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 مقذمٍ

 يثؿتٍ ئتٗسز يٚ ٟ٘بز يُيٍ ٔحيقطا ٚ ييالسأبت اخطا ثٝ يطا٘يٝ ايت اظ وبض ٚ ؾطٔبي، حٕبيس ّٔيتحمك قٗبض تِٛ

انُ  يوّ يبؾتٟبيؾ يلبٖ٘ٛ اخطا زاضز يبزيط ظيتبثس زض وكٛض يتِٛ يؾبذتبض ٟ٘بز ثط وٝ يٙيلٛا٘ٗ ياظ ٟٕٔتط يىي. زاضز

لبٖ٘ٛ  44ٞبي وّي انُ  ؾيبؾتٌطزز وٝ  يثطٔ 1385ٚ  1384 يٟبؾبِٗ لبٖ٘ٛ، ثٝ يؾبثمٝ ا. اؾت ياؾبؾ لبٖ٘ٛ 44

اظ ثعضي  بثس،يٞبي غيطزِٚتي تٛؾٗٝ  ثرف وطز وٝ يحىٓ ٔ بؾتٟبيٗ ؾيا. قٛزاثال٘ ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطي اظ َطف اؾبؾي 

ٞبي غيطزِٚتي اظ َطيك ٚاٌصاضي  ثرف ت قٛز،يحٕبتٛؾٗٝ ثرف تٗبٚ٘ي قٛز، اظ قسٖ ثرف زِٚتي خٌّٛيطي 

ٗ زِٚت ي، ٘مف ٘ٛقسثب ٔكرم ٔهطف زضآٔسٞبي حبنُ اظ ٚاٌصاضي، ٘حٜٛ بثسيٌؿتطـ ٞبي زِٚتي  ٞب ٚ ثٍٙبٜ فٗبِيت

  .ٕٔب٘ٗت قٛز يُٝ ذبضخّٚ ؾ اظ ا٘حهبض قٛز ٚ يَطاح يالتهبز يٞب تيت فٗبِي، ٘ٓبضت ٚ ٞسايٌصاض بؾتيزض ؾ

زض ٔدّؽ قٛضاي  زٜ فهُزض « اؾبؾي لبٖ٘ٛ 44ؾيبؾتٟبي وّي انُ  يٖ اخطالب٘ٛ»ثطاؾبؼ ايٗ ؾيبؾتٟبي وّي، 

س چبضچٛة حمٛلي وكٛض ثطاي يثبلبٖ٘ٛ ٗ يَجك ا. ثٝ زِٚت اثال٘ قس 31/4/1387اؾالٔي ثٝ تهٛيت ضؾيس ٚ زض تبضيد 

( 92)زض ٔبزٜ ٗ لبٖ٘ٛ يىبْ اٖالٜٚ ثط اح. بثسيط ييتغييط اظ ٘ٓبْ التهبزي ٔتٕطوع زِٚتي ثٝ ٘ٓبْ التهبزي ٔجتٙي ثط ثبظاض تغ

ٗ ثٝ ٘ٓط يثٙبثطا. «ٌطزز  ٔي ٘ؿداظ تبضيد تهٛيت ايٗ لبٖ٘ٛ وّيٝ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ٔغبيط ثب آٖ »ٗ لبٖ٘ٛ آٔسٜ اؾت يا

 ،ٔمبِٝٗ يزض ا .ٛزدبز قيا يٚ تٗبٚ٘ يذهٛن، يزِٚتثرف  يٟبتئطثٌٛ ثٝ فٗبِزض لٛا٘يٗ  يانالحبتالظْ اؾت  ؾس ض ئ

 ٗياظ انالحبت الظْ زض لٛا٘ يثطذ نطفبً اؾبؾي لبٖ٘ٛ 44ؾيبؾتٟبي وّي انُ  يلبٖ٘ٛ اخطاٗ احىبْ يثب ٔطٚض ٟٕٔتط

 . قٛز ئ ئٗطف ٔطتجٍ

 44ي قاوًن اصل  اقتصادساختار وُادي تًليذ در  -1

ٚ ثٗس  يُيٚ ٔح يثبظاض يٗٙي يطٚ٘يثٗس ث: قٛز يُ ٔياظ زٚ ثٗس ٟٔٓ تكى يا س وبالٞب ٚ ذسٔبت زض ٞط خبٔٗٝيؾبظٔبٖ تِٛ

بْ دا٘ يكتطيس ثيتِٛثتٛا٘ٙس ه خبٔٗٝ ي يٞب ٗ وٝ ثٍٙبٜيا. اؾت يطٚ٘يط ثٗس ثيسوٙٙسٜ وٝ تحت تبثيتِٛ يٞب ثٍٙبٜ يزضٚ٘

ٔطثٌٛ ثٝ ثٗس  يٞب يطيٌٓ يٚ ٞٓ زض تهٕ يطٚ٘ئُٗٛف ثٝ ثٗس ث يٞب يطيٌٓ يٞٓ زض تهٕزاضز وٝ  يٗ ثؿتٍيزٞٙس ثٝ ا

 يهيتره ييٞب وبضا ثٍٙبٜ يطٚ٘ئُٗٛف ثٝ ثٗس ث ييثٝ وبضا يبت التهبزيزض ازث. سَٛض وبضا ُٖٕ وٙٙ ثٍٙبٜ ذٛز ثٝ يزضٚ٘

وٝ وٕتط التهبززا٘بٖ ثٝ آٖ تٛخٝ ) يؾبظٔب٘ ييٚ وبضا يفٙ ييثٍٙبٜ، وبضا ئطثٌٛ ثٝ ثٗس زضٚ٘ ييقٛز ٚ ثٝ وبضا يٌفتٝ ٔ

 . قٛز يٌفتٝ ٔ (وٙٙس ئ

ت يٗ ٘ؿجت ثب ٞٓ تطويٝ ثٝ ثٟتطيوبض ٚ ؾطٔب يطٚي٘ يٗٙي سيتِٛ يٞب ٗ ٔفْٟٛ اؾت وٝ ٟ٘بزٜيثٝ ا يهيتره ييوبضا

 .قٛ٘س ٚ اظ آٟ٘ب اؾتفبزٜ قٛز

 .ٙٝ آٖ اؾتفبزٜ وٙسيثب تٛخٝ ثٝ ٞع يٗ تىِٙٛٛغيٗ وٝ ثٍٙبٜ اظ ثٟتطيا يٗٙي يفٙ ييوبضا

 اٌط. وٙس ئتفبزٜ س ٚ ٔجبزِٝ اؾيتِٛ يثطا يٗ قىُ ؾبظٔب٘يتط ٙٝيٞع وٓ سوٙٙسٜ اظيتِٛٗ اؾت وٝ يبٍ٘ط ايث يؾبظٔب٘ ييوبضا

ٙٝ يقٛز ٚ اٌط ثب ٞع ئٖٚ ثٍٙبٜ ا٘دبْ ضس زض زيتِٛ ثبقسوٕتط  زٚضٖ ثٍٙبٜس زض يتِٛ يٞب ٙٝيٞع ،يب ذسٔتيٝ وبال يتٟ يثطا
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تٛاٖ ثٝ  يٗ ٔٛيٛٔ ضا ٔيا. قٛز ئٝ يطٖٚ ثٍٙبٜ تٟيوطز اظ ث يساضيذط طٖٚ ثٍٙبٜيثب ذسٔت ضا اظ يتٛاٖ آٖ وبال ثوٕتط 

 . ٓ زازيتٕٗ عي٘ ٝ وبال اظ ذبضج وكٛضيتٟ ثب يطا٘يٝ ايثب اؾتفبزٜ اظ وبض ٚ ؾطٔب وبال زض زاذُ وكٛضس يتِٛٗ يتمبثُ ث

وبالٞب ٚ ذسٔبت س يٙٝ تِٛيس ذٛاٞٙس وطز وٝ ٞعيوبالٞب ٚ ذسٔبت ضا زض زضٖٚ وكٛض تِٛ ٍٞٙبٔي يطا٘يا يٞب ٗ ثٍٙبٜيثٙبثطا

س زض زاذُ وكٛض يٙٝ تِٛيٞع يٗ وٝ چٝ ٖٛأّيا. ٛض وٕتط ثبقست اظ ذبضج اظ وكيفيٝ آٖ ثب ٕٞبٖ ويزض زاذُ وكٛض اظ تٟ

ٍ وؿت ٚ وبض ئح يٞب ٔٛثط ثط ِٔٛفٝ يثٝ ٖٛأُ ٟ٘بز يطا٘يوبض ا يطٚيٝ ٚ ٘يٕت ؾطٔبيوٙس ٖالٜٚ ثط ل يٗ ٔييضا تٗ

 . زاضز يثؿتٍ

ط٘بٔٝ پٙدٓ تٛؾٗٝ ثٝ آٖ اظ خّٕٝ لبٖ٘ٛ ث يآٖ ٚ انالحبت ثٗس يٚ لبٖ٘ٛ اخطا يلبٖ٘ٛ اؾبؾ 44انُ  يوّ يٞب بؾتيؾ

ضا وبٞف زازٜ  يذهٛن يٞبٙٝ وؿت ٚ وبضيوٝ ٔٛإ٘ ٚ ٞع ٙسؿتٞ ا٘س ٚ زض وكٛض زض حبَ اخطا ت قسٜيٗ ٔٙٓٛض تهٛيا

ٚ  يثرف ذهٛنس يتِٛ٘فٕ ثٝ ع ي٘ػٜ ضلبثت ؾبظ٘سٜ ٚ يٚ ثٝ يلٛاٖس ُّٔٛة ثبظاض َجكس زض وكٛض ضا يتِٛ يٚ ؾبذتبض ٟ٘بز

ط يثٝ َطق ظ يلبٖ٘ٛ اؾبؾ 44انُ  يوّ يبؾتٟبيؾ يٗ ضاؾتب، لبٖ٘ٛ اخطايزض ا. ط زٞسييتغ يثرف زِٚتب ٔحسٚز وطزٖ ث

 :انالح وٙسضا زض وكٛض س يتِٛ يتٛا٘س ؾبذتبض ٟ٘بز ئ

 (لبٖ٘ٛ 13ٚ  4تب  2ػٜ ٔبزٜ يثٝ ٚ)ٞبي التهبزي  ٔحسٚز وطزٖ ثرف زِٚتي زض فٗبِيت 

 ٕٖٔٛ (ٚ فهُ ضلبثت 6زض ٔبزٜ ) يزِٚت قجٝ يطيب ثٝ تٗجي يطزِٚتيغ ئحسٚز وطزٖ ثرف 

 (لبٖ٘ٛ 3ٚ  2ٔٛاز ) 44ُ انُ يش يالتهبز يتٟبيحًٛض زض فٗبِ يثطا ياخبظٜ ٚضٚز ثٝ ثرف ذهٛن 

 ٘ٚ(لبٖ٘ٛ 12تب  9ٔٛاز ) يٌؿتطـ ثرف تٗب 

 (لبٖ٘ٛ 29تب  18، 3ٔٛاز ) يزِٚت يقطوتٟب يؾٟبْ ٚ َطحٟب يٚاٌصاض 

 ( لبٖ٘ٛ 38تب  34ٔٛاز )ثب َطح ؾٟبْ ٖساِت  يت ٖٕٛٔيٌؿتطـ ٔبِى 

 (لبٖ٘ٛ 91ٚ  15ٔٛاز ) يالتهبز يٟبيطيٌٓ يزض تهٕ يثٟجٛز ٘مف ثرف ذهٛن 

  ٛ(لبٖ٘ٛ 52ٚ  8ٔبزٜ ) يزِٚت يبظات قطوتٟبيٓ أتيب تٕٗيِغ 

 (90ٔبزٜ ) يوبالٞب ٚ ذسٔبت ثرف ذهٛن يٌصاض ٕتئحسٚزوطزٖ زِٚت زض ل 

 ٝ(لبٖ٘ٛ 7ٔبزٜ )ظزايي  ٌصاضي ٚ ٔمطضات تؿٟيُ ؾطٔبي 

 ٔ الت يٚ تؿٟ( 5 ٔبزٜ) يٚ ذبضخ يذهٛن يؽ ثب٘ىٟبيتٛؾٍ لٛاٖس تبؾ يبض ٌؿتطـ ثرف ذهٛنٗ اٖتجيتب

 ،(28ٔبزٜ ) ياٖتجبض

  (.84تب  43اظ ٔبزٜ فهُ ٟ٘ٓ )تؿٟيُ ضلبثت ٚ ٕٔٙ ا٘حهبض 

بظ يٞب ٘ ٚ زؾتٛضإُِٗ ٞب ٘بٔٝٗ ييٝ آيتٟ ُ ٟ٘بزٞب ٚيتكى ٔب٘ٙس ييزض ٔطحّٝ ٘رؿت ثٝ ٔمسٔبت اخطا يٗ اِعأبت لب٘ٛ٘يا

ٞيأت ، ٌصاضي اؾتب٘ي ؾتبزٞبي ؾطٔبيٝثب٘ه تٛؾٗٝ تٗبٖٚ، )تكىيُ قٛز ٟ٘بز  13َجك ايٗ لبٖ٘ٛ ثبيس اظ خّٕٝ  .زاقت
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، ٞبي التهبزي ظزايي ٚ تؿٟيُ قطايٍ نسٚض ٔدٛظٞب ٚ پطٚا٘ٝ فٗبِيت ٞيبت ٘ٓبضت ثط ٔمطضات، ٌصاضي فطااؾتب٘ي ؾطٔبيٝ

-ٞبي نٙفي ا٘دٕٗ، قطوتٟبي تٗبٚ٘ي ؾٟبٔي ٖبْثرف تٗبٖٚ،  صاضيٌ نٙسٚق يٕب٘ت ؾطٔبيٝ، ٞبي فطاٌيط ّٔي تٗبٚ٘ي

ٞيأت ، ٚ لبٖ٘ٛ ثبظاض اٚضاق ثٟبزاض 44قٗت ذبل ضؾيسٌي ثٝ ترّفبت ٚ خطائٓ ٘بقي اظ اخطاي لبٖ٘ٛ انُ ، اي حطفٝ

ٝ و (ٞيبت تدسيس ٘ٓط ضلبثت، قٛضاي ضلبثت ٚ لبٖ٘ٛ اؾبؾي 44ٞبي وّي انُ  قٛضاي ٖبِي اخطاي ؾيبؾت، ٚاٌصاضي

آٖ  ٔرتّف خٟت تسٚيٗ ٔمطضات زِٚتي ٞبي تىّيف ثطاي زؾتٍبٜ 48زض ايٗ لبٖ٘ٛ . ا٘س تبوٖٙٛ ايٗ ٟ٘بزٞب تكىيُ قسٜ

زضحبَ حبيط ثؿيبضي اظ ايٗ ٔمطضات ٘يع تٟيٝ ٚ . ٚخٛز زاضز ٘بٔٝ، اؾبؾٙبٔٝ، زؾتٛضإُِٗ ٚ وتبثچٝ ضإٞٙب اظ تٟيٝ آييٗ

 . تٛؾٍ ٟ٘بزٞبي ٔؿئَٛ ثٝ تهٛيت ضؾيسٜ اؾت

 ٔطتجٍ يياخطا يٞب س زؾتٛضات ٞط ٔبزٜ تٛؾٍ زؾتٍبٜيثب ِصا .بظ زاقتي٘ ييثٝ السأبت اخطالبٖ٘ٛ  ياخطازض ٔطحّٝ زْٚ، 

ّٖٕىطز  ييَٛض وٝ پٙح ٌعاضـ اثتسا ٞب اخطا قسٜ ٚ ٕٞبٖ ٗ زؾتٍبٜيتٛؾٍ ا يٗ السأبت تبحسٚزيوٝ ا قس ئ يبتيّٖٕ

زٞس  ئٙتكط قسٜ، ٘كبٖ ٔ يلبٖ٘ٛ اؾبؾ 44انُ  يوّ يبؾت ٞبيؾ ياخطا يٖبِ يطذب٘ٝ قٛضايزثٗ لبٖ٘ٛ، وٝ تٛؾٍ يا

 . لبٖ٘ٛ ٚخٛز زاضز يزض اخطا يبزئكىالت ٚ ٔٛإ٘ ظ

س زض يٚ حمٛلي ٔطتجٍ ثب تِٛ يايٗ اؾت وٝ چبضچٛة لب٘ٛ٘ 44ؾيبؾتٟبي وّي انُ  يلبٖ٘ٛ اخطا ياخطا يّئطحّٝ تىٕ

لبٖ٘ٛ ( 92)ٔبزٜ زض ٗ ٔٙٓٛض، يثٝ ا .ي ٔجتٙي ثط ثبظاض انالح قٛزوكٛض اظ ٘ٓبْ التهبزي ٔتٕطوع زِٚتي ثٝ ٘ٓبْ التهبز

ٌطزز   ٔي ٘ؿداظ تبضيد تهٛيت ايٗ لبٖ٘ٛ وّيٝ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ٔغبيط ثب آٖ »آٔسٜ اؾت  44اخطاي ؾيبؾتٟبي وّي انُ 

لبٖ٘ٛ ٚ ٔبزٜ ٔٛضز ٘ٓط  ٚ ٔبزاْ وٝ زض لٛا٘يٗ ثٗسي ٘ؿد ٚ يب انالح ٔٛاز ٚ ٔمطضات ايٗ لبٖ٘ٛ نطيحبً ٚ ثب شوط ٘بْ ايٗ

ثب تٛخٝ  يذهٛنٚ ثٙبثطايٗ الظْ اؾت لٛا٘يٗ ٔطتجٍ ثب فٗبِيتٟبي التهبزي ثرف زِٚتي « .ليس ٘كٛز، ٔٗتجط ذٛاٞس ثٛز

 :طيٗ ظياظ خّٕٝ لٛا٘ ثٝ ايٗ لبٖ٘ٛ اضظيبثي ٚ تٙميح ٌطزز

  ٝٙس ٔب٘ٙس لٛا٘يٗ و تٗييٗ ٔي ْٚبيف اقربل ذهٛني ٚ تٗبٚ٘ي ضا ٘ؿجت ثٝ زِٚتلٛا٘يٗ ٚ ٔمطضاتي و

 .ٔبِيبتٟب، لبٖ٘ٛ ٔٗبزٖ، لبٖ٘ٛ تبٔيٗ اختٕبٖي، لبٖ٘ٛ نبزضات ٚ ٚاضزات

  ٝثب يىسيٍط ضا ٔكرم  ٞبي اقربل ذهٛني ٚ تٗبٚ٘ي حسٚز فٗبِيتٟب ٚ ضٚاثٍ فٗبِيتلٛا٘يٗ ٚ ٔمطضاتي و

 .وٙس ٔب٘ٙس لبٖ٘ٛ تدبضت، لبٖ٘ٛ وبض، لبٖ٘ٛ ثرف تٗبٚ٘ي ٔي

  ٝوٙس ٔب٘ٙس  ضا تٗييٗ ٔي ٗبِيت اقربل ذهٛني ٚ تٗبٚ٘ي زض يه نٙٗت ذبل٘حٜٛ فلٛا٘يٗ ٚ ٔمطضاتي و

 .اي ٚ لٛا٘يٗ ثٛضؼ لٛا٘يٗ پِٛي ٚ ثب٘ىي، لٛا٘يٗ ثيٕٝ

 ِوٙس اظ  يٗ ٔييضا تٗ زِٚت يٞب يٌصاضٝ يعاٖ ؾطٔبيزِٚت ٚ ٔ يتٟبيفٗبِوٝ  يٚ ٔحبؾجبت يلٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ٔب

ٛزخٝ،  لبٖ٘ٛ تٙٓيٓ ثركي اظ ٔمطضات ٔبِي زِٚت ٚ  لبٖ٘ٛ خّٕٝ لبٖ٘ٛ ٔحبؾجبت ٖٕٛٔي، لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ ٚ ث

 . اِحبق آٖ

ٗ فٛق ضا زض يت لٛا٘يتٛا٘س ٔبٞ ياظ احىبْ ٔ يع انالح ثطذياظ احىبْ ٚ ٘ يُ ثطذيٗ، تىٕيٗ لٛا٘ئٛاز ا ي٘ؿد ثطذ

ٗ، انالح ٚ يثسٖٚ چٙ. ط زٞسييتغ يلبٖ٘ٛ اؾبؾ 44انُ  يوّ يٞب بؾتيؾ يلبٖ٘ٛ اخطا يىطزٞبياحىبْ ٚ ضٚ يضاؾتب
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ٗ ٔصوٛض يطا لٛا٘يظ. ٘بلم ذٛاٞس ٔب٘س يلبٖ٘ٛ اؾبؾ 44انُ  يوّ يبؾتٟبيؾ ياظ ٔطاحُ ٟٔٓ اخطا يىي يطاتييتغ

ٙٝ ضا ثٝ ثرف يٞع ت وٓيٗ ضا ٘ساضز وٝ اخبظٜ فٗبِيت ايٗ قسٜ وٝ لبثّيتسٚ ئتٕطوع زِٚت يه ٘ٓبْ التهبزيثطاؾبؼ 

 يٕ ٚ ٔٗبزٖ تٟطاٖ ٔٛضز ثطضؾي، نٙبيه ُٔبِٗٝ زض اتبق ثبظضٌب٘يزض ٗ ٔصوٛض يلٛا٘ يٗ ٔحتٛايثٙبثطا. ثسٞس يذهٛن

 .  ط اؾتيح آٖ ثٝ قطح ظيلطاض ٌطفت وٝ اٞٓ ٘تب

  يه ديلتيقًاو يتزخ لشيم وسخ ي اصالح -2

 ديلت يگز يتصذ يَا تيمحذيديت فعال -الف

ٞبي التهبزي ضا ثٝ قطح  ِيتٔحسٚزٜ زذبِت ثرف زِٚتي ٚ غيطزِٚتي زض فٗب ،44لبٖ٘ٛ اخطاي ؾيبؾتٟبي وّي انُ 

 : خسَٚ ظيط تٗييٗ وطزٜ اؾت

 گزيٌ
ماَيت 

 تاسار

يضعيت در اصل 

 قاوًن اساسي 44

 فعاليت

 تخص ديلتي

فعاليت تخص 

 غيزديلتي

گزيٌ 

 يك
 44ذبضج اظ نسض انُ  ضلبثتي

 ٚ ذُطپط ، نٙبيٕٗي٘ٛ يٞب يٚضآ فٗ اؾتثٙبي ثٝ)ٕٔٙٛٔ 

زضنس  49ٚ تب  ٔست ٔحسٚز يبفتٝ ثطاي ٔٙبَك وٕتط تٛؾٗٝ

 (ٔكبضوت

 ٔٙحهط

گزيٌ 

 دي
 ٞب ؾٟبْ ثٍٙبٜ زضنس 20ٔحسٚز ثٝ  44نسض انُ  ا٘حهبضي

 زضنس 80ٔحسٚز ثٝ 

 ٞب ؾٟبْ ثٍٙبٜ

گزيٌ 

 سٍ
 ٕٔٙٛٔ ٔٙحهط 44نسض انُ  ا٘حهبضي

 1389ٞبي ٌطٜٚ يه تب پبيبٖ ؾبَ  زضنس قطوت 100ثبيس  44لبٖ٘ٛ اخطاي ؾيبؾتٟبي وّي انُ ( 14)ٚ ( 3)َجك ٔبزٜ 

ٌطٜٚ ؾٝ، وٝ زِٚتي ثبلي قطوتٟبي  (4)َجك ٔبزٜ . ٚاٌصاض قٛز 1393ٞبي ٌطٜٚ زٚ تب پبيبٖ ؾبَ  زضنس قطوت 80ٚ 

 . ؾپبضي ثٝ ثرف ذهٛني ٚاٌصاض وٙٙس ٞبي فطٖي ذٛز ضا ثب ثطٖٚ تٛا٘ٙس فٗبِيت ٔئب٘ٙس،  ئ

ػٜ ٚظاضت تدبضت، نٙٗت ٚ يثٝ ٚ يزِٚت يٞب بٖٞب ٚ ؾبظٔ اظ ٚظاضترب٘ٝ يبضيف ثؿيس قطح ْٚبيٗ احىبْ ثبيٗ َجك ايثٙبثطا

 يطٚٞبي٘ يجب٘يزفبٔ ٚ پكتٚ ٚظاضت  ي، ٚظاضت خٟبزوكبٚضظييٚ زاضا يطٚ، ٚظاضت أٛض التهبزئٗسٖ، ٚظاضت ٘فت، ٚظاضت ٘

 .طزيٚ انالح لطاض ٌ يٙئؿّح ٔٛضز ثبظث

 گذاري ي مالکيت ضزكتُا ي تاوکُاي ديلتي محذيديت در سزمايٍ -ب

ٖالٜٚ . ٌصاضي ثب٘ىٟب ٚ قطوتٟبي زِٚتي ثٛزٜ اؾت اظ ٖٛأُ ٟٔٓ زض ٌؿتطـ ٘مف زِٚت زض التهبز ؾطٔبيٕٝٞٛاضٜ يىي 

ٌصاضي زِٚت زض فٗبِيتٟبي التهبزي ٌطٜٚ يه  ؾطٔبيٝ 44لبٖ٘ٛ اخطاي ؾيبؾتٟبي وّي انُ ( 3)ثط ايٗ وٝ زض ٔبزٜ 

زضنس  49ٝ آٖ ٞٓ ثطاي ٔست ٔحسٚز ٚ تب يبفت ٞبي ٘ٛيٗ، نٙبيٕ پطذُط ٚ ٔٙبَك وٕتط تٛؾٗٝ آٚضي ٔحسٚز ثٝ فٗ
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ٌصاضي قطوتٟب ٚ ثب٘ىٟبي زِٚتي  ايٗ لبٖ٘ٛ ٔحسٚزيتٟبي زيٍطي ٘يع ثطاي ؾطٔبيٝ( 13)زض ٔبزٜ . ٔكبضوت قسٜ اؾت

  :ٔٗيٗ قسٜ اؾت

ٌصاضي ٞط قطوت  ٔكبضوت ٚ ؾطٔبيٝ» 44لبٖ٘ٛ اخطاي ؾيبؾتٟبي وّي انُ ( 13)ٔبزٜ « ة»ثٙس « 1»َجك تجهطٜ 

پصيط ثب فٗبِيت قطوت  ؾبيط قطوتٟبي زِٚتي فمٍ زض نٛضتي ٔدبظ اؾت وٝ ٔٛيٛٔ فٗبِيت قطوت ؾطٔبيٝزِٚتي زض 

لبٖ٘ٛ تٙٓيٓ ثركي اظ ( 2)وٝ لجالً َجك تجهطٜ ٔبزٜ  زضحبِي« .ٌصاض ٔطتجٍ ثبقس ٚ زِٚت خٛاظ آٖ ضا نبزض وٙس ؾطٔبيٝ

 ٔدٛظ ٔبزٜ ايٗ ٔٛيٛٔ زِٚتي قطوتٟبي ثطاي%( 20) زضنس ثيؿت  تب حساوثط» ثٛز ٔدبظ زِٚت ٔمطضات ٔبِي زِٚت 

 . ٌصاضي قطوتٟبي زِٚتي زض يىسيٍط ضا ٔحسٚز وٙس تٛا٘س ؾطٔبيٝ حىٓ خسيس ٔي. «ٕ٘بيس نبزض ٌصاضي ؾطٔبيٝ ٚ ٔكبضوت

ٔيعاٖ ٚ چٍٍٛ٘ي آٔسٜ اؾت وٝ  44لبٖ٘ٛ اخطاي ؾيبؾتٟبي وّي انُ ( 13)ٔبزٜ « ة»ثٙس  2تجهطٜ ٕٞچٙيٗ زض 

ٚاٖتجبض ثٝ تهٛيت ٞيأت ٚظيطاٖ  ثٍٙبٟٞبي التهبزي تٛؾٍ ثب٘ىٟبي زِٚتي ثٝ پيكٟٙبز قٛضاي پَٛٔبِىيت ؾٟبْ ؾبيط 

اي ثبقس وٝ زض اذتهبل ٔٙبثٕ  ٌصاضي ثب٘ىٟب زض ثٍٙبٟٞبي زيٍط ٘جبيس ثٝ ٌٛ٘ٝ ذٛاٞس ضؾيس ِٚي زض ٞط نٛضت ؾطٔبيٝ

لبٖ٘ٛ پِٛي ٚ ثب٘ىي وكٛض،  (34)ٔبزٜ « 3» ايٗ حىٓ زض ضاؾتبي ثٙس. ثب٘ىي ثٝ ٔتمبييبٖ تؿٟيالت، ذّّي ايدبز ٕ٘بيس

 . وٙس تط ٚ ٔٙبثٕ آٟ٘ب ضا ثطاي پطزاذت ٚاْ ثٝ ٔتمبييبٖ تؿٟيُ ٔي قطايٍ ٔبِىيت ؾٟبْ تٛؾٍ ثب٘ىٟبي زِٚتي ضا ؾرت

 سقف مالکيت مًسسات عمًمي غيزديلتي -ج

زضنس  40ِٚتي زض ٞط ثبظاض ؾمف ٔبِىيت ٔٛؾؿبت ٖٕٛٔي غيطز، 44لبٖ٘ٛ اخطاي ؾيبؾتٟبي وّي انُ ( 6)َجك ٔبزٜ 

 ييٞب تئحسٚز ،اظ ضلبثت يطيع خٟت خٌّٛي٘ 44لبٖ٘ٛ اخطاي ؾيبؾتٟبي وّي انُ ( 47)زض ٔبزٜ . تٗييٗ قسٜ اؾت

( يقجٝ زِٚت)ٗ ٔٛؾؿبت ي٘تٛا٘ؿتٝ اؾت خّٛ ا يٗ احىبْ لب٘ٛ٘يأب ا. قسٜ اؾت يٙيث فيتّٕه ؾٟبْ قطوتٟب پ يثطا

ضا زض تّٕه  يزِٚت يٞب ثب٘ه يٌصاضٝ ئبطؾ ئب٘ٙس قطوتٟب يطزِٚتيط ٔٛؾؿبت غيؾب بزٞب ٚيٚ ثٙ يٗ اختٕبٖئب٘ٙس تبٔ

لبٖ٘ٛ اخطاي  (6)ٔبزٜ  بي يطزِٚتيغ ياظ ٌؿتطـ ٔٛؾؿبت ٖٕٛٔ يطيخٟت خٌّٛالظْ اؾت  ِصا .طزيؾٟبْ قطوتٟب ثٍ

ٗ يزض االٔي ايطاٖ زض لبٖ٘ٛ ثبظاض اٚضاق ثٟبزاض خٕٟٛضي اؾ يسيب حىٓ خسيانالح قٛز ٚ  44ؾيبؾتٟبي وّي انُ 

 . قٛز يٙيث فيپٙٝ يظٔ

 ماوذٌ تفکيك يظايف حاكميتي ضزكتُاي ديلتي تاقي -د

قطوتٟبي زِٚتي ْٚبيف حبوٕيتي ضا اظ وٝ ّٔعْ قسٜ اؾت  44لبٖ٘ٛ اخطاي ؾيبؾتٟبي وّي انُ  (13)زض ٔبزٜ زِٚت 

يط، ثطذي قطوتٟبي زِٚتي ٔب٘ٙس ثب٘ه زضحبَ حب. ٞبي ترههي زِٚتي ٚاٌصاض وٙس ٔب٘سٜ تفىيه وٙس ٚ ثٝ زؾتٍبٜ ثبلي

ٔطوعي ٚ ثيٕٝ ٔطوعي زاضاي ْٚبيف حبوٕيتي ٔتٗسزي ٚ حتي زاضاي اضوبٖ حبوٕيتي ٔب٘ٙس قٛضاي پَٛ ٚ اٖتجبض ٚ 

تٛا٘س ذسٔبت آٟ٘ب ثٝ ثرف ذهٛني  ٌطي ايٗ قطوتٟب ٔي تفىيه ْٚبيف حبوٕيتي اظ تهسي. قٛضاي ٖبِي ثيٕٝ ٞؿتٙس

 . ضا ثٟجٛز ثركس

قٛز ٚ ٔحسٚزٜ زِٚت ٚ  ٕٞٝ فٗبِيتٟبي التهبزي وكٛض ضا قبُٔ ٔي 44ثب ايٗ وٝ لبٖ٘ٛ اخطاي ؾيبؾتٟبي وّي انُ 

نٙٗتي وكٛض وٝ ثب ٔبٞيت  -وٙس، ثب ايٗ حبَ ٔٙبَك آظاز تدبضي  ثرف غيطزِٚتي ضا زض ايٗ فٗبِيتٟب ٔكرم ٔي
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يتي ٞؿتٙس، اظ ٔٛاضز ذبل زض ايٗ ظٔيٙٝ ٔحؿٛة قطوتي ٚ تحت وٙتطَ زِٚت ٔكغَٛ فٗبِيتٟبي التهبزي ٚ أٛض حبوٕ

قبُٔ ٔٙبَك  44زض ٔٛضز ايٗ ٔٙبَك الظْ اؾت اثتسا ثطضؾي قٛز وٝ آيب لبٖ٘ٛ اخطاي ؾيبؾتٟبي وّي انُ . قٛ٘س ٔي

 نٙٗتي خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ -لبٖ٘ٛ چٍٍٛ٘ي ازاضٜ ٔٙبَك آظاز تدبضي آظاز ٘يع ٞؿت؟ ٚ ؾپؽ انالحبت الظْ زض 

 . ٌطي ا٘دبْ ٌيطز فىيه ْٚبيف حبوٕتي اظ تهسيزض ضاؾتبي ت

 يخصًصفضاي كسة ي كار تخص ه مزتثط تا ياصالح قًاو -3

 44زض لبٖ٘ٛ انُ ٕٞعٔبٖ ثب ٚاٌصاضي قطوتٟبي زِٚتي  اؾت وٝ ثٝ َٛض يه ؾيبؾت ٟٔٓ ،ثٟجٛز فًبي وؿت ٚ وبض

ثٟجٛز  يثطا يضي قطوتٟبي زِٚتي، احىبٕٔٞعٔبٖ ثب ٚاٌصا 44َجك لبٖ٘ٛ اخطاي ؾيبؾتٟبي وّي انُ . قٛز ئپيٍيطي 

زض اظ خّٕٝ . قٛزٟٔيب  ٞبي التهبزي ثطاي ا٘دبْ فٗبِيت ذهٛنيقسٜ تب ثرف  يٙيث فيپع ي٘« ٔحيٍ وؿت ٚ وبض»

 . ُ ٌطز٘سيٗ ضاؾتب ٘ؿد، انالح ٚ تىٕيع زض ايٗ ٚ ٔمطضات ٔطتجٍ ٘يس لٛا٘يوٝ ثب طئٛاضز ظ

 ُاي اقتصاديصذير مجًس فعاليت در تسُيل ي تسزيع -الف

ٞبي نٙفي  ٚ اتحبزيٝٞب  يقٟطزاض ،يزِٚت يٞب ٝ زؾتٍبٜيوّ 44لبٖ٘ٛ اخطاي ؾيبؾتٟبي وّي انُ  (7)َجك ٔبزٜ 

 يا ثٝ ٌٛ٘ٝٚوبض  ٌصاضي ٚ وؿت ٞب ٚ ٔدٛظٞبي ؾطٔبيٝ تب وّيٝ ٔمطضات ٘بْط ثط نسٚض پطٚا٘ٝ وٙٙسْٔٛفٙس تطتيجي اتربش 

فٗبِيتٟبي التهبزي ا٘دبْ  قٛز،قطايٍ زضيبفت ٔدٛظٞب تؿٟيُ  ،قٛزٔدٛظٞبي غيطيطٚضي حصف انالح قٛز وٝ 

اي انالح قٛز وٝ پبؾد ٔتمبيي  حساوثط ْطف قف ٔبٜ پؽ اظ تهٛيت ايٗ لبٖ٘ٛ ثٝ ٌٛ٘ٝقٛز ٚ ٔمطضات ؾبظي  قفبف

  .ضثٍ وتجبً زازٜ قٛز حساوثط ْطف زٜ ضٚظ اظ تبضيد ثجت زضذٛاؾت تٛؾٍ ٔطخٕ شي

تٛا٘س َجك  زِٚت انالح وٙس، زض لٛا٘يٗ ٔهٛة ٔدّؽ ٘يع ٔٛاضزي ٚخٛز زاضز وٝ ٔي ٖالٜٚ ثط ٔمطضاتي وٝ الظْ اؾت

 : اظ خّٕٝ زٚ ٔٛضز ظيط. انالح قٛز 44لبٖ٘ٛ اخطاي ؾيبؾتٟبي وّي انُ ( 7)ٔبزٜ 

  ثطاي  ٌطي ثيٕٝ  ثيٕٝ ٔطوعي ايطاٖ ٚتبؾيؽ لبٖ٘ٛ  39ٔبزٜ ثٝ ٔست زٜ ضٚظ زض  ٔست قهت ضٚظتغييط

 قطوت ثيٕٝ،زضذٛاؾت ٔدٛظ تبؾيؽ 

  ٜلبٖ٘ٛ تكٛيك ٚ حٕبيت اظ ؾطٔبيٝ ٌصاضي ذبضخي( 6)تغييط ٔست پب٘عزٜ ضٚظ ثٝ ٔست زٜ ضٚظ زض تجهطٜ ٔبز. 

 قسٜ ٚظاضت أٛض التهبزي ٚ زاضايي ْٔٛف، 44لبٖ٘ٛ اخطاي ؾيبؾتٟبي وّي انُ ( 7) ٔبزٜ ٖالٜٚ ثط ٔٛاضز فٛق زض

ثطزاضي يب ٘ٓبيط آٖ  خٕ نسٚض ٔدٛظ يب پطٚا٘ٝ وبضي يب ثٟطٜاؾت ْطف قف ٔبٜ اظ تهٛيت لبٖ٘ٛ ثب ٕٞىبضي وّيٝ ٔطا

ثبض ثب ضٚيىطز تؿٟيُ ٔمطضات ٚ  ٌصاضي زض وّيٝ فٗبِيتٟبي التهبزي ضا ٔٙتكط ٚ ٞط قف ٔبٜ يه وتبة ضإٞٙبي ؾطٔبيٝ

تمبييبٖ تٟٙب ٔؿتٙس تٗييٗ تىبِيف ٔ ،ايٗ وتبة ضإٞٙب. حصف ٔدٛظٞبي غيط يطٚضي، آٖ ضا ٔٛضز تدسيس ٘ٓط لطاض زٞس

ٞيچ ٟ٘بز ٚ ٔطخٗي حك ٘ساضز ثطاي اُٖبء ٔدٛظ يب پطٚا٘ٝ، ٔساضن يب قطايُي ثيكتط اظ ٔٛاضز ٔهطح . اؾت يٌصاض ؾطٔبيٝ

ت ينفحٝ ٔٙتكط قسٜ اؾت ٚ زض ؾب 1000ٗ وتبة ثب حدٓ حسٚز يف اظ ايطايتبوٖٙٛ زٚ ٚ .زض آٖ ضا ُٔبِجٝ وٙس

www.doingbusinessiniran.ir اؾت يلبثُ زؾتطؾ . 

 

http://www.doingbusinessiniran.ir/
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 َاي ديلتي  امتياسات تىگاٌيا لغً تعميم  -ب

ٞبي زِٚتي ٌطٜٚ يه ٚ زٚ ٔمطض  ٞط أتيبظي وٝ ثطاي ثٍٙبٜس يثب 44لبٖ٘ٛ اخطاي ؾيبؾتٟبي وّي انُ ( 8)َجك ٔبزٜ 

. غيطزِٚتي ثبيس زض٘ٓط ٌطفتٝ قٛز بٚ٘ي ٚ ٖٕٛٔئكبثٝ زض ثرف ذهٛني، تٗ يٞب ، ٖيٙبً ٚ ثب اِٚٛيت ثطاي ثٍٙبٜقسٜ

ْطف ؾٝ ٔبٜ پؽ اظ تهٛيت ايٗ لبٖ٘ٛ وّيٝ أتيبظات ٔٛخٛز ٔٛيٛٔ ايٗ ٔبزٜ ضا ِغٛ وٙس يب تٕٗيٓ  قسٜزِٚت ٔىّف 

 . قسٜ اؾت ٕٔٙٛٔٔرُ ضلبثت  يأتيبظات زِٚت 44لبٖ٘ٛ اخطاي ؾيبؾتٟبي وّي انُ ( 52)َجك ٔبزٜ ٗ يٕٞچٙ. زٞس

اٖتجبض  طايِغٛ قٛز ظ ه ٚ زٚيٌطٜٚ  يزِٚت يقطوتٟب يثطا لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزخٝ( 33)ٔبزٜ س يٛق ثبَجك احىبْ ف

لبٖ٘ٛ ( 79)ٔبزٜ « 1»ثٙس س يٗ، ثبيٕٞچٙ. زٞس يلطاض ٔ يزِٚت يبض قطوتٟبيزض اذت ثالٖٛو ثٝ قطوتٟبي زِٚتي

َٛض  ٖالٜٚ ثط ايٗ ٔٛاضز، ٕٞبٖ. زٞس ئ اِٚٛيتثٝ قطوتٟبي زِٚتي طا زض ٔٙبلهبت زِٚتي يِغٛ قٛز ظٔحبؾجبت ٖٕٛٔي 

لبٖ٘ٛ تأؾيؽ ثيٕٝ ٔطوعي   30ٔبزٜ االخطا قسٜ ثٛز حىٓ شيُ  وٝ زض لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ ؾْٛ، چٟبضْ ٚ پٙدٓ تٛؾٗٝ ٔٛلٛف

 .زٞس ٞبي زِٚتي ضا زض ا٘حهبض ثيٕٝ ايطاٖ لطاض ٔي ِغٛ قٛز ظيطا ثيٕٝ زؾتٍبٜ ٌطي ايطاٖ ٚ ثيٕٝ

 ت در تاوکُاي غيزديلتيوحًٌ تاسيس ي سقف مالکي -ج

، ٘حٜٛ تبؾيؽ ٚ ؾمف ٔبِىيت اقربل حميمي ٚ حمٛلي غيطزِٚتي 44لبٖ٘ٛ اخطاي ؾيبؾتٟبي وّي انُ ( 5)زض ٔبزٜ 

ايٗ احىبْ زض ٚالٕ انالح ٚ . زض ثب٘ىٟب ٚ ٔٛؾؿبت ٔبِي ٚ اٖتجبضي ٚ ٘يع ٘حٜٛ تبؾيؽ ثب٘ىٟبي ذبضخي تٗييٗ قسٜ اؾت

 . اؾتتىٕيُ لبٖ٘ٛ پِٛي ٚ ثب٘ىي وكٛض 

 اي حزفٍ -اوجمىُاي صىفي  گستزش وقص -د

ٞبي تأؾيؽ  ٔبٜ ظٔيٙٝ اؾت حساوثط ْطف قف زِٚت ْٔٛف 44لبٖ٘ٛ اخطاي ؾيبؾتٟبي وّي انُ ( 15)َجك ٔبزٜ 

ايٗ ا٘دٕٟٙب ثطاي تحمك ٔمطضات نٙفي ٚ  وٙس تباي ضا ثٝ نٛضت ؾبظٔبٟ٘بي ٔطزْ ٟ٘بز فطاٞٓ  حطفٝ -ا٘دٕٟٙبي نٙفي 

زؾتٍبٟٞبي ٗ يٕٞچٙ. ٙٙسوٞبي ٔطتجٍ فٗبِيت  ٚ تىِٙٛٛغي زض ضقتٝ اي ٚ تٛؾٗٝ ّٖٕي حطفٝ ذالقاي، انَٛ ا حطفٝ

 . وٙٙسذص اٞب ٘ٓط ٔكٛضتي  ضات اظ ايٗ ا٘دٕٗانالح يٛاثٍ ٚ ٔمط ْٔٛفٙس زض تسٚيٗ ٚ يزِٚت

زض وكٛض  ينٙف يٞب ٗ ا٘دٕٗيٕٝ اظ ٟٕٔتطيث يىبيٚ ؾٙس يذهٛن يوبٖ٘ٛ ثب٘ىٟب ٚ ٔٛؾؿبت اٖتجبضبٖ، يٗ ٔيزض ا

ٔبزٜ « ة»انالح ثٙس تٛا٘س ثب  يٗ ٌؿتطـ ٔيا. بثسيتٛا٘س ٘مف آٟ٘ب ٌؿتطـ  ئ( 15)اؾت وٝ ثب تٛخٝ ثٝ حىٓ ٔبزٜ 

لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ ( 81)ٔبزٜ ٚ  لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ چٟبضْ تٛؾٗٝ( 10)ٔبزٜ « ٚ»ثٙس  انالح قسٜ زض)لبٖ٘ٛ پِٛي ٚ ثب٘ىي وكٛض ( 18)

 يٚ ٔٛؾؿبت اٖتجبضٖبُٔ ثب٘ىٟبي وكٛض ثٝ ا٘تربة وبٖ٘ٛ ثب٘ىٟب اٖ اظ ٔسيطايبفٝ قسٖ ؾٝ ٘فط  ثب (پٙدٓ تٛؾٗٝ

 . ٔحمك قٛز تطويت اًٖبي قٛضاي پَٛ ٚ اٖتجبضثٝ  يذهٛن

ٔسيط ٖبُٔ اظ ٔؤؾؿبت ثيٕٝ ثٝ ؾٝ  تٛا٘س ئ ٌطي لبٖ٘ٛ تأؾيؽ ثيٕٝ ٔطوعي ايطاٖ ٚ ثيٕٝ  (10)ٔبزٜ انالح ٗ ثب يٕٞچٙ

 ٗبٖٚ ٚظاضت تٗبٖٚ ٚ أٛض ضٚؾتبٞبٚ ٔايبفٝ قٛز ٝ تطويت اًٖبي قٛضاي ٖبِي ثيٕثٝ  ٌطي ايطاٖ ا٘تربة ؾٙسيىبي ثيٕٝ

 . ٖ اظ ايٗ قٛضا حصف قٛزضييؽ قطوت ؾٟبٔي ثيٕٝ ايطاٚ 
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ٔكبضوت خٟت ٌؿتطـ  44لبٖ٘ٛ اخطاي ؾيبؾتٟبي وّي انُ ( 91)ٔبزٜ « ة»اِجتٝ الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ َجك ثٙس 

ثٝ اًٖبي اَبق تٗبٖٚ ٚ ضئيؽ  يؽ اَبق ثبظضٌب٘ي ٚ نٙبيٕ ٚ ٔٗبزٖ ايطاٖضئ، ٞب ٌيطي ثرف غيطزِٚتي زض تهٕيٓ

لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزخٝ ( 2)ٔبزٜ  زضتطويت قٛضاي التهبز ٗ أط زض ٚالٕ انالح يوٝ ا. ايبفٝ قسٜ اؾت  قٛضاي التهبز

 . اؾت

 َاي غيزديلتي گذاري تزاي تىگاٌ محذيدكزدن ديلت در قيمت -َـ

زض  ٞب ٕتيٗ اؾت وٝ ليا ياظ ٘ٓبْ ٔتٕطوع زِٚت يي٘ٓبْ التهبز ثبظاض ٚ ضٞبت حطوت ثٝ ؾٕت ٗ اِعأبياظ ٟٕٔتط يىي

ت يفيثط وكتط يث ٕتٟب زذبِت ٘ىٙس ٚيٗ لييٗ قٛز ٚ زِٚت زض تٗيئرتّف ثطاؾبؼ ؾبظٚوبض ٖطيٝ ٚ تمبيب تٗ يثبظاضٞب

 . ت وٙسيت حٕبٔحهٛال يس ثطذيبضا٘ٝ اظ تِٛيب ثب پطزاذت ي وٙس٘ٓبضت ٔحهٛالت زض ثبظاضٞب 

خٟت تًٕيٗ ثبظزٞي ٔٙبؾت »آٔسٜ اؾت وٝ  44اِعأبت ٚاٌصاضي ؾيبؾتٟبي وّي انُ « ج»خعء ٗ اؾبؼ زض يثطا

ٌصاضي ٔحهٛالت ٚ ٔسيطيت ٔٙبؾت ثط  ٞبي ٔكَٕٛ ٚاٌصاضي انالحبت الظْ زض ذهٛل ثبظاض، ليٕت ؾٟبْ قطوت

 « .اؾبؼ لبٖ٘ٛ تدبضت ا٘دبْ ٌطزز

لبٖ٘ٛ اخطاي ؾيبؾتٟبي وّي ( 90)ٔبزٜ ٌصاضي زض ثبظاضٞبي ٔرتّف زض  زض ليٕت وبٞف ٘مف زِٚت ٗ خٟتيٕٞچٙ

ٞبي ٔكَٕٛ ٚاٌصاضي ٚ يب ؾبيط  ٞطزِيُ ليٕت فطٚـ وبالٞب يب ذسٔبت ثٍٙبٜ چٙب٘چٝ زِٚت ثٝآٔسٜ اؾت وٝ  44انُ 

اِتفبٚت ليٕت تىّيفي ٚ  ، زِٚت ٔىّف اؾت ٔبثٝثٝ ليٕتي وٕتط اظ ليٕت ثبظاض تىّيف وٙسٞبي ثرف غيطزِٚتي ضا  ثٍٙبٜ

 يٚ تٗبٚ٘ يوٝ ثرف ذهٛن ئرتّف يثبظاضٞب يتٛاٖ ثطا يضا ٔ ٗ حىٓيا .ٞعيٙٝ تٕبْ قسٜ ضا تٗييٗ ٚ پطزاذت وٙس

 . اخطا وطز... ٚ  يٕٝ، ذٛزضٚ، تّفٗ ٕٞطاٜ، ٔحهٛالت وكبٚضظي، ثيوٙس ٔب٘ٙس ثبظاض ثب٘ى يت ٔيفٗبِ

ٗ وبض يقٛز ٚ اٌط ا ٞبي غيطزِٚتي تٛؾٍ ثب٘ه ٔطوعي تٗييٗ زض ثب٘ه ٟٔبٚا ٞب ٚ س ٘طخ ؾٛز ؾپطزٜي٘جب ٗ اضتجبٌ،يزض ٕٞ

. طٕٔىٗ اؾتيبض زقٛاض ٚ غيثؿ يٌصاضاٖ ٚ ثب٘ىٟب ثپطزاظز وٝ أط س ٔبثبِتفبٚت آٖ ضا ثٝ ؾپطزٜيقٛز زِٚت ثب يا٘دبْ ٔ

ضا ّٖٕيبت ثب٘ىي ثسٖٚ ضثب  لبٖ٘ٛ( 20)ٚ ٔبزٜ لبٖ٘ٛ پِٛي ٚ ثب٘ىي وكٛض  14ٔبزٜ « 4»ٚ « 1» يٞبثٙستٛاٖ  يٗ ٔيثٙبثطا

 يٞبي غيطزِٚتي ثط ٖٟسٜ ثبظاض ثبقس ٚ ثب٘ه ٔطوع زض ثب٘ه ٚأٟب ٞب ٚ ٗ ٘طخ ؾٛز ؾپطزٜييانالح وطز وٝ تٗ يا ٌٛ٘ٝ ثٝ

ع يٕٝ ٘يزض ثبظاض ث يٌصاض ٘طخٗ، يٕٞچٙ. ٗ وٙسييٞبي زِٚتي ضا تٗ زض ثب٘ه ٚأٟب ٞب ٚ ٘طخ ؾٛز ؾپطزٜٔدبظ ثبقس فمٍ 

لبٖ٘ٛ تأؾيؽ ثيٕٝ ٔطوعي ايطاٖ ٚ   (17)ٔبزٜ « 4»زض حبَ حبيط، َجك ثٙس . زاضز يثبظاض ثب٘ىٝ ثٝ يقج يتيٚيٗ

. اؾتاظ ْٚبيف قٛضاي ٖبِي ثيٕٝ  ٞبي ٔرتّف ثيٕٝ ٔؿتميٓ تٗييٗ ٔيعاٖ وبضٔعز ٚ حك ثيٕٝ ٔطثٌٛ ثٝ ضقتٝ ،ٌطي ثيٕٝ

ثيٕٝ  يقطوتٟب يٞب ثطا ٗ ٘طخيا ٗييتٛا٘س تٗ ئ يلبٖ٘ٛ اؾبؾ 44 يانّ يوّ يٞب بؾتيؾ يزض ضاؾتب وٝ يزضحبِ

ذسٔبت،  يزض ثركٟب يتٛاٖ زض ٔحهٛالت ٔتٗسز يضا ٔ يٕتٍصاضئٛيٛٔ ل. ؾپطزٜ قٛزثبظاض  ثٝ ؾبظٚوبضغيطزِٚتي 

 . وطز يطيٍيپ ينٙٗت، ٔٗسٖ ٚ وكبٚضظ
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 تسُيل رقاتت ي مىع اوحصار -ي

وٝ زض آٖ  اؾت ٚيٗيتي زض ثبظاض ،ضلبثت اؾت وٝلبٖ٘ٛ اؾبؾي آٔسٜ  44لبٖ٘ٛ اخطاي ؾيبؾتٟبي وّي انُ ( 1)زض ٔبزٜ 

َٛضي وٝ  وٙٙس، ثٝ  تٗسازي تِٛيسوٙٙسٜ، ذطيساض ٚ فطٚقٙسٜ ٔؿتمُ ثطاي تِٛيس، ذطيس ٚ يب فطٚـ وبال يب ذسٔت فٗبِيت ٔي

ٞب ثٝ ٜ يه اظ تِٛيسوٙٙسٌبٖ، ذطيساضاٖ ٚ فطٚقٙسٌبٖ لسضت تٗييٗ ليٕت ضا زض ثبظاض ٘ساقتٝ ثبقٙس يب ثطاي ٚضٚز ثٍٙب ٞيچ

ٚ  48تب  44ثبتٛخٝ ثٝ ايٗ تٗطيف، ٔهبزيك اذالَ زض ضلبثت زض ٔٛاز  .ثبظاض يب ذطٚج اظ آٖ ٔحسٚزيتي ٚخٛز ٘ساقتٝ ثبقس

 : ظيط ٔٗطفي قسٜ اؾت خسَٚ ثٝ قطح 52

 مصاديق اخالل در رقاتت مصاديق اخالل در رقاتت

ٚ٘يىي، آٖ اظ وتجي، اِىتط)تجب٘ي اظ َطيك لطاضزاز، تٛافك ٚ يب تفبٞٓ 

 ثيٗ اقربل( قفبٞي ٚ يب ّٖٕي

 ؾٛءاؾتفبزٜ اظ ٚيٗيت التهبزي ٔؿٍّ

 ٔحسٚز وطزٖ ليٕت فطٚـ ٔدسز احتىبض ٚ اؾتٙىبف اظ ٔٗبّٔٝ

 وؿت غيطٔدبظ، ؾٛء اؾتفبزٜ اظ اَالٖبت ٚ ٔٛلٗيت اقربل آٔيع ٌصاضي تجٗيى ليٕت

 طتجٍتهسي ٕٞعٔبٖ ؾٕتي زض قطوت ٚ يب ثٍٙبٞي ٔ تجٗيى زض قطايٍ ٔٗبّٔٝ

 ثيف اظ حس تّٕه ؾطٔبيٝ يب ؾٟبْ  ٌصاضي تٟبخٕي ليٕت

 آٔيع وٕه ٚ أتيبظ زِٚتي تجٗيى وٙٙسٜ قفبٞي، وتجي يب ٞط ّٖٕي ٌٕطاٜ اتاْٟبض

  ازغبْ قطوتٟب يب ثٍٙبٟٞبٔحسٚزيت زض  فطٚـ يب ذطيس اخجبضي

يب ثٍٙبٞي ٔطتجٍ ٚ تهسي ٕٞعٔبٖ ؾٕتي زض قطوت ٚ خٌّٛيطي اظ  ٖطيٝ وبال يب ذسٔت غيطاؾتب٘ساضز

 يب زاضاي فٗبِيت ٔكبثٝ

تمؿيٓ يب تؿٟيٓ ثبظاض وبال يب ّٔعْ وطزٖ َطف ٔٗبّٔٝ ثٝ ٖمس لطاضزاز  ٔساذّٝ زض أٛض زاذّي ٚ يب ٔٗبٔالت ثٍٙبٜ يب قطوت ضليت

 ،يب ذسٔت ثيٗ زٚ يب چٙس قرم

كتط ثٝ ٔٛيٖٛبت اليحٝ يُ ثيا٘س ثب تفهتٛ يك اذالَ زض ضلبثت اظ خّٕٝ زضثبضٜ قطايٍ ازغبْ قطوتٟب ٔياظ ٔهبز يثطذ

 . ايبفٝ قٛز 1347لبٖ٘ٛ انالح لؿٕتي اظ لبٖ٘ٛ تدبضت ٔهٛة 

ثيٙي قس وٝ زض چبضچٛة  زض لبٖ٘ٛ پيف قٛضاي ضلبثت ُيتكىٞبي يسضلبثتي فٛق،  خٟت حفّ ضلبثت ٚ ٔمبثّٝ ثب ضٚيٝ

 . سوٙ يطيخٌّٛ ييسضلبثت يٞبٝ يضٚٚ اظ  تٛا٘س ثطاي ٔهبزيك اذالَ زض ضلبثت ٔدبظات تٗييٗ وٙس لبٖ٘ٛ ٔي
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 يزيگ جٍيوت -4

ثب زاضز  يٝ ثؿتٍيس اظ خّٕٝ وبض ٚ ؾطٔبيتِٛ يٗ وٝ ثٝ ٔمساض ٟ٘بزٞبياي ٖالٜٚ ثط ا تِٛيس وبالٞب ٚ ذسٔبت زض ٞط خبٔٗٝ

ٙٙس تالـ ٗ وٝ اظ ِحبِ ؾبظٔب٘ي، وبضا ُٖٕ ويا يسوٙٙسٌبٖ ثطايتِٛ. زاضز يع اضتجبٌ تٍٙبتٍٙيآٖ ٘ يؾبذتبض ؾبظٔب٘

ٞبي ايطا٘ي ٍٞٙبٔي وبالٞب ٚ  ثٙبثطايٗ ثٍٙبٜ. تطيٗ قىُ ؾبظٔب٘ي ثطاي تِٛيس ٚ ٔجبزِٝ اؾتفبزٜ وٙٙس ٞعيٙٝ وٙٙس تب اظ وٓ ئ

ذسٔبت ضا زض زضٖٚ وكٛض تِٛيس ذٛاٞٙس وطز وٝ ٞعيٙٝ تِٛيس وبالٞب ٚ ذسٔبت زض زاذُ وكٛض اظ تٟيٝ آٖ ثب ٕٞبٖ ويفيت 

وٙس ٖالٜٚ ثط ليٕت ؾطٔبيٝ ٚ  ايٗ وٝ چٝ ٖٛأّي ٞعيٙٝ تِٛيس زض زاذُ وكٛض ضا تٗييٗ ٔي. ساظ ذبضج اظ وكٛض وٕتط ثبق

 يوّ يبؾتٟبيؾ يلبٖ٘ٛ اخطا. ثؿتٍي زاضزع ي٘ٞبي ٔحيٍ وؿت ٚ وبض  ٘يطٚي وبض ايطا٘ي ثٝ ٖٛأُ ٟ٘بزي ٔٛثط ثط ِٔٛفٝ

س يتِٛ يٞب ٙٝيٞب ٚ ٞع يط تٛإ٘ٙسوكٛض اؾت وٝ ث يضؾٕ يٗ ٟ٘بزٞبياظ ٟٕٔتط 1387ٔهٛة  يلبٖ٘ٛ اؾبؾ 44انُ 

ظٔبٖ ٚ زض ٔطاحُ  ئُٕئٙبً َ ٗ لبٖ٘ٛيوبُٔ ا يأب اخطا. زاضز يط فطاٚا٘يزض زاذُ وكٛض تبث يتٛؾٍ ثرف ذهٛن

 :وطز عئتٕب ٍطيىسيتٛاٖ اظ  يضا ٔ ؾٝ ٔطحّٝ ٔحمك ذٛاٞس قس وٝ ٔرتّف

، ٞيأت ٚاٌصاضي ٔب٘ٙس ييٞبٟ٘بزتكىيُ ٞب ٚ  زؾتٛضإُِٗٞب ٚ  ٘بٔٝ ٔمسٔبت اخطايي ٔب٘ٙس تٟيٝ آييٗ سيثب ٔطحّٝ اَٚ،زض 

 . قس وٝ ٔحمك قسٜ اؾت يفطاٞٓ ٔ، قٛضاي ضلبثت لبٖ٘ٛ اؾبؾي 44ٞبي وّي انُ  قٛضاي ٖبِي اخطاي ؾيبؾت

ٞبي اخطايي وكٛض اخطا قٛز وٝ  زض ٔطحّٝ زْٚ، ثٝ السأبت اخطايي ٘يبظ زاقت وٝ ثبيس زؾتٛضات ٞط ٔبزٜ تٛؾٍ زؾتٍبٜ

 . ٚخٛز زاضز يزض حبَ اخطاؾت ٞطچٙس ٔكىالت يتبحسٚز

زض ٔطحّٝ تىٕيُ، الظْ اؾت چبضچٛة لب٘ٛ٘ي ٚ حمٛلي ٔطتجٍ ثب تِٛيس زض وكٛض اظ ٘ٓبْ التهبزي ٔتٕطوع زِٚتي ثٝ ٘ٓبْ 

 س لٛا٘يٗ ٔطتجٍ ثب فٗبِيتٟبي التهبزي ثرف زِٚتي ٚ ذهٛني ثب تٛخٝيثٙبثطايٗ ثب. التهبزي ٔجتٙي ثط ثبظاض انالح قٛز

بٖ٘ٛ نبزضات ٚ ، لبٖ٘ٛ ٔٗبزٖ، لبٖ٘ٛ تبٔيٗ اختٕبٖي، لئبِيبتثٝ ايٗ لبٖ٘ٛ اضظيبثي ٚ تٙميح ٌطزز اظ خّٕٝ لٛا٘يٗ 

لٛا٘يٗ ٚ اي ٚ لٛا٘يٗ ثٛضؼ،  ي، لٛا٘يٗ ثيٕٝلٛا٘يٗ پِٛي ٚ ثب٘ىضت، لبٖ٘ٛ وبض، لبٖ٘ٛ ثرف تٗبٚ٘ي، لبٖ٘ٛ تدبٚاضزات، 

ٗ ٔطحّٝ يا٘دبْ ا يزض ضاؾتب. وٙس يٗ ٔييضا تٗ يزِٚت يٞب ف زؾتٍبٜيوٝ ْٚب يٙيٚ لٛا٘ ٔمطضات ٔبِي ٚ ٔحبؾجبتي زِٚت

 . ا٘دبْ ٘كسٜ اؾت يٞٙٛظ السأبت چٙسا٘

ع ثب لبٖ٘ٛ يٕٞبًٞٙ قٛ٘س ٚ ٘ يلبٖ٘ٛ اؾبؾ 44انُ  يوّ يٞب بؾتيؾ يثب ضٚح ؤّصوٛض ٗ يوٝ لٛا٘ايٗ ثٝ ٔٙٓٛض 

. انالح ٌطزز٘يع  يٚ ثطذُ قٛز يتىٕ ي، ثطذقٛز٘ؿد ْ آٟ٘ب احىب يس ثطذيسا وٙٙس ثبيٞب ُٔبثمت پ بؾتيٗ ؾيا ياخطا

. ٘بلم ذٛاٞس ٔب٘س يلبٖ٘ٛ اؾبؾ 44انُ  يوّ يبؾتٟبيؾ ياظ ٔطاحُ ٟٔٓ اخطا يىي يطاتييٗ انالح ٚ تغيثسٖٚ چٙ

ت يت ضا ٘ساضز وٝ اخبظٜ فٗبِيلبثّايٗ ٗ قسٜ وٝ يتسٚ ئتٕطوع زِٚت يه ٘ٓبْ التهبزيٗ ٔصوٛض ثطاؾبؼ يطا لٛا٘يظ

 ٙٝ ا٘دبْيٗ ظٔيزض إ ٚ ٔٗبزٖ تٟطاٖ ي، نٙبيزض اتبق ثبظضٌب٘ ئمسٔبت ُٔبِٗٝ. ثسٞس يٙٝ ضا ثٝ ثرف ذهٛنيٞع وٓ

 يزض ضاؾتب ٔٗبٚ٘ت لٛا٘يٗ ٔدّؽ قٛضاي اؾالٔي يػٜ ثب ٕٞىبضيٚ ثٝ يّيتىٕ ٚ السأبت ثٝ ُٔبِٗبت تساْٚ آٖٚ  (1)ٌٝطفت

ٔٗبٚ٘ت ) يبؾت خٕٟٛضيض يحمٛلٚ ٔٗبٚ٘ت  25/3/1389ٛة ٔه« لبٖ٘ٛ تسٚيٗ ٚ تٙميح لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات وكٛض»

 . بظ زاضزي٘( ٗ ٚ ٔمطضاتيح ٚ ا٘تكبض لٛا٘يٗ، تٙميتسٚ

 



 

12 

 

يٕ
نٙب

 ٖ
يطا

ٔس
 ٗ

دٕ
ا٘

 

 مىاتع

 44ٞبي وّي انُ  ، تٗييٗ لٛا٘يٗ ٔغبيط ثب لبٖ٘ٛ اخطاي ؾيبؾت1389اتبق ثبظضٌب٘ي، نٙبيٕ ٚ ٔٗبزٖ تٟطاٖ،  (1

 .يالتهبز يٞب يلبٖ٘ٛ اؾبؾي، ٔطوع ُٔبِٗبت ٚ ثطضؾ

 . ٔدّؽ قٛضاي اؾالٔي 1387، ٔهٛة اؾبؾي لبٖ٘ٛ( 44)ٚ چٟبضْ  ؾيبؾتٟبي وّي انُ چُٟ ياخطا لبٖ٘ٛ (2

 . 1388، ٘ؿرٝ چٟبضْ، ثٟٕٗ ٞبي ٔدّؽ قٛضاي اؾالٔي ٔطوع پػٚٞف ، (حبفٓٝ لٛا٘يٗ)ِٛح حك  (3

 (.ٔ)، تدسيس حيبت التهبز ٟ٘بزي، ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ أبْ نبزق 1389ٔتٛؾّي، ٔحٕٛز ٚ زيٍطاٖ،  (4

لبٖ٘ٛ  44ٗ ٌعاضـ ّٖٕىطز لبٖ٘ٛ اخطاي ؾيبؾت ٞبي وّي انُ يضت أٛض التهبزي ٚ زاضايي، پٙدٕٚظا (5

لبٖ٘ٛ اؾبؾي، ّٖٕىطز لبٖ٘ٛ تب  44اؾبؾي، زثيطذب٘ٝ قٛضاي ٖبِي اخطاي ؾيبؾت ٞبي وّي انُ 

30/10/1389. 


