حًطت حزتاالؾالٰ ٸاٮٳؿٯٳيٵ رٷاب آ٢اي ز٦تط حؿٵ ضٸحاٶي
ضئيؽ ٲحتطٰ رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ
زض ارطاي ان٭ ي٧هس ٸ تيؿت ٸ ؾٹٰ (٢ )123اٶٹٴ اؾاؾي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٢اٶٹٴ اٮحا ٠تطذي ٲٹاز تٻ ٢اٶٹٴ
تٷٓيٱ تركي اظ ٲ٣طضات ٲاٮي زٸٮت (٦ )2ٻ تا ٖٷٹاٴ «َطح اٮحا ٠تطذي ٲٹاز تٻ ٢اٶٹٴ تٷٓيٱ تركي اظ ٲ٣طضات ٲاٮي
زٸٮت ٸ انالحات ٸ اٮحا٢ات تٗسي آٴ» تٻ ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي ت٣سيٱ ٪طزيسٺ تٹز ،تا تهٹية زض رٯؿٻ ٖٯٷي ضٸظ
زٸقٷثٻ ٲٹضخ  1393/12/4ٸ تإييس قٹضاي ٲحتطٰ ٶ٫ٽثاٴ ،تٻ پيٹؾت اتال٘ ٲي٪طزز.
ٖٯي الضيزاٶي

ضٸٶٹقت:
 -ٲٗاٸٶت ٲحتطٰ ٶٓاضت رٽت اؾتحًاض ٸ ا٢ساٰ

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت ()2
ٲازٺ – 1
اٮ - ٝتٻٲٷٓٹض تٗييٵ ضاتُٻ ٲاٮي ٸ ٶحٹٺ تؿٹيٻ حؿاب تيٵ زٸٮت (ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض) ٸ ٸظاضت ٶٟت اظ
َطي ١قط٦ت تاتٗٻ شيضتٍ ،ٲٗاز ٬ؾٽٳي اظ اضظـ ٶٟت (ٶٟتذاٰ ،ٲيٗاٶات ٪اظي ٸ ذاٮم ٪اظ َثيٗي) نازضاتي ٸ
ٲثاٮ ٙحان٭ اظ ٞطٸـ زاذٯي ٦ٻ زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي تٗييٵ ٲي٪طزز ،تٻٖٷٹاٴ ؾٽٱ آٴ قط٦ت تاتت ٦ٯيٻ
ٲهاض ٜؾطٲايٻاي ٸ ټعيٷٻاي قط٦ت ٲعتٹض اظرٳٯٻ تاظپطزاذت تسټي ٸ تٗٽسات قاٲ٭ تٗٽسات ؾطٲايٻاي ٸ تيٕ
ٲت٣ات٭ ٸ رثطاٴ ذؿاضات ظيؿتٲحيُي ٸ آٮٹز٪يټاي ٶاقي اظ ٗٞاٮيتټاي ٶٟتي ذاٮم زضآٲس ٸ ټعيٷٻټاي ٶاقي اظ
ٖٳٯيات نازضات تا احتؿاب ټعيٷٻټاي حٳ٭ ٸ تيٳٻ (ؾي )ٝتٗييٵ ٲيقٹز .ايٵ ؾٽٱ ،اظ ٶٓط ٲاٮياتي تا ٶطخ نٟط
ٲحاؾثٻ ٲيقٹز.
ٸظاضت ٶٟت اظ َطي ١قط٦ت تاتٗٻ شيضتٍ ٲٹْ ٝاؾت اظ ٲح٭ ؾٽٱ ذٹز اظ زضنسټاي ٲص٦ٹض ٸ ؾايط
ٲٷاتٕ٢ ،طاضزازټاي الظٰ ضا تا قط٦تٽاي ٖٳٯياتي تٹٮيس ٶٟت ٸ ٪اظ تطاؾاؼ ٢يٳت تٳاٰقسٺ ٸ زض چٽاضچٹب تٹزرٻ
ٖٳٯياتي پؽ اظ ٲثازٮٻ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ تا ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٲٷٗ٣س ٶٳايس.
٢ -1يٳت ٶٟت نازضاتي اظ ٲثازي اٸٮيٻ٢ ،يٳت ٲٗاٲالتي ي ٥تك٧ٻ ٶٟت نازضاتي اظ ٲثازي اٸٮيٻ زض ټط
ٲحٳٹٮٻ اؾت ٸ ٢يٳت ٶٟت نازضاتي ٖطيٻقسٺ زض تٹضؼ ٲتٹؾٍ ٢يٳت نازضاتي اظ ٲثازي اٸٮيٻ زض ي ٥ٲاٺ قٳؿي
اؾت ٸ ټٳچٷيٵ تطاي ٶٟت تحٹيٯي تٻ پااليك٫اټٽاي زاذٯي ٸ ٲزتٳٕټاي پتطٸقيٳي اٖٱ اظ زٸٮتي ٸ ذهٹني
ٶٹزٸپٷذزضنس ( )%95ٲتٹؾٍ تٽاي ٲحٳٹٮٻټاي نازضاتي ٶٟت ٲكاتٻ زض ټط ٲاٺ قٳؿي اؾت.
 -2تا ظٲاٶي٦ٻ زٸٮت تطاي ٲهطٞ ٜطآٸضزٺټاي ٶٟتي زض زاذ٭ ٦كٹض ٢يٳت ت٧ٯيٟي تٗييٵ ٲي٦ٷس ،تطاي
تؿٹيٻ حؿاب تيٵ زٸٮت ٸ قط٦ت ٲٯي پااليف ٸ پرف ٞطآٸضزٺټاي ٶٟتي ايطاٴ٢ ،يٳت ټط تك٧ٻ ٶٟت (ٶٟت ذاٰ ٸ
ٲيٗاٶات ٪اظي) تحٹيٯي تٻ پااليك٫اټٽاي زاذٯي زض ټط ؾا ٬تطاتط تا ض٢ٳي ذٹاټس تٹز ٦ٻ تٻپيكٷٽاز ٦اض٪طٸټي
ٲتك٧٭ اظ ٸظضاي ٶٟت ٸ اٲٹضا٢تهازي ٸ زاضايي ٸ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض تا ضٖايت ٢اٶٹٴ ټسٞٳٷس٦طزٴ
ياضاٶٻټا ٲهٹب  1388تٻتهٹية ټيإت ٸظيطاٴ ٲيضؾس ٸ اراظٺ زازٺ ٲيقٹز ٦ٻ ٲاتٻاٮتٟاٸت ايٵ ض٢ٱ تا ٢يٳت ٲص٦ٹض
زض رعء( )1تٷس (اٮ )ٝتٻنٹضت حؿاتساضي زض زٞاتط ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض حثت ٸ َث ١آييٵٶاٲٻ ارطائي ايٵ ٲازٺ
تؿٹيٻ حؿاب قٹز.
 -3ٸظاضت ٶٟت اظ َطي ١قط٦ت تاتٗٻ شيضتٍ ٲثاٮٛي اظ ٲٷاتٕ حان٭ اظ ٞطٸـ ٪اظ َثيٗي زض زاذ٭ ٦كٹض
ٸ نازضات ضا پؽ اظ ٦ؿط ټعيٷٻټاي ٸاضزات ٸ ؾٽٱ قط٦ت تاتٗٻ شيضتٍ تاتت ٪اظ تٹٮيسي ٦ٻ ټط ؾاٮٻ تٻ ٲٹرة
٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي ٲٗيٵ ٲيقٹز زض ضاؾتاي ارطاي ٢اٶٹٴ ټسٞٳٷس ٦طزٴ ياضاٶٻټا تٻ ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض ٸاضيع
ٲيٶٳايس.
 -4تثهطٺ تٷس (ب) ٲازٺ (٢ )1اٶٹٴ ټسٞٳٷس٦طزٴ ياضاٶٻټا تٻ قطح ظيط انالح ٲيقٹز:
تثهطٺ  -ٸظاضت ٶٟت ٲ٧ٯ ٝاؾت ٢يٳت ذٹضا٪ ٤اظ ٸ ذٹضا ٤ٲايٕ تحٹيٯي تٻ ٸاحسټاي نٷٗتي ،پااليكي
ٸ پتطٸقيٳيټا ضا تا ضٖايت ٲٗياضټاي ظيط تٗييٵ ٦ٷس:
 -1ٲتٷاؾة تا ٲٗس ٬ٸظٶي زضآٲس حان٭ اظ ٞطٸـ ٪اظ ٸ يا ٲايٕ تحٹيٯي تطاي ؾايط ٲهاض ٜزاذٯي،
نازضاتي ٸ ٸاضزاتي٢ ،يٳت ٲحهٹ ٬تا ح٢ ّٟاتٯيت ض٢اتتپصيطي ٲحهٹالت تٹٮيسي زض تاظاضټاي تيٵاٮٳٯٯي ٸ تٽثٹز
ٲتٛيطټاي ٦الٴ ا٢تهازي
 -2ايزاز اٶ٫يعـ ٸ اٲ٧اٴ رصب ؾطٲايٻ ٪صاضي زاذٯي ٸ ذاضري

 -3اٖٳا ٬ترٟي ٝپٯ٧اٶي تا ؾيزضنس( )%30تا اٶٗ٣از ٢طاضزاز تٯٷس ٲست تطاي ٸاحسټايي ٦ٻ تتٹاٶٷس رٽت
تإٲيٵ ٲٹاز اٸٮيٻ ٸاحسټاي پتطٸقيٳي زاذٯي ٦ٻ ٲحهٹالت ٲياٶي ٸ ٶٽائي تٹٮيس ٲي٦ٷٷس ٸ ظٶزيطٺ اضظـ اٞعٸزٺ ضا
اٞعايف زټٷس .زض ايٵ ٢طاضزاز تٷ٫اټٽايي ٦ٻ زض ٲٷاَ٦ ١ٳتطتٹؾٗٻياٞتٻ ضاٺ اٶساظي ٲيقٹٶس ،اظ ترٟي ٝتيكتطي
تطذٹضزاض ٲي٪طزٶس.
زض نٹضت  ُٕ٢يا ٦اټف ذٹضا٪ ٤اظ ٸ ذٹضا ٤ٲايٕ ٸاحسټاي ٲكٳٹ ٬ايٵ تثهطٺ ذاضد اظ ٢طاضزاز ٸ تا
اضازٺ زٸٮت ،ٸظاضت ٶٟت ٲ٧ٯ ٝاؾت تطاتط ٲازٺ (٢ )25اٶٹٴ تٽثٹز ٲؿتٳط ٲحيٍ ٦ؿة ٸ ٦اض ٲهٹب 1390/11/16
ذؿاضت ٸاضزٺ ضا اظ ٲح٭ ذٹضا ٤تحٹيٯي زض ٲطاح٭ تٗسي رثطاٴ ٦ٷس.
زض ذطيس ٲحهٹالت پتطٸقيٳي تٹؾٍ يا تٻ زؾتٹض زٸٮت٢ ،يٳت تٹضؼ ٲثٷاي ٖٳ٭ اؾت ٸ ياضاٶٻ ٲٹضز
ٶٓط زٸٮت تطاي ٲهط٦ ٜٷٷس٪اٴ زاذٯي زض اذتياض زؾت٫اٺ شيضتٍ ٢طاض ٲي٪يطز.
آييٵٶاٲٻ ايٵ تثهطٺ ٲكتٳ٭ تط ترٟيٟات پٯ٧اٶي ٸ ٶحٹٺ رثطاٴ ذؿاضت ،زاٲٷٻ نٷايٕ ٲكٳٹ ٬ٸ
چٽاضچٹب ٢طاضزازټاي تٯٷس ٲست ٸ ؾايط يٹاتٍ ٲطتٹَٻ تٹؾٍ ٸظاضتراٶٻټاي ٶٟت ،نٷٗت ،ٲٗسٴ ٸ تزاضت ٸ اٲٹض
ا٢تهازي ٸ زاضايي حسا٦خط ْط ٜٲست قف ٲاٺ پؽ اظ اتال٘ ايٵ ٢اٶٹٴ تٽيٻ ٲيقٹز ٸ تٻ تهٹية ټيإت ٸظيطاٴ
ٲيضؾس.
ب -ٸظاضت ٶٟت اظ َطي ١قط٦ت زٸٮتي انٯي تاتٗٻ شيضتٍ ،ٲ٧ٯ ٝاؾت زضياٞتيټاي حان٭ اظ نازضات
ٶٟت ذاٰ ٸ ٲيٗاٶات ٪اظي اٖٱ اظ نازضات ټط ؾا ٬ٸ ؾاٮٽاي ٢ث٭ تٻ ټط نٹضت ضا پؽ اظ ٦ؿط تاظپطزاذت تٗٽسات
تيٕ ٲت٣ات٭ تٻٖٷٹاٴ ٖٯياٮحؿاب پطزاذتټاي ٲٹيٹٔ ايٵ ٲازٺ تالٞانٯٻ اظ َطي ١حؿاتٽاي ٲٹضز تإييس تاٶ ٥ٲط٦عي
رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ تٻ حؿاتٽاي ٲطتٹٌ زض ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض ٸاضيع ٶٳايس.
تاٶ ٥ٲط٦عي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٲ٧ٯ ٝاؾت اظ ٸرٹٺ حانٯٻ ټط ٲاټٻ تٻَٹض ٲتٷاؾة ،ؾٽٱ ٸظاضت
ٶٟت اظ َطي ١قط٦ت زٸٮتي تاتٗٻ شيضتٍ (تا احتؿاب تاظپطزاذتټاي تيٕ ٲت٣ات٭) ،ؾٽٱ نٷسٸ ٠تٹؾٗٻ ٲٯي ٸ ؾٽٱ
زضآٲس ٖٳٹٲي زٸٮت ضا ٦ٻ تٻ ٲٹرة ٢اٶٹٴ تٗييٵ ٲيقٹز ،پؽ اظ ٞطٸـ ٲثاٮ ٙاضظي تٻ ٶطذي ٦ٻ يٹاتٍ آٴ ضا
قٹضاي پٹ ٬ٸ اٖتثاض ٲكرم ٲي٦ٷس تٻ حؿاب ٲطتٹٌ ٶعز ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض ٸ ٲاظاز آٴ ضا تٻ حؿاب شذيطٺ
اضظي ٸاضيع ٶٳايس.
تاٶ ٥ٲط٦عي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٲ٧ٯ ٝاؾت ؾٽٱ ٸظاضت ٶٟت اظ َطي ١قط٦ت زٸٮتي تاتٗٻ شيضتٍ ضا
تٻ حؿاتٽاي آٴ قط٦ت ٲٹضز تإييس ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض زض زاذ٭ ٸ ٲٹضز تإييس آٴ تاٶ ٥زض ذاضد اظ ٦كٹض تطاي
پطزاذت تٻ پيٳاٶ٧اضاٴ ،ؾاظٶس٪اٴ ٸ ٖطيٻ٦ٷٷس٪اٴ ٲٹاز ٸ تزٽيعات ٲطتٹٌ تٻ َط٢ ٜطاضزاز ٸ ټعيٷٻټاي راضي ٸ
تٗٽسات اضظي قط٦ت ٸاضيع ٸ تطاي ٢طاضزازټاي تؿٽيالت ٲاٮي ذاضري تٹحي ١ٶٳايس.
د -قط٦ت ٲٯي پااليف ٸ پرف ٞطآٸضزٺټاي ٶٟتي ايطاٴ ٸ قط٦تٽاي پااليف ٶٟت زاذٯي ٸ قط٦تٽاي
پتطٸقيٳي ٲٹْٟٷس زض پاياٴ ټط ٲاٺ تٽاي ذٹضا ٤ٶٟت ذاٰ ٸ ٲيٗاٶات ٪اظي زضياٞتي ذٹز ٸ ټٳچٷيٵ ذٹضا ٤ٲٗاز٬
ٞطآٸضزٺټاي قط٦تٽاي پتطٸقيٳي تحٹيٯي تٻ قط٦ت ٲٯي پااليف ٸ پرف ضا تٻ ٢يٳت ٲص٦ٹض زض رعء( )2تٷس (اٮ)ٝ
ايٵ ٲازٺ ٲحاؾثٻ ٸ تٻ ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض ٸاضيع ٶٳايٷس.
ٸظاضت ٶٟت اظ َطي ١قط٦تٽاي تاتٗٻ شيضتٍ ،ٲ٧ٯ ٝاؾت ٸرٹٺ ٲطتٹٌ تٻ ؾٽٱ زٸٮت اظ تٽاي ذٹضا٤
پااليك٫اټٽا ٸ قط٦تٽاي پاييٵزؾتي پتطٸقيٳي ضا ٸنٹ ٬ٸ ٲاټاٶٻ تٻ ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض ٸاضيع ٶٳايس .زض نٹضت
ٖسٰ ٸاضيع ،زض پاياٴ ټط ٲاٺ ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض ٲثاٮ ٙٲطتٹٌ تٻ ٲاٺ ٢ث٭ ضا اظ حؿاتٽاي قط٦تٽاي پااليف ٸ پرف
ٸ پتطٸقيٳي تٻنٹضت ٖٯياٮحؿاب تطزاقت ٲي٦ٷس .زض نٹضت ٖسٰ ٸاضيع تٽاي ذٹضا ٤پااليك٫اټٽا ٸ پتطٸقيٳيټا

تٻ حؿاب ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض ،ٸظاضت اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي(ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض) ٲ٧ٯ ٝاؾت تا اٖالٰ ٸظاضت
ٶٟت ضؤؾاً ٶؿثت تٻ تطزاقت اظ حؿاب قط٦تٽاي تسټ٧اض ٸ ٸاضيع آٴ تٻ حؿاب ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض ا٢ساٰ ٦ٷس.
تثهطٺ -تٻٲٷٓٹض تًٳيٵ ٸنٹٖ ٬ٹايس حان٭ اظ ٞطٸـ ٶٟت ذٹضا ٤پااليك٫اټٽا ٸ قط٦تٽاي پتطٸقيٳي،
ٸظاضت ٶٟت اظ َطي ١قط٦ت زٸٮتي تاتٗٻ شيضتٍ ،ٶٟت ذٹضا ٤ٸاحسټاي پااليكي ٸ پتطٸقيٳي ضا اظ َطي٪ ١كايف
اٖتثاضات اؾٷازي ضياٮي ٸ يا اضظي تٻ ٞطٸـ ذٹاټس ضؾاٶس.
ز -تـاظپطزاذت تٗٽسات ؾطٲايٻاي قط٦تٽاي زٸٮتي تاتٕ ٸظاضت ٶٟت اظ رٳٯٻ َطحٽاي تيٕ ٲت٣ات٭ ٦ٻ تٻ
ٲٹرة ٢ٹاٶيٵ ٲطتٹٌ٢ ،ث٭ ٸ تٗس اظ ارطاي ايٵ ٢اٶٹٴ ايزاز قسٺ ٸ يا ٲيقٹٶس ٸ ټٳچٷيٵ ټعيٷٻټاي نسٸض ٸ ٞطٸـ
ٶٟت تا احتؿاب ټعيٷٻټاي حٳ٭ ٸ تيٳٻ (ؾي )ٝٸ اٶثاضزاضي تٻٖٽسٺ قط٦تٽاي يازقسٺ ٲيتاقس.
ټ -زض ضاؾتاي ارطاي تٹزرٻ ٖٳٯياتي ،ٸظاضت ٶٟت اظ َطي ١قط٦تٽاي زٸٮتي تاتٗٻ شيضتٍ ٲٹْ ٝاؾت
ٲٹا٣ٞتٷاٲٻټاي َطحٽاي ؾطٲايٻاي اظ ٲح٭ ؾٽٱ ذٹز ضا اظ زضنسټاي ٲٷسضد زض تٹزرٻټاي ؾٷٹاتي ٸ ؾايط ٲٷاتٕ،
تا ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٲثازٮٻ ٸ ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز تٹٮيس ٶٟت ٸ ٪اظ ضا تٻ ت٧ٟي ٥ټط ٲيساٴ زض ٲ٣إَ
ؾٻٲاټٻ تٻ ٸظاضت اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي ،ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٸ ٦ٳيؿيٹٴټاي تطٶاٲٻ ٸ تٹزرٻ ٸ
ٲحاؾثات ٸ اٶطغي ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي اضائٻ ٶٳايس.
ٸ -ٲاٮيات تط اضظـ اٞعٸزٺ ٸ ٖٹاضو آب ،تط ٠ٸ ٪اظ تا تٹرٻ تٻ ٲاٮيات ٸ ٖٹاضو ٲٷسضد زض نٹضتحؿاب
(٢ثٹو) ٲهط٦ٜٷٷس٪اٴ ٸ ټٳچٷيٵ ٶٟت تٹٮيسي ٸ ٞطآٸضزٺټاي ٸاضزاتي ٍ٣ٞ ،ي٥تاض زض اٶتٽاي ظٶزيطٺ تٹٮيس ٸ
تٹظيٕ آٶٽا تٹؾٍ قط٦ت ٲٯي پااليف ٸ پرف ٞطآٸضزٺټاي ٶٟتي ايطاٴ (قط٦تٽاي پااليف ٶٟت) ٸ قط٦تٽاي زٸٮتي
تاتٕ شيضتٍ ٸظاضت ٶٟت ٸ قط٦تٽاي ٪اظ اؾتاٶي ٸ قط٦تٽاي تاتٕ شيضتٍ ٸظاضت ٶيطٸ ٸ قط٦تٽاي تٹظيٕ تط ،٠آب ٸ
ٞايالب قٽطي ٸ ضٸؾتايي اؾتاٶي تط ٲثٷاي ٢يٳت ٞطٸـ زاذٯي ٲحاؾثٻ ٸ زضياٞت ٲيقٹز .ٲاٮيات ٲعتٹض تٻ حؿاب
زضآٲس ٖٳٹٲي ٶعز ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض ٸاضيع ٸ ٖٹاضو َث ١ٲازٺ(٢ )39اٶٹٴ ٲاٮيات تط اضظـ اٞعٸزٺ ٲهٹب 1387
تا انالحات تٗسي آٴ تٹؾٍ ؾاظٲاٴ اٲٹض ٲاٮياتي ٦كٹض ٸاضيع ٲي٪طزز .ٲثٷاي ٢يٳت ٞطٸـ تطاي ٲحاؾثٻ ٖٹاضو
آاليٷس٪ي ٲٹيٹٔ تثهطٺ( )1ٲازٺ(٢ )38اٶٹٴ ٲاٮيات تط اضظـ اٞعٸزٺ٢ ،يٳت ٞطٸـ ٞطآٸضزٺ تٻ ٲهط٦ٜٷٷسٺ ٶٽائي زض
زاذ٭ ٦كٹض اؾت .پااليك٫اټٽا ٸ ٸاحسټاي پتطٸقيٳي آاليٷسٺ ٶيع ٲكٳٹ ٬پطزاذت ٖٹاضو آاليٷس٪ي ټؿتٷس.
ٲكتط٦اٴ ذاٶ٫ي ضٸؾتايي ٸ چاټٽاي ٦كاٸضظي اظ پطزاذت ٖٹاضو تط ٠ٲٗا ٜٲيتاقٷس .ٸظاضت ٶيطٸ
ٲٹْ ٝاؾت زض ٢ثٹو ٲطتٹَٻ تط ،٠آٴ ضا اٖٳا ٬ٶٳايس.
تثهطٺ  -1ٸرٹٺ ٸاضيعي تٻٖٷٹاٴ ٖٹاضو ؾٽٱ قٽطزاضيټا ٸ زټياضيټا  ،زضآٲس زٸٮت ٶثٹزٺ ٸ نسزضنس
( )%100آٴ تطاؾاؼ اح٧اٰ ٢اٶٹٴ ٲاٮيات تط اضظـ اٞعٸزٺ تٻنٹضت ٲاټاٶٻ تٻ حؿاتٽاي شيضتٍ ٸاضيع ٲيقٹز.
تثهطٺ  -2ؾاظٲاٴ اٲٹض ٲاٮياتي ،ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض ٸ ٸظاضت ٦كٹض ٲ٧ٯٟٷس تٻ تطتية٪ ،عاضـ ٸنٹ٬
زضآٲس ،زضياٞتيټا ٸ ٖٳٯ٧طز ٲٹيٹٔ ايٵ تٷس ضا زض ٲ٣إَ ؾٻ ٲاټٻ تٻ قٹضاي ٖاٮي اؾتاٶٽا ٸ ٦ٳيؿيٹٴټاي ا٢تهازي
 ،تطٶاٲٻ ٸ تٹزرٻ ٸ ٲحاؾثات ٸ قٹضاټا ٸ اٲٹض زاذٯي ٦كٹض ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي اضائٻ ٦ٷٷس.
ظ -قط٦تٽاي زٸٮتي تاتٕ ٸظاضت ٶٟت ٲ٧ٯٟٷس زضآٲسټاي ضياٮي ٸ اضظي ذٹز ضا تٻ حؿاتٽاي ٲتٳط٦ع ٸرٹٺ
ضياٮي ٸ اضظي ٦ٻ اظ َطي ١ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض تٻ ٶاٰ آٶٽا ٶعز تاٶ ٥ٲط٦عي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ اٞتتاح ٲيقٹز،
ٸاضيع ٦ٷٷس.
ح -آييٵٶاٲٻ ارطائي ايٵ ٲازٺ قاٲ٭ ؾاظٸ٦اض تؿٹيٻ حؿاب ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض تا ٸظاضت ٶٟت اظ َطي١
قط٦ت زٸٮتي تاتٗٻ شيضتٍ ٸ ټٳچٷيٵ ٢طاضزازي ٦ٻ ٸظاضت ٶٟت تٻ ٶٳايٷس٪ي اظ َط ٜزٸٮت تا قط٦ت ٲعتٹض زض
چٽاضچٹب ٲٟاز ايٵ ٲازٺ تطاي ٖٳٯيات ٶٟت٪ ،اظ ،پااليف ٸ پرف ٲٷٗ٣س ٲي٦ٷسْ ،ط ٜٲست ؾٻ ٲاٺ اظ تاضيد

تهٹية ايٵ ٢اٶٹٴ تٻپيكٷٽاز ٲكتط ٤ٸظاضتراٶٻټاي ٶٟت ،اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي ٸ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي
٦كٹض تٻتهٹية ټيإتٸظيطاٴ ٲيضؾس .زؾتٹضاٮٗٳ٭ټاي حؿاتساضي الظٰ تٻ ٶحٹي ٦ٻ آحاض تٹٮيس ٸ ٞطٸـ ٶٟت ذاٰ ٸ
ٲيٗاٶات ٪اظي زض زٞاتط ٢اٶٹٶي ٸ حؿاب ؾٹز ٸ ظياٴ قط٦تٽاي زٸٮتي تاتٕ شيضتٍ ٸظاضت ٶٟت اٶٗ٧اؼ زاقتٻ تاقس
تٻپيكٷٽاز ٸظاضت ٶٟت ٸ تإييس ٸظاضت اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي تٽيٻ ٸ اتال٘ ٲيقٹز.
ٌ -تثهطٺ( )38زائٳي اليحٻ ٢اٶٹٶي تٹزرٻ ؾا٦ 1358 ٬٭ ٦كٹض ٲهٹب  1358/10/5قٹضاي اٶ٣الب
اؾالٲي ٶؿد ٲيقٹز.
ي -زٸٮت ٲ٧ٯ ٝاؾت تا اتراش تساتيط الظٰ ٸ ضٖايت ٢اٶٹٴ ارطاي ؾياؾتٽاي ٦ٯي ان٭ چٽ٭ ٸ چٽاضٰ()44
٢اٶٹٴ اؾاؾي ،ؾٽٱ تطزاقت ايطاٴ اظ ٶٟت ذاٰ ،ٲيٗاٶات ٪اظي ٸ ٪اظ اظ ٲراظٴ ٲكتط ٤ضا تا زٺ ؾا ٬آيٷسٺ اظ ظٲاٴ
تهٹية ايٵ ٢اٶٹٴ حسا٢٭ تٻ ٲيعاٴ تطزاقت ٦كٹضټاي زاضاي ٲراظٴ ٲكتط ٤تطؾاٶس .ټٳچٷيٵ زٸٮت ٲ٧ٯ ٝاؾت
َي ٲست ٲص٦ٹض ْطٞيت تٹٮيس ٲحهٹالت پتطٸقيٳي ضا تٻ حسا٢٭ ي٧هس ٲيٯيٹٴ تٵ زض ؾا ٬ٸ ْطٞيت پااليف ٶٟت
ذاٰ ٸ ٲيٗاٶات ٪اظي زض زاذ٭ ٦كٹض ضا تٻ حسا٢٭ پٷذ ٲيٯيٹٴ تك٧ٻ زض ضٸظ اٞعايف زټس.
 -٤ٲاتٻاٮتٟاٸت ٢يٳت پٷذ ٞطآٸضزٺ انٯي ٸ ؾٹذت ټٹايي قاٲ٭ ٞطآٸضزٺټاي ٶٟتي ٸ ٲٹاز اٞعٸزٶي
تحٹيٯي اظ ؾٹي قط٦تٽاي پتطٸقيٳي تٻ قط٦تٽاي انٯي ٸ ٞطٖي تاتٗٻ ٸظاضت ٶٟت ٸ ٪اظ َثيٗي ٞطٸذتٻ قسٺ
تٻٲهط٦ٜٷٷس٪اٴ زاذٯي تا ٢يٳت نازضاتي يا ٸاضزاتي ايٵ ٞطآٸضزٺټا حؿة ٲٹضز تٻٖالٸٺ ټعيٷٻټاي اٶت٣ا ٬زاذٯي
ٞطآٸضزٺټا ٸ ٶٟت ذاٰ ٲٗاز ٬آٶٽا ٸ تٹظيٕٞ ،طٸـ ،ٲاٮيات ٸ ٖٹاضو ٲٹيٹٔ ٢اٶٹٴ ٲاٮيات تطاضظـ اٞعٸزٺ زض زٞاتط
قط٦تٽاي پااليف ٶٟت ٸ ٪اظ تٻ حؿاب تسټ٧اض قط٦تٽاي انٯي ٸ ٞطٖي تاتٗٻ ٸظاضت ٶٟت حثت ٲي٪طزز ٸ اظ آٴ
َطي ١زض تسټ٧اض حؿاب زٸٮت (ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض) ٶيع حثت ٲيقٹز .ٲٗاز ٬ايٵ ض٢ٱ زض ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض تٻ
حؿاب تؿتاٶ٧اض قط٦تٽاي انٯي ٸ ٞطٖي تاتٗٻ ٸظاضت ٶٟت ،ٲٷٓٹض ٸ ٖٳٯ٧طز ٲاٮي ايٵ تٷـس تٻنٹضت ٲؿت٣٭ تٹؾٍ
قط٦ت ٲص٦ٹض زض ٲ٣إَ ظٲاٶي ؾٻٲاټٻ اظ پاياٴ تيطٲاٺ پؽ اظ ٪عاضـ ؾاظٲاٴ حؿاتطؾي تا تإييس ٦اض٪طٸټي ٲتك٧٭
اظ ٶٳايٷس٪اٴ ٸظاضتراٶٻټاي ٶٟت ٸ اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي ٸ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض تٻنٹضت
ٖٯياٮحؿاب تا ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض تؿٹيٻ ٲي٪طزز ٸ تؿٹيٻ حؿاب ٶٽائي ٞيعي٧ي ٸ ٲاٮي حسا٦خط تا پاياٴ تيطٲاٺ
ؾا ٬تٗس اٶزاٰ ٲيقٹز.
ٲازٺ  -2قط٦تٽاي ؾطٲايٻپصيط ٲ٧ٯٟٷس ؾٹز ؾٽاٰ ٖساٮت ت٣ؿيٱقسٺ ٲهٹب ٲزاٲٕ ٖٳٹٲي ٲٹيٹٔ ٞه٭
قكٱ ٢اٶٹٴ ارطاي ؾياؾتټاي ٦ٯي ان٭ چٽ٭ ٸ چٽاضٰ (٢ )44اٶٹٴ اؾاؾي ضا تا تؿٹيٻ حؿاب ٦اٲ٭ ا٢ؿاٌ اظ
ظٲاٴ تهٹية ٢اٶٹٴ يازقسٺ تٻ ؾاظٲاٴ ذهٹنيؾاظي پطزاذت ٶٳايٷس .ؾاظٲاٴ ٲص٦ٹض ٲيتٹاٶس رٽت ٸنٹ ٬ؾٹز
ؾٽاٰ ٲٹيٹٔ ايٵ ٲازٺ ٸ ؾايط ا٢ؿاٌ ٲٗٹ ٠قط٦تٽاي ٸا٪صاضقسٺ اظ َطي ١ٲازٺ(٢ )48اٶٹٴ ٲحاؾثات ٖٳٹٲي ٦كٹض
ٲهٹب  1366ا٢ساٰ ٶٳايس .ارطائيات ؾاظٲاٴ اٲٹض ٲاٮياتي ٦كٹض ٲٹْ ٝاؾت ذاضد اظ ٶٹتت زضذهٹل ٸنٹ ٬ايٵ
ا٢ؿاٌ تا ؾاظٲاٴ ذهٹنيؾاظي ټٳ٧اضي ٦ٷس.
ٲازٺ  -3قط٦تٽاي زٸٮتي ٲٹيٹٔ ٲٹاز ( )4ٸ (٢ )5اٶٹٴ ٲسيطيت ذسٲات ٦كٹضي ٸ قط٦تٽاي زٸٮتي
ٲٹيٹٔ تٷس( )3ٲازٺ(٢ )18اٶٹٴ ارطاي ؾياؾتټاي ٦ٯي ان٭ چٽ٭ ٸ چٽاضٰ (٢ )44اٶٹٴ اؾاؾي ،تٻ اؾتخٷاي تاٶ٧ٽا ٸ
تيٳٻټاي زٸٮتي ٸ ؾاظٲاٶٽاي تٹؾٗٻاي قاٲ٭ ؾاظٲاٴ ٪ؿتطـ ٸ ٶٹؾاظي نٷايٕ ايطاٴ ،ؾاظٲاٴ تٹؾٗٻ ٸ ٶٹؾاظي
ٲٗازٴ ٸ نٷايٕ ٲٗسٶي ايطاٴ ،ؾاظٲاٴ نٷايٕ ٦ٹچ ٥ٸ قٽط٦ٽاي نٷٗتي ايطاٴ ،ٸظاضت ٶٟت اظ َطي ١قط٦ت زٸٮتي
تاتٗٻ شيضتٍ ٸ قط٦ت قٽط٦ٽاي ٦كاٸضظي ،ٲكٳٹ ٬ٲ٣طضات ٲٹاز( )39( ،)31ٸ (٢ )76اٶٹٴ ٲحاؾثات ٖٳٹٲي ٦كٹض
ٲيتاقٷس ٸ تٳاٰ زضآٲسټاي حان٭ اظ ٞطٸـ ٦اال ٸ ذسٲات آٶٽا تٻ حؿاتٽاي ٲٗطٞيقسٺ اظ ؾٹي ذعاٶٻزاضي ٦٭
٦كٹض ٸاضيع ٲيقٹز تا حؿةٲٹضز َث ١اح٧اٰ ٸ ٲ٣طضات ٢اٶٹٶي ٲطتٹٌ ټعيٷٻ قٹزٖ .سٰ ضٖايت ٲٟاز ٲازٺ(٢ )76اٶٹٴ

ٲحاؾثات ٖٳٹٲي ٦كٹض زض ٲٹضز حؿاتٽايي ٦ٻ ذال ٜٲ٣طضات ٲص٦ٹض ٪كايف ياٞتٻ اؾت ،تهطٚ ٜيط٢اٶٹٶي زض اٲٹا٬
ٖٳٹٲي ٲحؿٹب ٲيقٹز.
تاٶ٧ٽاي ٖاٲ٭ حؿة اٖالٰ تاٶ ٥ٲط٦عي ٸ ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض ٲٹْٟٷس ٶؿثت تٻ تؿتٵ حؿاتٽايي ٦ٻ
ذال ٜٲ٣طضات ٲص٦ٹض اٞتتاح قسٺاٶس ،ا٢ساٰ ٦ٷٷس.
ٲازٺ ٦ -4ٯيٻ قط٦تٽاي زٸٮتي ٲٹيٹٔ ٲازٺ (٢ )5اٶٹٴ ٲسيطيت ذسٲات ٦كٹضي ٸ تاٶ٧ٽا ٦ٻ زض تٹزرٻ ٦٭
٦كٹض تطاي آٶٽا ؾٹز ٸيػٺ پيفتيٷي ٲيقٹز ٲٹْ ٝتٻ ٸاضيع ٲاٮيات ٖٯي اٮحؿاب ٸ ؾٹز ؾٽاٰ ٖٯي اٮحؿاب تٹزرٻ
ٲهٹب تٻنٹضت ي ٥زٸاظزټٱ زض ټط ٲاٺ ٲيتاقٷس .تٻ ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض اراظٺ زازٺ ٲيقٹز زض نٹضت ٖسٰ ٸاضيع
ٲاٮيات ٸ ؾٹز ؾٽاٰ زٸٮت تٻنٹضت ٖٯياٮحؿاب ٸ ي ٥زٸاظزټٱٖ ،ٹاضو ٸ ٲاٮيات تطاضظـ اٞعٸزٺ (تطاؾاؼ اٖالٰ
ؾاظٲاٴ اٲٹض ٲاٮياتي ٦كٹض) تٹؾٍ ټطي ٥اظ قط٦تٽاي زٸٮتي ٸ تاٶ٧ٽا ،اظ ٲٹرٹزي حؿاب آٶٽا ٶعز ذعاٶٻزاضي ٦٭
٦كٹض تطزاقت ٸ ٲاٮيات ٸ ؾٹز ؾٽاٰ ضا تٻ حؿاب زضآٲسټاي ٖٳٹٲي ٦كٹض ٸ ٖٹاضو ضا تٻ حؿاتٽاي قٽطزاضيټا ٸ
حؿاب تٳط٦ع ٸرٹٺ تٻ ٶاٰ ٸظاضت ٦كٹض حؿة ٲٹضز ٸاضيع ٶٳايس .تؿٹيٻ حؿاب ُٗ٢ي زٸٮت تطٲثٷاي نٹضتٽاي ٲاٮي
حؿاتطؾيقسٺ ٸ ٲهٹب ٲزٳٕ ٖٳٹٲي اٶزاٰ ذٹاټس قس .قط٦تٽاي زٸٮتي ٲٹيٹٔ ٲازٺ (٢ )5اٶٹٴ ٲسيطيت ذسٲات
٦كٹضي ٦ٻ ٢ؿٳتي اظ ؾٽاٰ آٶٽا ٲتٗٯ ١تٻ ترف ٚيطزٸٮتي اؾت ،تٻ تٷاؾة ٲيعاٴ ؾٽاٰ ترف ٚيطزٸٮتي ،ٲكٳٹ٬
پطزاذت ٸرٹٺ ٲٹيٹٔ ايٵ ٲازٺ ٶٳيتاقٷس .ٸنٹ ٬ٲثاٮ ٙيازقسٺ تاتٕ اح٧اٰ ٲطتٹٌ ٸ ٲ٣طض زض ٢اٶٹٴ ٲاٮياتٽاي
ٲؿت٣يٱ ٲهٹب ؾا 1366 ٬ٸ انالحات تٗسي آٴ اؾت.
ٲازٺ  -5تٻ زؾت٫اټٽاي ارطائي ٲٹيٹٔ ٲازٺ (٢ )5اٶٹٴ ٲسيطيت ذسٲات ٦كٹضي اراظٺ زازٺ ٲيقٹز،
ٸاحسټاي ذسٲاتي ٸ ضٞاټي ٸ ٲزتٳٕټاي ٞطټٷ٫ي ،ټٷطي ٸ ٲاظاز ٸضظقي ضا اظ َطي ١تط٪عاضي ٲعايسٺ تٻ اقرال
ناحة نالحيت تركٽاي ذهٹني ،تٗاٸٶي ،قٽطزاضيټا ٸ زټياضيټا تا اٸٮٹيت ترف تٗاٸٶي زض قطايٍ تطاتط ٸ زض
اٲا٦ٵ ٸضظقي زض قطايٍ ٲؿاٸي تا اٸٮٹيت ٞسضاؾيٹٴټاي ٸضظقي ،ضزٺټاي ٲ٣اٸٲت تؿيذ ٸ ټيإتٽاي ٸضظقي اؾتاٶي
ٸ قٽطؾتاٶي تٻنٹضت اراضٺ ٸا٪صاض ٶٳايس .ٶٓاضت تط ٦اضتطي ٸ اؾتاٶساضزټاي تٽطٺتطزاضي ٸ ذسٲاتضؾاٶي ايٵ
ٲاؾؿات ٸ ټٳچٷيٵ ضٖايت ح٣ٹ ٠ٲهط٦ٜٷٷسٺ تٻٖٷٹاٴ تركي اظ ٢طاضزاز ٞيٲاتيٵ تط ٖٽسٺ زؾت٫اٺ ارطائي ٲطتٹٌ
اؾت .ٲٗاز ٬ٸرٹٺ حان٭ اظ ارطاي ايٵ ٲازٺ تطاؾاؼ ضزيٟٽاي زضآٲس -ټعيٷٻاي ٦ٻ زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي تٻ
نٹضت ٲٯي يا اؾتاٶي پيفتيٷي ٲيقٹز ،تٻ زؾت٫اټٽاي ارطائي شيضتٍ ٲٯي يا اؾتاٶي اذتهال ٲيياتس تا زض ٢اٮة
ٲثازٮٻ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ تا ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ټعيٷٻ قٹز.
آييٵٶاٲٻ ارطائي ايٵ ٲازٺ قاٲ٭ ٶحٹٺ ٸا٪صاضي ،تٗييٵ ٸ ٸاضيع ٸرٹٺ اراضٺتٽا تٻ زضآٲسټاي ٖٳٹٲي ٶعز
ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض ،ٶحٹٺ تٗييٵ نالحيت قط٦تٽا ٸ اضائٻ ذسٲات تٻ ٲهط٦ٜٷٷس٪اٴ تا پيكٷٽاز ٸظاضت اٲٹض
ا٢تهازي ٸ زاضايي ٸ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض تٻتهٹية ټيإت ٸظيطاٴ ٲيضؾس.
ٲازٺ  -6تٻ ٸظاضتراٶٻټا ٸ ٲاؾؿات زٸٮتي ٲٯي ٸ ٸاحسټاي تاتٕ آٶٽا زض اؾتاٶٽا ،اراظٺ زازٺ ٲيقٹز زض
نٹضت ٶياظ تٻ تٛييط ٲح٭ يا يطٸضت تثسي٭ تٻ احؿٵ ،زضذٹاؾت تٛييط ٦اضتطي اٲٹاٚ ٬يطٲٷ٣ٹ ٬ذٹز ضا تا ټٳاټٷ٫ي
ٸظاضت اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي ٸ ٸاحسټاي تاتٕ اؾتاٶي حؿة ٲٹضز تٻ زتيطذاٶٻ ٦ٳيؿيٹٴ ٲٹيٹٔ ٲازٺ(٢ )5اٶٹٴ
تإؾيؽ قٹضاي ٖاٮي قٽطؾاظي ٸ ٲٗٳاضي ايطاٴ ٲهٹب  1351ٸ انالحات تٗسي آٴ زض ټط ي ٥اظ اؾتاٴټاي
شيضتٍ اضؾا٦ ٬ٷٷس٦ .ٳيؿيٹٴ ٲٹْ ٝاؾت زض نٹضت ٖسٰ ٲٛايطت تا َطحٽاي تٹؾٗٻ قٽطي تا تكريم زتيطذاٶٻ
٦ٳيؿيٹٴ ٲازٺ (ْ )5ط ٜٲست ي ٥ٲاٺ پؽ اظ تاضيد تحٹي٭ زضذٹاؾت ،تا تطضؾي ٲٹٗ٢يت ٲح٭ ٸ اٲال ٤ټٳزٹاض ٸ
ضٖايت يٹاتٍ ٢اٶٹٶي ،ٶؿثت تٻ نسٸض ٲزٹظ تٛييط ٦اضتطي پؽ اظ زؾتٹض پطزاذت ٖٹاضو ٢اٶٹٶي تٹؾٍ زؾت٫اٺ ا٢ساٰ
ٸ ٲهٹتٻ ٦ٳيؿيٹٴ ضا تٻ زؾت٫اٺ ٲت٣ايي اتال٘ ٶٳايس.

اؾتاٶساضاٴ ٲٹْٟٷس تط حؿٵ ارطاي ايٵ ح٧ٱ ٶٓاضت ٸ ټط ؾٻ ٲاٺ ي٥تاض ٖٳٯ٧طز آٴ ضا تٻ ٸظاضتراٶٻټاي
٦كٹض ٸ اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي ،ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٸ قٹضاي تطٶاٲٻضيعي ٸ تٹؾٗٻ اؾتاٴ ټطي ٥اظ
اؾتاٴټا ٪عاضـ ٦ٷٷس .ايٵ زؾت٫اټٽا ٲٹْٟٷس پؽ اظ ٞطٸـ اٲال ٤ٲص٦ٹض اظ َطي ١ٲعايسٺ ٖٳٹٲي ،ٸرٹٺ حانٯٻ ضا
تٻ زضآٲس ٖٳٹٲي ٶعز ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض ٸاضيع ٶٳايٷس .ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض ٲ٧ٯ ٝاؾت ي ٥ټٟتٻ پؽ اظ ٲثازٮٻ
ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ ٸ اتال٘ ترهيم اظ ؾٹي ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ،ٲٗاز ٬ٸرٹٺ ٸاضيعقسٺ ضا زض ؾٝ٣
اٖتثاضات ٲٷسضد زض تٹزرٻ ؾٷٹاتي زض اذتياض زؾت٫اٺ ارطائي شيضتٍ ٢طاض زټس تا نط ٜراي٫عيٷي ٲٯٞ ٥طٸذتٻقسٺ
تا ضٖايت ٲازٺ( )23ايٵ ٢اٶٹٴ يا ت٧ٳي٭ َطحٽاي تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي ٶيٳٻتٳاٰ ٲهٹب زض ټٳاٴ قٽطؾتاٴ ٸ
زض ؾ ٝ٣زضآٲس حانٯٻ ٶٳايس.
تثهطٺ -ٸا٪صاضي ٲٷاظ ٬ؾاظٲاٶي ٲٹيٹٔ ٲازٺ(٢ )8اٶٹٴ ؾاٲاٶسټي ٸ حٳايت اظ تٹٮيس ٸ ٖطيٻ ٲؿ٧ٵ
ٲهٹب  1387ٸ انالحات تٗسي آٴ اظ قٳٹ ٬ايٵ ح٧ٱ ٲؿتخٷي ٲيتاقس.
ٲازٺ  -7تٻ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض اراظٺ زازٺ ٲيقٹز تٻپيكٷٽاز زؾت٫اٺ ارطائي شيضتٍ،
تٻٲٷٓٹض تإٲيٵ پيفپطزاذت ضياٮي َطحٽايي ٦ٻ اظ ٲٷاتٕ تؿٽيالت تإٲيٵ ٲاٮي ذاضري(ٞايٷاٶؽ) اؾتٟازٺ ٲي٦ٷٷس،
ٶؿثت تٻ راتٻرايي اٖتثاضات َطحٽاي تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي ٸ ٦اټف تا ؾ ٝ٣ؾيزضنس ( )%30اٖتثاض ټط
َطح زض ټط زؾت٫اٺ ٸ زض ٢اٮة ٞه٭ شيضتٍ ا٢ساٰ ٶٳايس.
ٲازٺ  -8تٻ نٷسٸ ٠تٹؾٗٻ ٲٯي اراظٺ زازٺ ٲيقٹز تا ضٖايت ٢ٹاٶيٵ ٲطتٹٌ تٻٲٷٓٹض نسٸض يٳاٶتٷاٲٻ يا
تإٲيٵ ٶ٣سيٷ٫ي تطاي پيفپطزاذت ٸ تزٽيع ٦اض٪اٺ پيٳاٶ٧اضاٴ ذهٹني ايطاٶي ٦ٻ زض ٲٷا٢هٻټاي ذاضري تطٶسٺ
ٲيقٹٶس ٸ يا قط٦تٽايي ٦ٻ ٲٹ ١ٞتٻ نسٸض ٦اال يا ذسٲات ٞٷي ٲٽٷسؾي ٲيقٹٶس ،زض تاٶ٧ٽاي زاذ٭ ٸ ذاضد
ؾپطزٺ٪صاضي اضظي ٶٳايس.
ٲازٺ  -9تٻ ٸظاضت اضتثاَات ٸ ٞٷاٸضي اَالٖات اراظٺ زازٺ ٲيقٹز تا تهٹية ټيإت ٸظيطاٴ زضنسي اظ
زضآٲسټاي حان٭ اظ ت٧اٮي ٝٲ٣طض زض پطٸاٶٻ ٦اضٸضټا (اپطاتٹضټا) ضا رٽت تح ١٣اټسا ٜٸ تطٶاٲٻټاي ذسٲات ٖٳٹٲي
ارثاضي ٸ پايٻ تا اٸٮٹيت ضٸؾتايي ٸ قٽطټاي ظيط زٺ ټعاض ٶٟط رٳٗيت اظ ٲح٭ ضزيٟٽاي پيفتيٷيقسٺ زض ٢ٹاٶيٵ
تٹزرٻ ؾٷٹاتي تٻنٹضت زضآٲس -ټعيٷٻ ٸ زض نٹضت ٮعٸٰ تا اؾتٟازٺ اظ ٲكاض٦ت اپطاتٹضټا تٻ ٲهط ٜتطؾاٶس .تٻٲٷٓٹض
تح ١٣اټسا ٜايٵ ٲازٺ ٸ تٹؾٗٻ ترف اضتثاَات ٸ ٞٷاٸضي اَالٖات ٸ تح ١٣زٸٮت اٮ٧تطٸٶي ،٥تٻ ٸظاضتراٶٻ ٲص٦ٹض
اراظٺ زازٺ ٲيقٹز ٲٷاتٕ يازقسٺ ضا تط اؾاؼ ٲٟاز ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ ٲتثازٮٻ زض َطحٽاي تٹؾٗٻاي ٸ ٦ٳ٧ٽاي ٞٷي ٸ
اٖتثاضي ټعيٷٻ ٦ٷس.
ٲازٺ  -10تٻ زؾت٫اټٽاي ارطائي ٲٹيٹٔ ٲازٺ(٢ )5اٶٹٴ ٲسيطيت ذسٲات ٦كٹضي تٻ رع ٶٽازټاي ٖٳٹٲي
ٚيطزٸٮتي اراظٺ زازٺ ٲيقٹز ٦ٻ پطٸغٺټاي ٶيٳٻتٳاٰ زٸٮتي ٲٷسضد زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي ٸ يا ٲهٹب قٹضاي
تطٶاٲٻضيعي ٸ تٹؾٗٻ اؾتاٴ ذٹز ضا تط اؾاؼ آييٵٶاٲٻ ارطائي ٦ٻ تٻپيكٷٽاز ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض
تٻتهٹية ټيإت ٸظيطاٴ ٲيضؾس ،تا اؾتٟازٺ اظ ٲكاض٦ت ذيّطيٵ ت٧ٳي٭ ٶٳايٷس.
ٲازٺ  -11ټيإتٽاي اٲٷاي زاٶك٫اټٽا ٸ ٲاؾؿات آٲٹظـ ٖاٮي ٸ پػٸټكي ٲٹْٟٷس زض ٲهٹتات ذٹز تٻ
٪ٹٶٻاي ٖٳ٭ ٦ٷٷس تا يٳٵ تٽطٺ٪يطي اظ اٲ٧اٶات ٸ ْطٞيتټاي زض اذتياض زاٶك٫اټٽا ٸ ٲاؾؿات پػٸټكي ٸ
آٲٹظقي ،تٳاٲي تٗٽسات ٢اٶٹٶي زض ؾ ٝ٣ٲٷاتٕ زض اذتياض تإٲيٵ ٪طزز ٸ اظ ايزاز تٗٽس ٲاظاز تط ٲٷاتٕ اتالٚي
رٯٹ٪يطي تٻٖٳ٭ آيس.
ٲازٺ  -12تٻ ټط ي ٥اظ ٸظاضتراٶٻټاي ٶٟت ٸ ٶيطٸ اظ َطي ١قط٦تٽاي تاتٗٻ شيضتٍ اراظٺ زازٺ ٲيقٹز
ٲثٯٛي ضا ٦ٻ َث٢ ١ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي زض ٢ثٹو ٪اظ ٸ تط ٠تطاي ټط ٸاحس ٲؿ٧ٹٶي ٸ تزاضي تٗييٵ ٲي٪طزز ،ؤذص

ٸ نطٞاً رٽت تيٳٻ ذؿاضات ٲاٮي ٸ راٶي اٖٱ اظ ٞٹت ٸ ٶ٣م ًٖٹ ٸ رثطاٴ ټعيٷٻټاي پعق٧ي ٶاقي اظ اٶٟزاض،
آتفؾٹظي ٸ ٲؿٳٹٲيت ٲكتط٦اٴ قٽطي ٸ ضٸؾتايي ٸ ؾ٧ٹٶت٫اټي ٖكايطي ٪اظ ٸ تط ٠اظ َطي ١قط٦تٽاي تيٳٻ تا
تط٪عاضي ٲٷا٢هٻ ا٢ساٰ ٦ٷٷس.
ٲازٺ ًٞ -13اټاي انٯي ٲؿارس ،حؿيٷيٻټا ،ٲاؾؿات ٢طآٶي ،زاضاٮ٣طآٴټا ،حٹظٺټاي ٖٯٳيٻ٪ ،ٯعاضټاي
قٽسا ،اٲاٲعازٺټا ،ذاٶٻټاي ٖاٮٱ ضٸؾتاټا ٸ اٲا٦ٵ ٲصټثي ا٢ٯيتټاي زيٷي ٲهطح زض ٢اٶٹٴ اؾاؾي اظ پطزاذت ټعيٷٻ
ٲهاض ٜٲاټاٶٻ آبٞ ،ايالب ،تط ٠ٸ ٪اظ ٲٗا ٜٲيتاقٷس .ايٵ ح٧ٱ قاٲ٭ اٲا٦ٵ تزاضي ٸاتؿتٻ تٻ آٶٽا ٶيؿت.
اٖتثاضات ٲٹاضز ٲص٦ٹض زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي رٽت پطزاذت تٻ زؾت٫اټٽاي اضائٻ ٦ٷٷسٺ ذسٲات ٲٹيٹٔ
ايٵ ٲازٺ تإٲيٵ ٲيقٹز.
ٲازٺ  -14تٻ ؾاظٲاٴ ظٶساٴټا ٸ ا٢ساٲات تإٲيٷي ٸ تطتيتي ٦كٹض اراظٺ زازٺ ٲيقٹز ،ظٶساٶياٶي ٦ٻ تٻ
ٲطذهي اٖعاٰ ٲيقٹٶس يا زض ظٶساٴټاي تاظ ،ٲاؾؿات نٷٗتي٦ ،كاٸضظي ٸ ذسٲاتي اقتٛا ٬زاضٶس ٸ ٲح٧ٹٲاٴ ٸارس
قطايٍ ضا تحت ٶٓاضت ٸ ٲطا٢ثت اٮ٧تطٸٶي٧ي ٢طاض زټس .تطذٹضزاضي ظٶساٶياٴ اظ اٲتياظ ٲص٦ٹض ٸ ٶيع نسٸض ح٧ٱ ٶٓاضت
ٸ ٲطا٢ثت اٮ٧تطٸٶي٧ي ٖالٸٺ تط ؾپطزٴ تإٲيٵټاي ٲٷسضد زض ٢اٶٹٴ آييٵ زازضؾي ٦يٟطي ٲٷٹٌ تٻ تٹزيٕ ٸحي٣ٻ تاتت
تزٽيعات ٲطتٹٌ اؾت .ذؿاضات احتٳاٮي ٸاضزٺ تٻ تزٽيعات ٲص٦ٹض اظ ٶاحيٻ اؾتٟازٺ٦ٷٷس٪اٴ اظ ٲح٭ ٸزيٗٻټاي
ٲإذٹشٺ تإٲيٵ ٲيقٹز .تٗطٞٻ اؾتٟازٺ اظ تزٽيعات ٲص٦ٹض ټطؾا ٬تٹؾٍ ټيإت ٸظيطاٴ تٗييٵ ٸ تٹؾٍ ؾاظٲاٴ ٲص٦ٹض
اظ اؾتٟازٺ٦ٷٷسٺ ؤذص ٸ تٻ حؿاب زضآٲس ٖٳٹٲي ٶعز ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض ٸاضيع ٲي٪طزز.
ٲازٺ  -15ٲح٧ٹٌٰتٻ اح٧اٰ نازضٺ زض ارطاي اح٧اٰ نازضٺ اظ ٲحا٦ٱ ح٣ٹ٢ي زض ضاتُٻ تا ٲح٧ٹٲيت يا
اؾتطزاز اٲٹا ٬ٲٷ٣ٹ ٬ٸ ٚيطٲٷ٣ٹ ٬زض اذتياض ٶيطٸټاي ٲؿٯح تا ضٖايت ٦ٯيٻ ٲٽٯتټاي ٢اٶٹٶي ٲ٣طض ،اظ ٲح٭ حؿاب
ٲطتٹٌ تٻ اٖتثاض پطزاذت تسټيٽاي ٲٗٹ ٠ٶيطٸټاي ٲؿٯح ٲٹيٹٔ اٖتثاض ضزي٢ 111100-5 ٝاٶٹٴ تٹزرٻ ٢ات٭
تطزاقت ٲيتاقس .زضنٹضت ٖسٰ ٟ٦ايت ٲٹرٹزي حؿاب ٲص٦ٹض ،ؾتاز٦٭ ٶيطٸټاي ٲؿٯح ٲ٧ٯ ٝاؾت ْط ٜٲست
چٽ٭ ٸ پٷذ ضٸظ پؽ اظ اتال٘ ٶؿثت تٻ ٲٗطٞي اٲٹا ٬يا حؿاب راي٫عيٵ ا٢ساٰ ٦ٷس.
تثهطٺ -پؽ اظ اٶً٣اي ٲٽٯت ٞٹ ٠ٲطرٕ ً٢ائي ٲيتٹاٶس ٶؿثت تٻ تٹ٢ي ٝٸ تطزاقت ٲح٧ٹٌٰتٻ اظ ٲح٭
ؾايط حؿاتٽاي ٲح٧ٹٌٰٖٯيٻ انٯي ا٢ساٰ ٶٳايس.
ٲازٺ  -16اٞعايف اٖتثاض ټط ي ٥اظ َطحٽاي تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي تا ٲٗاز ٬زٺ زضنس ( )%10اظ
ٲح٭ نطٞٻرٹيي زض اٖتثاضات ټعيٷٻاي ټط زؾت٫اٺ ٲزاظ اؾت .اٖٳا ٬ايٵ ح٧ٱ زض ٲٹضز اٖتثاضات زؾت٫اټٽا ٸ
زاضٶس٪اٴ ضزي ٝٲٷٹٌ تٻپيكٷٽاز زؾت٫اټٽاي شيضتٍ ٸ تإييس ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض زض ؾ٦ ٝ٣٭
اٖتثاضات َطح اؾت.
ٲاٶسٺ ٸرٹٺ ٲهط ٜٶكسٺ اٖتثاضات تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي آٴ زؾتٻ اظ َطحٽا ٸ پطٸغٺټاي ٖٳطاٶي ٦ٻ
ٖٳٯيات ارطائي آٴ پاياٴ ٶياٞتٻ ،زض پاياٴ ټط ؾا ٬ٲاٮي پؽ اظ ٸاضيع تٻ ذعاٶٻ ٲيتٹاٶس تا زضد زض تٹزرٻ تٻ ؾاٮٽاي
تٗس ٲٷت٣٭ قٹز تا تٻ ٲهط ٜټٳاٴ َطح ٸ پطٸغٺ تطؾس.
ٲازٺ  -17ؾ ٝ٣ضياٮي زض اذتياض قٹضاي ٞٷي اؾتاٴټا زض ٲٹضز َطحٽاي تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي
اؾتاٶي تطاتط ٶهاب ٲٗاٲالت ٲتٹؾٍ ؾاالٶٻ انالح ٲيقٹز.
ٲازٺ  -18تٻٲٷٓٹض تكٹي ١ذيّطيٵ تطاي قط٦ت زض ارطاي َطحٽاي تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي ،تٻ
زؾت٫اټٽاي ارطائي ٲزطي َطحٽاي تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي ٲٷسضد زض پيٹؾت قٳاضٺ(٢ )1ٹاٶيٵ تٹزرٻ
ؾٷٹاتي ٸ َطحٽاي تٳٯ ٥زاضاييټايؾطٲايٻاي اؾتاٶي ٲهٹب قٹضاي تطٶاٲٻضيعي ٸ تٹؾٗٻ اؾتاٴټا اراظٺ زازٺ
ٲيقٹز ،تٳاٰ يا تركي اظ اٖتثاضات تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي ټط َطح ضا تطاي تإٲيٵ ؾٹز ٸ ٦اضٲعز تؿٽيالت

زضياٞتي ذيّطيٵ اظ قث٧ٻ تاٶ٧ي ٸ ٲاؾؿات ٲاٮي ٸ اٖتثاضي ٦ٻ تٻٲٷٓٹض ارطاي ټٳاٴ َطح زض اذتياض زؾت٫اٺ ارطائي
شيضتٍ ٢طاض ٲي٪يطز ،پطزاذت ٸ تٻ ټعيٷٻ ُٗ٢ي ٲٷٓٹض ٶٳايٷس .تؿٽيالت اُٖائي ،تٹؾٍ ذيّطيٵ تًٳيٵ ٲيقٹز ٸ
ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٲٹْ ٝاؾت تطاي تاظپطزاذت ؾٹز ٸ ٦اضٲعز تؿٽيالت تا٢يٲاٶسٺ َطحٽاي
ذاتٳٻ ياٞتٻ ،ضزي ٝاٖتثاضي ٲكرهي ضا زض ٮٹايح تٹزرٻ ؾٷٹاتي پيفتيٷي ٦ٷس.
آييٵٶاٲٻ ارطائي ايٵ ٲازٺ ٲكتٳ٭ تط چ٫ٹٶ٫ي اَالٔضؾاٶي زؾت٫اٺ ارطائي زض ٲٹضز َطحٽا ،پصيطـ ذيّطيٵ
ٲت٣ايي ٲكاض٦ت ،ؾاظٸ٦اضټاي ٸاضيع تؿٽيالت زضياٞتي تٹؾٍ ذيّطيٵ ٸ ٲهط ٜآٶٽا تٹؾٍ زؾت٫اٺ ارطائي تطاي
پطزاذت تٻ پيٳاٶ٧اضاٴ ،تٻپيكٷٽاز ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض تٻتهٹية ټيإت ٸظيطاٴ ٲيضؾس.
ٲازٺ  -19ٲٗاٸٶتټاي اٲٹض ظٶـاٴ ٸ ذاٶٹازٺ ٸ ٖٯٳي ٸ ٞٷاٸضي ضياؾت رٳٽٹضي ٸ قٹضاي ترههي تٹؾٗٻ
ٗٞاٮيتټاي ٢طآٶي قٹضاي ٖاٮي اٶ٣الب ٞطټٷ٫ي ٲزاظٶس ٗٞاٮيتټاي ارطائي ذٹز ضا زض ضاؾتاي تح ١٣اټسا ٜٸ
ؾياؾتټاي ٲٹضز ٶٓط اظ َطي ١زؾت٫اټٽاي ارطائي زض چٽاضچٹب تٟاټٳٷاٲٻ ٞيٲاتيٵ اظ ٲح٭ اٖتثاضات
پيفتيٷيقسٺ ٲطتٹٌ تٻ ذٹز زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي تٻ اٶزاٰ ضؾاٶٷس .قٹضاي تٹؾٗٻ ٞطټٷ٢ ٩طآٶي ٸ ٲٗاٸٶت اٲٹض
ظٶـاٴ ٸ ذاٶٹازٺ ٲٹْٟٷس ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز ايٵ ٲازٺ ضا اظ زؾت٫اټٽاي ارطائي شي ضتٍ ؤذص ٸ ټط قف ٲاٺ ي٥تاض تٻ
ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي ت٣سيٱ ٦ٷٷس.
ٲازٺ  -20تٻ ٸظاضت ٶيطٸ ٸ قط٦تٽاي تاتٕ اراظٺ زازٺ ٲيقٹز ،ذطيس آب اؾتحهاٮي ٸ پؿاب تهٟيٻقسٺ اظ
ؾطٲايٻ٪صاضاٴ اٖٱ اظ زاذٯي ٸ ذاضري ،آب ٲاظاز ٶاقي اظ نطٞٻرٹيي ح٣أتٻزاضاٴ زض تركٽاي ٲهط ٜٸ ټعيٷٻټاي
اٶت٣ا ٬آب تٹؾٍ ترف ٚيطزٸٮتي ضا حؿة ٲٹضز تا ٢يٳت تٹا٣ٞي يا تا پطزاذت ياضاٶٻ تط اؾاؼ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٲهٹب
قٹضاي ا٢تهاز ،تًٳيٵ ٦ٷٷس.
ٲازٺ  -21تٻٲٷٓٹض تٷٓيٱ ٲٷاؾة تاظاض ،اٞعايف ؾُح ض٢اتت ،اضت٣اي تٽطٺٸضي قث٧ٻ تٹظيٕ ٸ قٟاٜؾاظي
ٞطآيٷس تٹظيٕ ٦اال ٸ ذسٲات ،زٸٮت ٲ٧ٯ ٝاؾت تا ضٖايت ٢اٶٹٴ ارطاي ؾياؾت ټاي ٦ٯي ان٭ چٽ٭ ٸ چٽاضٰ ()44
٢اٶٹٴ اؾاؾي٢ ،يٳت٪صاضي ضا تٻ ٦االټا ٸ ذسٲات ٖٳٹٲي ٸ اٶحهاضي ٸ ٦االټاي اؾاؾي ياضاٶٻاي ٸ يطٸضي ٲحسٸز
٦ٷس.
تثهطٺ -زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٶحٹٺ تٗييٵ ٦االټاي اؾاؾي ،اٶحهاضي ٸ ذسٲات ٖٳٹٲي ٸ ٞٽطؾت ٸ ٢يٳت ايٵ
٦االټا ٸ ذسٲات تٻ پيكٷٽاز ٦اض٪طٸټي ٲتك٧٭ اظ ٶٳايٷس٪اٴ ٸظاضتراٶٻ ټاي نٷٗت ،ٲٗسٴ ٸ تزاضت ،رٽاز
٦كاٸضظي ،اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي ،ٶيطٸ ،ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٸ حؿة ٲٹضز ٸظاضتراٶٻ شيضتٍ
تٻتهٹية قٹضاي ا٢تهاز ٲيضؾس.
ٲازٺ  -22اًٖاي ټيإت ٖٯٳي آٲٹظقي ٸ پػٸټكي زاٶك٫اټٽا ٸ ٲاؾؿات آٲٹظـ ٖاٮي ٸ پػٸټكي قاٚ٭ زض
ؾٳتٽاي آٲٹظقي ٸ پػٸټكي تا اَالٔ ٲسيطيت زاٶك٫اٺ تطاي زاقتٵ ؾٽاٰ يا ؾٽٱاٮكط٦ٻ ٸ ًٖٹيت زض ټيإتٲسيطٺ
قط٦تٽاي زاٶفتٷياٴ ،ٲكٳٹ٢ ٬اٶٹٴ ضارٕ تٻ ٲٷٕ ٲساذٯٻ ٸظضا ٸ ٶٳايٷس٪اٴ ٲزٯؿيٵ ٸ ٦اضٲٷساٴ زض ٲٗاٲالت زٸٮتي
ٸ ٦كٹضي ٲهٹب  1337ٶيؿتٷس.
ٲازٺ  -23پيكٷٽاز َطحٽاي تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي رسيس زض ٮٹايح تٹزرٻ ؾٷٹاتي تا ضٖايت ٲٹاضز ظيط
اٲ٧اٴپصيط اؾت:
اٮٖ -ٝٷاٸيٵ ،اټسا٦ ٜٳّي ٸ اٖتثاضات َطحٽاي تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي رسيس تا ضٖايت ٲٹاز( )22ٸ
(٢ )23اٶٹٴ تطٶاٲٻ ٸ تٹزرٻ ٲهٹب  1351ٸ ضٖايت ٢اٶٹٴ ٶحٹٺ ارطاي ؾياؾتٽاي ٦ٯي ان٭ چٽ٭ ٸ چٽاضٰ ()44
٢اٶٹٴ اؾاؾي تطاؾاؼ ٪عاضـ تٹريٽي ٞٷي (حزٱ ٦اض ٸ ظٲاٶثٷسي ارطاء) ،ا٢تهازي ،ٲاٮي ٸ ظيؿت ٲحيُي ٸ ضٖايت
پساٞٷس ٚيطٖاٲ٭ اظ ؾٹي ٲكاٸض ٸ زؾت٫اٺ ارطائي پؽ اظ تإييس ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض تطاي ي٥تاض ٸ تٻ

٢يٳت حاتت ؾاٮي ٦ٻ َطحٽاي ٲٹضز ٶٓط تطاي اٸٮيٵ تاض زض اليحٻ تٹزرٻ ؾاالٶٻ ٲٷٓٹض ٲي٪طزز ،تٻ ت٧ٟي ٥ؾاٮٽاي
تطٶاٲٻټاي تٹؾٗٻ ٸ ؾاٮٽاي تٗس تٻتهٹية ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي ٲيضؾس.
تثهطٺ -ؾاظٲاٴ حٟاْت ٲحيٍ ظيؿت ٲٹْ ٝاؾت يٹاتٍ ظيؿتٲحيُي الظٰ تطاي َطحٽاي تٳٯ ٥زاضايي
ؾطٲايٻاي ضا پؽ اظ تإييس قٹضاي ٖاٮي حٟاْت ٲحيٍ ظيؿت َي قف ٲاٺ تٗس اظ الظٰاالرطاء قسٴ ايٵ ٢اٶٹٴ ،تٻ
ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض رٽت اتال٘ تٻ زؾت٫اټٽاي ارطائي ٸ قط٦تټاي ٲٽٷسؾيٵ ٲكاٸض تٻٲٷٓٹض
ضٖايت ٲٟاز آٴ زض َطاحي َطحٽاي تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي ذٹز اٖالٰ ٶٳايس.
ب -ٲثازٮٻ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻټاي َطحٽاي تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي ٲكتٳ٭ تط اټساَ ٜطح ،قطح ٖٳٯيات،
اٖتثاضات ٲهٹب ،پيكطٞت ٞيعي٧ي ٸ ٲكرهات ٞٷي ٲٹضز ٶياظ  ٍ٣ٞي٥تاض زض زٸضاٴ تطٶاٲٻټاي تٹؾٗٻ اٶزاٰ
ٲيپصيطز .ايٵ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻټا تطاي زٸضاٴ ارطاء ٲٗتثط ٸ ٲالٖ ٤ٳ٭ ذٹاټس تٹز .اَالٖات يطٸضي زضذهٹل ٲٹاضز
ٞٹ ٠زض انالحيٻ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻټا ٶيع زضد ٲيقٹز.
تثهطٺ -اٖتثاضات ٲٹضز ٶياظ َطحٽاي تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي تطاي ؾاٮٽاي تا٢يٲاٶسٺ ارطاي َطح زض
تطٶاٲٻ تا اٖٳا ٬يطاية تٗسي٭ ٲحتٳ٭ ٲحاؾثٻ ٸ تٹؾٍ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٲٷٓٹض ٲيقٹز.
د -ٲٹا٣ٞتٷاٲٻټايي ٦ٻ تطاي اٶُثا ٠ٲيعاٴ اٖتثاضات ؾاالٶٻ َطحٽا تا ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي ٲثازٮٻ ٲيقٹٶس،
رٷثٻ انالحي زاقتٻ ٸ ٶثايس ٲٹرة اٞعايف اټسا ٜٸ تٗساز پطٸغٺټاي َطح قٹٶس .ٲٹاضز اؾتخٷاء ٦ٻ ٲٷزط تٻ تٛييط
حزٱ ٖٳٯيات يا تٗساز پطٸغٺټا ٲيقٹٶس تا پيكٷٽاز زؾت٫اٺ ارطائي شيضتٍ ٸ تإييس ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي
٦كٹض ٸ تهٹية ټيإتٸظيطاٴ تا ضٖايت ٲٟاز تٷس(اٮ )ٝايٵ ٲازٺ تالٲاٶٕ اؾت.
ز -ٲثازٮٻ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻټاي َطحٽاي تٳٯ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي ٲحطٲاٶٻ ٸ ترف زٞأ تاتٕ زؾتٹضاٮٗٳٯي
اؾت ٦ٻ تٻپيكٷٽاز ٸظاضت زٞأ ٸ پكتيثاٶي ٶيطٸټاي ٲؿٯح ٸ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض تٻ تإييس ټيإت
ٸظيطاٴ ٲيضؾس.
ټ -ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٲٹْ ٝاؾت ذالنٻاي اظ ٪عاضـټاي تٹريٽي َطحٽايي ٦ٻ اظ
ٲٷاتٕ ٖٳٹٲي تإٲيٵ ٲاٮي ٲيقٹز ،تٻ اؾتخٷاي َطحٽاي زٞاٖي ٸ اٲٷيتي ضا ي٥ؾا ٬پؽ اظ تهٹية اظ َطي ١پاي٫اٺ
ٲزاظي اَالٔضؾاٶي ذٹز زض زؾتطؼ ٖٳٹٰ ٦اضقٷاؾاٴ ٸ پػٸټك٫طاٴ ٢طاض زټس.
ٸ -تهٹية َطحٽاي تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي رسيس زض ټط ٞه٭ تٹؾٍ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي
٦كٹض ،ٲٷٹٌ تٻ پيفتيٷي اٖتثاض ٦اٲ٭ تطاي َطحٽاي ٲعتٹض اؾت تٻ َٹضي ٦ٻ اٖتثاض ؾا ٬اٸ ٬ارطاي َطح رسيس اظ
ٶؿثت ٦٭ اٖتثاض ٲٹضز ٶياظ تٻ ٲست ظٲاٴ ارطاي َطح (تطحؿة ؾا٦ )٬ٳتط ٶكٹز.
تثهطٺ -ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٲٹْ ٝاؾت ټط ؾاٮٻ ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز ايٵ ٲازٺ ضا تٻ
٦ٳيؿيٹٴټاي ا٢تهازي ٸ تطٶاٲٻ ٸ تٹزرٻ ٸ ٲحاؾثات ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي اضائٻ ٦ٷس.
ٲازٺ -24
اٮ -ٝترهيم اٖتثاض ،تٗٽس ٸ پطزاذت زض ارطاي ٲٹا٣ٞتٷاٲٻټاي ٲتثازٮٻ تا زؾت٫اټٽاي ارطائي ،ٲكطٸٌ تٻ
ضٖايت قطح ٖٳٯيات ٸ ٗٞاٮيتټاي ٲٹيٹٔ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ ٦ٻ تٹؾٍ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض زضد ٲيقٹز،
ذٹاټس تٹز .قطٸٌ يازقسٺ ٶثايس ٲٛايط ٢اٶٹٴ تاقس.
ب -ټط٪اٺ زض َٹ ٬ارطاي تٹزرٻ ٸْاي ٝٸ اذتياضات اظ زؾت٫اټي تٻ زؾت٫اٺ زي٫ط يا اظ ٲحٯي تٻ ٲح٭ زي٫ط
ٸا٪صاض قٹز ،آٴ ترف اظ اٖتثاضات ټعيٷٻاي زؾت٫اٺ ٦ٻ تا تٹرٻ تٻ ٸا٪صاضي ٸْاي ،ٝټعيٷٻ٦طز آٴ تٹؾٍ زؾت٫اٺ
ٲٹيٹٖيت ٶساضز تا پيكٷٽاز ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٸ تهٹية ټيإت ٸظيطاٴ تٻ اؾتاٴټا يا زؾت٫اټٽاي
زي٫ط حؿة ٲٹضز ٸا٪صاض ٲيقٹز.

د -زض ٲٹضز اح٧اٰ ُٗ٢ي زاز٪اټٽا ٸ اٸضا ٠الظٰ االرطاي حثتي ٸ زٞاتط اؾٷاز ضؾٳي ٸ ؾايط ٲطارٕ ً٢ائي
ٖٯيٻ زؾت٫اټٽاي ارطائي ٲٹيٹٔ ٲازٺ (٢ )5اٶٹٴ ٲسيطيت ذسٲات ٦كٹضي ،چٷاٶچٻ زؾت٫اټٽاي ٲص٦ٹض ْط ٜٲٽٯت
ٲ٣طض زض ٢اٶٹٴ ٶحٹٺ پطزاذت ٲح٧ٹٌٰتٻ زٸٮت ٸ ٖسٰ تإٲيٵ ٸ تٹ٢ي ٝاٲٹا ٬زٸٮتي ٲهٹب  1365تٻ ټط زٮي٭ اظ ارطاي
ح٧ٱ ذٹززاضي ٦ٷٷس ،ٲطرٕ ً٢ائي يا حثتي يازقسٺ تايس ٲطاتة ضا رٽت ارطاء تٻ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي
٦كٹض اٖالٰ ٦ٷس ٸ ؾاظٲاٴ ٲص٦ٹض ٲٹْ ٝاؾت ْط ٜٲست ؾٻ ٲاٺ ،ٲح٧ٹٌٰتٻ ضا تسٸٴ ضٖايت ٲحسٸزيتټاي
راتٻرايي زض تٹزرٻ تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي ٸ ټعيٷٻاي اظ تٹزرٻ ؾٷٹاتي زؾت٫اٺ ٲطتٹٌ ٦ؿط ٸ ٲؿت٣يٳاً تٻ
ٲح٧ٹٌٰٮٻ يا ارطاي اح٧اٰ زاز٪اٺ يا ؾايط ٲطارٕ ً٢ائي ٸ حثتي ٲطتٹٌ پطزاذت ٦ٷس.
ٲازٺ  -25قط٦تٽاي زٸٮتي ٲٹيٹٔ ٲٹاز( )4ٸ(٢ )5اٶٹٴ ٲسيطيت ذسٲات ٦كٹضي ٦ٻ ٞٽطؾت آٶٽا تٹؾٍ
ټيإت ٸظيطاٴ تٗييٵ ٲيقٹز ،ٲ٧ٯٟٷس حسا٢٭ ي٥تاض زض َٹ ٬ؾا٬ټاي تطٶاٲٻټاي تٹؾٗٻ اظ َطي ١ؾاظٲاٴ حؿاتطؾي
ٸ يا ٲاؾؿات حؿاتطؾي ًٖٹ راٲٗٻ حؿاتساضاٴ ضؾٳي ايطاٴ حؿة ٲٹضز زض رٽت اٞعايف نطٞٻ ا٢تهازي٦ ،اضآيي
ٸ احطتركي ٗٞاٮيت قط٦تٽا ٸ اٞعايف ٢اتٯيت اٖتٳاز ٪عاضـټاي ٲاٮي ،ٶؿثت تٻ اٶزاٰ حؿاتطؾي ٖٳٯياتي ٸ اضائٻ آٴ
تٻ ٲزٳٕ ٖٳٹٲي ا٢ساٰ ٦ٷٷس .ټيإت ٲسيطٺ ايٵ قط٦تٽا ٲؿاٸٮيت ارطاي ايٵ ٲازٺ ضا تطٖٽسٺ زاضٶس.
تثهطٺ  -1قط٦تٽايي ٦ٻ تطاؾاؼ ٲهٹتٻ ټيإت ٸظيطاٴ زاضاي َث٣ٻتٷسي ٲيتاقٷس ،اظ قٳٹ ٬ايٵ ٲازٺ
ٲؿتخٷي ٲيقٹٶس.
تثهطٺ  -2ؾاظٲاٴ حؿاتطؾي ٲ٧ٯ ٝاؾت چٽاضچٹب ٸ اؾتاٶساضزټاي حؿاتطؾي ٖٳٯياتي ضا ْط ٜٲست
قفٲاٺ پؽ اظ الظٰ االرطاء قسٴ ايٵ ٢اٶٹٴ تٽيٻ ٸ اتال٘ ٶٳايس.
ٲازٺ -26
 -1ٸظاضتراٶٻ ټا ،ٲاؾؿات زٸٮتي ٸ ؾايط زؾت٫اټٽاي ارطائي زض ٲٹاضز اؾتٟازٺ اظ تٹزرٻ ٖٳٹٲي زٸٮت،
ٲ٧ٯٟٷس نٹضتٽاي ٲاٮي ذٹز ضا تطاؾاؼ اؾتاٶساضزټاي حؿاتساضي ترف ٖٳٹٲي ٦كٹض (تسٸيٵقسٺ تٹؾٍ ؾاظٲاٴ
حؿاتطؾي) زض چٽاضچٹب زؾتٹضاٮٗٳ٭ټاي حؿاتساضي ٸظاضت اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي (تط ٲثٷاي حؿاتساضي تٗٽسي)
تٽيٻ ٶٳايٷس.
تثهطٺ -ٶحٹٺ ٸ ظٲاٴتٷسي ارطاي ٦اٲ٭ حؿاتساضي تٗٽسي (حسا٦خط ْط ٜٲست ؾٻ ؾاَ )٬ث ١آييٵٶاٲٻ
ارطائي اؾت ٦ٻ تٻ پيكٷٽاز ٸظاضت اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي ،ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٸ زيٹاٴ ٲحاؾثات
٦كٹض تٻ تهٹية ټيإت ٸظيطاٴ ٲيضؾس.
 -2زض ارطاي تٹزرٻضيعي تط ٲثٷاي ٖٳٯ٧طز ،تا تٹرٻ تٻ ٲحاؾثٻ ټعيٷٻ تٳاٰقسٺ ٗٞاٮيتټا ٸ ا٢ساٲات ٸ
ترهيم اٖتثاضات تط ايٵ اؾاؼ ،ايزاز ټط٪ٹٶٻ تسټي تاتت ح ١اقتطا ٤تط ،٠آب ،ټعيٷٻټاي پؿتي ،ٲراتطاتي ٸ
ؾايط ټعيٷٻټا ٶٓيط زيٹٴ تالٲح٭ ،تٗٽسات ظائس تط اٖتثاض ،تاظپطزاذت تٗٽسات اضظي ٲٳٷٹٔ اؾت.
 -3اٞعايف اٖتثاض ټط ي ٥اظ ٗٞاٮيتٽاي ٲٷٓٹضقسٺ زض شي٭ تطٶاٲٻټاي زؾت٫اٺ ارطائي اظ ٲح٭ ٦اټف ؾايط
ٗٞاٮيتټاي ټٳاٴ تطٶاٲٻ ،ٲكطٸٌ تط آٶ٧ٻ زض ؾطرٳٕ اٖتثاضات تطٶاٲٻټاي آٴ زؾت٫اٺ تٛييط حان٭ ٶكٹز حسا٦خط تٻ
ٲيعاٴ ؾي زضنس ( )%30زض چٽاضچٹب ٲٹا٣ٞتٷاٲٻټاي ٲتثازٮٻ ٲزاظ اؾت .اٞعايف اٖتثاضات ټعيٷٻاي تطٶاٲٻټا تا
ضٖايت ٲازٺ(٢ )79اٶٹٴ تٷٓيٱ تركي اظ ٲ٣طضات ٲاٮي زٸٮت ٲزاظ اؾت ٸ اٞعايف ٸ ٦اټف اٖتثاض ٗٞاٮيت يا ٗٞاٮيتټا
ٶيع تط ټٳاٴ اؾاؼ اٲ٧اٴ پصيط ٲيتاقس.
 -4تٻ ٸظاضت اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي (ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض) اراظٺ زازٺ ٲيقٹز تا ضٖايت ٲ٣طضات ٢اٶٹٶي
ٲطتٹٌ اظ ٲح٭ ٲٷاتٕ ٸنٹٮي تٹزرٻ ٖٳٹٲي زٸٮت ٦ٻ تا پاياٴ اؾٟٷسٲاٺ ټط ؾا ٬تٻ حؿاتٽاي ٲطتٹٌ زض ذعاٶٻزاضي
ٸاضيع قسٺ اؾت ،حسا٦خط تا پاياٴ ٞطٸضزيٵ ٲاٺ ؾا ٬تٗس ٸ زض ؾ ٝ٣ترهيمټاي اتالٚي تا پاياٴ ؾا ٬ٲاٮي ٲطتٹٌ،

٦ٻ تا ضٖايت ٲٟاز تٷس (ٸ) ٲازٺ(٢ )224اٶٹٴ تطٶاٲٻ پٷزؿاٮٻ پٷزٱ تٹؾٗٻ رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ
ٲهٹب 1389/10/15ٸ ٲازٺ(٢ )30اٶٹٴ تطٶاٲٻ ٸ تٹزرٻ ٦كٹض ٲهٹب  1351ٸ انالحات تٗسي آٴ نٹضت ٪طٞتٻ،
ٶؿثت تٻ تإٲيٵ ٸ پطزاذت زضذٹاؾت ٸرٻ زؾت٫اټٽاي ارطائي شيضتٍ تاتت اٖتثاضات ٲهٹب تٳٯ ٥زاضاييټاي
ؾطٲايٻاي (اٖٱ اظ ٲح٭ زضآٲس اذتهاني يا ٖٳٹٲي) ا٢ساٰ ٦ٷس.
تثهطٺ -زض ٲازٺ ٸاحسٺ ٢اٶٹٴ انالح ٲٹاز( )63ٸ(٢ )64اٶٹٴ ٲحاؾثات ٖٳٹٲي ٦كٹض ٲهٹب 1379/12/15
ٖثاضت «زض ٲٹضز اٖتثاضات ټعيٷٻاي تا پاياٴ ؾا ٬ٲاٮي ٸ اٖتثاضات تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي تا پاياٴ ٞطٸضزيٵ ٲاٺ
ؾا ٬تٗس تٹؾٍ ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض زض اذتياض زؾت٫اټٽاي ارطائي ٢طاض ٪طٞتٻ تاقٷس» راي٫عيٵ ٖثاضت «ٸ تا پاياٴ
ؾا ٬ٲاٮي تٹؾٍ ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض زض اذتياض شيحؿاتي زؾت٫اټٽاي ارطائي شيضتٍ ٢طاض ٪طٞتٻ تاقٷس» ٲيقٹز.
 -5حؿاتٽاي زضياٞت ٲٷاتٕ ٖٳٹٲي زٸٮت ،حؿاب ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض ٲحؿٹب قسٺ ٸ زؾت٫اټٽاي
ارطائي ٸنٹ٦٬ٷٷسٺ ٲٷاتٕ ،ناحة حؿاب تٯ٣ي ٶٳيقٹٶس .ح ١تطزاقت اظ حؿاتٽاي يازقسٺ تٻ ٖٽسٺ ناحثاٴ
اٲًاټاي ٲزاظ ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض زض ٲط٦ع ٸ ذعاٶٻ ٲٗيٵ اؾتاٴ زض اؾتاٶٽا ٲيتاقس ٸ ټيچ ٲطرٕ زي٫طي ح١
تطزاقت اظ حؿاتٽاي يازقسٺ ضا ٶساضز .تطزاقت اظ حؿاتٽاي پطزاذت زؾت٫اټٽاي ارطائي تا ضٖايت ٢اٶٹٴ ٶحٹٺ
پطزاذت ٲح٧ٹٌٰتٻ زٸٮت ٸ ٖسٰ تإٲيٵ ٸ تٹ٢ي ٝاٲٹا ٬زٸٮتي ٲهٹب  1365/8/15اٲ٧اٴپصيط اؾت.
ٲازٺ  -27تٻ زٸٮت اراظٺ زازٺ ٲيقٹز ا٢ساٲات ظيط ضا تٻ ٖٳ٭ آٸضز:
اٮ -ٝٸا٪صاضي َطحٽاي تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي رسيس ٸ ٶيٳٻتٳاٰ ٸ ت٧ٳي٭قسٺ ٸ آٲازٺ تٽطٺتطزاضي زض
٢اٮة ٢طاضزازټا ٸ قطايٍ ٲٹضز تهٹية قٹضاي ا٢تهاز تا تٗييٵ ٶحٹٺ تإٲيٵ ٲاٮي زٸضٺ ؾاذت (ٞايٷاٶؽ) ،پطزاذت
ټعيٷٻټاي تٽطٺتطزاضي يا ذطيس ذسٲات زض ٲست ٢طاضزاز تا ضٖايت اؾتاٶساضزټاي ارطاي ٦يٟيت ذسٲات ٸ ٶٽايتاً
ٸا٪صاضي َطح پؽ اظ زٸضٺ ٢طاضزاز تٻ ترف ٚيطزٸٮتي تا ح٦ ّٟاضتطي
ب -ٸا٪صاضي َطحٽاي تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي ٶيٳٻتٳاٰ ٸ ت٧ٳي٭قسٺ ٦ٻ ذسٲات آٶٽا ٢ات٭ ٖطيٻ
تٹؾٍ ترف ٚيطزٸٮتي اؾت تٻنٹضت ٶ٣س ٸ ا٢ؿاٌ تٻ ترف ٚيطزٸٮتي تا ح٦ ّٟاضتطي
د -ٸا٪صاضي ٲاٮ٧يت ،ح ١تٽطٺتطزاضي ٸ يا تٽطٺتطزاضي َطحٽاي تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي ٢ات٭ ٸا٪صاضي
ٸ ٶيع اٲٹا ٬ٲٷ٣ٹ ٬ٸ ٚيطٲٷ٣ٹ ٬ٸ ح٣ٹ ٠ٲاٮي ٲاظاز تط ٶياظ زٸٮت تا ح٦ ّٟاضتطي
تثهطٺ  -1زضآٲس زٸٮت ٶاقي اظ ارطاي اح٧اٰ ايٵ ٲازٺ پؽ اظ ٸاضيع تٻ ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض ٸ اظ ٲح٭
ضزي ٝذاني ٦ٻ تطاي ايٵ ٲٷٓٹض زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي پيفتيٷي ٲيقٹز ٸ ٶيع اٖتثاض ضزيٟٽاي ٲطتٹٌ تٻ
َطحٽاي تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي زض ٢اٮة تؿٽيالت ٸ ٸرٹٺ ازاضٺقسٺ قاٲ٭ ياضاٶٻ ،ؾٹز ٸ ٦اضٲعز ٸ يا تؿٽيالت
ٸ ٦ٳ ٥ٸ ؾايط ضٸقٽاي تإٲيٵ ٲاٮي ٲٹضز تهٹية قٹضاي ا٢تهاز تٻ َطحٽاي تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي ٸ يا
تثسي٭ تٻ احؿٵ ٶٳٹزٴ تزٽيعات ؾطٲايٻاي ٸ اٲٹاٚ ٬يطٲٷ٣ٹ ٬زض ٢اٮة ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ ٲتثازٮٻ تا ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ
تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٢ات٭ اذتهال اؾت.
تثهطٺ ٦ -2ٳ٧ٽاي تالٖٹو ٲٹيٹٔ ايٵ ٲازٺ ،زضآٲس اقرال تٯ٣ي ٶٳيقٹز ٸ ٲكٳٹ ٬پطزاذت ٲاٮيات تط
زضآٲس ٶيؿت.
ٲازٺ -28
اٮ -ٝزض ٲازٺ(٢ )2اٶٹٴ اٮحا ٠ٲٹازي تٻ ٢اٶٹٴ تٷٓيٱ تركي اظ ٲ٣طضات ٲاٮي زٸٮت ( )1ٲهٹب ،1384/8/15
تٗس اظ ٖثاضت «قط٦تٽاي زٸٮتي» ٖثاضت «ٸ قط٦تٽاي آب ٸ ٞايالب ٸ تٹظيٕ تط ٠اؾتاٶي نطٞاً تطاي ارطاي
َطحٽاي ٖٳطاٶي زٸٮتي ٸ ٪كايف اٖتثاضات اؾٷازي ضياٮي» اياٞٻ ٲيقٹز.

ب -ټط٪ٹٶٻ پطزاذت تٹؾٍ ذعاٶٻ اظ رٳٯٻ پطزاذت ح٣ٹ ٠ٸ ٲعاياي ٲؿتٳط زؾت٫اټٽاي ارطائي ٸ ٲٹاضز
يطٸضي يا اظ ٲح٭ تٷرٹاٺ٪طزاٴ ذعاٶٻ تا ضٖايت ؾاظ ٸ ٦اض ٲٹيٹٔ ٲازٺ(٢ )30اٶٹٴ تطٶاٲٻ ٸ تٹزرٻ ٲهٹب 1351
ٲزاظ اؾت.
د -قط٦تٽاي زٸٮتي ٸ تاٶ٧ٽاي ٲٹيٹٔ ٲازٺ(٢ )5اٶٹٴ ٲسيطيت ذسٲات ٦كٹضي ٦ٻ زض تٹزرٻ ٦٭ ٦كٹض
تطاي آٶٽا ؾٹز ٸيػٺ پيفتيٷي قسٺ اؾت ،ٲ٧ٯٟٷس حسا٢٭ پٷزاٺ زضنس ( )%50ؾٹز پيفتيٷي قسٺ ضا ټط ؾا ٬تا ؾاظ
ٸ ٦اض ٲازٺ( )4ايٵ ٢اٶٹٴ تٻ حؿاب زضآٲس ٖٳٹٲي ٸاضيع ٶٳايٷس .قط٦تٽاي زٸٮتي ٦ٻ ٢ؿٳتي اظ ؾٽاٰ آٶٽا ٲتٗٯ ١تٻ
ترف ٚيطزٸٮتي اؾت ،تٻ تٷاؾة ٲيعاٴ ؾٽاٰ ترف ٚيطزٸٮتي ،ٲكٳٹ ٬پطزاذت ٸرٹٺ ٲٹيٹٔ ايٵ تٷس ٶٳيتاقٷس ٸ
ؾٽٱ ترف ٚيطزٸٮتي اظ پٷزاٺ زضنس ( )%50ؾٹز اتطاظي(ؾٹز ٸيػٺ) ٲص٦ٹض تايس تٹؾٍ قط٦تٽاي زٸٮتي شيضتٍ تٻ
ؾٽاٲساضاٴ ترف يازقسٺ پطزاذت قٹز .ٸنٹ ٬ٲثٯ ٙيازقسٺ تاتٕ اح٧اٰ ٲطتٹٌ ٸ ٲ٣طض زض ٢اٶٹٴ ٲاٮياتټاي ٲؿت٣يٱ
ٲهٹب  1366ٸ انالحات تٗسي آٴ اؾت.
ز -اٖتثاضات ټعيٷٻاي ٸ تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي ٸ ٲاٮي ٸ ٦ٳ٧ٽا ٸ ؾايط اٖتثاضات ٸ ضزيٟٽاي ٲٷسضد زض
رساٸ٢ ٬ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي تٻقطح ٖٷاٸيٵ ٸ اض٢اٰ رساٸ ٬ٲص٦ٹض  ٍ٣ٞزض حسٸز ٸنٹٮي زضآٲسټا ٸ ؾايط ٲٷاتٕ
ٖٳٹٲي تٻقطح ٖٷاٸيٵ ٸ اض٢اٰ ٲٷسضد زض رساٸ ٬ٲطتٹٌ ٢ٹاٶيٵ يازقسٺ تطاؾاؼ ٲٟاز ٲٹا٣ٞتٷاٲٻټاي ٲتثازٮٻ زؾت٫اٺ
تا ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٸ زض حسٸز اتال٘ ٸ ترهيم اٖتثاض اظ ؾٹي ؾاظٲاٴ ٲص٦ٹض ،تا ضٖايت ؾاظ ٸ
٦اض ٲٹيٹٔ ٲازٺ(٢ )30اٶٹٴ تطٶاٲٻ ٸ تٹزرٻ ٲهٹب ٢ 1351ات٭ تٗٽس ،پطزاذت ٸ ټعيٷٻ اؾت.
ټـ -اٶزاٰ ټط٪ٹٶٻ تٗٽس ٸ پطزاذت زض ارطاي ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲرتٯ ٝاظ رٳٯٻ ٲازٺ (٢ )70اٶٹٴ ٲحاؾثات
ٖٳٹٲي ٦كٹض تسٸٴ ضٖايت ؾ ٝ٣اٖتثاضات ٲهٹب ٸ اٮعاٲات ٢اٶٹٴ زضذهٹل ٲحسٸزيتټاي ترهيم ٸ ٶيع قطح
ٖٳٯيات ٲٹا٣ٞتٷاٲٻټاي ٲتثازٮٻ ،ٲٳٷٹٔ اؾت.
ٸ -ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٸ ٸظاضت اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي ٲٹْٟٷس تا پاياٴ تيط ٲاٺ ټط ؾا،٬
قط٦تٽاي زٸٮتي ظياٶسٺ ٦ٻ ازاٲٻ ٗٞاٮيت آٶٽا زض ترف زٸٮتي تٻ زالي٭ ٢اٶٹٶي يطٸضت زاضز ضا احهاء ٸ تٻ ټيإت
ٸظيطاٴ ٪عاضـ ٶٳايٷس .زض ٲٹضز ؾايط قط٦تٽاي ظياٶسٺ تا پيكٷٽاز ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٸ تا اؾتٟازٺ اظ
اذتياضټاي ٢اٶٹٶي زٸٮت زض ٢اٮة ٸا٪صاضي ؾٽاٰ يا اٶحال ٬قط٦ت ٸ ٸا٪صاضي اٲٹا ٬تا٢يٲاٶسٺ ا٢ساٰ ٲيقٹز.
ظ -زؾت٫اټٽاي ارطائي زض ايزاز ټط٪ٹٶٻ تٗٽس ٸ پطزاذت ٸرٻ اظ ٲح٭ اٖتثاضات ٖٳٹٲي ٲٹْٟٷس ٲٹاضز ظيط ضا
ضٖايت ٦ٷٷس:
 -1اٸٮٹيت ٸا٪صاضي اٲٹض ،ٸْاي ،ٝٲسيطيت ٸ تهسيټا تٻ ترف ٚيطزٸٮتي ٶؿثت تٻ ټعيٷٻ ٲؿت٣يٱ اٖتثاضات
ٖٳٹٲي
 -2اٸٮٹيت قيٹٺ پطزاذت تؿٽيالت ٶٓيط ٦ٳ٧ٽاي ٞٷي ٸ اٖتثاضي ٸ ٸرٹٺ ازاضٺقسٺ ٶؿثت تٻ ضٸقٽاي
پطزاذت ٸ ٦ٳ ٥تالٖٹو
ح -ايزاز ٸ تحٳي٭ ټط٪ٹٶٻ تاض ٲاٮي ٲاظاز تط اض٢اٰ ٲٷسضد زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي ،تٹؾٍ زؾت٫اټٽاي
ارطائي اظ رٳٯٻ زؾت٫اټٽاي ٲثاقط زٸٮت زض ٲٹاضز ٲرتٯ ٝاظ ٢ثي٭ ذطيس تًٳيٷي ٸ ټعيٷٻټاي تثٗي ذطيس ،رثطاٴ
ظياٴ ،تٟاٸت ٢يٳت ،تٷٓيٱ تاظاض ،ياضاٶٻ ٶٽازٺټا ٸ ٚيط آٴ ،ايٟاي تٗٽسات ذال٦ ،االټاي اؾاؾي ،رايعٺ نازضاتي ٸ
ٲاٶٷس آٴ ٦ٻ اظ اٖتثاضات ٖٳٹٲي اؾتٟازٺ ٲيقٹز ،ٲٳٷٹٔ اؾت .ٲؿاٸٮيت ارطاي ايٵ ح٧ٱ تطٖٽسٺ تاالتطيٵ ٲ٣اٰ
زؾت٫اٺ ارطائي ٸ يا ٲ٣اٲات ٲزاظ ٸ ٲسيطاٴ ٲاٮي ٲطتٹٌ اؾت .ترٯ ٝاظ ايٵ ح٧ٱ ٸ ؾايط ٲٹاضز ،تٗٽس ظائس تط اٖتثاض
ٲحؿٹب ٸ ٲكٳٹ ٬ٲزاظات ٲطتٹٌ ٲيقٹز.
ٌ-

 -1اٖتثاض َطحٽاي تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي ٲٷسضد زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي حسا٦خط زٺ زضنس ()%10
اظ ٲح٭ ٦اټف اٖتثاضات ؾايط َطحٽاي ٲٷسضد زض ٢ٹاٶيٵ ٲص٦ٹض تا تإييس ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٸ زض
٢اٮة ؾ ٝ٣اٖتثاض ٦٭ َطح ٢ات٭ اٞعايف اؾت ٸ ٖٹاٲ٭ ارطائي َطحٽاي ٲص٦ٹض تا ضٖايت ٲازٺ(٢ )22اٶٹٴ تطٶاٲٻ ٸ
تٹزرٻ ٲهٹب  1351اٶتراب ٲيقٹٶس.
 -2اٖتثاضات ټط ي ٥اظ ضزيٟٽاي ٲتٟط٢ٻ ،تٳٯ ٥زاضاييټاي ٲاٮي ٸ ټعيٷٻاي ٲٷسضد زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي
حسا٦خط زٺ زضنس ( )%10اظ ٲح٭ ٦اټف اٖتثاضات ؾايط ضزيٟٽاي ٲتٟط٢ٻ ،اٖتثاض تٳٯ ٥زاضاييټاي ٲاٮي ٸ ټعيٷٻاي
تٹؾٍ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض زض ؾ ٝ٣تٹزرٻ ؾٷٹاتي ٦٭ ٦كٹض ٢ات٭ اٞعايف اؾت.
 -3حسا٦خط ٶيٱ زضنس ( )%0/5اظ اٖتثاضات ټعيٷٻاي ٸ اذتهاني ترهيمياٞتٻ تٹزرٻ ٖٳٹٲي زٸٮت،
حسا٦خط ي٥زضنس ( )%1اظ اٖتثاضات تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي ترهيمياٞتٻ تٹزرٻ ٖٳٹٲي زٸٮت ،حسا٦خط تيؿت
ٸ پٷذ نسٰ زضنس ( )%0/25اظ ٲزٳٹٔ ټعيٷٻټاي قط٦تٽاي زٸٮتي ،حسا٦خط ٶيٱ زضنس ( )%0/5اظ ٲزٳٹٔ ټعيٷٻټاي
ؾطٲايٻاي قط٦تٽاي زٸٮتي ٸ پٷزاٺ زضنس ( )%50اظ اٖتثاضات ټعيٷٻاي ٸ اذتهاني ترهيمياٞتٻ تٹؾٗٻ ٖٯٹٰ ٸ
ٞٷاٸضي ٸ پػٸټكٽاي ٦اضتطزي تا تإييس ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٸ تسٸٴ اٮعاٰ تٻ ضٖايت ٢اٶٹٴ ٲحاؾثات
ٖٳٹٲي ٦كٹض ٸ ؾايط ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٖٳٹٲي ٦كٹض ٸ تا ضٖايت «٢اٶٹٴ ٶحٹٺ ټعيٷٻ ٦طزٴ اٖتثاضاتي ٦ٻ تٻ ٲٹرة
٢اٶٹٴ اظ ضٖايت ٢اٶٹٴ ٲحاؾثات ٖٳٹٲي ٸ ؾايط ٲ٣طضات ٖٳٹٲي زٸٮت ٲؿتخٷي ټؿتٷس ٲهٹب  »1364ټعيٷٻ
ٲيقٹز.
تثهطٺ -اٖتثاضات ٲٹيٹٔ تٹؾٗٻ ٖٯٹٰ ٸٞٷاٸضي ٸ پػٸټكٽاي ٦اضتطزي زض چٽاضچٹب ؾياؾتٽا ٸ اٸٮٹيتټاي
ٶ٣كٻ راٲٕ ٖٯٳي ٦كٹض ټعيٷٻ ٲيقٹز.
ي -زؾت٫اټٽاي ارطائي زاضاي ضزي ٝزض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي ٲٹْٟٷس تا پاياٴ اضزيثٽكت ټط ؾا ٬تط
اؾاؼ اٖتثاض اتالٚي اٖٱ اظ ټعيٷٻاي ،ٲاٮي ٸ تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي رسيس ،ٲتٵ پيكٷٽازي ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ ٲطتٹٌ ضا
تطاؾاؼ اٮعاٲات ٢ٹاٶيٵ تطٶاٲٻټاي تٹؾٗٻ ٸ ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي ٸ ؾايط ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲطتٹٌ زض چٽاضچٹب
ٞطٲٽا ،قطايٍ ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ټاي اتالٚي ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض اضائٻ ٶٳايٷس .ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ
تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٲٹْ ٝاؾت زض نٹضت ٲٹا٣ٞت تا ٲتٵ پيكٷٽازيْ ،ط ٜٲست پاٶعزٺ ضٸظ ٶؿثت تٻ اٲًاي
ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ ٸ اتال٘ آٴ ا٢ساٰ ٶٳايس ٸ زض نٹضت ٖسٰ ٲٹا٣ٞت تا ٲتٵ پيكٷٽازيْ ،ط ٜٲست پاٶعزٺ ضٸظ ٶؿثت تٻ انالح
ٸ اتال٘ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ ٶٽائي ٦ٻ الظٰاالرطاء اؾت ،تٻ ٶحٹي ٦ٻ ٲٛايط ٢اٶٹٴ ٶثاقس ،ا٢ساٰ ٦ٷس.
تثهطٺ -زض ذهٹل زاٶك٫اټٽا ٸ ٲاؾؿات آٲٹظـ ٖاٮي ٸ پػٸټكي ٦ٻ زاضاي ٲزٹظ اظ قٹضاي ٪ؿتطـ
آٲٹظـ ٖاٮي ٸظاضتراٶٻټاي ٖٯٹٰ ،تح٣ي٣ات ٸ ٞٷاٸضي ٸ تٽساقت ،زضٲاٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ٸ ؾايط ٲطارٕ ٢اٶٹٶي
شيضتٍ ٲيتاقٷس ،تطاي اٖتثاضات ټعيٷٻاي ،تٹزرٻ تٟهيٯي ٲٹضز تإييس ټيإت اٲٷاء ،ٲالٖ ٤ٳ٭ ٲيتاقس.
 -٤تٻٲٷٓٹض تإٲيٵ ٲٷاتٕ اضظي ٲٹضز ٶياظ َطحٽاي زاضاي تٹريٻ ٞٷي ،ا٢تهازي ،ٲاٮي ٸ ظيؿت ٲحيُي تٻ
قط٦تٽاي زٸٮتي اراظٺ زازٺ ٲيقٹز زض حسٸز اض٢اٰ ٲ٣طض زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي حؿة ٲٹضز ٶؿثت تٻ نسٸض اٸضا٠
ن٧ٹ ٤ٸ يا اٸضا ٠ٲكاض٦ت اضظي زض تاظاضټاي ٲاٮي زاذٯي ٸ ذاضري تا ضٖايت يٹاتٍ تاٶ ٥ٲط٦عي ٸ زض ؾ ٝ٣ٲ٣طض
زض ٢ٹاٶيٵ تطٶاٲٻټاي تٹؾٗٻ ا٢ساٰ ٦ٷٷس .نسٸض اٸضا ٠يازقسٺ ٲٷٹٌ تٻ تإييس تاٶ ٥يازقسٺ ٸ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ
تطٶاٲٻ ضيعي ٦كٹض تٹزٺ ٸ تاظپطزاذت ٸ تًٳيٵ ان٭ ٸ ؾٹز ايٵ اٸضا ٠تا قط٦تٽاي ٲطتٹٌ اؾت .نسٸض اٸضا ٠ٲكاض٦ت
يا ن٧ٹ ٤اؾالٲي تا ؾٹز تكٹي٣ي ٲٷٹٌ تٻ تإييس قٹضاي پٹ ٬ٸ اٖتثاض اؾت .زض ارطاي ايٵ تٷس ضٖايت ٲازٺ()87
٢اٶٹٴ تٷٓيٱ تركي اظ ٲ٣طضات ٲاٮي زٸٮت اٮعاٲي اؾت.

تثهطٺ -چٷاٶچٻ قط٦تي ٦ٻ اٸضا ٠ٲص٦ٹض ضا تٻ ٞطٸـ ضؾاٶسٺ اؾت زض ظٲاٴ ؾطضؾيس تٻ ټط زٮيٯي ٶتٹاٶس
تٗٽسات ؾطضؾيس قسٺ ذٹز ضا تپطزاظز ،ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض ٲزاظ اؾت ٲٗاز ٬تٗٽسات ٲص٦ٹض ضا اظ حؿاب تٳط٦ع
ٸرٹٺ زضآٲسي آٴ قط٦ت ٶعز ذٹز تطزاقت ٸ تٗٽسات ؾطضؾيسقسٺ ضا پطزاذت ٦ٷس.
 -٬تٻ زؾت٫اټٽاي ارطائي اٖٱ اظ ٲاؾؿات زٸٮتي ٸ قط٦تٽاي زٸٮتي اراظٺ زازٺ ٲيقٹز اٖتثاضاتي ٦ٻ زض
پيٹؾت ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي تٻٲٷٓٹض تح ١٣اټسا ٜؾطٲايٻ٪صاضي ٸ تٹؾٗٻ ٗٞاٮيت تركٽاي ذهٹني ٸ تٗاٸٶي اظ
ٲح٭ تٹزرٻ ٖٳٹٲي ٸ يا ٲٷاتٕ زاذٯي تحت تطٶاٲٻ ٦ٳ٧ٽاي ٞٷي ٸ اٖتثاضي پيفتيٷي قسٺ اؾت ،تطاي پطزاذت
تؿٽيالت تٯٟي٣ي ٸ ياضاٶٻ ؾٹز تؿٽيالت تٻنٹضت ٸرٹٺ ازاضٺقسٺ اظ َطي٢ ١طاضزاز ٖاٲٯيت زض اذتياض تاٶ٧ٽاي ٖاٲ٭ ٸ
نٷسٸ٢ٽاي حٳايتي ٸ تٹؾٗٻاي زٸٮتي ٢طاض زټٷس .آييٵٶاٲٻ ارطائي ايٵ تٷس ٲكتٳ٭ تط چٽاضچٹب ٢طاضزاز ٖاٲٯيت،
قطايٍ تؿٽيالت ٸ ٲيعاٴ حٳايت زض ٢اٮة ياضاٶٻ ؾٹز ٸ ٶحٹٺ تزٽيع ٲٷاتٕ تاٶ٧ي ٸ نٷسٸ٠ټاي ٲٹضز اقاضٺ تا
پيكٷٽاز ٲكتط ٤ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٸ ٸظاضت اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي تٻتهٹية ټيإت ٸظيطاٴ
ٲيضؾس.
ٰ -تٻ زٸٮت اراظٺ زازٺ ٲيقٹز تٻٲٷٓٹض پيفآ٪اټي ،پيك٫يطي ،اٲسازضؾاٶي ،تاظؾاظي ٸ ٶٹؾاظي ٲٷاَ١
آؾيةزيسٺ اظ حٹازث ٚيطٲتط٢ثٻ اظ رٳٯٻ ؾي٭ ،ظٮعٮٻ ،ؾطٲاظز٪ي ،ت٫طَ ،٨ٹٞاٴ ،آتفؾٹظي٪ ،طزٸٚثاض ،پيكطٸي
آب زضيا ،آٞتٽاي ٞطا٪يط ٲحهٹالت ٦كاٸضظي ٸ تيٳاضيټاي ټٳٻ٪يط اٶؿاٶي ٸ زاٲي ٸ حيات ٸحف ٸ ٲسيطيت
ذك٧ؿاٮي ،تٷرٹاٺ٪طزاٴ ٲٹيٹٔ ٲازٺ(٢ )10اٶٹٴ تٷٓيٱ تركي اظ ٲ٣طضات ٲاٮي زٸٮت ٲهٹب  1380ضا تٻ ؾٻ زضنس
( )%3ٸ اٖتثاضات ٲٹيٹٔ ٲازٺ(٢ )12اٶٹٴ تك٧ي٭ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت تحطاٴ ٦كٹض ٲهٹب  1387ضا تٻ زٸ زضنس ()%2
اٞعايف زټس .اٖتثاضات ٲص٦ٹض تا پيكٷٽاز ٸظاضت ٦كٹض ٸ تإييس ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض (ْط ٜٲست زٺ
ضٸظ) ٸ تهٹية ټيإت ٸظيطاٴ ٢ات٭ ټعيٷٻ اؾت .اظ اتتساي ؾا 1395 ٬تركي اظ اٖتثاضات ٲص٦ٹض تٻتطتية ٸ ٲيعاٶي ٦ٻ
زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي تٗييٵ ٲيقٹز تٻنٹضت ټعيٷٻاي ٸ تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي تٻ رٳٗيت ټال٬احٳط ٸ
ٸظاضت تٽساقت ،زضٲاٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي اذتهال ٲيياتس تا زض رٽت آٲاز٪ي ٸ ٲ٣اتٯٻ تا حٹازث ٸ ؾٹاٶح ټعيٷٻ
٪طزز.
ٴ -تهٹيةٶاٲٻټا ،تركٷاٲٻټا ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ټا ،تٛييط تك٧يالت ،تٛييط يطاية ،رساٸ ٬ح٣ٹ٢ي ٸ َث٣ٻتٷسي
ٲكاٚ٭ ٸ اٞعايف ٲثٷاي ح٣ٹ٢ي ،اُٖاي ٲزٹظ ټط ٶٹٔ اؾترساٰ ٸ تٻ٦اض٪يطي ٶيطٸ ٸ ٲهٹتات ټيإت اٲٷاي زاٶك٫اټٽا
ٸ ٲاؾؿات آٲٹظـ ٖاٮي ٦ٻ ٲتًٳٵ تاض ٲاٮي تطاي زٸٮت ٸ نٷسٸ٠ټاي تاظٶكؿت٫ي ٸ زؾت٫اټٽاي ارطائي تاقس،
زضنٹضتي ٢ات٭ َطح ٸ تهٹية ٸ ارطاء اؾت ٦ٻ تاض ٲاٮي ٶاقي اظ آٴ زض ٪صقتٻ ٲحاؾثٻ ٸ زض ٢اٶٹٴ تٹزرٻ ٦٭ ٦كٹض
يا ٲٷاتٕ زاذٯي زؾت٫اٺ ارطائي شيضتٍ تإٲيٵ قسٺ تاقس .ا٢ساٰ زؾت٫اٺ ارطائي تطذال ٜايٵ ح٧ٱ ،تٗٽس ظائس تط اٖتثاض
ٲحؿٹب ٲيقٹز.
ؼ -ذطيس زؾت اٸ ٬اٸضا ٠ٲكاض٦ت تٹؾٍ تاٶ٧ٽاي زٸٮتي ٸ قط٦تٽا ٸ ٲاؾؿات ٸ ٸاحسټاي ٸاتؿتٻ ٸ تاتٕ
آٶٽا ٲٳٷٹٔ اؾت.
ٔ -ٲثاٮٛي ٦ٻ تٻ ټط ي ٥اظ زاٶك٫اټٽا ٸ ٲاؾؿات آٲٹظـ ٖاٮي ٸ پػٸټكي تحت پٹقف ٸظاضتراٶٻټاي
ٖٯٹٰ ،تح٣ي٣ات ٸ ٞٷاٸضي ٸ تٽساقت ،زضٲاٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي اظ ٲح٭ اٖتثاضات ټعيٷٻاي ٸ تٳٯ ٥زاضاييټاي
ؾطٲايٻاي شي٭ ضزيٟٽاي ٲتٳط٦ع پطزاذت ٲيقٹز ،پؽ اظ اتال٘ تٻٖٷٹاٴ ٦ٳ ٥تٻ ؾطرٳٕ اٖتثاضات آٶٽا اٞعٸزٺ
ٲيقٹز تا ٲُات ١قطح ٖٳٯيات ٲٷسضد زض ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ تطاؾاؼ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲطتٹٌ ټعيٷٻ ٦ٷٷس.
ٲازٺ  -29زٸٮت ٲ٧ٯ ٝاؾت زض ضاؾتاي ايزاز حثات ،پايساضي ٸ تٗاز ٬تيٵ ٲٷاتٕ ٸ ٲهاض ٜنٷسٸ٠ټاي تيٳٻ
ٸ تاظٶكؿت٫ي ،ٶؿثت تٻ انالح ؾاذتاض ايٵ نٷسٸ٠ټا تطاؾاؼ انٹ ٬ظيط ا٢ساٰ ٢اٶٹٶي تٻٖٳ٭ آٸضز:

٦ -1اټف ٸاتؿت٫ي ايٵ نٷسٸ٠ټا تٻ ٦ٳ ٥اظ ٲح٭ تٹزرٻ ٖٳٹٲي زٸٮت تٻاؾتخٷاي ؾٽٱ ٢اٶٹٶي زٸٮت زض
ح ١تيٳٻ اظ َط ٠ٲرتٯ ٝاظ رٳٯٻ تٷٓيٱ ٖٹاٲ٭ ٲاحط تط ٲٷاتٕ ٸ ٲهاض ٜنٷسٸ٠ټا ٲٷُث ١تط ٲحاؾثات تيٳٻاي،
٦اټف حٳايتټاي ٚيطتيٳٻاي نٷسٸ٠ټا ٸ اٶت٣ا ٬آٴ تٻ ٶٽازټايحٳايتي ،ت٣ٹيت ؾاظٸ٦اضټاي ٸنٹ ٬تٻ ٲٹ ٕ٢ح١
تيٳٻټا ٸ ت٣ٹيت ٗٞاٮيتټاي ا٢تهازي ٸ ؾطٲايٻ٪صاضي ؾٹزآٸض تا اٸٮٹيت ؾطٲايٻ٪صاضي زض تاظاض پٹ ٬ٸ ؾطٲايٻ ،تٻ
ٶحٹي ٦ٻ ؾٹز ؾطٲايٻ٪صاضي ٲٹضزٶٓط ٦ٳتط اظ ؾٹز اٸضا ٠ٲكاض٦ت تاٶ٧ي ٶثاقس.
 -2ايزاز ټط٪ٹٶٻ تٗٽس تيٳٻاي ٸ تاض ٲاٮي ذاضد اظ اض٢اٰ ٲ٣طض زض رساٸ٢ ٬ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي تطاي
نٷسٸ٠ټا ٲٳٷٹٔ اؾت .تٗٽسات ت٧ٯيٝقسٺ  ٍ٣ٞزض حسٸز اض٢اٰ ٲص٦ٹض ٢ات٭ ارطاء اؾت.
 -3نٷسٸ ٠تاظٶكؿت٫ي ٦كٹضي ٸ ؾاظٲاٴ تإٲيٵ ارتٳاٖي ٶيطٸټاي ٲؿٯح ٲ٧ٯٟٷس اظ ٲح٭ تٳاٰ اٖتثاضات
پيفتيٷي قسٺ ٲٷسضد زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي ٦ٻ پؽ اظ َي ٲطاح٭ زض اذتياض آٶٽا ٢طاض ٲي٪يطز تٻ اٶًٳاٰ زي٫ط
ٲٷاتٕ زاذٯي ذٹز ٸ ؾايط ٲٷاتٕ حان٭ اظ ؾطٲايٻ٪صاضيټا ،پطزاذتټاي ٲاټاٶٻ زض َٹ ٬ؾا ٬ٸ ٦ٳ ٥ټعيٷٻ
ٖائٯٻٲٷسي ٸ اٸالز ضا تطاي تاظٶكؿت٫اٴ ،ٲٹْٟيٵ ٸ ٲؿتٳطيت٫يطاٴ ذٹز تإٲيٵ ٶٳايٷس.
ٲازٺ  -30ٸظاضت تٽساقت ،زضٲاٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ٲٹْ ٝاؾت ا٢ساٲات الظٰ تطاي زضٲاٴ ٞٹضي ٸ تسٸٴ
٢يس ٸ قطٌ ٲهسٸٲاٴ حٹازث ٸ ؾٹاٶح ضاٶٷس٪ي زض ټٳٻ ٸاحسټاي تٽساقتي ٸ زضٲاٶي زٸٮتي ٸ ٚيطزٸٮتي ٸ ټٳچٷيٵ
زض ٲؿيط اٖعاٰ تٻ ٲطا٦ع ترههي ٸ ٲطارٗات يطٸضي تٗسي ضا تٻ ٖٳ٭ آٸضز .تطاي تإٲيٵ تركي اظ ٲٷاتٕ الظٰ رٽت
اضائٻ ذسٲات تكريهي ٸ زضٲاٶي تٻ ايٵ ٲهسٸٲاٴ ،ٲٗاز ٬زٺزضنس( )%10اظ ح ١تيٳٻ پطزاذتي قرم حاٮج،
ؾطٶكيٵ ٸ ٲاظاز تٻَٹض ٲؿت٣يٱ َي ٢ثى رسا٪اٶٻ تٻ حؿاب زضآٲسټاي اذتهاني ٶعز ذعاٶٻزاضي ٦٭٦كٹض زض
چٽاضچٹب اٖتثاضات ٲهٹب تٹزرٻ ؾٷٹاتي تٻ ٶاٰ ٸظاضت تٽساقت ،زضٲاٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ٸاضيع ٲيقٹز .تٹظيٕ ايٵ
ٲٷاتٕ تيٵ زاٶك٫اټٽاي ٖٯٹٰ پعق٧ي تٹؾٍ ٸظاضتراٶٻ ٲص٦ٹض تا تإييس ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض تطاؾاؼ
ٖٳٯ٧طز ٸاحسټاي يازقسٺ تط ٲثٷاي تٗطٞٻټاي ٲهٹب ټط ؾٻ ٲاٺ ي٥تاض نٹضت ٲي٪يطز .ٸظاضت تٽساقت ،زضٲاٴ ٸ
آٲٹظـ پعق٧ي ٲٹْ ٝاؾت ټعيٷٻ٦طز اٖتثاضات ٲص٦ٹض ضا ټط قف ٲاٺ ي٥تاض تٻ تيٳٻ ٲط٦عي رٳٽٹضي اؾالٲي
ايطاٴ ٸ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٸ ٦ٳيؿيٹٴ تٽساقت ٸ زضٲاٴ ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي ٪عاضـ ٦ٷس .تيٳٻ
ٲط٦عي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٲؿاٸ ٬حؿٵ ارطاي ايٵ ٲازٺ اؾت.
ٲازٺ -31
اٮ –ٝزض ٲٹاضز ٢اٶٹٶي ،ټط٪ٹٶٻ پطزاذت ٸ ٦ٳ ٥ٲاٮي تٹؾٍ زؾت٫اټٽاي ارطائي ٍ٣ٞ ،تطاؾاؼ ٲٟاز
ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ ٸ تٗس اظ ترهيم ٸ زض حسٸز آٴ ٲزاظ اؾت .زض ٲٹاضز ٢اٶٹٶي ،ټط٪ٹٶٻ ٦ٳٚ ٥يطٶ٣سي ٸ ٸا٪صاضي
زاضاييټاي ؾطٲايٻاي ٸ ٲاٮي اظ رٳٯٻ ٖيٵ ،ٲٷٟٗت ٸ ٲكاتٻ آٴ قاٲ٭ اٲٹا ٬ٲٷ٣ٹ ٬ٸ ٚيطٲٷ٣ٹ ٬ٸ ٶيع ضز زيٹٴ،
ٲُاٮثات ،ح٣ٹ ٠ٸ ٲاٶٷس آٴ زض ٢اٮة ٞطٲٽا ،قطايٍ ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ټاي اتالٚي ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض
ٲزاظ اؾت .ٶؿرٻاي اظ ايٵ ٞطٲٽا ،يٳيٳٻ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ اٖتثاضات ټعيٷٻاي زؾت٫اٺ ارطائي ذٹاټس قس .اح٧اٰ ايٵ تٷس
زضذهٹل ٶٽازټا ٸ ٲاؾؿات ٖٳٹٲي ٚيطزٸٮتي زض حسٸز اٖتثاضات ٲٷسضد زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي ٸ ٲاتٻاظاء يا
ٲٗٹو آٴ ،الظٰاالرطاء اؾت.
ب -زؾت٫اټٽاي ارطائي ٲٹيٹٔ ٲازٺ(٢ )5اٶٹٴ ٲسيطيت ذسٲات ٦كٹضي ٦ٻ زض چٽاضچٹب ٸْاي ٝذٹز
ٲزاظ تٻ ٦ٳ ٥تٻ اقرال ح٣ي٣ي ٸ ح٣ٹ٢ي اظ ٲح٭ اٖتثاضات ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي ٲيتاقٷس ،ٲٹْٟٷس تا ضٖايت
ترهيم اٖتثاض ،ٶؿثت تٻ ؤذص قٳاضٺ ٲٯي اقرال ح٣ي٣ي ٪يطٶسٺ ٸ يا ؾٽاٲساضاٴ ٸ ناحثاٴ ؾٽٱاٮكط٦ٻ ٸ اًٖاي
ټيإت ٲسيطٺ ٸ تاظضؼ يا تاظضؾاٴ ٢اٶٹٶي اقرال ح٣ٹ٢ي ٪يطٶسٺ ٦ٳ ٥ٸ زضد آٴ زض تاٶ ٥اَالٖاتي ٦ٻ تٹؾٍ
ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض تطاي ايٵ ٲٷٓٹض ايزاز ٲي٪طزز ،ا٢ساٰ ٸ ؾپؽ ٲثٯ٦ ٙٳ ٥ضا پطزاذت ٦ٷٷس.

٦ٳ ٥اظ ٲح٭ ٲٷاتٕ ٸ ضزيٟٽاي زض اذتياض ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٶيع ٲكٳٹ ٬ايٵ ح٧ٱ اؾت٪ .طزـ
ٖٳٯيات ٲاٮي (زضياٞتٽا ٸ پطزاذتٽا) ٸ حؿاب ؾاالٶٻ اقرال ح٣ٹ٢ي ٦ٳ٪٥يطٶسٺ ٸ اٶُثا ٠ټعيٷٻټاي اٶزاٰقسٺ
تٹؾٍ ٦ٳ٪٥يطٶسٺ تا اټسا ٜاٖالٰقسٺ تٹؾٍ زؾت٫اٺ ارطائي پطزاذت٦ٷٷسٺ ٦ٳ ٥تايس تٹؾٍ حؿاتطؼ ٸ تاظضؼ
٢اٶٹٶي ٦ٳ٪٥يطٶسٺ ضؾيس٪ي قٹز ٸ ٶتيزٻ ضؾيس٪ي تٹؾٍ زؾت٫اٺ ارطائي ٦ٳ٦٥ٷٷسٺ تا پاياٴ قٽطيٹضٲاٺ ؾا ٬تٗس
تٻ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض اضؾا ٬قٹز.
ٲازٺ  -32ٲ٣طضات ٲاٮي ،ٲٗاٲالتي ،ازاضي ٸ اؾترساٲي ؾاظٲاٴ اٶطغي اتٳي ايطاٴ ٸ قط٦تٽاي تاتٕ ٸ
زؾت٫اټٽاي ٸاتؿتٻ زض ترف ٗٞاٮيتټاي ترههي تسٸٴ اٮعاٰ تٻ ضٖايت ٢اٶٹٴ ٲحاؾثات ٖٳٹٲي ٦كٹض٢ ،اٶٹٴ
تط٪عاضي ٲٷا٢هات٢ ،اٶٹٴ ٲسيطيت ذسٲات ٦كٹضي ٸ انالحات ٸ اٮحا٢ات تٗسي آٶٽا ٸ ؾايط ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٖٳٹٲي
ٲزطي ذٹاټس تٹز .ٲهازي ١اٲٹض ترههي ٸ ٚيطترههي ٸ ٲ٣طضات يازقسٺ حا٦ٱ تط اٲٹض ترههي تٷا تٻ پيكٷٽاز
ؾاظٲاٴ ٲص٦ٹض ٸ تإييس ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض تٻ تهٹية ټيإت ٸظيطاٴ ٲيضؾس .ارطاي ٲ٣طضات ٲص٦ٹض
زض ؾ ٝ٣اٖتثاضات ٲهٹب ٲزاظ اؾت.
ٲازٺ  -33ؾاظٲاٴ اٶطغي اتٳي ايطاٴ ٲٹْ ٝاؾت زضآٲس حان٭ اظ اضائٻ ذسٲات ا٦تكاٞي ٸ آظٲايك٫اټي ٸ
پػٸټكي ذٹز ٸ ٲاؾؿات تاتٕ ضا تٻ حؿاب زضآٲس ٖٳٹٲي ٦كٹض (ٶعز ذعاٶٻ زاضي ٦٭) ٸاضيع ٦ٷسٖ .الٸٺ تط اٖتثاضات
ٲهٹب ،اظ ٲح٭ ٲثاٮ ٙٸاضيعي ٶيع تٻ ٲيعاٶي ٦ٻ زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾاالٶٻ تٗييٵ ٲيقٹز زض اذتياض ؾاظٲاٴ ٲعتٹض ٢طاض
ٲي٪يطز تا َث٢ ١ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات نط ٜاٲٹض ا٦تكاٞي ،آظٲايك٫اټي ٸ پػٸټكي ٪طزز.
ٲازٺ  -34تٻ ؾاظٲاٴ اٶطغي اتٳي ايطاٴ اراظٺ زازٺ ٲيقٹز تٻ ٦اض٦ٷاٴ قاٚ٭ زض ؾاظٲاٴ اٶطغي اتٳي ايطاٴ،
قط٦تٽاي تاتٕ ٸ زؾت٫اټٽاي ٸاتؿتٻ ٦ٻ زض ٲٗطو اقٗٻ ٸ ٲٹاز پطتٹظا ٲيتاقٷس تا تإييس ٦ٳيؿيٹٴ تكريم
پطتٹ٦اضي ؾاظٲاٴَ ،ث٢ ١اٶٹٴ حٟاْت زض تطاتط اقٗٻ ٸ آييٵٶاٲٻ ارطائي ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٲطتٹٌٞ ،ٹ ٠اٮٗازٺ ٦اض تا
اقٗٻ زض زٸضاٴ اقتٛا ٬پطزاذت ٦ٷس.
ٲازٺ  -35تاٶ٧ٽا ٲ٧ٯٟٷس اؾٷاز ضؾٳي اضايي ٦كاٸضظي ٲح٭ ارطاي َطحٽاي ٦كاٸضظي ٸ نٷايٕ ت٧ٳيٯي
٦كاٸضظي ٸ اؾٷاز ٲٷاظ ٬ضٸؾتايي ٸ ٖكايطي ضا تٻٖٷٹاٴ ٸحي٣ٻ ٸاٰ ٸ تؿٽيالت ترف ٦كاٸضظي ٸ ضٸؾتايي تپصيطٶس.
ٲازٺ  -36زض ارطاي تٷس (اٮ )ٝٲازٺ (٢ )1اٶٹٴ تٳط٦ع ٸْاي ٝٸ اذتياضات ٲطتٹٌ تٻ ترف ٦كاٸضظي زض
ٸظاضت رٽاز٦كاٸضظي ٲهٹب  1391ٸ ٲازٺ (٢ )33اٶٹٴ اٞعايف تٽطٺٸضي ترف ٦كاٸضظي ٸ ٲٷاتٕ َثيٗي ٲهٹب
 ،1389تاٶ ٥ٲط٦عي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٲ٧ٯ ٝاؾت زض ٢اٮة ايزاز ذٍ اٖتثاضي ٲؿت٣٭ اظ َطي ١تاٶٖ ٥اٲ٭،
تؿٽيالت الظٰ ضا تطاي ذطيس ٪ٷسٰ ٸ ٲحهٹالت اؾاؾي ٸ اؾتطاتػي٦ ٥كاٸضظي تٹٮيس زاذٯي تٻ ٲيعاٴ اٖتثاضي ٦ٻ تا
پيكٷٽاز ٸظاضت رٽاز٦كاٸضظي ٸ تهٹية ټيإت ٸظيطاٴ تٗييٵ ٲيقٹز٢ ،ث٭ اظ قطٸٔ ٞه٭ تطزاقت زض اذتياض
ٲثاقطاٴ ٸ ٦اض٪عاضاٴ (ذطيساضاٴ تركٽاي ذهٹني ٸ تٗاٸٶي) ٲٗطٞيقسٺ تٹؾٍ ٸظاضت رٽاز٦كاٸضظي ٢طاض زټس.
ٲثاقطاٴ ٸ ٦اض٪عاضاٴ ٲٹْٟٷس تؿٽيالت ٲص٦ٹض ضا زض ٲٹٖس ٲ٣طض تاظپطزاذت ٦ٷٷس.
٢يٳت ذطيس ٲحهٹالت ٦كاٸضظي ٲكٳٹ٢ ٬اٶٹٴ ذطيس تًٳيٷي تا زضٶٓط٪طٞتٵ ٢يٳت تٳاٰقسٺ اٖٱ اظ
ټعيٷٻټاي تٹٮيس ټط ٲحهٹ ٬ٸ ؾٹز ٲتٗاض ٜٸ ٲٗ٣ٹ ٬ټٳٻ ؾاٮٻ تٹؾٍ قٹضاي ا٢تهاز تٗييٵ ٸ تطاي ارطاء اتال٘
ٲيقٹز.
ٲازٺ ٖ -37الٸٺ تط اٞعايف ٢اٶٹٶي ٶطخ ٲاٮيات تط اضظـ اٞعٸزٺ ،نطٞاً ي ٥ٸاحس زضنس زض ټط ؾا ٬تٻٖٷٹاٴ
ٲاٮيات ؾالٲت تٻ ٶطخ ٲاٮيات تط اضظـ اٞعٸزٺ ؾٽٱ زٸٮت اياٞٻ ٸ ټٳعٲاٴ تا زضياٞت ،ٲؿت٣يٳاً تٻ ضزي ٝزضآٲسي ٦ٻ
تطاي ايٵ ٲٷٓٹض زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي پيفتيٷي ٲيقٹز ،ٸاضيع ٲي٪طزز .نسزضنس ( )%100ٲٷاتٕ زضياٞتي اظ
َطي ١ضزي ٝيا ضزيٟٽايي ٦ٻ تطاي ايٵ ٲٷٓٹض زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي پيفتيٷي ٲيقٹز ،تٻ پيك٫يطي ٸ پٹقف

٦اٲ٭ زضٲاٴ اٞطاز ؾا٦ٵ زض ضٸؾتاټا ٸ قٽطټاي زاضاي تيؿت ټعاض ٶٟط رٳٗيت ٸ پاييٵتط ٸ راٲٗٻ ٖكايطي (زض
چٽاضچٹب ٶٓاٰ اضرأ) ،اذتهال ٲيياتس ٸ پؽ اظ تح ١٣ټس ٜٲص٦ٹض ٶؿثت تٻ ت٧ٳي٭ ٸ تإٲيٵ تزٽيعات
تيٳاضؾتاٶي ٸ ٲطا٦ع تٽساقتي ٸ زضٲاٶي تا اٸٮٹيت تيٳاضؾتاٴټاي ٲٷاَ ١تٹؾٗٻ ٶياٞتٻ ،ٲهاض ٜټيإت اٲٷاي اضظي ٸ
اضت٣اي ؾُح تيٳٻ تيٳاضاٴ نٗةاٮٗالد ٸ اٞطاز تحت پٹقف ٶٽازټاي حٳايتي ذاضد اظ ضٸؾتاټا ٸ قٽطټاي تاالي
تيؿت ټعاض ٶٟط رٳٗيت ا٢ساٰ قٹز.
ټط٪ٹٶٻ پطزاذت ټعيٷٻټاي پطؾٷٯي ٶٓيط ح٣ٹ ٠ٸ ٲعايا ،اياٞٻ ٦اض٦ ،ٳ٧ٽاي ضٞاټي ،پازاـٞ ،ٹ٠اٮٗازٺټاي
ٲإٲٹضيت٦ ،اضاٶٻ ،تٽطٺٸضي ،ٲسيطيت ،ٶٹتت ٦اضي ،زيٹٴ ٸ ٲاٶٷس آٴ ٸ ټعيٷٻټاي ازاضي ٶٓيط ا٢الٰ ٲهطٞي ازاضي ٸ
تإٲيٵ احاحيٻ ٸ ٲٷهٹتات ازاضي اظ ايٵ ٲح٭ ٲٳٷٹٔ ٲيتاقس.
ٲازٺ  -38ؾاظٲاٴټاي تيٳٻ٪ط ذسٲات زضٲاٶي ٲٹْٟٷس قهت زضنس ( )%60نٹضتحؿابټاي اضؾاٮي اظ
ؾٹي تيٳاضؾتاٴټاي َط٢ ٜطاضزاز ضا ٢ث٭ اظ ضؾيس٪ي ْط ٜٲست زٸ ټٟتٻ تٻٖٷٹاٴ ٖٯياٮحؿاب ٸ ت٣يٻ ٲُاٮثات
ٲاؾؿات ٸ ٲطا٦ع تٽساقتي ٸ زضٲاٶي ضا تا ؾٻ ٲاٺ پؽ اظ تحٹي٭ اؾٷاز ٲطتٹٌ تٻ ٶٳايٷسٺ ضؾٳي نٷسٸ ٠ٲطتٹَٻ
پطزاذت ٶٳايٷس .زض نٹضت ٖسٰ ارطاي ح٧ٱ ايٵ ٲازٺ ،ؾاظٲاٴټاي تيٳٻ٪ط ٲٹْ ٝتٻ تإٲيٵ يطض ٸ ظياٴ آٴ ٲٗاز٬
ٶطخ اٸضا ٠ٲكاض٦ت ٲيتاقٷس.
ٲازٺ  -39تٻ زٸٮت اراظٺ زازٺ ٲيقٹز اظ ٲح٭ ضزيٟٽايي ٦ٻ زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي پيفتيٷي ٲي٪طزز
ح ١تيٳٻ ؾٽٱ ٦اضٞطٲا ،تيٳٻ زضٲاٶي ٸ ټعيٷٻ حٳايتي َالب ٸ ٦ٳ ٥تٻ ضظٲٷس٪اٴ ٲٗؿط زاضاي تيف اظ ي٥ؾا٬
ؾات٣ٻ حًٹض زاٸَٯثاٶٻ زض رثٽٻټا ،راٶثاظاٴ ٲٗؿط تيٵ پٷذ زضنس ( )%5تا تيؿت ٸ چٽاض زضنس ( ،)%24راٶثاظاٴ
تؿيزي ٸ ٸْيٟٻ ٚيطقاٚ٭ ٶياظٲٷس ضا پطزاذت ٦ٷس.
ٲازٺ  -40اقرال ح٣ٹ٢ي ٦ٻ تٳاٰ ٸ يا ٢ؿٳتي اظ اٖتثاضات آٶٽا اظ ٲح٭ ٲٷاتٕ تٹزرٻ ٖٳٹٲي تإٲيٵ ٲيقٹز
ٸ ق٧٭ ح٣ٹ٢ي آٶٽا ٲٷُث ١تا تٗاضي ٝٲص٦ٹض زض ٲٹاز( )4( ،)3( ،)2ٸ (٢ )5اٶٹٴ ٲحاؾثات ٖٳٹٲي ٦كٹض ٶيؿت ،زض
ٲهط ٜاٖتثاضات ٲص٦ٹض اظ ٮحاِ ارطاي ٲ٣طضات ٢اٶٹٴ يازقسٺ زض ح٧ٱ ٲاؾؿات ٸ ٶٽازټاي ٖٳٹٲي ٚيطزٸٮتي
تٻقٳاض ٲيآيٷس.
ٲازٺ  -41تٻ ٸظاضت آٲٹظـ ٸ پطٸضـ اراظٺ زازٺ ٲيقٹز ،تٻٲٷٓٹض پٹقف ٦اٲ٭ تحهيٯي زاٶفآٲٹظاٴ
الظٰاٮتٗٯيٱ ،زض ٲٷاَ٣ي ٦ٻ ْطٞيت ٦اٞي زض ٲساضؼ زٸٮتي ٸرٹز ٶساضز ٶؿثت تٻ ذطيس ذسٲات آٲٹظقي ا٢ساٰ ٦ٷس.
ٲازٺ  -42اذتياضات ټيإت ٸظيطاٴ زض ٲٹضز تٗييٵ ٶهاب ٲٗاٲالت ،ٲٹيٹٔ ٢اٶٹٴ تط٪عاضي ٲٷا٢هات ٲهٹب
 1383تٻ ٲٹاضزي ٦ٻ ٲٗاٲٯٻ تٻنٹضت ٲعايسٺ اٶزاٰ ٲيقٹز ،تؿطي ٲيياتس.
ٲازٺ  -43زاٶك٫اټٽا ٸ ٲاؾؿات آٲٹظـ ٖاٮي ٸ پػٸټكي (زٸٮتي ٸ ٚيطزٸٮتي) ٲزاظٶس تا ايزاز ٸ ٲكاض٦ت
زض قط٦تٽاي زاٶفتٷياٴ ٦ٻ حسا٦خط چٽ٭ٸ ٶٻ زضنس ( )%49ؾٽاٰ آٴ ٲتٗٯ ١تٻ زاٶك٫اټٽا ،ٲاؾؿات پػٸټكي ٸ
زي٫ط ٸاحسټاي زٸٮتي ٸ ٲات٣ي ؾٽاٰ ٲتٗٯ ١تٻ اًٖاي ټيإت ٖٯٳي ٸ زاٶكزٹياٴ ٸ ؾايط ؾٽاٲساضاٴ ترف ذهٹني
اؾت ،ٶتايذ تح٣ي٣ات اًٖاي ټيإت ٖٯٳي ٸ زاٶكزٹياٴ ذٹز ضا تزاضيؾاظي ٶٳايٷس .ايزاز قط٦ت ٸ زضنسټاي ؾٽاٰ
ٸ زي٫ط قطايٍ ٲطتٹٌ تٻتهٹية ټيإت اٲٷاي ٲاؾؿٻ ٲطتٹٌ ذٹاټس ضؾيس .ايٵ قط٦تٽا ٲكٳٹ٢ ٬اٶٹٴ ضارٕ تٻ ٲٷٕ
ٲساذٯٻ ٸظضا ٸ ٶٳايٷس٪اٴ ٲزٯؿيٵ ٸ ٦اضٲٷساٴ زض ٲٗاٲالت زٸٮتي ٸ ٦كٹضي ٲهٹب  1337ٶيؿتٷس.
ٲازٺ  -44تٻٲٷٓٹض تٳط٦عظزائي ٸ اٞعايف اذتياضات زض رٽت تٹؾٗٻ ٸ ٖٳطاٴ ٸ تٹاظٴ ٲٷُ٣ٻاي اؾتاٴ
ا٢ساٲات ظيط نٹضت ٲي٪يطز:
اٮ -ٝتٹزرٻ ؾاالٶٻ اؾتاٴ قاٲ٭ ٲٷاتٕ اؾتاٶي اٖٱ اظ زضآٲس اؾتاٶي ،زضآٲس اذتهاني ،ٸا٪صاضي زاضاييټاي
ٲاٮي ٸ ؾطٲايٻاي ٸ ؾٽٱ اظ ٲٷاتٕ ٲٯي ٸ ټٳچٷيٵ ٲهاض ٜاؾتاٶي اٖٱ اظ اٖتثاضات ټعيٷٻاي ٸ تٳٯ ٥زاضاييټاي

ؾطٲايٻاي ٸ ٲاٮي ټط٦ساٰ تٻنٹضت ؾطرٳٕ زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي زضد ٲيقٹز .تٹظيٕ «زؾت٫اٺ  -تطٶاٲٻ»
اٖتثاضات ټعيٷٻاي ٸ تٹظيٕ ؾطرٳٕ اٖتثاضات تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي قٽطؾتاٴټا ٲُات ١يٹاتٍ ٲٷسضد زض ايٵ
٢اٶٹٴ تط ٖٽسٺ قٹضاي تطٶاٲٻضيعي ٸ تٹؾٗٻ اؾتاٴ اؾت.
تثهطٺ -اٖتثاض پطٸغٺټايي ٦ٻ ٲاټيت اؾتاٶي زاقتٻ ٸ يا زض چٷس قٽطؾتاٴ ٢طاض ٲي٪يطٶس تٻَٹض ٲؿت٣يٱ ٸ
تٹؾٍ قٹضا تٻنٹضت ٲزعا تٗييٵ ٲيقٹز.
ب  -قٹضاي تطٶاٲٻضيعي ٸ تٹؾٗٻ اؾتاٴ ٲٹْ ٝاؾت حسا٦خط ْط ٜٲست پاٶعزٺ ضٸظ پؽ اظ اتال٘ تٹزرٻ
ٲهٹب اؾتاٴ قاٲ٭ زضآٲسټا ،تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي ٸ اٖتثاضات ټعيٷٻاي تطاؾاؼ پيكٷٽاز ضئيؽ ؾاظٲاٴ
ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي اؾتاٶٽا (ٲٹيٹٔ اليحٻ ٢اٶٹٶي ضارٕ تٻ تك٧ي٭ ؾاظٲاٴ تطٶاٲٻ ٸ تٹزرٻ اؾتاٶٽا ٲهٹب
 1359/4/15قٹضاي اٶ٣الب) ٦ٻ ؾاذتاض تك٧يالتي آٴ زض ؾ ٝ٣پؿتٽاي ٲٹرٹز زٸٮت ٸ اؾتاٶٽا تٹؾٍ ؾاظٲاٴ
ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض تٗييٵ ٸ اتال٘ ٲيقٹز (تٻٖٷٹاٴ زتيط قٹضا) ٸ زض چٽاضچٹب اټسا ٜٸ ؾياؾتټاي
تطٶاٲٻټاي تٹؾٗٻ ا٢تهازي ،ارتٳاٖي ٸ ٞطټٷ٫ي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٸ ذٍٲكيټا ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ټاي اتالٚي
ؾاظٲاٴ نسزضنس ( )%100اٖتثاضات اتالٚي تٻ اؾتاٴ ضا ٦ٻ زض ٢اٶٹٴ تٹزرٻ زضد ٪طزيسٺ اؾت تٻقطح ظيط تٹظيٕ ٦ٷس:
 -1اٖتثاضات ٖٳطاٶي اؾتاٶي تطاؾاؼ قاذهٽاي ٲسٸٴ ٲهٹب قٹضا تيٵ ٞهٹ ،٬تطٶاٲٻټا ٸ زؾت٫اټٽاي
ارطائي تٻ ت٧ٟي ٥قٽطؾتاٴ
 -2اٖتثاضات تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي اؾتاٶي ٲحطٸٲيت ظزايي ،تط اؾاؼ قاذهٽاي تٹؾٗٻٶياٞت٫ي ٸ
ٶ٣اٌ تٹؾٗٻٶياٞتٻ اؾتاٶي تيٵ ٞهٹ ٬ٸ تطٶاٲٻټاي ٲطتٹٌ تٻ تٹؾٗٻٶياٞت٫ي تٻ ت٧ٟي ٥قٽطؾتاٴ
 - 3اٖتثاضات ٲٹيٹٔ زٸزضنس ( )%2ٶٟت ٸ ٪اظ (ؾٽٱ ي ٥ؾٹٰ اؾتاٴ نطٞاً تٻ ٲٷاَ ١ٶٟتذيع ٸ ٪اظذيع
اؾتاٴ ٸ ؾٽٱ زٸؾٹٰ اؾتاٴ نطٞاً تٻ ٲٷاَ ١تٹؾٗٻٶياٞتٻ) تٻ ت٧ٟي ٥قٽطؾتاٴ
د ٦ -ٳيتٻ تطٶاٲٻضيعي قٽطؾتاٴ ٦ٻ ٲتك٧٭ اظ ٞطٲاٶساض (ضئيؽ ٦ٳيتٻ) ،ٶٳايٷسٺ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ
تطٶاٲٻضيعي اؾتاٴ (زتيط٦ٳيتٻ) ٸ ًٖٹيت ضئؾاي زؾت٫اټٽاي ارطائي ٦ٻ ٲسيطاٴ ٦٭ آٶٽا ًٖٹ قٹضاي تطٶاٲٻضيعي ٸ
تٹؾٗٻ اؾتاٴ ټؿتٷس ،ٲٹْٟٷس پطٸغٺټاي ٖٳطاٶي قٽطؾتاٴ ضا حسا٦خط پاٶعزٺ ضٸظ پؽ اظ اتال٘ ؾٽٱ قٽطؾتاٴ،
ٲهٹب ٸ رٽت ٲثازٮٻ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ تا زؾت٫اټٽاي ارطائي شيضتٍ تٻ ؾاظٲاٴ اؾتاٴ ٲص٦ٹض اٖالٰ ٶٳايٷس.
تثهطٺ ٞ -طٲاٶساضاٴ ٲٹْٟٷس ي ٥ټٟتٻ ٢ث٭ اظ تك٧ي٭ رٯؿات ٦ٳيتٻ اظ ٶٳايٷس٪اٴ قٽطؾتاٴ زض ٲزٯؽ
قٹضاي اؾالٲي (يٳٵ اضائٻ ٲؿتٷسات زؾتٹضرٯؿٻ) تٻٖٷٹاٴ ٶاْط زض رٯؿات زٖٹت تٻٖٳ٭ آٸضٶس.
ز -زضآٲسټاي اؾتاٶي ؾٽٱ ټط اؾتاٴ تٹؾٍ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ټٳعٲاٴ تا اتال٘ اٖتثاضات
تٻ اؾتاٴ اتال٘ ٲيقٹز ٸ ؾتاز تزٽيع زضآٲس اؾتاٴ ٦ٻ ٲتك٧٭ اظ ضئيؽ ؾاظٲاٴ اؾتاٴ ٲص٦ٹض (ضئيؽ) ،ٲسيط٦٭ اٲٹض
ا٢تهازي ٸ زاضايي اؾتاٴ (زتيط) ٸ زؾت٫اټٽاي ارطائي شيضتٍ ،ٲ٧ٯ ٝاؾت يٳٵ تك٧ي٭ رٯؿات تٻنٹضت ٲاټاٶٻ،
٪عاضـ ٖٳٯ٧طز ٸ ٸنٹ ٬زضآٲسټا ضا تٻ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٸ ٸظاضت اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي ٪عاضـ
٦ٷس.
ټ -تٻٲٷٓٹض ترهيم اٖتثاضات اؾتاٶي زض اذتياض اؾتاٴ تا ٮحاِ ٸيٗيت تح ١٣زضآٲسټا ،ؾياؾتٽا ٸ
ذٍٲكيټاي ٦ٯي ٶاْط تط تٹزرٻ ٖٳٹٲي زٸٮت٦ ،ٳيتٻ ترهيم اٖتثاضات اؾتاٴ تا ٲؿاٸٮيت اؾتاٶساض ٸ ًٖٹيت
ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي اؾتاٴ (زتيط) ٸ ضئيؽ ؾاظٲاٴ اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي اؾتاٴ تك٧ي٭ ٲيقٹز.
ٸ -پؽ اظ تٗييٵ ؾ ٝ٣ترهيم اٖتثاضات تٹؾٍ ٦ٳيتٻ ترهيم اٖتثاض اؾتاٶي ٲٹيٹٔ ٲازٺ (٢ )77اٶٹٴ
تطٶاٲٻ ؾٹٰ تٹؾٗٻ ا٢تهازي ،ارتٳاٖي ٸ ٞطټٷ٫ي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ تٷٟيصقسٺ زض ٲازٺ (٢ )83اٶٹٴ تطٶاٲٻ
چٽاضٰ تٹؾٗٻ ا٢تهازي ،ارتٳاٖي ٸ ٞطټٷ٫ي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٲهٹب  1383/6/11ترهيم اٖتثاض ټعيٷٻاي

تطحؿة زؾت٫اٺ ،تطٶاٲٻ ٸ ٞهٹ ٬ٸ ترهيم اٖتثاضات تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻ اي تٹؾٍ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ
تطٶاٲٻضيعي اؾتاٴ تطحؿة َطح ٸ پطٸغٺ تٗييٵ ٸ اتال٘ ٲيقٹز.
تثهطٺ ٦ -1ٳيتٻ ترهيم اؾتاٶي ٸ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي اؾتاٴ ٲ٧ٯٟٷس زض ټط ٲ ُٕ٣اظ اتال٘
ترهيم تطاي ٲٹاضز ؾٻ٪اٶٻ ٲٹيٹٔ تٷس (ب) ايٵ ٲازٺ ،ؾٽٱ ترهيم َطحٽاي ٖٳطاٶي ټط قٽطؾتاٴ ضا زض ؾطرٳٕ
ترهيم ټط ٲٹيٹٔ ،ٲٗاز ٬ؾٽٱ اٖتثاضات ٲٹيٹٔ اٖتثاض قٽطؾتاٴ زض ؾطرٳٕ ترهيم ،ضٖايت ٦ٷٷس.
تثهطٺ -2ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٲيتٹاٶس ٲتٷاؾة تا اٞعايف ؾٽٱ اٖتثاضات تٳٯ ٥زاضاييټاي
ؾطٲايٻاي اؾتاٴټا ،ٸْاي ٝٸ اذتياضات ذٹز ضا تٻ ٸاحسټاي ٲؿت٣٭ اؾتاٶي ذٹز ،تٟٹيى ٦ٷس.
ظٖ -الٸٺ تط اٖتثاضات زٸ زضنس ( )%2ٶٟت ٸ ٪اظ ،ٲٯي اؾتاٶي قسٺ ،ٲٯي ٸيػٺ ،ٲحطٸٲيت ظزايي ٸ ٲٹاضزي ٦ٻ
پؽ اظ اٶت٣ا ٬ٸْيٟٻ ،اٖتثاض آٴ تٻ اؾتاٴ اياٞٻ ٲيقٹز ،ؾٽٱ اٖتثاضات تٳٯ ٥زاضاييټاي اؾتاٶي ؾاالٶٻ زٸ
زضنس( )%2تا ؾ ٝ٣تيؿت زضنس (٦ )%20٭ اٖتثاضات تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي ٦كٹض ،اٞعٸزٺ ٲيقٹز.
ح -ؾٷس تٹزرٻ ؾاالٶٻ اؾتاٴ ٦ٻ تٗٽسات قٹضاي تطٶاٲٻضيعي ٸ تٹؾٗٻ اؾتاٴ ٸ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ
تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ضا ٲكرم ٲي٦ٷس زض ٢اٮة ٢طاضزازي تٷٓيٱ ٸ تيٵ ضئيؽ قٹضا ٸ ؾاظٲاٴ ٲص٦ٹض ٲثازٮٻ ٲيقٹز.
٢اٮة ٢طاضزاز ٲص٦ٹض ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ٲطتٹٌ ،تٹؾٍ ؾاظٲاٴ ٲص٦ٹض تٽيٻ ٸ اتال٘ ٲيقٹز.
ٌ -زض ټط اؾتاٴ ،ذعاٶٻ ٲٗيٵ اؾتاٴ ٸاتؿتٻ تٻ ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٸ ظيطٶٓط ازاضٺ ٦٭ اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي
اؾتاٴ تك٧ي٭ ٲيقٹز .ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٲٹْ ٝاؾت تطاي ټط ي ٥اظ ذعاٶٻټاي ٲٗيٵ اؾتاٴ ،ي ٥حؿاب تٻٖٷٹاٴ
«حؿاب ذعاٶٻزاضي٦٭» (ذعاٶٻٲٗيٵ اؾتاٴ) زض ٲط٦ع اؾتاٴ اٞتتاح ٦ٷس ٸ زض اتتساي ټطؾا ٬ٶيع ٲيعاٴ تٷرٹاٺ٪طزاٴ
ټط اؾتاٴ ضا ٲتٷاؾة تا اٖتثاضات ٲهٹب ټعيٷٻاي ٸ تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي آٴ اؾتاٴ ٲحاؾثٻ ٸ حسا٦خط تا
تيؿتٱ ٞطٸضزيٵ ٲاٺ تٻ «حؿاب ذعاٶٻزاضي ٦٭» (ذعاٶٻ ٲٗيٵ اؾتاٴ) ٸاضيع ٦ٷس.
ي -اظ تاضيد الظٰاالرطاء قسٴ ايٵ ٢اٶٹٴ ،ٲازٺ(٢ )44اٶٹٴ تٷٓيٱ تركي اظ ٲ٣طضات ٲاٮي زٸٮت ٲهٹب
 1380/11/27ٸ ٲازٺ(٢ )29اٶٹٴ اٮحا ٠ٲٹازي تٻ ٢اٶٹٴ تٷٓيٱ تركي اظ ٲ٣طضات ٲاٮيزٸٮت( )1ٲهٹب 1384/8/15
ٶؿد ٲيقٹز.
ٲازٺ  -45زٸٮت ٲ٧ٯ ٝاؾت ٶؿثت تٻ ارطاي ؾٷس ٶ٣كٻ ٲٽٷسؾي ٞطټٷ٫ي ،پيٹؾت ٞطټٷ٫ي َطحٽاي ٲٽٱ
ٸ ؾٷس رٳٗيت ٸ تٗاٮي ذاٶٹازٺ ا٢ساٰ ٦ٷس ٸ ٪عاضـ قفٲاټٻ آٴ ضا تٻ ٲزٯؽقٹضاياؾالٲي اضائٻ زټس.
تثهطٺ -زٸٮت ٲٹْ ٝاؾت زضؾا ٬اٸ ٬ارطاي ايٵ ٢اٶٹٴ پيٹؾت ٞطټٷ٫ي زٺ َطح ٲٽٱ ٸ زض ي ٥تطٶاٲٻ
ظٲاٶثٷسي پيٹؾت ٞطټٷ٫ي تٳاٰ َطحٽاي ٲٽٱ ضا تا ټٳاټٷ٫ي ٶٽاز شيضتٍ ارطاء ٦ٷس.
ٲازٺ  -46تٻٲٷٓٹض تح ١٣قاذم ٖساٮت زض ؾالٲت ٸ ٦اټف ؾٽٱ ټعيٷٻټاي ٲؿت٣يٱ ٲطزٰ تٻ حسا٦خط
ٲٗاز ٬ؾيزضنس ( )%30ټعيٷٻټاي ؾالٲت ،ايزاز زؾتطؾي ٖازالٶٻ ٲطزٰ تٻ ذسٲات تٽساقتي ٸ زضٲاٶي٦ ،ٳ ٥تٻ
تإٲيٵ ټعيٷٻټاي تحٳ٭ٶاپصيط زضٲاٴ ،پٹقف زاضٸ ،زضٲاٴ تيٳاضاٴ ذال ٸ نٗةاٮٗالد ،ت٣ٯي٭ ٸاتؿت٫ي ٪طزـ اٲٹض
ٸاحسټاي تٽساقتي ٸ زضٲاٶي تٻ زضآٲس اذتهاني ٸ ٦ٳ ٥تٻ تطتيت ،تإٲيٵ ٸ پايساضي ٶيطٸي اٶؿاٶي ٲترهم ٲٹضز
ٶياظ ،زٺ زضنس ( )%10ذاٮم ٦٭ ٸرٹٺ حان٭ اظ ارطاي ٢اٶٹٴ ټسٞٳٷس ٦طزٴ ياضاٶٻټا ٖالٸٺ تط اٖتثاضات ترف
ؾالٲت اٞعٸزٺ ٸ تٻ حؿاب زضآٲس اذتهاني ٸظاضت تٽساقت ،زضٲاٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ٸاضيع ٲيقٹز.
ٲازٺ  -47ٲازٺ(٢ )70اٶٹٴ راٲٕ ذسٲاتضؾاٶي تٻ ايخاض٪طاٴ ٸ تثهطٺ آٴ تٻقطح ظيط انالح ٲيقٹز:
«ٲازٺ  -70تيؿت زضنس ( )%20ؾٽٳيٻ ٸضٸز تٻ تيؿت ٸ پٷذ زضنس ( )%25اٞعايف ياٞت .حس ٶهاب آذطيٵ
ٞطز پصيطٞتٻقسٺ تطاي ٸظاضتراٶٻټاي تٽساقت ،زضٲاٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ٸ ٖٯٹٰ  ،تح٣ي٣ات ٸ ٞٷاٸضي ،ټٟتاز زضنس
( )%70تٗييٵ ٲيقٹز».

ٲازٺ  -48ټط٪ٹٶٻ تٹٮيس ٸ ٸاضزات ٸ ٖطيٻ ٦االټا ٸ ذسٲات آؾيةضؾاٴ تٻ ؾالٲت ٸ زاضٸټاي تا احتٳا٬
ؾٹءٲهط ،ٜٲكٳٹٖ ٬ٹاضو ذال تحت ٖٷٹاٴ ٖٹاضو ؾالٲت ٲيتاقسٞ .ٽطؾت ذسٲات ٸ ا٢ساٲات ٸ ٦االټاي
آؾيةضؾاٴ تٻ ؾالٲت ٸ زاضٸټاي تا احتٳا ٬ؾٹءٲهط ٜتٹؾٍ ٸظاضت تٽساقت ،زضٲاٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ٸ زضنس
ٖٹاضو (حسا٦خط زٺ زضنس اضظـ ٦اال) تطاي ايٵ ٦االټا زض اتتساي ټط ؾا ٬تٹؾٍ ٦اض٪طٸټي تا ٲؿاٸٮيت ٸظاضت
تٽساقت ،زضٲاٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ي ٸ تا ًٖٹيت ٸظاضتراٶٻټاي اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي ،تٗاٸٴ٦ ،اض ٸ ضٞاٺ ارتٳاٖي ٸ
نٷٗت ،ٲٗسٴ ٸ تزاضت ٸ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض تٗييٵ ٸ اتال٘ ٲيقٹز .نسزضنس( )%100ٲثٯٙ
ٸنٹٮي پؽ اظ ٸاضيع تٻ ذعاٶٻ ٸ ٲثازٮٻ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ تٻنٹضت زضآٲس  -ټعيٷٻ زض اذتياض زؾت٫اټٽاي ارطائي ٲطتٹَٻ ٢طاض
ٲي٪يطز.
ٲازٺ  -49زض ارطاي تٷسټاي ٲازٺ (٢ )13اٶٹٴ راٲٕ ذسٲاتضؾاٶي تٻ ايخاض٪طاٴ ،زٸٮت ٲ٧ٯ ٝاؾت
ٲاتٻاٮتٟاٸت ذسٲات تٽساقتي ٸ زضٲاٶي ايخاض٪طاٴ تطاي ٦ٯيٻ ټعيٷٻټاي ٲطتثٍ ضا ٦ٻ ٲُات ١يٹاتٍ آٴ زؾت٫اٺ ٢ات٭
پطزاذت ٶيؿت ٸ زض تٗٽس نٷسٸ٢ٽاي تيٳٻ زضٲاٶي ٶٳيتاقس ،اظ اٖتثاضات ٲطتٹَٻ آٴ زؾت٫اٺ ٦ؿط ٸ رٽت پطزاذت
تٻ ٲكٳٹالٴ تٻ حؿاب تٷياز قٽيس ٸ اٲٹض ايخاض٪طاٴ اياٞٻ ٶٳايس.
ٲازٺ  -50ٲازٺ (٢ )4اٶٹٴ راٲٕ ذسٲاتضؾاٶي تٻ ايخاض٪طاٴ حص ٜٲيقٹز.
ٲازٺ  -51ٸظاضت رٽاز ٦كاٸضظي ٲزاظ اؾت اظ ٲح٭ ٞطٸـ ؾٽاٰ ،ؾٽٱ اٮكط٦ٻ ،اٲٹا ،٬زاضاييټا ٸ ح٣ٹ٠
ٲاٮي زٸٮت ٸ ٲاؾؿات ٸ قط٦تٽاي زٸٮتي ٸاتؿتٻ پؽ اظ ٸاضيع تٻ ذعاٶٻ تا زضد زض تٹزرٻټاي ؾاالٶٻ رٽت اٞعايف
ؾطٲايٻ نٷسٸ٠ټاي حٳايت اظ تٹؾٗٻ ترف ٦كاٸضظي ٸ ت٧ٳي٭ ٸ ايزاز قٽط٦ٽاي ٦كاٸضظي (٪ٯراٶٻاي ،زاٲي،
قيالتي) ٖالٸٺ تط اٖتثاضات تٳٯ ٥زاضاييټاي ؾطٲايٻاي اؾتاٶي ٲطتٹٌ ا٢ساٰ ٦ٷس.
ٲازٺ  -52نٷسٸ ٠تٹؾٗٻ ٲٯي ٲٹْ ٝاؾت اظ ٲٷاتٕ ٸضٸزي تٻ نٷسٸ ٠تٹؾٗٻ ٲٯي زض ټط ؾا:٬
اٮ )ٝزٺ زضنس ( )%10ضا رٽت پطزاذت تؿٽيالت تٻ تركٽاي ذهٹني ٸ تٗاٸٶي ٸ تٷ٫اټٽاي ا٢تهازي
ٲتٗٯ ١تٻ ٲاؾؿات ٖٳٹٲي ٚيطزٸٮتي تٻ َطحٽاي زاضاي تٹريٻ ٞٷي ،ظيؿت ٲحيُي ٸٲاٮي ٸ اټٯيت ٲت٣ايي تٻ
نٹضت پطزاذت ٸ تاظپطزاذت ضياٮي زض ترف آب٦ ،كاٸضظي ،نٷايٕ تثسيٯي ٸ ت٧ٳيٯي ،ٲٷاتٕ َثيٗي ٸ ٲحيٍ ظيؿت
ٸ نازضات ٲحهٹالت ٦كاٸضظي زض تاٶ٧ٽاي زٸٮتي ٸ ذهٹني زاذٯي ؾپطزٺ٪صاضي ٦ٷس .ؾٹز ؾپطزٺ٪صاضي ٸ ا٢ؿاٌ
ٸنٹٮي ٲزسزاً رٽت پطزاذت تؿٽيالت َطحٽاي ٲٹيٹٔ ايٵ تٷس اذتهال ٲيياتس .تثسي٭ اضظ تٻ ضيا ٬ٲٹيٹٔ ايٵ
تٷس ظيط ٶٓط تاٶ ٥ٲط٦عي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ نٹضت ٲي٪يطز.
ب) زٺ زضنس ( )%10ضا رٽت پطزاذت تؿٽيالت تٻ تركٽاي ذهٹني ٸ تٗاٸٶي ٸ تٷ٫اټٽاي ا٢تهازي
ٲتٗٯ ١تٻ ٲاؾؿات ٖٳٹٲي ٚيطزٸٮتي تٻ َطحٽاي زاضاي تٹريٻ ٞٷي ،ظيؿت ٲحيُي ٸ ٲاٮي ٸ اټٯيت ٲت٣ايي تٻ
نٹضت پطزاذت ٸ تاظپطزاذت ضياٮي زض ترف نٷٗت ،ٲٗسٴ٪ ،طزق٫طي ٸ نازضات ٦االټاي نٷٗتي ٸ ٲٗسٶي تٻ
اؾتخٷاي ترف ؾاذت ٲؿ٧ٵ زض تاٶ٧ٽاي زٸٮتي ٸ ذهٹني زاذٯي ؾپطزٺ٪صاضي ٦ٷس .ؾٹز ؾپطزٺ٪صاضي ٸ ا٢ؿاٌ
ٸنٹٮي ٲزسزاً رٽت پطزاذت تؿٽيالت َطحٽاي ٲٹيٹٔ ايٵ تٷس اذتهال ٲيياتس .تثسي٭ اضظ تٻ ضيا ٬ٲٹيٹٔ ايٵ
تٷس ظيط ٶٓط تاٶ ٥ٲط٦عي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ نٹضت ٲي٪يطز.
تثهطٺ  -1پٷذزضنس ( )%5اظ ٲٷاتٕ ايٵ ٲازٺ تا ؾياؾت٫صاضي قٹضاي ٖاٮي اقتٛا ٬ٸ تا ٲٗطٞي ٦ٳيتٻ اٲساز
اٲاٰ ذٳيٷي (ضٺ) ،ؾاظٲاٴ تٽعيؿتي ٸ ؾايط زؾت٫اټٽاي ارطائي ٲطتثٍ رٽت پطزاذت تؿٽيالت اقتٛا٬ظايي ٸ ٦ٳ٥
تٻ تٹؾٗٻ ٦ؿة ٸ ٦اضټاي ذطز٦ ،ٹچ ٥ٸ ٲتٹؾٍ ترهيم ٲيياتس ٸ تاٶ٧ٽاي ٖاٲ٭ ٲ٧ٯٟٷس ٖالٸٺ تط ٲٷاتٕ ٲص٦ٹض،
حسا٦خط تا ي ٥تطاتط آٴ ضا اظ ٲح٭ ٲٷاتٕ زاذٯي پطزاذت ٦ٷٷس .تاٶٖ ٥اٲ٭ ٲزاظ اؾت تا ؤذص تٗٽس ٲحًطي پطزاذت

ٲثٯ ٙٶ٣سي ټسٞٳٷسي ياضاٶٻټا ضا تٻٖٷٹاٴ يٳاٶت تپصيطز ٸ ټٳچٷيٵ پاٶعزٺ زضنس ( )%15اظ ٲٷاتٕ ٲص٦ٹض تٻ
َطحٽاي ٲطتٹٌ تٻ اٞطاز ايخاض٪ط اذتهال ٲيياتس.
تثهطٺ  -2تٻ ٲٷٓٹض ؾاٲاٶسټي تٹٮيس ٸ اٞعايف تٽطٺٸضي تٹٮيس ٪ٹقت ٢طٲع ؾاٮٱ ٸ ٖطيٻ ٲٷاؾة تٻ تاظاض
ٲهط ٜزض ٢اٮة َطح پطٸاضتٷسي زاٰ ٖكايط تا انالح ٸ اٞعايف تٽطٺٸضي ظٶزيطٺ تإٲيٵ ٸ تٹٮيس ،ي ٥زضنس ( )%1اظ
ٲٷاتٕ تٷس (ب) ايٵ ٲازٺ تٻ نٹضت ي٧زا زض اذتياض تاٶ٦ ٥كاٸضظي ٢طاض ٲي٪يطز تا تا ٲٗطٞي نٷسٸ ٠حٳايت اظ
تٹؾٗٻ ؾطٲايٻ٪صاضي ٖكايط ٸ تك٧ٯٽاي ٖكايطي تٻ نٹضت تؿٽيالت تٻ َطحٽاي ؾطٲايٻ٪صاضي ٸ پطٸاضتٷسي ٖكايط
ٸ تك٧ٯٽاي ٲطتٹَٻ پطزاذت قٹز.
ٲازٺ  -53زؾت٫اټٽاي ارطائي ٲكٳٹ ٬ٲازٺ(٢ )5اٶٹٴ ٲسيطيت ذسٲات ٦كٹضي ٲزاظٶس تٻٲٷٓٹض تٹؾٗٻ
ٸضظـ ټٳ٫اٶي ٸ ٢ٽطٲاٶي ٸ تٹؾٗٻ ظيطؾاذتٽاي ٸضظـ ٸ اٲٹض رٹاٶاٴ زض ٢اٮة ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي ي ٥زضنس
( )%1اظ تٹزرٻ ذٹز تاؾتخٷاي ٞهٹ )1(٬ٸ ( )6ټعيٷٻاي ٸټعيٷٻټاي ٲؿت٣يٱ ضا ٦ٻ َي زؾتٹضاٮٗٳٯي تٹؾٍ ٸظاضت
ٸضظـ ٸ رٹاٶاٴ ٸ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض تٽيٻ ٸ اتال٘ ٲي٪طزز ،ټعيٷٻ ٦ٷٷس.
تثهطٺ  -1ؾي زضنس ( )%30اظ ايٵ اٖتثاض نط ٜتٹؾٗٻ ًٞاټاي ٸضظقي ٲساضؼ ٲيقٹز.
تثهطٺ  -2ؾيزضنس( )%30اظ اٖتثاض تطاي ت٧ٳي٭ ًٞاټا ٸ اٲا٦ٵٸضظقي زض اذتياض ٸظاضت ٸضظـ ٸ رٹاٶاٴ
٢طاض ٲي٪يطز .حسا٢٭ ؾي زضنس( )%30ٲٷاتٕ ٲٹيٹٔ ايٵ تثهطٺ نط ٜتٹؾٗٻ ٸضظـ زض ضٸؾتاټا ٲيقٹز.
ٲازٺ  -54قط٦تٽاي آب ٸ ٞايالب اؾتاٶٽا ٲيتٹاٶٷس تٻٲٷٓٹض ارطاء ٸ ت٧ٳي٭ پطٸغٺټاي آتطؾاٶي ٸ قث٧ٻټاي
رٳٕ آٸضي ٸ تهٟيٻ ٞايالب قٽطټا ٖالٸٺ تط ټعيٷٻټاي ٲٗيٵ قسٺ ،اٖتثاض ٲٹضز ٶياظ ضا تا تهٹية قٹضاي تطٶاٲٻضيعي
ٸ تٹؾٗٻ اؾتاٴ حؿة ٲٹضز تٻٖٷٹاٴ پيف زضياٞت اظ ٲت٣ايياٴ اقتطا ٤آب ٸ ٞايالب زضياٞت ٸ اظ ي ٥ؾا ٬تٗس تا
احتؿاب ٶطخ ؾٹز اٸضا ٠ٲكاض٦ت اظ َطي٢ ١ثٹو ٲكتط٦اٴ ٲؿتٽٯ ٥ٶٳايٷس.
ٲازٺ  -55تٻ ٸظاضت ٶٟت اراظٺ زازٺ ٲيقٹز اظ َطي ١قط٦تٽاي تاتٗٻ شيضتٍ تطاي احساث ٸاحسټاي نٷٗتي
ٸاتؿتٻ تٻ ٶٟت ٸ ٪اظ ٲاٶٷس پااليك٫اټٽاي ٪اظ ٸ ٶٟت ٸ پتطٸقيٳي تا ترف ٚيطزٸٮتي ،ذهٹني ٸ تٗاٸٶي تا ضٖايت
ٲازٺ(٢ )3اٶٹٴ ارطاي ؾياؾتٽاي ٦ٯي ان٭ چٽ٭ ٸ چٽاضٰ(٢ )44اٶٹٴاؾاؾي ٸ ؾٟ٣ٽاي ٲكاض٦ت تٗييٵقسٺ ٶؿثت
تٻ تًٳيٵ تؿٽيالت تاٶ٧ي ٲتٷاؾة تا ٢سضاٮؿٽٱ زٸٮت ا٢ساٰ ٶٳايس.
ٲازٺ ٦ -56ٯيٻ زؾت٫اټٽاي ارطائي ٲٹيٹٔ ٲازٺ(٢ )5اٶٹٴ ٲسيطيت ذسٲات ٦كٹضي ٸ زؾت٫اټٽاي ٲٹيٹٔ
ٲازٺ(٢ )50اٶٹٴ اٮحا ٠ٲٹازي تٻ ٢اٶٹٴ تٷٓيٱ تركي اظ ٲ٣طضات ٲاٮي زٸٮت( )1ٲهٹب  1384/8/15ٲ٧ٯٟٷس ٖالٸٺ تط
اٖتثاضات پػٸټكي ٦ٻ شي٭ زؾت٫اٺ زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾاالٶٻ ٲٷٓٹض قسٺ اؾت ،ي ٥زضنس ( )%1اظ اٖتثاضات
ترهيمياٞتٻ ټعيٷٻاي تٻ اؾتخٷاي ٞهٹ )1(٬ٸ ( )6ٸ زض ٲٹضز قط٦تٽاي زٸٮتي اظ ټعيٷٻټاي ٚيطٖٳٯياتي ضا تطاي
اٲٹض پػٸټكي ٸ تٹؾٗٻ ٞٷاٸضي ټعيٷٻ ٦ٷٷس.
تثهطٺ -زؾت٫اټٽاي ٲص٦ٹض يٳٵ ضٖايت چٽاضچٹب ٶ٣كٻ راٲٕ ٖٯٳي ٦كٹض ٸ اٸٮٹيتټاي تح٣ي٣اتي
زؾت٫اٺ شيضتٍ ٦ٻ تٻتهٹية قٹضاي ٖاٮي ٖٯٹٰ ،تح٣ي٣ات ٸ ٞٷاٸضي ٲيضؾس ٲ٧ٯٟٷس ٶحٹٺ ټعيٷٻ٦طز ايٵ ٲازٺ ضا ټط
قف ٲاٺ ي ٥تاض تٻ قٹضاي ٖاٮي ٖٯٹٰ ،تح٣ي٣ات ٸ ٞٷاٸضي ٸ ٲط٦ع آٲاض ايطاٴ ٪عاضـ زټٷس .قٹضاي ٖاٮي ٖٯٹٰ،
تح٣ي٣ات ٸ ٞٷاٸضي ٲٹْ ٝاؾت ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز ايٵ ٲازٺ ضا تٻَٹض ؾاالٶٻ حسا٦خط تا پاياٴ ٲطزازٲاٺ تٻ ٲزٯؽ
قٹضاي اؾالٲي اضائٻ ٦ٷس .ټٳچٷيٵ ٲط٦ع آٲاض ايطاٴ ٲ٧ٯ ٝاؾت ؾاالٶٻ اَالٖات ٲطتٹٌ تٻ ټعيٷٻ٦طز تح٣ي ١ٸ تٹؾٗٻ
ضا ٲٷتكط ٶٳايس.
ٲازٺ  -57تٻ نٷسٸ ٠تٹؾٗٻ ٲٯي اراظٺ زازٺ ٲيقٹز زٺزضنس ( )%10اظ ٲٷاتٕ ٸضٸزي ټط ؾا ٬نٷسٸ ٠ضا ٶعز
تاٶ٧ٽاي ترههي ،ؾپطزٺ٪صاضي ٶٳايس .ٲثٯ ٙٲص٦ٹض اظ ؾٹي تاٶ٧ٽاي ٖاٲ٭ تا ٲٗطٞي ٸظاضتراٶٻټاي نٷٗت ،ٲٗسٴ ٸ

تزاضت ٸ رٽاز ٦كاٸضظي زض ٢اٮة تإٲيٵ ؾطٲايٻ زض ٪طزـ ٸاحسټاي تٹٮيسي ٸ نازضاتي ذهٹني ٸ تٗاٸٶي ٸ
تٷ٫اټٽاي ا٢تهازي ٸاتؿتٻ تٻ ٲاؾؿات ٖٳٹٲي ٚيطزٸٮتي تٻنٹضت تؿٽيالت اضظي پطزاذت ٲيقٹز.
ٲازٺ  -58تٻ ٸظاضت ٦كٹض (ؾاظٲاٴ قٽطزاضيټا ٸ زټياضيټا) اراظٺ زازٺ ٲيقٹز تيؿت زضنس ( )%20اظ
ؾٽٱ قٽطزاضيټا ٸ زټياضيټا اظ ٖٹاضو ٲٹيٹٔ ٢اٶٹٴ ٲاٮيات تط اضظـ اٞعٸزٺ ضا ٦ٻ زض اذتياض آٴ ٸظاضتراٶٻ ٢طاض
ٲي٪يطز ،تطاي ٦ٳ ٥ٸ تإٲيٵ ٲاقيٵآالت ذسٲاتي ٸ ٖٳطاٶي قٽطټاي ظيط پٷزاٺ ټعاض ٶٟط رٳٗيت ٸ زټياضيټا
ټعيٷٻ ٶٳايس .ٸظاضت ٦كٹض ٲ٧ٯ ٝاؾت زض ٲ٣إَ قف ٲاټٻ ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز ايٵ ٲازٺ ضا تٻ ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ
تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٸ ٦ٳيؿيٹٴټاي ٖٳطاٴ ٸ تطٶاٲٻ ٸ تٹزرٻ ٸ ٲحاؾثات ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي ٪عاضـ ٦ٷس.
ٲازٺ -59
اٮ -ٝتٻٲٷٓٹض تٹؾٗٻ ٸ پيكطٞت حٹظٺټاي ٖٯٳيٻ تا ضٖايت ٲٗٳاضي اؾالٲي ٸ ايطاٶي زض ؾطاؾط ٦كٹض
حسا٦خط ْط ٜٲست قف ٲاٺ پؽ اظ تهٹية ايٵ ٢اٶٹٴَ ،طح راٲٕ تٹؾٗٻ ًٞاي ٞيعي٧ي حٹظٺټاي ٖٯٳيٻ زض ؾطاؾط
٦كٹض تاالذم زض ٲٷاَ٣ي اظ ٦كٹض ٦ٻ ٞا٢س حٹظٺ تٹزٺ ٸ اٲ٧اٴ ضاٺاٶساظي ٸ تٹؾٗٻ آٴ ٸرٹز زاضز ،تٻپيكٷٽاز ٲطا٦ع
ٲسيطيت حٹظٺټاي ٖٯٳيٻ اظ َطي ١ؾاظٸ٦اض ٲٷسضد زض ٲازٺ( )23ايٵ ٢اٶٹٴ تٻ تهٹية ٲيضؾس.
ټٳچٷيٵ تطٶاٲٻ احساث ٲطا٦ع ٸ ٲساضؼ ٖٯٳيٻ زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي شي٭ ٞه٭ آٲٹظـ زضد ٸ اٖتثاضات
ٲطتٹَٻ پيفتيٷي ٲيقٹز.
ب -حٹظٺټاي ٖٯٳيٻ ٸ ٲطا٦ع ذسٲات حٹظٺټاي ٖٯٳيٻ اظ تؿٽيالت ،ٲعايا ٸ اٲ٧اٶاتي ٦ٻ تطاي ٲطا٦ع آٲٹظقي
ٸ پػٸټكي تٗييٵ قسٺ يا ٲيقٹز ،تطذٹضزاض ټؿتٷس.
ٲازٺ  -60ٲتٵ ظيط تٻٖٷٹاٴ ي ٥تثهطٺ تٻ ٲازٺ( 71ٲ٧طض) ٢اٶٹٴ ٲحاؾثات ٖٳٹٲي ٦كٹض اٮحا ٠ٲيقٹز:
تثهطٺ  -زضياٞت ٸ پطزاذت ټط٪ٹٶٻ ٸرٽي تحت ټط ٖٷٹاٴ تٹؾٍ زؾت٫اټٽاي ارطائي ٲٹيٹٔ ٲازٺ ()5
٢اٶٹٴ ٲسيطيت ذسٲات ٦كٹضي ٸ ٲازٺ(٢ )5اٶٹٴ ٲحاؾثات ٖٳٹٲي تايس زض چٽاضچٹب ٢ٹاٶيٵ ٲٹيٹٖٻ ٦كٹض تاقس ٸ
ټط٪ٹٶٻ زضياٞت ٸ پطزاذت تط ذال ٜٲٟاز ايٵ ٲازٺ زض ح٧ٱ تهطٚ ٜيط٢اٶٹٶي زض اٲٹا ٬زٸٮتي اؾت٦ .ٯيٻ ٲؿاٸالٴ ٸ
ٲ٣اٲات شيضتٍ ،ٲسيطاٴ ،شيحؿاتاٴ ٸ ٲسيطاٴ ٲاٮي حؿة ٲٹضز ٲؿاٸ ٬ارطاي ايٵ ح٧ٱ ٲيتاقٷس.
ٲازٺ  -61اٞطاز ٸ ضظٲٷس٪اٶي ٦ٻ زض زٸضاٴ زٞأ ٲ٣سؼ ٸ حٹازث ظٲاٴ اٶ٣الب اؾالٲي زچاض آؾية رؿٳي،
ضٸحي ٸ ضٸاٶي قسٺاٶس ٸٮي نٹضت ؾاٶحٻ ٸ ٲساض ٤تاٮيٷي ټٳعٲاٴ ضا ٶساضٶس ،تا ٲٗطٞي ي٫اٶٽاي اٖعاٰ٦ٷٷسٺ ٸ
ٶٽازټاي ٲتٹٮي تٹؾٍ ٦ٳيؿيٹٴ احطاظ تٷياز قٽيس ٸ اٲٹض ايخاض٪طاٴ ٸ تا ٶٓط ٦ٳيؿيٹٴ پعق٧ي ،راٶثاظي آٶٽا ٲٹضز
تإييس ٢طاض ٲي٪يطز ٸ ٲتٷاؾة تا ٲيعاٴ راٶثاظي ،تحت پٹقف تٷياز قٽيس ٸ اٲٹض ايخاض٪طاٴ ٢طاض ٲي٪يطٶس.
ٲازٺ ٢ -62اٶٹٴ راٲٕ ذسٲاتضؾاٶي تٻ ايخاض٪طاٴ تٻ قطح ظيط انالح ٲيقٹز:
اٮ -ٝزض تٷس( )1تثهطٺ( )1شي٭ تٷس(ظ) ٲازٺ(٢ )3اٶٹٴ ٖثاضت «تيؿت ٸ پٷذ زضنس ( )%25ٸ تاالتط» حص ٜٸ
ٖثاضت «تا اٸٮٹيت زضنس راٶثاظي زض ؾ ٝ٣تٹزرٻ ؾٷٹاتي» راي٫عيٵ ٲيقٹز.
ب -زض ٲازٺ( 3ٲ٧طض) ٢اٶٹٴٞ ،طاظ زٸٰ تٻ قطح ظيط تٛييط ٲي٦ٷس :ٲثٯ ٙتؿٽيالت ٲعتٹض تٻ اظاي ټط ٸاحس
ٲؿ٧ٹٶي زض ټطؾا(٬اظ ؾا )1393 ٬ٶؿثت تٻ ؾا٢ ٬ث٭ تطاؾاؼ ٶطخ تٹضٰ ٸ رٳٗيت قٽط ٸ ضٸؾتا تٗييٵ ٸ تٻتهٹية
ټيإت ٸظيطاٴ ٲيضؾس .ٶطخ ايٵ تؿٽيالت چٽاضزضنس( )%4ٸ تاظپطزاذت آٴ تيؿت ؾاٮٻ تسٸٴ ضٖايت اٮ٫ٹي ٲهط ٜٸ
ٶٹؾاظ تٹزٴ ٲؿ٧ٵ اؾت.
ٲازٺ ٦ -63اضٞطٲاياٴ ٸ ٦كاٸضظاٴ ٦اض٪اټٽاي ٦كاٸضظي تحت قٳٹ ٬ٶٓاٰ نٷٟي ٦كاٸضظاٴ تا ټط ٲتطاغ
ظٲيٵ ،ٲكٳٹ٢ ٬اٶٹٴ ٲٗاٞيت اظ پطزاذت ؾٽٱ تيٳٻ ٦اضٞطٲايي ٦ٻ حسا٦خط پٷذ ٶٟط ٦اض٪ط زاضٶس ،ٲهٹب
 1361/12/16ٸ انالحات تٗسي آٴ ٲيتاقٷس .اٖتثاض الظٰ تاتت ارطاي ايٵ ح٧ٱ اظ ٲح٭ تيؿتزضنس ( )%20ضزيٝ

زضآٲسي  160132ٲٷسضد زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي تا ٖٷٹاٴ «زضآٲس حان٭ اظ ؤذص ٖٹاضو اظ ٸاضزات ٲيٹٺ ٸ
ؾثعيزات» تإٲيٵ ٸ تٻ ؾاظٲاٴ تإٲيٵ ارتٳاٖي پطزاذت ٲيقٹز.
ٲازٺ  -64ي ٥تثهطٺ تٻقطح ظيط تٻ ٲازٺ(٢ )6اٶٹٴ تإؾيؽ ٸ ٶحٹٺ ازاضٺ ٦تاتراٶٻټاي ٖٳٹٲي ٦كٹض ٲهٹب
 1382/12/17ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي اٮحا ٠ٲيقٹز:
تثهطٺ -زض نٹضت اٲتٷأ ټط ي ٥اظ قٽطزاضيټا اظ تإزيٻ ٶيٱ زضنس( )%0/5ٲص٦ٹض ،ٸظاضت اٲٹض ا٢تهازي ٸ
زاضايي (ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض) ٲ٧ٯ ٝاؾت تط اؾاؼ ٞٽطؾت اٖالٲي اظ َط ٜزتيط ٦٭ ٶٽاز ٦تاتراٶٻټاي ٖٳٹٲي
٦كٹض ،ٲثاٮ ٙٲطتٹَٻ ضا اظ ؾط رٳٕ اٖتثاضات ٲطتٹٌ تٻ زضآٲس قٽطزاضيټا (ؾاظٲاٴ قٽطزاضيټا ٸ زټياضيټاي
٦كٹض) ٸ يا زضآٲس ٲٹيٹٔ ٲٹاز( )38ٸ (٢ )39اٶٹٴ ٲاٮيات تط اضظـ اٞعٸزٺ اظ ؾٽٱ ټٳاٴ قٽط ٦ؿط ٸ ٶؿثت تٻ
پطزاذت آٴ زض ٸرٻ ٦تاتراٶٻټاي ٖٳٹٲي ټٳاٴ قٽط ا٢ساٰ ٦ٷس.
ٲازٺ  -65زٸٮت ٲ٧ٯ ٝاؾت تا پاياٴ ت٧اٮي ٝتٗييٵقسٺ شي٭ ٖالٸٺ تط زضياٞت ٶطخ ٪اظ ،تٻ اظاي ٲهط ٜټط
ٲتط ٲٗ٧ة ٪اظ َثيٗي زٺ زضنس ( )%10تٽاي ٪اظ ٲهطٞي تٻ اؾتخٷاي ذٹضا ٤پتطٸقيٳيټا ضا تٻٖٷٹاٴ ٖٹاضو اظ
ٲكتط٦اٴ زضياٞت ٸ تٻ حؿاب ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض ٸاضيع ٦ٷس.
اٮ -ٝټكتاز زضنس ( )%80ٸرٹٺ زضياٞتي نطٞاً تطاي احساث تإؾيؿات ٸ ذُٹٌ ٮٹٮٻ ٪اظضؾاٶي تٻ قٽطټا ٸ
ضٸؾتاټا ،تا اٸٮٹيت ٲٷاَ ١ؾطزؾيط،
ٶٟتذيع٪ ،اظذيع ٸ اؾتاٶٽايي ٦ٻ تطذٹضزاضي آٶٽا اظ ٪اظ ٦ٳتط اظ ٲتٹؾٍ ٦كٹض اؾت ،تٹؾٍ ٸظاضت ٶٟت اظ َطي١
قط٦ت زٸٮتي تاتٗٻ شيضتٍ ټعيٷٻ ٲيقٹز.
تثهطٺ -ٸظاضت ٶٟت اظ َطي ١قط٦ت زٸٮتي تاتٗٻ شيضتٍ ٲ٧ٯ ٝاؾت ذؿاضات ٸاضزٺ تٻ ٲٗاتط ٖٳٹٲي
ضٸؾتاټا ٶاقي اظ ٖٳٯيات ٪اظضؾاٶي ضا اظ ٲح٭ ٲٷاتٕ ايٵ تٷس رثطاٴ ٶٳايس.
ب -تيؿت زضنس ( )%20اظ ٲٷاتٕ ٲص٦ٹض تٻ تإٲيٵ ٸ اؾتاٶساضزؾاظي ؾاٲاٶٻ ٪طٲايكي ٸ ؾطٲايكي ٲساضؼ تا
اٸٮٹيت ٲساضؼ ضٸؾتاټا ،تزٽيعات آٲٹظقي ٸ ٦ٳ ٥آٲٹظقي ٲساضؼ ٸ ټٷطؾتاٴټا زض ٢اٮة ضزي ٝٲكرم زض ٢ٹاٶيٵ
تٹزرٻ ؾٷٹاتي ٸ تا ٲثازٮٻ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ تا ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض تٻ ؾاظٲاٴ ٶٹؾاظي ،تٹؾٗٻ ٸتزٽيع
ٲساضؼ ٦كٹض اذتهال ٲيياتس.
تثهطٺ -ٲٷاتٕ ٲص٦ٹض تٻ ٖٷٹاٴ زضآٲس قط٦ت تاتٗٻ شيضتٍ ٸظاضت ٶٟت ٲحؿٹب ٶٳيقٹز ٸ ٲكٳٹ ٬ٲاٮيات
ٶيؿت.
ٲازٺ  -66قط٦تٽاي ٲكٳٹ ٬ان٭ چٽ٭ ٸ چٽاضٰ (٢ )44اٶٹٴ اؾاؾي ٦ٻ ٸا٪صاضقسٺ ٸ يا زض حا ٬ٸا٪صاضي
ٲيتاقٷس ٸ يا زض ٞٽطؾت ٸا٪صاضي ٢طاض ٪طٞتٻ ٸ يا ٲي٪يطٶس ،ٲٹْٟٷس تطاي ايخاض٪طاٴ قاٚ٭ زض ظٲاٴ ٸا٪صاضي ،اظ
٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲطتٹٌ تٻ ايخاض٪طاٴ تثٗيت ٶٳايٷس.
ٲازٺ  -67تٻٲٷٓٹض رٯة ٲكاض٦ت ؾطٲايٻ٪صاضاٴ ٸ حٳايت اظ ؾطٲايٻ٪صاضي زض اٲط تٹؾٗٻ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭
ضيٯي ،تٻ قط٦ت ضاٺ آټٵ رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٸ قٽطزاضيټا اراظٺ زازٺ ٲيقٹز تا زض ٲ٣ات٭ ؤذص تًٳيٵټاي الظٰ
اظ ٲح٭ ٲٷاتٕ زاذٯي ذٹز تسٸٴ ايزاز ټط٪ٹٶٻ تٗٽس تطاي تٹزرٻ ٖٳٹٲي زٸٮت ٶؿثت تٻ تًٳيٵ ان٭ ٸ ؾٹز
تؿٽيالت ٲطتٹٌ تٻ ؾطٲايٻ٪صاضي تركٽاي ٚيطزٸٮتي زض ايٵ ترف ٸ اؾتٟازٺ اظ اتعاض ٦ٳ٧ٽاي ٞٷي ٸ اٖتثاضي تطاي
ا٢تهازي ٦طزٴ َطحٽاي ٲٹضز ٶٓط ٸ تًٳيٵ احط ٶٹؾاٶات ٶطخ اضظ زض ؾطٲايٻ٪صاضيټاي ٲعتٹض ا٢ساٰ ٦ٷٷس.
ٲازٺ  -68تٻ ٸظاضت ضاٺ ٸ قٽطؾاظي اراظٺ زازٺ ٲيقٹز زض نٹضت زضذٹاؾت ٲاٮ٧اٴ اٖياٶي ٶؿثت تٻ
ٸا٪صاضي ُٗ٢ي ظٲيٷٽاي اراضٺ اي ٶٹز ٸ ٶٻ ؾاٮٻ پطٸغٺ ٲؿ٧ٵ ٲٽط تٻ ٢يٳت ٦اضقٷاؾي ضٸظ ا٢ساٰ ٸ زضآٲس حانٯٻ ضا
تٻ حؿاب ذعاٶٻ ٸاضيع ٶٳايس .نسزضنس ( )%100زضآٲس حانٯٻ اظ َطي ١تٹزرٻ ؾٷٹاتي تطاي ارطاي َطحٽاي

ظيطؾاذت (تإؾيؿات ظيطتٷايي ٸ ضٸتٷايي) ٲؿ٧ٵ ٲٽط تا اٸٮٹيت ټٳاٴ ٲزٳٹٖٻټا ٸ يا قٽطټاي رسيس تٻ ٲهطٜ
ٲيضؾس.
ٲازٺ  -69تٻ زٸٮت اراظٺ زازٺ ٲيقٹز:
اٮ -ٝٶؿثت تٻ ٸيٕ ٸ ؤذص ٖٹاضو اظ ٶٹقيسٶيټاي ٢ٷسي تٹٮيس زاذ٭ ،تٹٮيس ٲكتط ٤زاذٯي ،ذاضري ٸ
ٶٹقيسٶيټاي ٸاضزاتي ا٢ساٰ ٶٳايس .ٲٷاتٕ حانٯٻ تٻ حؿاب زضآٲس ٖٳٹٲي ٶعز ذعاٶٻ زاضي ٦٭ ٦كٹض ٸاضيع ٸ َي
ضزيٟي ٦ٻ زض ٢اٶٹٴ تٹزرٻ ٲكرم ٲيقٹز تٻ پيكٷٽاز ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻ ضيعي ٦كٹض ٸتهٹية ټيإت ٸظيطاٴ
تٻ ٲٷٓٹض پيك٫يطي ،آٲٹظـ  ،تٛييط ؾث ٥ظٶس٪ي ٸ ٚطتاٮ٫طي تيٳاضاٴ زياتتي ٸ تيٳاضاٴ ٢ٯثي ٸ ٖطٸ٢ي٦ ،ٳ ٥تٻ
تك٧ٯٽاي ٚيطزٸٮتي شيضتٍ  ،پيك٫يطي اظ تيٳاضيټاي ٲكتط ٤اٶؿاٴ ٸ زاٰ ،تٹؾٗٻ ،ت٧ٳي٭ ٸ تزٽيع اٲا٦ٵ ٸضظقي
تا اٸٮٹيت ٲٷاَ٦ ١ٳتطتٹؾٗٻياٞتٻ ٸ ضٸؾتاټا ټعيٷٻ قٹز.
ب -تٻٲٷٓٹض اضت٣اي ؾالٲت راٲٗٻ ٸ ٦اټف ٲهط ٜزذاٶيات ٶؿثت تٻ ٸيٕ ٸ ؤذص ٖٹاضو اظ ذطزٺ ٞطٸقي
ؾي٫اض ا٢ساٰ ٦ٷس.
زضآٲس حانٯٻ تٻ حؿاب زضآٲس ٖٳٹٲي ٶعز ذعاٶٻزاضي ٦٭ ٦كٹض ٸاضيع ٸ َي ضزيٟي ٦ٻ زض تٹزرٻټاي
ؾٷٹاتي ٲكرم ٲيقٹز تٻ پيكٷٽاز ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٸتهٹية زٸٮت تٻ ٲٷٓٹض ٦اټف ٲهطٜ
زذاٶيات ٸ آٲٹظـ  ،پيك٫يطي ٸ زضٲاٴ تيٳاضيٽاي ٶاقي اظآٴ  ،تاظتٹاٶي ٸ زضٲاٴ ٖٹاضو حانٯٻ اظ ٲهط ٜآٴ ٸ
تٹؾٗٻ ٸضظـ تٻذهٹل ٸضظـ ټٳ٫اٶي زض ٲساضؼ زض اذتياض زؾت٫اټٽاي شيضتٍ ٢طاض ٪يطز.
ٲازٺ  -70تٻٲٷٓٹض ٶ٫ٽساضي ضاټٽاي ٦كٹض ٸ تالـ زض رٽت تخثيت تٗطٞٻ ح ١زؾتطؾي قث٧ٻ ضيٯي ٸ
٦ٳ ٥تٻ احساث ،تٹؾٗٻ ْطٞيت ٸ تٽؿاظي ذُٹٌ ،ٶاٸ٪اٴ ٸ قث٧ٻ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ضيٯي تطٸٴ قٽطي ٸ ٶ٫ٽساضي
ضاټٽاي ٦كٹض تا ټس ٜنطٞٻرٹيي زض ٲهط ٜؾٹذت٦ ،اټف آاليٷس٪ي ٲحيٍظيؿت ٸ ٦اټف تٯٟات ٶاقي اظ
تهازٞات رازٺاي ،تيؿت زضنس(٢ )%20يٳت ٶٟت ٪اظ(٪اظٸئي٭) تٻاؾتخٷاي ٲهاض ٜترف ٦كاٸضظي تٻٖٷٹاٴ ٖٹاضو
تٹؾٍ قط٦ت ٲٯي پااليف ٸ پرف ٞطآٸضزٺټاي ٶٟتي ايطاٴ ٲحاؾثٻ ٸ زضياٞت ٲيقٹز.
ٲٷاتٕ حانٯٻ تٻ حؿاب ذاني ٶعز ذعاٶٻزاضي٦٭ ٦كٹض ٸاضيع ٸ زض ٢اٮة ضزيٟٽايي ٦ٻ زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ
ؾٷٹاتي ٲكرم ٲيقٹز تٻ ٶؿثت ٲؿاٸي تٻ تٹؾٗٻ ،تٽؿاظي ذُٹٌ ٸ ٶاٸ٪اٴ قث٧ٻ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ضيٯي ٸ ٶ٫ٽساضي
ضاټٽا پؽ اظ ٲثازٮٻ ٲٹا٣ٞتٷاٲٻ تيٵ زؾت٫اټٽاي ارطائي شيضتٍ تا ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض اذتهال
ٲيياتس.
ٲازٺ  -71قٹضاي تطٶاٲٻضيعي ٸ تٹؾٗٻ اؾتاٴ ي٥زضنس( )%1اظ ؾطرٳٕ ٦٭ اٖتثاضات ٸ تٳٯ ٥زاضايي
ؾطٲايٻاي اؾتاٴ ضا تٻٲٷٓٹض احساث ٸ تٹؾٗٻ ٸ تزٽيع تٻ پاي٫اټٽاي حٹظٺټاي ٲ٣اٸٲت تؿيذ اذتهال زټس.
ٲازٺ  -72زٸٮت ٲ٧ٯ ٝاؾت تطاي ٪ؿتطـ ،ت٧ٳي٭ ٸ پٹقف ٦اٲ٭ زيزيتاٮي قث٧ٻټاي تٯٹيعيٹٶي ٦كٹض
تٹؾٍ ؾاظٲاٴ نسا ٸ ؾيٳا زض ٲست ظٲاٴ قكؿاٮٻ ،ٶؿثت تٻ پيفتيٷي اٖتثاض الظٰ زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي ا٢ساٰ
٦ٷس.
ٲازٺ  -73زٸٮت ٲ٧ٯ ٝاؾت؛ تسټي ذٹز تٻ ٦ٯيٻ تاظٶكؿت٫اٴ ٶيطٸټاي ٲؿٯح ضا تا احتؿاب ٲاتٻاٮتٟاٸت آٴ
ټط ؾا ٬زض تٹزرٻ ؾٷٹاتي پيفتيٷي ٶٳايس.
ٲازٺ  -74زض ٦ٯيٻ زؾت٫اټٽاي ارطائي٦ ،ٳ ٥ټعيٷٻ ٞٹت ٸ اظزٸاد  6500اٲتياظ ٸ حؿاب پؽاٶساظ ٦اض٦ٷاٴ
زٸٮت (ؾٽٱ زٸٮت)  150اٲتياظ تٗييٵ ٸ پطزاذت ٲيقٹز.
ٲازٺ  -75ؾ ٝ٣اٞعايف ح٣ٹ ٠ٸ ٲعايا ٸ ؾايط پطزاذتيټاي ٶ٣سي ٸ ٚيطٶ٣سي قط٦تٽاي زٸٮتي ،ٲاؾؿات
اٶتٟاٖي ٸاتؿتٻ تٻ زٸٮت ،ٶٽازټا ٸ ٲاؾؿات ٖٳٹٲي ٚيطزٸٮتي ،تاٶ٧ٽا ٸ تيٳٻټا ٲٹيٹٔ ٲازٺ(٢ )5اٶٹٴ ٲسيطيت

ذسٲات ٦كٹضي تٻ ٦اض٦ٷاٴ ٸ ٲسيطاٴ ذٹز ؾاالٶٻ تٹؾٍ ټيإتٸظيطاٴ تٗييٵ ٲيقٹز .اظ اتتساي ټط ؾا ،٬ارطاي
تٹزرٻ قط٦تٽاي ٲص٦ٹض زض ؾ ٝ٣يازقسٺ اٲ٧اٴپصيط اؾت .زض انالحيٻ تٹزرٻ ؾاالٶٻ ٖٷاٸيٵ ٲص٦ٹض ،اٞعايف
پطزاذت ٶ٣سي ٸ ٚيطٶ٣سي اظ ٢ثي٭ ح٣ٹ ٠ٸ ٲعايا ،پازاـ تحت ټط ٖٷٹاٴٖ ،يسي ٸ ٶٓايط آٴ ٸ ټٳچٷيٵ ٦ٳ٧ٽاي
ٶ٣سي ٸ ٚيطٶ٣سي تٻ ٦اض٦ٷاٴ ٸ ٲسيطاٴ ٸ اًٖاي ټيإتٲسيطٺ ٶٽازټا ٸ ٲاؾؿات ٖٳٹٲي ٚيطزٸٮتي ٸ قط٦تٽاي
زٸٮتي ٸ قط٦تٽايي ٦ٻ قٳٹ٢ ٬اٶٹٴ زض ٲٹضز آٶٽا ٲؿتٯعٰ ش٦ط يا تهطيح ٶاٰ اؾتٖ ،الٸٺ تط پطزاذتټاي ٢اٶٹٶي
ٲٷٓٹضقسٺ زضؾ ٝ٣تٹزرٻ ٲهٹب ؾاالٶٻ زؾت٫اټٽاي ٲص٦ٹض ٲٳٷٹٔ اؾت.
ٲازٺ  -76تٻ قٽطزاضيټاي ٦كٹض ٸ ؾاظٲاٴټاي ٸاتؿتٻ تٻ آٴ اراظٺ زازٺ ٲيقٹز تٻَٹض ٲكتط ٤يا اٶٟطازي
تا ٲزٹظ تاٶ ٥ٲط٦عي ٸ تإييس ٸظاضت ٦كٹض تا ؾ ٝ٣ٲثاٮٛي ٦ٻ زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾٷٹاتي تٗييٵ ٲيقٹز اٸضا٠
ٲكاض٦ت تا تًٳيٵ ذٹز ٸ تٗٽس پطزاذت ان٭ ٸ ؾٹز تٹؾٍ قٽطزاضيټا تا ضٖايت ٢اٶٹٴ ٶحٹٺ اٶتكاض اٸضا ٠ٲكاض٦ت
ٲٷتكط ٶٳايٷس.
ٲازٺ  -77تٻٲٷٓٹض تإٲيٵ اٖتثاض تطاي پطزاذت تؿٽيالت تٻ ظٶساٶياٴ ٶياظٲٷس زض ٲح٧ٹٲيتټاي ٲاٮي ٲاٶٷس
زيٻ ٸ اٲخا ٬آٴ ٦ٻ ٶاقي اظ ٢ت٭ يا رطح ٚيطٖٳسي اؾت ٸ ٲح٧ٹٲاٴ ٲاٮي ٶياظٲٷس ٚيط اظ ٲٹاضز ٲح٧ٹٲيت ٶاقي اظ
٦الټثطزاضي ،اضتكاء ،اذتالؼ ،ؾط٢ت ،ذياٶت زض اٲاٶت ٲثٯٛي ٦ٻ زض ٢ٹاٶيٵ تٹزرٻ ؾاالٶٻ تٗييٵ ٲيقٹز اظ ٲح٭
ٸرٹٺ ٢طواٮحؿٷٻ تاٶ٧ٽا اذتهال ٲيياتس ٸ زض اذتياض ؾتاز ٲطزٲي ضؾيس٪ي تٻ اٲٹض زيٻ ٸ ٦ٳ ٥تٻ ظٶساٶياٴ
ٶياظٲٷس ٢طاض ٲي٪يطز تا تا ٶٓاضت ٸظاضت زاز٪ؿتطي ا٢ساٰ ٦ٷس .آييٵٶاٲٻ ارطائي پطزاذت تؿٽيالت ٲص٦ٹض تٹؾٍ
ٸظاضت زاز٪ؿتطي ٸ ؾتاز زيٻ تٽيٻ ٲيقٹز ٸ تٻتهٹية ټيإت ٸظيطاٴ ٲيضؾس .زٸٮت ٲ٧ٯ ٝاؾت ٶؿثت تٻ تًٳيٵ
تؿٽيالت اُٖائي ايٵ ٲازٺ ا٢ساٰ ٶٳايس.
ٲازٺ  -78تٻٲٷٓٹض تط٢طاضي ٖساٮت آٲٹظقي ٸ ارطاي ان٭ ؾياٰ (٢ )30اٶٹٴ اؾاؾي ٸ تزٽيع ٦ٯيٻ
آٲٹظق٫اٺټاي آٲٹظـ ٸ پطٸضـ تا اٸٮٹيت ٲٷاَ ١ٲحطٸٰ ٸ ضٸؾتاټا ،آؾتاٴ ٢سؼ ضيٹي ٸ آٴ زؾتٻ اظ ٲاؾؿات ٸ
تٷ٫اٺټاي ا٢تهازي ظيطٲزٳٹٖٻ ٶيطٸټاي ٲؿٯح ٸ ؾتاز ارطائي ٞطٲاٴ اٲاٰ ٸ ؾايط زؾت٫اٺټاي ارطائي ٦ٻ تا ظٲاٴ
تهٹية ايٵ ٢اٶٹٴ ٲاٮيات پطزاذت ٶ٧طزٺاٶس ،تٻ اؾتخٷاي ٲٹاضزي ٦ٻ اشٴ ٸٮي٣ٞيٻ ٸرٹز زاضز ٲٹْ ٝتٻ پطزاذت
ٲاٮيات ٲؿت٣يٱ ٸ ٲاٮيات تط اضظـ اٞعٸزٺ ٲيتاقٷس ،ٲٷاتٕ حانٯٻ نطٞاً رٽت تٹؾٗٻ ٖساٮت آٲٹظقي زض اذتياض
ٸظاضت آٲٹظـ ٸ پطٸضـ ٢طاض ٲي٪يطز تا تطاؾاؼ آييٵٶاٲٻاي ٦ٻ تٻ ايٵ ٲٷٓٹض تٽيٻ ٸ تٻ تهٹية ټيإت ٸظيطاٴ
ٲيضؾس ،ټعيٷٻ ٶٳايس.
ٲازٺ ٦ -79ٳيتٻ اٲساز اٲاٰ ذٳيٷي (ضٺ) ٲيتٹاٶس اظ ٲح٭ ٲٷاتٕ ٢ات٭ پطزاذت تٻ ذاٶٹاضټاي تحت پٹقف
ذٹز تٳاٰ يا تركي اظ ح ١تيٳٻ ؾٽٱ ٦اضٞطٲا ضا تطاؾاؼ حسا٢٭ ح٣ٹ ٠ٸ زؾتٳعز ټط ؾا ٬تطاي اقتٛا ٬ي ٥ٶٟط اظ
اًٖاي ذاٶٹاضټاي تحت پٹقف تٻ ٦اضٞطٲاياٶي ٦ٻ حايط تٻ رصب ًٖٹ ذاٶٹازٺ تاقٷس ،پطزاذت ٶٳايس.
ٲازٺ  -80ٸظاضت زٞأ ٸ پكتيثاٶي ٶيطٸټاي ٲؿٯح ٲ٧ٯ ٝاؾت تط اؾاؼ ٶٓط ؾتاز ٦٭ ٶيطٸټاي ٲؿٯح ٶؿثت
تٻ تٽيٻ َطح راٲٕ ٶحٹٺ اؾت٣طاض ٶيطٸټاي ٲؿٯح زض ؾُح ٦كٹض ٲتٷاؾة تا اٶساظٺ ٸ ٶٹٔ تٽسيسات ٸ قطايٍ ظيؿت
ٲحيُي ،تٻ ٲٷٓٹض ضٖايت پطا٦ٷس٪ي زض اؾت٣طاض تإؾيؿات حؿاؼ ٸ حياتي ٸ نٷايٕ زٞاٖي ٸ ټٳچٷيٵ اٶت٣ا٬
پاز٪اٴټاي ٲطا٦ع ٶٓاٲي ٸ ٦اضذاٶٻټاي تعض ٨نٷٗتي زٞاٖي اظ قٽطټاي تعض ٨تٻ ٸيػٺ تٽطاٴ پؽ اظ تهٹية
ٞطٲاٶسټي ٦٭ ٶيطٸټاي ٲؿٯح ا٢ساٰ ٶٳايس.
زٸٮت ٲزاظ اؾت ٶؿثت تٻ تإٲيٵ ٸ ٸا٪صاضي تؿٽيالت اٖتثاضي ،تاٶ٧ي ،ظٲيٵ ،تٛييط ٦اضتطي زض چٽاضچٹب
ٲ٣طضات ٸ َطحٽاي راٲٕ ٸ تٟهيٯي ٸ ايزاز حطيٱ رٽت تإؾيؿات ٲٹضز ٶياظ ا٢ساٲات الظٰ ضا تٻ ٖٳ٭ آٸضز .اٖتثاضات
زضياٞتي اظ ٲٷاتٕ تاٶ٧ي اظ ٲح٭ ٞطٸـ اٲا٦ٵ ٲٷت٣٭قسٺ تاظپطزاذت ٲيقٹز.

ٲازٺ  -81ٸظاضتراٶٻټاي ٶيطٸ ،ٶٟت ٸ اضتثاَات ٸ ٞٷاٸضي اَالٖات ٲ٧ٯٟٷس ،ٶؿثت تٻ تإٲيٵ آب ،تط٪ ،٠اظ ٸ
اٲ٧اٶات ٲراتطاتي قٽط٦ٽا ٸ ٶٹاحي نٷٗتي ٸ ٲٷاَ ١ٸيػٺ ا٢تهازي تا زضب ٸاحسټاي نٷٗتي ٸ ٲٗسٶي ٲؿت٣ط زض
قٽط٤ټا ٸ ٶٹاحي نٷٗتي ٸ ٲٗسٶي ٸ ٲٷُ٣ٻ ٸيػٺ ا٢تهازي ا٢ساٰ ٦ٷٷس.
ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ٲٹْ ٝاؾت اٖتثاض ٲٹضز ٶياظ ضا زض ٮٹايح تٹزرٻ ؾٷٹاتي تٻ ايٵ ٲٷٓٹض
پيف تيٷي ٦ٷس.
ٲازٺ ٦ -82ٯيٻ تاٶ٧ٽا ٲٹْٟٷس ٲاٶسٺٸرٹٺ ازاضٺقسٺ ٸ ياضاٶٻ ؾٹز تؿٽيالتي ضا ٦ٻ حسا٦خط ي٥ؾا ٬اظ تاضيد
ٸاضيع تٻ حؿاب تاٶٖ ٥اٲ٭ ٪صقتٻ ٸ تٻ ٲت٣ايياٴ پطزاذت ٶكسٺ تا احتؿاب ؾٹز ؾپطزٺ زٸضٺ ٲاٶس٪اضي ٸرٹٺ ٶعز
تاٶ ،٥تٻ حؿاب ضزي ٝزضآٲسي ٦ٻ زض ٢اٶٹٴ تٹزرٻ ٲٷٓٹض ٲيقٹز ،ٸاضيع ٦ٷٷس .تٻ ٦ٳيتٻاي ٲط٦ة اظ ضئيؽ ؾاظٲاٴ
ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض ،ٸظضاي اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي ،نٷٗت ،ٲٗسٴ ٸ تزاضت ٸ رٽاز٦كاٸضظي ٸ ضئيؽ٦٭
تاٶ ٥ٲط٦عي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ اراظٺ زازٺ ٲيقٹز ٸرٹٺ الظٰ ضا اظ َطي ١ؾاظٲاٴ ٲسيطيت ٸ تطٶاٲٻضيعي ٦كٹض
تطاي ارطاي َطحٽاي ٦كاٸضظي ٸ ٲٷاتٕ َثيٗي ،نٷٗت ،ٲٗسٴ ٸ تزاضت ٸ يا اٞعايف ؾطٲايٻ تاٶ٧ٽاي زٸٮتي پؽ اظ
تهٹية ٲطرٕ ٢اٶٹٶي شيضتٍ ٸ يا پطزاذت ٸرٹٺ ازاضٺقسٺ رٽت تٹؾٗٻ ٸ تثسي٭ ظٲيٷٽاي قيثساض تٻ تاٚات ٲخٳط،
تٹؾٗٻ ٖٳٯيات آتريعزاضي ،رٷ٫ٯ٧اضي ،احياي رٷ٫ٯٽا ٸ تٹؾٗٻ ٖٳٯيات آب ٸ ذا٦ ٤كاٸضظي اذتهال زټس.
ٲازٺ  -83نٷسٸ ٠تإٲيٵ ارتٳاٖي ٲٹْ ٝاؾت ٦اض٪عاضاٴ ٸ پيٳاٶ٧اضاٴ ح٣ي٣ي ٸ اٞطاز ح٣ٹ٢ي ٸ ؾايط
اٞطازي ٦ٻ تٻ ٖٷٹاٴ ٦اض٪ط يا تحت ټط ٖٷٹاٴ زي٫ط َط٢ ٜطاضزاز ٲراتطات ضٸؾتايي تٹزٺ ٸ ٲيتاقٷس ضا پؽ اظ ٸاضيع
ح ١تيٳٻ ؾٽٱ ٦اض٪ط تٹؾٍ ٦اض٪عاض ٸ پيٳاٶ٧اض (٦اض٪ط) ٸ تا ظٲاٴ ٞطٸـ ؾٽاٰ ٲسيطيتي تط اؾاؼ ٢اٶٹٴ تإٲيٵ
ارتٳاٖي ٸ ٢اٶٹٴ ٦اض تحت پٹقف تيٳٻ ٢طاض زټس .زض ټط نٹضت ٸظاضتراٶٻټاي اضتثاَات ٸ ٞٷاٸضي اَالٖات ،تٗاٸٴ،
٦اض ٸ ضٞاٺ ارتٳاٖي ٸ اٲٹض ا٢تهازي ٸ زاضايي ،ٲٯعٰ تٻ ض ٕٞٲك٧الت ارطاي تٷس (٢ )64اٶٹٴ تٹزرٻ ؾا٦ 1391 ٬٭
٦كٹض ٲطتثٍ تا ٦اض٪عاضاٴ ٲراتطات ضٸؾتايي ټؿتٷس ٸ قط٦ت ٲتٹٮي (قط٦ت ٲراتطات ايطاٴ) ٲ٧ٯ ٝتٻ اؾتٳطاض تيٳٻ
ٸ ٢طاضزاز ٲؿت٣يٱ تا ٦اض٪طاٴ ،پيٳاٶ٧اضاٴ ٸ ٦اض٪عاضاٴ ضٸؾتايي تا ظٲاٴ تاظٶكؿت٫ي َث ١قطايٍ ٸ يٹاتٍ ٲ٣طض زض
٢اٶٹٴ ٦اض ٲيتاقٷس.
ٲازٺ  -84ٶاذاٮم ح٣ٹ ٠ٸ ٲعاياي زضياٞتي ٲسيطاٴ ٖاٲ٭ ٸ اًٖاي ټيإت ٲسيطٺ قط٦تٽاي زٸٮتي ٸ
ٚيطزٸٮتي ٦ٻ تٻ ٶحٹي اظ اٶحاء ٸاتؿتٻ تٻ ٶٽازټاي ٖٳٹٲي ٚيطزٸٮتي ٲيتاقٷس تايس حسا٦خط اظ زٺ تطاتط حسا٢٭ ح٣ٹ٠
ٲهٹب ؾاالٶٻ قٹضايٖاٮي ٦اض تيكتط ٶثاقس.
يٳٷاً پازاـ پاياٴ ؾا ٬اًٖاي ټيإت ٲسيطٺ قط٦تٽاي ٞٹ ٠نطٞاً تٻ اقرال ح٣ٹ٢ي آٶاٴ ٢ات٭ پطزاذت
تٹزٺ ٸ ٲسيطاٴ ٖاٲ٭ ٸ اًٖاي ٲٹْ ٝټيإت ٲسيطٺ تٻٚيط اظ ح٣ٹ ٠ٸ ٲعاياي تٗييٵقسٺ ٞٹ ٠ٸ اًٖاي ٚيطٲٹْٝ
تٻرع ح ١رٯؿٻ ٲاټاٶٻ ٦ٻ حسا٦خط اظ زٸ تطاتط حسا٢٭ ح٣ٹ ٠ٲهٹب قٹضايٖاٮي ٦اض تطاي ټطٲاٺ تيكتط ٶيؿت،
ټيچ٪ٹٶٻ ٲثٯٛي تحت ټيچ ٖٷٹاٶي زضياٞت ٶٳي٦ٷٷس.
ٲازٺ  -85ٲتٵ ظيط تٻ ٖٷٹاٴ تثهطٺ شي٭ تٷس(ح) ٲازٺ(٢ )139اٶٹٴ ٲاٮياتٽاي ٲؿت٣يٱ اٮحا ٠ٲيقٹز:
تثهطٺ -ٲٟاناحؿابټايي ٦ٻ تٹؾٍ قٗة تح٣ي ١ٲٹيٹٔ ٲازٺ(٢ )14اٶٹٴ تك٧يالت ٸ اذتياضات ؾاظٲاٴ
حذ ٸ اٸ٢ا ٜٸ اٲٹض ذيطيٻ ٲهٹب  1363/10/2نازض قسٺ يا ٲيقٹز ا٪ط زض ٲٽٯت ٲ٣طض ٲطتٹٌ تٻ تؿٯيٱ اْٽاضٶاٲٻ
تٻ ؾاظٲاٴ اٲٹض ٲاٮياتي ٦كٹض اضائٻ قٹز ،تطاي تطذٹضزاضي اظ ټط٪ٹٶٻ ٲٗاٞيت ٲاٮياتي ٲ٣طض زض ايٵ ٢اٶٹٴ يا ؾايط
٢ٹاٶيٵ ،تٻٲٷعٮٻ اْٽاضٶاٲٻ ٲاٮياتي ٲازي تٯ٣ي ٲيقٹز.
ټٳچٷيٵ زض ٲٹضز ؾاٮٽاي ٢ث٭ اظ اتال٘ ايٵ ٢اٶٹٴ ،زض نٹضتي ٦ٻ ٲٟاناحؿاب ٲطتٹٌ تا پاياٴ ؾا 1394 ٬تٻ
ؾاظٲاٴ اٲٹض ٲاٮياتي اضائٻ قٹز ،تٻٲٷعٮٻ اْٽاضٶاٲٻ ٲاٮياتي ذٹاټس تٹز.

ٲازٺ ٖ -86ٷٹاٴ «٢اٶٹٴ اٮحا ٠ٲٹازي تٻ ٢اٶٹٴ تٷٓيٱ تركي اظ ٲ٣طضات ٲاٮي زٸٮت ٲهٹب  1384ٸ
انالحات تٗسي آٴ» تٻ «٢اٶٹٴ اٮحا ٠ٲٹازي تٻ ٢اٶٹٴ تٷٓيٱ تركي اظ ٲ٣طضات ٲاٮي زٸٮت ( »)1تٛييط ٲيياتس.
٢اٶٹٴ ٞٹ ٠ٲكتٳ٭ تط ټكتاز ٸ قف ٲازٺ ٸ ؾي تثهطٺ زض رٯؿٻ ٖٯٷي ضٸظ زٸقٷثٻ ٲٹضخ چٽاضٰ اؾٟٷسٲاٺ ي٧ٽعاض ٸ
ؾيهس ٸ ٶٹز ٸ ؾٻ ٲزٯؽ قٹضاي اؾالٲي تهٹية قس ٸ زض تاضيد  1393/12/6تٻ تإييس قٹضاي ٶ٫ٽثاٴ ضؾيس/.ب
ٖٯي الضيزاٶي

