
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشی از 
( 2)مقررات مالی دولت  

 
  

 – 1ٯادٷ           

ٞ  اص ٳٜت ٵصاست ٵ( ٣ـٶس ٣٪ داسي خضاٳٸ) دٵ٫ت تيٲ حؼاب تؼٶيٸ ٳحٶٷ ٵ ٯا٫ي ساتٌٸ تٔييٲ ٯٴِٶس  تٸ - ا٫ٚ            تاتٔقٸ  ؿقش٣ت  ًشيق

 ٟٶاٳيٲ دس ٣ٸ داخ٬ي ٛشٵؽ اص حاك٪ ٯثا٫ٖ ٵ كادساتي( ًثئي ٧اص خا٫ق ٵ ٧اصي ٯئاٳات خا٭، ٳٜت) ٳٜت اسصؽ اص ػٺٰي ٯٔاد٩ ستي، ري

ٯضتقٶس اصخ٬ٰقٸ تاصدشداخقت      اي ؿقش٣ت  اي ٵ ٹضيٴقٸ  ٓٴٶاٱ ػٺٮ آٱ ؿش٣ت تاتت ٬٣يٸ ٯلقاسٙ ػقشٯايٸ    ٧شدد، تٸ ٔييٲ ٯيت ػٴٶاتي تٶدخٸ

ٹاي ٳٜتقي خقا٫ق    ٹاي ٳاؿي اص ٛٔا٫يت ٯحيٌي ٵ آ٫ٶد٧ي اي ٵ تيْ ٯت٠ات٪ ٵ خثشاٱ خؼاسات صيؼت تذٹي ٵ تٔٺذات ؿاٯ٪ تٔٺذات ػشٯايٸ

ؿٶد. ايٲ ػٺٮ، اص ٳِش ٯا٫يقاتي تقا ٳقش      ػيٚ( تٔييٲ ٯي ٹاي حٰ٪ ٵ تيٰٸ ) ات تا احتؼاب ٹضيٴٸٹاي ٳاؿي اص ٬ٰٓيات كادس دسآٯذ ٵ ٹضيٴٸ

 ؿٶد. كٜش ٯحاػثٸ ٯي

 سا الص٭ ٟشاسدادٹقاي  ٯٴاتْ، ػايش ٵ ٯز٣ٶس دسكذٹاي اص خٶد ػٺٮ ٯح٪ اص اػت ٯٶُٚ ستي ري تاتٔٸ ؿش٣ت ًشيٞ اص ٳٜت ٵصاست          

ؿقذٷ ٵ دس هٺقاسهٶب تٶدخقٸ ٬ٰٓيقاتي دقغ اص ٯثاد٫قٸ ٯٶا٠ٛتٴاٯقٸ تقا ػقاصٯاٱ           ٧اص تشاػاع ٟيٰت تٰقا٭  ٵ ٳٜت تٶ٫يذ ٬ٰٓياتي ؿش٣تٺاي تا

 سيضي ٣ـٶس ٯٴ٠ٔذ ٳٰايذ. ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ

 ٳٜقت  ٟيٰت ٵ اػت ٯحٰٶ٫ٸ ٹش دس اٵ٫يٸ ٯثادي اص كادساتي ٳٜت تـ٤ٸ ي٢ ٯٔاٯالتي ٟيٰت اٵ٫يٸ، ٯثادي اص كادساتي ٳٜت ٟيٰت -1          

ؿذٷ دس تٶسع ٯتٶػقي ٟيٰقت كقادساتي اص ٯثقادي اٵ٫يقٸ دس يق٢ ٯقاٷ ؿٰؼقي اػقت ٵ ٹٰ ٴقيٲ تقشاي ٳٜقت تحقٶي٬ي تقٸ                ٓشهٸ كادساتي

ٹقاي كقادساتي ٳٜقت     %( ٯتٶػي تٺقاي ٯحٰٶ٫قٸ  95دسكذ ) ٹاي دتشٵؿيٰي آٮ اص دٵ٫تي ٵ خلٶكي ٳٶدٵدٴح دااليـ٨اٹٺاي داخ٬ي ٵ ٯدتْٰ

 ٯـاتٸ دس ٹش ٯاٷ ؿٰؼي اػت.

٣ٴذ، تشاي تؼٶيٸ حؼاب تيٲ دٵ٫ت  ٹاي ٳٜتي دس داخ٪ ٣ـٶس ٟيٰت ت٬٤يٜي تٔييٲ ٯي ٣ٸ دٵ٫ت تشاي ٯلشٙ ٛشآٵسدٷ اٳيصٯ تا -2          

تحقٶي٬ي تقٸ دااليـق٨اٹٺاي      ٹاي ٳٜتي ايشاٱ، ٟيٰت ٹش تـ٤ٸ ٳٜقت )ٳٜقت خقا٭ ٵ ٯئاٳقات ٧قاصي(      ٵ ؿش٣ت ٯ٬ي دااليؾ ٵ دخؾ ٛشآٵسدٷ

ديـٴٺاد ٣اس٧شٵٹي ٯتـ٤٪ اص ٵصساي ٳٜت ٵ اٯٶساٟتلادي ٵ داسايي ٵ ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ  ٣ٸ تٸ داخ٬ي دس ٹش ػا٩ تشاتش تا سٰٟي خٶاٹذ تٶد

ؿقٶد ٣قٸ    سػقذ ٵ اخقاصٷ دادٷ ٯقي    تلقٶية ٹيقإت ٵصيقشاٱ ٯقي     تٸ 1388ٹا ٯلٶب  سيضي ٣ـٶس تا سٓايت ٟاٳٶٱ ٹذٰٛٴذ٣شدٱ ياساٳٸ تشٳاٯٸ

ٳاٯقٸ   داسي ٣ق٪ ٣ـقٶس تثقت ٵ ًثقٞ آيقيٲ      كٶست حؼاتذاسي دس دٛاتش خضاٳٸ ( تٴذ )ا٫ٚ( تٸ1ا٫تٜاٵت ايٲ سٟٮ تا ٟيٰت ٯز٣ٶس دس خضء) ٯاتٸ

 اخشائي ايٲ ٯادٷ تؼٶيٸ حؼاب ؿٶد.

 اص دقغ  سا كقادسات  ٵ ٣ـقٶس  داخ٪ دس ًثئي ٧اص ٛشٵؽ اص حاك٪ ٯٴاتْ اص ٯثا٫٘ي ستي ري تاتٔٸ ؿش٣ت ًشيٞ اص ٳٜت ٵصاست -3          

ؿقٶد دس   ي تاتت ٧اص تٶ٫يذي ٣ٸ ٹش ػا٫ٸ تٸ ٯٶخة ٟقٶاٳيٲ تٶدخقٸ ػقٴٶاتي ٯٔقيٲ ٯقي     ست ري تاتٔٸ ؿش٣ت ػٺٮ ٵ ٵاسدات ٹاي ٹضيٴٸ ٣ؼش

 ٳٰايذ. داسي ٣٪ ٣ـٶس ٵاسيض ٯي ٹا تٸ خضاٳٸ ساػتاي اخشاي ٟاٳٶٱ ٹذٰٛٴذ ٣شدٱ ياساٳٸ

  



 :ؿٶد ٯي اكالح صيش ؿشح تٸ ٹا ياساٳٸ ٹذٰٛٴذ٣شدٱ ٟاٳٶٱ( 1) ٯادٷ( ب) تٴذ تثلشٷ -4           

ٹقا سا تقا    ٵصاست ٳٜت ٯ٬٤ٚ اػت ٟيٰت خٶسا١ ٧اص ٵ خٶسا١ ٯايْ تحٶي٬ي تٸ ٵاحذٹاي كقٴٔتي، دااليـقي ٵ دتشٵؿقيٰي    - تثلشٷ          

 سٓايت ٯٔياسٹاي صيش تٔييٲ ٣ٴذ:

ٙ  ػايش تشاي تحٶي٬ي ٯايْ يا ٵ ٧اص ٛشٵؽ اص حاك٪ دسآٯذ ٵصٳي ٯٔذ٩ تا ٯتٴاػة -1            ٟيٰقت  ٵاسداتقي،  ٵ كقادساتي  داخ٬قي،  ٯلقاس

 ا٬٬ٰ٫ي ٵ تٺثٶد ٯت٘يشٹاي ٣الٱ اٟتلادي دزيشي ٯحلٶالت تٶ٫يذي دس تاصاسٹاي تيٲ ٩ تا حَٜ ٟات٬يت سٟاتتٯحلٶ

 خاسخي ٵ داخ٬ي ٧زاسي ػشٯايٸ خزب اٯ٤اٱ ٵ اٳ٨يضؽ ايداد -2          

اٳٴقذ خٺقت تقإٯيٲ ٯقٶاد اٵ٫يقٸ      تتٶ ٣قٸ  ٵاحقذٹايي  تقشاي  ٯقذت  ت٬ٴقذ  ٟشاسداد اٳ٠ٔاد تا%( 30)دسكذ ػي تا د٤٬اٳي تخٜيٚ آٰا٩ -3          

٣ٴٴقذ ٵ صٳديقشٷ اسصؽ اٛقضٵدٷ سا اٛقضايؾ دٹٴقذ. دس ايقٲ ٟقشاسداد         ٵاحذٹاي دتشٵؿيٰي داخ٬ي ٣ٸ ٯحلقٶالت ٯيقاٳي ٵ ٳٺقائي تٶ٫يقذ ٯقي     

 ٧شدٳذ. ؿٶٳذ، اص تخٜيٚ تيـتشي تشخٶسداس ٯي ياٛتٸ ساٷ اٳذاصي ٯي تٴ٨اٹٺايي ٣ٸ دس ٯٴاًٞ ٣ٰتشتٶػٔٸ

ا ٣اٹؾ خٶسا١ ٧اص ٵ خٶسا١ ٯايْ ٵاحذٹاي ٯـٰٶ٩ ايٲ تثلشٷ خاسج اص ٟشاسداد ٵ تا اسادٷ دٵ٫قت، ٵصاست ٳٜقت   ي ٌْٟ كٶست دس          

خؼاست ٵاسدٷ سا اص ٯح٪ خٶسا١ تحٶي٬ي دس  16/11/1390( ٟاٳٶٱ تٺثٶد ٯؼتٰش ٯحيي ٣ؼة ٵ ٣اس ٯلٶب 25ٯ٬٤ٚ اػت تشاتش ٯادٷ )

 ٯشاح٪ تٔذي خثشاٱ ٣ٴذ.

دس خشيذ ٯحلٶالت دتشٵؿيٰي تٶػي يا تٸ دػتٶس دٵ٫ت، ٟيٰت تٶسع ٯثٴاي ٰٓ٪ اػت ٵ ياساٳٸ ٯٶسد ٳِش دٵ٫ت تشاي ٯلقشٙ ٣ٴٴقذ٧اٱ   

 ٧يشد. ستي ٟشاس ٯي داخ٬ي دس اختياس دػت٨اٷ ري

ٹاي ت٬ٴذ ٯذت ٵ ػقايش  ٳاٯٸ ايٲ تثلشٷ ٯـتٰ٪ تش تخٜيٜات د٤٬اٳي ٵ ٳحٶٷ خثشاٱ خؼاست، داٯٴٸ كٴايْ ٯـٰٶ٩ ٵ هٺاسهٶب ٟشاسداد آييٲ

ٹاي ٳٜت، كٴٔت، ٯٔذٱ ٵ تداست ٵ اٯٶس اٟتلادي ٵ داسايي حذا٣ثش ُشٙ ٯذت ؿقؾ ٯقاٷ دقغ اص اتقالٕ      هٶاتي ٯشتٶًٸ تٶػي ٵصاستخاٳٸ

 سػذ. ؿٶد ٵ تٸ تلٶية ٹيإت ٵصيشاٱ ٯي ايٲ ٟاٳٶٱ تٺيٸ ٯي

ٹقاي حاكق٪ اص كقادسات ٳٜقت خقا٭ ٵ ٯئاٳقات        دسياٛتي اػت ٯ٬٤ٚ ستي، ري تاتٔٸ اك٬ي دٵ٫تي ؿش٣ت ًشيٞ اص ٳٜت ٵصاست -ب          

ا٫حؼقاب   ٓٴقٶاٱ ٬ٓقي   تٔٺقذات تيقْ ٯت٠اتق٪ تقٸ      اص ٣ؼقش تاصدشداخقت    ٧اصي آٮ اص كادسات ٹش ػا٩ ٵ ػا٫ٺاي ٟث٪ تٸ ٹقش كقٶست سا دقغ   

حؼقاتٺاي ٯشتقٶى دس   ٯش٣قضي خٰٺقٶسي اػقالٯي ايقشاٱ تقٸ       ٹاي ٯٶهٶّ ايٲ ٯادٷ تالٛاك٬ٸ اص ًشيٞ حؼاتٺاي ٯٶسد تإييقذ تاٳق٢    دشداخت

 داسي ٣٪ ٣ـٶس ٵاسيض ٳٰايذ. خضاٳٸ

ٞ  اص ٳٜقت  ٵصاست ػقٺٮ  ٯتٴاػقة،  ًقٶس  تٸ ٯاٹٸ ٹش حاك٬ٸ ٵخٶٷ اص اػت ٯ٬٤ٚ ايشاٱ اػالٯي خٰٺٶسي ٯش٣ضي تاٳ٢            ؿقش٣ت  ًشيق

ي دٵ٫ت سا ٣ٸ تٸ ٯٶخة ٟقاٳٶٱ  ٰٓٶٯ دسآٯذ ػٺٮ ٵ ٯ٬ي تٶػٔٸ كٴذٵٝ ػٺٮ ،(ٯت٠ات٪ تيْ ٹاي تاصدشداخت احتؼاب تا) ستي ري تاتٔٸ دٵ٫تي

٣ٴقذ تقٸ حؼقاب ٯشتقٶى ٳقضد       ؿٶد، دغ اص ٛشٵؽ ٯثا٫ٖ اسصي تقٸ ٳشخقي ٣قٸ هقٶاتي آٱ سا ؿقٶساي دقٶ٩ ٵ آتثقاس ٯـقخق ٯقي          تٔييٲ ٯي

 داسي ٣٪ ٣ـٶس ٵ ٯاصاد آٱ سا تٸ حؼاب رخيشٷ اسصي ٵاسيض ٳٰايذ. خضاٳٸ



ستقي سا تقٸ حؼقاتٺاي آٱ     است ٳٜقت اص ًشيقٞ ؿقش٣ت دٵ٫تقي تاتٔقٸ ري     ٵص ػٺٮ اػت ٯ٬٤ٚ ايشاٱ اػالٯي خٰٺٶسي ٯش٣ضي تاٳ٢          

داسي ٣٪ ٣ـٶس دس داخ٪ ٵ ٯٶسد تإييذ آٱ تاٳ٢ دس خاسج اص ٣ـٶس تشاي دشداخقت تقٸ ديٰاٳ٤قاساٱ، ػقاصٳذ٧اٱ ٵ      ؿش٣ت ٯٶسد تإييذ خضاٳٸ

ش٣ت ٵاسيض ٵ تشاي ٟشاسدادٹاي تؼقٺيالت  ٹاي خاسي ٵ تٔٺذات اسصي ؿ ٣ٴٴذ٧اٱ ٯٶاد ٵ تدٺيضات ٯشتٶى تٸ ًشٙ ٟشاسداد ٵ ٹضيٴٸ ٓشهٸ

 ٯا٫ي خاسخي تٶتيٞ ٳٰايذ.

 داياٱ دس ٯٶُٜٴذ دتشٵؿيٰي ؿش٣تٺاي ٵ داخ٬ي ٳٜت دااليؾ ؿش٣تٺاي ٵ ايشاٱ ٳٜتي ٹاي ٛشآٵسدٷ دخؾ ٵ دااليؾ ٯ٬ي ؿش٣ت -ج          

ٹقاي ؿقش٣تٺاي دتشٵؿقيٰي تحقٶي٬ي تقٸ       آٵسدٷٛقش  ٯٔاد٩ خٶسا١ ٹٰ ٴيٲ ٵ خٶد دسياٛتي ٧اصي ٯئاٳات ٵ خا٭ ٳٜت خٶسا١ تٺاي ٯاٷ ٹش

 داسي ٣٪ ٣ـٶس ٵاسيض ٳٰايٴذ. ( تٴذ )ا٫ٚ( ايٲ ٯادٷ ٯحاػثٸ ٵ تٸ خضاٳٸ2ؿش٣ت ٯ٬ي دااليؾ ٵ دخؾ سا تٸ ٟيٰت ٯز٣ٶس دس خضء)

ا ٵ ؿقش٣تٺاي  دااليـق٨اٹٺ  خقٶسا١  تٺاي اص دٵ٫ت ػٺٮ تٸ ٯشتٶى ٵخٶٷ اػت ٯ٬٤ٚ ستي، ري تاتٔٸ ؿش٣تٺاي ًشيٞ اص ٳٜت ٵصاست          

داسي ٣ق٪   داسي ٣٪ ٣ـٶس ٵاسيض ٳٰايذ. دس كٶست ٓذ٭ ٵاسيض، دس دايقاٱ ٹقش ٯقاٷ خضاٳقٸ     دػتي دتشٵؿيٰي سا ٵكٶ٩ ٵ ٯاٹاٳٸ تٸ خضاٳٸ داييٲ

٣ٴقذ. دس كقٶست    ا٫حؼاب تشداؿت ٯي كٶست ٬ٓي ٣ـٶس ٯثا٫ٖ ٯشتٶى تٸ ٯاٷ ٟث٪ سا اص حؼاتٺاي ؿش٣تٺاي دااليؾ ٵ دخؾ ٵ دتشٵؿيٰي تٸ

داسي ٣ق٪   داسي ٣ق٪ ٣ـقٶس، ٵصاست اٯقٶس اٟتلقادي ٵ داسايي)خضاٳقٸ      ٹا تٸ حؼاب خضاٳقٸ  يض تٺاي خٶسا١ دااليـ٨اٹٺا ٵ دتشٵؿيٰيٓذ٭ ٵاس

داسي ٣٪ ٣ـقٶس   ٣ـٶس( ٯ٬٤ٚ اػت تا آال٭ ٵصاست ٳٜت سؤػاً ٳؼثت تٸ تشداؿت اص حؼاب ؿش٣تٺاي تذٹ٤اس ٵ ٵاسيض آٱ تٸ حؼاب خضاٳٸ

 اٟذا٭ ٣ٴذ.

ٯٴِٶس توٰيٲ ٵكٶ٩ ٓٶايذ حاك٪ اص ٛشٵؽ ٳٜت خٶسا١ دااليـ٨اٹٺا ٵ ؿقش٣تٺاي دتشٵؿقيٰي، ٵصاست ٳٜقت اص ًشيقٞ      تٸ -تثلشٷ          

ستي، ٳٜت خٶسا١ ٵاحذٹاي دااليـقي ٵ دتشٵؿقيٰي سا اص ًشيقٞ ٧ـقايؾ آتثقاسات اػقٴادي سيقا٫ي ٵ يقا اسصي تقٸ           ؿش٣ت دٵ٫تي تاتٔٸ ري

 ٛشٵؽ خٶاٹذ سػاٳذ.

اي ؿش٣تٺاي دٵ٫تي تاتْ ٵصاست ٳٜت اص خ٬ٰٸ ًشحٺاي تيْ ٯت٠ات٪ ٣ٸ تقٸ ٯٶخقة ٟقٶاٳيٲ ٯشتقٶى،      ٺذات ػشٯايٸتٔ تقاصدشداخت - د          

ٹقاي حٰق٪ ٵ تيٰقٸ     ٹاي كذٵس ٵ ٛشٵؽ ٳٜت تقا احتؼقاب ٹضيٴقٸ    ؿٶٳذ ٵ ٹٰ ٴيٲ ٹضيٴٸ ٟث٪ ٵ تٔذ اص اخشاي ايٲ ٟاٳٶٱ ايداد ؿذٷ ٵ يا ٯي

 تاؿذ. ٓٺذٷ ؿش٣تٺاي يادؿذٷ ٯي )ػيٚ( ٵ اٳثاسداسي تٸ

 ًشحٺقاي  ٹقاي  ٯٶا٠ٛتٴاٯقٸ  اػت ٯٶُٚ ستي ري تاتٔٸ دٵ٫تي ؿش٣تٺاي ًشيٞ اص ٳٜت ٵصاست ٬ٰٓياتي، تٶدخٸ اخشاي ساػتاي دس - ٹ          

 ٯثاد٫قٸ  ٣ـقٶس  سيضي تشٳاٯٸ ٵ ٯذيشيت ػاصٯاٱ تا ٯٴاتْ، ػايش ٵ ػٴٶاتي ٹاي تٶدخٸ دس ٯٴذسج دسكذٹاي اص سا خٶد ػٺٮ ٯح٪ اص اي ػشٯايٸ

ٯاٹقٸ تقٸ ٵصاست اٯقٶس اٟتلقادي ٵ داسايقي، ػقاصٯاٱ ٯقذيشيت ٵ         ؽ ٤٬ٰٓشد تٶ٫يذ ٳٜت ٵ ٧اص سا تٸ ت٤ٜي٢ ٹش ٯيذاٱ دس ٯ٠اًْ ػقٸ ٧ضاس ٵ

 ٹاي تشٳاٯٸ ٵ تٶدخٸ ٵ ٯحاػثات ٵ اٳشطي ٯد٬غ ؿٶساي اػالٯي اسائٸ ٳٰايذ. سيضي ٣ـٶس ٵ ٣ٰيؼيٶٱ تشٳاٯٸ

  دس كٶستحؼققاب )ٟثققٶم( ٵ ٧ققاص تققا تٶخققٸ تققٸ ٯا٫يققات ٵ ٓققٶاسم ٯٴققذسج    تققشٝ آب، ٓققٶاسم ٵ اٛققضٵدٷ اسصؽ تققش ٯا٫يققات -ٵ          

تاس دس اٳتٺاي صٳديشٷ تٶ٫يذ ٵ تٶصيقْ آٳٺقا تٶػقي ؿقش٣ت ٯ٬قي       ٹاي ٵاسداتي، ٠ٛي ي٢ ٣ٴٴذ٧اٱ ٵ ٹٰ ٴيٲ ٳٜت تٶ٫يذي ٵ ٛشآٵسدٷ ٯلشٙ

ستي ٵصاست ٳٜت ٵ ؿش٣تٺاي ٧قاص اػقتاٳي ٵ    يٹاي ٳٜتي ايشاٱ )ؿش٣تٺاي دااليؾ ٳٜت( ٵ ؿش٣تٺاي دٵ٫تي تاتْ ر دااليؾ ٵ دخؾ ٛشآٵسدٷ

ستي ٵصاست ٳيشٵ ٵ ؿش٣تٺاي تٶصيْ تشٝ، آب ٵ ٛاهقالب ؿقٺشي ٵ سٵػقتايي اػقتاٳي تقش ٯثٴقاي ٟيٰقت ٛقشٵؽ داخ٬قي           ؿش٣تٺاي تاتْ ري

ٟقاٳٶٱ   (39داسي ٣ق٪ ٣ـقٶس ٵاسيقض ٵ ٓقٶاسم ًثقٞ ٯقادٷ)       ؿٶد. ٯا٫يات ٯضتٶس تٸ حؼاب دسآٯذ ٰٓٶٯي ٳضد خضاٳقٸ  ٯحاػثٸ ٵ دسياٛت ٯي

٧شدد. ٯثٴاي ٟيٰت ٛشٵؽ تشاي  تا اكالحات تٔذي آٱ تٶػي ػاصٯاٱ اٯٶس ٯا٫ياتي ٣ـٶس ٵاسيض ٯي 1387ٯا٫يات تش اسصؽ اٛضٵدٷ ٯلٶب 



٣ٴٴقذٷ ٳٺقائي دس    ( ٟاٳٶٱ ٯا٫يات تش اسصؽ اٛضٵدٷ، ٟيٰت ٛشٵؽ ٛشآٵسدٷ تٸ ٯلش38ٙ( ٯادٷ)1ٯحاػثٸ ٓٶاسم آاليٴذ٧ي ٯٶهٶّ تثلشٷ)

 االيـ٨اٹٺا ٵ ٵاحذٹاي دتشٵؿيٰي آاليٴذٷ ٳيض ٯـٰٶ٩ دشداخت ٓٶاسم آاليٴذ٧ي ٹؼتٴذ.داخ٪ ٣ـٶس اػت. د

ٚ  ٳيقشٵ  ٵصاست. تاؿقٴذ  ٯقي  ٯٔاٙ تشٝ ٓٶاسم دشداخت اص ٣ـاٵسصي هاٹٺاي ٵ سٵػتايي خاٳ٨ي ٯـتش٣اٱ            ٟثقٶم  دس اػقت  ٯٶُق

 .ٳٰايذ آٰا٩ سا آٱ تشٝ، ٯشتٶًٸ

%( آٱ تشاػقاع  100ٹا ، دسآٯذ دٵ٫ت ٳثٶدٷ ٵ كذدسكقذ )  ٹا ٵ دٹياسي ٶاٱ ٓٶاسم ػٺٮ ؿٺشداسيٓٴ تٸ ٵاسيضي ٵخٶٷ -1 تثلشٷ          

 ؿٶد. ستي ٵاسيض ٯي كٶست ٯاٹاٳٸ تٸ حؼاتٺاي ري اح٤ا٭ ٟاٳٶٱ ٯا٫يات تش اسصؽ اٛضٵدٷ تٸ

ٹقا ٵ   ؽ ٵكقٶ٩ دسآٯقذ، دسيقاٛتي   ٧قضاس  تشتيقة،  تٸ ٯ٬٤ٜٴذ ٣ـٶس ٵصاست ٵ ٣ـٶس ٣٪ داسي خضاٳٸ ٯا٫ياتي، اٯٶس ػاصٯاٱ -2 تثلشٷ          

ٹاي اٟتلادي ، تشٳاٯٸ ٵ تٶدخقٸ ٵ ٯحاػقثات ٵ ؿقٶساٹا ٵ     ٤٬ٰٓشد ٯٶهٶّ ايٲ تٴذ سا دس ٯ٠اًْ ػٸ ٯاٹٸ تٸ ؿٶساي ٓا٫ي اػتاٳٺا ٵ ٣ٰيؼيٶٱ

 اٯٶس داخ٬ي ٣ـٶس ٯد٬غ ؿٶساي اػالٯي اسائٸ ٣ٴٴذ.

ا٫ي ٵ اسصي خقٶد سا تقٸ حؼقاتٺاي ٯتٰش٣قض ٵخقٶٷ سيقا٫ي ٵ اسصي ٣قٸ اص        سي دسآٯذٹاي ٯ٬٤ٜٴذ ٳٜت ٵصاست تاتْ دٵ٫تي ؿش٣تٺاي -ص          

 ؿٶد، ٵاسيض ٣ٴٴذ. داسي ٣٪ ٣ـٶس تٸ ٳا٭ آٳٺا ٳضد تاٳ٢ ٯش٣ضي خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ اٛتتاح ٯي ًشيٞ خضاٳٸ

ًشيقٞ ؿقش٣ت دٵ٫تقي تاتٔقٸ      اص ٳٜقت  ٵصاست تا ٣ـٶس ٣٪ داسي خضاٳٸ حؼاب تؼٶيٸ ػاصٵ٣اس ؿاٯ٪ ٯادٷ ايٲ اخشائي ٳاٯٸ آييٲ -ح          

ستي ٵ ٹٰ ٴيٲ ٟشاسدادي ٣ٸ ٵصاست ٳٜت تٸ ٳٰايٴذ٧ي اص ًشٙ دٵ٫ت تا ؿش٣ت ٯضتٶس دس هٺاسهٶب ٯٜاد ايٲ ٯادٷ تشاي ٬ٰٓيات ٳٜت،  ري

لادي ٹاي ٳٜت، اٯٶس اٟت ديـٴٺاد ٯـتش١ ٵصاستخاٳٸ ٣ٴذ، ُشٙ ٯذت ػٸ ٯاٷ اص تاسيخ تلٶية ايٲ ٟاٳٶٱ تٸ ٧اص، دااليؾ ٵ دخؾ ٯٴ٠ٔذ ٯي

ٹقاي حؼقاتذاسي الص٭ تقٸ ٳحقٶي ٣قٸ آتقاس        سػذ. دػتٶسا٫ٰٔ٪ ٵصيشاٱ ٯي تلٶية ٹيإت سيضي ٣ـٶس تٸ ٵ داسايي ٵ ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ

ستي ٵصاست ٳٜت اٳ٤ٔاع داؿقتٸ   تٶ٫يذ ٵ ٛشٵؽ ٳٜت خا٭ ٵ ٯئاٳات ٧اصي دس دٛاتش ٟاٳٶٳي ٵ حؼاب ػٶد ٵ صياٱ ؿش٣تٺاي دٵ٫تي تاتْ ري

 ؿٶد. ٳٜت ٵ تإييذ ٵصاست اٯٶس اٟتلادي ٵ داسايي تٺيٸ ٵ اتالٕ ٯي  د ٵصاستديـٴٺا تاؿذ تٸ

 .ؿٶد ٯي ٳؼخ اػالٯي اٳ٠الب ؿٶساي 5/10/1358 ٯلٶب ٣ـٶس ٣٪ 1358 ػا٩ تٶدخٸ ٟاٳٶٳي اليحٸ دائٰي( 38)تثلشٷ -ى          

( ٟقاٳٶٱ اػاػقي، ػقٺٮ    44اي ٬٣ي اك٪ هٺق٪ ٵ هٺقاس٭)  ػياػتٺ اخشاي ٟاٳٶٱ سٓايت ٵ الص٭ تذاتيش اتخار تا اػت ٯ٬٤ٚ دٵ٫ت -ي          

تشداؿت ايشاٱ اص ٳٜت خا٭، ٯئاٳات ٧اصي ٵ ٧اص اص ٯخاصٱ ٯـتش١ سا تا دٷ ػقا٩ آيٴقذٷ اص صٯقاٱ تلقٶية ايقٲ ٟقاٳٶٱ حقذاٟ٪ تقٸ ٯيقضاٱ          

دتشٵؿيٰي سا تٸ تشداؿت ٣ـٶسٹاي داساي ٯخاصٱ ٯـتش١ تشػاٳذ. ٹٰ ٴيٲ دٵ٫ت ٯ٬٤ٚ اػت ًي ٯذت ٯز٣ٶس ُشٛيت تٶ٫يذ ٯحلٶالت 

حذاٟ٪ ي٤لذ ٯي٬يٶٱ تٲ دس ػا٩ ٵ ُشٛيت دااليؾ ٳٜت خا٭ ٵ ٯئاٳات ٧اصي دس داخق٪ ٣ـقٶس سا تقٸ حقذاٟ٪ دقٴح ٯي٬يقٶٱ تـق٤ٸ دس سٵص        

 اٛضايؾ دٹذ.

تٺاي ؿقش٣  ػقٶي  اص تحقٶي٬ي  اٛضٵدٳي ٯٶاد ٵ ٳٜتي ٹاي ٛشآٵسدٷ ؿاٯ٪ ٹٶايي ػٶخت ٵ اك٬ي ٛشآٵسدٷ دٴح ٟيٰت ا٫تٜاٵت ٯاتٸ -١          

٣ٴٴذ٧اٱ داخ٬ي تا ٟيٰت كادساتي يا ٵاسداتقي   ٯلشٙ دتشٵؿيٰي تٸ ؿش٣تٺاي اك٬ي ٵ ٛشٓي تاتٔٸ ٵصاست ٳٜت ٵ ٧اص ًثئي ٛشٵختٸ ؿذٷ تٸ

خقا٭ ٯٔقاد٩ آٳٺقا ٵ تٶصيقْ، ٛقشٵؽ، ٯا٫يقات ٵ ٓقٶاسم          ٹقا ٵ ٳٜقت   ٹاي اٳت٠ا٩ داخ٬ي ٛشآٵسدٷ ٓالٵٷ ٹضيٴٸ ٹا حؼة ٯٶسد تٸ ايٲ ٛشآٵسدٷ

ٳٜت ٵ ٧اص تٸ حؼاب تذٹ٤اس ؿش٣تٺاي اك٬ي ٵ ٛشٓي تاتٔٸ ٵصاست ٳٜت   ٯا٫يات تشاسصؽ اٛضٵدٷ دس دٛاتش ؿش٣تٺاي دااليؾٯٶهٶّ ٟاٳٶٱ 

داسي ٣٪ ٣ـقٶس   ؿٶد. ٯٔاد٩ ايٲ سٟٮ دس خضاٳٸ داسي ٣٪ ٣ـٶس( ٳيض تثت ٯي ٧شدد ٵ اص آٱ ًشيٞ دس تذٹ٤اس حؼاب دٵ٫ت )خضاٳٸ تثت ٯي



كٶست ٯؼت٠٪ تٶػي ؿش٣ت ٯقز٣ٶس دس   ٛشٓي تاتٔٸ ٵصاست ٳٜت، ٯٴِٶس ٵ ٤٬ٰٓشد ٯا٫ي ايٲ تٴقذ تٸ تٸ حؼاب تؼتاٳ٤اس ؿش٣تٺاي اك٬ي ٵ

ٹقاي ٳٜقت ٵ    ٯاٹٸ اص داياٱ تيشٯاٷ دغ اص ٧ضاسؽ ػاصٯاٱ حؼاتشػي تا تإييذ ٣اس٧شٵٹي ٯتـ٤٪ اص ٳٰايٴقذ٧اٱ ٵصاستخاٳقٸ   ٯ٠اًْ صٯاٳي ػٸ

٧قشدد ٵ تؼقٶيٸ    داسي ٣٪ ٣ـٶس تؼٶيٸ ٯي ا٫حؼاب تا خضاٳٸ كٶست ٬ٓي ٣ـٶس تٸ سيضي اٯٶس اٟتلادي ٵ داسايي ٵ ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ

 ؿٶد. حؼاب ٳٺائي ٛيضي٤ي ٵ ٯا٫ي حذا٣ثش تا داياٱ تيشٯاٷ ػا٩ تٔذ اٳدا٭ ٯي

ؿذٷ ٯلٶب ٯداٯْ ٰٓٶٯي ٯٶهقٶّ ٛلق٪ ؿـقٮ ٟقاٳٶٱ اخقشاي       دزيش ٯ٬٤ٜٴذ ػٶد ػٺا٭ ٓذا٫ت ت٠ؼيٮ ؿش٣تٺاي ػشٯايٸ -2ٯادٷ           

( ٟاٳٶٱ اػاػي سا تا تؼٶيٸ حؼقاب ٣اٯق٪ اٟؼقاى اص صٯقاٱ تلقٶية ٟقاٳٶٱ يادؿقذٷ تقٸ ػقاصٯاٱ          44ٹاي ٬٣ي اك٪ هٺ٪ ٵ هٺاس٭ ) تػياػ

تٶاٳذ خٺقت ٵكقٶ٩ ػقٶد ػقٺا٭ ٯٶهقٶّ ايقٲ ٯقادٷ ٵ ػقايش اٟؼقاى ٯٔقٶٝ ؿقش٣تٺاي             ػاصي دشداخت ٳٰايٴذ. ػاصٯاٱ ٯز٣ٶس ٯي خلٶكي

اٟذا٭ ٳٰايذ. اخشائيات ػقاصٯاٱ اٯقٶس ٯا٫يقاتي ٣ـقٶس ٯٶُقٚ       1366ٰٓٶٯي ٣ـٶس ٯلٶب ( ٟاٳٶٱ ٯحاػثات 48ٵا٧زاسؿذٷ اص ًشيٞ ٯادٷ)

 ػاصي ٹ٤ٰاسي ٣ٴذ. اػت خاسج اص ٳٶتت دسخلٶف ٵكٶ٩ ايٲ اٟؼاى تا ػاصٯاٱ خلٶكي

( 18)ٯقادٷ ( 3ٟاٳٶٱ ٯذيشيت خذٯات ٣ـٶسي ٵ ؿقش٣تٺاي دٵ٫تقي ٯٶهقٶّ تٴقذ)    ( 5ٵ )( 4ؿش٣تٺاي دٵ٫تي ٯٶهٶّ ٯٶاد ) -3ٯادٷ           

اي ؿقاٯ٪   ٹاي دٵ٫تي ٵ ػقاصٯاٳٺاي تٶػقٔٸ   ( ٟاٳٶٱ اػاػي، تٸ اػتثٴاي تاٳ٤ٺا ٵ تيٰٸ44ٵ هٺاس٭ )  ٹاي ٬٣ي اك٪ هٺ٪ ٟاٳٶٱ اخشاي ػياػت

ػاصٯاٱ ٧ؼتشؽ ٵ ٳٶػاصي كٴايْ ايشاٱ، ػاصٯاٱ تٶػٔٸ ٵ ٳٶػاصي ٯٔادٱ ٵ كٴايْ ٯٔقذٳي ايقشاٱ، ػقاصٯاٱ كقٴايْ ٣ٶهق٢ ٵ ؿقٺش٣ٺاي       

( 76ٵ )( 39، )(31ستي ٵ ؿش٣ت ؿٺش٣ٺاي ٣ـاٵسصي، ٯـٰٶ٩ ٯ٠شسات ٯقٶاد)  ت ٳٜت اص ًشيٞ ؿش٣ت دٵ٫تي تاتٔٸ ريكٴٔتي ايشاٱ، ٵصاس

ؿقذٷ اص ػقٶي    تاؿٴذ ٵ تٰقا٭ دسآٯقذٹاي حاكق٪ اص ٛقشٵؽ ٣قاال ٵ خقذٯات آٳٺقا تقٸ حؼقاتٺاي ٯٔشٛقي           ٟاٳٶٱ ٯحاػثات ٰٓٶٯي ٣ـٶس ٯي

ٟقاٳٶٱ  ( ٤76ا٭ ٵ ٯ٠شسات ٟاٳٶٳي ٯشتٶى ٹضيٴٸ ؿٶد. ٓقذ٭ سٓايقت ٯٜقاد ٯقادٷ)    ٯٶسد ًثٞ اح ؿٶد تا حؼة داسي ٣٪ ٣ـٶس ٵاسيض ٯي خضاٳٸ

ٯحاػثات ٰٓٶٯي ٣ـٶس دس ٯٶسد حؼاتٺايي ٣ٸ خالٙ ٯ٠شسات ٯز٣ٶس ٧ـايؾ ياٛتٸ اػت، تلشٙ ٗيشٟاٳٶٳي دس اٯقٶا٩ ٰٓقٶٯي ٯحؼقٶب    

 ؿٶد. ٯي

ٳؼثت تٸ تؼقتٲ حؼقاتٺايي ٣قٸ خقالٙ ٯ٠قشسات ٯقز٣ٶس        ٯٶُٜٴذ ٣ـٶس ٣٪ داسي خضاٳٸ ٵ ٯش٣ضي تاٳ٢ آال٭ حؼة ٓاٯ٪ تاٳ٤ٺاي          

 اٳذ، اٟذا٭ ٣ٴٴذ. اٛتتاح ؿذٷ

( ٟاٳٶٱ ٯذيشيت خذٯات ٣ـٶسي ٵ تاٳ٤ٺا ٣ٸ دس تٶدخٸ ٣٪ ٣ـٶس تشاي آٳٺقا ػقٶد   ٬٣5يٸ ؿش٣تٺاي دٵ٫تي ٯٶهٶّ ٯادٷ ) -4ٯادٷ           

كٶست ي٢ دٵاصدٹٮ دس ٹش ٯقاٷ   ٬ٓي ا٫حؼاب تٶدخٸ ٯلٶب تٸؿٶد ٯٶُٚ تٸ ٵاسيض ٯا٫يات ٬ٓي ا٫حؼاب ٵ ػٶد ػٺا٭  تيٴي ٯي ٵيظٷ ديؾ

ا٫حؼقاب ٵ يق٢    كقٶست ٬ٓقي   ؿٶد دس كٶست ٓذ٭ ٵاسيض ٯا٫يات ٵ ػٶد ػقٺا٭ دٵ٫قت تقٸ    داسي ٣٪ ٣ـٶس اخاصٷ دادٷ ٯي تاؿٴذ. تٸ خضاٳٸ ٯي

ؿقش٣تٺاي دٵ٫تقي ٵ تاٳ٤ٺقا، اص     دٵاصدٹٮ، ٓٶاسم ٵ ٯا٫يات تشاسصؽ اٛضٵدٷ )تشاػاع آال٭ ػاصٯاٱ اٯٶس ٯا٫ياتي ٣ـٶس( تٶػقي ٹشيق٢ اص  

داسي ٣٪ ٣ـٶس تشداؿت ٵ ٯا٫يات ٵ ػٶد ػٺا٭ سا تٸ حؼاب دسآٯقذٹاي ٰٓقٶٯي ٣ـقٶس ٵ ٓقٶاسم سا تقٸ       ٯٶخٶدي حؼاب آٳٺا ٳضد خضاٳٸ

ٹا ٵ حؼاب تٰش٣ض ٵخٶٷ تٸ ٳا٭ ٵصاست ٣ـٶس حؼة ٯٶسد ٵاسيض ٳٰايذ. تؼٶيٸ حؼاب ٌٟٔي دٵ٫ت تشٯثٴاي كٶستٺاي  حؼاتٺاي ؿٺشداسي

( ٟقاٳٶٱ ٯقذيشيت خقذٯات ٣ـقٶسي ٣قٸ      5ؿذٷ ٵ ٯلٶب ٯدْٰ ٰٓٶٯي اٳدا٭ خٶاٹذ ؿذ. ؿش٣تٺاي دٵ٫تي ٯٶهقٶّ ٯقادٷ )   ٫ي حؼاتشػيٯا

ٟؼٰتي اص ػٺا٭ آٳٺا ٯت٬ٔٞ تٸ تخؾ ٗيشدٵ٫تي اػت، تٸ تٴاػة ٯيضاٱ ػٺا٭ تخؾ ٗيشدٵ٫تي، ٯـٰٶ٩ دشداخت ٵخقٶٷ ٯٶهقٶّ ايقٲ ٯقادٷ     

 ٵ اكالحات تٔذي آٱ اػت. 1366ا٭ ٯشتٶى ٵ ٯ٠شس دس ٟاٳٶٱ ٯا٫ياتٺاي ٯؼت٠يٮ ٯلٶب ػا٩ تاؿٴذ. ٵكٶ٩ ٯثا٫ٖ يادؿذٷ تاتْ اح٤ ٳٰي



ؿٶد، ٵاحذٹاي خقذٯاتي ٵ سٛقاٹي    ( ٟاٳٶٱ ٯذيشيت خذٯات ٣ـٶسي اخاصٷ دادٷ ٯي5تٸ دػت٨اٹٺاي اخشائي ٯٶهٶّ ٯادٷ ) -5ٯادٷ           

ٯضايقذٷ تقٸ اؿقخاف كقاحة كقالحيت تخـقٺاي خلٶكقي، تٔقاٵٳي،          ٹاي ٛشٹٴ٨ي، ٹٴشي ٵ ٯاصاد ٵسصؿي سا اص ًشيٞ تش٧قضاسي  ٵ ٯدتْٰ

ٹاي ٵسصؿي،  ٹا تا اٵ٫ٶيت تخؾ تٔاٵٳي دس ؿشايي تشاتش ٵ دس اٯا٣ٲ ٵسصؿي دس ؿشايي ٯؼاٵي تا اٵ٫ٶيت ٛذساػيٶٱ ٹا ٵ دٹياسي ؿٺشداسي

است تقش ٣قاستشي ٵ اػقتاٳذاسدٹاي    كقٶست اخقاسٷ ٵا٧قزاس ٳٰايقذ. ٳِق      ٹاي ٯ٠اٵٯت تؼيح ٵ ٹيإتٺقاي ٵسصؿقي اػقتاٳي ٵ ؿٺشػقتاٳي تقٸ      سدٷ

 دػقت٨اٷ  ٓٺقذٷ  تقش  ٯاتيٲ ٛي ٟشاسداد اص تخـي ٓٴٶاٱ تٸ ٣ٴٴذٷ ٯلشٙ سػاٳي ايٲ ٯاػؼات ٵ ٹٰ ٴيٲ سٓايت ح٠ٶٝ تشداسي ٵ خذٯات تٺشٷ

ٸ كقٶست  تق  ػقٴٶاتي  تٶدخٸ ٟٶاٳيٲ دس ٣ٸ اي ٹضيٴٸ -دسآٯذ سديٜٺاي تشاػاع ٯادٷ ايٲ اخشاي اص حاك٪ ٵخٶٷ ٯٔاد٩. اػت ٯشتٶى اخشائي

ياتذ تا دس ٟا٫قة ٯثاد٫قٸ ٯٶا٠ٛتٴاٯقٸ تقا ػقاصٯاٱ       ستي ٯ٬ي يا اػتاٳي اختلاف ٯي    ؿٶد، تٸ دػت٨اٹٺاي اخشائي ري تيٴي ٯي ٯ٬ي يا اػتاٳي ديؾ

 سيضي ٣ـٶس ٹضيٴٸ ؿٶد. ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ

داسي ٣ق٪ ٣ـقٶس،    تٸ دسآٯذٹاي ٰٓٶٯي ٳقضد خضاٳقٸ   تٺا اخاسٷ ٵخٶٷ ٵاسيض ٵ تٔييٲ ٵا٧زاسي، ٳحٶٷ ؿاٯ٪ ٯادٷ ايٲ اخشائي ٳاٯٸ آييٲ          

    ٙ ديـقٴٺاد ٵصاست اٯقٶس اٟتلقادي ٵ داسايقي ٵ ػقاصٯاٱ ٯقذيشيت ٵ        ٣ٴٴقذ٧اٱ تقا    ٳحٶٷ تٔييٲ كالحيت ؿش٣تٺا ٵ اسائقٸ خقذٯات تقٸ ٯلقش

 سػذ. ٵصيشاٱ ٯي  تلٶية ٹيإت سيضي ٣ـٶس تٸ تشٳاٯٸ

ؿٶد دس كٶست ٳياص تٸ ت٘ييقش ٯحق٪    ٵ ٵاحذٹاي تاتْ آٳٺا دس اػتاٳٺا، اخاصٷ دادٷ ٯيٹا ٵ ٯاػؼات دٵ٫تي ٯ٬ي  تٸ ٵصاستخاٳٸ -6ٯادٷ           

يا هشٵست تثذي٪ تٸ احؼٲ، دسخٶاػت ت٘ييش ٣استشي اٯٶا٩ ٗيشٯٴ٠ٶ٩ خٶد سا تا ٹٰاٹٴ٨ي ٵصاست اٯٶس اٟتلادي ٵ داسايي ٵ ٵاحذٹاي تاتْ 

ٵ  1351يغ ؿقٶساي ٓقا٫ي ؿٺشػقاصي ٵ ٯٰٔقاسي ايقشاٱ ٯلقٶب       ( ٟقاٳٶٱ تإػق  5اػتاٳي حؼة ٯٶسد تٸ دتيشخاٳٸ ٣ٰيؼيٶٱ ٯٶهٶّ ٯادٷ)

ستي اسػا٩ ٣ٴٴذ. ٣ٰيؼيٶٱ ٯٶُٚ اػت دس كقٶست ٓقذ٭ ٯ٘قايشت تقا ًشحٺقاي تٶػقٔٸ        ٹاي ري اكالحات تٔذي آٱ دس ٹش ي٢ اص اػتاٱ

ٯحق٪ ٵ اٯقال١   ( ُشٙ ٯذت ي٢ ٯاٷ دغ اص تاسيخ تحٶي٪ دسخٶاػت، تا تشسػقي ٯٶٟٔيقت   5ؿٺشي تا تـخيق دتيشخاٳٸ ٣ٰيؼيٶٱ ٯادٷ )

ٹٰدٶاس ٵ سٓايت هٶاتي ٟاٳٶٳي، ٳؼثت تٸ كذٵس ٯدٶص ت٘ييش ٣استشي دقغ اص دػقتٶس دشداخقت ٓقٶاسم ٟقاٳٶٳي تٶػقي دػقت٨اٷ اٟقذا٭ ٵ         

 ٯلٶتٸ ٣ٰيؼيٶٱ سا تٸ دػت٨اٷ ٯت٠اهي اتالٕ ٳٰايذ.

 ٵ اٟتلادي اٯٶس ٵ ٣ـٶس ٹاي ٵصاستخاٳٸ تٸ سا آٱ ٤٬ٰٓشد تاس ي٢ ٯاٷ ػٸ ٹش ٵ ٳِاست ح٤ٮ ايٲ اخشاي حؼٲ تش ٯٶُٜٴذ اػتاٳذاساٱ          

 دػقت٨اٹٺا  ايقٲ . ٣ٴٴقذ  ٧قضاسؽ  ٹقا  اػقتاٱ  اص ٹشيق٢  اػتاٱ تٶػٔٸ ٵ سيضي تشٳاٯٸ ؿٶساي ٵ ٣ـٶس سيضي تشٳاٯٸ ٵ ٯذيشيت ػاصٯاٱ داسايي،

داسي ٣٪ ٣ـقٶس ٵاسيقض ٳٰايٴقذ.     ٛشٵؽ اٯال١ ٯز٣ٶس اص ًشيٞ ٯضايذٷ ٰٓٶٯي، ٵخٶٷ حاك٬ٸ سا تٸ دسآٯذ ٰٓٶٯي ٳضد خضاٳٸ اص دغ ٯٶُٜٴذ

سيقضي ٣ـقٶس،    داسي ٣٪ ٣ـٶس ٯ٬٤ٚ اػت ي٢ ٹٜتٸ دغ اص ٯثاد٫ٸ ٯٶا٠ٛتٴاٯٸ ٵ اتالٕ تخليق اص ػٶي ػقاصٯاٱ ٯقذيشيت ٵ تشٳاٯقٸ    خضاٳٸ

ستي ٟقشاس دٹقذ تقا كقشٙ خقاي٨ضيٴي       ات ٯٴذسج دس تٶدخٸ ػٴٶاتي دس اختياس دػت٨اٷ اخشائي ريٯٔاد٩ ٵخٶٷ ٵاسيضؿذٷ سا دس ػ٠ٚ آتثاس

تٰا٭ ٯلقٶب دس ٹٰقاٱ ؿٺشػقتاٱ ٵ     اي ٳيٰٸ ٹاي ػشٯايٸ ( ايٲ ٟاٳٶٱ يا ت٤ٰي٪ ًشحٺاي ت٢٬ٰ داسايي23ؿذٷ تا سٓايت ٯادٷ) ٯ٢٬ ٛشٵختٸ

 دس ػ٠ٚ دسآٯذ حاك٬ٸ ٳٰايذ.

ٵ اكقالحات   1387( ٟاٳٶٱ ػاٯاٳذٹي ٵ حٰايت اص تٶ٫يذ ٵ ٓشهٸ ٯؼ٤ٲ ٯلقٶب  8ػاصٯاٳي ٯٶهٶّ ٯادٷ) ٯٴاص٩ ٵا٧زاسي -تثلشٷ          

 تاؿذ. تٔذي آٱ اص ؿٰٶ٩ ايٲ ح٤ٮ ٯؼتثٴي ٯي



ٯٴِقٶس تقإٯيٲ    ستقي، تقٸ   ديـقٴٺاد دػقت٨اٷ اخشائقي ري    ؿقٶد تقٸ   سيضي ٣ـقٶس اخقاصٷ دادٷ ٯقي    تٸ ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ -7ٯادٷ           

خايي آتثاسات ًشحٺقاي   ٣ٴٴذ، ٳؼثت تٸ خاتٸ سيا٫ي ًشحٺايي ٣ٸ اص ٯٴاتْ تؼٺيالت تإٯيٲ ٯا٫ي خاسخي)ٛايٴاٳغ( اػتٜادٷ ٯي دشداخت ديؾ

 ستي اٟذا٭ ٳٰايذ. %( آتثاس ٹش ًشح دس ٹش دػت٨اٷ ٵ دس ٟا٫ة ٛل٪ ري30دسكذ ) اي ٵ ٣اٹؾ تا ػ٠ٚ ػي ٹاي ػشٯايٸ ت٢٬ٰ داسايي

ٯٴِقٶس كقذٵس هقٰاٳتٴاٯٸ يقا تقإٯيٲ ٳ٠قذيٴ٨ي تقشاي         ؿٶد تا سٓايت ٟٶاٳيٲ ٯشتٶى تٸ ػٔٸ ٯ٬ي اخاصٷ دادٷ ٯيتٸ كٴذٵٝ تٶ -8ٯادٷ           

ؿٶٳذ ٵ يا ؿقش٣تٺايي ٣قٸ ٯٶٛقٞ تقٸ كقذٵس       ٹاي خاسخي تشٳذٷ ٯي دشداخت ٵ تدٺيض ٣اس٧اٷ ديٰاٳ٤اساٱ خلٶكي ايشاٳي ٣ٸ دس ٯٴاٟلٸ ديؾ

 ٧زاسي اسصي ٳٰايذ. داخ٪ ٵ خاسج ػپشدٷؿٶٳذ، دس تاٳ٤ٺاي  ٣اال يا خذٯات ٛٴي ٯٺٴذػي ٯي

ؿٶد تقا تلقٶية ٹيقإت ٵصيقشاٱ دسكقذي اص دسآٯقذٹاي حاكق٪ اص         تٸ ٵصاست استثاًات ٵ ٛٴاٵسي اًالٓات اخاصٷ دادٷ ٯي -9ٯادٷ           

اٵ٫ٶيقت سٵػقتايي ٵ   ٹقاي خقذٯات ٰٓقٶٯي اخثقاسي ٵ دايقٸ تقا        ت٤ا٫يٚ ٯ٠شس دس دشٵاٳٸ ٣اسٵسٹا )ادشاتٶسٹا( سا خٺت تح٠ٞ اٹذاٙ ٵ تشٳاٯٸ

ٹضيٴٸ ٵ دس كٶست ٫ضٵ٭ تا  -كٶست دسآٯذ ؿذٷ دس ٟٶاٳيٲ تٶدخٸ ػٴٶاتي تٸ تيٴي ؿٺشٹاي صيش دٷ ٹضاس ٳٜش خٰٔيت اص ٯح٪ سديٜٺاي ديؾ

ٯٴِٶس تح٠ٞ اٹذاٙ ايٲ ٯادٷ ٵ تٶػٔٸ تخقؾ استثاًقات ٵ ٛٴقاٵسي اًالٓقات ٵ تح٠قٞ       ٯلشٙ تشػاٳذ. تٸ  اػتٜادٷ اص ٯـاس٣ت ادشاتٶسٹا تٸ

اي ٵ  ؿٶد ٯٴاتْ يادؿذٷ سا تقش اػقاع ٯٜقاد ٯٶا٠ٛتٴاٯقٸ ٯتثاد٫قٸ دس ًشحٺقاي تٶػقٔٸ        ٵ٫ت ا٤٫تشٵٳي٢، تٸ ٵصاستخاٳٸ ٯز٣ٶس اخاصٷ دادٷ ٯيد

 ٤ٰ٣ٺاي ٛٴي ٵ آتثاسي ٹضيٴٸ ٣ٴذ.

٫تقي اخقاصٷ دادٷ   ( ٟاٳٶٱ ٯذيشيت خذٯات ٣ـٶسي تٸ خض ٳٺادٹاي ٰٓقٶٯي ٗيشدٵ 5تٸ دػت٨اٹٺاي اخشائي ٯٶهٶّ ٯادٷ) -10ٯادٷ           

سيضي ٵ تٶػٔٸ اػتاٱ خٶد سا تقش اػقاع    تٰا٭ دٵ٫تي ٯٴذسج دس ٟٶاٳيٲ تٶدخٸ ػٴٶاتي ٵ يا ٯلٶب ؿٶساي تشٳاٯٸ ٹاي ٳيٰٸ ؿٶد ٣ٸ دشٵطٷ ٯي

شيٲ سػقذ، تقا اػقتٜادٷ اص ٯـقاس٣ت خي ق      ٵصيشاٱ ٯي تلٶية ٹيإت  سيضي ٣ـٶس تٸ ديـٴٺاد ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ اخشائي ٣ٸ تٸ  ٳاٯٸ آييٲ

 ت٤ٰي٪ ٳٰايٴذ.

اي ٰٓ٪ ٣ٴٴذ تا هقٰٲ   ٹيإتٺاي اٯٴاي داٳـ٨اٹٺا ٵ ٯاػؼات آٯٶصؽ ٓا٫ي ٵ دظٵٹـي ٯٶُٜٴذ دس ٯلٶتات خٶد تٸ ٧ٶٳٸ -11ٯادٷ           

ٹاي دس اختياس داٳـ٨اٹٺا ٵ ٯاػؼات دظٵٹـقي ٵ آٯٶصؿقي، تٰقاٯي تٔٺقذات ٟقاٳٶٳي دس ػق٠ٚ ٯٴقاتْ دس         ٧يشي اص اٯ٤اٳات ٵ ُشٛيت تٺشٷ

 ٰٓ٪ آيذ. ياس تإٯيٲ ٧شدد ٵ اص ايداد تٔٺذ ٯاصاد تش ٯٴاتْ اتالٗي خ٬ٶ٧يشي تٸاخت

ؿٶد ٯث٬٘ي سا ٣قٸ ًثقٞ ٟقٶاٳيٲ     ستي اخاصٷ دادٷ ٯي ٹاي ٳٜت ٵ ٳيشٵ اص ًشيٞ ؿش٣تٺاي تاتٔٸ ري تٸ ٹش ي٢ اص ٵصاستخاٳٸ -12ٯادٷ           

٧شدد، ؤخز ٵ كشٛاً خٺت تيٰٸ خؼاسات ٯا٫ي ٵ خقاٳي آقٮ    ي تٔييٲ ٯيتٶدخٸ ػٴٶاتي دس ٟثٶم ٧اص ٵ تشٝ تشاي ٹش ٵاحذ ٯؼ٤ٶٳي ٵ تداس

ػٶصي ٵ ٯؼقٰٶٯيت ٯـقتش٣اٱ ؿقٺشي ٵ سٵػقتايي ٵ ػق٤ٶٳت٨اٹي       ٹاي دضؿ٤ي ٳاؿي اص اٳٜداس، آتؾ اص ٛٶت ٵ ٳ٠ق ٓوٶ ٵ خثشاٱ ٹضيٴٸ

 ٓـايشي ٧اص ٵ تشٝ اص ًشيٞ ؿش٣تٺاي تيٰٸ تا تش٧ضاسي ٯٴاٟلٸ اٟذا٭ ٣ٴٴذ.

ٹقا،   ٹقاي ٬ٰٓيقٸ، ٬٧ضاسٹقاي ؿقٺذا، اٯقاٯضادٷ      ٹقا، حقٶصٷ   ٹا، ٯاػؼات ٟشآٳي، داسا٠٫قشآٱ  ٛواٹاي اك٬ي ٯؼاخذ، حؼيٴيٸ -13ٯادٷ           

ٹاي ديٴي ٯلشح دس ٟاٳٶٱ اػاػي اص دشداخت ٹضيٴٸ ٯلقاسٙ ٯاٹاٳقٸ آب، ٛاهقالب، تقشٝ ٵ      ٹاي ٓا٫ٮ سٵػتاٹا ٵ اٯا٣ٲ ٯزٹثي ا٬ٟيت خاٳٸ

 ٯا٣ٲ تداسي ٵاتؼتٸ تٸ آٳٺا ٳيؼت.تاؿٴذ. ايٲ ح٤ٮ ؿاٯ٪ ا ٧اص ٯٔاٙ ٯي

ّ  خقذٯات  ٣ٴٴقذٷ  اسائقٸ  دػقت٨اٹٺاي  تقٸ  دشداخت خٺت ػٴٶاتي تٶدخٸ ٟٶاٳيٲ دس ٯز٣ٶس ٯٶاسد آتثاسات            تقإٯيٲ  ٯقادٷ  ايقٲ  ٯٶهقٶ

 .ؿٶد ٯي



ؿٶٳذ يقا دس   ٸ تٸ ٯشخلي آضا٭ ٯيؿٶد، صٳذاٳياٳي ٣ ٹا ٵ اٟذاٯات تإٯيٴي ٵ تشتيتي ٣ـٶس اخاصٷ دادٷ ٯي تٸ ػاصٯاٱ صٳذاٱ -14ٯادٷ           

ٹاي تاص، ٯاػؼات كٴٔتي، ٣ـاٵسصي ٵ خذٯاتي اؿت٘ا٩ داسٳذ ٵ ٯح٤ٶٯاٱ ٵاخذ ؿشايي سا تحت ٳِاست ٵ ٯشاٟثت ا٤٫تشٵٳي٤ي ٟقشاس   صٳذاٱ

ٴقذسج دس ٟقاٳٶٱ   ٹقاي ٯ  دٹذ. تشخٶسداسي صٳذاٳياٱ اص اٯتياص ٯز٣ٶس ٵ ٳيض كذٵس ح٤ٮ ٳِاست ٵ ٯشاٟثت ا٤٫تشٵٳي٤ي ٓالٵٷ تش ػپشدٱ تإٯيٲ

آييٲ دادسػي ٣يٜقشي ٯٴقٶى تقٸ تٶديقْ ٵتي٠قٸ تاتقت تدٺيقضات ٯشتقٶى اػقت. خؼقاسات احتٰقا٫ي ٵاسدٷ تقٸ تدٺيقضات ٯقز٣ٶس اص ٳاحيقٸ                

ٵصيقشاٱ تٔيقيٲ ٵ        ؿٶد. تٔشٛٸ اػتٜادٷ اص تدٺيقضات ٯقز٣ٶس ٹشػقا٩ تٶػقي ٹيقإت      ٹاي ٯإخٶرٷ تإٯيٲ ٯي ٣ٴٴذ٧اٱ اص ٯح٪ ٵدئٸ اػتٜادٷ

 ٧شدد. داسي ٣٪ ٣ـٶس ٵاسيض ٯي ٣ٴٴذٷ ؤخز ٵ تٸ حؼاب دسآٯذ ٰٓٶٯي ٳضد خضاٳٸ ز٣ٶس اص اػتٜادٷتٶػي ػاصٯاٱ ٯ

 ٵ ٯٴ٠قٶ٩  اٯقٶا٩  اػقتشداد  يقا  ٯح٤ٶٯيقت  تقا  ساتٌقٸ  دس ح٠ٶٟي ٯحا٣ٮ اص كادسٷ اح٤ا٭ اخشاي دس كادسٷ اح٤ا٭ تٸ ٯح٤ٶ٭ٌ -15 ٯادٷ          

ٹاي ٟاٳٶٳي ٯ٠شس، اص ٯح٪ حؼقاب ٯشتقٶى تقٸ آتثقاس دشداخقت تقذٹيٺاي ٯٔقٶٝ         ٬تٯٺ ٬٣يٸ سٓايت تا ٯؼ٬ح ٳيشٵٹاي اختياس دس ٗيشٯٴ٠ٶ٩

تاؿذ. دسكٶست ٓذ٭ ٣ٜايت ٯٶخقٶدي حؼقاب ٯقز٣ٶس،     ٟاٳٶٱ تٶدخٸ ٟات٪ تشداؿت ٯي 111100-5ٳيشٵٹاي ٯؼ٬ح ٯٶهٶّ آتثاس سديٚ 

 ٶا٩ يا حؼاب خاي٨ضيٲ اٟذا٭ ٣ٴذ.ػتاد٣٪ ٳيشٵٹاي ٯؼ٬ح ٯ٬٤ٚ اػت ُشٙ ٯذت هٺ٪ ٵ دٴح سٵص دغ اص اتالٕ ٳؼثت تٸ ٯٔشٛي اٯ

٬ٓيٸ اكق٬ي   تٸ اص ٯح٪ ػايش حؼاتٺاي ٯح٤ٶ٭ٌ تٶاٳذ ٳؼثت تٸ تٶٟيٚ ٵ تشداؿت ٯح٤ٶ٭ٌ دغ اص اٳ٠واي ٯٺ٬ت ٛٶٝ ٯشخْ ٟوائي ٯي -تثلشٷ

 اٟذا٭ ٳٰايذ.

خقٶيي دس   %( اص ٯحق٪ كقشٛٸ  10)دسكقذ    اي تقا ٯٔقاد٩ دٷ   ٹاي ػقشٯايٸ  اٛضايؾ آتثاس ٹش ي٢ اص ًشحٺاي ت٢٬ٰ داسايي -16ٯادٷ           

ديـقٴٺاد دػقت٨اٹٺاي    اي ٹش دػت٨اٷ ٯداص اػت. آٰا٩ ايٲ ح٤ٮ دس ٯٶسد آتثاسات دػت٨اٹٺا ٵ داسٳذ٧اٱ سديٚ ٯٴٶى تقٸ  آتثاسات ٹضيٴٸ

 سيضي ٣ـٶس دس ػ٠ٚ ٣٪ آتثاسات ًشح اػت. ستي ٵ تإييذ ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ ري

ٹاي ٰٓشاٳي ٣قٸ ٬ٰٓيقات اخشائقي آٱ     اي آٱ دػتٸ اص ًشحٺا ٵ دشٵطٷ ٹاي ػشٯايٸ ثاسات ت٢٬ٰ داساييآت ٳـذٷ ٯلشٙ ٵخٶٷ ٯاٳذٷ          

تٶاٳذ تا دسج دس تٶدخٸ تٸ ػا٫ٺاي تٔذ ٯٴت٠٪ ؿٶد تا تٸ ٯلشٙ ٹٰاٱ ًقشح ٵ   داياٱ ٳياٛتٸ، دس داياٱ ٹش ػا٩ ٯا٫ي دغ اص ٵاسيض تٸ خضاٳٸ ٯي

 دشٵطٷ تشػذ.

اي اػتاٳي تشاتش ٳلاب ٯٔقاٯالت   ٹاي ػشٯايٸ ٹا دس ٯٶسد ًشحٺاي ت٢٬ٰ داسايي دس اختياس ؿٶساي ٛٴي اػتاٱػ٠ٚ سيا٫ي  -17ٯادٷ           

 ؿٶد. ٯتٶػي ػاالٳٸ اكالح ٯي

اي، تٸ دػقت٨اٹٺاي اخشائقي ٯدقشي     ٹاي ػشٯايٸ ٯٴِٶس تـٶيٞ خي شيٲ تشاي ؿش٣ت دس اخشاي ًشحٺاي ت٢٬ٰ داسايي تٸ -18ٯادٷ           

اي اػقتاٳي   ػقشٯايٸ  ٹاي ( ٟٶاٳيٲ تٶدخٸ ػٴٶاتي ٵ ًشحٺاي ت٢٬ٰ داسايي1اي ٯٴذسج دس ديٶػت ؿٰاسٷ) ٹاي ػشٯايٸ ساييًشحٺاي ت٢٬ٰ دا

اي ٹقش ًقشح سا    ٹقاي ػقشٯايٸ   ؿٶد، تٰا٭ يا تخـي اص آتثاسات ت٬ٰق٢ داسايقي   ٹا اخاصٷ دادٷ ٯي سيضي ٵ تٶػٔٸ اػتاٱ ٯلٶب ؿٶساي تشٳاٯٸ

ٯٴِٶس اخشاي ٹٰاٱ ًقشح دس اختيقاس    دسياٛتي خي شيٲ اص ؿث٤ٸ تاٳ٤ي ٵ ٯاػؼات ٯا٫ي ٵ آتثاسي ٣ٸ تٸ تشاي تإٯيٲ ػٶد ٵ ٣اسٯضد تؼٺيالت

ؿقٶد ٵ   ٯٴِقٶس ٳٰايٴقذ. تؼقٺيالت آٌقائي، تٶػقي خي قشيٲ توقٰيٲ ٯقي          ٌٟٔي ٹضيٴٸ  تٸ  ٵ   ٧يشد، دشداخت ستي ٟشاس ٯي دػت٨اٷ اخشائي ري

ٯاٳقذٷ ًشحٺقاي خاتٰقٸ ياٛتقٸ، سديقٚ       ي تاصدشداخت ػٶد ٵ ٣اسٯضد تؼٺيالت تقاٟي سيضي ٣ـٶس ٯٶُٚ اػت تشا ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ

 تيٴي ٣ٴذ. تٶدخٸ ػٴٶاتي ديؾ  آتثاسي ٯـخلي سا دس ٫ٶايح



 ٯـقاس٣ت،  ٯت٠اهقي  خي قشيٲ  دقزيشؽ  ًشحٺا، ٯٶسد دس اخشائي دػت٨اٷ سػاٳي اًالّ ه٨ٶٳ٨ي تش ٯـتٰ٪ ٯادٷ ايٲ اخشائي ٳاٯٸ آييٲ          

ديـٴٺاد ػقاصٯاٱ   اسيض تؼٺيالت دسياٛتي تٶػي خي شيٲ ٵ ٯلشٙ آٳٺا تٶػي دػت٨اٷ اخشائي تشاي دشداخت تٸ ديٰاٳ٤اساٱ، تٸٵ ػاصٵ٣اسٹاي

 سػذ. ٵصيشاٱ ٯي      تلٶية ٹيإت سيضي ٣ـٶس تٸ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ

ٹقاي ٟشآٳقي    تخللقي تٶػقٔٸ ٛٔا٫يقت    ٹاي اٯٶس صٳقاٱ ٵ خاٳٶادٷ ٵ ٬ٰٓي ٵ ٛٴاٵسي سياػت خٰٺٶسي ٵ ؿقٶساي  ٯٔاٵٳت -19ٯادٷ           

ٹاي ٯٶسد ٳِقش اص ًشيقٞ دػقت٨اٹٺاي     ٹاي اخشائي خٶد سا دس ساػتاي تح٠ٞ اٹذاٙ ٵ ػياػت ؿٶساي ٓا٫ي اٳ٠الب ٛشٹٴ٨ي ٯداصٳذ ٛٔا٫يت

٭ سػقاٳٴذ.  ؿذٷ ٯشتقٶى تقٸ خقٶد دس ٟقٶاٳيٲ تٶدخقٸ ػقٴٶاتي تقٸ اٳدقا         تيٴي ٯاتيٲ اص ٯح٪ آتثاسات ديؾ اخشائي دس هٺاسهٶب تٜاٹٰٴاٯٸ ٛي

ؿٶساي تٶػٔٸ ٛشٹٴ٦ ٟشآٳي ٵ ٯٔاٵٳت اٯٶس صٳقاٱ ٵ خاٳٶادٷ ٯٶُٜٴذ ٧ضاسؽ ٤٬ٰٓشد ايٲ ٯادٷ سا اص دػت٨اٹٺاي اخشائي ري ستي ؤخقز ٵ  

 تاس تٸ ٯد٬غ ؿٶساي اػالٯي ت٠ذيٮ ٣ٴٴذ. ٹش ؿؾ ٯاٷ ي٢

٧زاساٱ آقٮ اص   ؿذٷ اص ػشٯايٸ  تحلا٫ي ٵ دؼاب تلٜيٸؿٶد، خشيذ آب اػ تٸ ٵصاست ٳيشٵ ٵ ؿش٣تٺاي تاتْ اخاصٷ دادٷ ٯي -20ٯادٷ           

ٹاي اٳت٠ا٩ آب تٶػي تخؾ ٗيشدٵ٫تي سا حؼقة   داساٱ دس تخـٺاي ٯلشٙ ٵ ٹضيٴٸ خٶيي ح٠أتٸ داخ٬ي ٵ خاسخي، آب ٯاصاد ٳاؿي اص كشٛٸ

 ٯٶسد تا ٟيٰت تٶا٠ٛي يا تا دشداخت ياساٳٸ تش اػاع دػتٶسا٫ٰٔ٪ ٯلٶب ؿٶساي اٟتلاد، توٰيٲ ٣ٴٴذ.

ػقاصي ٛشآيٴقذ تٶصيقْ ٣قاال ٵ      ٵسي ؿث٤ٸ تٶصيْ ٵ ؿٜاٙ ٯٴِٶس تٴِيٮ ٯٴاػة تاصاس، اٛضايؾ ػٌح سٟاتت، است٠اي تٺشٷ تٸ -21ٯادٷ           

٧قزاسي سا تقٸ ٣االٹقا ٵ     ( ٟاٳٶٱ اػاػي، ٟيٰت44ٵ هٺاس٭ )  خذٯات، دٵ٫ت ٯ٬٤ٚ اػت تا سٓايت ٟاٳٶٱ اخشاي ػياػت ٹاي ٬٣ي اك٪ هٺ٪

 اي ٵ هشٵسي ٯحذٵد ٣ٴذ. حلاسي ٵ ٣االٹاي اػاػي ياساٳٸخذٯات ٰٓٶٯي ٵ اٳ

 ديـقٴٺاد  تٸ خذٯات ٵ ٣االٹا ايٲ ٟيٰت ٵ ٛٺشػت ٵ ٰٓٶٯي خذٯات ٵ اٳحلاسي اػاػي، ٣االٹاي تٔييٲ ٳحٶٷ دػتٶسا٫ٰٔ٪ -تثلشٷ          

لادي ٵ داسايي، ٳيشٵ، ػاصٯاٱ ٯذيشيت اٟت اٯٶس ٣ـاٵسصي، خٺاد تداست، ٵ ٯٔذٱ كٴٔت، ٹاي ٵصاستخاٳٸ ٳٰايٴذ٧اٱ اص ٯتـ٤٪ ٣اس٧شٵٹي

 سػذ. تلٶية ؿٶساي اٟتلاد ٯي ستي تٸ سيضي ٣ـٶس ٵ حؼة ٯٶسد ٵصاستخاٳٸ ري ٵ تشٳاٯٸ

٬ٰٓي آٯٶصؿي ٵ دظٵٹـي داٳـ٨اٹٺا ٵ ٯاػؼات آٯٶصؽ ٓا٫ي ٵ دظٵٹـي ؿاٗ٪ دس ػٰتٺاي آٯٶصؿي ٵ      آواي ٹيإت -22ٯادٷ           

تٴيقاٱ، ٯـقٰٶ٩ ٟقاٳٶٱ     ٯذيشٷ ؿقش٣تٺاي داٳقؾ      ا٫ـش٣ٸ ٵ ٓوٶيت دس ٹيإت ـ٨اٷ تشاي داؿتٲ ػٺا٭ يا ػٺٮدظٵٹـي تا اًالّ ٯذيشيت داٳ

 ٳيؼتٴذ. 1337ساخْ تٸ ٯٴْ ٯذاخ٬ٸ ٵصسا ٵ ٳٰايٴذ٧اٱ ٯد٬ؼيٲ ٵ ٣اسٯٴذاٱ دس ٯٔاٯالت دٵ٫تي ٵ ٣ـٶسي ٯلٶب 

 دزيش اػت: ٫ٶايح تٶدخٸ ػٴٶاتي تا سٓايت ٯٶاسد صيش اٯ٤اٱ اي خذيذ دس ٹاي ػشٯايٸ ديـٴٺاد ًشحٺاي ت٢٬ٰ داسايي -23ٯادٷ           

 ٵ تشٳاٯقٸ  ٟقاٳٶٱ ( 23) ٵ( 22)ٯقٶاد  سٓايقت  تقا  خذيقذ  اي ػشٯايٸ ٹاي داسايي  ت٢٬ٰ    ًشحٺاي آتثاسات ٵ ٣ٰ ي اٹذاٙ ٓٴاٵيٲ، -ا٫ٚ          

ٟاٳٶٱ اػاػي تشاػاع ٧ضاسؽ تقٶخيٺي ٛٴقي    (44) هٺاس٭ ٵ هٺ٪ اك٪ ٬٣ي ػياػتٺاي اخشاي ٳحٶٷ ٟاٳٶٱ سٓايت ٵ 1351 ٯلٶب تٶدخٸ

)حدٮ ٣اس ٵ صٯاٳثٴذي اخشاء(، اٟتلادي، ٯا٫ي ٵ صيؼت ٯحيٌي ٵ سٓايت دذاٛٴذ ٗيشٓاٯ٪ اص ػٶي ٯـاٵس ٵ دػقت٨اٷ اخشائقي دقغ اص تإييقذ     

س اليحقٸ تٶدخقٸ ػقاالٳٸ    تاس ٵ تٸ ٟيٰت تاتت ػا٫ي ٣ٸ ًشحٺاي ٯٶسد ٳِش تشاي اٵ٫يٲ تقاس د  سيضي ٣ـٶس تشاي ي٢ ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ

 سػذ. تلٶية ٯد٬غ ؿٶساي اػالٯي ٯي ٹاي تٶػٔٸ ٵ ػا٫ٺاي تٔذ تٸ ٧شدد، تٸ ت٤ٜي٢ ػا٫ٺاي تشٳاٯٸ ٯٴِٶس ٯي

 اص دقغ  سا اي ػقشٯايٸ  داسايقي   ت٢٬ٰ    ًشحٺاي تشاي الص٭ ٯحيٌي  صيؼت هٶاتي اػت ٯٶُٚ صيؼت ٯحيي حٜاُت ػاصٯاٱ -تثلشٷ          

سيضي ٣ـٶس خٺقت   االخشاء ؿذٱ ايٲ ٟاٳٶٱ، تٸ ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ ٯاٷ تٔذ اص الص٭  ُت ٯحيي صيؼت ًي ؿؾحٜا ٓا٫ي ؿٶساي تإييذ



اي  ٹقاي ػقشٯايٸ   ٯٴِٶس سٓايت ٯٜاد آٱ دس ًشاحي ًشحٺقاي ت٬ٰق٢ داسايقي    ٹاي ٯٺٴذػيٲ ٯـاٵس تٸ اتالٕ تٸ دػت٨اٹٺاي اخشائي ٵ ؿش٣ت

 خٶد آال٭ ٳٰايذ.

ٙ  تقش  ٯـقتٰ٪  اي ػقشٯايٸ  ٹقاي  داسايي  ت٢٬ٰ ًشحٺاي ٹاي ٯٶا٠ٛتٴاٯٸ ٯثاد٫ٸ -ب            ٯلقٶب،  آتثقاسات  ٬ٰٓيقات،  ؿقشح  ًقشح،  اٹقذا

 اخشاء دٵساٱ تشاي ٹا ٯٶا٠ٛتٴاٯٸ ايٲ. دزيشد ٯي اٳدا٭ تٶػٔٸ ٹاي تشٳاٯٸ دٵساٱ دس تاس ي٢ ٠ٛي ٳياص ٯٶسد ٛٴي ٯـخلات ٵ ٛيضي٤ي ديـشٛت

 ؿٶد. ٹا ٳيض دسج ٯي ٪ خٶاٹذ تٶد. اًالٓات هشٵسي دسخلٶف ٯٶاسد ٛٶٝ دس اكالحيٸ ٯٶا٠ٛتٴاٯٸٰٓ ٯال١ ٵ ٯٔتثش

 هقشاية  آٰا٩ تا تشٳاٯٸ دس ًشح اخشاي ٯاٳذٷ تاٟي ػا٫ٺاي تشاي اي ػشٯايٸ ٹاي داسايي ت٢٬ٰ ًشحٺاي ٳياص ٯٶسد آتثاسات -تثلشٷ          

 ؿٶد. سيضي ٣ـٶس ٯٴِٶس ٯي ٳاٯٸتش ٵ ٯذيشيت ػاصٯاٱ تٶػي ٵ ٯحاػثٸ ٯحتٰ٪ تٔذي٪

 ٵ داؿقتٸ  اكقالحي  خٴثٸ ؿٶٳذ، ٯي ٯثاد٫ٸ ػٴٶاتي تٶدخٸ ٟٶاٳيٲ تا ًشحٺا ػاالٳٸ آتثاسات ٯيضاٱ اٳٌثاٝ تشاي ٣ٸ ٹايي ٯٶا٠ٛتٴاٯٸ -ج          

ؿقٶٳذ تقا    ٹا ٯقي  تٔذاد دشٵطٷ يا ٬ٰٓيات حدٮ ت٘ييش تٸ ٯٴدش ٣ٸ اػتثٴاء ٯٶاسد. ؿٶٳذ ًشح ٹاي دشٵطٷ تٔذاد ٵ اٹذاٙ اٛضايؾ ٯٶخة ٳثايذ

ٵصيشاٱ تا سٓايت ٯٜاد تٴذ)ا٫ٚ( ايقٲ ٯقادٷ       سيضي ٣ـٶس ٵ تلٶية ٹيإت ستي ٵ تإييذ ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ ديـٴٺاد دػت٨اٷ اخشائي ري

 تالٯاٳْ اػت.

ّ  تخقؾ  ٵ ٯحشٯاٳٸ اي ػشٯايٸ ٹاي داسايي ت٢٬ٰ ًشحٺاي ٹاي ٯٶا٠ٛتٴاٯٸ ٯثاد٫ٸ -د           ْ  دٛقا ديـقٴٺاد   دػقتٶسا٬ٰٔ٫ي اػقت ٣قٸ تقٸ     تقات

 سػذ. ٵصيشاٱ ٯي     سيضي ٣ـٶس تٸ تإييذ ٹيإت ٵصاست دٛاّ ٵ دـتيثاٳي ٳيشٵٹاي ٯؼ٬ح ٵ ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ

 ٯقا٫ي  تإٯيٲ ٰٓٶٯي ٯٴاتْ اص ٣ٸ ًشحٺايي تٶخيٺي ٹاي ٧ضاسؽ اص اي خالكٸ اػت ٯٶُٚ ٣ـٶس سيضي تشٳاٯٸ ٵ ٯذيشيت ػاصٯاٱ - ٹ          

ّ    اػتثٴاي ًشحٺاي دٛآي ٵ اٯٴيتي سا ي٢  ؿٶد، تٸ ٯي سػقاٳي خقٶد دس دػقتشع ٰٓقٶ٭      ػا٩ دغ اص تلٶية اص ًشيٞ داي٨قاٷ ٯدقاصي اًقال

 ٣اسؿٴاػاٱ ٵ دظٵٹـ٨شاٱ ٟشاس دٹذ.

ى تقٸ  ٯٴقٶ  ٣ـقٶس،  سيقضي  تشٳاٯقٸ  ٵ ٯقذيشيت  ػقاصٯاٱ  تٶػقي  ٛل٪ ٹش دس خذيذ اي ػشٯايٸ ٹاي داسايي ت٢٬ٰ ًشحٺاي تلٶية -ٵ          

تيٴي آتثاس ٣اٯ٪ تشاي ًشحٺاي ٯضتٶس اػت تٸ ًٶسي ٣ٸ آتثاس ػا٩ اٵ٩ اخشاي ًشح خذيذ اص ٳؼثت ٣٪ آتثاس ٯقٶسد ٳيقاص تقٸ ٯقذت      ديؾ

 صٯاٱ اخشاي ًشح )تشحؼة ػا٩( ٣ٰتش ٳـٶد.

ٹقاي اٟتلقادي ٵ    ٣ٰيؼقيٶٱ  تقٸ  سا ٯقادٷ  ايٲ ٤٬ٰٓشد ٧ضاسؽ ػا٫ٸ ٹش اػت ٯٶُٚ ٣ـٶس سيضي تشٳاٯٸ ٵ ٯذيشيت ػاصٯاٱ -تثلشٷ          

 تشٳاٯٸ ٵ تٶدخٸ ٵ ٯحاػثات ٯد٬غ ؿٶساي اػالٯي اسائٸ ٣ٴذ.

 -24ٯادٷ           

 ٵ ٬ٰٓيات ؿشح سٓايت تٸ ٯـشٵى اخشائي، دػت٨اٹٺاي تا ٯتثاد٫ٸ ٹاي ٯٶا٠ٛتٴاٯٸ  اخشاي دس دشداخت ٵ تٔٺذ آتثاس، تخليق -ا٫ٚ          

ؿقٶد، خٶاٹقذ تقٶد. ؿقشٵى يادؿقذٷ ٳثايقذ ٯ٘قايش         سيضي ٣ـٶس دسج ٯي ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ تٶػي ٣ٸ ٯٶا٠ٛتٴاٯٸ ٯٶهٶّ ٹاي ٛٔا٫يت

 ٟاٳٶٱ تاؿذ.



 آٱ ؿقٶد،  ٵا٧قزاس  دي٨قش  ٯحق٪  تقٸ  ٯح٬قي  اص يا دي٨ش دػت٨اٷ تٸ دػت٨اٹي اص اختياسات ٵ ٵُايٚ تٶدخٸ اخشاي ًٶ٩ دس ٹش٧اٷ -ب          

٣شد آٱ تٶػي دػت٨اٷ ٯٶهقٶٓيت ٳقذاسد تقا ديـقٴٺاد ػقاصٯاٱ       ٸ ٵا٧زاسي ٵُايٚ، ٹضيٴٸت تٶخٸ تا ٣ٸ دػت٨اٷ اي ٹضيٴٸ آتثاسات اص تخؾ

 ؿٶد. ٹا يا دػت٨اٹٺاي دي٨ش حؼة ٯٶسد ٵا٧زاس ٯي ٵصيشاٱ تٸ اػتاٱ     سيضي ٣ـٶس ٵ تلٶية ٹيإت ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ

اد سػٰي ٵ ػايش ٯشاخْ ٟوائي ٬ٓيٸ دػت٨اٹٺاي اخشائي اػٴ دٛاتش ٵ تثتي االخشاي الص٭ اٵساٝ ٵ داد٧اٹٺا ٌٟٔي اح٤ا٭ ٯٶسد دس -ج          

تٸ دٵ٫قت   ( ٟاٳٶٱ ٯذيشيت خذٯات ٣ـٶسي، هٴاٳ ٸ دػت٨اٹٺاي ٯز٣ٶس ُشٙ ٯٺ٬ت ٯ٠شس دس ٟاٳٶٱ ٳحٶٷ دشداخت ٯح٤ٶ٭5ٌٯٶهٶّ ٯادٷ )

تثتي يادؿذٷ تايذ ٯشاتقة سا   تٸ ٹش د٫ي٪ اص اخشاي ح٤ٮ خٶدداسي ٣ٴٴذ، ٯشخْ ٟوائي يا 1365ٵ ٓذ٭ تإٯيٲ ٵ تٶٟيٚ اٯٶا٩ دٵ٫تي ٯلٶب 

تقٸ سا تقذٵٱ    سيضي ٣ـٶس آال٭ ٣ٴذ ٵ ػاصٯاٱ ٯز٣ٶس ٯٶُٚ اػت ُقشٙ ٯقذت ػقٸ ٯقاٷ، ٯح٤قٶ٭ٌ      خٺت اخشاء تٸ ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ

ٰ   اي ٵ ٹضيٴٸ ٹاي ػشٯايٸ خايي دس تٶدخٸ ت٢٬ٰ داسايي ٹاي خاتٸ سٓايت ٯحذٵديت اً تقٸ  اي اص تٶدخٸ ػٴٶاتي دػت٨اٷ ٯشتٶى ٣ؼقش ٵ ٯؼقت٠ي

 ٫ٸ يا اخشاي اح٤ا٭ داد٧اٷ يا ػايش ٯشاخْ ٟوائي ٵ تثتي ٯشتٶى دشداخت ٣ٴذ. ٯح٤ٶ٭ٌ

 تٔيقيٲ  ٵصيقشاٱ      ٹيقإت  تٶػقي  آٳٺا ٛٺشػت ٣ٸ ٣ـٶسي خذٯات ( ٟاٳٶٱ ٯذيشيت5( ٵ)4ؿش٣تٺاي دٵ٫تي ٯٶهٶّ ٯٶاد) -25ٯادٷ           

ٶػٔٸ اص ًشيٞ ػاصٯاٱ حؼاتشػقي ٵ يقا ٯاػؼقات حؼاتشػقي ٓوقٶ خاٯٔقٸ       ت ٹاي تشٳاٯٸ ٹاي ػا٩ ًٶ٩ دس تاس ي٢ حذاٟ٪ ٯ٬٤ٜٴذ ؿٶد، ٯي

حؼاتذاساٱ سػٰي ايشاٱ حؼة ٯٶسد دس خٺت اٛضايؾ كشٛٸ اٟتلادي، ٣قاسآيي ٵ اتشتخـقي ٛٔا٫يقت ؿقش٣تٺا ٵ اٛقضايؾ ٟات٬يقت آتٰقاد        

ٯذيشٷ ايٲ ؿش٣تٺا ٯؼقاٵ٫يت اخقشاي        تٹاي ٯا٫ي، ٳؼثت تٸ اٳدا٭ حؼاتشػي ٬ٰٓياتي ٵ اسائٸ آٱ تٸ ٯدْٰ ٰٓٶٯي اٟذا٭ ٣ٴٴذ. ٹيإ ٧ضاسؽ

 ٓٺذٷ داسٳذ. ايٲ ٯادٷ سا تش

 .ؿٶٳذ ٯي ٯؼتثٴي ٯادٷ ايٲ ؿٰٶ٩ اص تاؿٴذ، ٯي تٴذي ًث٠ٸ داساي ٵصيشاٱ     ٹيإت ٯلٶتٸ تشاػاع ٣ٸ ؿش٣تٺايي -1 تثلشٷ          

ٯقاٷ دقغ اص الص٭    ٬ٰٓيقاتي سا ُقشٙ ٯقذت ؿقؾ     حؼاتشػي اػتاٳذاسدٹاي ٵ هٺاسهٶب اػت ٯ٬٤ٚ حؼاتشػي ػاصٯاٱ -2 تثلشٷ          

 االخشاء ؿذٱ ايٲ ٟاٳٶٱ تٺيٸ ٵ اتالٕ ٳٰايذ.

 -26ٯادٷ           

 ٯقا٫ي  كقٶستٺاي  ٯ٬٤ٜٴقذ  دٵ٫ت، ٰٓٶٯي تٶدخٸ اص اػتٜادٷ ٯٶاسد دس اخشائي دػت٨اٹٺاي ػايش ٵ دٵ٫تي ٯاػؼات ٹا، ٵصاستخاٳٸ -1          

ٹقاي   ؿذٷ تٶػي ػاصٯاٱ حؼاتشػقي( دس هٺقاسهٶب دػقتٶسا٫ٰٔ٪    تخؾ ٰٓٶٯي ٣ـٶس )تذٵيٲ حؼاتذاسي اػتاٳذاسدٹاي تشاػاع سا خٶد

 حؼاتذاسي ٵصاست اٯٶس اٟتلادي ٵ داسايي )تش ٯثٴاي حؼاتذاسي تٔٺذي( تٺيٸ ٳٰايٴذ.

ٞ ( ػقا٩  ػٸ ٯذت ُشٙ حذا٣ثش) تٔٺذي حؼاتذاسي ٣اٯ٪ اخشاي تٴذي صٯاٱ ٵ ٳحٶٷ -تثلشٷ           اػقت ٣قٸ تقٸ     اخشائقي  ٳاٯقٸ   آيقيٲ  ًثق

سيقضي ٣ـقٶس ٵ ديقٶاٱ ٯحاػقثات ٣ـقٶس تقٸ تلقٶية ٹيقإت ٵصيقشاٱ           ديـٴٺاد ٵصاست اٯٶس اٟتلادي ٵ داسايي، ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯقٸ 

 سػذ. ٯي

 ايقٲ  تش آتثاسات تخليق ٵ اٟذاٯات ٵ ٹا ٛٔا٫يت ؿذٷ تٰا٭ ٹضيٴٸ ٯحاػثٸ تٸ تٶخٸ تا ٤٬ٰٓشد، ٯثٴاي تش سيضي تٶدخٸ اخشاي دس -2          

ٹا ٳِيش ديٶٱ تالٯحق٪، تٔٺقذات صائقذ     ٹاي دؼتي، ٯخاتشاتي ٵ ػايش ٹضيٴٸ اػاع، ايداد ٹش٧ٶٳٸ تذٹي تاتت حٞ اؿتشا١ تشٝ، آب، ٹضيٴٸ

 تش آتثاس، تاصدشداخت تٔٺذات اسصي ٯٰٴٶّ اػت.



ٹقاي ٹٰقاٱ    حق٪ ٣قاٹؾ ػقايش ٛٔا٫يقت    ٯ اص اخشائي دػت٨اٷ ٹاي تشٳاٯٸ ري٪ دس ؿذٷ ٯٴِٶس ٛٔا٫يتٺاي اص ي٢ ٹش آتثاس اٛضايؾ -3          

%( دس 30ٹقاي آٱ دػقت٨اٷ ت٘ييقش حاكق٪ ٳـقٶد حقذا٣ثش تقٸ ٯيقضاٱ ػقي دسكقذ )           تشٳاٯٸ، ٯـشٵى تش آٳ٤ٸ دس ػقشخْٰ آتثقاسات تشٳاٯقٸ   

سات ٯا٫ي ( ٟاٳٶٱ تٴِيٮ تخـي اص ٯ٠ش79ٹا تا سٓايت ٯادٷ) اي تشٳاٯٸ ٹاي ٯتثاد٫ٸ ٯداص اػت. اٛضايؾ آتثاسات ٹضيٴٸ هٺاسهٶب ٯٶا٠ٛتٴاٯٸ

 تاؿذ. ٹا ٳيض تش ٹٰاٱ اػاع اٯ٤اٱ دزيش ٯي دٵ٫ت ٯداص اػت ٵ اٛضايؾ ٵ ٣اٹؾ آتثاس ٛٔا٫يت يا ٛٔا٫يت

ْ  ٯحق٪  اص ٯشتقٶى  ٟقاٳٶٳي  ٯ٠شسات سٓايت تا ؿٶد ٯي دادٷ اخاصٷ( ٣ـٶس ٣٪ داسي خضاٳٸ) داسايي ٵ اٟتلادي اٯٶس ٵصاست تٸ -4            ٯٴقات

داسي ٵاسيض ؿذٷ اػت، حذا٣ثش تا داياٱ ٛقشٵسديٲ   داياٱ اػٜٴذٯاٷ ٹش ػا٩ تٸ حؼاتٺاي ٯشتٶى دس خضاٳٸ تا ٣ٸ دٵ٫ت ٰٓٶٯي تٶدخٸ ٵكٶ٫ي

( ٟاٳٶٱ تشٳاٯٸ دٴدؼقا٫ٸ دقٴدٮ   224ٹاي اتالٗي تا داياٱ ػا٩ ٯا٫ي ٯشتٶى، ٣ٸ تا سٓايت ٯٜاد تٴذ )ٵ( ٯادٷ) ٯاٷ ػا٩ تٔذ ٵ دس ػ٠ٚ تخليق

ٵ اكقالحات تٔقذي آٱ    1351( ٟقاٳٶٱ تشٳاٯقٸ ٵ تٶدخقٸ ٣ـقٶس ٯلقٶب      30ٵ ٯادٷ) 15/10/1389تٶػٔٸ خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ ٯلٶب

ٹقاي   ستقي تاتقت آتثقاسات ٯلقٶب ت٬ٰق٢ داسايقي       كٶست ٧شٛتٸ، ٳؼثت تٸ تإٯيٲ ٵ دشداخقت دسخٶاػقت ٵخقٸ دػقت٨اٹٺاي اخشائقي ري     

 اي )آٮ اص ٯح٪ دسآٯذ اختلاكي يا ٰٓٶٯي( اٟذا٭ ٣ٴذ. ػشٯايٸ

دس ٯقٶسد  »ٓثقاست   15/12/1379( ٟاٳٶٱ ٯحاػثات ٰٓٶٯي ٣ـقٶس ٯلقٶب   64( ٵ)63احذٷ ٟاٳٶٱ اكالح ٯٶاد)ٵ ٯادٷ دس -تثلشٷ          

داسي ٣٪ ٣ـقٶس   اي تا داياٱ ٛشٵسديٲ ٯاٷ ػا٩ تٔذ تٶػي خضاٳٸ ٹاي ػشٯايٸ اي تا داياٱ ػا٩ ٯا٫ي ٵ آتثاسات ت٢٬ٰ داسايي آتثاسات ٹضيٴٸ

حؼقاتي   داسي ٣٪ ٣ـٶس دس اختياس ري ٵ تا داياٱ ػا٩ ٯا٫ي تٶػي خضاٳٸ»خاي٨ضيٲ ٓثاست « ذدس اختياس دػت٨اٹٺاي اخشائي ٟشاس ٧شٛتٸ تاؿٴ

 ؿٶد. ٯي« ستي ٟشاس ٧شٛتٸ تاؿٴذ دػت٨اٹٺاي اخشائي ري

 ٯٴقاتْ،  ٣ٴٴقذٷ  ٵكٶ٩ اخشائي دػت٨اٹٺاي ٵ ؿذٷ ٯحؼٶب ٣ـٶس ٣٪ داسي خضاٳٸ حؼاب دٵ٫ت، ٰٓٶٯي ٯٴاتْ دسياٛت حؼاتٺاي -5          

داسي ٣٪ ٣ـٶس دس ٯش٣ض ٵ خضاٳٸ  ؿٶٳذ. حٞ تشداؿت اص حؼاتٺاي يادؿذٷ تٸ ٓٺذٷ كاحثاٱ اٯواٹاي ٯداص خضاٳٸ ب ت٠٬ي ٳٰيحؼا كاحة

تاؿقذ ٵ ٹقيم ٯشخقْ دي٨قشي حقٞ تشداؿقت اص حؼقاتٺاي يادؿقذٷ سا ٳقذاسد. تشداؿقت اص حؼقاتٺاي دشداخقت              ٯٔيٲ اػتاٱ دس اػتاٳٺا ٯقي 

دقزيش   اٯ٤قاٱ  15/8/1365تٸ دٵ٫ت ٵ ٓذ٭ تإٯيٲ ٵ تٶٟيٚ اٯٶا٩ دٵ٫تي ٯلٶب  شداخت ٯح٤ٶ٭ٌدػت٨اٹٺاي اخشائي تا سٓايت ٟاٳٶٱ ٳحٶٷ د

 اػت.

 ٰٓ٪ آٵسد:  ؿٶد اٟذاٯات صيش سا تٸ تٸ دٵ٫ت اخاصٷ دادٷ ٯي -27ٯادٷ           

تقشداسي دس ٟا٫قة ٟشاسدادٹقا ٵ     تٺقشٷ  آٯادٷ ٵ ؿذٷ ت٤ٰي٪ ٵ تٰا٭ ٳيٰٸ ٵ خذيذ اي ػشٯايٸ ٹاي داسايي ت٢٬ٰ ًشحٺاي ٵا٧زاسي -ا٫ٚ          

تشداسي يا خشيذ خقذٯات   ٹاي تٺشٷ ؿشايي ٯٶسد تلٶية ؿٶساي اٟتلاد تا تٔييٲ ٳحٶٷ تإٯيٲ ٯا٫ي دٵسٷ ػاخت )ٛايٴاٳغ(، دشداخت ٹضيٴٸ

ي تقا حٜقَ   دس ٯذت ٟشاسداد تا سٓايت اػتاٳذاسدٹاي اخشاي ٣يٜيت خذٯات ٵ ٳٺايتاً ٵا٧زاسي ًشح دغ اص دٵسٷ ٟشاسداد تٸ تخؾ ٗيشدٵ٫تق 

 ٣استشي

 ٗيشدٵ٫تقي  تخقؾ  تٶػقي  ٓشهقٸ  ٟات٪ آٳٺا خذٯات ٣ٸ ؿذٷ ت٤ٰي٪ ٵ تٰا٭ ٳيٰٸ اي ػشٯايٸ ٹاي داسايي ت٢٬ٰ ًشحٺاي ٵا٧زاسي -ب          

 ٣استشي حَٜ تا ٗيشدٵ٫تي تخؾ تٸ اٟؼاى ٵ ٳ٠ذ كٶست تٸ اػت

اي ٟات٪ ٵا٧زاسي ٵ ٳيض اٯٶا٩ ٯٴ٠قٶ٩ ٵ   ٹاي ػشٯايٸ ت٢٬ٰ داسايي ًشحٺاي تشداسي تٺشٷ يا ٵ تشداسي تٺشٷ حٞ ٯا٤٫يت، ٵا٧زاسي -ج          

 ٗيشٯٴ٠ٶ٩ ٵ ح٠ٶٝ ٯا٫ي ٯاصاد تش ٳياص دٵ٫ت تا حَٜ ٣استشي



ٚ  ٯح٪ اص ٵ ٣ـٶس ٣٪ داسي خضاٳٸ تٸ ٵاسيض اص دغ ٯادٷ ايٲ اح٤ا٭ اخشاي اص ٳاؿي دٵ٫ت دسآٯذ -1 تثلشٷ            تقشاي  ٣قٸ  خاكقي  سديق

 ٟا٫قة  دس اي ػقشٯايٸ  ٹقاي  داسايقي  ت٬ٰق٢  ًشحٺقاي  تٸ ٯشتٶى سديٜٺاي آتثاس ٳيض ٵ ؿٶد ٯي تيٴي ديؾ ػٴٶاتي تٶدخٸ ٟٶاٳيٲ دس ٯٴِٶس ايٲ

ؿذٷ ؿاٯ٪ ياساٳٸ، ػٶد ٵ ٣اسٯضد ٵ يا تؼٺيالت ٵ ٢ٰ٣ ٵ ػايش سٵؿٺاي تإٯيٲ ٯا٫ي ٯٶسد تلقٶية ؿقٶساي اٟتلقاد     داسٷا ٵخٶٷ ٵ تؼٺيالت

اي ٵ اٯٶا٩ ٗيشٯٴ٠ٶ٩ دس ٟا٫قة ٯٶا٠ٛتٴاٯقٸ ٯتثاد٫قٸ     اي ٵ يا تثذي٪ تٸ احؼٲ ٳٰٶدٱ تدٺيضات ػشٯايٸ ٹاي ػشٯايٸ تٸ ًشحٺاي ت٢٬ٰ داسايي

 ٣ـٶس ٟات٪ اختلاف اػت. سيضي تا ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ

 .ٳيؼت دسآٯذ تش ٯا٫يات دشداخت ٯـٰٶ٩ ٵ ؿٶد ٳٰي ت٠٬ي اؿخاف دسآٯذ ٯادٷ، ايٲ ٯٶهٶّ تالٓٶم ٤ٰ٣ٺاي -2 تثلشٷ          

  

 -28ٯادٷ           

، تٔقذ اص ٓثقاست   15/8/1384 ٯلقٶب ( 1) دٵ٫قت  ٯقا٫ي  ٯ٠قشسات  اص تخـقي  تٴِيٮ ٟاٳٶٱ تٸ ٯٶادي ا٫حاٝ ٟاٳٶٱ( 2)ٯادٷ دس -ا٫ٚ          

ٵ ؿش٣تٺاي آب ٵ ٛاهالب ٵ تٶصيْ تشٝ اػتاٳي كشٛاً تشاي اخشاي ًشحٺاي ٰٓشاٳي دٵ٫تي ٵ ٧ـايؾ آتثاسات »ٓثاست « ؿش٣تٺاي دٵ٫تي»

 ؿٶد. اهاٛٸ ٯي« اػٴادي سيا٫ي

اسد هقشٵسي يقا اص ٯحق٪    ٯقٶ  ٵ اخشائقي  دػقت٨اٹٺاي  ٯؼقتٰش  ٯضاياي ٵ ح٠ٶٝ دشداخت خ٬ٰٸ اص خضاٳٸ تٶػي دشداخت ٹش٧ٶٳٸ -ب          

 ٯداص اػت. 1351( ٟاٳٶٱ تشٳاٯٸ ٵ تٶدخٸ ٯلٶب ٧30شداٱ خضاٳٸ تا سٓايت ػاص ٵ ٣اس ٯٶهٶّ ٯادٷ) تٴخٶاٷ

 ٵيقظٷ  ػقٶد  آٳٺقا  تقشاي  ٣ـقٶس  ٣ق٪  تٶدخٸ دس ٣ٸ ٣ـٶسي خذٯات ٯذيشيت ٟاٳٶٱ( 5)ٯادٷ ٯٶهٶّ تاٳ٤ٺاي ٵ دٵ٫تي ؿش٣تٺاي -ج          

( ايٲ ٟاٳٶٱ تٸ حؼاب دسآٯقذ  4تيٴي ؿذٷ سا ٹش ػا٩ تا ػاص ٵ ٣اس ٯادٷ) %( ػٶد ديؾ50اٟ٪ دٴداٷ دسكذ )حذ ٯ٬٤ٜٴذ اػت، ؿذٷ تيٴي ديؾ

ٰٓٶٯي ٵاسيض ٳٰايٴذ. ؿش٣تٺاي دٵ٫تي ٣ٸ ٟؼٰتي اص ػٺا٭ آٳٺا ٯت٬ٔٞ تٸ تخؾ ٗيشدٵ٫تي اػت، تٸ تٴاػة ٯيقضاٱ ػقٺا٭ تخقؾ ٗيشدٵ٫تقي،     

%( ػقٶد اتشاصي)ػقٶد ٵيقظٷ( ٯقز٣ٶس تايقذ      50اص دٴداٷ دسكقذ )   ٮ تخؾ ٗيشدٵ٫تيتاؿٴذ ٵ ػٺ ٯـٰٶ٩ دشداخت ٵخٶٷ ٯٶهٶّ ايٲ تٴذ ٳٰي

ستي تٸ ػٺاٯذاساٱ تخؾ يادؿذٷ دشداخت ؿٶد. ٵكقٶ٩ ٯث٬قٖ يادؿقذٷ تقاتْ اح٤قا٭ ٯشتقٶى ٵ ٯ٠قشس دس ٟقاٳٶٱ          تٶػي ؿش٣تٺاي دٵ٫تي ري

 ٵ اكالحات تٔذي آٱ اػت. 1366ٹاي ٯؼت٠يٮ ٯلٶب  ٯا٫يات

اي ٵ ٯا٫ي ٵ ٤ٰ٣ٺا ٵ ػايش آتثاسات ٵ سديٜٺاي ٯٴذسج دس خذاٵ٩ ٟٶاٳيٲ تٶدخقٸ   ٹاي ػشٯايٸ اي ٵ ت٢٬ٰ داسايي ٴٸٹضي آتثاسات -د          

ؿقشح ٓٴقاٵيٲ ٵ اسٟقا٭ ٯٴقذسج دس      ؿشح ٓٴاٵيٲ ٵ اسٟا٭ خذاٵ٩ ٯز٣ٶس ٠ٛي دس حذٵد ٵكٶ٫ي دسآٯذٹا ٵ ػايش ٯٴقاتْ ٰٓقٶٯي تقٸ    ػٴٶاتي تٸ

سيقضي ٣ـقٶس ٵ دس حقذٵد اتقالٕ ٵ      ٹاي ٯتثاد٫ٸ دػت٨اٷ تا ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯقٸ  د ٯٶا٠ٛتٴاٯٸخذاٵ٩ ٯشتٶى ٟٶاٳيٲ يادؿذٷ تشاػاع ٯٜا

ٟات٪ تٔٺقذ، دشداخقت    1351( ٟاٳٶٱ تشٳاٯٸ ٵ تٶدخٸ ٯلٶب 30تخليق آتثاس اص ػٶي ػاصٯاٱ ٯز٣ٶس، تا سٓايت ػاص ٵ ٣اس ٯٶهٶّ ٯادٷ)

 ٵ ٹضيٴٸ اػت.

( ٟاٳٶٱ ٯحاػثات ٰٓقٶٯي ٣ـقٶس تقذٵٱ    70دس اخشاي ٟٶاٳيٲ ٵ ٯ٠شسات ٯخت٬ٚ اص خ٬ٰٸ ٯادٷ ) دشداخت ٵ تٔٺذ ٹش٧ٶٳٸ اٳدا٭ -ٹق          

ٹقاي ٯتثاد٫قٸ، ٯٰٴقٶّ     ٹاي تخليق ٵ ٳيض ؿشح ٬ٰٓيقات ٯٶا٠ٛتٴاٯقٸ   سٓايت ػ٠ٚ آتثاسات ٯلٶب ٵ ا٫ضاٯات ٟاٳٶٱ دسخلٶف ٯحذٵديت

 اػت.



اٟتلادي ٵ داسايي ٯٶُٜٴذ تا دايقاٱ تيقش ٯقاٷ ٹقش ػقا٩، ؿقش٣تٺاي دٵ٫تقي         اٯٶس ٵصاست ٵ ٣ـٶس سيضي تشٳاٯٸ ٵ ٯذيشيت ػاصٯاٱ -ٵ          

ٵصيقشاٱ ٧قضاسؽ ٳٰايٴقذ. دس ٯقٶسد ػقايش           صياٳذٷ ٣ٸ اداٯٸ ٛٔا٫يت آٳٺا دس تخؾ دٵ٫تي تٸ دالي٪ ٟاٳٶٳي هشٵست داسد سا احلاء ٵ تٸ ٹيإت

ادٷ اص اختياسٹقاي ٟقاٳٶٳي دٵ٫قت دس ٟا٫قة ٵا٧قزاسي ػقٺا٭ يقا        سيضي ٣ـٶس ٵ تا اػتٜ ؿش٣تٺاي صياٳذٷ تا ديـٴٺاد ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ

 ؿٶد. ٯاٳذٷ اٟذا٭ ٯي اٳحال٩ ؿش٣ت ٵ ٵا٧زاسي اٯٶا٩ تاٟي

 :٣ٴٴذ سٓايت سا صيش ٯٶاسد ٯٶُٜٴذ ٰٓٶٯي آتثاسات ٯح٪ اص ٵخٸ دشداخت ٵ تٔٺذ ٹش٧ٶٳٸ ايداد دس اخشائي دػت٨اٹٺاي -ص          

 ٹا تٸ تخؾ ٗيشدٵ٫تي ٳؼثت تٸ ٹضيٴٸ ٯؼت٠يٮ آتثاسات ٰٓٶٯي ، ٵُايٚ، ٯذيشيت ٵ تلذياٯٶس ٵا٧زاسي اٵ٫ٶيت -1          

 تالٓٶم ٢ٰ٣ ٵ دشداخت سٵؿٺاي تٸ ٳؼثت ؿذٷ  اداسٷ ٵخٶٷ ٵ آتثاسي ٵ ٛٴي ٤ٰ٣ٺاي ٳِيش تؼٺيالت دشداخت ؿيٶٷ اٵ٫ٶيت -2          

ٴقذسج دس ٟقٶاٳيٲ تٶدخقٸ ػقٴٶاتي، تٶػقي دػقت٨اٹٺاي اخشائقي اص خ٬ٰقٸ         ٯ اسٟقا٭  تقش  ٯقاصاد  ٯقا٫ي  تقاس  ٹش٧ٶٳٸ تحٰي٪ ٵ ايداد -ح          

ٹاي تثٔي خشيذ، خثشاٱ صياٱ، تٜاٵت ٟيٰت، تٴِيٮ تاصاس، ياساٳٸ  دػت٨اٹٺاي ٯثاؿش دٵ٫ت دس ٯٶاسد ٯخت٬ٚ اص ٟثي٪ خشيذ توٰيٴي ٵ ٹضيٴٸ

ؿٶد، ٯٰٴٶّ اػت.  آٱ ٣ٸ اص آتثاسات ٰٓٶٯي اػتٜادٷ ٯيٹا ٵ ٗيش آٱ، ايٜاي تٔٺذات خاف، ٣االٹاي اػاػي، خايضٷ كادساتي ٵ ٯاٳٴذ  ٳٺادٷ

ٓٺذٷ تاالتشيٲ ٯ٠ا٭ دػت٨اٷ اخشائي ٵ يا ٯ٠اٯات ٯداص ٵ ٯذيشاٱ ٯقا٫ي ٯشتقٶى اػقت. تخ٬قٚ اص ايقٲ ح٤قٮ ٵ        ٯؼاٵ٫يت اخشاي ايٲ ح٤ٮ تش

 ؿٶد. ػايش ٯٶاسد، تٔٺذ صائذ تش آتثاس ٯحؼٶب ٵ ٯـٰٶ٩ ٯداصات ٯشتٶى ٯي

 -ى          

 ٣قاٹؾ  ٯحق٪  اص%( 10) دسكقذ  دٷ حقذا٣ثش  ػقٴٶاتي  تٶدخقٸ  ٟقٶاٳيٲ  دس ٯٴقذسج  اي ػقشٯايٸ  ٹاي داسايي ت٢٬ٰ ًشحٺاي آتثاس -1          

ٚ  ٟا٫ة دس ٵ ٣ـٶس سيضي تشٳاٯٸ ٵ ٯذيشيت ػاصٯاٱ تإييذ تا ٯز٣ٶس ٟٶاٳيٲ دس ٯٴذسج ًشحٺاي ػايش آتثاسات  ٟاتق٪  ًقشح  ٣ق٪  آتثقاس  ػق٠

 ؿٶٳذ. اٳتخاب ٯي 1351( ٟاٳٶٱ تشٳاٯٸ ٵ تٶدخٸ ٯلٶب 22اي ٯز٣ٶس تا سٓايت ٯادٷ)ًشحٺ اخشائي ٓٶاٯ٪ ٵ اػت اٛضايؾ

 دسكقذ  دٷ حقذا٣ثش  ػقٴٶاتي  تٶدخقٸ  ٟٶاٳيٲ دس ٯٴذسج اي ٹضيٴٸ ٵ ٯا٫ي ٹاي داسايي ت٢٬ٰ ٯتٜشٟٸ، سديٜٺاي اص ي٢ ٹش آتثاسات -2          

سيقضي   اي تٶػي ػقاصٯاٱ ٯقذيشيت ٵ تشٳاٯقٸ    ٹاي ٯا٫ي ٵ ٹضيٴٸ داسايي ت٢٬ٰ آتثاس ٯتٜشٟٸ، سديٜٺاي ػايش آتثاسات ٣اٹؾ ٯح٪ اص%( 10)

 ٣ـٶس دس ػ٠ٚ تٶدخٸ ػٴٶاتي ٣٪ ٣ـٶس ٟات٪ اٛضايؾ اػت.

 اص%( 1) دسكقذ  يق٢  حذا٣ثش دٵ٫ت، ٰٓٶٯي تٶدخٸ ياٛتٸ تخليق اختلاكي ٵ  اي ٹضيٴٸ آتثاسات اص%( 5/0) دسكذ ٳيٮ حذا٣ثش -3          

ّ 25/0ياٛتقٸ تٶدخقٸ ٰٓقٶٯي دٵ٫قت، حقذا٣ثش تيؼقت ٵ دقٴح كقذ٭ دسكقذ )          اي تخلقيق  ػشٯايٸ ٹاي داسايي ت٢٬ٰ آتثاسات   %( اص ٯدٰقٶ

%( اص 50اي ؿقش٣تٺاي دٵ٫تقي ٵ دٴدقاٷ دسكقذ )     ٹقاي ػقشٯايٸ   %( اص ٯدٰقٶّ ٹضيٴقٸ  5/0ؿش٣تٺاي دٵ٫تي، حذا٣ثش ٳيٮ دسكقذ )   ٹاي ٹضيٴٸ

سيقضي   ٵسي ٵ دظٵٹـقٺاي ٣قاستشدي تقا تإييقذ ػقاصٯاٱ ٯقذيشيت ٵ تشٳاٯقٸ       ياٛتٸ تٶػٔٸ ٬ٓٶ٭ ٵ ٛٴا اي ٵ اختلاكي تخليق آتثاسات ٹضيٴٸ

ٟقاٳٶٱ ٳحقٶٷ ٹضيٴقٸ    »٣ـٶس ٵ تذٵٱ ا٫ضا٭ تٸ سٓايت ٟاٳٶٱ ٯحاػثات ٰٓٶٯي ٣ـٶس ٵ ػايش ٟٶاٳيٲ ٵ ٯ٠قشسات ٰٓقٶٯي ٣ـقٶس ٵ تقا سٓايقت      

« 1364دٵ٫قت ٯؼقتثٴي ٹؼقتٴذ ٯلقٶب     ٣شدٱ آتثاساتي ٣ٸ تٸ ٯٶخة ٟاٳٶٱ اص سٓايت ٟاٳٶٱ ٯحاػثات ٰٓٶٯي ٵ ػقايش ٯ٠قشسات ٰٓقٶٯي    

 ؿٶد. ٹضيٴٸ ٯي



ْ  ٳ٠ـقٸ  ٹقاي  اٵ٫ٶيت ٵ ػياػتٺا هٺاسهٶب دس ٣استشدي دظٵٹـٺاي ٵ ٵٛٴاٵسي ٬ٓٶ٭ تٶػٔٸ ٯٶهٶّ آتثاسات -تثلشٷ            ٬ٰٓقي  خقاٯ

 .ؿٶد ٯي ٹضيٴٸ ٣ـٶس

اٱ اسديثٺـت ٹش ػا٩ تش اػاع آتثاس اتالٗي آقٮ اص  داي تا ٯٶُٜٴذ ػٴٶاتي تٶدخٸ ٟٶاٳيٲ دس سديٚ داساي اخشائي دػت٨اٹٺاي -ي          

ٹقاي تٶػقٔٸ ٵ    اي خذيذ، ٯتٲ ديـٴٺادي ٯٶا٠ٛتٴاٯٸ ٯشتٶى سا تشاػاع ا٫ضاٯقات ٟقٶاٳيٲ تشٳاٯقٸ    ٹاي ػشٯايٸ اي، ٯا٫ي ٵ ت٢٬ٰ داسايي ٹضيٴٸ

ٹقاي اتالٗقي ػقاصٯاٱ ٯقذيشيت ٵ      ٟٶاٳيٲ تٶدخٸ ػٴٶاتي ٵ ػايش ٟقٶاٳيٲ ٵ ٯ٠قشسات ٯشتقٶى دس هٺقاسهٶب ٛشٯٺقا، ؿقشايي ٵ دػقتٶسا٫ٰٔ٪       

سيضي ٣ـٶس ٯٶُٚ اػت دس كٶست ٯٶا٠ٛقت تقا ٯقتٲ ديـقٴٺادي، ُقشٙ ٯقذت        سيضي ٣ـٶس اسائٸ ٳٰايٴذ. ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ تشٳاٯٸ

ٳؼقثت   داٳضدٷ سٵص ٳؼثت تٸ اٯواي ٯٶا٠ٛتٴاٯٸ ٵ اتالٕ آٱ اٟذا٭ ٳٰايذ ٵ دس كٶست ٓذ٭ ٯٶا٠ٛت تا ٯتٲ ديـٴٺادي، ُشٙ ٯذت دقاٳضدٷ سٵص 

 االخشاء اػت، تٸ ٳحٶي ٣ٸ ٯ٘ايش ٟاٳٶٱ ٳثاؿذ، اٟذا٭ ٣ٴذ. تٸ اكالح ٵ اتالٕ ٯٶا٠ٛتٴاٯٸ ٳٺائي ٣ٸ الص٭

 ٓققا٫ي آٯقٶصؽ  ٧ؼقتشؽ  ؿقٶساي  اص ٯدققٶص داساي ٣قٸ  دظٵٹـقي  ٵ ٓقا٫ي  آٯققٶصؽ ٯاػؼقات  ٵ داٳـق٨اٹٺا  خلقٶف  دس -تثلقشٷ           

تاؿقٴذ، تقشاي آتثقاسات     ستقي ٯقي   اٱ ٵ آٯٶصؽ دضؿ٤ي ٵ ػايش ٯشاخْ ٟقاٳٶٳي ري دسٯ تٺذاؿت، ٵ ٛٴاٵسي ٵ تح٠ي٠ات ٬ٓٶ٭، ٹاي ٵصاستخاٳٸ

 تاؿذ. اٯٴاء، ٯال١ ٰٓ٪ ٯي     اي، تٶدخٸ تٜلي٬ي ٯٶسد تإييذ ٹيإت ٹضيٴٸ

صٷ اخقا  دٵ٫تقي  ؿقش٣تٺاي  تٸ ٯحيٌي صيؼت ٵ ٯا٫ي اٟتلادي، ٛٴي، تٶخيٸ داساي ًشحٺاي ٳياص ٯٶسد اسصي ٯٴاتْ تإٯيٲ ٯٴِٶس تٸ -١          

ؿٶد دس حذٵد اسٟا٭ ٯ٠شس دس ٟٶاٳيٲ تٶدخٸ ػٴٶاتي حؼة ٯقٶسد ٳؼقثت تقٸ كقذٵس اٵساٝ كق٤ٶ١ ٵ يقا اٵساٝ ٯـقاس٣ت اسصي دس         دادٷ ٯي

ٹقاي تٶػقٔٸ اٟقذا٭ ٣ٴٴقذ. كقذٵس اٵساٝ       تاصاسٹاي ٯا٫ي داخ٬ي ٵ خاسخي تا سٓايت هٶاتي تاٳ٢ ٯش٣ضي ٵ دس ػ٠ٚ ٯ٠شس دس ٟٶاٳيٲ تشٳاٯقٸ 

سيقضي ٣ـقٶس تقٶدٷ ٵ تاصدشداخقت ٵ توقٰيٲ اكق٪ ٵ ػقٶد ايقٲ اٵساٝ تقا           اٳ٢ يادؿذٷ ٵ ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸيادؿذٷ ٯٴٶى تٸ تإييذ ت

تا ػٶد تـٶي٠ي ٯٴٶى تٸ تإييذ ؿٶساي دٶ٩ ٵ آتثاس اػت. دس اخقشاي ايقٲ    ؿش٣تٺاي ٯشتٶى اػت. كذٵس اٵساٝ ٯـاس٣ت يا ك٤ٶ١ اػالٯي 

 ت ٯا٫ي دٵ٫ت ا٫ضاٯي اػت.( ٟاٳٶٱ تٴِيٮ تخـي اص ٯ٠شسا87تٴذ سٓايت ٯادٷ)

 ؿقذٷ  ػشسػقيذ  تٔٺذات ٳتٶاٳذ د٫ي٬ي ٹش تٸ ػشسػيذ صٯاٱ دس اػت سػاٳذٷ ٛشٵؽ تٸ سا ٯز٣ٶس اٵساٝ ٣ٸ ؿش٣تي هٴاٳ ٸ -تثلشٷ          

 خقٶد  ٳقضد  ؿقش٣ت  آٱ دسآٯقذي  ٵخقٶٷ  تٰش٣قض  حؼقاب  اص سا ٯقز٣ٶس  تٔٺقذات  ٯٔقاد٩  اػت ٯداص ٣ـٶس ٣٪ داسي خضاٳٸ تپشداصد، سا خٶد

 ت ٵ تٔٺذات ػشسػيذؿذٷ سا دشداخت ٣ٴذ.تشداؿ

 تٶدخقٸ  ٟقٶاٳيٲ  ديٶػقت  دس ٣قٸ  آتثاساتي ؿٶد ٯي دادٷ اخاصٷ دٵ٫تي ؿش٣تٺاي ٵ دٵ٫تي ٯاػؼات اص آٮ اخشائي دػت٨اٹٺاي تٸ -٩          

يا ٯٴاتْ داخ٬قي تحقت    ٵ ٰٓٶٯي تٶدخٸ ٯح٪ اص تٔاٵٳي ٵ خلٶكي تخـٺاي ٛٔا٫يت تٶػٔٸ ٵ ٧زاسي ػشٯايٸ اٹذاٙ تح٠ٞ ٯٴِٶس تٸ ػٴٶاتي

ؿقذٷ اص   كقٶست ٵخقٶٷ اداسٷ   ػٶد تؼٺيالت تٸ  تيٴي ؿذٷ اػت، تشاي دشداخت تؼٺيالت ت٬ٜي٠ي ٵ ياساٳٸ تشٳاٯٸ ٤ٰ٣ٺاي ٛٴي ٵ آتثاسي ديؾ

تٰ٪ تقش  ٳاٯٸ اخشائي ايقٲ تٴقذ ٯـق    اي دٵ٫تي ٟشاس دٹٴذ. آييٲ ًشيٞ ٟشاسداد ٓاٯ٬يت دس اختياس تاٳ٤ٺاي ٓاٯ٪ ٵ كٴذٵٟٺاي حٰايتي ٵ تٶػٔٸ

ٹاي ٯٶسد اؿاسٷ تقا   هٺاسهٶب ٟشاسداد ٓاٯ٬يت، ؿشايي تؼٺيالت ٵ ٯيضاٱ حٰايت دس ٟا٫ة ياساٳٸ ػٶد ٵ ٳحٶٷ تدٺيض ٯٴاتْ تاٳ٤ي ٵ كٴذٵٝ

 سػذ. تلٶية ٹيإت ٵصيشاٱ ٯي سيضي ٣ـٶس ٵ ٵصاست اٯٶس اٟتلادي ٵ داسايي تٸ ديـٴٺاد ٯـتش١ ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ

ديقذٷ اص حقٶاد     آ٧اٹي، ديـ٨يشي، اٯذادسػاٳي، تاصػاصي ٵ ٳٶػاصي ٯٴاًٞ آػقية  ٯٴِٶس ديؾ ؿٶد تٸ اخاصٷ دادٷ ٯي دٵ٫ت تٸ -٭          

ػقٶصي، ٧شدٵٗثقاس، ديـقشٵي آب دسيقا، آٛتٺقاي ٛشا٧يقش ٯحلقٶالت         ٗيشٯتشٟثٸ اص خ٬ٰٸ ػي٪، ص٫ض٫ٸ، ػشٯاصد٧ي، ت٨ش٥، ًٶٛاٱ، آتقؾ 

( ٟقاٳٶٱ تٴِقيٮ   ٧10قشداٱ ٯٶهقٶّ ٯقادٷ)    حيات ٵحؾ ٵ ٯقذيشيت خـ٤ؼقا٫ي، تٴخقٶاٷ    ٧يش اٳؼاٳي ٵ داٯي ٵ ٹاي ٹٰٸ ٣ـاٵسصي ٵ تيٰاسي



( ٟاٳٶٱ تـق٤ي٪ ػقاصٯاٱ ٯقذيشيت تحقشاٱ     12%( ٵ آتثاسات ٯٶهٶّ ٯادٷ)3سا تٸ ػٸ دسكذ ) 1380تخـي اص ٯ٠شسات ٯا٫ي دٵ٫ت ٯلٶب 

ت ٣ـققٶس ٵ تإييققذ ػققاصٯاٱ ٯققذيشيت ٵ %( اٛققضايؾ دٹققذ. آتثققاسات ٯققز٣ٶس تققا ديـققٴٺاد ٵصاس2سا تققٸ دٵ دسكققذ ) ٣1387ـققٶس ٯلققٶب 

تخـقي اص آتثقاسات ٯقز٣ٶس     1395ٵصيشاٱ ٟات٪ ٹضيٴقٸ اػقت. اص اتتقذاي ػقا٩          سيضي ٣ـٶس )ُشٙ ٯذت دٷ سٵص( ٵ تلٶية ٹيإت تشٳاٯٸ

احٰقش ٵ   ت ٹقال٩ اي تٸ خٰٔيق  ٹاي ػشٯايٸ اي ٵ ت٢٬ٰ داسايي كٶست ٹضيٴٸ ؿٶد تٸ تشتية ٵ ٯيضاٳي ٣ٸ دس ٟٶاٳيٲ تٶدخٸ ػٴٶاتي تٔييٲ ٯي تٸ

 ياتذ تا دس خٺت آٯاد٧ي ٵ ٯ٠ات٬ٸ تا حٶاد  ٵ ػٶاٳح ٹضيٴٸ ٧شدد. ٵصاست تٺذاؿت، دسٯاٱ ٵ آٯٶصؽ دضؿ٤ي اختلاف ٯي

 اٛقضايؾ  ٵ ٯـقاٗ٪  تٴقذي  ًث٠قٸ  ٵ ح٠قٶٟي  خذاٵ٩ هشاية، ت٘ييش تـ٤يالت، ت٘ييش ٹا، دػتٶسا٫ٰٔ٪ ٵ ٹا تخـٴاٯٸ ٹا، ٳاٯٸ تلٶية -ٱ          

٣اس٧يشي ٳيشٵ ٵ ٯلٶتات ٹيإت اٯٴاي داٳـ٨اٹٺا ٵ ٯاػؼات آٯٶصؽ ٓا٫ي ٣قٸ ٯتوقٰٲ    ٌاي ٯدٶص ٹش ٳٶّ اػتخذا٭ ٵ تٸآ ح٠ٶٟي، ٯثٴاي

ٹاي تاصٳـؼت٨ي ٵ دػت٨اٹٺاي اخشائي تاؿذ، دسكٶستي ٟات٪ ًقشح ٵ تلقٶية ٵ اخقشاء اػقت ٣قٸ تقاس ٯقا٫ي         تاس ٯا٫ي تشاي دٵ٫ت ٵ كٴذٵٝ

ستقي تقإٯيٲ ؿقذٷ تاؿقذ. اٟقذا٭ دػقت٨اٷ        دخٸ ٣٪ ٣ـٶس يا ٯٴاتْ داخ٬قي دػقت٨اٷ اخشائقي ري   ٳاؿي اص آٱ دس ٧زؿتٸ ٯحاػثٸ ٵ دس ٟاٳٶٱ تٶ

 ؿٶد. اخشائي تشخالٙ ايٲ ح٤ٮ، تٔٺذ صائذ تش آتثاس ٯحؼٶب ٯي

 .اػت ٯٰٴٶّ آٳٺا تاتْ ٵ ٵاتؼتٸ ٵاحذٹاي ٵ ٯاػؼات ٵ ؿش٣تٺا ٵ دٵ٫تي تاٳ٤ٺاي تٶػي ٯـاس٣ت اٵساٝ اٵ٩ دػت خشيذ -ع          

 ٵ تح٠ي٠قات  ٬ٓقٶ٭،  ٹقاي  ٵصاستخاٳقٸ  دٶؿقؾ  تحقت  دظٵٹـقي  ٵ ٓقا٫ي  آٯقٶصؽ  ٯاػؼات ٵ داٳـ٨اٹٺا اص ي٢ ٹش تٸ ٣ٸ ٯثا٫٘ي -ّ          

 دشداخقت  ٯتٰش٣قض  سديٜٺقاي  ريق٪  اي ػشٯايٸ ٹاي داسايي ت٢٬ٰ ٵ اي ٹضيٴٸ آتثاسات ٯح٪ اص دضؿ٤ي آٯٶصؽ ٵ دسٯاٱ تٺذاؿت، ٵ ٛٴاٵسي

ؿٶد تا ٯٌاتٞ ؿشح ٬ٰٓيات ٯٴذسج دس ٯٶا٠ٛتٴاٯٸ تشاػاع ٟٶاٳيٲ  ٱ ٢ٰ٣ تٸ ػشخْٰ آتثاسات آٳٺا اٛضٵدٷ ٯيٓٴٶا تٸ اتالٕ اص دغ ؿٶد، ٯي

 ٵ ٯ٠شسات ٯشتٶى ٹضيٴٸ ٣ٴٴذ.

  ٹاي تيٰٸ ٵ تاصٳـؼت٨ي، ٳؼثت دٵ٫ت ٯ٬٤ٚ اػت دس ساػتاي ايداد تثات، دايذاسي ٵ تٔاد٩ تيٲ ٯٴاتْ ٵ ٯلاسٙ كٴذٵٝ -29ٯادٷ           

 ٰٓ٪ آٵسد: اكٶ٩ صيش اٟذا٭ ٟاٳٶٳي تٸ ٹا تشاػاع  كٴذٵٝ ايٲ  ػاختاس   اكالح تٸ 

ٞ  دس دٵ٫قت  ٟقاٳٶٳي  ػقٺٮ  اػقتثٴاي  تقٸ  دٵ٫ت ٰٓٶٯي تٶدخٸ ٯح٪ اص ٢ٰ٣ تٸ ٹا كٴذٵٝ ايٲ ٵاتؼت٨ي ٣اٹؾ -1           ٝ  اص تيٰقٸ  حق  ًقش

ٝ  ٹاي ٗيشتيٰٸ اي، ٣اٹؾ حٰايت تيٰٸ ٯحاػثات تش ٯٴٌثٞ ٹا كٴذٵٝ ٯلاسٙ ٵ ٯٴاتْ تش ٯاتش ٓٶاٯ٪ تٴِيٮ خ٬ٰٸ اص ٯخت٬ٚ ٹقا ٵ   اي كقٴذٵ

٧قزاسي ػقٶدآٵس تقا     ٹاي اٟتلادي ٵ ػشٯايٸ ٹا ٵ ت٠ٶيت ٛٔا٫يت حٰايتي، ت٠ٶيت ػاصٵ٣اسٹاي ٵكٶ٩ تٸ ٯٶْٟ حٞ تيٰٸ اٳت٠ا٩ آٱ تٸ ٳٺادٹاي

 ٶد اٵساٝ ٯـاس٣ت تاٳ٤ي ٳثاؿذ.٧زاسي ٯٶسدٳِش ٣ٰتش اص ػ ٧زاسي دس تاصاس دٶ٩ ٵ ػشٯايٸ، تٸ ٳحٶي ٣ٸ ػٶد ػشٯايٸ اٵ٫ٶيت ػشٯايٸ

ٝ  تقشاي  ػقٴٶاتي  تٶدخقٸ  ٟقٶاٳيٲ  خذاٵ٩ دس ٯ٠شس اسٟا٭ اص خاسج ٯا٫ي تاس ٵ اي تيٰٸ تٔٺذ ٹش٧ٶٳٸ ايداد -2           ّ  ٹقا  كقٴذٵ . اػقت  ٯٰٴقٶ

 .اػت اخشاء ٟات٪ ٯز٣ٶس اسٟا٭ حذٵد دس ٠ٛي ؿذٷ ت٬٤يٚ تٔٺذات

تيٴقي ؿقذٷ ٯٴقذسج     ٯيٲ اختٰآي ٳيشٵٹاي ٯؼ٬ح ٯ٬٤ٜٴذ اص ٯح٪ تٰا٭ آتثاسات دقيؾ تإ ػاصٯاٱ ٵ ٣ـٶسي تاصٳـؼت٨ي  كٴذٵٝ -3          

٧يشد تٸ اٳوٰا٭ دي٨قش ٯٴقاتْ داخ٬قي خقٶد ٵ ػقايش ٯٴقاتْ حاكق٪ اص         دس ٟٶاٳيٲ تٶدخٸ ػٴٶاتي ٣ٸ دغ اص ًي ٯشاح٪ دس اختياس آٳٺا ٟشاس ٯي

ت٨يقشاٱ   ٯٴذي ٵ اٵالد سا تقشاي تاصٳـؼقت٨اٱ، ٯقٶُٜيٲ ٵ ٯؼقتٰشي     ٹاي ٯاٹاٳٸ دس ًٶ٩ ػا٩ ٵ ٢ٰ٣ ٹضيٴٸ ٓائ٬ٸ ٹا، دشداخت ٧زاسي ػشٯايٸ

 خٶد تإٯيٲ ٳٰايٴذ.



ٵصاست تٺذاؿت، دسٯاٱ ٵ آٯٶصؽ دضؿ٤ي ٯٶُٚ اػت اٟذاٯات الص٭ تشاي دسٯاٱ ٛٶسي ٵ تذٵٱ ٟيذ ٵ ؿشى ٯلقذٵٯاٱ   -30ٯادٷ           

دٵ٫تقي ٵ ٹٰ ٴقيٲ دس ٯؼقيش آقضا٭ تقٸ ٯشا٣قض تخللقي ٵ        حٶاد  ٵ ػٶاٳح ساٳٴذ٧ي دس ٹٰٸ ٵاحقذٹاي تٺذاؿقتي ٵ دسٯقاٳي دٵ٫تقي ٵ ٗيش    

ٯشاخٔات هشٵسي تٔذي سا تٸ ٰٓ٪ آٵسد. تشاي تإٯيٲ تخـي اص ٯٴاتْ الص٭ خٺقت اسائقٸ خقذٯات تـخيلقي ٵ دسٯقاٳي تقٸ ايقٲ ٯلقذٵٯاٱ،         

اب دسآٯقذٹاي  ًقٶس ٯؼقت٠يٮ ًقي ٟقثن خذا٧اٳقٸ تقٸ حؼق        %( اص حٞ تيٰٸ دشداختي ؿخق تا٫ث، ػشٳـيٲ ٵ ٯاصاد تقٸ 10دسكذ) ٯٔاد٩ دٷ

٣ـٶس دس هٺاسهٶب آتثاسات ٯلٶب تٶدخٸ ػقٴٶاتي تقٸ ٳقا٭ ٵصاست تٺذاؿقت، دسٯقاٱ ٵ آٯقٶصؽ دضؿق٤ي         داسي ٣٪ اختلاكي ٳضد خضاٳٸ

سيقضي ٣ـقٶس    ؿٶد. تٶصيْ ايٲ ٯٴاتْ تيٲ داٳـ٨اٹٺاي ٬ٓٶ٭ دضؿ٤ي تٶػي ٵصاستخاٳٸ ٯز٣ٶس تا تإييذ ػقاصٯاٱ ٯقذيشيت ٵ تشٳاٯقٸ    ٵاسيض ٯي

٧يقشد. ٵصاست تٺذاؿقت، دسٯقاٱ ٵ آٯقٶصؽ      تاس كٶست ٯي    ٹاي ٯلٶب ٹش ػٸ ٯاٷ ي٢ احذٹاي يادؿذٷ تش ٯثٴاي تٔشٛٸتشاػاع ٤٬ٰٓشد ٵ

تاس تٸ تيٰقٸ ٯش٣قضي خٰٺقٶسي اػقالٯي ايقشاٱ ٵ ػقاصٯاٱ ٯقذيشيت ٵ            ٣شد آتثاسات ٯز٣ٶس سا ٹش ؿؾ ٯاٷ ي٢ دضؿ٤ي ٯٶُٚ اػت ٹضيٴٸ

ٯد٬غ ؿٶساي اػالٯي ٧ضاسؽ ٣ٴذ. تيٰٸ ٯش٣ضي خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ ٯؼاٵ٩ حؼقٲ   سيضي ٣ـٶس ٵ ٣ٰيؼيٶٱ تٺذاؿت ٵ دسٯاٱ تشٳاٯٸ

 اخشاي ايٲ ٯادٷ اػت.

 -31ٯادٷ           

 تخلقيق  اص تٔذ ٵ ٯٶا٠ٛتٴاٯٸ ٯٜاد تشاػاع ٠ٛي اخشائي، دػت٨اٹٺاي تٶػي ٯا٫ي ٢ٰ٣ ٵ دشداخت ٹش٧ٶٳٸ ٟاٳٶٳي، ٯٶاسد دس –ا٫ٚ          

اي ٵ ٯقا٫ي اص خ٬ٰقٸ ٓقيٲ، ٯٴٜٔقت ٵ      ٹقاي ػقشٯايٸ   س ٯٶاسد ٟاٳٶٳي، ٹش٧ٶٳٸ ٢ٰ٣ ٗيشٳ٠ذي ٵ ٵا٧زاسي داساييد. اػت ٯداص آٱ حذٵد دس ٵ

ٹقاي اتالٗقي    ٯـاتٸ آٱ ؿاٯ٪ اٯٶا٩ ٯٴ٠ٶ٩ ٵ ٗيشٯٴ٠ٶ٩ ٵ ٳيض سد ديٶٱ، ٯٌا٫ثات، ح٠ٶٝ ٵ ٯاٳٴذ آٱ دس ٟا٫ة ٛشٯٺقا، ؿقشايي ٵ دػقتٶسا٫ٰٔ٪   

اي دػت٨اٷ اخشائي خٶاٹذ ؿذ.  اي اص ايٲ ٛشٯٺا، هٰيٰٸ ٯٶا٠ٛتٴاٯٸ آتثاسات ٹضيٴٸ ت. ٳؼخٸسيضي ٣ـٶس ٯداص اػ ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ

اصاء يقا ٯٔقٶم    اح٤ا٭ ايٲ تٴذ دسخلٶف ٳٺادٹا ٵ ٯاػؼات ٰٓٶٯي ٗيشدٵ٫تي دس حذٵد آتثاسات ٯٴذسج دس ٟٶاٳيٲ تٶدخٸ ػٴٶاتي ٵ ٯاتقٸ 

 االخشاء اػت. آٱ، الص٭

( ٟاٳٶٱ ٯذيشيت خقذٯات ٣ـقٶسي ٣قٸ دس هٺقاسهٶب ٵُقايٚ خقٶد ٯدقاص تقٸ ٣ٰق٢ تقٸ           5هٶّ ٯادٷ)ٯٶ اخشائي دػت٨اٹٺاي -ب          

تاؿٴذ، ٯٶُٜٴذ تا سٓايت تخليق آتثاس، ٳؼثت تٸ ؤخقز ؿقٰاسٷ ٯ٬قي     اؿخاف ح٠ي٠ي ٵ ح٠ٶٟي اص ٯح٪ آتثاسات ٟٶاٳيٲ تٶدخٸ ػٴٶاتي ٯي

ٯقذيشٷ ٵ تقاصسع يقا تاصسػقاٱ ٟقاٳٶٳي اؿقخاف ح٠قٶٟي             ٹيقإت ا٫ـش٣ٸ ٵ آوقاي   اؿخاف ح٠ي٠ي ٧يشٳذٷ ٵ يا ػٺاٯذاساٱ ٵ كاحثاٱ ػٺٮ

٧قشدد، اٟقذا٭ ٵ    سيضي ٣ـٶس تقشاي ايقٲ ٯٴِقٶس ايدقاد ٯقي      ٧يشٳذٷ ٢ٰ٣ ٵ دسج آٱ دس تاٳ٢ اًالٓاتي ٣ٸ تٶػي ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ

سيضي ٣ـٶس ٳيض ٯـٰٶ٩ ايٲ ح٤قٮ   ٸػپغ ٯث٬ٖ ٢ٰ٣ سا دشداخت ٣ٴٴذ. ٢ٰ٣ اص ٯح٪ ٯٴاتْ ٵ سديٜٺاي دس اختياس ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯ

ؿقذٷ تٶػقي    ٹقاي اٳدقا٭   ٧يشٳذٷ ٵ اٳٌثقاٝ ٹضيٴقٸ   اػت. ٧شدؽ ٬ٰٓيات ٯا٫ي )دسياٛتٺا ٵ دشداختٺا( ٵ حؼاب ػاالٳٸ اؿخاف ح٠ٶٟي ٢ٰ٣

٧يشٳقذٷ   ٣ٴٴقذٷ ٣ٰق٢ تايقذ تٶػقي حؼقاتشع ٵ تقاصسع ٟقاٳٶٳي ٣ٰق٢         ؿذٷ تٶػي دػت٨اٷ اخشائي دشداخقت  ٧يشٳذٷ تا اٹذاٙ آال٭ ٢ٰ٣

سيضي ٣ـقٶس   ٣ٴٴذٷ تا داياٱ ؿٺشيٶسٯاٷ ػا٩ تٔذ تٸ ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ يذ٧ي ؿٶد ٵ ٳتيدٸ سػيذ٧ي تٶػي دػت٨اٷ اخشائي ٢ٰ٣سػ

 اسػا٩ ؿٶد.

ٯ٠شسات ٯا٫ي، ٯٔاٯالتي، اداسي ٵ اػتخذاٯي ػاصٯاٱ اٳشطي اتٰي ايشاٱ ٵ ؿش٣تٺاي تاتْ ٵ دػت٨اٹٺاي ٵاتؼتٸ دس تخقؾ   -32ٯادٷ           

ٹاي تخللي تذٵٱ ا٫ضا٭ تٸ سٓايت ٟاٳٶٱ ٯحاػثات ٰٓٶٯي ٣ـٶس، ٟاٳٶٱ تش٧ضاسي ٯٴاٟلات، ٟاٳٶٱ ٯقذيشيت خقذٯات ٣ـقٶسي ٵ     تٛٔا٫ي

اكالحات ٵ ا٫حاٟات تٔذي آٳٺا ٵ ػايش ٟٶاٳيٲ ٵ ٯ٠شسات ٰٓٶٯي ٯدشي خٶاٹذ تقٶد. ٯلقاديٞ اٯقٶس تخللقي ٵ ٗيشتخللقي ٵ ٯ٠قشسات       



سيقضي ٣ـقٶس تقٸ تلقٶية ٹيقإت ٵصيقشاٱ        ٺاد ػاصٯاٱ ٯز٣ٶس ٵ تإييذ ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸيادؿذٷ حا٣ٮ تش اٯٶس تخللي تٴا تٸ ديـٴ

 سػذ. اخشاي ٯ٠شسات ٯز٣ٶس دس ػ٠ٚ آتثاسات ٯلٶب ٯداص اػت. ٯي

ػاصٯاٱ اٳشطي اتٰي ايشاٱ ٯٶُٚ اػقت دسآٯقذ حاكق٪ اص اسائقٸ خقذٯات ا٣تـقاٛي ٵ آصٯايـق٨اٹي ٵ دظٵٹـقي خقٶد ٵ           -33ٯادٷ           

ت تاتْ سا تٸ حؼاب دسآٯذ ٰٓٶٯي ٣ـٶس )ٳضد خضاٳٸ داسي ٣٪( ٵاسيض ٣ٴذ. ٓالٵٷ تش آتثاسات ٯلٶب، اص ٯح٪ ٯثا٫ٖ ٵاسيضي ٳيض تٸ ٯاػؼا

٧يشد تا ًثٞ ٟٶاٳيٲ ٵ ٯ٠قشسات كقشٙ اٯقٶس ا٣تـقاٛي،      ؿٶد دس اختياس ػاصٯاٱ ٯضتٶس ٟشاس ٯي ٯيضاٳي ٣ٸ دس ٟٶاٳيٲ تٶدخٸ ػاالٳٸ تٔييٲ ٯي

 ٹـي ٧شدد.آصٯايـ٨اٹي ٵ دظٵ

ؿٶد تٸ ٣اس٣ٴاٱ ؿقاٗ٪ دس ػقاصٯاٱ اٳقشطي اتٰقي ايقشاٱ، ؿقش٣تٺاي تقاتْ ٵ         تٸ ػاصٯاٱ اٳشطي اتٰي ايشاٱ اخاصٷ دادٷ ٯي -34ٯادٷ           

تاؿٴذ تا تإييذ ٣ٰيؼيٶٱ تـخيق دشتٶ٣قاسي ػقاصٯاٱ، ًثقٞ ٟقاٳٶٱ حٜاُقت دس       دػت٨اٹٺاي ٵاتؼتٸ ٣ٸ دس ٯٔشم اؿٔٸ ٵ ٯٶاد دشتٶصا ٯي

 ٳاٯٸ اخشائي ٵ دػتٶسا٫ٰٔ٪ ٯشتٶى، ٛٶٝ ا٫ٔادٷ ٣اس تا اؿٔٸ دس دٵساٱ اؿت٘ا٩ دشداخت ٣ٴذ. ٔٸ ٵ آييٲتشاتش اؿ

تاٳ٤ٺا ٯ٬٤ٜٴذ اػٴاد سػٰي اساهي ٣ـاٵسصي ٯح٪ اخشاي ًشحٺاي ٣ـاٵسصي ٵ كٴايْ ت٤ٰي٬ي ٣ـاٵسصي ٵ اػٴاد ٯٴقاص٩   -35ٯادٷ           

 ٺيالت تخؾ ٣ـاٵسصي ٵ سٵػتايي تپزيشٳذ.ٓٴٶاٱ ٵتي٠ٸ ٵا٭ ٵ تؼ سٵػتايي ٵ ٓـايشي سا تٸ

( ٟاٳٶٱ تٰش٣ض ٵُايٚ ٵ اختياسات ٯشتٶى تقٸ تخقؾ ٣ـقاٵسصي دس ٵصاست خٺاد٣ـقاٵسصي     1دس اخشاي تٴذ )ا٫ٚ( ٯادٷ ) -36ٯادٷ           

، تاٳ٢ ٯش٣ضي خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ 1389ٵسي تخؾ ٣ـاٵسصي ٵ ٯٴاتْ ًثئي ٯلٶب  ( ٟاٳٶٱ اٛضايؾ تٺشٷ33ٵ ٯادٷ ) 1391ٯلٶب 

ًشيقٞ تاٳق٢ ٓاٯق٪، تؼقٺيالت الص٭ سا تقشاي خشيقذ ٧ٴقذ٭ ٵ ٯحلقٶالت اػاػقي ٵ          ٯ٬٤ٚ اػت دس ٟا٫قة ايدقاد خقي آتثقاسي ٯؼقت٠٪ اص      

ؿٶد، ٟث٪ اص  ٵصيشاٱ تٔييٲ ٯي     اػتشاتظي٢ ٣ـاٵسصي تٶ٫يذ داخ٬ي تٸ ٯيضاٱ آتثاسي ٣ٸ تا ديـٴٺاد ٵصاست خٺاد٣ـاٵسصي ٵ تلٶية ٹيإت

ؿذٷ تٶػقي ٵصاست خٺاد٣ـقاٵسصي    ي ٵ تٔاٵٳي( ٯٔشٛيؿشٵّ ٛل٪ تشداؿت دس اختياس ٯثاؿشاٱ ٵ ٣اس٧ضاساٱ )خشيذاساٱ تخـٺاي خلٶك

 ٟشاس دٹذ. ٯثاؿشاٱ ٵ ٣اس٧ضاساٱ ٯٶُٜٴذ تؼٺيالت ٯز٣ٶس سا دس ٯٶٓذ ٯ٠شس تاصدشداخت ٣ٴٴذ.

 ٹقش  تٶ٫يقذ  ٹقاي  ٹضيٴقٸ  اص آقٮ  ؿقذٷ  تٰقا٭  ٟيٰقت  دسٳِش٧شٛتٲ تا توٰيٴي خشيذ ٟاٳٶٱ ٯـٰٶ٩ ٣ـاٵسصي ٯحلٶالت خشيذ ٟيٰت          

 ؿٶد. ٔاسٙ ٵ ٯ٠ٔٶ٩ ٹٰٸ ػا٫ٸ تٶػي ؿٶساي اٟتلاد تٔييٲ ٵ تشاي اخشاء اتالٕ ٯيٯت ػٶد ٵ ٯحلٶ٩

ٓٴقٶاٱ ٯا٫يقات ػقالٯت تقٸ      ٓالٵٷ تش اٛضايؾ ٟاٳٶٳي ٳش  ٯا٫يات تش اسصؽ اٛضٵدٷ، كشٛاً ي٢ ٵاحذ دسكذ دس ٹش ػا٩ تقٸ  -37ٯادٷ           

ٯؼت٠يٰاً تٸ سديٚ دسآٯذي ٣ٸ تقشاي ايقٲ ٯٴِقٶس دس ٟقٶاٳيٲ تٶدخقٸ       ٳش  ٯا٫يات تش اسصؽ اٛضٵدٷ ػٺٮ دٵ٫ت اهاٛٸ ٵ ٹٰضٯاٱ تا دسياٛت،

%( ٯٴاتْ دسياٛتي اص ًشيٞ سديٚ يا سديٜٺايي ٣ٸ تشاي ايقٲ ٯٴِقٶس دس ٟقٶاٳيٲ    ٧100شدد. كذدسكذ ) ؿٶد، ٵاسيض ٯي تيٴي ٯي ػٴٶاتي ديؾ

اٹا ٵ ؿٺشٹاي داساي تيؼت ٹضاس ٳٜقش خٰٔيقت   ؿٶد، تٸ ديـ٨يشي ٵ دٶؿؾ ٣اٯ٪ دسٯاٱ اٛشاد ػا٣ٲ دس سٵػت تيٴي ٯي تٶدخٸ ػٴٶاتي ديؾ

ياتقذ ٵ دقغ اص تح٠قٞ ٹقذٙ ٯقز٣ٶس ٳؼقثت تقٸ ت٤ٰيق٪ ٵ تقإٯيٲ           تش ٵ خاٯٔٸ ٓـايشي )دس هٺاسهٶب ٳِا٭ اسخاّ(، اختلقاف ٯقي   ٵ داييٲ

اي اسصي ٵ است٠اي ػقٌح  اٯٴ     ٹاي ٯٴاًٞ تٶػٔٸ ٳياٛتٸ، ٯلاسٙ ٹيإت تدٺيضات تيٰاسػتاٳي ٵ ٯشا٣ض تٺذاؿتي ٵ دسٯاٳي تا اٵ٫ٶيت تيٰاسػتاٱ

 ا٫ٔالج ٵ اٛشاد تحت دٶؿؾ ٳٺادٹاي حٰايتي خاسج اص سٵػتاٹا ٵ ؿٺشٹاي تاالي تيؼت ٹضاس ٳٜش خٰٔيت اٟذا٭ ؿٶد. تيٰٸ تيٰاساٱ كٔة



ٝ  داداؽ، سٛاٹي، ٤ٰ٣ٺاي ٣اس، اهاٛٸ ٯضايا، ٵ ح٠ٶٝ ٳِيش دشػٴ٬ي ٹاي ٹضيٴٸ دشداخت ٹش٧ٶٳٸ           ، ٣اساٳقٸ،  ٯإٯٶسيقت  ٹقاي     ا٫ٔقادٷ  ٛقٶ

ٹاي اداسي ٳِيش اٟال٭ ٯلشٛي اداسي ٵ تقإٯيٲ اتاتيقٸ ٵ ٯٴلقٶتات اداسي اص ايقٲ      ٵسي، ٯذيشيت، ٳٶتت ٣اسي، ديٶٱ ٵ ٯاٳٴذ آٱ ٵ ٹضيٴٸ تٺشٷ

 تاؿذ. ٯح٪ ٯٰٴٶّ ٯي

ٰ    %( كٶستحؼقاب ٧60ش خذٯات دسٯاٳي ٯٶُٜٴذ ؿلت دسكذ ) ٹاي تيٰٸ ػاصٯاٱ -38ٯادٷ            ٹقاي   اسػقتاٱ ٹقاي اسػقا٫ي اص ػقٶي تي

ا٫حؼاب ٵ ت٠يٸ ٯٌا٫ثات ٯاػؼات ٵ ٯشا٣ض تٺذاؿتي ٵ دسٯاٳي سا تا ػٸ  ٓٴٶاٱ ٬ٓي ًشٙ ٟشاسداد سا ٟث٪ اص سػيذ٧ي ُشٙ ٯذت دٵ ٹٜتٸ تٸ

ٹقاي   ٯاٷ دغ اص تحٶي٪ اػٴاد ٯشتٶى تٸ ٳٰايٴذٷ سػٰي كٴذٵٝ ٯشتٶًٸ دشداخت ٳٰايٴذ. دس كٶست ٓذ٭ اخشاي ح٤قٮ ايقٲ ٯقادٷ، ػقاصٯاٱ    

 تاؿٴذ. ٶُٚ تٸ تإٯيٲ هشس ٵ صياٱ آٱ ٯٔاد٩ ٳش  اٵساٝ ٯـاس٣ت ٯي٧ش ٯ تيٰٸ

٧شدد حٞ تيٰٸ ػقٺٮ ٣اسٛشٯقا،    تيٴي ٯي ؿٶد اص ٯح٪ سديٜٺايي ٣ٸ دس ٟٶاٳيٲ تٶدخٸ ػٴٶاتي ديؾ تٸ دٵ٫ت اخاصٷ دادٷ ٯي -39ٯادٷ           

ٹا، خاٳثاصاٱ ٯٔؼش  ػا٩ ػات٠ٸ حوٶس داٵ٬ًثاٳٸ دس خثٺٸ تيٰٸ دسٯاٳي ٵ ٹضيٴٸ حٰايتي ًالب ٵ ٢ٰ٣ تٸ سصٯٴذ٧اٱ ٯٔؼش داساي تيؾ اص ي٢

 %(، خاٳثاصاٱ تؼيدي ٵ ٵُيٜٸ ٗيشؿاٗ٪ ٳياصٯٴذ سا دشداخت ٣ٴذ.24%( تا تيؼت ٵ هٺاس دسكذ )5تيٲ دٴح دسكذ )

ؿق٤٪ ح٠قٶٟي آٳٺقا     ؿقٶد ٵ  اؿخاف ح٠ٶٟي ٣ٸ تٰا٭ ٵ يا ٟؼٰتي اص آتثاسات آٳٺا اص ٯح٪ ٯٴاتْ تٶدخٸ ٰٓٶٯي تإٯيٲ ٯي -40ٯادٷ           

( ٟاٳٶٱ ٯحاػثات ٰٓٶٯي ٣ـٶس ٳيؼت، دس ٯلشٙ آتثقاسات ٯقز٣ٶس اص ٫حقاٍ اخقشاي     5( ٵ )4(، )3(، )2ٯٴٌثٞ تا تٔاسيٚ ٯز٣ٶس دس ٯٶاد)

 آيٴذ. ؿٰاس ٯي ٯ٠شسات ٟاٳٶٱ يادؿذٷ دس ح٤ٮ ٯاػؼات ٵ ٳٺادٹاي ٰٓٶٯي ٗيشدٵ٫تي تٸ

ا٫ت٬ٔقيٮ، دس ٯٴقا٠ًي    آٯٶصاٱ الص٭ ٯٴِٶس دٶؿؾ ٣اٯ٪ تحلي٬ي داٳؾ ؿٶد، تٸ دادٷ ٯي تٸ ٵصاست آٯٶصؽ ٵ دشٵسؽ اخاصٷ -41ٯادٷ           

 ٣ٸ ُشٛيت ٣اٛي دس ٯذاسع دٵ٫تي ٵخٶد ٳذاسد ٳؼثت تٸ خشيذ خذٯات آٯٶصؿي اٟذا٭ ٣ٴذ.

تقٸ ٯقٶاسدي    1383ب ٵصيشاٱ دس ٯٶسد تٔييٲ ٳلاب ٯٔاٯالت، ٯٶهٶّ ٟاٳٶٱ تش٧ضاسي ٯٴاٟلات ٯلقٶ      اختياسات ٹيإت -42ٯادٷ           

 ياتذ. ؿٶد، تؼشي ٯي كٶست ٯضايذٷ اٳدا٭ ٯي ٣ٸ ٯٔاٯ٬ٸ تٸ

داٳـ٨اٹٺا ٵ ٯاػؼات آٯقٶصؽ ٓقا٫ي ٵ دظٵٹـقي )دٵ٫تقي ٵ ٗيشدٵ٫تقي( ٯداصٳقذ تقا ايدقاد ٵ ٯـقاس٣ت دس ؿقش٣تٺاي            -43ٯادٷ           

ات دظٵٹـي ٵ دي٨ش ٵاحذٹاي دٵ٫تي ٵ ٯقات٠ي ػقٺا٭   %( ػٺا٭ آٱ ٯت٬ٔٞ تٸ داٳـ٨اٹٺا، ٯاػؼ49ٵ ٳٸ دسكذ ) تٴياٱ ٣ٸ حذا٣ثش هٺ٪ داٳؾ

٬ٰٓقي ٵ داٳـقدٶياٱ        ٬ٰٓي ٵ داٳـدٶياٱ ٵ ػايش ػٺاٯذاساٱ تخؾ خلٶكي اػت، ٳتايح تح٠ي٠قات آوقاي ٹيقإت        ٯت٬ٔٞ تٸ آواي ٹيإت

ي ٯاػؼٸ ٯشتٶى خٶاٹقذ سػقيذ.   اٯٴا     تلٶية ٹيإت ػاصي ٳٰايٴذ. ايداد ؿش٣ت ٵ دسكذٹاي ػٺا٭ ٵ دي٨ش ؿشايي ٯشتٶى تٸ خٶد سا تداسي

 1337ايٲ ؿش٣تٺا ٯـٰٶ٩ ٟاٳٶٱ ساخْ تٸ ٯٴْ ٯذاخ٬قٸ ٵصسا ٵ ٳٰايٴقذ٧اٱ ٯد٬ؼقيٲ ٵ ٣اسٯٴقذاٱ دس ٯٔقاٯالت دٵ٫تقي ٵ ٣ـقٶسي ٯلقٶب         

 ٳيؼتٴذ.

صيقش كقٶست   اي اػقتاٱ اٟقذاٯات    صدائي ٵ اٛضايؾ اختياسات دس خٺت تٶػقٔٸ ٵ ٰٓقشاٱ ٵ تقٶاصٱ ٯٴ٠ٌقٸ     ٯٴِٶس تٰش٣ض تٸ -44ٯادٷ           

 ٧يشد: ٯي

 ٵ اي ػقشٯايٸ  ٵ ٯقا٫ي  ٹقاي  داسايقي   ٵا٧قزاسي  اختلاكي، دسآٯذ اػتاٳي، دسآٯذ اص آٮ اػتاٳي ٯٴاتْ ؿاٯ٪ اػتاٱ ػاالٳٸ تٶدخٸ -ا٫ٚ          

ٶست ػقشخْٰ  كق  تقٸ  ٣قذا٭  ٹش ٯا٫ي ٵ اي ػشٯايٸ ٹاي داسايي ت٢٬ٰ ٵ اي ٹضيٴٸ آتثاسات اص آٮ اػتاٳي ٯلاسٙ ٹٰ ٴيٲ ٵ ٯ٬ي ٯٴاتْ اص ػٺٮ



ٹقاي   اي ٵ تٶصيقْ ػقشخْٰ آتثقاسات ت٬ٰق٢ داسايقي      آتثقاسات ٹضيٴقٸ  « تشٳاٯقٸ  -دػقت٨اٷ  »ؿقٶد. تٶصيقْ    دس ٟٶاٳيٲ تٶدخٸ ػٴٶاتي دسج ٯي

 سيضي ٵ تٶػٔٸ اػتاٱ اػت. ٹا ٯٌاتٞ هٶاتي ٯٴذسج دس ايٲ ٟاٳٶٱ تش ٓٺذٷ ؿٶساي تشٳاٯٸ اي ؿٺشػتاٱ ػشٯايٸ

 كقٶست  تقٸ  ؿقٶسا  تٶػي ٵ ٯؼت٠يٮ ًٶس تٸ ٧يشٳذ ٯي ٟشاس ؿٺشػتاٱ هٴذ دس يا ٵ داؿتٸ اػتاٳي ٯاٹيت ٣ٸ ٹايي دشٵطٷ آتثاس -تثلشٷ          

 .ؿٶد ٯي تٔييٲ ٯدضا

ٕ  اص دغ سٵص داٳضدٷ ٯذت ُشٙ حذا٣ثش اػت ٯٶُٚ اػتاٱ تٶػٔٸ ٵ سيضي تشٳاٯٸ ؿٶساي - ب           ٯ٪ ؿقا  اػقتاٱ  ٯلقٶب  تٶدخقٸ  اتقال

سيقضي اػقتاٳٺا )ٯٶهقٶّ     اي تشاػاع ديـٴٺاد سئقيغ ػقاصٯاٱ ٯقذيشيت ٵ تشٳاٯقٸ     اي ٵ آتثاسات ٹضيٴٸ ٹاي ػشٯايٸ دسآٯذٹا، ت٢٬ٰ داسايي

ؿٶساي اٳ٠قالب( ٣قٸ ػقاختاس تـق٤يالتي آٱ دس ػق٠ٚ       15/4/1359اليحٸ ٟاٳٶٳي ساخْ تٸ تـ٤ي٪ ػاصٯاٱ تشٳاٯٸ ٵ تٶدخٸ اػتاٳٺا ٯلٶب 

ٓٴٶاٱ دتيش ؿقٶسا( ٵ دس هٺقاسهٶب    ؿٶد )تٸ سيضي ٣ـٶس تٔييٲ ٵ اتالٕ ٯي اػتاٳٺا تٶػي ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸدؼتٺاي ٯٶخٶد دٵ٫ت ٵ 

ٹقاي اتالٗقي    ٹقا ٵ دػقتٶسا٫ٰٔ٪   ٯـقي  ٹاي تٶػٔٸ اٟتلادي، اختٰآي ٵ ٛشٹٴ٨ي خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ ٵ خقي  ٹاي تشٳاٯٸ اٹذاٙ ٵ ػياػت

 ؿشح صيش تٶصيْ ٣ٴذ: ٸ اػتاٱ سا ٣ٸ دس ٟاٳٶٱ تٶدخٸ دسج ٧شديذٷ اػت تٸ%( آتثاسات اتالٗي ت100ػاصٯاٱ كذدسكذ )

 ت٤ٜيق٢  تقٸ  اخشائقي  دػقت٨اٹٺاي  ٵ ٹقا  تشٳاٯقٸ  ٛلقٶ٩،  تقيٲ  ؿقٶسا  ٯلقٶب  ٯذٵٱ ؿاخلٺاي تشاػاع اػتاٳي ٰٓشاٳي آتثاسات -1          

 ؿٺشػتاٱ

ٳياٛتقٸ   ٳيقاٛت٨ي ٵ ٳ٠قاى تٶػقٔٸ    ، تقش اػقاع ؿاخلقٺاي تٶػقٔٸ    صدايي ٯحشٵٯيت اػتاٳي اي ػشٯايٸ ٹاي داسايي ت٢٬ٰ آتثاسات -2          

 ٳياٛت٨ي تٸ ت٤ٜي٢ ؿٺشػتاٱ ٹاي ٯشتٶى تٸ تٶػٔٸ اػتاٳي تيٲ ٛلٶ٩ ٵ تشٳاٯٸ

 دٵػقٶ٭  ػقٺٮ  ٵ اػقتاٱ  ٧قاصخيض  ٵ خيض ٳٜت ٯٴاًٞ تٸ كشٛاً اػتاٱ ػٶ٭ ي٢ ػٺٮ) ٧اص ٵ ٳٜت%( 2) دٵدسكذ ٯٶهٶّ آتثاسات - 3          

 ٳياٛتٸ( تٸ ت٤ٜي٢ ؿٺشػتاٱ ٴاًٞ تٶػٔٸٯ تٸ كشٛاً اػتاٱ

 اػقتاٱ  سيقضي  تشٳاٯقٸ  ٵ ٯقذيشيت  ػقاصٯاٱ  ٳٰايٴقذٷ  ،(٣ٰيتقٸ  سئقيغ ) ٛشٯاٳقذاس  اص ٯتـق٤٪  ٣قٸ  ؿٺشػقتاٱ  سيقضي  تشٳاٯٸ ٣ٰيتٸ - ج          

ٯٶُٜٴقذ   ٹؼقتٴذ،  اػقتاٱ  تٶػقٔٸ  ٵ سيقضي  تشٳاٯقٸ  ؿقٶساي  ٓوقٶ  آٳٺقا  ٣ق٪  ٯذيشاٱ ٣ٸ اخشائي دػت٨اٹٺاي سئػاي ٓوٶيت ٵ( دتيش٣ٰيتٸ)

ٹاي ٰٓشاٳي ؿٺشػتاٱ سا حذا٣ثش داٳضدٷ سٵص دغ اص اتالٕ ػٺٮ ؿٺشػتاٱ، ٯلٶب ٵ خٺت ٯثاد٫ٸ ٯٶا٠ٛتٴاٯٸ تا دػقت٨اٹٺاي اخشائقي    دشٵطٷ

 ستي تٸ ػاصٯاٱ اػتاٱ ٯز٣ٶس آال٭ ٳٰايٴذ. ري

ػقتاٱ دس ٯد٬قغ ؿقٶساي اػقالٯي )هقٰٲ      ؿٺش ٳٰايٴذ٧اٱ اص ٣ٰيتٸ خ٬ؼات تـ٤ي٪ اص ٟث٪ ٹٜتٸ ي٢ ٯٶُٜٴذ ٛشٯاٳذاساٱ - تثلشٷ          

 ٰٓ٪ آٵسٳذ. ٓٴٶاٱ ٳاُش دس خ٬ؼات دٓٶت تٸ اسائٸ ٯؼتٴذات دػتٶسخ٬ؼٸ( تٸ

ٕ  تقا  ٹٰضٯقاٱ  ٣ـقٶس  سيقضي  تشٳاٯٸ ٵ ٯذيشيت ػاصٯاٱ تٶػي اػتاٱ ٹش ػٺٮ اػتاٳي دسآٯذٹاي -د           ٕ  اػقتاٱ  تقٸ  آتثقاسات  اتقال  اتقال

٤٪ اص سئيغ ػاصٯاٱ اػتاٱ ٯز٣ٶس )سئيغ(، ٯذيش٣٪ اٯٶس اٟتلادي ٵ داسايقي اػقتاٱ )دتيقش( ٵ    ٯتـ ٣ٸ اػتاٱ دسآٯذ تدٺيض ػتاد ٵ ؿٶد ٯي

كقٶست ٯاٹاٳقٸ، ٧قضاسؽ ٤٬ٰٓقشد ٵ ٵكقٶ٩ دسآٯقذٹا سا تقٸ ػقاصٯاٱ          ستي، ٯ٬٤ٚ اػت هٰٲ تـ٤ي٪ خ٬ؼقات تقٸ   دػت٨اٹٺاي اخشائي ري

 سيضي ٣ـٶس ٵ ٵصاست اٯٶس اٟتلادي ٵ داسايي ٧ضاسؽ ٣ٴذ. ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ



 تقش  ٳقاُش  ٬٣قي  ٹقاي  ٯـقي  خقي  ٵ ػياػتٺا دسآٯذٹا، تح٠ٞ ٵهٔيت ٫حاٍ تا اػتاٱ اختياس دس اػتاٳي آتثاسات تخليق ٯٴِٶس تٸ - ٹ          

 ٵ( دتيقش ) اػقتاٱ  سيقضي  تشٳاٯقٸ  ٵ ٯقذيشيت  ػقاصٯاٱ  ٓوٶيت ٵ اػتاٳذاس ٯؼاٵ٫يت تا اػتاٱ آتثاسات تخليق ٣ٰيتٸ دٵ٫ت، ٰٓٶٯي تٶدخٸ

 ؿٶد. ٟتلادي ٵ داسايي اػتاٱ تـ٤ي٪ ٯيا اٯٶس ػاصٯاٱ سئيغ

ّ  اػقتاٳي  آتثقاس  تخليق ٣ٰيتٸ تٶػي آتثاسات تخليق ػ٠ٚ تٔييٲ اص دغ -ٵ            تٶػقٔٸ  ػقٶ٭  تشٳاٯقٸ  ٟقاٳٶٱ ( 77) ٯقادٷ  ٯٶهقٶ

آي ٵ ٛشٹٴ٨قي  اختٰق  اٟتلقادي،  تٶػٔٸ هٺاس٭ تشٳاٯٸ ٟاٳٶٱ( 83) ٯادٷ دس تٴٜيزؿذٷ ايشاٱ اػالٯي خٰٺٶسي ٛشٹٴ٨ي ٵ اختٰآي اٟتلادي،

اي تشحؼقة دػقت٨اٷ، تشٳاٯقٸ ٵ ٛلقٶ٩ ٵ تخلقيق آتثقاسات ت٬ٰق٢         تخليق آتثاس ٹضيٴٸ 11/6/1383خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ ٯلٶب 

 ؿٶد. سيضي اػتاٱ تشحؼة ًشح ٵ دشٵطٷ تٔييٲ ٵ اتالٕ ٯي ٹاي ػشٯايٸ اي تٶػي ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ داسايي

سيضي اػتاٱ ٯ٬٤ٜٴقذ دس ٹقش ٯ٠ٌقْ اص اتقالٕ تخلقيق تقشاي ٯقٶاسد         ي ٵ ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸاػتاٳ تخليق ٣ٰيتٸ -1 تثلشٷ          

٧اٳٸ ٯٶهٶّ تٴذ )ب( ايٲ ٯادٷ، ػٺٮ تخليق ًشحٺاي ٰٓشاٳقي ٹقش ؿٺشػقتاٱ سا دس ػقشخْٰ تخلقيق ٹقش ٯٶهقٶّ، ٯٔقاد٩ ػقٺٮ           ػٸ

 آتثاسات ٯٶهٶّ آتثاس ؿٺشػتاٱ دس ػشخْٰ تخليق، سٓايت ٣ٴٴذ.

ٹقا،   اي اػتاٱ ٹاي ػشٯايٸ تٶاٳذ ٯتٴاػة تا اٛضايؾ ػٺٮ آتثاسات ت٢٬ٰ داسايي سيضي ٣ـٶس ٯي ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ -2ثلشٷت          

 ٵُايٚ ٵ اختياسات خٶد سا تٸ ٵاحذٹاي ٯؼت٠٪ اػتاٳي خٶد، تٜٶين ٣ٴذ.

ظٷ، ٯحشٵٯيت صدايي ٵ ٯٶاسدي ٣ٸ دغ اص اٳت٠ا٩ ٵُيٜقٸ،  ٵي ٯ٬ي ؿذٷ، اػتاٳي ٯ٬ي ٧اص، ٵ ٳٜت%( 2) دسكذ دٵ آتثاسات تش ٓالٵٷ -ص          

%( ٣ق٪  20%( تقا ػق٠ٚ تيؼقت دسكقذ )    2ٹقاي اػقتاٳي ػقاالٳٸ دٵ دسكقذ)     ؿٶد، ػٺٮ آتثاسات ت٢٬ٰ داسايي آتثاس آٱ تٸ اػتاٱ اهاٛٸ ٯي

 ؿٶد. اي ٣ـٶس، اٛضٵدٷ ٯي ٹاي ػشٯايٸ آتثاسات ت٢٬ٰ داسايي

سيضي ٣ـقٶس سا ٯـقخق     سيضي ٵ تٶػٔٸ اػتاٱ ٵ ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ ٣ٸ تٔٺذات ؿٶساي تشٳاٯٸ اػتاٱ ػاالٳٸ تٶدخٸ ػٴذ -ح          

ؿٶد. ٟا٫ة ٟشاسداد ٯز٣ٶس ٵ دػقتٶسا٫ٰٔ٪ ٯشتقٶى، تٶػقي     ٣ٴذ دس ٟا٫ة ٟشاسدادي تٴِيٮ ٵ تيٲ سئيغ ؿٶسا ٵ ػاصٯاٱ ٯز٣ٶس ٯثاد٫ٸ ٯي ٯي

 ؿٶد. ػاصٯاٱ ٯز٣ٶس تٺيٸ ٵ اتالٕ ٯي

ؿقٶد.   داسي ٣٪ ٵ صيشٳِش اداسٷ ٣٪ اٯٶس اٟتلادي ٵ داسايي اػتاٱ تـ٤ي٪ ٯقي  ٹش اػتاٱ، خضاٳٸ ٯٔيٲ اػتاٱ ٵاتؼتٸ تٸ خضاٳٸ دس -ى          

ٯٔيٲ اػقتاٱ( دس   )خضاٳٸ« ٣٪ داسي حؼاب خضاٳٸ»ٓٴٶاٱ  ٹاي ٯٔيٲ اػتاٱ، ي٢ حؼاب تٸ داسي ٣٪ ٯٶُٚ اػت تشاي ٹش ي٢ اص خضاٳٸ خضاٳٸ

اي ٵ ت٬ٰق٢   ٧قشداٱ ٹقش اػقتاٱ سا ٯتٴاػقة تقا آتثقاسات ٯلقٶب ٹضيٴقٸ         اتتذاي ٹشػقا٩ ٳيقض ٯيقضاٱ تٴخقٶاٷ     ٯش٣ض اػتاٱ اٛتتاح ٣ٴذ ٵ دس

 )خضاٳٸ ٯٔيٲ اػتاٱ( ٵاسيض ٣ٴذ.« داسي ٣٪ حؼاب خضاٳٸ»اي آٱ اػتاٱ ٯحاػثٸ ٵ حذا٣ثش تا تيؼتٮ ٛشٵسديٲ ٯاٷ تٸ  ٹاي ػشٯايٸ داسايي

ٵ  27/11/1380( ٟقاٳٶٱ تٴِقيٮ تخـقي اص ٯ٠قشسات ٯقا٫ي دٵ٫قت ٯلقٶب        44ٶٱ، ٯقادٷ) ٟقاٳ  ايقٲ  ؿقذٱ  االخشاء الص٭ تاسيخ اص -ي          

 ؿٶد. ٳؼخ ٯي 15/8/1384( ٯلٶب 1دٵ٫ت) ( ٟاٳٶٱ ا٫حاٝ ٯٶادي تٸ ٟاٳٶٱ تٴِيٮ تخـي اص ٯ٠شسات ٯا٫ي29ٯادٷ)

ٯٺٮ ٵ ػٴذ خٰٔيت ٵ تٔا٫ي دٵ٫ت ٯ٬٤ٚ اػت ٳؼثت تٸ اخشاي ػٴذ ٳ٠ـٸ ٯٺٴذػي ٛشٹٴ٨ي، ديٶػت ٛشٹٴ٨ي ًشحٺاي  -45ٯادٷ           

 اػالٯي اسائٸ دٹذ. ؿٶساي ٯاٹٸ آٱ سا تٸ ٯد٬غ خاٳٶادٷ اٟذا٭ ٣ٴذ ٵ ٧ضاسؽ ؿؾ



 ديٶػقت  صٯاٳثٴقذي   تشٳاٯقٸ  يق٢  دس ٵ ٯٺقٮ  ًقشح  دٷ ٛشٹٴ٨قي  ديٶػقت  ٟقاٳٶٱ  ايقٲ  اخشاي اٵ٩ دسػا٩ اػت ٯٶُٚ دٵ٫ت -تثلشٷ          

 اخشاء ٣ٴذ. ستي ري ٳٺاد ٹٰاٹٴ٨ي تا سا ٯٺٮ ًشحٺاي تٰا٭ ٛشٹٴ٨ي

%( 30دسكقذ )  ٹاي ٯؼت٠يٮ ٯشد٭ تٸ حذا٣ثش ٯٔاد٩ ػقي  ٯٴِٶس تح٠ٞ ؿاخق ٓذا٫ت دس ػالٯت ٵ ٣اٹؾ ػٺٮ ٹضيٴٸ تٸ -46ٯادٷ           

ٳادقزيش دسٯقاٱ، دٶؿقؾ     ٹاي تحٰق٪  ٹاي ػالٯت، ايداد دػتشػي ٓادالٳٸ ٯشد٭ تٸ خذٯات تٺذاؿتي ٵ دسٯاٳي، ٢ٰ٣ تٸ تإٯيٲ ٹضيٴٸ ٹضيٴٸ

ا٫ٔالج، ت٬٠ي٪ ٵاتؼت٨ي ٧شدؽ اٯٶس ٵاحقذٹاي تٺذاؿقتي ٵ دسٯقاٳي تقٸ دسآٯقذ اختلاكقي ٵ ٣ٰق٢ تقٸ          تيٰاساٱ خاف ٵ كٔة داسٵ، دسٯاٱ

%( خا٫ق ٣ق٪ ٵخقٶٷ حاكق٪ اص اخقشاي ٟقاٳٶٱ ٹذٰٛٴقذ ٣قشدٱ        10تشتيت، تإٯيٲ ٵ دايذاسي ٳيشٵي اٳؼاٳي ٯتخلق ٯٶسد ٳياص، دٷ دسكذ )

 ؿٶد. دٷ ٵ تٸ حؼاب دسآٯذ اختلاكي ٵصاست تٺذاؿت، دسٯاٱ ٵ آٯٶصؽ دضؿ٤ي ٵاسيض ٯيٹا ٓالٵٷ تش آتثاسات تخؾ ػالٯت اٛضٵ ياساٳٸ

 ؿٶد: ؿشح صيش اكالح ٯي سػاٳي تٸ ايثاس٧شاٱ ٵ تثلشٷ آٱ تٸ ( ٟاٳٶٱ خاٯْ خذٯات70ٯادٷ) -47ٯادٷ           

ؿقذٷ   ٛت. حذ ٳلاب آخقشيٲ ٛقشد دزيشٛتقٸ   يا اٛضايؾ%( 25) دسكذ دٴح ٵ تيؼت تٸ ٵسٵد ػٺٰيٸ%( 20) دسكذ تيؼت -70 ٯادٷ»          

 «ؿٶد. %( تٔييٲ ٯي70ٹاي تٺذاؿت، دسٯاٱ ٵ آٯٶصؽ دضؿ٤ي ٵ ٬ٓٶ٭ ، تح٠ي٠ات ٵ ٛٴاٵسي، ٹٜتاد دسكذ ) تشاي ٵصاستخاٳٸ

 سػاٱ تٸ ػالٯت ٵ داسٵٹقاي تقا احتٰقا٩ ػٶءٯلقشٙ، ٯـقٰٶ٩      ٹش٧ٶٳٸ تٶ٫يذ ٵ ٵاسدات ٵ ٓشهٸ ٣االٹا ٵ خذٯات آػية -48ٯادٷ           

سػاٱ تٸ ػقالٯت ٵ داسٵٹقاي تقا احتٰقا٩      تاؿذ. ٛٺشػت خذٯات ٵ اٟذاٯات ٵ ٣االٹاي آػية ٓٶاسم خاف تحت ٓٴٶاٱ ٓٶاسم ػالٯت ٯي

ٯلشٙ تٶػي ٵصاست تٺذاؿت، دسٯاٱ ٵ آٯٶصؽ دضؿ٤ي ٵ دسكذ ٓٶاسم )حذا٣ثش دٷ دسكذ اسصؽ ٣اال( تشاي ايٲ ٣االٹا دس اتتقذاي   ػٶء

ٹقاي اٯقٶس اٟتلقادي ٵ داسايقي،      يت ٵصاست تٺذاؿت، دسٯاٱ ٵ آٯٶصؽ دضؿ٤ي ٵ تا ٓوٶيت ٵصاستخاٳٸٹش ػا٩ تٶػي ٣اس٧شٵٹي تا ٯؼاٵ٫

%( 100ؿقٶد. كذدسكقذ)   سيضي ٣ـٶس تٔييٲ ٵ اتالٕ ٯقي  تٔاٵٱ، ٣اس ٵ سٛاٷ اختٰآي ٵ كٴٔت، ٯٔذٱ ٵ تداست ٵ ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ

 ٧يشد. ٹضيٴٸ دس اختياس دػت٨اٹٺاي اخشائي ٯشتٶًٸ ٟشاس ٯي -كٶست دسآٯذ  ٯث٬ٖ ٵكٶ٫ي دغ اص ٵاسيض تٸ خضاٳٸ ٵ ٯثاد٫ٸ ٯٶا٠ٛتٴاٯٸ تٸ

ا٫تٜاٵت خذٯات تٺذاؿقتي   سػاٳي تٸ ايثاس٧شاٱ، دٵ٫ت ٯ٬٤ٚ اػت ٯاتٸ ( ٟاٳٶٱ خاٯْ خذٯات13دس اخشاي تٴذٹاي ٯادٷ ) -49ٯادٷ           

دػت٨اٷ ٟات٪ دشداخت ٳيؼت ٵ دس تٔٺذ كٴذٵٟٺاي تيٰقٸ دسٯقاٳي    ٹاي ٯشتثي سا ٣ٸ ٯٌاتٞ هٶاتي آٱ ٵ دسٯاٳي ايثاس٧شاٱ تشاي ٬٣يٸ ٹضيٴٸ

 تاؿذ، اص آتثاسات ٯشتٶًٸ آٱ دػت٨اٷ ٣ؼش ٵ خٺت دشداخت تٸ ٯـٰٶالٱ تٸ حؼاب تٴياد ؿٺيذ ٵ اٯٶس ايثاس٧شاٱ اهاٛٸ ٳٰايذ. ٳٰي

 ؿٶد. سػاٳي تٸ ايثاس٧شاٱ حزٙ ٯي ( ٟاٳٶٱ خاٯْ خذٯات4ٯادٷ ) -50ٯادٷ           

ٹا ٵ ح٠ٶٝ ٯا٫ي دٵ٫ت ٵ ٯاػؼات  ٵصاست خٺاد ٣ـاٵسصي ٯداص اػت اص ٯح٪ ٛشٵؽ ػٺا٭، ػٺٮ ا٫ـش٣ٸ، اٯٶا٩، داسايي -51ٯادٷ           

ٹاي حٰايت اص تٶػقٔٸ تخقؾ    ٹاي ػاالٳٸ خٺت اٛضايؾ ػشٯايٸ كٴذٵٝ ٵ ؿش٣تٺاي دٵ٫تي ٵاتؼتٸ دغ اص ٵاسيض تٸ خضاٳٸ تا دسج دس تٶدخٸ

اي اػتاٳي ٯشتٶى  ٹاي ػشٯايٸ داٯي، ؿيالتي( ٓالٵٷ تش آتثاسات ت٢٬ٰ داسايي  اي، ش٣ٺاي ٣ـاٵسصي )٬٧خاٳٸ٣ـاٵسصي ٵ ت٤ٰي٪ ٵ ايداد ؿٺ

 اٟذا٭ ٣ٴذ.

 كٴذٵٝ تٶػٔٸ ٯ٬ي ٯٶُٚ اػت اص ٯٴاتْ ٵسٵدي تٸ كٴذٵٝ تٶػٔٸ ٯ٬ي دس ٹش ػا٩: -52ٯادٷ           

ٞ  اٟتلقادي  تٴ٨اٹٺقاي  ٵ تٔقاٵٳي  ٵ خلٶكقي  تخـقٺاي  تقٸ  تؼٺيالت دشداخت خٺت سا%( 10) دسكذ دٷ( ا٫ٚ            ٯاػؼقات  تقٸ  ٯت٬ٔق

 تخقؾ  دس سيا٫ي تاصدشداخت ٵ دشداخت كٶست تٸ ٯت٠اهي اٹ٬يت ٵ ٵٯا٫ي ٯحيٌي صيؼت ٛٴي، تٶخيٸ داساي ًشحٺاي تٸ ٗيشدٵ٫تي ٰٓٶٯي



ي٬ي، ٯٴاتْ ًثئي ٵ ٯحيي صيؼت ٵ كقادسات ٯحلقٶالت ٣ـقاٵسصي دس تاٳ٤ٺقاي دٵ٫تقي ٵ خلٶكقي       ت٤ٰ ٵ تثذي٬ي كٴايْ ٣ـاٵسصي، آب،

٧زاسي ٵ اٟؼاى ٵكٶ٫ي ٯدقذدًا خٺقت دشداخقت تؼقٺيالت ًشحٺقاي ٯٶهقٶّ ايقٲ تٴقذ اختلقاف           ٧زاسي ٣ٴذ. ػٶد ػپشدٷ داخ٬ي ػپشدٷ

 ٧يشد. ٯي ايشاٱ كٶست ٯيياتذ. تثذي٪ اسص تٸ سيا٩ ٯٶهٶّ ايٲ تٴذ صيش ٳِش تاٳ٢ ٯش٣ضي خٰٺٶسي اػال ٯي

 ٰٓقٶٯي  ٯاػؼات تٸ ٯت٬ٔٞ اٟتلادي تٴ٨اٹٺاي ٵ تٔاٵٳي ٵ خلٶكي تخـٺاي تٸ تؼٺيالت دشداخت خٺت سا%( 10) دسكذ دٷ( ب          

 كٴٔت، تخؾ دس سيا٫ي تاصدشداخت ٵ دشداخت كٶست تٸ ٯت٠اهي اٹ٬يت ٵ ٯا٫ي ٵ ٯحيٌي صيؼت ٛٴي، تٶخيٸ داساي ًشحٺاي تٸ ٗيشدٵ٫تي

ذٱ، ٧شدؿقق٨شي ٵ كققادسات ٣االٹققاي كققٴٔتي ٵ ٯٔققذٳي تققٸ اػققتثٴاي تخققؾ ػققاخت ٯؼقق٤ٲ دس تاٳ٤ٺققاي دٵ٫تققي ٵ خلٶكققي داخ٬ققي ٯٔقق

ياتقذ.   ٧زاسي ٵ اٟؼاى ٵكٶ٫ي ٯدذداً خٺت دشداخت تؼقٺيالت ًشحٺقاي ٯٶهقٶّ ايقٲ تٴقذ اختلقاف ٯقي        ٧زاسي ٣ٴذ. ػٶد ػپشدٷ ػپشدٷ

 ٧يشد. ٣ضي خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ كٶست ٯيتثذي٪ اسص تٸ سيا٩ ٯٶهٶّ ايٲ تٴذ صيش ٳِش تاٳ٢ ٯش

 ،(سٷ) خٰيٴقي  اٯقا٭  اٯقذاد  ٣ٰيتقٸ  ٯٔشٛقي  تقا  ٵ اؿقت٘ا٩  ٓقا٫ي  ؿقٶساي  ػياػت٨زاسي تا ٯادٷ ايٲ ٯٴاتْ اص%( 5) دسكذ دٴح -1 تثلشٷ          

ٵ ٣اسٹقاي خقشد،    ٣ؼقة  تٶػقٔٸ  تقٸ  ٣ٰق٢  ٵ صايقي  اؿقت٘ا٩  تؼٺيالت دشداخت خٺت ٯشتثي اخشائي دػت٨اٹٺاي ػايش ٵ تٺضيؼتي ػاصٯاٱ

ياتذ ٵ تاٳ٤ٺاي ٓاٯ٪ ٯ٬٤ٜٴذ ٓقالٵٷ تقش ٯٴقاتْ ٯقز٣ٶس، حقذا٣ثش تقا يق٢ تشاتقش آٱ سا اص ٯحق٪ ٯٴقاتْ داخ٬قي             ٣ٶه٢ ٵ ٯتٶػي تخليق ٯي

ٓٴٶاٱ هٰاٳت تپزيشد ٵ ٹٰ ٴقيٲ   ٹا سا تٸ دشداخت ٣ٴٴذ. تاٳ٢ ٓاٯ٪ ٯداص اػت تا ؤخز تٔٺذ ٯحوشي دشداخت ٯث٬ٖ ٳ٠ذي ٹذٰٛٴذي ياساٳٸ

 ياتذ. %( اص ٯٴاتْ ٯز٣ٶس تٸ ًشحٺاي ٯشتٶى تٸ اٛشاد ايثاس٧ش اختلاف ٯي15سكذ )داٳضدٷ د

 ًقشح  ٟا٫ة دس ٯلشٙ تاصاس تٸ ٯٴاػة ٓشهٸ ٵ ػا٫ٮ ٟشٯض ٧ٶؿت تٶ٫يذ ٵسي تٺشٷ اٛضايؾ ٵ تٶ٫يذ ػاٯاٳذٹي ٯٴِٶس تٸ -2 تثلشٷ          

%( اص ٯٴاتْ تٴذ )ب( ايٲ ٯادٷ تٸ كٶست ي٤دقا دس  1تٶ٫يذ، ي٢ دسكذ ) ٵ تإٯيٲ صٳديشٷ ٵسي تٺشٷ اٛضايؾ ٵ اكالح تا ٓـايش دا٭ دشٵاستٴذي

٧قزاسي ٓـقايش ٵ تـق٬٤ٺاي ٓـقايشي تقٸ كقٶست        ٧يشد تا تا ٯٔشٛقي كقٴذٵٝ حٰايقت اص تٶػقٔٸ ػقشٯايٸ      اختياس تاٳ٢ ٣ـاٵسصي ٟشاس ٯي

 ٧زاسي ٵ دشٵاستٴذي ٓـايش ٵ تـ٬٤ٺاي ٯشتٶًٸ دشداخت ؿٶد. تؼٺيالت تٸ ًشحٺاي ػشٯايٸ

ٯٴِقٶس تٶػقٔٸ ٵسصؽ ٹ٨ٰقاٳي ٵ     ( ٟقاٳٶٱ ٯقذيشيت خقذٯات ٣ـقٶسي ٯداصٳقذ تقٸ      5دػت٨اٹٺاي اخشائي ٯـٰٶ٩ ٯقادٷ)  -53ٯادٷ           

( ٵ 1%( اص تٶدخٸ خٶد تاػتثٴاي ٛلٶ٩)1ٟٺشٯاٳي ٵ تٶػٔٸ صيشػاختٺاي ٵسصؽ ٵ اٯٶس خٶاٳاٱ دس ٟا٫ة ٟٶاٳيٲ تٶدخٸ ػٴٶاتي ي٢ دسكذ )

سيضي ٣ـقٶس تٺيقٸ ٵ    سا ٣ٸ ًي دػتٶسا٬ٰٔ٫ي تٶػي ٵصاست ٵسصؽ ٵ خٶاٳاٱ ٵ ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸٹاي ٯؼت٠يٮ  اي ٵٹضيٴٸ ( ٹضيٴٸ6)

 ٧شدد، ٹضيٴٸ ٣ٴٴذ. اتالٕ ٯي

 .ؿٶد ٯي ٯذاسع ٵسصؿي ٛواٹاي تٶػٔٸ كشٙ آتثاس ايٲ اص%( 30) دسكذ ػي -1 تثلشٷ          

٧يقشد. حقذاٟ٪    ٵ خٶاٳاٱ ٟشاس ٯي ٵسصؿي دس اختياس ٵصاست ٵسصؽ  ا ٵ اٯا٣ٲٛواٹ ت٤ٰي٪ تشاي آتثاس اص%( 30)دسكذ ػي -2 تثلشٷ          

 .ؿٶد ٯي سٵػتاٹا دس ٵسصؽ تٶػٔٸ كشٙ تثلشٷ ايٲ ٯٶهٶّ ٯٴاتْ%( 30)دسكذ ػي

تلٜيٸ ٹاي خْٰ آٵسي ٵ  ٹاي آتشػاٳي ٵ ؿث٤ٸ ٯٴِٶس اخشاء ٵ ت٤ٰي٪ دشٵطٷ تٶاٳٴذ تٸ ؿش٣تٺاي آب ٵ ٛاهالب اػتاٳٺا ٯي -54ٯادٷ           

ٓٴقٶاٱ   سيضي ٵ تٶػٔٸ اػتاٱ حؼقة ٯقٶسد تقٸ    ٹاي ٯٔيٲ ؿذٷ، آتثاس ٯٶسد ٳياص سا تا تلٶية ؿٶساي تشٳاٯٸ ٛاهالب ؿٺشٹا ٓالٵٷ تش ٹضيٴٸ

ديؾ دسياٛت اص ٯت٠اهياٱ اؿتشا١ آب ٵ ٛاهالب دسياٛت ٵ اص ي٢ ػقا٩ تٔقذ تقا احتؼقاب ٳقش  ػقٶد اٵساٝ ٯـقاس٣ت اص ًشيقٞ ٟثقٶم          

 ذ.ٯـتش٣اٱ ٯؼتٺ٢٬ ٳٰايٴ



ستي تشاي احذا  ٵاحذٹاي كٴٔتي ٵاتؼتٸ تٸ ٳٜت ٵ ٧اص  ؿٶد اص ًشيٞ ؿش٣تٺاي تاتٔٸ ري تٸ ٵصاست ٳٜت اخاصٷ دادٷ ٯي -55ٯادٷ           

( ٟاٳٶٱ اخقشاي ػياػقتٺاي ٬٣قي اكق٪     3ٯاٳٴذ دااليـ٨اٹٺاي ٧اص ٵ ٳٜت ٵ دتشٵؿيٰي تا تخؾ ٗيشدٵ٫تي، خلٶكي ٵ تٔاٵٳي تا سٓايت ٯادٷ)

 ؿذٷ ٳؼثت تٸ توٰيٲ تؼٺيالت تاٳ٤ي ٯتٴاػة تا ٟذسا٫ؼٺٮ دٵ٫ت اٟذا٭ ٳٰايذ. اػاػي ٵ ػ٠ٜٺاي ٯـاس٣ت تٔييٲ ( ٟاٳٶٱ44)هٺ٪ ٵ هٺاس٭

( ٟقاٳٶٱ  50( ٟاٳٶٱ ٯقذيشيت خقذٯات ٣ـقٶسي ٵ دػقت٨اٹٺاي ٯٶهقٶّ ٯقادٷ)      ٬٣5يٸ دػت٨اٹٺاي اخشائي ٯٶهٶّ ٯادٷ) -56ٯادٷ           

ٯ٬٤ٜٴذ ٓالٵٷ تش آتثاسات دظٵٹـي ٣ٸ ري٪ دػقت٨اٷ   15/8/1384( ٯلٶب 1ٯ٠شسات ٯا٫ي دٵ٫ت)ا٫حاٝ ٯٶادي تٸ ٟاٳٶٱ تٴِيٮ تخـي اص 

( ٵ دس ٯقٶسد  6( ٵ )1اي تقٸ اػقتثٴاي ٛلقٶ٩)    ياٛتٸ ٹضيٴقٸ  %( اص آتثاسات تخليق1دس ٟٶاٳيٲ تٶدخٸ ػاالٳٸ ٯٴِٶس ؿذٷ اػت، ي٢ دسكذ )

 ي ٵ تٶػٔٸ ٛٴاٵسي ٹضيٴٸ ٣ٴٴذ.ٹاي ٗيش٬ٰٓياتي سا تشاي اٯٶس دظٵٹـ ؿش٣تٺاي دٵ٫تي اص ٹضيٴٸ

ْ  ٳ٠ـقٸ  هٺقاسهٶب  سٓايت هٰٲ ٯز٣ٶس دػت٨اٹٺاي -تثلشٷ            ٣قٸ  ستقي  ري دػقت٨اٷ  تح٠ي٠قاتي  ٹقاي  اٵ٫ٶيقت  ٵ ٣ـقٶس  ٬ٰٓقي  خقاٯ

ٶ٭، ٬ٓق  ٓقا٫ي  ؿٶساي تٸ تاس ي٢ ٯاٷ ؿؾ ٹش سا ٯادٷ ايٲ ٣شد ٹضيٴٸ ٳحٶٷ ٯ٬٤ٜٴذ سػذ ٯي ٛٴاٵسي ٵ تح٠ي٠ات ٬ٓٶ٭، ٓا٫ي ؿٶساي تلٶية تٸ

تح٠ي٠ات ٵ ٛٴاٵسي ٵ ٯش٣ض آٯاس ايشاٱ ٧ضاسؽ دٹٴذ. ؿٶساي ٓا٫ي ٬ٓٶ٭، تح٠ي٠ات ٵ ٛٴاٵسي ٯٶُٚ اػت ٧قضاسؽ ٤٬ٰٓقشد ايقٲ ٯقادٷ سا     

ًٶس ػاالٳٸ حذا٣ثش تا داياٱ ٯشدادٯاٷ تٸ ٯد٬غ ؿٶساي اػالٯي اسائٸ ٣ٴذ. ٹٰ ٴيٲ ٯش٣ض آٯاس ايشاٱ ٯ٬٤ٚ اػت ػاالٳٸ اًالٓات ٯشتقٶى   تٸ

 تح٠يٞ ٵ تٶػٔٸ سا ٯٴتـش ٳٰايذ.٣شد  تٸ ٹضيٴٸ

%( اص ٯٴاتْ ٵسٵدي ٹش ػا٩ كٴذٵٝ سا ٳقضد تاٳ٤ٺقاي تخللقي،    10دسكذ ) ؿٶد دٷ تٸ كٴذٵٝ تٶػٔٸ ٯ٬ي اخاصٷ دادٷ ٯي -57ٯادٷ           

دس ٟا٫قة   ٹقاي كقٴٔت، ٯٔقذٱ ٵ تدقاست ٵ خٺقاد ٣ـقاٵسصي       ٧زاسي ٳٰايذ. ٯث٬ٖ ٯز٣ٶس اص ػٶي تاٳ٤ٺاي ٓاٯ٪ تا ٯٔشٛي ٵصاستخاٳٸ ػپشدٷ

تإٯيٲ ػشٯايٸ دس ٧شدؽ ٵاحذٹاي تٶ٫يذي ٵ كادساتي خلٶكي ٵ تٔاٵٳي ٵ تٴ٨اٹٺاي اٟتلادي ٵاتؼقتٸ تقٸ ٯاػؼقات ٰٓقٶٯي ٗيشدٵ٫تقي      

 ؿٶد. كٶست تؼٺيالت اسصي دشداخت ٯي تٸ

ٹقا ٵ   اص ػقٺٮ ؿقٺشداسي  %( 20ؿٶد تيؼقت دسكقذ )   ٹا( اخاصٷ دادٷ ٯي ٹا ٵ دٹياسي تٸ ٵصاست ٣ـٶس )ػاصٯاٱ ؿٺشداسي -58ٯادٷ           

آالت  ٧يشد، تشاي ٢ٰ٣ ٵ تإٯيٲ ٯاؿيٲ ٹا اص ٓٶاسم ٯٶهٶّ ٟاٳٶٱ ٯا٫يات تش اسصؽ اٛضٵدٷ سا ٣ٸ دس اختياس آٱ ٵصاستخاٳٸ ٟشاس ٯي دٹياسي

ٹقا ٹضيٴقٸ ٳٰايقذ. ٵصاست ٣ـقٶس ٯ٬٤قٚ اػقت دس ٯ٠قاًْ ؿقؾ ٯاٹقٸ           خذٯاتي ٵ ٰٓشاٳي ؿٺشٹاي صيش دٴداٷ ٹضاس ٳٜش خٰٔيت ٵ دٹيقاسي 

ٹقاي ٰٓقشاٱ ٵ تشٳاٯقٸ ٵ تٶدخقٸ ٵ ٯحاػقثات ٯد٬قغ        سيضي ٣ـقٶس ٵ ٣ٰيؼقيٶٱ   اسؽ ٤٬ٰٓشد ايٲ ٯادٷ سا تٸ ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ٧ض

 ؿٶساي اػالٯي ٧ضاسؽ ٣ٴذ.

 -59ٯادٷ           

ا٣ثش ُشٙ ٯقذت ؿقؾ   حذ ٣ـٶس ػشاػش دس ايشاٳي ٵ اػالٯي ٯٰٔاسي سٓايت تا ٬ٰٓيٸ ٹاي حٶصٷ ديـشٛت ٵ تٶػٔٸ ٯٴِٶس تٸ -ا٫ٚ          

ٹاي ٬ٰٓيٸ دس ػشاػش ٣ـٶس تاالخق دس ٯٴا٠ًي اص ٣ـقٶس ٣قٸ ٛاٟقذ     ٯاٷ دغ اص تلٶية ايٲ ٟاٳٶٱ، ًشح خاٯْ تٶػٔٸ ٛواي ٛيضي٤ي حٶصٷ

( 23ٹاي ٬ٰٓيٸ اص ًشيٞ ػاصٵ٣اس ٯٴذسج دس ٯقادٷ)  ديـٴٺاد ٯشا٣ض ٯذيشيت حٶصٷ اٳذاصي ٵ تٶػٔٸ آٱ ٵخٶد داسد، تٸ حٶصٷ تٶدٷ ٵ اٯ٤اٱ ساٷ

 سػذ. ايٲ ٟاٳٶٱ تٸ تلٶية ٯي

 تيٴقي  دقيؾ  ٯشتٶًقٸ  آتثقاسات  ٵ دسج آٯقٶصؽ  ٛل٪ ري٪ ػٴٶاتي تٶدخٸ ٟٶاٳيٲ دس ٬ٰٓيٸ ٯذاسع ٵ ٯشا٣ض احذا  تشٳاٯٸ ٹٰ ٴيٲ          

 .ؿٶد ٯي



صؿقي ٵ دظٵٹـقي تٔيقيٲ    آٯٶ ٯشا٣ض تشاي ٣ٸ اٯ٤اٳاتي ٵ ٯضايا تؼٺيالت، اص ٬ٰٓيٸ ٹاي حٶصٷ خذٯات ٯشا٣ض ٵ ٬ٰٓيٸ ٹاي حٶصٷ -ب          

 ؿٶد، تشخٶسداس ٹؼتٴذ. ؿذٷ يا ٯي

 ؿٶد: ٯ٤شس( ٟاٳٶٱ ٯحاػثات ٰٓٶٯي ٣ـٶس ا٫حاٝ ٯي 71ٓٴٶاٱ ي٢ تثلشٷ تٸ ٯادٷ) ٯتٲ صيش تٸ -60ٯادٷ           

شيت خقذٯات  ٯقذي  ٟاٳٶٱ( 5) ٯادٷ ٯٶهٶّ اخشائي دػت٨اٹٺاي تٶػي ٓٴٶاٱ ٹش تحت ٵخٺي ٹش٧ٶٳٸ دشداخت ٵ دسياٛت - تثلشٷ          

( ٟاٳٶٱ ٯحاػثات ٰٓٶٯي تايذ دس هٺاسهٶب ٟٶاٳيٲ ٯٶهٶٓٸ ٣ـٶس تاؿذ ٵ ٹش٧ٶٳٸ دسياٛت ٵ دشداخت تقش خقالٙ ٯٜقاد    ٣5ـٶسي ٵ ٯادٷ)

حؼقاتاٱ ٵ ٯقذيشاٱ ٯقا٫ي حؼقة      ستي، ٯذيشاٱ، ري ايٲ ٯادٷ دس ح٤ٮ تلشٙ ٗيشٟاٳٶٳي دس اٯٶا٩ دٵ٫تي اػت. ٬٣يٸ ٯؼاٵالٱ ٵ ٯ٠اٯات ري

 تاؿٴذ. ي ايٲ ح٤ٮ ٯيٯٶسد ٯؼاٵ٩ اخشا

اٛشاد ٵ سصٯٴذ٧اٳي ٣ٸ دس دٵساٱ دٛاّ ٯ٠ذع ٵ حقٶاد  صٯقاٱ اٳ٠قالب اػقالٯي دهقاس آػقية خؼقٰي، سٵحقي ٵ سٵاٳقي           -61ٯادٷ           

٣ٴٴقذٷ ٵ ٳٺادٹقاي ٯتقٶ٫ي تٶػقي ٣ٰيؼقيٶٱ احقشاص        اٳذ ٵ٫ي كٶست ػاٳحٸ ٵ ٯذاس١ تا٫يٴي ٹٰضٯاٱ سا ٳذاسٳذ، تا ٯٔشٛي ي٨اٳٺاي آضا٭ ؿذٷ

٧يشد ٵ ٯتٴاػة تا ٯيضاٱ خاٳثاصي، تحت دٶؿؾ  ٴياد ؿٺيذ ٵ اٯٶس ايثاس٧شاٱ ٵ تا ٳِش ٣ٰيؼيٶٱ دضؿ٤ي، خاٳثاصي آٳٺا ٯٶسد تإييذ ٟشاس ٯيت

 ٧يشٳذ. تٴياد ؿٺيذ ٵ اٯٶس ايثاس٧شاٱ ٟشاس ٯي

 ؿٶد: سػاٳي تٸ ايثاس٧شاٱ تٸ ؿشح صيش اكالح ٯي ٟاٳٶٱ خاٯْ خذٯات -62ٯادٷ           

تقا اٵ٫ٶيقت   »حقزٙ ٵ ٓثقاست   « %( ٵ تقاالتش 25تيؼت ٵ دقٴح دسكقذ )  »( ٟاٳٶٱ ٓثاست 3( ري٪ تٴذ)ص( ٯادٷ)1( تثلشٷ)1دس تٴذ) -ا٫ٚ          

 ؿٶد. خاي٨ضيٲ ٯي« دسكذ خاٳثاصي دس ػ٠ٚ تٶدخٸ ػٴٶاتي

اي ٹش ٵاحذ ٯؼق٤ٶٳي دس ٹشػقا٩)اص   اص تٸ ٯضتٶس تؼٺيالت ٯث٬ٖ: ٣ٴذ ٯي ت٘ييش صيش ؿشح تٸ دٵ٭ ٛشاص ٟاٳٶٱ،( ٯ٤شس 3)ٯادٷ دس -ب          

سػذ. ٳش  ايقٲ تؼقٺيالت    تلٶية ٹيإت ٵصيشاٱ ٯي ( ٳؼثت تٸ ػا٩ ٟث٪ تشاػاع ٳش  تٶس٭ ٵ خٰٔيت ؿٺش ٵ سٵػتا تٔييٲ ٵ تٸ1393ػا٩ 

 %( ٵ تاصدشداخت آٱ تيؼت ػا٫ٸ تذٵٱ سٓايت ا٨٫ٶي ٯلشٙ ٵ ٳٶػاص تٶدٱ ٯؼ٤ٲ اػت.4هٺاسدسكذ)

ٱ ٵ ٣ـاٵسصاٱ ٣اس٧اٹٺاي ٣ـاٵسصي تحت ؿٰٶ٩ ٳِا٭ كٴٜي ٣ـاٵسصاٱ تا ٹقش ٯتقشاط صٯقيٲ، ٯـقٰٶ٩ ٟقاٳٶٱ      ٣اسٛشٯايا -63ٯادٷ           

تاؿٴذ. آتثاس  آٱ ٯي ٵ اكالحات تٔذي  16/12/1361ٯٔاٛيت اص دشداخت ػٺٮ تيٰٸ ٣اسٛشٯايي ٣ٸ حذا٣ثش دٴح ٳٜش ٣اس٧ش داسٳذ، ٯلٶب 

دسآٯقذ  »ٯٴقذسج دس ٟقٶاٳيٲ تٶدخقٸ ػقٴٶاتي تقا ٓٴقٶاٱ        160132ديٚ دسآٯذي %( س20دسكذ ) الص٭ تاتت اخشاي ايٲ ح٤ٮ اص ٯح٪ تيؼت

 ؿٶد. تإٯيٲ ٵ تٸ ػاصٯاٱ تإٯيٲ اختٰآي دشداخت ٯي« حاك٪ اص ؤخز ٓٶاسم اص ٵاسدات ٯيٶٷ ٵ ػثضيدات

 17/12/1382ب ٹقاي ٰٓقٶٯي ٣ـقٶس ٯلقٶ     ( ٟاٳٶٱ تإػيغ ٵ ٳحقٶٷ اداسٷ ٣تاتخاٳقٸ  6ؿشح صيش تٸ ٯادٷ) ي٢ تثلشٷ تٸ -64ٯادٷ           

 ؿٶد: ٯد٬غ ؿٶساي اػالٯي ا٫حاٝ ٯي

 داسي خضاٳقٸ ) داسايقي  ٵ اٟتلادي اٯٶس ٵصاست ٯز٣ٶس،%( 5/0)دسكذ ٳيٮ تإديٸ اص ٹا ؿٺشداسي اص ي٢ ٹش اٯتٴاّ كٶست دس -تثلشٷ          

ٖ ٯشتٶًٸ سا اص ػش خْٰ آتثاسات ٯثا٫ ٣ـٶس، ٰٓٶٯي ٹاي ٣تاتخاٳٸ ٳٺاد ٣٪ دتيش ًشٙ اص آالٯي ٛٺشػت اػاع تش اػت ٯ٬٤ٚ( ٣ـٶس ٣٪

( ٟقاٳٶٱ ٯا٫يقات تقش اسصؽ    39( ٵ )38ٹاي ٣ـٶس( ٵ يا دسآٯذ ٯٶهٶّ ٯقٶاد)  ٹا ٵ دٹياسي ٹا )ػاصٯاٱ ؿٺشداسي ٯشتٶى تٸ دسآٯذ ؿٺشداسي

 ٹاي ٰٓٶٯي ٹٰاٱ ؿٺش اٟذا٭ ٣ٴذ. اٛضٵدٷ اص ػٺٮ ٹٰاٱ ؿٺش ٣ؼش ٵ ٳؼثت تٸ دشداخت آٱ دس ٵخٸ ٣تاتخاٳٸ



ؿذٷ ري٪ ٓالٵٷ تش دسياٛت ٳقش  ٧قاص، تقٸ اصاي ٯلقشٙ ٹقش ٯتقش ٯ٤ٔقة ٧قاص          دٵ٫ت ٯ٬٤ٚ اػت تا داياٱ ت٤ا٫يٚ تٔييٲ -65ٯادٷ           

ٓٴقٶاٱ ٓقٶاسم اص ٯـقتش٣اٱ دسياٛقت ٵ تقٸ حؼقاب        ٹقا سا تقٸ   %( تٺاي ٧اص ٯلشٛي تقٸ اػقتثٴاي خقٶسا١ دتشٵؿقيٰي    10ًثئي دٷ دسكذ )

 داسي ٣٪ ٣ـٶس ٵاسيض ٣ٴذ. خضاٳٸ

%( ٵخٶٷ دسياٛتي كشٛاً تشاي احذا  تإػيؼات ٵ خٌٶى ٫ٶ٫ٸ ٧اصسػاٳي تٸ ؿقٺشٹا ٵ سٵػقتاٹا، تقا اٵ٫ٶيقت     80ٹـتاد دسكذ ) -ا٫ٚ          

خيض، ٧اصخيض ٵ اػتاٳٺايي ٣ٸ تشخٶسداسي آٳٺا اص ٧اص ٣ٰتقش اص ٯتٶػقي ٣ـقٶس اػقت، تٶػقي ٵصاست ٳٜقت اص ًشيقٞ         ٳٜت ٯٴاًٞ ػشدػيش،

 ؿٶد. ٯيستي ٹضيٴٸ  ؿش٣ت دٵ٫تي تاتٔٸ ري

 ٬ٰٓيقات  اص ٳاؿقي  سٵػتاٹا ٰٓٶٯي ٯٔاتش تٸ ٵاسدٷ خؼاسات اػت ٯ٬٤ٚ ستي ري تاتٔٸ دٵ٫تي ؿش٣ت ًشيٞ اص ٳٜت ٵصاست -تثلشٷ          

 .ٳٰايذ خثشاٱ تٴذ ايٲ ٯٴاتْ ٯح٪ اص سا ٧اصسػاٳي

ٵ ػشٯايـقي ٯقذاسع تقا اٵ٫ٶيقت ٯقذاسع       ٧شٯايـقي  ػقاٯاٳٸ  اػتاٳذاسدػاصي ٵ تإٯيٲ تٸ ٯز٣ٶس ٯٴاتْ اص%( 20) دسكذ تيؼت -ب          

ٹقا دس ٟا٫قة سديقٚ ٯـقخق دس ٟقٶاٳيٲ تٶدخقٸ ػقٴٶاتي ٵ تقا ٯثاد٫قٸ           سٵػتاٹا، تدٺيضات آٯٶصؿي ٵ ٢ٰ٣ آٯٶصؿي ٯذاسع ٵ ٹٴشػقتاٱ 

 ياتذ. سيضي ٣ـٶس تٸ ػاصٯاٱ ٳٶػاصي، تٶػٔٸ ٵتدٺيض ٯذاسع ٣ـٶس اختلاف ٯي ٯٶا٠ٛتٴاٯٸ تا ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ

 ؿٶد ٵ ٯـٰٶ٩ ٯا٫يات ٳيؼت. ستي ٵصاست ٳٜت ٯحؼٶب ٳٰي ٯٴاتْ ٯز٣ٶس تٸ ٓٴٶاٱ دسآٯذ ؿش٣ت تاتٔٸ ري -تثلشٷ          

تاؿقٴذ ٵ يقا دس    ( ٟقاٳٶٱ اػاػقي ٣قٸ ٵا٧زاسؿقذٷ ٵ يقا دس حقا٩ ٵا٧قزاسي ٯقي        44ؿش٣تٺاي ٯـٰٶ٩ اك٪ هٺ٪ ٵ هٺاس٭ ) -66ٯادٷ           

ُٜٴذ تشاي ايثاس٧شاٱ ؿاٗ٪ دس صٯاٱ ٵا٧زاسي، اص ٟٶاٳيٲ ٵ ٯ٠قشسات ٯشتقٶى تقٸ ايثقاس٧شاٱ     ٧يشٳذ، ٯٶ ٛٺشػت ٵا٧زاسي ٟشاس ٧شٛتٸ ٵ يا ٯي

 تثٔيت ٳٰايٴذ.

٧زاسي دس اٯش تٶػٔٸ حٰ٪ ٵ ٳ٠٪ سي٬ي، تٸ ؿش٣ت ساٷ آٹقٲ   ٧زاساٱ ٵ حٰايت اص ػشٯايٸ ٯٴِٶس خ٬ة ٯـاس٣ت ػشٯايٸ تٸ -67ٯادٷ           

ٹاي الص٭ اص ٯح٪ ٯٴاتْ داخ٬ي خٶد تذٵٱ ايداد ٹش٧ٶٳقٸ   ؿٶد تا دس ٯ٠ات٪ ؤخز توٰيٲ ادٷ ٯيٹا اخاصٷ د خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ ٵ ؿٺشداسي

٧قزاسي تخـقٺاي ٗيشدٵ٫تقي دس ايقٲ تخقؾ ٵ       تٔٺذ تشاي تٶدخٸ ٰٓٶٯي دٵ٫ت ٳؼثت تٸ توٰيٲ اك٪ ٵ ػٶد تؼٺيالت ٯشتٶى تقٸ ػقشٯايٸ  

ٹقاي   ٧قزاسي  ٯٶسد ٳِش ٵ توٰيٲ اتش ٳٶػاٳات ٳقش  اسص دس ػقشٯايٸ  اػتٜادٷ اص اتضاس ٤ٰ٣ٺاي ٛٴي ٵ آتثاسي تشاي اٟتلادي ٣شدٱ ًشحٺاي 

 ٯضتٶس اٟذا٭ ٣ٴٴذ.

ؿٶد دس كٶست دسخٶاػت ٯا٤٫اٱ آياٳي ٳؼثت تٸ ٵا٧قزاسي ٌٟٔقي صٯيٴٺقاي     تٸ ٵصاست ساٷ ٵ ؿٺشػاصي اخاصٷ دادٷ ٯي -68ٯادٷ           

ا٭ ٵ دسآٯقذ حاكق٬ٸ سا تقٸ حؼقاب خضاٳقٸ ٵاسيقض ٳٰايقذ. كذدسكقذ         اخاسٷ اي ٳٶد ٵ ٳٸ ػا٫ٸ دشٵطٷ ٯؼ٤ٲ ٯٺش تٸ ٟيٰت ٣اسؿٴاػي سٵص اٟذ

%( دسآٯذ حاك٬ٸ اص ًشيٞ تٶدخٸ ػٴٶاتي تشاي اخشاي ًشحٺاي صيشػاخت )تإػيؼات صيشتٴايي ٵ سٵتٴايي( ٯؼق٤ٲ ٯٺقش تقا اٵ٫ٶيقت     100)

 سػذ. ٹا ٵ يا ؿٺشٹاي خذيذ تٸ ٯلشٙ ٯي ٹٰاٱ ٯدٰٶٓٸ

 ؿٶد: تٸ دٵ٫ت اخاصٷ دادٷ ٯي -69ٯادٷ           

 ٵاسداتقي  ٹقاي  ٳٶؿقيذٳي  ٵ خقاسخي  داخ٬قي،  ٯـتش١ تٶ٫يذ داخ٪، تٶ٫يذ ٟٴذي ٹاي ٳٶؿيذٳي اص ٓٶاسم ؤخز ٵ ٵهْ تٸ ٳؼثت -ا٫ٚ          

 تقٸ  ؿقٶد  ٯي ٯـخق تٶدخٸ ٟاٳٶٱ دس ٣ٸ سديٜي ًي ٵ ٵاسيض ٣ـٶس ٣٪ داسي خضاٳٸ ٳضد ٰٓٶٯي دسآٯذ حؼاب تٸ حاك٬ٸ ٯٴاتْ. ٳٰايذ اٟذا٭



ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ سيضي ٣ـٶس ٵتلٶية ٹيإت ٵصيشاٱ تٸ ٯٴِٶس ديـ٨يشي، آٯٶصؽ ، ت٘ييش ػقث٢ صٳقذ٧ي ٵ ٗشتقا٨٫شي     ػاصٯاٱ ديـٴٺاد

ٹقاي ٯـقتش١ اٳؼقاٱ ٵ دا٭، تٶػقٔٸ،      ستي ، ديـ٨يشي اص تيٰاسي تيٰاساٱ دياتتي ٵ تيٰاساٱ ٬ٟثي ٵ ٓشٵٟي، ٢ٰ٣ تٸ تـ٬٤ٺاي ٗيشدٵ٫تي ري

 ياٛتٸ ٵ سٵػتاٹا ٹضيٴٸ ؿٶد. ٴاًٞ ٣ٰتشتٶػٔٸت٤ٰي٪ ٵ تدٺيض اٯا٣ٲ ٵسصؿي تا اٵ٫ٶيت ٯ

 .٣ٴذ اٟذا٭ ػي٨اس ٛشٵؿي خشدٷ اص ٓٶاسم ؤخز ٵ ٵهْ تٸ ٳؼثت دخاٳيات ٯلشٙ ٣اٹؾ ٵ خاٯٔٸ ػالٯت است٠اي ٯٴِٶس تٸ -ب          

ؿقٶد   ػٴٶاتي ٯـقخق ٯقي   ٹاي تٶدخٸ دس ٣ٸ سديٜي ًي ٵ ٵاسيض ٣ـٶس ٣٪ داسي خضاٳٸ ٳضد ٰٓٶٯي دسآٯذ حؼاب تٸ حاك٬ٸ دسآٯذ          

سيضي ٣ـٶس ٵتلٶية دٵ٫ت تقٸ ٯٴِقٶس ٣قاٹؾ ٯلقشٙ دخاٳيقات ٵ آٯقٶصؽ ، ديـق٨يشي ٵ دسٯقاٱ          تٸ ديـٴٺاد ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ

خلٶف ٵسصؽ ٹ٨ٰقاٳي دس ٯقذاسع دس اختيقاس     ٯلشٙ آٱ ٵ تٶػٔٸ ٵسصؽ تٸ تيٰاسيٺاي ٳاؿي اصآٱ ، تاصتٶاٳي ٵ دسٯاٱ ٓٶاسم حاك٬ٸ اص 

 ستي ٟشاس ٧يشد. دػت٨اٹٺاي ري

ٯٴِٶس ٳ٨ٺذاسي ساٹٺاي ٣ـٶس ٵ تالؽ دس خٺت تثثيت تٔشٛٸ حٞ دػتشػي ؿث٤ٸ سي٬ي ٵ ٢ٰ٣ تقٸ احقذا ، تٶػقٔٸ     تٸ -70ٯادٷ           

خقٶيي دس ٯلقشٙ    ُشٛيت ٵ تٺؼاصي خٌٶى، ٳاٵ٧اٱ ٵ ؿث٤ٸ حٰ٪ ٵ ٳ٠٪ سي٬ي تشٵٱ ؿٺشي ٵ ٳ٨ٺقذاسي ساٹٺقاي ٣ـقٶس تقا ٹقذٙ كقشٛٸ      

%( ٟيٰقت ٳٜقت ٧اص)٧اصٵئيق٪(    20اي، تيؼقت دسكقذ)   صيؼقت ٵ ٣قاٹؾ ت٬ٜقات ٳاؿقي اص تلقادٛات خقادٷ       ي ٯحييػٶخت، ٣اٹؾ آاليٴذ٧

ٹقاي ٳٜتقي ايقشاٱ ٯحاػقثٸ ٵ دسياٛقت       ٓٴٶاٱ ٓٶاسم تٶػي ؿش٣ت ٯ٬ي دااليؾ ٵ دخقؾ ٛقشآٵسدٷ   اػتثٴاي ٯلاسٙ تخؾ ٣ـاٵسصي تٸ تٸ

 ؿٶد. ٯي

ؿقٶد   ٪ ٣ـٶس ٵاسيض ٵ دس ٟا٫ة سديٜٺايي ٣ٸ دس ٟٶاٳيٲ تٶدخٸ ػٴٶاتي ٯـخق ٯقي ٣ داسي خضاٳٸ ٳضد خاكي حؼاب تٸ حاك٬ٸ ٯٴاتْ          

تٸ ٳؼثت ٯؼاٵي تٸ تٶػٔٸ، تٺؼاصي خٌٶى ٵ ٳاٵ٧اٱ ؿث٤ٸ حٰ٪ ٵ ٳ٠٪ سي٬ي ٵ ٳ٨ٺذاسي ساٹٺا دغ اص ٯثاد٫ٸ ٯٶا٠ٛتٴاٯقٸ تقيٲ دػقت٨اٹٺاي    

 ياتذ. سيضي ٣ـٶس اختلاف ٯي ستي تا ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ اخشائي ري

اي اػقتاٱ سا   %( اص ػقشخْٰ ٣ق٪ آتثقاسات ٵ ت٬ٰق٢ داسايقي ػقشٯايٸ      1دسكقذ)  سيضي ٵ تٶػٔٸ اػتاٱ يق٢  ؿٶساي تشٳاٯٸ -71ٯادٷ           

 ٹاي ٯ٠اٵٯت تؼيح اختلاف دٹذ. ٯٴِٶس احذا  ٵ تٶػٔٸ ٵ تدٺيض تٸ داي٨اٹٺاي حٶصٷ تٸ

ٹاي ت٬ٶيضيٶٳي ٣ـٶس تٶػقي ػقاصٯاٱ كقذا ٵ     ديديتا٫ي ؿث٤ٸدٵ٫ت ٯ٬٤ٚ اػت تشاي ٧ؼتشؽ، ت٤ٰي٪ ٵ دٶؿؾ ٣اٯ٪  -72ٯادٷ           

 تيٴي آتثاس الص٭ دس ٟٶاٳيٲ تٶدخٸ ػٴٶاتي اٟذا٭ ٣ٴذ. ػيٰا دس ٯذت صٯاٱ ؿـؼا٫ٸ، ٳؼثت تٸ ديؾ

خقٸ  ا٫تٜقاٵت آٱ ٹقش ػقا٩ دس تٶد    دٵ٫ت ٯ٬٤ٚ اػت؛ تذٹي خٶد تٸ ٬٣يٸ تاصٳـؼت٨اٱ ٳيشٵٹاي ٯؼ٬ح سا تا احتؼاب ٯاتٸ -73ٯادٷ           

 تيٴي ٳٰايذ. ػٴٶاتي ديؾ

اٳذاص ٣اس٣ٴاٱ دٵ٫ت )ػٺٮ دٵ٫قت(   اٯتياص ٵ حؼاب دغ 6500ٹٺاي اخشائي، ٢ٰ٣ ٹضيٴٸ ٛٶت ٵ اصدٵاج  دس ٬٣يٸ دػت٨ا -74ٯادٷ           

 ؿٶد. اٯتياص تٔييٲ ٵ دشداخت ٯي 150

ي ؿقش٣تٺاي دٵ٫تقي، ٯاػؼقات اٳتٜقآي ٵاتؼقتٸ تقٸ       ٹاي ٳ٠ذي ٵ ٗيشٳ٠قذ  ػ٠ٚ اٛضايؾ ح٠ٶٝ ٵ ٯضايا ٵ ػايش دشداختي -75ٯادٷ           

( ٟاٳٶٱ ٯذيشيت خذٯات ٣ـٶسي تٸ ٣اس٣ٴاٱ ٵ ٯقذيشاٱ خقٶد   5ٹا ٯٶهٶّ ٯادٷ) دٵ٫ت، ٳٺادٹا ٵ ٯاػؼات ٰٓٶٯي ٗيشدٵ٫تي، تاٳ٤ٺا ٵ تيٰٸ

دقزيش اػقت. دس    اٯ٤قاٱ ؿٶد. اص اتتذاي ٹش ػا٩، اخشاي تٶدخقٸ ؿقش٣تٺاي ٯقز٣ٶس دس ػق٠ٚ يادؿقذٷ       ٵصيشاٱ تٔييٲ ٯي ػاالٳٸ تٶػي ٹيإت



اكالحيٸ تٶدخٸ ػاالٳٸ ٓٴاٵيٲ ٯز٣ٶس، اٛضايؾ دشداخت ٳ٠ذي ٵ ٗيشٳ٠ذي اص ٟثي٪ ح٠ٶٝ ٵ ٯضايا، داداؽ تحت ٹش ٓٴقٶاٱ، ٓيقذي ٵ ٳِقايش    

ٯذيشٷ ٳٺادٹا ٵ ٯاػؼقات ٰٓقٶٯي ٗيشدٵ٫تقي ٵ ؿقش٣تٺاي      آٱ ٵ ٹٰ ٴيٲ ٤ٰ٣ٺاي ٳ٠ذي ٵ ٗيشٳ٠ذي تٸ ٣اس٣ٴاٱ ٵ ٯذيشاٱ ٵ آواي ٹيإت

ٹقاي ٟقاٳٶٳي ٯٴِٶسؿقذٷ دسػق٠ٚ      ي ٵ ؿش٣تٺايي ٣ٸ ؿٰٶ٩ ٟاٳٶٱ دس ٯٶسد آٳٺا ٯؼت٬ض٭ ر٣ش يا تلشيح ٳا٭ اػت، ٓقالٵٷ تقش دشداخقت   دٵ٫ت

 تٶدخٸ ٯلٶب ػاالٳٸ دػت٨اٹٺاي ٯز٣ٶس ٯٰٴٶّ اػت.

ًقٶس ٯـقتش١ يقا اٳٜقشادي تقا ٯدقٶص تاٳق٢         ؿقٶد تقٸ   ٯي ٹاي ٵاتؼتٸ تٸ آٱ اخاصٷ دادٷ  ٹاي ٣ـٶس ٵ ػاصٯاٱ يتٸ ؿٺشداس -76ٯادٷ           

ؿٶد اٵساٝ ٯـاس٣ت تا توٰيٲ خٶد ٵ تٔٺذ دشداخقت   ٯش٣ضي ٵ تإييذ ٵصاست ٣ـٶس تا ػ٠ٚ ٯثا٫٘ي ٣ٸ دس ٟٶاٳيٲ تٶدخٸ ػٴٶاتي تٔييٲ ٯي

 اٳتـاس اٵساٝ ٯـاس٣ت ٯٴتـش ٳٰايٴذ. ٹا تا سٓايت ٟاٳٶٱ ٳحٶٷ اك٪ ٵ ػٶد تٶػي ؿٺشداسي

ٹقاي ٯقا٫ي ٯاٳٴقذ ديقٸ ٵ اٯثقا٩ آٱ ٣قٸ        ٯٴِٶس تإٯيٲ آتثاس تشاي دشداخت تؼٺيالت تٸ صٳذاٳياٱ ٳياصٯٴذ دس ٯح٤ٶٯيقت  تٸ -77ٯادٷ           

ستـقاء، اخقتالع، ػقشٟت،    ٳاؿي اص ٟت٪ يا خشح ٗيشٰٓذي اػت ٵ ٯح٤ٶٯاٱ ٯا٫ي ٳياصٯٴذ ٗيش اص ٯٶاسد ٯح٤ٶٯيت ٳاؿقي اص ٣الٹثقشداسي، ا  

ياتقذ ٵ دس اختيقاس ػقتاد     ا٫حؼٴٸ تاٳ٤ٺا اختلاف ٯقي  ؿٶد اص ٯح٪ ٵخٶٷ ٟشم خياٳت دس اٯاٳت ٯث٬٘ي ٣ٸ دس ٟٶاٳيٲ تٶدخٸ ػاالٳٸ تٔييٲ ٯي

خشائقي  ٳاٯقٸ ا  ٧يقشد تقا تقا ٳِقاست ٵصاست داد٧ؼقتشي اٟقذا٭ ٣ٴقذ. آيقيٲ         ٯشدٯي سػيذ٧ي تٸ اٯٶس ديٸ ٵ ٢ٰ٣ تٸ صٳذاٳياٱ ٳياصٯٴذ ٟشاس ٯي

سػقذ. دٵ٫قت ٯ٬٤قٚ اػقت      تلٶية ٹيقإت ٵصيقشاٱ ٯقي    ؿٶد ٵ تٸ دشداخت تؼٺيالت ٯز٣ٶس تٶػي ٵصاست داد٧ؼتشي ٵ ػتاد ديٸ تٺيٸ ٯي

 ٳؼثت تٸ توٰيٲ تؼٺيالت آٌائي ايٲ ٯادٷ اٟذا٭ ٳٰايذ.

ض ٬٣يقٸ آٯٶصؿق٨اٹٺاي آٯقٶصؽ ٵ    ( ٟقاٳٶٱ اػاػقي ٵ تدٺيق   30ا٭ ) ٯٴِٶس تشٟشاسي ٓذا٫ت آٯٶصؿي ٵ اخشاي اك٪ ػي تٸ -78ٯادٷ           

دشٵسؽ تا اٵ٫ٶيت ٯٴاًٞ ٯحشٵ٭ ٵ سٵػتاٹا، آػتاٱ ٟذع سهٶي ٵ آٱ دػقتٸ اص ٯاػؼقات ٵ تٴ٨اٹٺقاي اٟتلقادي صيشٯدٰٶٓقٸ ٳيشٵٹقاي       

ٶاسدي اٳذ، تٸ اػتثٴاي ٯق  ٯؼ٬ح ٵ ػتاد اخشائي ٛشٯاٱ اٯا٭ ٵ ػايش دػت٨اٹٺاي اخشائي ٣ٸ تا صٯاٱ تلٶية ايٲ ٟاٳٶٱ ٯا٫يات دشداخت ٳ٤شدٷ

خٺقت تٶػقٔٸ     تاؿقٴذ، ٯٴقاتْ حاكق٬ٸ كقشٛاً     ٠ٛيٸ ٵخٶد داسد ٯٶُٚ تٸ دشداخت ٯا٫يات ٯؼت٠يٮ ٵ ٯا٫يات تش اسصؽ اٛقضٵدٷ ٯقي   ٣ٸ ارٱ ٵ٫ي

اي ٣ٸ تقٸ ايقٲ ٯٴِقٶس تٺيقٸ ٵ تقٸ تلقٶية ٹيقإت         ٳاٯٸ ٧يشد تا تشاػاع آييٲ ٓذا٫ت آٯٶصؿي دس اختياس ٵصاست آٯٶصؽ ٵ دشٵسؽ ٟشاس ٯي

 ضيٴٸ ٳٰايذ.سػذ، ٹ ٵصيشاٱ ٯي

تٶاٳذ اص ٯح٪ ٯٴاتْ ٟات٪ دشداخت تٸ خاٳٶاسٹاي تحت دٶؿؾ خٶد تٰا٭ يا تخـي اص حٞ  ٣ٰيتٸ اٯذاد اٯا٭ خٰيٴي )سٷ( ٯي -79ٯادٷ           

تيٰٸ ػٺٮ ٣اسٛشٯا سا تشاػاع حذاٟ٪ ح٠ٶٝ ٵ دػتٰضد ٹش ػا٩ تشاي اؿت٘ا٩ ي٢ ٳٜش اص آواي خاٳٶاسٹاي تحت دٶؿقؾ تقٸ ٣اسٛشٯايقاٳي    

 حاهش تٸ خزب ٓوٶ خاٳٶادٷ تاؿٴذ، دشداخت ٳٰايذ. ٣ٸ

ٵصاست دٛاّ ٵ دـتيثاٳي ٳيشٵٹاي ٯؼ٬ح ٯ٬٤ٚ اػت تش اػاع ٳِش ػتاد ٣٪ ٳيشٵٹاي ٯؼ٬ح ٳؼثت تٸ تٺيٸ ًقشح خقاٯْ    -80ٯادٷ           

ٯٴِقٶس سٓايقت دشا٣ٴقذ٧ي دس    ٳحٶٷ اػت٠شاس ٳيشٵٹاي ٯؼ٬ح دس ػٌح ٣ـٶس ٯتٴاػة تا اٳذاصٷ ٵ ٳٶّ تٺذيذات ٵ ؿشايي صيؼت ٯحيٌي، تٸ 

ٹقاي تقضس٥ كقٴٔتي دٛقآي اص      ٹاي ٯشا٣ض ٳِقاٯي ٵ ٣اسخاٳقٸ   اػت٠شاس تإػيؼات حؼاع ٵ حياتي ٵ كٴايْ دٛآي ٵ ٹٰ ٴيٲ اٳت٠ا٩ داد٧اٱ

 ؿٺشٹاي تضس٥ تٸ ٵيظٷ تٺشاٱ دغ اص تلٶية ٛشٯاٳذٹي ٣٪ ٳيشٵٹاي ٯؼ٬ح اٟذا٭ ٳٰايذ.

ٵا٧زاسي تؼٺيالت آتثاسي، تاٳ٤ي، صٯيٲ، ت٘ييش ٣قاستشي دس هٺقاسهٶب ٯ٠قشسات ٵ ًشحٺقاي      ٵ تإٯيٲ تٸ ٳؼثت اػت ٯداص دٵ٫ت          

خاٯْ ٵ تٜلي٬ي ٵ ايداد حشيٮ خٺت تإػيؼات ٯٶسد ٳياص اٟذاٯات الص٭ سا تٸ ٰٓ٪ آٵسد. آتثاسات دسياٛتي اص ٯٴاتْ تقاٳ٤ي اص ٯحق٪ ٛقشٵؽ    

 ؿٶد. ؿذٷ تاصدشداخت ٯي اٯا٣ٲ ٯٴت٠٪



ٹاي ٳيشٵ، ٳٜت ٵ استثاًات ٵ ٛٴاٵسي اًالٓات ٯ٬٤ٜٴذ، ٳؼثت تٸ تقإٯيٲ آب، تقشٝ، ٧قاص ٵ اٯ٤اٳقات ٯخقاتشاتي       ستخاٳٸٵصا -81ٯادٷ           

ٹقا ٵ ٳقٶاحي كقٴٔتي ٵ ٯٔقذٳي ٵ      ؿٺش٣ٺا ٵ ٳٶاحي كٴٔتي ٵ ٯٴاًٞ ٵيظٷ اٟتلادي تا دسب ٵاحذٹاي كقٴٔتي ٵ ٯٔقذٳي ٯؼقت٠ش دس ؿقٺش١    

 ٯٴ٠ٌٸ ٵيظٷ اٟتلادي اٟذا٭ ٣ٴٴذ.

 .٣ٴذ تيٴي ديؾ ٯٴِٶس ايٲ تٸ ػٴٶاتي تٶدخٸ ٫ٶايح دس سا ٳياص ٯٶسد آتثاس اػت ٯٶُٚ ٣ـٶس سيضي تشٳاٯٸ ٵ ٯذيشيت ػاصٯاٱ          

ػا٩ اص تاسيخ ٵاسيض تٸ حؼقاب تاٳق٢    ؿذٷ ٵ ياساٳٸ ػٶد تؼٺيالتي سا ٣ٸ حذا٣ثش ي٢ ٵخٶٷ اداسٷ ٬٣يٸ تاٳ٤ٺا ٯٶُٜٴذ ٯاٳذٷ -82ٯادٷ           

زؿتٸ ٵ تٸ ٯت٠اهياٱ دشداخت ٳـذٷ تا احتؼاب ػٶد ػپشدٷ دٵسٷ ٯاٳذ٧اسي ٵخٶٷ ٳضد تاٳق٢، تقٸ حؼقاب سديقٚ دسآٯقذي ٣قٸ دس       ٓاٯ٪ ٧

سيقضي ٣ـقٶس، ٵصساي اٯقٶس اٟتلقادي ٵ      اي ٯش٣ة اص سئيغ ػقاصٯاٱ ٯقذيشيت ٵ تشٳاٯقٸ    ؿٶد، ٵاسيض ٣ٴٴذ. تٸ ٣ٰيتٸ ٟاٳٶٱ تٶدخٸ ٯٴِٶس ٯي

ؿقٶد ٵخقٶٷ الص٭ سا اص    ٣٪ تاٳ٢ ٯش٣ضي خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ اخقاصٷ دادٷ ٯقي   د٣ـاٵسصي ٵ سئيغداسايي، كٴٔت، ٯٔذٱ ٵ تداست ٵ خٺا

سيضي ٣ـٶس تشاي اخشاي ًشحٺقاي ٣ـقاٵسصي ٵ ٯٴقاتْ ًثئقي، كقٴٔت، ٯٔقذٱ ٵ تدقاست ٵ يقا اٛقضايؾ           ًشيٞ ػاصٯاٱ ٯذيشيت ٵ تشٳاٯٸ

ؿقذٷ خٺقت تٶػقٔٸ ٵ تثقذي٪ صٯيٴٺقاي ؿقيثذاس تقٸ         ت ٵخقٶٷ اداسٷ ستي ٵ يا دشداخ ػشٯايٸ تاٳ٤ٺاي دٵ٫تي دغ اص تلٶية ٯشخْ ٟاٳٶٳي ري

 تاٗات ٯثٰش، تٶػٔٸ ٬ٰٓيات آتخيضداسي، خٴ٤٬٨اسي، احياي خٴ٬٨ٺا ٵ تٶػٔٸ ٬ٰٓيات آب ٵ خا١ ٣ـاٵسصي اختلاف دٹذ.

شادي ٣ٸ تٸ ٓٴقٶاٱ ٣قاس٧ش   كٴذٵٝ تإٯيٲ اختٰآي ٯٶُٚ اػت ٣اس٧ضاساٱ ٵ ديٰاٳ٤اساٱ ح٠ي٠ي ٵ اٛشاد ح٠ٶٟي ٵ ػايش اٛ -83ٯادٷ           

تاؿقٴذ سا دقغ اص ٵاسيقض حقٞ تيٰقٸ ػقٺٮ ٣قاس٧ش تٶػقي ٣قاس٧ضاس ٵ           يا تحت ٹش ٓٴٶاٱ دي٨ش ًشٙ ٟشاسداد ٯخاتشات سٵػتايي تٶدٷ ٵ ٯقي 

ديٰاٳ٤اس )٣اس٧ش( ٵ تا صٯاٱ ٛشٵؽ ػٺا٭ ٯذيشيتي تش اػاع ٟاٳٶٱ تإٯيٲ اختٰقآي ٵ ٟقاٳٶٱ ٣قاس تحقت دٶؿقؾ تيٰقٸ ٟقشاس دٹقذ. دس ٹقش          

ٹاي استثاًات ٵ ٛٴاٵسي اًالٓات، تٔاٵٱ، ٣اس ٵ سٛاٷ اختٰآي ٵ اٯٶس اٟتلادي ٵ داسايي، ٯ٬ض٭ تقٸ سٛقْ ٯـق٤الت اخقشاي      ٵصاستخاٳٸكٶست 

٣٪ ٣ـٶس ٯشتثي تا ٣اس٧ضاساٱ ٯخاتشات سٵػتايي ٹؼتٴذ ٵ ؿش٣ت ٯتقٶ٫ي )ؿقش٣ت ٯخقاتشات ايقشاٱ(      1391( ٟاٳٶٱ تٶدخٸ ػا٩ 64تٴذ )

سداد ٯؼت٠يٮ تا ٣اس٧شاٱ، ديٰاٳ٤اساٱ ٵ ٣اس٧ضاساٱ سٵػتايي تا صٯاٱ تاصٳـؼت٨ي ًثقٞ ؿقشايي ٵ هقٶاتي ٯ٠قشس     ٯ٬٤ٚ تٸ اػتٰشاس تيٰٸ ٵ ٟشا

 تاؿٴذ. دس ٟاٳٶٱ ٣اس ٯي

ٳاخا٫ق ح٠ٶٝ ٵ ٯضاياي دسياٛتي ٯذيشاٱ ٓاٯ٪ ٵ آواي ٹيإت ٯذيشٷ ؿقش٣تٺاي دٵ٫تقي ٵ ٗيشدٵ٫تقي ٣قٸ تقٸ ٳحقٶي اص        -84ٯادٷ           

 ٓا٫ي ٣اس تيـتش ٳثاؿذ. تاؿٴذ تايذ حذا٣ثش اص دٷ تشاتش حذاٟ٪ ح٠ٶٝ ٯلٶب ػاالٳٸ ؿٶساي دٹاي ٰٓٶٯي ٗيشدٵ٫تي ٯياٳحاء ٵاتؼتٸ تٸ ٳٺا

 ٵ ٓاٯق٪  ٯقذيشاٱ  ٵ تقٶدٷ  دشداخقت  ٟات٪ آٳاٱ ح٠ٶٟي اؿخاف تٸ كشٛاً ٛٶٝ ؿش٣تٺاي ٯذيشٷ ٹيإت آواي ػا٩ داياٱ داداؽ هٰٴاً          

خض حٞ خ٬ؼٸ ٯاٹاٳٸ ٣ٸ حقذا٣ثش اص دٵ تشاتقش    ؿذٷ ٛٶٝ ٵ آواي ٗيشٯٶُٚ تٸ ح٠ٶٝ ٵ ٯضاياي تٔييٲ اص ٗيش تٸ ٯذيشٷ ٹيإت ٯٶُٚ آواي

 ٣ٴٴذ. ٧ٶٳٸ ٯث٬٘ي تحت ٹيم ٓٴٶاٳي دسياٛت ٳٰي ٓا٫ي ٣اس تشاي ٹشٯاٷ تيـتش ٳيؼت، ٹيم حذاٟ٪ ح٠ٶٝ ٯلٶب ؿٶساي

 ؿٶد: ٯا٫ياتٺاي ٯؼت٠يٮ ا٫حاٝ ٯي ( ٟاٳٶٱ139ٯتٲ صيش تٸ ٓٴٶاٱ تثلشٷ ري٪ تٴذ)ح( ٯادٷ) -85ٯادٷ           

ٙ  ٵ حقح  ػقاصٯاٱ  اختيقاسات  ٵ تـق٤يالت  ٟاٳٶٱ( 14)ٯادٷ ٯٶهٶّ تح٠يٞ ؿٔة تٶػي ٣ٸ ٹايي ٯٜاكاحؼاب -تثلشٷ            اٯقٶس  ٵ اٵٟقا

س اسائقٸ  ٣ـقٶ  ٯا٫يقاتي  اٯقٶس  ػقاصٯاٱ  تقٸ   اُٺاسٳاٯٸ تؼ٬يٮ تٸ ٯشتٶى ٯ٠شس ٯٺ٬ت دس ا٧ش ؿٶد ٯي يا ؿذٷ كادس 2/10/1363 ٯلٶب خيشيٸ

 ؿٶد. ٯٴض٫ٸ اُٺاسٳاٯٸ ٯا٫ياتي ٯادي ت٠٬ي ٯي ؿٶد، تشاي تشخٶسداسي اص ٹش٧ٶٳٸ ٯٔاٛيت ٯا٫ياتي ٯ٠شس دس ايٲ ٟاٳٶٱ يا ػايش ٟٶاٳيٲ، تٸ



 ٯا٫يقاتي  اٯقٶس  ػقاصٯاٱ  تٸ 1394 ػا٩ داياٱ تا ٯشتٶى ٯٜاكاحؼاب ٣ٸ كٶستي دس ٟاٳٶٱ، ايٲ اتالٕ اص ٟث٪ ػا٫ٺاي ٯٶسد دس ٹٰ ٴيٲ          

 ٯٴض٫ٸ اُٺاسٳاٯٸ ٯا٫ياتي خٶاٹذ تٶد. اسائٸ ؿٶد، تٸ

تقٸ  « ٵ اكقالحات تٔقذي آٱ   1384ٟاٳٶٱ ا٫حاٝ ٯٶادي تٸ ٟاٳٶٱ تٴِيٮ تخـقي اص ٯ٠قشسات ٯقا٫ي دٵ٫قت ٯلقٶب      »ٓٴٶاٱ  -86ٯادٷ           

 ياتذ. ت٘ييش ٯي(« 1ٟاٳٶٱ ا٫حاٝ ٯٶادي تٸ ٟاٳٶٱ تٴِيٮ تخـي اص ٯ٠شسات ٯا٫ي دٵ٫ت )»

ـتٰ٪ تش ٹـتاد ٵ ؿؾ ٯادٷ ٵ ػي تثلشٷ دس خ٬ؼٸ ٬ٓٴي سٵص دٵؿٴثٸ ٯٶس  هٺاس٭ اػقٜٴذٯاٷ ي٤ٺقضاس ٵ ػيلقذ ٵ ٳقٶد ٵ ػقٸ      ٟاٳٶٱ ٛٶٝ ٯ

 تٸ تإييذ ؿٶساي ٳ٨ٺثاٱ سػيذ. 6/12/1393ٯد٬غ ؿٶساي اػالٯي تلٶية ؿذ ٵ دس تاسيخ 

 


