْههاّي ٍاًگيههضُاي اص ٖثيهل ٚوههّ ٙضيٌههِ خَاسٍتاسٚ ،و ٙيايلِ هٌذي ،جضٍ هضد هحسَب ًوي ضًَذ.
هسٛي ،خَاسٍتاسٚ ،و ٙيايلِهٌذي ،پاداش اْهضايص تَليهذ
جضٍ هضد ثاتت ٍهثٌا هحسَب ًويضَد.
هضد تايهذ دسَْاغهل صههاًي هشتهة ٍدس سٍص َيهش تًكيهل هادُ  :48هضد تايذ دسَْاغل صهاًي ههٌهن ٍدس سٍص َيشتًكيهل ٍؾهوي ايي هَاد ٍ تٌذّاي ه شتَـ تا يٛذيگش هطاتِ ّستٌذ.
ٍؾوي سايات ٚاس تِ ٍجِ ًٗذ سايه ٚطهَس يها تاتشاؾهي سايات ٚاس دسهحل ٚاسگاُ تِ ٍجِ ًٗذ ساي ٚطَس ٍ يا تهاتَإْ قهشْيي
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قشْيي تِ ٍسيلِ  ٙيْذُ تاًه ٍ ٙتها سيايهت ضهشايف اص قشيٕ  ٙيْذُ تاً ٙپشداخت گشدد:
الّ ٌ :اًچِ تشاساس ٖشاسداد ٚاس يا يشِ ٚاسگاُ هضد ٚاسگش تِغهَست
ريل پشداخت ضَد:
الّ ٌ :اًچِ تشاساس ٖشاسداد يا يشِ ٚاسگاُ هثلٍ هضد تهِ سٍصاًِ ياسايتي تًييي ضذُ تاضذ پشداخت آى تايهذ دس پايهاى سٍصّٓ ،تهِ
غَست سٍصاًِ ياسايتي تًييي ضذُ تاضذ پشداخت آى تايهذ ٍيا پاًضدُ سٍص تِ ًسثت سايات ٚاس ٍ يا سٍصّاي ٚاسٚشد پشداخت گشدد.
پس اص هحاسثِ دس پاياى سٍص يا ّٓتِ يها پهاًضدُ سٍص يٛثهاس
تِ ًسثت سايات ٚاس ٍ يا سٍصّاي ٚاسٚشد غَست گيشد.
ب  :دس غههَستيٚههِ تشاسههاس ٖههشاسداد يهها يههشِ ٚاسگههاُ ب  :دسغَستي  ِٚتشاساس ٖشاسداد ٚهاس يها يهشِ ٚاسگهاُ تًيهيي ههضد
پشداخت هضد تِ غَست هاّاًهِ تاضهذ ايهي پشداخهت تايهذ تشاساس هاُ ٍسا تاضذ َْاغل پشداخت هضد ًثايذ اص يه ٙههاُ تيطهتش
دسآخش هاُ غَست گيشد .دسايي حالت ههضد ههزَٚس حٗهَٔ تاضذ دسايي حالت هضد هزَٚس حَٗٔ ًاهيذُ هيضَد.
ا :دسهَسد ٚاسگشاًي  ِٚهضد آًْها تهِ غهَست ٚهاسهضدي يها تشحسهة
ًاهيذُ هيضَد.
حاغل ٚاس هحاسثِ هيضَد پشداخت هضد تايذ تِ قَسي هحاسهثِ گهشدد
 ِٚدس ّشهاُ دٍ تاس ٍ ّش تاس تِ ْاغلِ  15سٍص اًجام ياتذ.
تثػشُ :
دسهاّْاي سي ٍ ي ٙسٍص هضايا ٍ حَٗٔ تايذ تشاساس سي ٍيه ٙسٍص
پشداخت ضَد .
تثػشُ:
دسهاّْاي سي ٍي ٙسٍص هضايا ٍ حَٗٔ تايهذ تشاسهاس
سي ٍي ٙسٍص پشداخت ضَد.
ضَسايًالي ٚاسّوِ سالِ هَنّ است هيهضاى حهذاٖل ههضد هادُ  :52هيهضاى ههضد تاتَجهِ تهِ سياسهت يوهَهي دٍلهت دس صهيٌهِ
ٚاسگشاى سا تشاي ًٗاـ هختلّ ٚطَس ٍ يا غهٌايى هختلهّ تشًاهِ ّاي تَسًِ اٖتػادي ٍ تادسًهش گشْتي سًٍذ ٖيوهتّها ٍضهشايف
ٍاحذّاي غًٌتي – تَليذي تًييي هيگشدد.
تاتَجِ تِ هًياسّاي ريل تًييي ًوايذ:
هادُ  :53حذاٖل هضد ٍسايش سكَح هضدي تاتَجهِ تهِ هٗتؿهيات سضهذ
 .1حذاٖل هضد ٚاسگشاى تاتَجِ تِ دسغذ تَسهي ٚهِ
اٖتػهادي  ،اجتوههايي جاهًههِ ٍهطههاسٚت هههشدم دس اتخههار تػههويوات
اص قشِ تاً ٙهشٚضي جوَْسي اسمهي ايهشاى
هشتَـ تِ تًييي هضدّا تِ ٍسيلِ ضَساي يالي ٚاس تًييي هيگشدد.
ايمم هيضَد
هادُ  :54ضهَساي يهالي ٚهاس هٛلهّ اسهت تاتَجهِ تهِ سًٍهذ تَسهًِ

23

داليل توجيهي

ايي تٌذّا تا يٛذيگش هطاتِ است.

تٌْا ايي تٌذ  ِٚالصم ٍؾشٍسي تَدُ تهِ ٖهاًَى اؾهاِْ ضهذُ
است.

ايي هادُ دس ٖاًَى ٚاس ٍجَد ًهذاسد ٍ تهِ لحهال ؾهشٍست آى
دسايٌجا پيص تيٌي ضذُ است ٍضاهل هضدّهاي خهاسا اص حهذ
حذاٖل هضد هيتاضذ.
ايي هادُ ّواًٌذ هادُ ٖ 41اًَى دسهَسد تًيهيي حهذاٖل ههضد
است ٍ تا تٓاٍت اًهذ٘ دسههَسد تًيهيي ههضد تهشاي هٌهاقٕ
هختلّ ٍ غٌايى هختلّ  ِٚدس حا حاؾهش اجهشا ًوهيضهَد
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 .2حذاٖل ههضد تهذٍى ا يٌٛهِ هطخػهات جسهوي
ٍسٍحي ٚاسگشاى ٍٍيژگي ّاي ٚاس هحهَ ضهذُ
سا هَسد تَجِ ٖشاس دّذ .تايذ تهِ اًهذاصُاي تاضهذ
تا صًذگي يه ٙخهاًَادُ ٚهِ تًهذاد هتَسهف آى
تَسف هشاجى سسوي ايهمم ههيضهَد سا تهاهيي
ًوايذ.
هادُ 46

هادُ 47

تِ ٚاسگشاًي  ِٚتوَجهة ٖهشاسداد يها هَاْٗهت تًهذي تهِ
هاهَسيت ّهاي خهاسا اص هحهل خهذهت ايهضام ههيضهًَذ
َْٔ الًادُ هاهَسيت تًلٕ هيگيهشد .ايهي ْهَٔالًهادُ ًثايهذ
ٚوتش اص هضد ثاتت يا ههضد هثٌهاي سٍصاًهِ ٚهاسگشاى تاضهذ.
ّوچٌيي ٚاسْشهها هٛلهّ اسهت ٍسهيلِ يها ّضيٌهِ سْهت
ٍتشگطت آًْا سا تاهيي ٌٚذ.
تثػشُ:
هاهَسيت تِ هَسدي اقمٔ هي ضَد ٚهِ ٚهاسگش تهشاي
اًجام ٚاس حذاٖل ٚ 50يلَهتش اص هحهل ٚاسگهاُ اغهلي دٍس
ضَد ٍيا ًاگضيشتاضذ حذاٖل ي ٙضهة دس هحهل هاهَسيهت
تَّٖ ًوايذ
تِ هٌهَس ايجاد اًگيضُ تشاي تَليهذ تيطهتش ٍٚيٓيهت تْتهش
ٍتٗليل ؾهايًات ٍاْهضايص يمٖوٌهذي ٍتهاالتشدى سهكح
دسآهذ ٚاسگشاى قشْييٖ ،شاسداد دسياْهت ٍپشداخهت پهاداش
اْضايص تَليذ سا هكاتٕ آييي ًاهِاي  ِٚتهِ تػهَية ٍصيهش
ٚاسٍاهَساجتوايي هيسسذ هًٌٗذ هيًوايذ.

متن پيشنهادي

اٖتػادي ٍدسٖالة تشًاهِّهاي اٖتػهادي – اجتوهايي ٍ دسجْهت سْهى
ًياصّاي هادي ٍهًٌَي ٚهاسگش ٍضهشايف اٖتػهادي ٍاحهذّاي غهًٌتي
حذاٖل هضد سا ّش سا هتٌاسة تها اتًهاد خهاًَاس ٚهاسگش ٍسهكح تهَسم
ايمم ضذُ اص سَي تاً ٙهشٚضي تًييي ٍايمم ًوايهذ تهِ ايهي ايتثهاس
حذاٖل هضد يثاستست اصهثلُي  ِٚتذٍى تَجِ تِ هطخػهات جسهوي ٍ
سٍحيٚاسگش ٍ ٍيژگي ّاي ٚاس هحَ ضذُ تِ ٍي تًييي هيگشدد.
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پيصتيٌي ضذُ است.
هَاد  53ٍ 52هَاد جذيذي ّستٌذ  ِٚتِ لحال ًياص تِ آى تهِ
قشح پيصًَيس اؾاِْ ضذُ ٍ هادُ  81تٗشيثها" ّوهاى ههادُ
 41تِ ًحَي ٚاهلتش ٍ ديذگاّْاي جذيذتش هيتاضذ.

هادُ  : 60تِ ٚاسگشاًي  ِٚتهِ هَجهة ٖهشاسدادٍ ،يژگهي ّهاي ٚهاس يها هَاد هَسد ًههش هطهاتِ يٛهذيگ ش ّسهتٌذ ٍلهي تهشاي تًيهيي
هَاْٗت تًذي تِ هاهَسيتْاي خاسا اص هحل خهذهت ايهضام ههيضهًَذ ضشايف هاهَسيت حٕ هاهَسيت ٍاياب ٍرّاب ههاهَس ٍاؾهاِْ
ٚاس دسهذت هاهَسيت آييي ًاهِاي پيصتيٌي ضهذُ اسهت ٚهِ
َْٔالًادُ هأهَسيت تًلٕ هيگيشد.
توَجة تثػشُ تًييي خَاّهذ ضهذ  .ايهي تثػهشُ جهايگضيي
تثػشُ :
هٗشسات هشتَـ تِ اجشاي ايي هادُ تِ هَجة آيهييًاههِاي خَاّهذ تثػشُ ٖاًَى هَجَد گشديذُ است.
تَد  ِٚپس اص تاييذ ضَسايًالي ٚاس تِ تػَ ية ٍصيش ٚاس ٍاهَس اجتوهايي
ايي هادُ اؾاِْ ضذُ است ٍؾشٍست آى ٚاهم" سٍضي اسهت
خَاّذ سسيذ.
هادُ  : 61تِ هٌهَس تاهيي ضشايف تشاتهش تهشاي تشخهَسداسي اص اهٛاًهات ٍ تِ هٌهَس هواًًت اص يويٕ ضهذى اخهتمِ سهكح حهذاٖل
هادي ٍهًٌَي جاهًهِ ٍ جلهَگيشي اص يويهٕتشضهذى اخهتمِ سهكح ٍحذاٚثش هضدّا پيصتيٌي ضذُ است.
هضدّا دٍلت هٛلّ اسهت حهذاٚثش ههضد ٖاتهل پشداخهت دس تخطهْاي
اٖتػادي سا تًييي ًوايذ.
ايي هادُ تِ لحال ايٌ ِٛتِ دسستي اجشا ًطذُ ٍتشاي اْهضايص
حزِ هادُ
تَليذ ؾاتكِ هطخػي تذست ًذادُ ٍلزا ّوَاسُ تهِ غهَست
دسآهذ ٚاسگش هٌْاي اْضايص تَليهذ تهَدُ ،حهزِ ههيضهَد .
ٚاسگش ٍ ٚاسْشها خَد هيتَاًٌذ دسايي صهيٌِ تػوين تگيشًذ.
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رديف

متن فعلي

تثػشُ:1
ٍصاست ٚاسٍاهَس اجتوايي دستَسالًول ٍ آيييًاهِّهاي
اجشايي قشح اسصياتي هطهاَل ٚاسگاّْهاي هطهوَ ايهي
هادُ سا ً ِٚانش تش تًهذاد ٚهاسگشاى ٍتهاسيخ اجهشاي قهشح
است تًييي ٍ ايمى خَاّذ ٚشد.
تثػشُ:2
غمحيت هَسسات ٍاْشادي ٚهِ تهِ تْيهِ قشحْهاي
قثِٗ تٌذي هطاَل دسٚاسگاّْا هيپشداصًذ تايذ ههَسد تاييهذ
ٍصاست ٚاسٍاهَس اجتوايي تاضٌذ.
تثػهشُ :3اختمْهات ًاضهي اص اجههشاي قهشح قثٗهِتٌههذي
هطاَل تا ًهش ٍصاست ٚاس ٍاههَس اجتوهايي دسّيهأت حهل
اختمِ ٖاتل سسيذگي است.

متن پيشنهادي

داليل توجيهي

ايي تثػشُ ٍتثػشُ هادُ  62هطاتِاًذ

ايي تثػشٓ ّا ًيض هطاتٌْذ  .تٌْا تجاي ّيأت حل اختمِ ،
تثػشُ :
غمحيت هَسسات ٍاْشادي  ِٚتهِ تْيهِ قشحْهاي قثٗهِتٌهذي دادگاُ ٚاس تِ اختمِ سسيذگي هيٌٚذ.
هطاَل دسٚاسگاّْها ههي پشداصًهذ تايهذ ههَسد تاييهذ ٍصاست ٚهاس ٍاههَس
اجتوايي تاضذ.
تثػشُ:
اختمْات ًاضي اص اجشاي قشح قثِٗ تٌذي هطاَل تها ًههش ٍصاست
ٚاسٍاهَس اجتوايي دادگاُ ٚاس ٖاتل سسيذگي است.
تثػشُ :
اصتاسيخي  ِٚقشح اجشا هيضَد ٚاسْشها تايذ هاتِالتٓهاٍت احتوهالي
هضد ًاضي اص اجشاي قشح اسصياتي هطاَل سا تِ ٚاسگشاى تپشداصد.
هادُ  : 65قشحْاي قثِٗ تٌذي ٍاسصياتي هطاَل يمٍُ تش سيايت ًهام
اسصياتي هطاَل تايذ هتؿوي هطخػات صيش تاضذ:
ايي هادُ تِ لحال لضٍم آى دساستثاـ تا گًَگي تٌههين قهشح
الّ  :ضشح ضُل
قثِٗ تٌذي ٍاسصضياتي الصم است ٍاؾاِْ هيضَد.
ب  :اسصياتي هطاَل
ا  :ضشح ٍنيِٓ هتػذي ضُل
تثػشُ:
آييي ًاهِ اجشايي قشح قثِٗ تٌذي ٍاسصيهاتي هطهاَل ضهاهل ضهشح
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رديف

هادُ 52

متن فعلي

متن پيشنهادي

دسٚاسّاي سخت ٍصياىآٍس ٍصيشصهيٌي  ،سايات ٚهاس ًثايهذ
اص ضص سايت دس سٍص  36سايت دسّٓتِ تجاٍص ًوايذ.
تثػشُ :
ٚاسّههاي سههخت ٍصيههاى آٍس ٍصيشصهيٌههي توَجههة
آييي ًاهِاي خَاّذ تَد  ِٚتَسهف ضهَساي يهالي حٓانهت
ٍتْذاضت ٚاس ٍضهَسا يًالي ٚهاس تْيهِ ٍتهِ تػهَية ٍصساي
ٚاسٍاهَساجتوهايي ٍتْذاضههت ٍدسهههاى ٍآهههَصش پضضههٛي

ٍ گًَگي اجشاي هَاسد َْٔ تِ ٍسيلِ ضَسايًالي ٚهاس تْيهِ ٍتػهَية
ٍسپس تِ تاييذ ٍصيشٚاس ٍ اهَس اجتوايي خَاّذسسيذ.
هادُ  : 66تشاي ًهاست تش تْيِ ٍاجشاي قهشح قثٗهِتٌهذي ٍ اسصيهاتي
هطاَل دس ّش ٚاسگاُ ٚويتهِاي تهِ ًهام ٚويتهِ قثٗهِتٌهذي هطهاَل
تطٛيل هي گشدد  ِٚگهًَگي ٍنهايّ ٍ ايؿهاء ًٍحهَُ تطهٛيل آى
توَجة آييي ًاهِ هزَٚس دس هادُ َْٔ تًييي هيگشدد.
هادُ  : 67پيص ًَيس قشحْاي تْيِ ضذُ تايذ تهشاي تاييهذ تهِ ٍصاست
ٚاس ٍ اهَس اجتوايي اسسا گشدد .قشحْاي هزَٚس نشِ ي ٙهاُ هَسد
سسيذگي ٖشاس گشْتِ ٍ ًسثت تِ آى ايمم ًهش هيگشدد.
هههادُ ٚ : 68اسگاّْههاي هطههوَ اجههشاي ًهههام اسصيههاتي هطههاَل ٍ
قثِٗ تٌذي هطاَل هيتَاًٌذ سسسا" تَسف ٚاسضهٌاس اسصيهاتي هطهاَل
اًتخاتي خهَد اٖهذام تهِ تْيهِ قهشح ًوايٌهذ ٍيها اص ٍصاست ٚهاس ٍاههَس
اجتوايي دسخَاسهت هًشْهي ٚاسضهٌاس ًوايٌهذ.دسّشحها غهمحيت
ٚاسضٌاساى اسصضياتي ٍقثِٗ تٌهذي هطهاَل تايهذ تهِ تاييهذ ٍصاست ٚهاس
ٍاهَس اجتوايي تشسذ.
هادُ  : 69هذيشيت ٍ ساصهاى ٚهاسگشي ٚاسگاّْهاي هطهوَ هسه َ
حسي اجشا ٍ جاسي ًگاّذا ضتي قشحْاي قثِٗتٌذي هطاَل ّستٌذ.
هادُ  : 71دسٚاسّاي سخت ٍصياىآٍس ٍصيشصهيٌي سهايات ٚهاس ًثايهذ اص
ضص سايت دس سٍص ٍ 36سايت دسّٓتِ تجاٍص ٌٚذ.
تثػشُ:
ٚاسّاي سخت ٍصياىآٍس ٍصيشصهيٌي توَجة آيهييًاههِاي خَاّهذ
تَد  ِٚتَسف ضَساي يالي حٓانت ٍ تْذاضت ٚاس ٍضَساي يالي ٚهاس
تْيهِ ٍتهِ تػهَية ٍصساي ٚهاس ٍ اههَس اجتوهايي ٍتْذاضهت ٍدسههاى
ٍآهَصش پضضٛي خَاّذسسيذ.
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داليل توجيهي

ايي هَاد تِ لحال هطهخع ضهذى گهًَگي اجهشاي قهشح
قثِٗ تٌذي هطاَل ٍٍنيِٓ ٚاسْشهاياى دس ههَسد تْيهِ قهشح
ٍاسسهها آى تههِ ٍصاست ٚههاس ٍاهههَس اجتوههايي ٍ ٍنيٓههِ
ساصهاًْاي هشتَـ دس ٍصاست ٚاس تِ ٖاًَى ٖثلي اؾهاِْ ضهذُ
است.

ايي هادُ تِ ٖاًَى ٚاس اؾاِْ ضذُ است صيشا ؾشٍست ايجهاب
هي ٌٚذ ٍ ِٚنيِٓ هذيشيت ٍٚويتِّاي قثِٗتٌذي هطاَل ٍ
ساصهاًْاي ٚاسگشي دسايي صهيٌِ هطخع ضَد.

هادُ ٖاًًَي ٍتثػشُ آى تذٍى تُييشاست.

جداول مقايسهاي حاوي داليل اصالحات پيشنهادي
رديف

هادُ54

هادُ56

هادُ60

متن فعلي

متن پيشنهادي

خَاّذ سسيذ.
ٚاس هتٌاٍب ٚاسي است ًَ ِٚيا" دسسايات هتهَالي اًجهام
ًوههيياتههذ .تلٛههِ دس سههايات هًيٌههي اص ضههثاًِسٍص اًجههام
هيگيشد.
تثػشُ :
َْاغل تٌاٍب ٚهاس دس اختياسٚهاسگش اسهت ٍ حؿهَس اٍ
دسٚاسگاُ الضاهي ًيست .دسٚاسّاي هتٌهاٍب سهايات ٚهاس ٍ
َْاغل تٌاٍب ًٍيض ٚهاس اؾهاْي ًثايهذ اصٌّگهام ضهشٍو تها
خاتوِ جوًا" اص  15سايت دسضثاًِ سٍص تيطتش تاضذ.
سايت ضشٍو ٍخاتوِ ٚاس ٍَْاغل تٌاٍب تا تَإْ قهشْيي
ًٍَو ٚاس ٍيشِ ٚاسگاُ تًييي هيگشدد.

داليل توجيهي

ايي هادُ ٍتثػشُ آى حزِ هيضَد.
صيشا هذت  15سهايت تسهياس صيهاد اسهتٍ .اًگْهي َْاغهل
هتٌاٍب دس اختياس ٚاسگش ًيسهت تلٛهِ تشاسهاس ًهَو ٚهاس دس
اختياس ٚاسْشهاست  .حؿَس ٚاسگش دس هذت اًجام ٚهاس الضاههي
است ٍّشگًَِ تُييش دس تٌاٍب ٍ َيشُ تستگي تهِ ًهَو ٚهاس
داسد تشايي اساس تْتش است هٗشسات خاغي تشاي ايي ٚاسّها
تٌهين گشدد.

ايي تثػشُ اؾاِْ ضذُ است صيشا دس يول ًَتهتٚهاسيّهاي
تثػشُ :
ٚاسگشاًي ًَ ِٚتت گشدش ٚاسضاى قهَالًيتهش اص  8سهايت ٍ يها هتٓاٍت ٍهختلٓهي ٍجهَد داسد ٚهِ الصم اسهت تٛليهّ آًْها
قَالًي تش اص يّٓ ٙتِ تاضذ ًيض ٚاسگش ًَتت ٚاس تلٗهي ههيگشدًهذ ٍاص سٍضي ضَد.
هضاياي ًَتت ٚاسي استٓادُ هيٌٌٚذ.
ٚاسگشي  ِٚدس قَ ههاُ تهِ قهَس ًهَتتي ٚهاس ههيٌٚهذ هادُ ٚ : 74اسگشاًي ٚهِ تهِ اٖتؿهاي ًَتهت ٚهاسي گهشدش ٚاسضهاى هههادُ تُييههش ياْتههِ اسههت صيههشا هههادُ هَجههَد دس يوههل تهها
ًٍَتت ّاي ٚهاس ٍي غهثح ٍ يػهش ٍاٖهى ههيضهَد  10 .دسّٓتِ غهثح ،يػهش ٍضهة ههيتاضهذ  %15يهمٍُ تهش ههضد تًٌهَاى پيچيذگي ّايي سٍتشٍ تَدُ ٍَالثا" اضهتثاّاتي دس هحاسهثِ س
هيداد.
دسغذت ٍ ٌاًچِ ًَتت ّا د س غهثح  ،نْهش ٍضهة ٖهشاس َْٔالًادُ ًَتت ٚاسي دسياْت خَاٌّذ ٚشد.
گيشد  15دسغذ ٍ دس غَستي ِٚتِ غثح ٍضة يها يػهش ٍ
ضة تيٓتذ  %22/5يمٍُ تهش ههضد تهِ يٌهَاى ْهَٔالًهادُ
ًَتتٛاسي دسياْت هيداسد.
اسجاو ٚاساؾاْي تا تطهخيع ٚاسْشهها تهِ ضهشـ پشداخهت هادُ  : 78دسهَاسد ريل اسجاو ٚاس اؾهاْي تهِ تطهخيع ههذيش ٚاسگهاُ تشخي اص حَاد ٍ تخشية ٍ ضايات ًاضي اص صلضلِ ٍ سهيل سا
اؾاِْ ٚاس(هَؾَو تٌذ ب هادُ  ٍ )59تشاي هذتي  ِٚتهشاي تٌْا تِ هذت هَسد ًياص ٍ تِ هٌهَس سْى ٍؾى َيشيادي هجاص هيتاضذ .هي تَاى تِ ٍسيلِ ٚاسگشاى ديگش سْى ٚهشد ٍ لهزا ههذت ايهي
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متن فعلي
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داليل توجيهي

اؾاِْ  6سايت تيطتش تشاي ٚاسگش جآًشسا خَاّذ تَد.

هٗاتلِ تا اٍؾاو ٍاحهَا ريهل ؾهشٍست داسد هجهاص اسهت جلَگيشي اص حَاد ٖاتل پيص تيٌي يا تشهين خساسات ًاضي اص حهَاد
ٍحذاٚثش اؾاِْ ٚاسي هَؾَو ايهي ههادُ  8سهايت خَاّهذ هزَٚس  ،ايادُ ًْاليت ٚاسگاُ ٍ آههادُ سهاصي ٚاسگهاُ تهِ هٌههَس تهذاٍم
ًْاليت ٚاسگاُ ٍجلَگيشي اص ؾايىضذى هَاد تَليذي
تَد (هگش دسهَاسد استثٌايي تا تَإْ قشْيي )
هادُ  : 79هذت اؾاِْ ٚهاسي دسههَاسد ههادُ ْهَٔ تهيص اص  6سهايت
الّ :جلَگيشي اص حَاد ٖاتل پيصتيٌي ٍ يا
ًخَاّذ تَد .هگش دسهَاسد استثٌايي ٍ تاتت ايهي اؾهاِْٚهاس  50دسغهذ ايي هادُ تِ لحال ؾشٍست اؾاِْ ضذُ است.
تشهين خساستي ً ِٚتيجِ حَاد هزَٚس
يمٍُ تش هضد يادي پشداخت هيضَد.
تاضذ.
ب  :ايادُ ًْاليت ٚاسگاُ دسغَستي ًْ ِٚاليهت ههزَٚس تهِ
يلت تشٍص حادثِ يا اتٓأ قثيًي  ،سيل  ،صلضلِ ٍيها اٍؾهاو
احَا َيش ٖاتل پيصتيٌي ديگش ٖكى ضذُ تاضذ.
تثػشُ :1
پس اص اًجهام ٚهاس اؾهاْي دس ههَاسد ْهَٔ ٚ ،اسْشهها
هٛلّ است حذاٚثش نشِ هذت  48سايت هَؾهَو سا تهِ
اداسُ ٚاس ٍاههَس اجتوهايي اقهمو دّهذ تها ؾهشٍست ٚهاس
اؾاْي ٍ هذت آى تًييي ضَد.
تثػشُ :2
دسغَست يذم تاييذ ؾهشٍست ٚاساؾهاْي تَسهف اداسُ
ٚهاس ٍاهَساجتوهايي هحههلٚ ،اسْشهها هٛلههّ تهِ پشداخههت
َشاهت ٍخساست ٍاسدُ تِ ٚاسگش خَاّذ تَد.
هادُ63

هذت ٚاس ٚاّص ياْتِ است.

تثػشُ دٍ الصم تِ ًهش ًوي سسذ ،صيشا ؾشٍست سْى هطٛمت
ٚاسگاُ ٚاسْشها ٍٚاسگش تْتش تطخيع هيدٌّهذ تها اداسُ ٚهاس،
ٍاًگْي ٍٖتي ٚاسگش تا سؾايت ههذتي ٚاسٌٚهذ ٚاسْشهها هِ
َشاهتي تايذ تپشداصد.
( 11هادُ  : 83سٍصّاي تًكيل سسوي يثاستٌذاص:
يههمٍُ تًكههيمت سسههوي ٚطههَس سٍصٚههاسگش
دس صهيٌهِ ايهي ههادُ يهادآٍسهي ضهَد تهاٌَٚى دس ٖهاًَى ٚهاس
اسديثْطت ) ًيض جضء تًكيمت سسوي ٚاسگشاى هحسهَب  22تْوي سٍص پيشٍصي اًٗمب اسمهي ايشاى ،ييذ ًَسٍص ،ييهذ ٖشتهاى ،تًكيمت سسوي رٚش ًطذُ ٍتٌْا تِ سٍص  11اسديثْطت اٚتٓا
هيضَد.
ييذ َذيش ،سٍص هثًث حؿشت سسهَ (ظ)ً ،يوهِضهًثاى ،سٍص ياضهَسا ،ضذُ است ٍلي دس اغمحات جذيذ سٍصّاي تًكيمت سسهوي
 21هاُ هثاس٘ سهؿاىْ12 ،شٍسديي ،سٍصجوَْسي اسهمهي ايهشاى13 ،
دسٖاًَى رٚش ضذ ٍلي َى تًذاد آًْاصياد تَد تًهذادي اص آًْها
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رديف

هادُ64

هادُ65

هادُ66
هادُ69

سديّ

سديّ

متن فعلي

هشخػهي اسههتحٗاٖي سههاالًِ ٚهاسگشاى تااسههتٓادُ اص هههضد
ٍحَٗٔ ٍاحتساب ْاس سٍص جوًِ جوًا" يه ٙههاُ اسهت.
سايش سٍصّاي تًكيل جضء ايام هشخػي هحسَب ًخَاّهذ
ضذ .تشاي ٚاس ٚوتش اص ي ٙسا هشخػي هضتَس تِ ًسهثت
هذت ٚاس اًجام ياْتِ هحاسثِ هيضَد.
هشخػههي سههاال ًِ ٚههاسگشاًي ٚههِ تههِ ٚاسّههاي سههخت ٍ
خكشًا٘ ٍصياى آٍس اضتُا داسًذ ّٓ 5تِ هيتاضذ .اسهتٓادُ
اص ايههي هشخػههي حتههياالهٛههاى دس دٍ ًَتههت ٍ دسپايههاى
ّشضطواُ ٚاس غَست هيپزيشد.
ٚاسگش ًوي تَاًذ تيص اص  9سٍص اص هشخػي سهاالًِ خهَد سا
رخيشُ ٌٚذ .
هيههضاى هشخػههي اسههتحٗاٖي ٚههاسگشاى ْػههلي تشحسههة
هاّْاي ٚاسٚشد تًييي هيضهَد .دسغهَست اخهتمِ تهيي
ٚهاسگش ٍ ٚاسْشهها ًههش اداسُ ٚههاس ٍاههَس اجتوهايي هحههل
الصماالجشاست.
دسغَست ْسخ يا خاتوِ ٖهشاسداد ٚهاس يها تاصًطسهتگي يها
اصٚاساْتادگي ٚلهي ٚهاسگش ٍ يها تًكيهل ٚاسگهاُ هكالثهات
هشتهَـ تهِ ههذت هشخػههي اسهتحٗاٖي ٚهاسگش تههِ ٍي ٍ
دسغَست َْت اٍ تِ ٍسثِ اٍ پشداخت هيضَد.
هشخػي ٍ تاسداسي ٍ صايواى صى جوًا"  90سٍص اسهت ٚهِ
حتي االهٛاى  45سٍص اص ايي هشخػي تايذ پهس اص صايوهاى
هَسد استٓادُ ٖشاس گيشد .تشاي صايوهاى تَاههاى  14سٍص تهِ
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ْشٍسديي ،سٍص  29اسٌٓذسٍص هلي ضذى غًٌت ًٓت 11 ،اسديثْطت سٍص ٚاستِ ضذ ٍاص 25سٍص تِ 13سٍصٚاّص ياْت.
اٍ هاُ هِ ييذ ٚاسگشاى .
هادُ  : 84هشخػي استحٗاٖي ساالًِ ٚهاسگشاى تها اسهتٓادُ اص ههضد  25تاتَجِ تِ تاالتَدى هيضاى هشخػهي ّها ٍتًكهيمت دس ٖهاًَى
سٍص ٚاسي است .سٍصّهاي جوًهِ ٍسهايش سٍصّهاي تًكيهل جهضٍ ايهام ٍتاثيش هٌٓي آى دس سًٍهذ تَليهذ ٍهيهضاى هحػهَ ٍ اصسهَي
هشخػي هحسَب ًوهيضهَد .تهشاي ٚهاس ٚوتهش اص يه ٙسها ههذت ديگش ًاسؾايتي هذيشاى ٍ ٚاسآْشيٌاى هذت هشخػهي ٚهاّص
ياْتِ است.
هشخػي تِ ًسثت هذت ٚاس اًجام ياْتِ هحسَب هيضَد.
هادُ  : 85هذت هشخػي استحٗاٖي ٚاسگشاًي  ِٚتهِ ٚاسّهاي سهخت اين اص ٚاسّاي هًوَليٚ ،اسّاي سختٍصيهاىآٍس هحاسهثات
ٍصياى آٍس اضتُا داسًذ  30سٍص ٚاسي اسهت .اسهتٓادُ اص ايهي هشخػهي اًجام ياْتِ ًطاى هي دّهذ جوهى تًكهيمت هشخػهيّها دس
سا  125سٍص است.
حتياالهٛاى دس دًٍَتت اًجام هيياتذ.
هادُ ٚ : 86اسگش ًوهيتَاًهذ تهيص اص  5سٍص هشخػهي سهاالًِ خهَد سا دسهَسد ايي هادُ هذت رخيشُ ٚاّص ياْهت تها ٚهاسگشاى تهِ
هيضاى تيطتشي اص هشخػي استٓادُ ٌٌٚذ.
رخيشُ ًوايذ.
هادُ  : 88هيضاى هشخػي استحٗاٖي ٚاسگشاى ْػلي تشحسة هاّْهاي ايي هادُ تٓاٍتي ًذاسد ٍهطاتِ هادُ هَجَد اسهت اص آًجها ٚهِ
هػالح ٚاسگاُ ًٍياص تهِ ٚهاسگش سا ٚاسْشهها تْتهش اص اداسُ ٚهاس
ٚاسٚشد ٚاسگش تًييي هيضَد.
ههادُ  : 89تهاسيخ اسهتٓادُ اص هشخػهي اسهتحٗاٖي تها تَاْهٕ ٚاسْشهها تطخيع هي دّذ ،لهزا اسجهح آى اسهت ٚهِ قهشْيي تَاْهٕ
ًوايٌذ .
ٍٚاسگش تًييي هيگشدد.
هادُ  : 92دس غَست ْسخ يا خاتوهِ ٖهشاسداد ٚهاس يها تاصًطسهتگي يها
اصٚاساْتادگي ٚلي ٚاسگش يا تًكيل ٚاسگهاُ هكالثهات هشتهَـ تهِ ههذت
هشخػي اسهتحٗاٖي ٚهاسگش تهِ ٍي ٍ دسغهَست ْهَت اٍ تهِ ٍسثهِ اٍ
پشداخت هيضَد.
هادُ  : 97هشخػهي تهاسداسي ٍصايوهاى ٚهاسگشاى صى جوًها"  120سٍص هادُ ٍتثػشُ آى هطاتِاًذ ٍلي يمٍُ تهش تَاههاى قهَالًي ٍ
سخت ضذى صايواى ٍاْهضايص تًهذاد ْشصًهذاى دس ًهشگشْتهِ
است  60 ِٚسٍص آى تًذاص صايواى استٓادُ خَاّذ ضذ.
ضذُ است
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هشخػي اؾاِْ هيضَد .
تثػشُ :1
پس اص پاياى هشخػي صايواى ٚاسگش صى تِ ٚاس سهاتٕ
خَد تاص ههي گهشدد ٍايهي ههذت تها تاييهذ سهاصهاى تهاهيي
اجتوايي جضء سَاتٕ خذهت ٍي هحسَب هيضَد
تثػشُ :2
حَٗٔ ايام هشخػي صايواى قثٕ هٗشسات ٖاًَى تاهيي
اجتوايي پشداخت خَاّذ ضذ
دسٚاسّايي  ِٚتًلت هاّيت آى يا ضشايكي ٚهِ ٚهاس دسآى
اًجههام هههي ياتههذ تههشاي سههمهتي يهها اخههمٔ ٚههاسآهَصاى
ًٍَجَاًاى صياى آٍس است .حذاٖل سي ٚهاس  18سها توهام
خَاّذ تَد .تطخيع ايي اهش تا ٍصاست ٚهاس ٍاهَساجتوهايي
است.
تثػشُ:1
پيطٌْادات ضَسا تِ تػَية ٍصيشٚاس ٍاههَس اجتوهايي
سسيذُ ٍضَسا دسغَست لضٍم ههيتَاًهذ تهشاي تْيهِ قهشح
آييي ًاهِ ّاي هشتَـ تِ حٓانت ٚهاسگشاى ٍسهايش ٍنهايّ
هشتَـ تِ ضَسا ٚويتِ ّاي تخػػي هشٚة اصٚاسضٌاسهاى
تطٛيل دّذ.
تثػشُ:2
آييي ًاهِ داخلي ضَسا تا پيطهٌْاد ضهَسايًالي حٓانهت
ٌْي تِ تػَية ٍصيشٚاسٍاهَس اجتوايي خَاّذسسيذ.
تثػشُ:3
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تثػشُ :1
دسههَسد سههختي صايوههاى ٍ صايوههاى تَاهههاى ٍتيطههتش اص آى هههذت
هشخػي  15سٍص اؾاِْ خَاّذ ضذ.
تثػشُ :2
اخشاا ٚاسگشاى صى دس دٍساى هشخػي تهاسداسي ٌٍّگهام ضهيشدادى
قٓل هوٌَو است.
حزِ هادُ

داليل توجيهي

 .1دٍ تثػشُ هادُ  76حزِ هيضَد َى هشتهَـ تهِ
ٖاًَى تاهيي اجتوايي است.
 .2دٍتثػشُ تِ هادُ  96اؾاِْ هيضَد.

ايههي هههادُ تههاٌَٚى تههِ ًحههَ هكلههَب اجههشا ًطههذُ دس
هٗاٍلِ ًاهِ ّاي  6 ٍ 5سهاصهاى تهييالوللهي ٚهاس ًيهض ٌهيي
هَؾَيي پيص تيٌي ًطذُ ٍاًگْي تطخيع دٖيٕ ايهي اههش
هطٛل است لزا حزِ ضذ.

تكَسي ِٛهمحهِ هي ضَد دس قشح جذيذ ًوايٌذگاى ٚاسگشاى
تثػشُ:1
اًتخاب ًوايٌهذگاى ٚاسْشهايهاى ًٍوايٌهذگاى ٚهاسگشاى تهِ ٍسهيلِ ٍ ٚاسْشهاياى تايذ تِ ٍسيلِ تطٛلْاي ْشاگيش اًتخاب ضَد.
ايي تثػشُ اؾاِْ ضذُ است ٍلي تثػشُ ّهاي تًهذي هشتهَـ
تطٛلْاي ْشاگيش ٚاسْش هايي ٍٚاسگشي اًجام هيياتذ.
تِ ٚويتِ ّاي تخػػي هطاتِ ّستٌذ.
تثػشُ:2
ضَسا تِ هٌهَستْيِ هٗشسات ايوٌهي ٍتْذاضهت ٚهاس ٍاًجهام سهايش
ٍنايٓي  ِٚدسايي ٖاًَى تًييي گشديذُ اسهت ٚويتهِّهاي تخػػهي
هشٚة اصٚاسضٌاساى سضتِّاي هختلّ ٌْي تطٛيل خَاّذضذ.
تثػشُ :3
آييي ًاههِ داخلهي ضهَسا تها پيطهٌْاد ضهَسايًالي حٓانهت ٌْهي ٍ
تْذاضت ٚاس تِ تػَية ضَساي هزَٚس سسهيذُ ٍ تهِ تاييهذ ٍصيهش ٚهاس
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اًتخههاب اسههاتيذ داًطههگاًُ ،وايٌههذگاى ٚههاسگشاى ٍ ٍاهَس اجتوايي خَاّذ سسيذ.
ًوايٌذگاى ههذيشاى هكهاتٕ دسهتَسالًوليخَاّهذ تهَد ٚهِ
تَسههف ضههَسايًالي حٓانههت ٌْههي تْيههِ ٍ تههِ تػههَية
ٍصيشٚاسٍاهَساجتوايي خَاّذسسيذ.
اضخاظ حٗيٗي ٍحٗهَٖي ٚهِ تخَاٌّهذ ٚاسگهاُ جذيهذي هادُ ٚ :108ليهِ اضهخاظ حٗهَٖي يها حٗيٗهي ٚهِ تخَاٌّهذ ٚاسگهاُ
احهذا ٌٌٚههذ ٍيهها ٚاسگاّْهاي هَجههَد سا تَسههًِ دٌّههذ .جذيذي احذا ًوايٌذ ٍيا ٚاسگاّْاي هَجَد سا تَسهًِ دٌّهذ هٛلٌٓهذ
هٛلٌٓذ تذٍا" تشًاهِ ٚاس ًٍٗطِ ّاي سهاختواًي ٍقشحْهاي ٚليِ هٗشسات ٍ آيييًاهِ ّاي ايوٌي ٍ تْذاضت ٚهاس سا ٚهِ هشتهَـ تهِ
ههَسدًهش سا اص لحهال پهيص تيٌههي دساههش حٓانهت ٌْههي ٍ سضتِ ًْاليت خَد تاضذ سيايت ًوايٌذ.
تْذاضهت ٚهاس تهشاي انْهاسًهش ٍتاييهذ ٍصاست ٚهاس ٍاههَس
اجتوايي اسسا داسًذٍ .صاست ٚاس ٍاهَس اجتوهايي هَنهّ
است ًهشات خَد سا نشِ هذت ي ٙهاُ ايمم ًوايذ.
تْشُ تشداسي اص ٚاسگاّْاي هضتَس هٌَـ تِ سيايت هٗهشسات
حٓانتي ٍ تْذاضتي خَاّذ تَد.
هادُ  :109تِ هٌهَس اجشاي ْشايٌذ احذا ٚاسگاّْا اص سهَي اضهخاظ
حٗيٗي يا حَٖٗيً ،هاست تشاجشاي هٗشسات تْذاضتي ٍايوٌي ههَسًهش،
هَسساتي تحت يٌَاى هَسسهِ خهذهات ٚاسضٌاسهي هشتهَـ تطهٛيل
خَاّذ ضذ ٍٚليِ ٍنايٓي ٚهِ دسايهي ٖهاًَى جْهت سيايهت هٗهشسات
تْذاضتي ٍ ايوٌي پيص تيٌي گشديذُ است تايذ تِ تاييذ ايهي هَسسهات
تشسذ.
تثػشُ :
آييي ًاههِ گهًَگي تاسهيس ايهي هَسسهات تَسهف ٍصاست ٚهاس
ٍاهَساجتوايي تْيِ ٍپس اص تاييذ ضَساي يالي ٚاس تهِ تػهَية ّيهأت
ٍصيشاى خَاّذسسيذ.
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تثػشُ اًتخاب ًوايٌهذگاى ٚهاسگشاى ٍٚاسْشهايهاى اص قشيهٕ
تطههٛلْاي ْشاگيههش هشتههَـ اًجههام هههي ياتههذ ٍ ًيههاصي تههِ
دستَسالًول ًذاسد ٍلزا ايي تثػشُ حزِ هيضَد.
ّذِ ايي دٍهادُ هطاتِ است ٍ آى اجشاي هٗهشسات حٓانهت
ٍتْذاضهت ٚهاس اسهت.الٌْايهِ دس ههادُ ٍ 87نهايٓي هتَجههِ
ٍصاست ٚاس ٍاهَس اجتوايي ساختِ است ٚهِ هشتهَـ تهِ يهٙ
ساختاس ٌْي اسهت ٍ تايهذ ٚويتهِ خهاظ تهشاي اًجهام ايهي
ٍنايّ پيصتيٌي ضَد.

اص آًجا ٍ ِٚصاست ٚاس ٍاهَساجتوايي ٍ اداسُ ٚل تاصسسي ٚهاس
اقميات الصم ٍ ٚاْي ٍتخػهع هَسدًيهاص سا ًذاسًهذ ًٍثايهذ
ي ٙساصها ى دٍلتي دسگيش ايهي اههش ضهَد لهزا تطهٛيل يهٙ
ٌيي ٚويتِ ّا ٍ ساصهاًْايي تشاي اًجهام ايهي ٍنهايّ الصم
ٍؾشٍسي است.
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ٚاسْشهايههاى هٛلٌٓههذ پههيص اصتْههشُتههشداسي اص هاضههيٌْا
ٍدسههتگاّْا اتههضاس ٍلههَاصهي ٚههِ آصهههايص آًْهها هكههاتٕ
آييي ًاهِ ّاي هػَب ضهَسايًالي حٓانهت ٌْهي ؾهشٍسي
ضٌاختِ ضذُ اس ت آصهايطْاي الصم سا تَسف آصهايطهگاّْا
ٍهشاٚض هَسد تاييذ ضَسايًالي حٓانت اًجهام دادُ ٍههذاس٘
هشتَـ سا حٓم ٍ يً ٙسهخِ اص آًْها سا تهشاي اقهمو تهِ
ٍصاست ٚاسٍاهَساجتوايي اسسا ًوايٌذ.

هادُ ٚ :111ليِ اضخاظ حٗيٗي يا حَٖٗي ٚ ِٚاسٌٚاًي سا دساسهتخذام
داسًذ ٍ ًيضٚليِ خَيصْشهاياى هٛلٌٓذ تيص اص تْشُتشداسي اص هاضهيٌْا،
دستگاّْا ٍاتضاسآالت هَسدًياص ،آصهايص ّاي الصم سا تَسهف هَسسهات
خذهاتي هزَٚس دسههادُ  108اًجهام دادُ ٍههذاس٘ هشتهَـ سا حٓهم ٍ
دسهَاسد لضٍم تِ تاصسساى ٚاس اسايِ دٌّذ.

هَؾههَو دٍ هههادُ هطههاتِ اسههت .الٌْايههِ دس قههشح تجههاي
آصهايطگاّْاي هختلّ اص هَسسات خذهاتي اسهتٓادُ ضهذُ ٍ
هذاس٘ لضٍها" تِ تاصسساى ٚاس اسايِ ههيضهَد ٍاسسها آى تهِ
ٍصاست ٚاس تيٓايذُ است.

ٚليهِ اضهخاظ حٗيٗههي يها حٗهَٖي ٚههِ تخَاٌّهذ لههَاصم
حٓانههت ٌْههي ٍتْذاضههتي سا ٍاسد يهها تَليههذ ٌٌٚههذ تايههذ
هطخػات ٍسايل سا حسة هَسد ّوشاُ تا ًوًَهِّهاي آى
تِ ٍصاست ٚاس ٍاهَس اجتوهايي ٍ ٍصاست تْذاضهت ٍدسههاى
ٍآهَصش پضضٛي اسسا داسًذ ٍ پس اص تاييذ تِ سهاخت يها
ٍاسدٚشدى ايي ٍسايل اٖذام ًوايٌذ.
ٚليِ ٍاحذّاي هَؾَو هادُ  85ايي ٖاًَى  ِٚضهاَليي دس
آًْا تِ اٖتؿاي ًَو ٚاس دسهًشؼ تشٍص تيواسي ْاي ًاضي اص
ٚاس ٖشاس داسًذ تايذ تشاي ّوِ اْشاد هزَٚس پشًٍهذُ پضضهٛي
تطهٛيل دٌّههذ ٍحههذاٖل سههالي يهه ٙتههاس تَسههف هشاٚههض
تْذاضتي دسهاًي اص آًْا هًايٌِ ٍ آصهايطْاي الصم سا تًول
آٍسًذ ًٍتيجِ سا دس پشًٍذُ هشتَقِ ؾثف ًوايٌذ.

هادُ ٚ :112ليِ اضخاظ حٗيٗي يا حَٖٗي  ِٚتخَاٌّذ ٍسايل ايوٌهي
ٍتْذاضت ٚاس سا ٍاسد يها تَليهذ ًوايٌهذ تايهذ هطخػهات ايهي لهَاصم سا
حسة هَسد ّوشاُ تا ًوًَِاي اص آى سا تِ هَسسات خهذهات تْذاضهتي
ٍايوٌي هزَٚس دس ههادُ  108اسسها ٍ پهس اص تاييهذ آى هَسسهِ تهِ
تَليذ ٍياٍاسدٚشدى آى اٖذام ًوايٌذ.

دسايي ههادُ ًيهض تجهاي ٍصاست ٚهاسٍاهَس اجتوهايي ٍ ٍصاست
تْذاضت ٍدسهاى آهَصش پضضٛي  ِٚهوٛي است دستخَش
تَ سٍٚشاسي ضَد ٍجٌثِ ٌْهي آى ضهٌاختِ ًطهَد اص هَسسهِ
خذهات  ِٚدس قهشح تهذيي هٌههَس پهيصتيٌهي ضهذُ اسهت
استٓادُ هي ضَدٍ .سايل ايوٌي ٍتْذاضت ههَسدًهش تهِ آًجها
اسايِ هيگشدد.
دٍهادُ اص لحال هذلَ ّهذِ هطهاتْي داسًهذ ٍلهي دس قهشح
اهٛاى اًتٗا ايي ٖثيل ٚهاسگشاى تهِ هحلهي ٚهِ دس هًهشؼ
خكش ًثاضٌذ پيص تيٌي ضذُ است ؾوٌا" قهي ههذت اًتٗها
ٚاسگشاى هضد ٍحَٗٔ آًاى تُييش ًخَاّذ ٚشد صيشا ايي اًتٗها
ًاضي اص ضشايف ٍ اٍؾاو ٍاحَا ٚاسگاُ است ٍ ٚهاسگش دس آى
ًٗطي ًذاسد .ؾوٌا" هٓاد تثػهشُ  1دس ههادُ جذيهذ گٌجاًهذُ
ضذُ است.
هٗشسات ايي هادُ دس قشح تا تثػشُ هادُ  93هطاتِ است.

هادُ ٌ :114اًچِ ّشي ٙاص ٚاسٌٚاى ٚاسگاّْهاي هَؾهَو ههادُ 104
ايي ٖاًَى هذيي ضًَذ  ِٚتِ تيواسي ًاضهي اص ٚهاس هثهتم ضهذُ ٍ يها
دسهًشؼ اتتمست يا تاصسس ٚهاس يها ٚويتهِ ايوٌهي ٍ تْذاضهت ٚهاس
ٚاسگاُ ٌيي تطخيع دٌّذ ٚ ِٚاسگشاًي دسهًشؼ تيواسيْاي ًاضهي
اص ٚاس ٖشاس داسًذ ٚاسْشها يا هذيشهس َ ٚاسگاُ هٛلٌٓهذ پهس اص هًايٌهِ
پضضٛي ٚاسگشاى اص سَي پضضٛاى تهاهيي اجتوهايي ،تهشاي ّشيه ٙاص
آًاى پشًٍذُ پضضٛي تطٛيل دادُ ٍحذاٖل سالي ي ٙتاس ههَسد آصههايص
ٖشاس دٌّذ .ؾوٌا" ٚاسْشها يا هذيش هس َ ٚاسگهاُ هَنٌٓهذ ًسهثت تهِ
اًتٗا آًاى تِ هحل ديگش تذٍى ٚسش هضد ٍ حَٗٔ آًاى اٖذام ٌٚذ
تِ هٌهَس جلة هطاسٚت ٚاسگشاى ًٍهاست تش حسي اجهشاي هادُ  :115تِ هٌهَس جلة هطاسٚت ٚاسٌٚاى ًٍهاست تشحسهي اجهشاي ايي دٍ هادُ اصلحهال ّهذِ هطهاتِاًهذ ٍلهي سهاصهاًْاييٚهِ
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هادُ96

متن فعلي

هٗشسات حٓانتي ٍتْذاضت دس هحيف ٚاس ٍپهيصگيهشي اص
حههَاد ٍتيواسيْهها دس ٚاسگاّْههايي ٚههِ ٍصاست ٚههاسٍاهَس
اجتوههايي ٍ ٍصاست تْذاضههت ٍدسهههاى آهههَصش پضضههٛي
ؾشٍسي تطخيع دٌّذ ٚويتهِ حٓانهت ٍ تْذاضهت ٚهاس
تطٛيل خَاّذ ضذ.
تثػشُ:1
ٚويتِ ههزَٚس اص اْهشاد هتخػهع دس صهيٌهِ حٓانهت
ٌْي ٍتْذاضت ٚاسٍاهَس ٌْي ٚاسگاُ تطٛيل هيضَدٍاصتيي
ايؿههاء دًٍٓشضههخع ٍاجههذ ضههشايكي ٚههِ هههَسد تاييههذ
ٍصاستخاًِ ّاي ٚاس ٍاهَساجتوايي ٍتْذاضت دسهاى آههَصش
پضضٛي تاضٌذ تًييي هيگشدًذ ٍ ِٚنيٓهِ ضهاى تشٖهشاسي
استثاـ هياى ٚويتهِ ههزَٚس تها ٚاسْشهها ٍ ٍصاست ٚهاسٍاهَس
اجتوايي ٍتْذاضت ٍ تْذاسي ٍ آهَصش پضضٛي هيتاضذ.
تِ هٌهَس اجشاي غحيح ايي ٖاًَى ٍؾَاتف حٓانت ٌْهي،
اداسُ ٚل تاصسسي ٚاس ٍصاست ٚاس ٍاهَساجتوايي تها ٍنهايّ
ريل تطٛيل هيضَد:
الّ ً :هاست تش اجشاي هٗشسات ًهانش تهِ ضهشايف ٚهاس تهِ
ٍيههژُ هٗههشسات حوههايتي هشتههَـ تههِ ٚاسّههاي سههخت
ٍصياى آٍسٍخكشًا٘ ،هذت ٚاس ،هضد ٍ سْاُ ٚهاسگش  ،اضهتُا
صًاى ٍٚاسگشاى ًَجَاى.
ب ً :هههاست تشاجههشاي غههحيح هٗههشسات ٖههاًَى ٚههاس ٍ
آيييًاهِّاٍدستَسالًول ّاي هشتَـ تِ حٓانت ٌْي .
ا :آهَصش هسايل هشتَـ تهِ حٓانهت ٌْهي ٍ ساٌّوهايي

متن پيشنهادي

داليل توجيهي

هٗهشسات ايوٌههي ٍتْذاضههتي دسهحههيف ٚهاس ٍپههيصگيههشي اص حههَاد تطٛيل ٚويتِ ايوٌي ٍتْذاضت ٚهاس سا تطهخيع ههيدٌّهذ
ٍتيواسيْها ،دسٚاسگاّْهاييٚههِ ٍصاست ٚهاس ٍاهههَس اجتوهايي ٍهَسسههِ اًذٚي تٓاٍت ٚشدُ است.
خذهات ايوٌي ٍ تْذاضتي هَؾَو هادُ  108ؾشٍسي تطهخيع دٌّهذ
ٚويتِ ايوٌي ٍ تْذاضت ٚاس تطٛيل خَاّذضذ.

تثػشُ :1
ؾشٍسي ًيست ٍ تاٌَٚى اص تاسيخ اجهشاي ٖهاًَى ٌهيي
سٍضي ايوا ًطذُ است ٍاًگْي ايهي هسهايل ههيتَاًهذ دس
آييي ًاهِ هزَٚس دستثػشُ  2گٌجاًذُ ضَدًٛ .تِ هْهن ايٌٛهِ
دس آييي ًاهِ هَجَد دس هَسد ٚويتِ حٓانهت ٌْهي ٍت ْذاضهت
ٚاس ايي ٍنايّ گٌجاًذُ ًطذُ است.
هادُ  :119تِ هٌهَس ًههاست تشاجهشاي غهحيح هٗهشسات ايهي ٖهاًَى
ٍهػَتات ضَساي يالي ايوٌي ٍتْذاضهت ٚهاس ٍسهايش هٗهشسات دسايهي
صهيٌِ ساصهاى تاصسسي ٚاس تا ٍنايّ صيهش اص سهَي ٍصاست ٚهاس ٍاههَس
اجتوايي تطٛيل خَاّذ ضذ.
الّ ً :هاست تش اجشاي هٗشسات هشتثف تا ضشايف ٚاس تٍِيهژُ دس صهيٌهِ
ٚاسّهاي سههخت ٍخكشًها٘ ٍ صيههاىآٍس ،ههذت ٚههاس  ،ههضد  ،اضههتُا
گشٍّْاي خاظ .
ب ً :ههاست تشاجهشاي غهحيح هٗهشسات ٖهاًَى ٚهاس ٍآيهييًاههِّها ٍ
دستَسالًولّاي هختلّ آى
ا  :آههَصش هسهايل هشتهَـ تهِ ايوٌهي ٍتْذاضهت ٚهاس ٍ ساٌّ وههايي
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ايههي دٍ هههادُ اص لحههال ٍنههايٓي ٚههِ تههشاي تاصسسههي ٚههاس
ٍتاصسساى ٚاس هًيي ضذُ است هطاتِاًذ ٍلهي پيطهٌْاد قهشح
تجاي اداسُ ٚل تاصسسي ٚاس  ،ساصهاى تاصسسي ٚهاس اسهت تها
ٍنايّ ٍ ساختاس هًيي ٍ صيش ًهش ٍصاست ٚاس ٍاهَس اجتوهايي
ٍ ٍاتستِ تِ آى اًجام ٍنيِٓ خَاّذ ٚشد.

جداول مقايسهاي حاوي داليل اصالحات پيشنهادي
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هادُ97

هادُ 100

هادُ105

متن فعلي

متن پيشنهادي

ٚههاسگشاى ٍٚاسْشهايههاى ٍٚليههِ اْههشادي ٚههِ دس هًههشؼ ٚاسگشاى ٍ ٚاسْشهاياى ٍٚليِ اْشادي  ِٚدس هًشؼ غهذهات ٍؾهايًات
غذهات ٍؾايًات ًاضي اص حَاد ٍخكشات ًاضهي اص ٚهاس ًاضي اصحَاد ٍتيواسيْاي ٚاس ٖشاس داسًذ
ٖشاس داسًذ.
اضتُا دس سوت تاصسسي ٚاس هٌَـ تِ گزساًذى دٍسُّهاي هادُ ًْ :120اليت دسساصهاى تاصسسهي ٚهاس تحهت يٌهَاى تهاصسسٚهاس
هٌَـ تِ گزساًذى دٍسُ آهَصش يلوي ًٍهشي الصم دس آَهاص ٍ دسحهيي
آهَصش ًهشي ٍيلوي دس تذٍ استخذام است.
خذهت است.
تثػشُ:
آييي ًاهِ ضشايف استخذام تاصسسهاى ٚهاس ٍ ٚاسضٌاسهاى تثػشُ :
آييي ًاهِ ضشايف اسهتخذام ٍٍنهايّ ٍاختيهاسات تاصسسهاى ٚهاس تهِ
تْذاضت ٚا س تا پيطٌْاد هطتش٘ ٍصاست ٚاسٍاهَس اجتوهايي
ٍ ،صاست تْذاضت ٍ دسهاى ٍآهَصش پضضٛي ٍساصهاى اههَس ٍسيلِ ساصهاى تاصسسي ٚاس تْيِ ٍپهس اصتاييهذ ضهَساي يهالي ٚهاس تهِ
اداسي ٍ استخذاهي تِ تػَية ّيأت ٍصيشاى خَاّذ سسيذ .تػَية ّيأت ٍصيشاى خَاّذ سسيذ .ايهي ضهشايف تهِ ًحهَي تهذٍيي
ايهي ضهشايف تههِ ًحهَي تههذٍيي خَاّهذ ضههذ ٚهِ ثثههات خَاّذضذ  ِٚثثات ٍ استٗم ضُلي تاصسساى سا تاهيي ًوايذ.
ٍاستٗم ضُلي تاصسساى سا تاهيي ٌٚذ ٍ آًْا سا اصّشگًَهِ
تًشؼ هػَى تذاسد.
ٚليِ تاصسساى ٚهاس ٍٚاسضٌاسهاى تْذاضهت حشْهِاي داساي هادُ ٚ :123ليِ تاصسساى ٚاس داساي ٚاست ٍيهژُ تها اهؿهاي ٍصيهش ٚهاس
ٚاست ٍيژُ حسة هَسد تا اهؿاي ٍصيش ٚاس ٍاهَس اجتوايي ٍاهَس اجتوايي خَاٌّذ تَدٌّ ِٚگام تاصسسي تايذ ّوهشاُ آًهاى تاضهذ ٍ
يا ٍصيش تْذاضت ّستٌذ ٌّ ِٚگام تاصسسي تايذ ّوشاُ آًْا دسغَست تٗاؾاي هس َليي ٍاحذ اسايِ ًوايٌذ.
تاضذ ٍدسغهَست تٗاؾهاي هٗاههات سسهوي يها هسه َليي
ٚاسگاُ اسايِ ضَد.
ّشگهاُ دسحههيي تاصسسههي تههِ تطههخيع تههاصسس ٚههاس يهها هادُ ّ :128شگاُ حيي تاصسسي تِ تطخيع تاصسس ٚاس احتوها ٍٖهَو
ٚاسضٌاس تْذاضت حشِْ اي احتوا ٍَٖو حادثِ ٍ يا تهشٍص حادثِ ٍ يا تشٍص خكش دس ٚاسگهاُ دادُ ضهَد تهاصسس ٚهاس هٛلهّ اسهت
خكش دس ٚاسگاُ دادُ ضَد تاصسس يا ٚاسضهٌاس تْذاضهت هشاتة سا َْسا" ٍ ٚتثا" تِ هذيشيت ٚاسگاُ ٍههذيش هسه َ يها ًوايٌهذُ
حشِْ اي هٛلّ ّستٌذ هشاتة سا َْسا" ٍٚتثها" تهِ ٚاسْشهها آًاى ٍ ًيض تِ سييس ساصهاى تاصسسي ٚاس اقمو دّذ.
يا ًوايٌذُ اٍ ٍ ًيض تِ سييس هستٗين خَد اقمو دٌّذ.
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آهَصش ٍتاالتشدى سكح داًص يلوي ًثايذ هحهذٍد تهِ آَهاص
ٚاس تاضذ تل ِٛتاصسساى ٚاس تايذ حيي اًجام ٚهاس ًيهض آههَصش
تثيٌٌذ.
دٍتثػشُ هَؾَيا" هطاتِ اًذ ٍلهي تْيهٌٌِٚهذُ ٍ تاييهذٌٌٚهذُ
هتٓاٍت است .ساصهاى تاصسسي ٚاس تْيِ ٍ ضَساي يهالي ٚهاس
ٍّيأت ٍصيشاى تػَية هيٌٚذ.

هطاتِ است ٍلي ٚاست تاصسسي ٚاس تا اهؿاي ٍصيشٚهاس ٍاههَس
اجتوايي خَاّهذ تَدٍٚاسضٌاسهاى تْذاضهت ٚهاس اص سهاصهاى
هشتَـ دسياْت خَاٌّذ داضت.
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تثػشُ:1
ٍصاست ٚاسٍاهَساجتوههايي ٍ ٍصاست تْذاضههت ٍدسهههاى
ٍآههَصش پضضهٛي ،حسهة هههَسد گهضاسش تاصسسهاى ٚههاس
ٍٚاسضٌاساى تْذاضت حشِْاي اص دادسشاي يوهَهي هحهل
ٍ دس غَست يذم تطٛيل دادسشا اص دادگاُ يوهَهي هحهل
تٗاؾا خَاٌّذٚشد َْسا" ٖهشاس تًكيهل ٍال٘ ٍهْشتوهام يها
ٖسوتي اص ٚاسگاُ سا غادس ًوايذ.

هادُ106

هادُ107

متن پيشنهادي

داليل توجيهي

تثػشٍُ :1صاست ٚاس ٍاهَساجتوايي تشاسهاس گهضاسش تاصسسهاى ٚهاس اص
دادسشاي يوَهي هحهل ٍدس غهَست يهذم تطهٛيل دادسهشا اص دادگهاُ
يوَهي هحل تٗاؾا خَاّذ ٚشد َْسا" ٖشاس تًكيهل ٍال٘ ٍهْهش توهام
ياٖسوتي اص ٚاسگاُ سا  ِٚتين ٍَٖو حادثِ يها تهشٍص خكهش دسآى ههيسٍد
غادس ًواتذ.
دادستاى يا دادگاُ يوَهي تمْاغلِ ًسثت تِ غذٍس ٖهشاس اٖهذام ٍ ٖهشاس
هزَٚس پس اص اتمٌ ٖاتل اجشا است .دستَس سْى تًكيل تَسهف هشاجهى
هضتَص دسغَستي غادس خَاّذ ضهذ ٚهِ تهاصسس ٚهاس ٍ يها ٚاسضٌاسهاى
ريشتف دادگستشي سْى ًَاٖع ٍ هًاية سا تاييذ ًوَدُ تاضٌذ.
تثػشُ :2
هذيشٚاسگاُ ٍ هذيشهس َ ٍاحذّاي هطوَ ايي ٖاًَى هٛلٌٓهذ دس تثػشُ  2هادُ  128هَؾهَو جذيهذي سا دس تشاتهش تثػهشُ 2
اياهي ٚ ِٚاسگاُ تًكيل است ٚاسگشاى سا تشاي دسياْت هستوشي تيوهِ هادُ ٖ 105اًَى هَجَد هكشح هيساصد.
تيٛاسي تِ ساصهاى تاهيي اجتوايي هًشْي ًوايٌذ.

دادستاى تمْاغلِ ًسثت تِ غذٍس ٖشاساٖذام ٍ ٖهشاس ههزَٚس
پس اص اتمٌ ٖاتل اجشا است .دسهتَس سْهى تًكيهل تَسهف
هشجى هضتَس دس غَستي غادس خَاّذ ضذ ٚهِ تهاصسس ٚهاس
ياٚاسضهٌاس تْذاضهت حشْهِاي ٍ يها ٚاسضٌاسهاى ريههشتف
دادگستشي سْى ًهَاٖع ٍ هًايهة هَجهَد سا تاييهذ ًوهَدُ
تاضٌذ.
تثػشُ :2
ٚاسْشها هٛلّ است دساياهي ٚهِ تًلهت ْهَٔ ٚاسگهاُ
تًكيل هي ضَد هضد ٚاسگشاى ٚاسگاُ سا تپشداصد.
دستَسالًول ّا ٍآييي ًاهِ ّاي اجشايي هشتَـ تِ ايي ْػهل
تِ پثيسٌْاد هطتش٘ ٍصاست ٚهاس ٍ اهَساجتوهايي ٍ ٍصاست
تْذاضت ،دسهاى ٍ آههَصش پضضهٛي تهِ تػهَية ّيهأت
ٍصيشاى خَاّذسسيذ.
هادُ ٍ : 129صاست ٚاس ٍاهَس اجتوايي هٛلّ اسهت تهِ هٌههَس تًوهين دسايي ْػل دس ٖهاًَى هَجهَد تهذٍا" تهِ هشاٚهض ٚهاسآهَصي
 - 1هشاٚضٚاسآهَصي
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دساجشاي اّهذاِ ٖهاًَى اساسهي ٍتهِهٌهَساضهتُا هَلهذ
ٍهستوشجَيٌذگاى ٚاسًٍيض تاالتشدى داًهص ٌْهي ٚهاسگشاى
ٍصاست ٚاسٍاهَساجتوايي هٛلهّ اسهت اهٛاًهات آهَصضهي
الصم سا ْشاّن ساصد.
تثػشُ :
ٍصاستخاًههِ ّهها ٍ سههاصهاًْاي ريٌٓههى هَنههّ تههِ
ّوٛههاسي ّههاي الصم تهها ٍصاست ٚههاس ٍ اهههَس اجتوههايي
هيتاضٌذ.

متن پيشنهادي

داليل توجيهي

پشداختِ ٍلي دس قشح پيطهٌْادي تهذٍا" اّهذاِ ههَسد تَجهِ
ٖشاس گشْتِ است ٍدسايهي استثهاـ هشاٚهض آههَصش حشْهِاي ٍ
ساصهاى آهَصش ٌْي  -حشِْاي هم٘ سخي تهَدُ اسهت ٍ
دس ّش دٍ هتي توهاهي هسهايل ههشتثف تها آههَصش ٌْهي –
حشْهِاي هههَسد تحهث ٖههشاس گشْتهِ الٌْايههِ دسقهشح جذيههذ
ًَآٍسيّايي همحهِ هيضَد

آهَصش ٌْي ٍحشِْ اي ًيشٍي ٚاس ٍاستٗهاء سهكح هْاستْها هٌكثهٕ تها
ًياصّاي تاصاسٚاس ،گستشش ًههام آههَصش ٌْهي  -حشْهِاي تاّوٛهاسي
تخص خػَغيٍ ،نهايّ ٍاّهذاِ صيهش سا اصقشيهٕ سهاصهاى آههَصش
ٌْي  -حشِْاي پيگيشي ًوايذ.
الّْ :شاّن ًوهَدى صهيٌهِ آههَصش ٌْهي – حشْهِاي ٍاستٗهاء سهكح
هْاست تشاي جَيٌذگاى ٚاس
ب  :ايجاد ّواٌّگي تيي آهَصش يوَهي ٍآهَصش ٌْي  -حشِْاي
ا  :اسايِ آهَصشّاي ٌْهي  -حشْهِاي تهِ ٚهاسگشاًي ٚهِ تهِ يلهت
ًياصّاي يولياتي ٚاسگاّْا ٍيا ًَساصي ٍ يا تُييشات ساختاسي ،هْهاست
ٍتخػع آًاى هَسد ًياص ًثَدُ ًٍياصهٌذ تاصآهَصي هيتاضٌذ
تثػشُ :
ؾَاتف ٍهٗشسات هشتَـ تِ ايجاد هشاٚض آهَصضهي ٌْهي  -حشْهِاي
جَاس ٍتيي ٚاسگاّي تهِ تهذسي ٍتشحسهة ههَسد تهِ پيطهٌْاد ٍصاست
ٚاسٍاهَساجتوايي تْيِ ٍتِتػَية ٍصيش ٚاسٍاهَساجتوايي خَاّذسسيذ .ايي هَاد دس پيطٌْاد اؾاِْ ضذُ است.
هادُ  :133تِ هٌهَس ايجهاد ّوهاٌّگي ٍاًكثهأ تشًاههِّهاي آههَصش
ٌْههي  -حشْههِاي دتيشستاًْاٌٍّش سههتاًْا ٍداًطههگاّْا تهها تخػههعّهها
ٍهْاست ّاي هَسدًياص غٌايى ٍصاستخاًِ ّهاي آههَصش ٍپهشٍسش ،يلهَم
ٍْهيآٍسي ٍ ٚاسٍاهَساجتوهايي تهها ّوٛهاسي اتههأ تاصسگهاًي ٍغههٌايى
ٍهًادى قشحْاي الصم سا تْيِ ٍ تِ هشحلِ اجشا خَاٌّذ گزاسد.
هادُ  : 134آهَصش دستوام سكَح هْاست دسهشاٚهض آههَصش حشْهِاي
سايگاى خَاّذ تَد .اسايِ خذهات سْاّي تِ ٚاسآهَصاى هشاٚض ههزَٚس تهِ
هَجة آييي ًاهِ اي خَاّذتَد  ِٚتِ پيطهٌْاد ٍصاست ٚاسٍاهَساجتوهايي
تِ تػَية ّيأت ٍصيشاى خَاّذسسيذ.
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هادُ ٍ : 135صاست ٚاسٍاهَساجتوايي تِ تذ سي ًسثت تهِ تْيهِ ٍ اسايهِ
استاًذاسدّا ٍجضٍات هشتَـ تِ اهشآهَصش دس ههشا٘ آههَصش حشْهِاي
جَاس ٍتيي ٚاسگاّي ٍّوچٌيي ايجاد تسْيمت جْهت تًلهين ٍتهاهيي ايي هَاد دسقشح اؾاِْ ضذُ است.
هشتياى هشاٚض هزَٚس اص قشيٕ ساصهاى آهَصش ٌْهي – حشْهِاي اٖهذام
هيًوايذ.
ههادُ  : 136يهمٍُ تشتطهٛيل هشاٚضآههَصش ٌْهي  -حشْهِاي تَسههف
ٍصاست ٚاسٍاهَساجتوايي ٍتيي ٚاسگاّي ٍهشاٚهض جهَاس هشاٚهض آههَصش
آصاد ًيض تِهٌهَسآهَصش غهًٌت يها حشْهِ هًهيي تهٍِسهيلِ اضهخاظ
حٗيٗي يا حَٖٗي تا اجاصُ ٍصاست ٚاس ٍاهَساجتوايي تاسيس هيضَد.
هادُ ٍ : 137صاست ٚاسٍاهَساجتوايي تهِ هٌهَستهاهيي ٚهادس هتخػهع
سشپشستي تِ اْشادي  ِٚدسٍاحذّا تِيٌَاى سشپشست تًييي گشديهذُاًهذ
دسغَست ًياص آهَصش ّاي الصم سا دسصهيٌِ سٍاتف اًساًي ٚهاس ٍايوٌهي
ٍتْذاضت ٚاس خَاّذ داد.
هادُ ٖثل ٍايي تثػشُ ٍيژُ ههَاد پهيصتيٌهي ضهذُ دس قهشح
تثػشُ :
هٗهشسات هشتههَـ تهِ تطههٛيل هَسسهات هههزَٚس دسدٍههادُ ْههَٔ پيطٌْادي است.
ٍ گًَگي اًجام ٍنايّ آًْا اص قشيهٕ آيهييًاههِاي ٚهِ تهِ تػهَية
ٍصيشٚاس ٍاهَساجتوايي خَاّذ سسيذ تًييي هيگشدد.
هادُ ٍ :140صاست ٚاس ٍاهَس اجتوايي هٛلّ است تِ تذسي ًسهثت تهِ ايي هثحث دس ٖاًَى ٚاس ًٌَٚي ٍجَد ًذاسد ٍ اتتٛاسي اسهت
تطخيع هْاستْاي ٌْي  ،تْيهِ اسهتاًذاسدّاي هشتهَـ ٍ قثٗهِتٌهذي ٍتِ پيص ًَيس قشح اؾاِْ ضذُ است.
آًْا دس سكَح هختلّ اٖذام ًوايذ.
هادُ  :141تطخيع دسجِ هْاست اْشاد هزَٚس دس صيهش تشيْهذُ ٍصاست
ٚاس ٍاهَس اجتوايي هي تاضذ  ِٚاص قشيٕ آصهَى اًجام هيضَد:
الّ  :اْشادي  ِٚدٍسُ ّاي آههَصش هشاٚهض آههَصش ٌْهي – حشْهِاي
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تثػشُ :2
دٍلههت هَنههّ اسههت تهها ايجههاد ضههشٚتْاي تًههاًٍي
(تَليذيٚ ،طاٍسصي ،غًٌتي ٍتَصيًي) هًلَليي سا اص قشيٕ
ايكاي ٍاهْاي ٖشؼ الحسٌِ دساصههذت ٍآهَصضهْاي الصم
ٍتشٖشاسي تسْيمت اًجام ٚاس ٍ حوايت اص تَليذ ياخهذهات
آًاى هَسد حوايت ٖشاسدادُ ًٍسثت تِ سْى هَاًهى هًوهاسي

متن پيشنهادي

داليل توجيهي

هزَٚس دسايي ٖاًَى سا گزساًذُاًذ .
ب  :هشتياى هشاٚض آهَصش ٌْي – حشِْاي
ا  :سشپشستاًي  ِٚدٍسُ ّاي آهَصضي سشپشستي سا اص قشيهٕ ٍصاست
ٚاس ٍاهَس اجتوايي يا دس ٍاحذّاي غًٌتي گزساًذُاًذ.
د  :هس َالى ٍهشتياى هَسسات آهَصش آصاد ٍ ٚاسآهَصاى آًْا
ّ  :هتٗاؾياى ايجاد ٍاحذّاي ٌْي ٍ خذهاتي ٍتَليذي
ٍ ّ :شْشدي  ِٚضخػا" تشاي ضشٚت دسآصههَى هشاجًهِ ًوايهذ ٍيها
اصقش ِ ٍاحذّايي  ِٚدسآى ضاَل است هًشْي گشدد.
تثػشُ :
هٗههشسات هشتههَـ تههِ ًحههَُ اجههشاي آصهههَى ٍغههمحيت ٌْههي
آصههايصٌٌٚهذگاى ٍّضيٌهِ ّهاي هشتهَـ تهِ آصههَى ٍؾهَاتف تًيههيي
ّضيٌِ ّاي هزَٚس توَجة آيهييًاههِاي خَاّهذ تهَد ٚهِ هطهتشٚا" اص
سَي ٍصساي ٚاس ٍاهَس اجتوايي ٍاهَس اٖتػهادي ٍ داسايهي تْيهِ ٍ تهِ
تػَية ّيأت ٍصيشاى خَاّذ سسيذ.
هادُ ٍ : 142صاست ٚاس ٍاهَس اجتوايي هٛلّ است پس اص آصهَى اْهشاد
هَؾَو هادُ َْٔ گَاّيٌاهِ غمحيت ٌْي ٍ حشِْاي تا رٚهش حشْهِ ٍ
دسجِ هْاست تِ ًام آًاى غادس ًوايذ.
ايي تثػشُ ّا تهِ ٖهاًَى ٚهاس ٍ ٍصاست ٚهاس ٍاههَس اجتوهايي
هادُ ٍ : 144نايّ هشاٚض هزَٚس يثاستٌذاص :
الّ ْ :شاّن آٍسدى صهيٌِ ٍسٍد هتٗاؾياى ٚهاس تهِ تهاصاس ٚهاس اص قشيهٕ ا ستثاقي ًذاسد لزا اص قشح حزِ ضذُ ٍ تهِ جهاي آى ٍنهايّ
اسايِ هطاٍسُ ضُلي ٍاسصياتي استًذادّا ٍتَاًايي ّاي ْٛهشي ٍ جسهوي ديگشي رٚش هيگشدد.
آًْا ٍهًشْي آًاى تشاي تػذي ْشغتْاي ضُلي .
ب  :ايجاد استثاـ ٍّوٛاسي ًضدي ٙتا هشاٚض آهَصش ٌْهي  -حشْهِاي
ٍٚاسْشهاياى تِ هٌههَس تهأهيي ْشغهتْاي آههَصش ٌْهي – حشْهِاي
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دس ٚليِ هشاٚض هَؾَو ايي هادُ ٍ تثػشُ ّا  ِٚهًلهَليي دس
آًْا حؿَس هي ياتٌذ اٖذام ًوايذ.
تثػشُ:3
ٍصاست ٚاسٍاهَس اجتوايي هٛلّ است تا آيييًاهِّهاي
الصم سادسجْت تسْيمت سْاّي هَسدًيهاصهًلَليي ضهاَل
دس هشاٚض اًجام ٚاس تا ًهشخَاّي اصجاهًهِ هًلهَليي ايهشاى
ٍساصهاى تْضيستي ٚطَس تْيِ ٍتِ تػَية ٍصيش ٚاس ٍاهَس
اجتوايي تشساًذ.

متن پيشنهادي

داليل توجيهي

تهشاي هتٗاؾههياى ٚههاس هكهاتٕ تهها تَاًههايي ّهاي آًههاى پههس اص اًجههام
آصهَىّاي الصم.
ا ْ :شاّن ًوَدى صهيٌِ تاصآهَصي اْهشادي ٚهِ تهشاي تخػهعّهاي
آًاى دس تاصاس ٚاس ْشغتْاي ضُلي ٍجهَد ًهذاسد ٍ ْهشاّنآٍسدى اهٛهاى
اضتُا آًاى .
د  :اسايِ ساٌّواي ّاي ضُلي دس صهيٌِ خَد اضتُالي تهِ اْهشاد هسهتًذ
پس اص اتوام آصهَىّاي الصم .
ّ  :اسايهِ هطهاٍسُ ضهُلي ٍّهذايت گشٍّْهاي خهاظ جاهًهِ هاًٌهذ
جَاًاى ،صًاى  ،سالخَسدگاى ٍ هًلَليي جْت اضهتُا ٍ ْهشاّنًوهَدى
ْشغهتْاي آههَصش ٌْهي – حشْهِاي ٍيها تهاصآهَصي آًهاى دس هشاٚههض
هشتَـ.
ٍ  :اسايِ خذهات اضتُا تشاي ّوِ جَيٌهذگاى ٚهاس تهذٍى تَجهِ تهِ ايي ٍنايّ دس ٖاًَى ٚاس پيص تيٌي ًطذُ است ٍ اختػاغها"
دس قشح پيطٌْادي اسايِ گشديذُ است.
سًب  ،جٌس  ،صتاى  ،هزّة ً ،ژاد ٍيٗايذ سياسي
ص  :جوىآٍسي اقميات جاهى اص تاصاس ٚاس ضهاهل ْشغهتْاي ضهُلي ٍ
تًذاد هتٗاؾياى ٚاس تِ ٍيهژُ تشحسهة گشٍّْهاي هْهاست هتٗاؾهياى
ًٍياصّاي ٚاسْشهاياى ؾوي حٓم ساصداسي ٍ اْطاء اقميات اْشاد.
ح ّ :وٛاسي ٍ هطاسٚت دس اسايهِ هطهاٍسُ ٍ ساٌّوهايي ّهاي ضهُلي
جَاًاى دس دٍسُ ّاي آهَصش يوهَهي دس سهكَح هختلهّ تهِ هٌههَس
دس٘ تْتش هًَٖيت ٍاّويت هطاَل هَجَد دس تاصاس ٚاس .
هادُ ٚ : 145ليِ خذهات اسايهِ ضهذُ تهِ ٚهاسگشاى ٍهتٗاؾهياى ٚهاس دس
هشاٚض خذهات اضتُا ٍهطاٍسُ ضُلي اين اص هشاٚض دٍلتهي ياخػَغهي
سايگاى است.
هادُ  : 146هشاٚضخذهات اضتُا جَيٌذگاى ٚهاس سا تهِ تٌاسهة ضهُلي
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ٍحشِْ اي تسَي ْشغتْاي خالي اضتُا ّذايت هيًوايهذ ٍٚاسگاّْها
سا ًي ض دسجْت تأهيي ًيشٍي اًساًي هَسد ًياص ياسي هيًوايذ.
هادُ 123

ٍصاست ٚهاس ٍاهَساجتوهايي ههيتَاًهذ دسغهَست ؾهشٍست
ٍياتِ يٌَاى هًاهلِ هتٗاتهل اتثهاو تًؿهي اص دٍ ٍيها اْهشاد
تهذٍى تاتًيهت سا ( هطهشٍـ تشآًٛهِ ٍؾهًيت آًههاى اسادي
ًثاضذ ) پس اص تاييهذ ٍصاست اهَسخاسجهِ ٍتػهَية ّيهأت حزِ هادُ
ٍصيشاى اص پشداخت حٕ غذٍس حٕ توذيذ ٍيها حهٕ تجذيهذ
پشٍاًِ ٚاس هًاِ داسد.

ايي هادُ پزيشْتِ ًيسهت صيهشا اٍال" تطهخيع ههَسد تسهياس
هطٛل است ٍاًگْي دليلهي ٍجهَد ًهذاسد ٚهِ ايهي اْهشاد اص
پشداخت حَٗٔ هتًلٕ تِ ههشدم ايهشاى هًهاِ ضهًَذ ٍلهزا دس
پيصًَيس حزِ ضذُ است.

هادُ 130

تههِ هٌهههَس تثليههٍ ٍگسههتشش ْشٌّههب اسههمهي ٍ دْههاو
اصدست آٍسدّاي اًٗمب اسمهي ٍدساجهشاي اغهل تيسهت
ٍضطن ٖاًَى اساسي جوَْسي اسهمهي ايهشاى ٚهاسگشاى
ٍاحذّاي تَليذي ،غهًٌتيٚ ،طهاٍسصي ،خهذهاتي ٍغهٌٓي
هي تَاًٌذ ًسثت تِ تأسهيس اًجوهي ّهاي اسهمهي اٖهذام
ًوايٌذ.
تثػشُ:1
اًجوي ّاي اسمهي هي تَاًٌذ تهِ هٌههَس ّوهاٌّگي
دساًجام ٍنايّ ٍضهيَُ ّهاي تثليُهي ًسهثت تهِ تاسهيس
ٚاًًَْاي ّواٌّگي اًجوي ّاي اسمهي دس سكح استاًْا
ٍٚاًَى يالي ّواٌّگي اًجويّاي اسمهي دس ٚل ٚطَس
اٖذام ًوايٌذ.
تثػشُ :2آييي ًاهِ گًَگي تطهٛيل ،حهذٍد ٍنهايّ ٍ
اختياسات ًٍحَُ يولٛشد اًجوي ّاي اسمهي هَؾَو ايهي
هههادُ تايههذ تَسههف ٍصاستههيي ٚطههَسٚ ،اسٍاهَساجتوههايي

هههادُ ٍ 130تثػههشُّههاي آى هشت هَـ تههِ اًجوههي اسههمهي
ٚاسگشاى استثاقي تا تطٛل ّاي ٚاسگشي يا ٚاسْشهايي ًذاسد.
اّهذاِ ٍ ٍنهايّ اًجوههي ّهاي اسههمهي جٌثهِ ديٌههي داسد
ًٍوي تَاًذ دس صهشُ تطٛلْاي ٚهاسگشي ٚهِ ّهذِ آى حٓهم
حَٗٔ غٌٓي ٚاسگشاى است ٖشاس گيشد ٍلزا حزِ هيضَد.
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ٍسهاصهاى تثليُههات اسهمهي تْيههِ ٍ تهِ تػههَية ّيههأت
ٍصيشاى تشسذ.
دساجشاي اغل تيسهت ٍضطهن ٖهاًَى اساسهي جوْهَسي
اسمهي ايشاى ٍتِهٌهَس حٓهم حٗهَٔ ٍ هٌهاْى هطهشٍو ٍ
ٖاًًَي ٍتْثَد ٍؾى اٖتػهادي ٚهاسگشاى ٍٚاسْشهايهاى ٚهِ
خَد هتؿوي حٓم هٌاْى جاهًهِ تاضهذ ٚهاسگشاى هطهوَ
ٖاًَى ٚاس ٍ ٚاسْشهاياى ي ٙحشْهِ يها غهًٌت ههيتَاًٌهذ
هثادست تِ تطٛيل اًجوي ّاي غٌٓي ًوايٌذ.
تثػشُ :1
تِ هٌهَس ّواٌّگي دساًجام ٍنايّ هحَلهِ ٍ ٖهاًًَي
اًجوي ّاي غٌٓي هيتَاًٌهذ ًسهثت تهِ تطهٛيل ٚهاًَى
اًجوي ّاي غٌٓي دساستاى ٍ ٚهاًَى يهالي اًجوهيّهاي
غٌٓي دس ٚل ٚطَس اٖذام ٌٌٚذ.
تثػشُ :2
ٚليِ اًجوي ّاي غٌٓي ٍٚاًًَْاي هشتَقِ تِ ٌّگهام
تطٛيل هَنّ تهِ تٌههين اساسهٌاهِ تها سيايهت هٗهشسات
ٖاًًَي ٍقشح ٍتػَية آى دسهجوى يوهَهي ٍتسهلين تهِ
ٍصاست ٚاس ٍاهَس اجتوايي جْت ثثت هيتاضٌذ.
تثػشُ:3
ٚليِ ًوايٌذگاى ٚاسْشهايهاى ايهشاى دسضهَسايًالي ٚهاس،
ضههَسايًالي تههاهيي اجتوههايي ،ضههَسايًالي حٓانههت ٌْههي
ٍتْذاضت ٚاسٍ ٌٓٚشاًس تييالوللي ٚاس ًٍههايش آى تَسهف
ٚاًَى يالي اًجوي ّهاي غهٌٓي ٚاسْشهايهاى دس غهَست

هادُ  :160دساجشاي اغل ٖ 26اًَى اساسي جوَْسي اسهمهي ايهشاى
ٍتِ هٌهَس حٓم حَٗٔ ٍ هٌاْى ٖاًًَي ٍ دس جْت تْثَد ٍؾى ٚهاسگشاى
ٍ ٚاسْشهاياى ٚهِ خهَد هتؿهوي حٓهم هٌهاْى جاهًهِ تاضهذ ٚهاسگشاى
هطوَ ٖاًَى ٚهاس ٍ ٚاسْشهايهاى يه ٙحشْهِ يها غهًٌت ههيتَاًٌهذ
هثادست تِ تاسيس سٌذيٛاي ٚهاسگشي ٍٚاسْشههايي تٌوايٌهذ ٍ يها تهِ
تطٛلْاي هَجَد تپيًَذًذ.
تثػشُ :
تطٛلْاي هزَٚس هيتَاًٌذ تحت يٌَاى سهٌذيٛا ،اًجوهي غهٌٓي،
ضَسا ،هجوى ٍ اتحاديِ ًام گزاسي ضًَذ ٍ ّشگاُ اساسٌاهِ آًْا تهِ تاييهذ
ٍصاست ٚاس ٍاهَس اجتوايي تشسذ دس صهشُ تطٛلْاي ٖاًًَي خَاٌّذ تهَد
ٍهيتَاًٌذ تِ ًْاليت تپشداصًذ.
هادُ  : 161سٌذيٛاّا هي تَاًٌذ تِ هٌهَس ّوهاٌّگي دساًجهام ٍنهايّ
هحَلِ ٍٖاًًَي ًسثت تِ تطٛيل ْذساسهيَى دس اسهتاى ٌٍٓٚذساسهيَى
دس ٚل ٚطَس اٖذام ًوايٌذ
هادُ ٚ : 162ليِ سٌذيٛاّاْ ،ذساسيَى ّا ٍ ٌٓٚذساسهيَىّها تهِ ٌّگهام
تطٛيل هَنّ تِ تٌهين اساسٌاهِ تا سيايهت هٗهشسات ٖهاًًَي ٍقهشح
ٍتػَية آى دسهجوى يوَهي ٍ تسلين تهِ ٍصاست ٚهاس جْهت اقهمو
هيتاضٌذ.
ههادُ ٚ : 163ليههِ ًوايٌهذگاى ٚاسْشهايههاى ايهشاى دس ضههَسايًالي ٚههاس،
ضههَسا يًالي تههاهيي اجتوههايي ،ضههَسايًالي حٓانههت ٍ تْذاضههت ٚههاس،
ٌٓٚههشاًس تههييالوللههي ٚههاس تَسههف ٌٓٚذساسههيَى ٚاسْشهايههاى ايههشاى
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ايهي دٍ ههادُ اص لحهال هحتههَا هطهاتِ اسهت ٍلهي دس قههشح
پيطههٌْادي ًههام تطههٛل ْا تههِ اختيههاس تطههٛيلدٌّههذگاى آى
ٖشاسدادُ ضذُ است ٍلي دس ٚطَسّاي ديگهش يٌهَاى سهٌذيٛا
هَسد استٓادُ ٖشاسگشْتِ است.

ايي تثػشُ دس قشح پيطٌْاديآهذُ است صيشا ؾشٍسي است.

هادُ  ٍ 160تثػشُ  1هادُ ٖ 131هاًَى ًْلهي ضهاهل ايجهاد
ساختاس تطٛل ّا ّستٌذ ٍلي يٌاٍيي آًْا تها يٛهذيگشهتٓاٍت
است.
هادُ  :162قشح ٍتثػشُ  2هادُ ٖ 131هاًَى هَجهَد هطهاتِ
هي تاضٌذ ٍّذِ تٌهين اساسٌاهِ است.
دس هادُ  163هشجى اًتخاب ًوايٌذگاى تُييشياْتِ است.
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تطٛيل اًتخاب ٍدسَيشايٌػَست تَسهف ٍصيهش ٚهاس ٍاههَس دسغَست تطٛيل اًتخهاب ٍدسَيشايٌػهَست تَسهف ْذساسهيَى حهايض
اٚثشيت ٚاسْشهايي استاى اًتخاب هيگشدد.
اجتوايي هًشْي خَاٌّذ ضذ.
ضشٚت ّاي تًاًٍي هسٛي اين اص ايٌ ِٛتهِ ٍسهيلِ ٚهاسگشاى
تِ هٌهَس ًهاست ٍهطاسٚت دساجشاي اغل سيٍيٛن ٖاًَى حزِ هادُ
ايجهاد گهشدد يهها اْهشاد ديگهش دس صهههشُ تطهٛلْاي ٚههاسگشي
اساسي جوَْسي اسمهي ايشاى ٍّوچٌيي تشاسهاس هٓهاد
هحسَب ًوي ضًَذ صيشا ٍنايّ ديگشي تِ يْذُ داسًذ.
هشتَقِ دساغهل ْهل ٍ سهَم ٖهاًَى اساسهي ٚهاسگشاى
ٍاحذّاي تَليذي ،غًٌتي ،غهٌٓي  ،خهذهاتي ٍٚطهاٍسصي
 ِٚهطوَ ٖاًَى ٚاس تاضٌذ ههيتَاًٌهذ ًسهثت تهِ ايجهاد
ضشٚت ّاي تًاًٍي هسٛي اٖذام ًوايٌذ.
هَاد هزَٚس دسٖاًَى ٚاس هشتَـ تِ ضشٚتْاي تًاًٍي است.
تثػشُ:
ضشٚتْاي تًاًٍي تحت يٌَاى هسهٛي ،هػهشِ ٍ تَصيهى سا
ضشٚتْاي تًاًٍي هسٛي ٚاسگشاى ّشاستاى هيتَاًٌهذ
ًويتَاى دس صهشُ تطٛلْاي ٚاسگشي تشضوشد .
ًسثت تِ ايجاد ٚاًَى ّواٌّگي ضشٚتْاي تًاًٍي هسهٛي
دسٖههَاًيي ٚاسديگشٚطههَسّاي جْههاى ًيههض ايههي هسههالِ
استاى اٖذام ًوايٌهذ ٍ ٚاًًَْهاي ّوهاٌّگي تًهاًٍيّهاي
دسًهشگشْتِ ضذُ است.
هسٛي ٚاسگشاى استاًْا هي تَاًٌذ ًسثت تِ تطٛيل ٚهاًَى
يهالي ّوهاٌّگي تًههاًٍي ّهاي هسههٛي ٚهاسگشاى ٚطههَس
(اتحاديِ هشٚضي تًاًٍي ّاي هسهٛي ٚهاسگشاى  -اسهٛاى)
اٖذام ًوايٌذ.
ّواًكَس ٖ ِٚثم" خاقشًطاى ضذ ضهشٚتْاي تًهاًٍي تحهت
تِ هٌهَس ًهاست ٍهطاسٚت دساجشاي هٓاد هشتَـ تِ تَصيهى حزِ هادُ
اضٛا هختلهّ آى دس صههشُ تطهٛلْاي ٚهاسگشي هحسهَب
ٍهػشِ دساغَ ْهل ٍسهَم ٍ ْهل ٍ ْهاسم ٖهاًَى
ًويضًَذ ٍ لزا دس قشح حزِ ضذُاًذ.
اساسههي جوْههَسي اسههمهي ايههشاى ٚههاسگشاى ٍاحههذّاي
تَليهذي غهٌٓي ،غههًٌتي ،خهذهاتي ٍ يهها ٚطهاٍسصي ٚههِ
هطوَ ٖهاًَى ٚهاس تاضهٌذ ههيتَاًٌهذ ًسهثت تهِ ايجهاد
ضشٚتْاي تًاًٍي هػشِ (تَصيى) ٚاسگشاى اٖذام ًوايٌذ.
ّواًكَس  ِٚدسغٓحات ٖثل ايهمم ضهذ ضهشٚتْاي تًهاًٍي
تثػشُ:
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ضشٚتْاي تًهاًٍي هػهشِ (تَصيهى) ٚهاسگشاى ههيتَاًٌهذ
ًسثت تِ تاسهيس ٚهاًَى ّوهاٌّگي ضهشٚتْاي تًهاًٍي حزِ تثػشُ
هػههشِ ٚههاسگشاى اسههتاى اٖههذام ًوايٌههذ ٍ ٚههاًَىّههاي
ّواٌّگي تًاًٍيّاي هػهشِ (تَصيهى) ٚهاسگشاى اسهتاًْا
ههيتَاًٌهذ ًسهثت تههِ تطهٛيل ٚهاًَى يهالي ّوههاٌّگي
تًاًٍي ّاي هػشِ ٚاسگشاى (اتحاديِ هشٚضي تًاًٍيّهاي
هػشِ «تَصيى» ) اهٛاى اٖذام ًوايٌذ.
ٍصاستخاًِ ّاي ٚهاس ٍاهَساجتوهايي ٍتاصسگهاًي ٍ ّوچٌهيي
ٍصاستخاًِ ّاي غًٌتي هَنّ ّسهتٌذ تها ّوٛهاسيّهاي
الصم سا تهها اتحاديههِ اهٛههاى تًوههل آٍسًههذ ٍ اساسههٌاهِ
ضشٚتْاي تًاًٍي هزَٚس تَسهف ٍصاست ٚاسٍاهَساجتوهايي
تِ ثثت هيسسذ.
تِ هٌهَس تشسسي ٍپي گيشي هسهايل ٍهطهٛمت غهٌٓي ٍ
اجتوايي ٍحسي اجشاي آى ٖسوت اص هٓهاد اغهل تيسهت
ٍ ًْن ٖاًَى اساسي ٚهِ هتؿهوي حٓهم حٗهَٔ ٍ تهاهيي
هٌههاْى ٍتْههشُهٌههذي اص خههذهات تْذاضههتي ،دسهههاًي
ٍهشاٖثههت ّههاي پضضههٛي هههيتاضههذٚ .ههاسگشاى ٍهههذيشاى
تاصًطسههتِ هههيتَاًٌههذ تكههَس هجههضا ًسههثت تههِ تاسههيس
ٚاًًَْاي ٚاسگشاى ٍهذيشاى تاصًطستِ ضْشستاًْا ٍاسهتاًْا
اٖذام تٌوايٌذ.
تثػشُ :1
ٚاًَ ًْهاي ٚهاسگشاى ٍههذيشاى تاصًطسهتِ ضْشسهتاًْا
ٍاستاًْا هيتَاًٌذ ًسهثت تهِ تاسهيس ٚهاًَىّهاي يهالي
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تحهت ًهام ّههاي هختلهّ آى دس صهههشُ تطهٛلْاي ٚههاسگشي
ًيستٌذ.

ايي هَاد ًيض ًوهيتَاًهذ جهضء هٗهشسات تطهٛلْاي ٚهاسگشي
هحسَب گشدد.
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ٚاسگشاى ٍهذيشاى تاصًطستِ ٚطَس اٖذام ًوايٌذ.
تثػشُ:2
ٍصاستخاًِ ّاي ٚاسٍاهَساجتوهايي ٍتْذاضهت ٍ دسههاى
آههَصش پضضهٛي ٍسهاصهاى تهاهيي اجتوهايي هَنهّ تهِ
ّوٛاسي تا ٚاًَىّاي يالي ٚهاسگشاىٍههذيشاى تاصًطسهتِ
ٚطَس هيتاضٌذ.
تهِ هٌهههَس ايجههاد ٍخهذهت سٍش ٍّوههاٌّگي دس اهههَس ٍ حزِ هادُ
تثههاد ًهههش دس گههًَگي اجههشاي ٍنههايّ ٍ اختيههاسات ،
ضَساّاي اسمهي ٚاس هيتَاًٌذ ًسثت تِ تطهٛيل ٚهاًَى
ّواٌّگي ضَساّاي اسمهي ٚاس دساستاى ٍ ٚهاًَى يهالي
ّواٌّگي ضهَساّاي اسهمهي ٚهاس دس ٚهل ٚطهَس اٖهذام
ًوايٌذ.
تثػشُ:
آييي ًاهِ گًَگي تطٛيل ،حذٍد ٍنهايّ ٍ اختيهاسات
ًٍحَُ يولٛشد ٚاًًَْاي ضهَساّاي اسهمهي ٚاسهَؾهَو
ايي هادُ تايهذ تَسهف ٍصاستهيي ٚطهَس ٍٚاسٍاهَساجتوهايي
ٍسهاصهاى تثليُههات اسهمهي تْيههِ ٍ تهِ تػههَية ّيههأت
ٍصيشاى تشسذ.
ههادُ  : 168سهٌذيٛاّا ْ ،ذساسهيَى ّهها ٌٍٓٚذساسهيَى ّهاي ٚههاسگشي
ٍٚاسْشهايي هيتَاًٌذ تِ ضهشٚتْاي تًهاًٍي ٚوهّ ٙهاي ههالي ايكهاء
ٌٌٚذ.
ههادُ  : 169سههٌذيٛاّاْ ،ذساسههيَى ّهها ٌٍٓٚذساسههيَى ّههاي ٚههاسگشي
ٍٚاسْشهايي هي تَاًٌذ ٖشاسدادّها ٍپيوهاى ّهاي دسهتِجوًهي تها سهايش
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داليل توجيهي

ضَساّاي اسمهي ٚاس تاتَجِ تِ ٍنايّ ٍتشٚيهة آًْها جهضء
تطٛل ّاي ٚاسگشي هحسَب ًويضَد ٍ ساصهاى تييالوللهي
ٚاس ًيض ايي هَؾَو سا تهِ ٍصاست ٚهاس ٍاهَساجتوهايي ايهمم
داضتِ است.

ايي هَاد دس ٖاًَى ٚهاس ٍجهَد ًهذاسد ٍلهي ؾهشٍست ايجهاب
هيٌٚذ  ِٚدس قشح پيصتيٌي ضَد.

جداول مقايسهاي حاوي داليل اصالحات پيشنهادي
رديف

هادُ 137

هادُ 138

متن فعلي

متن پيشنهادي

داليل توجيهي

تطٛل ّاي ٚاسگشي يا ٚاسْشهايي هًٌٗذ ساصًذ.
هادُ ّ : 170شيؿَ سٌذيٛا ّشلحهِ  ِٚتخَاّذ هيتَاًهذ اص يؿهَيت
سٌذيٛا استًٓا دّذ هگهش آًٛهِ دساساسهٌاهِ سهٌذيٛا هٗهشسات خاغهي
دسايي صهيٌِ پيصتيٌي ضذُ تاضذ.
هادُ  : 171سٌذيٛاّا هي تَاًٌذ تها يؿهَي ٚهِ ههذت ضطهواُ تهذٍى
يزسهَجِ اص پشداخت حٕ يؿَيت خَدداسي ٚهشدُ اسهت ٖكهى ساتكهِ
ٌٌٚذ.
هادُ  : 172دسغَست اًحم سٌذيٛاْ ،ذساسيَى يا ٌٓٚذساسيَى ايهن ايي هادُ اختػاظ تِ قهشح پهيصًهَيس داسد ٍ رٚهش آى دس
اص اساديٖ ،اًًَي يا سسي هٗاهات ٖؿايي ،اهَا آى تهِهَجهة هٗهشسات ٖاًَى تسياس ؾشٍسي است.
اساسٌاهِ اداسُ هي گهشدد ٍّشگهاُ دساساسهٌاهِ هٗشساتهي دسايهي صهيٌهِ
ٍجَد ًذاضتِ تاضذ تشقثٕ تػهوين هجوهى يوهَهي يوهل خَاّذضهذ.
دسّشحا ّيچگاُ داسايي ّا تيي ايؿاء تٗسين ًويگشدد.
ايي هسايل دسّواى اس َب هٗهشسات تطهٛلْاي ٚهاسگشي
تههِهٌهههَس ّوههاٌّگي ٍحسههي اًجههام ٍنههايّ هشتَقههِ حزِ هادُ
ٍٚاسْشهايي اجشا هي ضَد ٍديگش ًيهاص تهِ سهاختاسّاي جذيهذ
تطهٛل ّهاي ٚاسْشههايي ٍٚهاسگشي هَؾهَو ايهي ْػههل
ًيست.
اصٖاًَى هي تَاًٌذ تِ قَسهجضا ًسثت تهِ ايجهاد تطهٛيمت
هشٚضي اٖذام ًوايٌذ .
تثػشُ:
آييي ًاهِ ّاي اًتخاتهات ضهَساي هشٚهضي ٍ اساسهٌاهِ
تطههٛيمت هشٚههضي ٚاسْشهايههاى ٍ ّوچٌههيي ٚههاسگشاى
جذاگاًِ تَسف ٚويسيًَي هشٚة اصًوايٌهذگاى ضهَسايًالي
ٚاسٍ ،صاست ٚطَس ٍٚاسٍاهَساجتوهايي تْيهِ ٍتهِ تػهَية
ّيأت ٍصيشاى خَاّذسسيذ.
هادُ  138تاٌَٚى تِ هشحلِ اجشا گزاسدُ ًطذُ است.
هٗام ٍاليت ْٗيِ دسغَست هػلحت هيتَاًٌهذ دس ّشيهٙ
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جداول مقايسهاي حاوي داليل اصالحات پيشنهادي
رديف

متن فعلي

اص تطٛلْاي هزَٚس ًوايٌذُ داضتِ تاضذ.

متن پيشنهادي

حزِ هادُ

هادُ 145

َْت ٚاسْشها ٍ يا تُييهش هالٛيهت اص ٍي دس اجهشاي پيوهاى حزِ هادُ
دستِ جوًي ٚاس هَثش ًوهي تاضهذ ٍ ٌاًچهِ ٚهاس اسهتوشاس
داضتِ تاضذ ٚاسْشهاي جذيهذ ٖهاين هٗهام ٚاسْشههاي ٖهذين
هحسَب خَاّذ ضذ.
دٍلت هٛلّ اسهت خهذهات تْذاضهتي ٍدسههاًي سا تهشاي حزِ هادُ
ٚاسگشاى ٍٚطاٍسصاى هطوَ ايهي ٖهاًَى ٍ خهاًَادُ آًْها
ْشاّن ساصد.

هادُ 148

ٚاسْشهايههاى ٚاسگاّْههاي هطههوَ ايههي ٖههاًَى هٛلٌٓههذ حزِ هادُ
تشاساس ٖاًَى تأهيي اجتوايي ًسثت تيوِٚشدى ٚهاسگشاى
ٍاحذ خَد اٖذام ًوايٌذ.
ّشگًَِ اختمِ ْشدي تيي ٚاسْشها ٍٚاسگش يا ٚاسآهَص ٚهِ هادُ ّ : 194شگًَِ اختمِ ْشدي تيي ٚاسْشها ٍ ٚاسگش يا ٚاسآهَص ٚهِ
ًاضي اص اجشاي ايي ٖهاًَى ٍسهايش هٗهشسات ٚهاسٖ ،هشاسداد ًاضي اص اجشاي ايي ٖاًَى ٍسهايش هٗهشسات ٚهاسٖ ،هشاسداد ٚهاسٖ ،هشاسداد
ٚاسآهَصي  ،هَاْٗت ًاههِ ّهاي ٚاسگهاّي يها پيوهاىّهاي ٚاسآهَصي ٍٖشاسداد ٚاسگهاّي تاضهذ اخهتمِ دس هشحلهِ اٍ اص قشيهٕ
دستِ جوًهي ٚهاس تاضهذ دس هشحلهِ اٍ اص قشيهٕ سهاصش ساصش هستٗين تيي ٚاسْشها ٍ ٚاسگش يا ٚاسآهَص يا ًوايٌذگاى آًْا حهل
هستٗين تيي ٚاسْشها ٍ ٚاسگش يا ٚاسآهَص يا ًوايٌذگاى آًْها ٍْػل هيگشدد.
دس ضَساي اسمهي ٚاس ٍ دسغهَستيٚهِ ضهَساي اسهمهي هادُ  :195دسغَست يذم اهٛهاى سهاصش ٍ يها يهذم پهزيشش ساُحهل
ٚاس دس ٍاحذي ًثاضذ اص قشيٕ اًجوهي غهٌٓي ٚهاسگشاى ٍ ساصضي اص سَي قشْيي اختمِ هَؾَو نشِ  15سٍص تِ دادگهاُ ٚهاس
يا ًوايٌذُ ٖاًًَي ٚاسگشاى ٍ ٚاسْشها حهل ٍ ْػهل خَاّهذ اسجاو هيگشدد.

هادُ 147

هادُ 157

داليل توجيهي

ايي هادُ هطٛمتي پذيذ هيآٍسد ٍ لزا حزِ ضذُ است.

تِ لحال آً ِٛههَاد ههزَٚس دسايهي ْػهل ٍنهايٓي سا تهشاي
ٍاحذّاي تَليذي ٍ ٚاسْشهاياى پيصتيٌي ٚشدُ اسهت ٚهِ دس
ٍاٖى جضٍ ٍنايّ دٍلت  ،ساصهاى تْضيستي ،سهاصهاى تشتيهت
تهذًي ٍَيهشُ ههي تاضهذ ٍ ايههي ْػهل ّوهَاسُ ههَسد ايههشاد
ٚاسضٌاساى ٍ ٚاسْشهاياى هي تاضهذ لهزا ايهي ْػهل اص ٖهاًَى
ٚاسحزِ ضذ.
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اتتذاي دٍهادُ تا يٛذيگش هطاتِاًذ ٍلهي دسههَسد هشاجهى حهل
اختمِ  ِٚهشٚهة اص ًوايٌهذگاى ضهَساي اسهمهي ٚهاس يها
اًجوي غهٌٓي ٍ ًوايٌهذگاى ٚاسْشهايهاى ٍدٍلهت ههيتاضهذ
تٓهاٍت آضهٛاسي تهيي دٍ ٖهاًَى ٍجهَد داسد ٍآى اسههتٓادُ اص
دادگههاُ ٚههاسٖ ،اؾههي دادگسههتشي ٍ هتخػػههاى اٖتػههادي -
اجتوايي ًٍوايٌذگاى دٍقشِ هيتاضذ.
اص آًجا  ِٚايؿاي ًٌَٚي ّيأت ّا جٌثهِ حٗهَٖي ًذاسًهذ لهزا
اْشاد حَٖٗي تهذيي هٌههَس اًتخهاب ضهذُاًهذ ؾهوٌا" تهشاي

جداول مقايسهاي حاوي داليل اصالحات پيشنهادي
رديف

متن فعلي

متن پيشنهادي

داليل توجيهي

ضذ ٍدسغَست يذم ساصش اص قشيٕ ّيأتّاي تطهخيع هادُ  :196تِ هٌهَس حل ٍْػل اختمِ ًاضي اص ٚاس سهاصهاى دادسسهي استٗم هشاجى جذ يذ ساصهاًي پهيص تيٌهي ضهذُ اسهت ٚهِ
ٍ حل اختمِ تهِ تشتيهة آتهي سسهيذگي ٍ حهل ٍْػهل ٚاس هشٚة اص هشاحل ساصش دادگاُ تذٍي ٚاس ٍدادگهاُ تجذيهذًهش ٚهاس گش ِ ٍاتستِ تِ ٍصاست ٚاس ٍاهَس اجتوايي ههيتاضهذ ٍلهي اص
لحال يول هستٗل است.
ٍاتستِ تِ ٍصاست ٚاس ٍاهَس اجتوايي تطٛيل هيگشدد.
خَاّذ ضذ.
هادُ 158

ّيأت تطخيع هزَٚس دسايي ٖاًَى اص اْهشاد صيهش تطهٛيل
هيضَد:
 .1يٌٓٛشًوايٌذُ ٍصاست ٚاس ٍاهَس اجتوايي

هادُ  : 197هشحلِ تذٍي دادگاُ ٚاس هشٚة اص سِ ًٓش هيتاضهذٖ :اؾهي
دادگستشي تِ اًتخاب سييس َُٖ ٖؿاييِ  ِٚسياست دادگاُ سا تِ يْهذُ
خَاّذ داضت ٍ دًٍٓهش ٚاسضهٌاس هسهايل اٖتػهادي – اجتوهايي تهِ
اًتخاب ٍصيش ٚاس ٍ اهَس اجتوايي.
ههادُ  :198سهاصهاى دادسسهي ٚهاس دسّشضْشسهتاى ٍاسهتاى تشحسههة
ضشايف اٖتػهادي – اجتوهايي ٍٍؾهى ٍاحهذّاي تَليهذي ،غهًٌتي ٍ
خذهاتي اٖذام تِ تطٛيل دادگاُ ٚاس هيًوايذ.
هادُ  :199دادگاُ هشحلِ تذٍي نشِ  10سٍص اص تاسيخ دسياْت ضهٛايت
تشًاهِ سسيذگي تِ ضٛايت سا تٌهين ٍ اص قشْيي ديَي جْت ضهشٚت
دسجلسِ دادگاُ ديَت تًول هي آٍسد ٍ پس اص سسيذگي نهشِ  10سٍص
اص تاسيخ تطٛيل سسي الصم سا غادس خَاّذ ٚشد.

سسي ّيأت ّاي تطخيع پهس اص  15سٍص اص تهاسيخ اتهمٌ
آى الصم االجشا هي تاضذ ٍدسغَستي ِٚنشِ ههذت ههزَٚس
يٛي اص قشْيي ًسثت تِ سسي هضتَس ايتشاؼ داضتِ تاضهذ
ايتهشاؼ خهَد سا ٚتثها" تهِ ّيهأت حهل اخهتمِ تٗههذين
هي ًوايذ ٍسسي ّيأت حل اختمِ پس اص غذٍس ٖكًهي ٍ
الصم االجشاستً .هشات ايؿاي ّيأت تايهذ دس پشًٍهذُ دسا

هادُ ّ :200شگاُ قشْيي اختمِ ًسثت تِ سسي دادگاُ هًتشؼ تاضهٌذ
هَنٌٓذ نشِ هذت  15سٍص اصتاسيخ سؤيت سسي تهِ دادگهاُ تجذيهذًهش
ٚاس ايتشاؼ خَد سا ايمم داسًذ .دسَيشايي غهَست سسي دادگهاُ تهذٍي
تِ لحال لضٍم تُييش ساختاس سسيذگي تهِ اختمْهات ٍ هشاجهى
ٚاس ٖكًي ٍالصماالجشا خَاّذ ضذ.
هادُ  :201دادگاُ تجذيذ ًهش ٚهاس هشٚهة اص پهٌ ًٓهش تهِ ضهشح صيهش دادسسي دادگاُ تجذيذًهش ٚاس تِ جاي ّيهأت حهل اخهتمِ
اًتخاب ضذُ است.
هيتاضذ:

 .2يهًٓ ٙشًوايٌهذُ ٚهاسگشاى تهِ اًتخهاب ٚههاًَى
ّواٌّگي ضَساّاي اسمهي استاى
 .3يٌٓٛههش اصهههذيشاى غههٌايى تههِ اًتخههاب ٚههاًَى
اًجوي ّاي غٌٓي ٚاسْشهاياى استاى
دسغهَست لهضٍم ٍتاتَجهِ تههِ هيهضاى ٚاسّيهأتّهها ٍصاست
ٚاسٍاهَساجتوايي هي تَاًذ ًسثت تِ تطهٛيل ٌهذ ّيهأت
تطخيع دسسكح ّشاستاى اٖذام ًوايذ.

هادُ 159
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تِ قَسي  ِٚدس هَاد هَسدًهش همحههِ ههيضهَد تهِ جهاي
هشاجى حل اختمِ هَؾَو ْػل ًْن ٖهاًَى ٚهاس ّ -يهأت
تطخيع ٍّيأت حل اختمِ  -اص يٛسهَ سهاصهاى دادسسهي
ٚاس تطهٛيل گشديهذُ ٍ اص سهَي ديگهش دادگاّْهاي ٚهاس دس
هشاحل سِ گاًِ تا ٍنايٓي ٚاهم" ًهيش هشاجى حهل اخهتمِ
ٍلي تهِ لحهال سيايهت جٌثهِ حٗهَٖي سسهيذگي  ،ؾهشٍست
ايجاب هيٌٚذ  ِٚاْشادي يادالًهِ ٍتهي قشْاًهِ تهِ اخهتمِ
سسيذگي ًوايٌذ.

جداول مقايسهاي حاوي داليل اصالحات پيشنهادي
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رديف

ضَد.

هادُ 160

ّيأت حل اختمِ استاى اص سِ ًٓش ًوايٌهذُ ٚهاسگشاى تهِ
اًتخاب ٚاًَى ّواٌّگي ضهَساّاي اسهمهي ٚهاس اسهتاى
ياٚاًَى اًجوي ّاي غٌٓي ٚاسگشاى ٍيا هجوى ًوايٌهذگاى
ٚاسگشاى ٍاحذّاي هٌكِٗ ٍ سِ ًٓش ًوايٌذگاى ٚاسْشهايهاى
تِ اًتخاب هذيشاى ٍاحهذّاي هٌكٗهِ ٍ سهِ ًٓهش ًوايٌهذُ
دٍلت ( هذيشٚل ٚهاس ٍاههَس اجتوهاييْ ،شهاًهذاس ٍسيهيس
دادگستشي هحل ٍ يا ًوايٌذگاى آًْا) تشاي هذت دٍ سها
تطٛيل هي گشدد .دس غَست لضٍم ٍتاتَجِ تهِ هيهضاى ٚهاس
ّيأت ّا ٍ ،صاست ٚاس ٍاهَس اجتوايي ههيتَاًهذ ًسهثت تهِ
تطٛيل ٌذ ّيأت حهل اخهتمِ دس سهكح اسهتاى اٖهذام
ًوايذ.

هادُ 161

ّيأتْاي حل اختمِ تاتَجِ تِ حجن ٚهاس ٍ ؾهشٍست تهِ
تًههذاد الصم دسهحههل ٍاحههذّاي ٚههاس ٍ اهههَس اجتوههايي
ٍحتياالهٛاى خاسا اص ٍٖت اداسي تطٛيل خَاّذضذ.

متن پيشنهادي

داليل توجيهي

ٖ .1اؾي دادگستشي  ِٚدسييي حا سييس دادگاُ خَاّذ تهَد.
اص سَي سييس َُٖ ٖؿاييِ اًتخاب هيضَد.
 .2دًٍٓشهستطههاس هتخػههع دس صهيٌههِ هسههايل اٖتػههادي -
اجتوايي تِ اًتخاب ٍصيش ٚاسٍاهَس اجتوايي
 .3دًٍٓش ًوايٌذُ تطٛل ّاي يالي ٚاسگشي ٍ ٚاسْشهايي
هادُ  :202ساصهاى دادسسي ٚاس هيتَاًذ تاتَجهِ تهِ ضهشايف ٍ اٍؾهاو
ٍاحهَا ٍ ؾههشٍست  ،تًههذاد الصم دادگههاُ تجذيههذًهش ٚههاس دساسههتاى ٍ
ضْشستاى ايجاد ًوايذ.
هادُ  :203دادگاُ تجذيذًهش ٚاس هَنّ است پس اص دسياْت ضهٛايت
حذاٚثش نشِ هذت  15سٍص تِ ضٛايات سسهيذُ ،سسهيذگي ٍ سسي الصم
غادس ًوايذ.
هادُ  :204دادگاُ تجذيذًهش ٚاس هيتَاًذ اص قشْيي ديهَت تًوهل آٍسد
 ِٚدس جلسِ دادگاُ ضشٚت ًوايٌذ ٍلي يذم حؿَس آًهاى ههاًى تطهٛيل
جلسِ ًخَاّذ ضذ.
هادُ  :205دادگاُ ٚاس دسغَست لضٍم هيتَاًذ ٚاسضٌاسي سا تهِ هٌههَس
تحٗيٕ ٍ تشسسي دسهَسد انْا سات دٍقهشِ تهِ هحهل ٚاسگهاُ يها ّهش
هحل ديگشي  ِٚالصم تذاًذ ايضام ٍ ًهشات ٍي سا دسياْت داسد.
هههادُ ّ :206شگههاُ ّشيهه ٙاص قههشْيي ًسههثت تههِ سسي دادگههاُ
تجذيذًهشٚاس هًتشؼ تاضذ هي تَاًذ نشِ  15سٍص تِ دادگاُ يالي ٚهاس
ضٛايت تشد.
هادُ  :207دادگاُ يالي ٚاس هشٚة اص يٖ ٙاؾي يؿَ ديَاًًالي ٚطهَس
تهِيٌههَاى سيههيس دادگههاُ  ،دًٍٓهش هتخػههع دس هسههايل اٖتػههادي -
اجت وايي تِ يٌَاى هستطاس ٍ دًٍٓهش ًوايٌهذُ اصّشيه ٙاصتطهٛلّهاي
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تكَسي ِٛدسههَاد ههَسد ًههش همحههِ ههيگهشدد دٍ اسگهاى
هختلّ تا ايؿاي هختلّ تطهٛيل ههيگهشدد ٍتهذٍى ضهٙ
دادگاّْاي ٚاس اص جولِ هشاجى حهل اخهتمِ دس ٚطهَسّاي
هختلّ هي تاضذ ٖ ِٚؿات هتخػع دس صهيٌِ حٗهَٔ ٚهاس ٍ
هتخػػاى هسايل ٚاسگشي ٍاٖتػادي ٍ اجتوهايي ٍدسيهيي
حا ًوايٌهذگاى تطهٛل ّهاي ٚهاسگشي ٍ ٚاسْشههايي دس آى
ضشٚت داسًذ

دس هَاد ٖاًَى ٚاس هَجَد ٍ ٖاًَى پيطٌْادي تاتَجِ تِ تُييهش
ساختاس دادسسي ٚاس هسايلي هكشح ضذُ است  ِٚتها يٛهذيگش
هطاتِ اًذ ٍ ّذِ هطاتْي داسًهذ ٍلهي دس دادگاّْها ٍ هشاجهى
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ّيأتْاي حل اخهتمِ اص قهشْيي اخهتمِ تهشاي حؿهَس
دسجلسِ سسيذگي ديَت هيٌٌٚذ .يهذم حؿهَس ّشيه ٙاص
قشْيي يا ًوايٌذُ تام االختياس آًْا ههاًى سسهيذگي ٍغهذٍس
سسي تَسف ّيأت ًيست هگش آًّ ِٛيأت حؿَس قشْيي سا
ؾشٍسي تطهخيع دّهذ .دسايٌػهَست ْٗهف يهًَ ٙتهت
تجذيذ ديَت هي ًوايذ  .دسّشحها ّيهأت حتهياالهٛهاى
نشِ هذت يٛواُ پس اص ٍغَ پشًٍهذُ سسهيذگي ٍ سسي
الصم غادس هيًوايذ.
ّيههأت ّههاي حههل اخههتمِ هههيتَاًٌههذ دسغههَست لههضٍم
اصهسهههه َليي ٍٚاسضٌاسههههاى ،اًجوٌْههههاٍ ضههههَساّاي
اسمهي ٍاحذّاي تَليذي ،غهًٌتي ٍ خهذهاتي ٍٚطهاٍسصي
ديَت تًول آٍسًذ ًٍهشات ٍاقميات آًهاى سا دسخػهَظ
هَؾَو استواو ًوايٌذ.

متن پيشنهادي
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َيشهتطاتْي تِ دياٍي سسيذگي ٍسسي الصم غادس ههيضهَد
ٚاسگشي ٍتطٛل ّاي ٚاسْشهايي هيتاضذ.
هادُ  :207سييس ٍهستطاساى يؿَ دادگاُ يالي تايهذ داساي تحػهيمت ٍلي ًتيجِ تػوين گيشي ًيل تِ يّ ٙذِ هيتاضذ.
يالي هشجحا" حَٗٔ تَدُ ٍ  15سا ساتِٗ ٚاس دسايي صهيٌِ تاضٌذ.
هادُ  :208هحل استٗشاس دادگاُ يالي ٚاس دس تْشاى خَاّذ تَد.
ههادُ  :209ايتههشاؼ سسههيذُ تههِ دادگههاُ يههالي ٚههاس ٖههثم" اص سههَي
ٚاسضٌاس ساصهاى دادسسي ٚاس هَسد تشسسي ٍ هكالًهِ ٖهشاس ههيگيهشد
ٍهذاس٘ ٍداليل اسايِ ضذُ سسيذگي هيضهَد ٍ دس غهَستيٚهِ پشًٍهذُ
ٖاتهل اسايههِ تههِ دادگههاُ يههالي تاضهذ تههِ دادگههاُ اسجههاو هههيضههَد ،دس
َيشايٌػَست سسي غادسُ هَسد تاييذ ٖشاس ههيگيهشد ٍ پشًٍهذُ هختَههِ
ايمم هيضَد.

هادُ 163
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ّواًكَس  ِٚدسههَسد ههَاد گزضهتِ تيهاى ضهذ هشاجهى حهل
اختمِ دس قشح جذيذ تِ غَست دادگاّْاي تهذٍي ،تجذيهذ
ًهش ٍيالي ٚاس دسآهذُ ٍايؿهاي دادگاّْهاي ههزَٚس ٖاؾهي
دادگستشي ٍ ٚاسضٌاساى اٖتػهادي – اجتوهايي ًٍوايٌهذگاى
تطٛلْا هيتاضٌذ.
تذيي قشيٕ هشاجى هزَٚس جٌثِ حَٖٗي داضتِ ٍ حٛن دادگهاُ
حٗههَٖي سا داسًههذ ٍدس سسههيذگي جٌثههِ تههي قشْههي سا حٓههم
هيٌٌٚذ.

هٗشسات هشتَـ تِ اًتخاب ايؿاء ّيهأت ّهاي تطهخيع ٍ هادُ  : 210دادگاُ يالي ٚاس هيتَاًذ اص قشْيي ديَي جْت حؿهَس دس
حل اختمِ ٍ تًييي گًَگي تطٛيل جلسات آًْا تَسف دادگاُ ديَت تًوهل آٍسد ٍلهي يهذم حؿهَس ّشيه ٙاص قهشْيي ههاًى
ضَسايًالي ٚاس تْيِ ٍ تِ تػهَية ٍصيشٚهاسٍاهَس اجتوهايي سسيذگي ًخَاّذ تَد.
هادُ  :211دادگاُ يالي ٚاس هَنّ است نشِ هذت ي ٙههاُ اص تهاسيخ
خَاّذ سسيسذ.
ٍغَ ضٛايت پشًٍذُ سا هَسد سسهيذگي ٖهشاس دادُ ٍ سسي الصم غهادس
ًوايذ .هگش آًً ِٛياص تِ تحٗيٕ ٍ ٚاسضٌاسهي داضهتِ تاضهذ ٚهِ دسايهي
غَست هذت سسيذگي اْضايص هي ياتذ ٍ دسّش غَست اص دٍ هاُ تجهاٍص
ًخَاّذ ٚشد.
هههادُ :212سسي دادگههاُ تههذٍي ،تجذيههذًهش ٍ يههالي ٚههاس  ،پههس اص
ٖكًيضذى الصماالجشاست ٍتِ ٍسيلِ اجشاي دادگستشي اجشا هيگشدد.
هادُ  :213آييي ًاهِ اجشايي ايي ْػل تهِ ٍسهيلِ ٍصاستهيي ٚهاس ٍاههَسا
جتوايي ٍدادگستشي تْيِ ٍ پس اص تاييذ ضهَسايًالي ٚهاس تهِ تػهَية هَاد ياد ضهذُ هطهاتِ ههَاد ٖ 166 ٍ 164هاًَى ٚهاس هَجهَد
هيتاضذ.
ّيأت ٍصيشاى خَاّذ سسيذ.
دسغَستي ّ ِٚيأت حل اختمِ اخشاا ٚاسگش سا َيشهَجهِ
تطخيع داد حٛهن تاصگطهت ٚهاسگش اخشاجهي ٍ پشداخهت
حههٕالسههًي اٍ سا اص تههاسيخ اخههشاا غههادس هههيٌٚهههذ
(هَجِتَدى اخشاا) ٚهاسگش
ٍدسَيشايٌػَست
هطوَ اخز حٕ سٌَات تِ هيضاى هٌذسا دس هادُ  27ايهي
ٖاًَى خَاّذ تَد.
تثػشُ :
ٌاًچِ ٚهاسگش ًخَاّهذ تهِ ٍاحهذ هشتهَـ تهاص گهشدد
ٚاسْشها هٛلّ است ٚهِ تشاسهاس سهاتِٗ خهذهت ٚهاسگش
ًسثت تِ ّش سا  45سٍص هضد ٍ حَٗٔ تپشداصد.
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آساء ٖكًههي غههادسُ اص قههشِ هشاجههى حههل اخههتمِ ٚههاس حزِ هادُ
الصم االجشا تَدُ ٍ تِ ٍسيلِ اجهشاي احٛهام دادگسهتشي تهِ
هَسد اجشا گزاسدُ خَاّذ ضهذ .ؾهَاتف هشتهَـ تهِ آى تهِ
هَجة آييي ًاهِ اي خَاّذ تَد  ِٚتِ پيطٌْاد ٍصاستيي ٚهاس
ٍاهَس اجتوايي ٍ دادگستشي تهِ تػهَية ّيهأت ٍصيهشاى
هيسسذ.
دسغَستي ِٛاختمِ ًهش دسهَسد هَاد هختلّ ايهي ٖهاًَى هادُ  :214دسهَاسدي ٚهِ دس صهيٌهِ ههَادي اص ٖهاًَى ٚهاس يها پيوهاى
ٍيهها پيواًْههاي ٖثلههي ٍيهها ّشيهه ٙاص هَؾههَيات هههَسد دستِ جوًي ٖثلي ٍيها دسخَاسهت ّهاي جذيهذ ٚهاسگشاى ٍ ٚاسْشهايهاى
دسخَاست قهشْيي تهشاي اًًٗهاد پيوهاى جذيهذ هٌجهش تهِ جْت اًًٗاد پيواى دستِ جوًي جذيذ اختمِ س دّذ تهِ ًحهَي ٚهِ
تًكيل ٚاس ؾوي حؿهَس ٚهاسگش دس ٚاسگهاُ ٍ يها ٚهاّص هَجة ايتػابّ يا ٚن ٚاسي ٚاسگشاى ٍ ٚاّص يوذي تَليهذ اص سهَي
يوذي تَليهذ اص سهَي ٚهاسگشاى ضهَدّ ،يهأت تطهخيع ٚاسگشاى ٍ يا تًكيل ٚاس اص سَي ٚاسْشها گشدد ّيأت سهاصش هَنهّ
هَنّ است تشاساس دسخَاست ّشي ٙاص قشْيي اختمِ است تشاساس دسخَاست ّشي ٙاص قشْيي هَؾَو اختمِ سا سهشيًا"
ٍ يا ساصهاًْاي ٚاسگشي ٍٚاسْشههايي هَؾهَو اخهتمِ سا هَسد تشسسي ٖشاس دادُ ٍتػويوات ساصضي سا اتمٌ ًوايذ.
هادُ ّ :215شگاُ اختمِ تذيي قشيٕ حل ًطَد هَؾَو نشِ  5سٍص
سشيًا" هَسد سسيذگي ٖشاس دادُ ٍايمم ًهش ًوايذ.
تِ دادگاُ تذٍي ٚاس احالِ خَاّذ ضذ .دادگاُ ٚاس هَنّ اسهت نهشِ 5
تثػشُ:
دسغَستيّ ِٛشي ٙاصقشْيي پيواى دستِجوًهي ًههش سٍص تِ هَؾَو سسيذگي ٍ اختمِ سا حل ًوايذّ .شگاُ قشْيي ًسهثت
هزَٚس سا ًپذيشد هيتَاًذ نشِ هذت دُ سٍص اصتاسيخ ايهمم تِ سسي دادگاُ هًتشؼ تَدُ ٍاختمِ اليٌحل تواًذ هَؾَو تهِ ٍصاست
ًهشّيأت تطخيع (هَؾَو ههادُ  )158تهِ ّيهأت حهل ٚاس ٍاهَساجتوايي اقمو دادُ هي ضهَد ٍهَؾهَو اخهتمِ تهِ دادگهاُ
يالي اسجاو هيگشدد.
اختمِ هٌذسا دس ْػل ًْن ايي ٖاًَى هشاجًِ
ٍ تٗاؾاي سسيذگي ٍغذٍس سسي ًوايذّ .يأت حل اختمِ هادُ  : 216سسي دادگاُ يالي ٚهاس تهشاي قهشْيي الصماالجهشا ٍ ٖكًهي
پس اص دسياْت تٗاؾا َْسا" تِ هَؾهَو اخهتمِ دسپيوهاى است ٍ ّشگاُ قشِ ٚاسگشاى تِ سسي دادگاُ توٛيي ًٌوايذ ًسهثت تهِ
دستِ جوًهي سسهيذگي ٍ ساي خهَد سا ًسهثت تهِ پيوهاى تاصخشيذ ٍاخشاا ٚهاسگشاى اٖهذام خَاّهذ ضهذ ٍ ّشگهاُ ٚاسْشهايهاى تهِ
هخالٓت اداهِ دٌّذ اداسُ اههَس ٚاسگهاُ تهِ ههذيشاى جذيهذي اص ّوهاى
دستِجوًي ٚاس ايمم هيٌٚذ.
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هَاسد جذيذ گًَگي سسيذگي دس دادگاُ يالي ٚاس اسهت ٚهِ
دس حا حاؾش دس ٖاًَى ٚهاس ٍجهَد ًهذاسد ٍ دس قهشح جذيهذ
پيصتيٌي ضذُ است.

سْى اختمِ دستِ جوًي اص قشيٕ هشاجهى ههزَٚس دس ٖهاًَى
ٚاس هَجَد ٍقشح پيطٌْادي تا سيايت هشاجهى حهل اخهتمِ
هطاتِ است.
تٌْا دس هشحلِ پاياًي  ،دس استثاـ تا يذم حل اخهتمِ ٍاسجهاو
هَؾَو تِ ّيأت ٍصيشاى ايي اختمِ ٍجَد داسد ٚهِ تجشتهِ
ًطاى دادُ است  ِٚآًچِ دسٖهاًَى ٚهاس پهيصتيٌهي گشديهذُ
هَسد سؾايت ٚاسْشهاياى ًثَدُ ٍيوم" ًيض ٖاتل اجهشا ًثهَدُ
تِ ّويي دليل دس قشح پيطٌْادي سسيذگي ًْايي تِ دادگهاُ
يالي ٚاس هحَ گشديهذُ اسهت ٍلهي دس پايهاى  ،دس غهَست
يذم حل اختمِ ساُحل جذيهذي پيطهٌْاد ضهذُ اسهت ٚهِ
دسغَست اداهِ اختمِ اص سَي ّشيه ٙاص قهشْيي ساُحهل
هٌاسة اص قشِ ٍصاست ٚهاس ٍاههَس اجتوهايي اسايهِ گشديهذُ
است.

جداول مقايسهاي حاوي داليل اصالحات پيشنهادي
رديف

متن فعلي

هادُ 143

دس غَستي ِٛپيطٌْاد ّيأت حل اختمِ نشِ سِ سٍص دس
هَسد ٖثَ قهشْيي ٖهشاس ًگيهشد سيهيس اداسُ ٚهاس ٍاههَس
اجتوايي هَنّ اسهت تمْاغهلِ گهضاسش اههش سا جْهت
اتخار تػوين الصم تِ ٍصاست ٚاس ٍ اههَس اجتوهايي اقهمو
دّذ .دسغَست لضٍم ّيهأت ٍصيهشاى ههيتَاًهذ ههادام ٚهِ
اختمِ اداهِ داسد ٚاسگاُ سا تهِ ّهش ًحهَي ٚهِ هٗتؿهي
تذاًذ تِ حساب ٚاسْشها اداسُ ًوايذ.
دس ٍصاست ٚاس ٍاهَس اجتوايي ضهَسايي تهِ ًهام ضهَسايًالي
ٚاس تطٛيل هيضهَدٍ .نيٓهِ ضهَسا اًجهام ٚليهِ تٛهاليٓي
است  ِٚتوَجة ايي ٖاًَى ٍ سهايش ٖهَاًيي هشتَقهِ تهِ
يْذُ آى ٍاگزاس ضذُ است .ايؿاي ضَسا يثاستٌذاص:
الّ ٍ :صيش ٚاسٍاهَس اجتوايي  ِٚسياست ضَسا سا تِ يْهذُ
خَاّذ داضت.
ب  :دًٍٓش اص اْشاد تػهيش ٍهكلهى دس هسهايل اٖتػهادي ٍ
اجتوايي تهِ پيطهٌْاد ٍصيهش ٚاسٍاهَساجتوهايي ٍتػهَية
ّ يأت ٍصيشاى  ِٚيًٓ ٙهش اص آًهاى اص ايؿهاي ضهَسايًالي
غٌايى اًتخاب خَاّذ ضذ.
ا  :سِ ًٓش اص ًوايٌذگاى ٚاسْشهاياى ( يًٓ ٙهش اص تخهص
ٚطاٍسصي) تِ اًتخاب ٚاسْشهاياى
د  :سِ ًٓش اص ًوايٌذگاى ٚهاسگشاى ( يهًٓ ٙهش اص تخهص
ٚطاٍسصي) تِ اًتخاب ٚاًَى يالي ضَساّاي اسمهي ٚاس
ٚاساجثاسي تا تَجِ تِ ههادُ  6ايهي ٖهاًَى تهِ ّهش ضهٛل
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ٚاسگاُ ٍاگزاس خَاّذ ضذ تا اختمْات دستِجوًي سْى گشدد.

هادُ 167

هادُ 172

هادُ  :217دس ٍصاست ٚاس ٍاهَس اجتوايي ضهَسايي تهِ ًهام ضهَسايًالي هَاد هزَٚس دسايي ْػل اص لحال هحتَي هطاتِ ّستٌذ تٌْها
ٚاس تطٛيل هيضَدٍ .نيِٓ ضَسا اًجهام ٚليهِ تٛهاليٓي اسهت ٚهِ تهِ دسهَسد ايؿاء تاتَجِ تِ تطٛلْاي ٚهاسگشي ٍ ٚاسْشههايي دس
هَجة ايي ٖاًَى ٍسايش َٖاًيي هشتَـ تِ يْذُ آى ٍاگزاس ضذُ است .قشح پيطٌْادي تا ٖاًَى ٚاس هَجَد هتٓاٍت است.
تثػشُ  :ايؿاي ضَسا يثاستٌذاص :
الّ ٍ :صيش ٚاس ٍاهَس اجتوايي  ِٚسياسهت ضهَسا سا تهِ يْهذُ خَاّهذ
داضت.
ب  :دًٍٓش اص اْشاد تػيش ٍهكلى دس هسايل اجتوهايي  -اٖتػهادي تهِ
پيطٌْاد ٍصيش ٚاس ٍاهَسا جتوايي ٍتػَية ّيأت ٍصيشاى
ا  :سههِ ًٓههش اص ًوايٌههذگاى ٚاسْشهايههاى تههِ اًتخههاب ٌٓٚذساسههيَى
ٚاسْشهاياى ايشاى
د  :سِ ًٓش اص ًوايٌذگاى ٚاسگشاى تهِ اًتخهاب ٌٓٚذساسهيَى ٚهاسگشاى
ايشاى

هادُ ٚ :222اس اجثاسي تاتَجِ تِ هَاد  11ٍ 10ايي ٖاًَى تِ ّش ضهٛل دسايي ههادُ هجهاصات صًهذاى حهزِ گشديهذُ ٍ تهِ جهاي آى
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رديف

هادُ 173

متن فعلي

هوٌَو است ٍهتخلّ يمٍُ تش پشداخت اجهشتالوثهل ٚهاس
اًجام ياْتِ ٍ جثشاى خساست تاتَجِ تِ ضهشايف ٍ اهٛاًهات
خاقي ٍ هشاتة جشم تِ حثس اص  91سٍص تها يٛسها ٍ يها
جشيوِ ًٗذي هًاد  50تا  200تشاتش حهذاٖل ههضد سٍصاًهِ
هحَٛم خَاّذ ضذّ .شگاُ ٌذًٓش تِ اتٓأ يا اصقشيٕ يٙ
هَسسِ ضخػهي سا تهِ ٚهاس اجثهاسي تگواسًهذ ّشيه ٙاص
هتخلٓاى تِ هجاصاتْاي ْهَٔ هحٛهَم ٍهطهتشٚا" هسه َ
پشداخت اجشت الوثل خَاٌّذتَد هگش آًٛهِ سهثة اٖهَي اص
هثاضش تاضذ  ِٚدسايهي غهَست هسهثة ضخػها" هسه َ
است.
تثػشُ:
ٌاًچِ ٌذ ًٓش تِ قَس جوًي تٛاس اجثهاسي گوهاسدُ
ضًَذ هتخلّ يا هتخلٓيي يمٍُ تش پشداخهت اجهشتالوثهل
تاتَجهِ تهِ ضهشايف ٍاهٛاًهات خهاقي ٍ هشاتهة جهشم تههِ
حذاٚثش هجاصات هزَٚس دسايي هادُ هحَٛم خَاٌّذ ضذ.
هتخلٓاى اصّشي ٙاص هَاد هزَٚس دسههَاد ،152 ،151 149
ٍٖ 153،154،155سههوت دٍم هههادُ  78يههمٍُ تههش سْههى
تخلّ دسهْلتي ٚهِ داد گهاُ تها ٚسهة ًهشًوايٌهذُ ٍصاست
ٚاسٍاهَساجتوههايي تًيههيي خَاّههذٚشد تاتَجههِ تههِ تًههذاد
ٚاسگشاى ٍحجهن ٚاسگهاُ دسٚاسگاّْهاي ٚوتهشاصًٓ 100هش
تشاي ّشتاس تخلّ تِ پشداخت جشيوِ ًٗذي اص  70تها 150
تشاتش حذاٖل هضد سٍصاًِ سسوي ٚاسگشدستاسيخ غهذٍس حٛهن
هحٛههَم خَاٌّذضههذ ٍ تههِ اصاي ّههش غذًٓشٚاسگشاؾههاْي

متن پيشنهادي

داليل توجيهي

هوٌَو است ٍهتخلّ يمٍُ تش پشداخت اجشتالوث ل ٚهاس اًجهام ياْتهِ جشيوِ اْضايص ياْتِ است.
ٍجثشاى خساست ٍ سْى تثًيؽ تاتَجِ تِ ضهشايف ٍ اهٛاًهات خهاقي ٍ
هشاتة جشم تِ جشاين ًٗذي اص  50تها  200تشاتهش حهذاٖل ههضد سٍصاًهِ
ٚاسگش هحَٛم هي گشدد ٍ دس غَست تٛشاس تِ حذاٚثش هجاصات هحٛهَم
هيضَد.
ّشگاُ ٌذ ًٓش تِ اتٓأ يا اص قشيٕ ي ٙهَسسهِ ضخػهي سا تهِ ٚهاس
اجثاسي تگواسًذ ّشيه ٙاص هتخلٓهاى تهِ هجاصاتْهاي ْهَٔ هحٛهَم ٍ
هطتشٚا" هس َ پشداخت اجشتالوثل خَاٌّذ تهَد هگهش آًٛهِ هسهثة
اَٖي اص هثاضش تاضذ  ِٚدسايٌػَست هسثة ضخػا" هس َ است.
تثػشُ :
ٌاًچِ ٌذًٓش تِ قَس جوًي تٛاس اجثاسي گواسدُ ضهًَذ هتخلهّ
يا هتخلٓيي يمٍُ تش پشداخت اجشتالوثل تاتَجِ تِ ضهشايف ٍاهٛاًهات
خاغي ٍهشاتة جشم تِ حذاٚثش هجاصات ههزَٚس دس ايهي ههادُ هحٛهَم
خَاٌّذ ضذ.
ًهش تِ ايٌْ ِٛػل هشتَـ تِ خهذهات سْهاّي ٚهاسگشاى ٚهِ
حزِ هادُ
هَاد  149تا  155هشتَـ تِ آى است حزِ گشديذُ است لهزا
دس قشح پيطٌْادي ايي هادُ حزِ گشديذ.
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هادُ 174

هادُ 177

متن فعلي

دسٚاسگاُ  10تشاتش حذاٖل هضد تهِ حهذاٚثش جشيوهِ ههزَٚس
اؾاِْ خَاّذضذ.
هتخلٓاى اص ّشيه ٙههَاسد ههزَٚس دسههَاد ٍ 59 ،45 ،38
تثػشُ هادُ  41تشاي ّشهَسد تخلّ حسهة ههَسد يهمٍُ
تش سْى تخلّ يا تاديِ حَٗٔ ٚاسگش يا ّش دٍ دس هْلتي ٚهِ
دادگاُ تا ٚسهة ًههش ًوايٌهذُ ٍصاست ٚهاسٍاهَس اجتوهايي
تًييي خَاّذ ٚشد تِ اصاي ّشٚاسگش تِ تشتية ريل هحَٛم
خَاّذضذ.
 .1تشاي تها دُ ًٓهش  20تها  50تشاتهش حهذاٖل ههضد
سٍصاًِ
 .2تشاي تا ًٓ 100ش ًسثت تِ هاصاد ًٓ 10ش تا  5تها
 10تشاتشحذاٖل هضد سٍصاًِ ٚاسگش
 .3تشاي تاالتش اصغذًٓش ًسثت تِ ههاصاد غهذًٓش 2
تا  5تشاتش حذاٖل هضد سٍصاًِ ٚاسگش
هتخلٓههاى اصّشيهه ٙاص هههَاسد هههزَٚس دسهههَاد 89 ٍ 87
(ٖسوت اٍ هادُ ) ٍ 90تشاي ّش هَسد تخلّ حسة هَسد
يمٍُ تش سْى تخلهّ يها تاديهِ حٗهَٔ ٚهاسگش ٍيها ّهشدٍ
دسهْلتي  ِٚدادگهاُ تها ٚسهة ًكهش ًوايٌهذُ ٍصاست ٚهاس
ٍاهَساجتوايي تًيهيي خَاّهذٚشد تهِ حهثس اص  91سٍص تها
 120سٍص ٍيا جشيوِ ًٗذي تِ تشتيهة صيشهحٛهَم خَاٌّهذ
ضذ:
 .1دسٚاسگاّْا تا ًٓ 10شٚاسگش  300تها  600تشاتهش
حذاٖل حَٗٔ ٚاسگش دس سٍص

متن پيشنهادي

داليل توجيهي

هادُ ٚ :223اسْشهاياًي  ِٚتشخمِ هٗشسات ههَاد 92 ٍ 88 ، 86 ،60
ايي ٖاًَى دس هَسد پشداخت هضد تشاتش تِ صًهاى ٍههشداى ٍيهذم تثًهيؽ دسايي هادُ تاتَجِ تِ تُييش ضواسُ هَاد دس ييي حها هيهضاى
ٍيههذم پشداخههت هههضدي ٚوتههش اص حههذاٖل هههضد تههِ ٚههاسگشاى ٍهههَاسد جشيوِ ًٗذي تُييش ياْتِ است.
اؾاِْ ٚاسي تجض آًچِ دس ٖاًَى هٗشس گشديذُ است يول ًوايٌهذ تهشاي
ّش هَسد تخلّ حسة هَسد يمٍُ تش سْى تخلّ تأديِ حَٗٔ ٚاسگش يها
ّشدٍ دس هْلتي  ِٚدادگاُ تًييي خَاّذ ٚشد تِ پشداخت جشيوِ ًٗهذي
هًاد  20تا  150تشاتش حذاٖل هضد سٍصاًِ ٚاسگش هحَٛم خَاّذ ضذ.

هادُ  : 226هتخلٓاى اص ّشي ٙاص هَاسد هزَٚس دسهَاد 184 ، 183 80
تشاي ّشهَسد تخلّ حسة هَسد يمٍُ تش سْى تخلّ يا تاديهِ حٗهَٔ
ٚاسگش يا ّشدٍدسهْلتي  ِٚدادگاُ تًييي خَاّذٚشد تهِ جشيوهِ ًٗهذي
تِ تشتية صيش هحَٛم خَاٌّذضذ:
 .1دسٚاسگاّْا تا ًٓ 10ش ٚهاسگش اص  200تها  500تشاتهش حهذاٖل
هضد سٍصاًِ ٚاسگش
 .2دسٚاسگاّْا تا ًٓ 100ش ًسثت تِ ههاصاد تهش دُ ًٓهش  500تها
 1000تشاتش حذاٖل هضد ٚاسگش
 .3دسٚاسگاّْاي تيص اص غذ ًٓش ًسثت تهِ ههاصاد ًٓ 100هش اص

54

دس تواهي هَاسد :
اٍال" ٚ :سة ًهش اص ًوايٌذُ ٍصاست ٚاس
ثاًيا"  :هجاصات صًذاى حزِ ضذُ
ثالثا"  :جشاين ًٗذي ّن ٚاّص ياْتِ است.
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متن پيشنهادي

داليل توجيهي

 800تا  1500تشاتش حذاٖل هضد سٍصاًِ ٚاسگش
 .2دسٚاسگاّْاي ًٓ 100ش تهِ تهاال  800تها 1500
ٍ دسغَست تٛشاس تخلّ هتخلٓاى تِ حهذاٚثش جشيوهِ ًٗهذي هحٛهَم
تشاتش حذاٖل هضد سٍصاًِ ٚاسگش.
دسغَست تٛشاس تخلّ هتخلٓاى تهِ حهثس اص  120سٍص تها هيضًَذ.
 180سٍص هحَٛم خَاٌّذ ضذ.
ٚاسْشهاياًي  ِٚتهشخمِ هٓهاد ههادُ  159ايهي ٖهاًَى اص هادُ ٚ : 229اسْشهاياًي  ِٚتشخمِ هٓاد هَاد  158 ٍ 144ايي ٖهاًَى
اجشاي تهِ هَٖهى آساء ٖكًهي ٍالصماالجهشاي هشاجهى حهل اص اجشاي تِ هَٖى آساء ٖكًي ٍالصماالجشاي دادگاّْاي ٚهاس خهَدداسي
اختمِ ايي ٖاًَى خَدداسي ًوايٌذ يمٍُ تهش اجهشاي آساء ًوايٌذ .يمٍُ تش اجشاي آساء هزَٚس ،تاتَجِ تِ ضشايف ٍاهٛاًهات خهاقي
هزَٚس تاتَجِ تِ ضشايف ٍاهٛاًات خاقي تِ جشيوِ ًٗهذي تِ جشيوِ ًٗذي اص  20تا  200تشاتش حذاٖل هضد سٍصاًِ ٚهاسگش هحٛهَم
اص  20تا  200تشاتهش حهذاٖل ههضد سٍصاًهِ ٚهاسگش هحٛهَم خَاٌّذضذ.
دسايي هَاد هجاصات ّاي حثس حزِ گشديذُ اسهت ٍ ههاتٗي
خَاٌّذضذ.
هذلَ آًْا هطاتِ است.
ٚاسْشهاياًي  ِٚاتثاو تيگاًهِ سا ٚهِ ْاٖهذ پشٍاًهِ ٚاسًهذ ٍيها ههادُ ٚ : 230اسْشهايهاًي ٚهِ اتثهاو تيگاًهِ سا ٚهِ ْاٖهذ پشٍاًهِ ٚاسًهذ
هههذت ايتثههاس پشٍاًههِ ٚاسضههاى هٌٗؿههي ضههذُ اسههت تههِ ٍياهذت ايتثاس پشٍاًِ ٚاسضاى هٌٗؿي ضذُ است تهِ ٚهاس تگواسًهذ ٍيها
ٚاستگواسًذ ٍيا اتثاو تيگاًِ سا دسٚاسي َيشاصآًچِ دس پشٍاًهِ اتثاو تيگاًِ سا دس ٚاسي َيش اصآًچِ دس پشٍاًِ ٚاس آًْها ٖيهذ ضهذُ اسهت
ٚاسآًْها ٖيهذ ضهذُ اسههت تپزيشًهذ ٍدسههَاسديٚهِ ساتكههِ تپزيشًذ ٍ دسهَاسدي  ِٚساتكِ استخذاهي تثًِ تيگاًِ تها ٚاسْشهها ٖكهى
استخذاهي تثًِ تيگاًِ تا ٚاسْشها ٖكى ههيگهشدد هشاتهة سا هي گشدد هشاتة سا تِ ٍصاست ٚاس ٍاهَس اجتوايي ايهمم ًٌوايٌهذ تاتَجهِ
تههِ ٍصاست ٚاسٍاهَساجتوههايي ايههمم ًٌوايٌههذ تاتَجههِ تههِ تِ ضشايف ٍاهٛاًات خاقي ٍ هشاتة جشم تهِ جشيوهِ ًٗهذي اص  50تها
ضشايف ٍاهٛاًات خاقي ٍهشاتة جشم تِ هجاصات حهثس اص  300تشاتش حذاٖل هضد سٍصاًِ ٚاسگش هحَٛم خَاٌّذ ضذ.
 91سٍص تا  180سٍص هحَٛم خَاٌّذ ضذ.
هادُ ٚ :235اسْشهاياًي  ِٚتشخمِ هَاسد پيصتيٌي ضذُ دس ههادُ 261
ايي ٖاًَى دس صهيٌِ غهذٍسگَاّيٌاهِ تهشاي ٚهاسگشاًي ٚهِ خذهتطهاى
پاياى ياْتِ است ٍدسخَاست آى سا ٚشدُاًذ اٖذام ًٌٌٛذ يهمٍُ تهش الهضام
تِ ايكاي گَاّيٌاهِ اًجام ٚاس دسّشهَسد تاتَجِ تِ ضهشايف خهاقي تهِ
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 20تا  50تشاتش حذاٖل هضد ٚاسگش هحَٛم خَاٌّذ ضذ.
هادُ ٚ :236اسگشاًي ٍ ِٚنايّ هٌذسا دس هَاد  248 ٍ 247 ،246ايهي
ٖاًَى سا تِ هشحلِ اجهشا ًگزاسًهذ پهس اص سسهيذگي دس هشاجهى ٖؿهايي
يمٍُ تش حٛن غهادسُ تهِ جشيوهِاي ًٗهذي هًهاد  10تها  25تشاتهش
حذاٖل هضد سٍصاًِ ٚاسگش هحَٛم هيگشدد.
ايي هَاد دس اتتذاي قشح پيطهٌْادي دس ْػهل اٍ ههَاد ، 8
اضخاظ هطوَ ٖاًَى استخذام ٚطَسي تا سهايش ٖهَاًيي حزِ هادُ
 5 ، 6 ،7رٚش ضذُ است
ٍهٗهشسات خهاظ اسهتخذاهي ًٍيهض ٚهاسگشاى ٚاسگاّْههاي
خاًَادگي  ِٚاًجام ٚاس آًْا هٌحػشا" تَسف غهاحة ٚهاس
ٍ ّوسش ٍ خَيطاًٍذاى ًسثي دسجِ ي ٙاص قثٗهِ اٍ ٍي
اًجام هي ضَد ،هطوَ هٗشسات ايي ٖاًَى ًخَاٌّذ تَد.
تثػشُ :
حٛن ايي ههادُ ههاًى اًجهام تٛهاليّ ديگهشي ٚهِ دس
ْػَ هختلّ ًسثت تِ هَاسد هزَٚس تػشيح ضهذُ اسهت
ًويتاضذ.
دس تخههص ٚطههاٍسصي ًْاليتْههاي هشتههَـ تههِ پههشٍسش
ٍتْشُ تشداسي اصدسختاى هيَُ ،اًَاو ًثاتات  ،جٌگلْها ،هشاتهى
ايي هَاد دساتتذاي ٖهاًَى دس ههَاد  5 ، 6 ، 7 ، 8رٚهش ضهذُ
 ،پاسْٚاي جٌگلي ًٍيضداههذاسي ٍتَليهذ ٍپهشٍسش هاٚيهاى
است.
ٍقيَس ،غًٌت ًََهاى  ،پهشٍسش آتضيهاى ٍصًثهَس يسهل ،
ٚاضت ،داضت ٍ تشداضهت ٍسهايشًْاليتْا دسٚطهاٍسصي تهِ
پيطٌْا ضَسايًالي ٚاس ٍتػَية ّيهأت ٍصيهشاى ههيتَاًهذ
اصضوَ ٖسوتي اص ايي ٖاًَى هًاِ گشدد.
هذت ٚاس ،تًكيمت ،هشخػي ّا ،ههضد يها حٗهَٔ غهياداى
ٚاسٌٚهاى حوهل ًٍٗهل( ّهَايي ،صهيٌهي  ،دسيهايي) خذههِ
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ٍهسههتخذهيي هٌههاص  ،هًلههَليي ٍ ًيههض ٚههاسگشاًي ٚههِ
قشصٚاسضاى تِ ًحَي است  ِٚتوهام يها ٖسهوتي اص ههضد
ٍدسآهذ آًْا تِ ٍسيلِ هطتشياى يا هشاجًيي تأهيي ههيضهَد
ٍّوچٌيي ٚاسگشاًي ٚ ِٚاسآًْا ًَيها" دسسهايات هتٌهاٍب
اًجام هي گيشد دسآييي ًاهِ ّايي  ِٚتَسهف ضهَسايًاليٚهاس
تهذٍيي ٍتهِتػهَية ّيههأت ٍصيهشاى خَاّذسسهيذ تًيههيي
هيگشدد .دسهَاسد هَاد ايي ٖاًَى حاٚن است.
ٚاسگاّْاي ٚ ٙ َٚوتش اص دُ ًٓش سا ههيتهَاى تشحسهة
هػلحت هَٖتا" اص ضوَ تًؿهي اص هٗهشسات ايهي ٖهاًَى
هسهتثٌي ًوهَد  -تطههخيع هػهلحت ٍهههَاسد اسهتثٌا تههِ
هَجة آييي ًاهِ اي خَاّذ تَد  ِٚتها پيطهٌْاد ضهَسايًالي
ٚاس تِ تػَية ّيأت ٍصيشاى خَاّذسسيذ.
ٚاسْشهاياى هَنٌٓذ دس هْلت هٗشس آهاس ٍ اقميهات ههَسد
ًياص ٍصاست ٚاس ٍاهَس اجتوايي سا قثٕ آيييًاهِاي ٚهِ تهِ
تػَية ٍصيش ٚهاس ٍ اههَس اجتوهايي خَاّهذ سسهيذ تْيهِ
ٍتسلين ًوايٌذ.
ٍصاست ٚههاسٍاهَس اجتوهههايي ٍٍصاست تْذاضهههت ،دسههههاى
ٍآهَصش پضضهٛي حسهة ههَسد تهِ هٌههَس تهأهيي ٚهادس
هتخػع سشپشستي دس غَست لهضٍم تهِ اْهشادي ٚهِ دس
ٍاحذّا تِ يٌَاى سشپشست تًييي ضذُاًذ آهَصضهْاي الصم
سا دس صهيٌِ هسايل ًانش تهش سٍاتهف اًسهاًي ،سٍاتهف ٚهاس ٍ
ايوٌي ٍ تْذاضت ٚاس خَاٌّذ داد.
آييي ًاهِ هشتَـ تَسف ضَسايًالي ٚاس تْيِ ٍ حسة ههَسد
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ايي هَاد دس اتتذاي ٖاًَى رٚش ضذُ است .هَاد 5 ، 6 ،7 8

هههادُ ٚ :238اسْشهايههاى هَنٌٓههذ دس هْلههت هٗههشس آهههاس ٍ اقميههات
هَسدًياص ٍصاست ٚاس ٍاهَس اجتوايي سا قثٕ آيييًاهِاي  ِٚتِ تػهَية
ٍصيش ٚاس ٍاهَس اجتوايي هي سسذ تْيِ ٍتسلين ًوايٌذ.
ٍنايّ هزَٚس دسايي هادُ تِ ساصهاى آهَصش ٌْي  -حشْهِاي
هشتَـ هي گشدد ٍآى ساصهاى آى سا اجشا هيٌٚذ
ًياصي تِ دخالت ٍصاست تْذاضت ٍدسهاى ٍ آههَصش پضضهٛي
ًيست هادُ حزِ هيضَد.
ٍاًگْي تاٌَٚى ًيض ٌيي اٖذاهاتي تًول ًياهذُ است.

حزِ هادُ
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تِ تػَية ٍصساي ٚاس ٍاهَس اجتوايي ٍ تْذاضهت  ،دسههاى
ٍآهَصش پضضٛي هيسسذ.
تثػشُ :
آييي ًاهِ اجشايي ايي هادُ تاّوٛاسي هطتش٘ ٍصاستيي
ٚاس ٍاهَس اجتوايي ٍدْاو پطتيثاًي ًيشٍّاي هسلح تْيهِ ٍ
تِ تػَية ّيأت ٍصيشاى خَاّذ سسيذ.
ٍصاست ٚاسٍاهَساجتوهايي هٛلهّ اسهت دس جْهت آگههاّي هادُ ٍ :240صاست ٚهاس ٍاههَس اجتوهايي هٛلهّ اسهت ٚليهِ حٗهَٔ ٍ
ٍضَْٛايي ْٛشي تيطتش ٚاسگشاى ٍسضهذ ٚاسّهاي يلوهيٍ ،نايّ هزَٚس دسايي ٖاًَى سا تا سٍضْاي هٌاسة تهِ اقهمو ٚهاسگشاى
يولي ٍتخػػي دس صهيٌِ ّهاي يلهن ،غهًٌت ٚطهاٍسصي ٍٚاسْشهاياى تشساًذ.
ٍخذهاتيْ ،هيلن  ،اسهميذ ٍآههَصش الصم ديگهش سا تهذاس٘
تثيٌههذ ٍايههي اهٛاًههات سا اص قشيههٕ ساديههَ ٍتلَيضيههَى
ٍسساًِ ّاي گشٍّي ٍياتِ ّشًحَ ديگهشي ٚهِ الصم تاضهذ
دساختياس آًاى ٖشاسدّذ.
دٍلت هٛلّ است تاتَجِ تِ اهٛاًات خَد تهشاي ٚهاسگشاًي
ٖ ِٚػذ داضتِ تاضٌذ اص ضْش تِ سٍستا هْاجشت ٌٌٚهذ ٍتهِ
ٚاسٚطاٍسصي تپشداصًذ تسْيمت الصم سا ْشاّن ٌٚذ.
هادُ ٚ :243اسگشاى ًسهثت تهِ ٍسهايل ٚهاس ٍاضهياء ٍلهَاصهي ٚهِ تهِ
هٌاسثت اًجام ٚاس اص سَي ٚاسْشها دساختيهاس آًهاى ًْهادُ ضهذُ اسهت
ٍ ٚاسْشها ًسثت تِ ٍسايل ضخػي ٚاسگش  ِٚهًوَال" ّوشاُ خهَد تهِ
ٚاسگاُ هي آٍسد اهيي هحسَب هي ضًَذ ٍحذٍد هس َليت اههيي ّوهاى
است  ِٚدس ٖاًَى هذًي هٗشس ضذُ است.
هادُ ٚ :245اسگشاى هَنٌٓهذ اص اْطهاي اسهشاس ٌْهي  ،تجهاسي ٍ ههالي
ٚاسگاُ  ِٚتِ هٌاسثت ضُل خَد ًسثت تِ آًْا آگاّي ياْتِاًهذ جهض دس
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هادُ ٖ 196اًَى ٚاس تاٌَٚى اجشا ًگشديهذُ ٍدس غهَست اجهشا
ّن تاثيشي تشاي ٚاسگشاى ًذاضت صيهشا اص آى اسهتٓادُ ًوهي
ٚشدًذ لزا هادُ حزِ ضذ.

ايي هادُ تِ ٖهاًَى ٚهاس ٍٍصاست ٚهاسٍاهَس اجتوهايي هشتهَـ
ًيست ٍلزا دسقشح پيطٌْادي حزِ گشديذُ است.
ايي هَاد دس ٖاًَى ٚاسٍجَد ًذاسد ٍ تِ هٌهَس تًييي تًْهذات
ٍ ٍنايّ ٚاسگشاى آهذُ است.
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هَاسد تٛليّ ٖاًًَي خَدداسي ًوايٌذ هتخلٓيي تِ هجهاصاتّهاي هٗهشس
دسٖاًَى هحَٛم خَاٌّذ ضذ.
هادُ ٚ :246اسْشهاياى هي تَاًٌذ تا هطاسٚت ًوايٌهذُ تطهٛل ٚهاسگشي
ٍاحذً ،هاهٌاهِ داخلي ٚاسگاُ سا تٌهين ًوايٌذ.
هادُ ً :247هاهٌاهِ داخلي ّش ٚاسگاُ حاٍي ؾَاتف هشتهَـ تهِ سٍاتهف ايي هَاد دس ٖاًَى ٚاس هَجَد ًيست تل ِٛهَاد جذيذي اسهت
ٚاس  ،ساصهاًذّي ٚاس ٍسايش اهَسي است  ِٚدس َٖاًيي ٍهٗشسات جهاسي  ِٚتِ هٌهَس ت ًييي سٍاتف دٍجاًثِ ٚاسگش ٍ ٚاسْشهها دس قهشح
تِ غَست ٚلي تًييي ضهذُ ٍ تػهوين گيهشي دستهاسُ جضييهات آى تهِ پيطٌْادي آهذُ است.
هطاسٚت ٍهَاْٗت ٚاسْشها ٍ ٚاسگشاى ّشٚاسگاُ ٍاگزاس هيضَد.
هادُ ً :248هاهٌاهِ داخلي ٚاسگهاُ ًثايهذ تها هٗهشسات جهاسي ٚطهَس ٍ
هًياسّاي هٗشس دس پيواى دستِجوًي ٚاس هُايش تاضذً .هاهٌاههِ داخلهي
ٚاسگاُ تايذ تِ تػَية ٍصاست ٚاس ٍاهَساجتوايي تشسذ.
ٍصاست ٚاس ٍاهَساجتوايي هٛلهّ اسهت نهشِ ضطهواُ اص هادُ ٍ : 249صاست ٚاس ٍاهَس اجتوايي هٛله ّ اسهت نهشِ ضطهواُ اص
تاسيخ تػَية ايي ٖاًَى آيييًاهِ ّاي اجشايي هشتَقهِ سا تاسيخ تػَية ايي ٖاًَى آييي ًاهِ ّاي اجشايي هشتَقهِ سا تْيهِ ٍ تهِ
تػَية هشاجى هزَٚس دسايي ٖاًَى تشساًذ.
تْيِ ٍتِ تػَية هشاجى هزَٚس دسايي ٖاًَى تشساًذ .
تا تػَية ايي ٖاًَى ٍآييي ًاهِ ّاي اجشايي آى َٖاًيي ٚاس هذُ  :250تا تػَية ايي ٖاًَى ٍآيييًاهِ ّاي اجشايهي آى ٖهاًَى ٚهاس
هػَب  1369/8/29لَُ هيگشدد.
ٍ ٚاس ٚطاٍسصي هُايش ايي ٖاًَى لَُ هيگشدد
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