
 جمهًري اسالمي ايران قاوًن حفاظت ي بهرٌ برداري از مىابع آبسي

ايطاٙ حطٝت ٗٔي ًكٞض ثٞزٟ، حلظ  ٜٗبثغ آثعي آث٢بي تحت حبً٘يت ٝ نالحيت ر٢٘ٞضي اؾالٗي -1ٗبزٟ 
ثبقس. ٗسيطيت حلبظت ٝ ث٢طٟ ثطزاضي ايٚ ٜٗبثغ زض  ٝحطاؾت آٙ اظ ٝظبيق زٝٓت ر٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ ٗي

 .ايٚ هبٛٞٙ ٝ ٗوطضات ارطايي آٙ اػ٘بّ ٗي ُطزز غ ٗٔي ًكٞض ثطاؾبؼر٢ت تبٗيٚ ٜٗبك

ٗوطضات ارطايي آٙ، ثزع ٗٞاضزي ٠ً زضايٚ هبٛٞٙ تهطيح قسٟ اؾت، ًٔي٠  هٔ٘طٝ ارطايي ايٚ هبٛٞٙ ٝ -2ٗبزٟ  
 .ٝ نالحيت ر٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ اػٖ اظ آث٢بي زاذٔي، ٗطظي ٝ زضيبيي ٗي ثبقس آث٢بي تحت حبً٘يت

اظ  قطًت ؾ٢بٗي قيالت ايطاٙ ث٠ ٜٗظٞض اكعايف ً٘ي ٝ ًيلي تٞٓيس ٗحهٞالت آثعي، ح٘بيت -3 ٗبزٟ 
ٜٗبثغ ٗٞرٞز  اقربل حويوي ٝحوٞهي كؼبّ زضثرف قيالت ٝ آثعيبٙ ٝ ٗسيطيت ، تٞؾؼ٠ ٝ ث٢طٟ ثطزاضي

 :اهساٗبت ظيط ضا اٛزبٕ ٗي ز١س

ثعيبٙ اظ هجيْ : حيبت، ٠ُٛٞ ١بي هبثْ پيطاٗٞٙ ٗٞيٞػبت ٗطتجٍ ثب آ اٛزبٕ تحويوبت ػٔ٘ي ًٝبضثطزي -1 
 ( اي2ٚظيؿت، ٗيعاٙ ٜٗبثغ، حلبظت ٝ ٗسيطيت شذبيط ٗٞرٞز زض آث٢بي ٗٞيٞع ٗبزٟ ) ث٢طٟ ثطزاضي، ٗحيٍ

 .هبٛٞٙ

پطٝضـ آثعيبٙ ٝػْ٘ آٝضي  اٛزبٕ تحويوبت ٝاهساٗبت الظٕ پيطاٗٞٙ نيس ٝٛحٟٞ ث٢طٟ ثطزاضي، تٌخيط ٝ -2 
 .ٗحهٞالت آثعي

اػ٘بّ ٗوطضات ٗطثٌٞ ث٠ آٙ، حلبظت ٜٗبثغ، ثبظؾبظي شذبيط  ساٗبت ٗطثٌٞ ث٠ ٗسيطيت نيس ٝاٛزبٕ اه -3  
 .ايٚ هبٛٞٙ 2آثعيبٙ ٝ آثعي زاض ًطزٙ اهتهبزي آث٢بي ٗٞيٞع ٗبزٟ  ٗٞرٞز ث٢ؿبظي ٗحيٍ ظيؿت

 .تٞؾؼ٠، ٢ِٛساضي ٝ ٗسيطيت ثٜبزض نيبزي ثب ضػبيت ٝظبيق ؾبيط اضُب٢ٛب تبؾيؽ، -4 

آثعيبٙ  ضت ثط ًٔي٠ كؼبٓيت٢بي نيبزي، تٌخيط ٝ پطٝضـ آثعيبٙ، ػْ٘ آٝضي، نبزضات ٝ ٝاضزاتٛظب ١سايت ٝ -5 
 .تٞؾٍ اقربل حويوي ٝحوٞهي

ٝپطٝضـ آثعيبٙ ٝ نٜبيغ تجسئي آثعيبٙ اظ َطين اٛزبٕ  تكٞين ٝح٘بيت كؼبٓيت٢بي نيس ٝنيبزي، تٞٓيس -6 
 . ذسٗبت كٜي ٝ ٗكبٝضٟ اي ُٗبٓؼبت، اضائ٠ آٗٞظـ ٝ تطٝيذ ٝ

ايٚ هبٛٞٙ ٛبكي ٝظبيق ٝاذتيبضات ؾبظٗبٙ  تجهطٟ: ٝظبيق ٝ اذتيبضات قطًت ؾ٢بٗي قيالت ايطاٙ زض  
 .حلبظت ٗحيٍ ظيؿت ٛرٞا١س ثٞز

 نيس ٝكطآٝضزٟ ١بي ػْ٘ آٝضي قسٟ ثط ضٝي قٜبٝض١بي نيبزي زض آث٢بي تحت حبً٘يت ٝ نالحيت -4ٗبزٟ  

نبزضات ٝ ٝاضزات  ٗي ُطزز ٝ نسٝض آٙ تبثغ ٗوطضات ر٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ زض حٌٖ تٞٓيسات زاذٔي ٗحؿٞة
 .ًكٞض ٗي ثبقس

ًكتيطاٛي ٌٜٗٞ ث٠ ٗٞاكوت ًتجي قطًت ؾ٢بٗي  حجت قٜبٝض ٗب١يِيطي تٞؾٍ ؾبظٗبٙ ثٜبزض ٝ -5ٗبزٟ  
 .قيالت ايطاٙ ٗي ثبقس

 آثعيبٙ زضحويوي يب حوٞهي ٛ٘ي تٞاٛس ثسٝٙ ًؿت پطٝا٠ٛ ٗؼتجط ٗجبزضت ث٠ ث٢طٟ ثطزاضي  ١يچ قرم -6ٗبزٟ  

ٛحٟٞ ت٘سيس ٝ اٛتوبّ ًٔي  ( ايٚ هبٛٞٙ ٛ٘بيس. قطايٍ نسٝض، تؼٔين، اثُبّ، ٗست اػتجبض 2ٝآث٢بي ٗٞيٞع ٗبزٟ )
 .ايٚ هبٛٞٙ تؼييٚ ٗي ُطزز يب رعئي ٝ ٗيعاٙ تؼطك٠ پطٝا٠ٛ نيس ثطاؾبؼ آئيٚ ٛب٠ٗ ارطايي

زضايٚ هبٛٞٙ اهسإ ث٠ كؼبٓيت٢بي يٞاثٍ ٗوطض  ٗيعاٙ تؼطك٠ ٗطثٌٞ ث٠ قٜبٝض١بي ذبضري ٠ً ٝكن -7ٗبزٟ  
ر٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ ٗي ٛ٘بيٜس ث٠ پيك٢ٜبز ٝظاضت ر٢بز  نيبزي زض آث٢بي تحت حبً٘يت ٝ نالحيت

 .تؼييٚ ٗي ُطزز ؾبظٛسُي ٝ تهٞيت ١يبت ٝظيطاٙ

اضت آثعيبٙ ثب ضػبيت هٞاٛيٚ ٝ ٗوطضات ٝظ تؼبٝٛي٢ب، اتحبزي٠ ١ب ٝ قطًت٢بي ٗطتجٍ ثب نيس ٝ پطٝضـ -8ٗبزٟ  



 .قٞز تؼبٝٙ ٝثب ٗٞاكوت ٝ ٛظبضت قيالت تبؾيؽ ٗي

 .قس ثٜبزض نيبزي تحت ؾطپطؾتي ٝ ٛظبضت قيالت ازاضٟ ذٞا١س -9ٗبزٟ   

تؼبٝٛي يب ذهٞني ٝاُصاض  اضائ٠ ذسٗبت ٝازاضٟ تبؾيؿبت ثٜسضي حؿت ٗٞضز ٗي تٞاٛس ث٠ قطًت٢بي -1تجهطٟ  
 .قٞز

تٞهق قٜبٝض١ب زض ثٜبزض نيبزي ٗجبٓـي ضا ثطاؾبؼ  ُيطي ٝقيالت ٗزبظ اؾت ثبثت حن ٝضٝز، پ٢ٔٞ -2تجهطٟ  
 .ٗي ضؾس، زضيبكت زاضز تؼطك٠ ١بيي ٠ً ث٠ تهٞيت ١يبت ٝظيطاٙ

قٜبٝض١بي نيس نٜؼتي زضزاذْ آث٢بي ؾبحٔي  ث٠ ٜٗظٞض ح٘بيت اظ نيبزاٙ ؾبحٔي، كؼبٓيت -10ٗبزٟ  
 .ثبقس ر٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ ٜٗ٘ٞع ٗي

 :ظ كؼبٓيت٢بي نيس ٝ نيبزيث٠ ٜٗظٞض ح٘بيت ا -11ٗبزٟ  

تٞاٛس ٗبٌٓبٙ قٜبٝض١بي نيس نٜؼتي ايطاٛي ٝذبضري ضا ٗٔعٕ ث٠ ثي٠٘ ٛ٘ٞزٙ قٜبٝض١بي  آق( قيالت ٗي)  
اظ ربٛت ايٚ قٜبٝض١ب  ٛعز ثي٠٘ ُطاٙ ايطاٛي يب زاضاي ٛ٘بيٜسُي زض ايطاٙ ثطاي رجطاٙ ذؿبضت احت٘بٓي ٝاضزٟ ذٞز

 .نيس ؾبحٔي ثٜ٘بيسزض ٗحسٝزٟ آث٢بي ؾبحٔي ث٠ قٜبٝض١بي 

 نٜسٝم ثي٠٘ ٗحهٞالت ًكبٝضظي ٌٗٔق اؾت ٛؿجت ث٠ ثي٠٘ ٛ٘ٞزٙ ٗحهٞالت نيس قسٟ ٝ ؾبيط (ة) 

 .قطًت٢بي ثي٠٘ ٛؿجت ث٠ ثي٠٘ ٛ٘ٞزٙ اثعاض ٝ آالت نيس اهسإ ٛ٘بيس

قيالت ايطاٙ ١ِٜبٕ نسٝض پطٝا٠ٛ نيس ٝ نيبزي ثطاي ًٔي٠ قٜبٝض١ب ٗٞظق اؾت هجالً  د( قطًت ؾ٢بٗي) 
 .ٛب٠ٗ قٜبٝض ٝ اثعاض ٝ ازٝات ضا زضيبكت ٛ٘بيس ٠٘ثي

اثعاض ٝ ازٝات نيبزي ؿيط ٗزبظ ٝ ١٘چٜيٚ ٗٞازي اظ هجيْ ٗٞاز ٜٗلزطٟ ،ؾ٘ي  حْ٘ ٝاؾتلبزٟ اظ -12ٗبزٟ     
  .ثبػج يؼق، ثي٘بضي ٝ يب ٗطٍ آثعيبٙ قٞٛس ٜٗ٘ٞع ٗي ثبقس ٝيب ثطهي ٠ً

( ايٚ هبٛٞٙ ٛ٘ي ثبقٜس ِٗط 2ض آث٢بي ٗٞيٞع ٗبزٟ )نيبزي ذبضري ٗزبظ ث٠ نيس ز قٜبٝض١بي -13ٗبزٟ   
پطچٖ.  قطايٍ ٜٗسضد زض ٗٞاكوتٜب٠ٗ ١بي ٜٗؼوسٟ ٗبثيٚ زٝٓت ر٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ ٝ زٝٓت نبحت ثطاؾبؼ

ٗوطضات ٜٗسضد زض ايٚ  نيس قٜبٝض١بي نيبزي ذبضري ثطاي قطًت٢بي ايطاٛي ٠ً ثب ٗٞاكوت قيالت ٝ ثطاؾبؼ
اٛؼوبز هطاضزاز ثب نبحجبٙ قٜبٝض١بي نيبزي  ٞػ٠ ر٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ ٛؿجت ث٠هبٛٞٙ ٝ ؾبيط هٞاٛيٚ ٗٞي

 .ثبقس ذبضري اهسإ ٛ٘ٞزٟ اٛس، ٗزبظ ٗي

قٜبؾبيي ٝ ٗؼطكي شذبيط هبثْ  ( ايٚ هبٛٞٙ ثب ١سف2َطح ٗسيطيت شذبيط آث٢بي ٜٗسضد زض ٗبزٟ ) -14ٗبزٟ  
ٗي ُطزز. ايٚ َطح ثبيس زض ثطُيطٛسٟ قطايٍ  ث٢طٟ ثطزاضي ثطاؾبؼ ُٗبٓؼبت ٝ تحويوبت ػٔ٘ي قيالت ت٢ي٠

اثعاضي نيس آثعيبٙ ثبقس ث٠ ٛحٞي ٠ً ث٢طٟ ثطزاضي پبيساض اظ ٜٗبثغ  ظٗبٛي، ٌٗبٛي، ٗوساضي، ضٝقي، ٠ُٛٞ اي ٝ
 .ٛ٘بيس آثعي ضا تً٘يٚ

 .ٛ٘بيس قيالت ٌٗٔق اؾت پطٝا٠ٛ نيس ضا ثطاؾبؼ َطح كٞم نبزض -تجهطٟ 

هبٛٞٙ ٌٗٔلٜس ػاليٖ، اؾبٗي،  ( اي2ٚث٠ كؼبٓيت زض آث٢بي ٗٞيٞع ٗبزٟ )قٜبٝض١بي نيبزي ٗزبظ  -15ٗبزٟ  
ايٚ هبٛٞٙ قٜبؾبيي ٝ تؼييٚ ١ٞيت آ٢ٛب ضا  حطٝف ٝ ق٘بضٟ ١بيي ٠ً َجن يٞاثٍ ٜٗسضد ض ٗوطضات ارطايي

 .ز١ٜس ٌٗ٘ٚ ٗي ؾبظز ث٠ َٞض زايٖ زض ٗؼطو زيس هطاض

هبٛٞٙ ٝ ١٘چٜيٚ قٜبٝض١بي  ( اي2ٚيٞع ٗبزٟ )قٜبٝض١بي نيبزي ٗزبظ ث٠ كؼبٓيت زض آث٢بي ٗٞ -16ٗبزٟ  
هبٛٞٙ ٌٗٔلٜس زازٟ ١بي آٗبض ٝاَالػبت ٗطثٌٞ ث٠  ( اي2ٚنيبزي ايطاٛي كؼبّ زض ذبضد اظ آث٢بي ٗٞيٞع ٗبزٟ )

ٗست ظٗبٙ ٗؼيٜي ٠ً زض ٗوطضات ارطايي تؼييٚ ٗي قٞز ث٠ قطًت  نيس اٛزبٕ قسٟ ضا زض اٝضام چبپي ٝ زض
 .ز١ٜس ؾ٢بٗي قيالت ايطاٙ اٛتوبّ



ؾ٢بٗي قيالت ايطاٙ تٞؾٍ  اٛزبٕ ١ط٠ُٛٞ كؼبٓيت تٌخيط ٝ پطٝضـ آثعيبٙ ثب ًؿت ٗزٞظ اظ قطًت -17ٗبزٟ  
 .ٗوطضات ارطايي آٙ ١ؿتٜس، ٗزبظ ٗي ثبقس اقربل حويوي ٝ حوٞهي ٠ً زاضاي قطايٍ ٜٗسضد زض ايٚ هبٛٞٙ ٝ

بػج ذؿبضت ث٠ ٜٗبثغ آثعي قٞز، نسٝض تٌخيط ٝ پطٝضـ آثعيبٙ ث چٜبٛچ٠ ايزبز ٗعاضع ٝ تبؾيؿبت -18ٗبزٟ  
ذٞا١س ثٞز. زض نٞضتي ٠ً تبؾيؿبت تٌخيط ٝ پطٝضـ زض ٗؼطو آٓٞزُي يب  ٗزٞظ تٌخيط ٝ پطٝضـ ٜٗ٘ٞع

 .ثبقٜس، قيالت ٗٞظق اؾت زؾتٞض اتربش تساثيط حلبظتي الظٕ ضا نبزض ٛ٘بيس ثي٘بضي٢بي ٗؿطي

ضٝزذب٠ٛ ١ب(  يطاٙ زض آث٢بي زاذٔي )پكت ؾس١ب يب( قطًت ؾ٢بٗي قيالت ا3اهساٗبت ٗٞيٞع ٗبزٟ ) -19ٗبزٟ  
نٞضت ُيطز. آثعي زاض ًطزٙ آث٢بي  ثبيس ثب ١٘ب١ِٜي هجٔي ٝظاضت ٛيطٝ ُٜٗجن ثب ثطٛب٠ٗ ١بي اؾتلبزٟ اظ آة

ًكبٝضظي ثبيس َجن ثطٛب٠ٗ تبٗيٚ آة زض ظٗبٙ ٗؼيٚ  ٗٞضز اؾتلبزٟ ثطاي قطة يب آث٢بيي ٠ً ثطاي ٗهبضف
 .١٘ب١ِٜي ٝ ًؿت ٗزٞظ اظ ٝظاضت ٛيطٝ ٗيؿط ٗي ثبقس طكب پؽ اظض١بقسٟ ٝث٠ ٗهطف ثطؾس ن

تبؾيؿبت ػْ٘ آٝضي ٝ اٛزبٕ ١ط٠ُٛٞ كؼبٓيت ػْ٘ آٝضي ٝ ًٜتطّ ٝ  يٞاثٍ ٗطثٌٞ ث٠ ؾبذت -20ٗبزٟ  
 .ٗٞؾؿبت تٞؾٍ قطًت قيالت تؼييٚ ٗي ُطزز ٛظبضت ثط كؼبٓيت٢بي ايٚ

ئيٚ ٛب٠ٗ ارطايي آٙ اظ َطين اٛتظبٗي ث٠ ػٜٞاٙ ايٚ هبٛٞٙ ٝ آ ثبظضؾي ًٝكق رطايٖ زض ارطاي -21ٗبزٟ  
  .ٗي قٞز يبثٍ هٟٞ هًبئي٠ اٛزبٕ

هبٛٞٙ ثب تٞر٠ ث٠ ٗوطضات ٛيطٝي  حسٝز اذتيبضات ٝ قطح ٝظبيق ٗبٗٞضيٚ ٛيطٝي اٛتظبٗي زض ارطاي ايٚ -تجهطٟ
 .اٛتظبٗي تؼييٚ ذٞا١س قس

 -22ٗبزٟ  

اٛزبٕ  ظٕ پيف ثيٜي قسٟ زض ايٚ هبٛٞٙ اهسإ ث٠قٜبٝض نيبزي ذبضري ٠ً ثسٝٙ ًؿت پطٝا٠ٛ ال آق( ١ط)  
ٛوسي اظ زٝ ٗئيٞٙ ضيبّ تب  ( ايٚ هبٛٞٙ ثٜ٘بيس، ث٠ پطزاذت رعاي2كؼبٓيت نيبزي زض آث٢بي ٗصًٞض زض ٗبزٟ )

 .ُطزز يٌهس ٗئيٞٙ ضيبّ ٝ ٗهبزضٟ ٗحهٞالت نيبزي ٗحٌٕٞ ٗي

ٝؾبيط اثعاض ٗٞرٞز زض قٜبٝض ضا  ت ٝ ازٝات نيسػالٟٝ ثط ٗزبظات كٞم آصًط زازُبٟ ٗي تٞاٛس قٜبٝض نيبزي، آال
 .ٛيع ٗهبزضٟ ٛ٘بيس

 :ة( ٗطتٌجيٚ رطايٖ شيْ) 

 .هبٛٞٙ اٛزبٕ كؼبٓيت نيبزي اقربل ايطاٛي ثسٝٙ ًؿت پطٝا٠ٛ الظٕ پيف ثيٜي قسٟ زض ايٚ -1

 .اٛتوبّ ؿيط ٗزبظ ٗحهٞالت نيبزي اظ قٜبٝض ث٠ قٜبٝض١بي ؿيط ٗزبظ -2

 ث٠ ٜٗظٞض تٌخيط ٝ پطٝضـ آ٢ٛب ثسٝٙ زاقتٚ ُٞا١ي ث٢ساقتي ػطي٠ ٝاٛتوبّ آثعيبٙ -3

 .كطٝـ آالت ٝازٝات نيبزي ؿيط ٗزبظ -4

١ط٠ُٛٞ تبؾيؿبت ؿيطٗزبظ زض ضٝزذب٠ٛ ١بيي ٠ً ث٠ ػٜٞاٙ  تـييط ٗؿيط ، ايزبز ٗٞاٛغ كيعيٌي ٝاحساث -5
 .آثعيبٙ تؼييٚ قسٟ اٛس ٗؿيط٢ٗبرطت يبتٌخيط َجيؼي

كبيالث٢بي نٜؼتي ٝ ١ط٠ُٛٞ ٗٞاز آاليٜسٟ ٠ً  اٛتكبض ثي٘بضي٢بي ٗؿطي ٝ ترٔي٠ايزبز ١ط٠ُٛٞ آٓٞزُي يب  -6
 .ثبػج ذؿبضت ث٠ ٜٗبثغ آثعي قٞز

ترٔق،  ٗحبًٖ هًبيي ٗحٌٕٞ ث٠ پطزاذت رعاي ٛوسي تب ؾ٠ ثطاثط اضظـ ٗحهّٞ )ٗتٜبؾت ثب ٛٞع ثب حٌٖ
ثطاي ؾبيط ٗٞاضز ٗي قٞز.  ٞٙ ضيبّٝيب يي تب پٜذ ٗئي 3، 2، 1ظطكيت قٜبٝض، ٗيعاٙ ٝٛٞع نيس( ثطاي ٗٞاضز 

كطٝـ آ٢ٛب ٝ آالت ٝازٝات نيس ٝؾبيط اثعاض  ثؼالٟٝ زازُبٟ ٗي تٞاٛس ٗحهٞالت نيبزي ٝ پطٝضقي ٝ يب حبنْ
 .ٗهبزضٟ ٛ٘بيس ٝ ٝاحس آاليٜسٟ ضا ٛيع تب ضكغ ٛوم اظ ازا٠ٗ ًبض ثبظ زاضز ٝ ٗٞاز ث٠ ًبض ضكت٠ زضاضتٌبة رطايٖ ضا

اثعاض ٝ ازٝات  طض زضايٚ ثٜس، زازُبٟ ػالٟٝ ثط ٗزبظات ٗوطض، آالت ٝازٝات نيس ٝ ؾبيطتٌطاض رطايٖ ٗو زض نٞضت



 .ٛ٘بيس ث٠ ًبضضكت٠ زض اضتٌبة رطايٖ ٗصًٞض ضا ٗهبزضٟ ٗي

  

  

يب ت٘بٕ رطايٖ ظيط قسٟ ثبقٜس ث٠ زازُبٟ  د( قطًت ؾ٢بٗي قيالت ايطاٙ ٗي تٞاٛس نيبزاٛي ضا ٠ً ٗطتٌت يي)
رطٕ ٗطتٌجيٚ ضا ث٠ پطزاذت رعاي ٛوسي اظ يي ٗئيٞٙ  جت ث٠ ٗطاتت ٝ زضربتٗؼطكي ٛ٘بيس. زازُبٟ ٛؿ

ضيبّ ٝ ٗهبزضٟ ٗحهٞالت نيبزي ٝ اثعاض ٝ آالت نيس  (10000000) ( ضيبّ تب زٟ ٗئي1000000ٙٞ)
 :ٗحٌٕٞ ٗي ٛ٘بيس

 نيس زض ٜٗبَن ٜٗ٘ٞػ٠ -1

 .نيس ٠ُٛٞ ١بيي ٠ً نيس آ٢ٛب ٜٗ٘ٞع قسٟ اؾت -2

 .ثطاي آ٢ٛب اربظٟ الظٕ زضيبكت ٛكسٟ اؾت ٠ُٛٞ ١بيي ٠ً نيس -3

 .نٜؼتي زض ٜٗبَن نيس ؾبحٔي كؼبٓيت قٜبٝض١بي نيبزي -4

اي٠ِٜٛٞ آالت ٝ ازٝات ٝ ٗٞاز زض قٜبٝض ثسٝٙ ًؿت  نيس ثب آالت ٝ ازٝات ٝ ٗٞاز ؿيطٗزبظ ٝيب ِٛب١ساضي-5
 .ٗزٞظ اظ قيالت

 .ٗحهٞالت نيس قسٟ ؿيط ٗزبظ زض قٜبٝض حْ٘ ٢ِٛٝساضي -6

هبٛٞٙ ٝ يب اضائ٠ اَالػبت ؿيط ٝاهؼي ٗطثٌٞ ث٠ نيس ٝ  ايٚ 16سٕ اضؾبّ اَالػبت ٗطثٌٞ ث٠ ٗبزٟ ػ -7
 .قسٟ ٝث٠ تطتيت ٗوطض زض ايٚ هبٛٞٙ ٝٗوطضات ارطايي آٙ كؼبٓيت٢بي تٌخيط ٝ پطٝضـ اٛزبٕ

ؾبيي يب ث٠ زضٗؼطو زيس هطاض زازٙ ػاليٖ، اؾبٗي، حطٝف ٝق٘بضٟ ١بيي ٠ً قٜب ػسٕ ضػبيت ٗوطضات ٗطثٌٞ -8
 .قٜبٝض ضا ٌٗ٘ٚ ٗي ؾبظز تؼييٚ ١ٞيت

ٝاضزات ٝ نبزضات اٛٞاع ٗب١ي٢بي ذبٝيبضي ٝ  ز( نيس، ػْ٘ آٝضي، ػطي٠، كطٝـ ، حْ٘ ٝٛوْ ، ٢ِٛساضي)
ٗطتٌت ٝ ٗطتٌجيٚ ث٠ رعاي ٛوسي تب ؾ٠ ثطاثط اضظـ ٗحهّٞ  ذبٝيبض ثسٝٙ اربظٟ قيالت ٜٗ٘ٞع اؾت ٝ

 .ي تب ؾ٠ ٗبٟ ٗحٌٕٞ ٗي قٞٛسٝ حجؽ ي ()ٗتٜبؾت ثب ٛٞع ٝ ٗيعاٙ نيس

ٗطتٌت يب ٗطتٌجيٚ ضاػالٟٝ ثط رعاي ٛوسي ٗوطض ث٠ ٛٞزٝيي  زض نٞضت تٌطاض رطايٖ ٗوطض زض ايٚ ثٜس، زازُبٟ
 .ٗحٌٕٞ ٗي ٛ٘بيس ضٝظ تب قف ٗبٟ حجؽ تؼعيطي

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثؿ٠٘ تؼبٓي

 ضئيؽ ر٢٘ٞض
 تهٞيت ٛب٠ٗ ١يبت ٝظيطاٙ

 ٍ ظيؿتٝظاضت ر٢بز ؾبظٛسُي ، ؾبظٗبٙ حلبظت ٗحي

 

ثٜب ث٠ پيكن٢ٜبز ٝظاضت ر٢نبز ؾنبظٛسُي ٝ ثن٠      ١5/2/1378يبت ٝظيطاٙ زض رٔؿ٠ ٗٞضخ          

  –( هبٛٞٙ حلبظت ٝ ث٢طٟ ثنطزاضي اظ ٜٗنبثغ آثنعي ر٢٘نٞضي اؾنالٗي اينطاٙ        23اؾتٜبز ٗبزٟ ) 

 آييٚ ٛب٠ٗ ارطايي هبٛٞٙ يبز قسٟ ضا ث٠ قطح ظيط تهٞيت ٛ٘ٞز :   –  1374ٗهٞة 

 اجرايي قاوًن حفاظت ي بهرٌ برداري از مىابع آبسي جمهًري اسالمي ايران (( )) آئيه وامٍ

 تؼبضيق     :  كهْ اّٝ

انُالحبت ٝ ًٔ٘بتي ٠ً زض هبٛٞٙ حلبظت ٝ ث٢طٟ ثطزاضي اظ ٜٗبثغ آثعي ر٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ ٠ً اظ ايٚ پؽ زض ايٚ  – 1ٗبزٟ 
 ت ارطايي آٙ ٝ ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ ثٌبض ثطزٟ قسٟ اؾت زاضاي ٗلب١يٖ ظيط اؾت : آييٚ ٛب٠ٗ ث٠ اذتهبض هبٛٞٙ ٛبٗيسٟ ٗي قٞز ٝ زض ٗوطضا

ػجبضتٜس اظ ًٔي٠ ٗٞرٞزات ظٛسٟ اػٖ اظ ربٛٞضي ٝ ُيب١ي آث٢بي قيطيٚ ، قٞض ٝ ٓت قٞض زضيب يب ٗٞرٞزاتي ٠ً ٗطاحٔي   آثعيبٙ : -1
ي ٝ ؿيطٟ ( ٝ يب ٗست ظيبزي اظ ػ٘ط ذٞز ضا زض آة اظ چطذ٠ ظٛسُي ) قبْٗ ًٔي٠ ٗطاحْ ضقس ٝ ٛ٘ٞ اظ هجيْ ترٖ ، الضٝ ٝ ٛٞظاز

 َي ٗي ًٜٜس . 

آثعيبٙ هبثْ پطٝضـ زض آث٢بي َجيؼي ٝ ٛي٠٘ َجيؼي زاذٔي : ػجبضت اؾت اظ آٙ زؾت٠ اظ ٗب١ي٢ب ، ؾرت پٞؾتبٙ ، ٛطٗتٜبٙ ،  -2
 ُيب١بٙ آثعي ٠ً اضظـ اهتهبزي ٝ پطٝضقي زاضٛس . 

بظي ٠ُٛٞ ١بي ثٞٗي آثعي ٠ً شذبيط آٙ اظ ثيٚ ضكت٠ يب زض حبّ اٛوطاو اؾت ٝ ٛيع ض١ب آثعي زاض ًطزٙ : ػجبضت اؾت اظ ض١ب ؾ -3
 ؾبظي ٠ُٛٞ ١بي ؿيط ثٞٗي ث٠ يي ٜٗجغ ربضي يب ؾبًٚ اظ آث٢بي زاذٔي ث٠ زاليْ ظيؿتي اًٞٓٞغيٌي يب اهتهبزي .

 آثعي زاض ًطزٙ اظ زٝ َطين ظيط نٞضت ٗي ُيطز :  –تجهطٟ 

يتي ُلت٠ ٗي قٞز ٠ً ٗٞرت اظزينبز يي ٠ُٛٞ ذبل اظ ٗٞرٞزات آثنعي ث٠ ضٝـ ٗهٜٞػي ، ٛي٠٘ ث٠ كؼبٓ    تٌخينط : –آق 
 ٗهٜٞػي ٝ يب َجيؼي ُطزز . 

قبْٗ ٗز٘ٞػ٠ كؼبٓيت٢بيي اؾت ٠ً ر٢ت ٢ِٛساضي ٗٞرٞز آثعي پؽ اظ ذطٝد اظ ترٖ ٝ آؿبظ كؼبٓيت     ة ( پطٝضـ آثعيبٙ :
 قٞز .تـصي٠ اي تب ٗطح٠ٔ ػطي٠ ث٠ ثبظاض اٛزبٕ ٗي 

پطٝا٠ٛ تٌخيط ٝ پطٝضـ آثعيبٙ : اربظٟ ٛب٠ٗ اي اؾت ثب ػٜبٝيٚ ٗٞاكوت انٞٓي ، پطٝا٠ٛ تبؾيؽ يب ث٢طٟ ثطزاضي ٠ً اقربل  -4
حويوي ٝ حوٞهي زض چبضچٞة قطايٍ ٜٗسضد زض آٙ ٗزبظ ث٠ ترهيم ٜٗبثغ ، احساث ٝ ث٢طٟ ثطزاضي اظ تبؾيؿبت تٌخيط ٝ پطٝضـ 

 آثعيبٙ ٗي ثبقٜس . 

 ث٠ ٗحْ پطٝضـ اٛٞاع آثعيبٙ اَالم ٗي ُطزز .    پطٝضـ آثعيبٙ :ٗعضػ٠  -5

١ط٠ُٛٞ ػ٘ٔيبتي اؾت ٠ً ثطضٝي آثعي پؽ اظ ذطٝد اظ آة ث٠ ٜٗظٞض ػطي٠ ث٠ ثبظاض يب تٞٓيس ٗحهٞالتي    ػْ٘ آٝضي : -6
ظي ، ٛ٘ي ؾٞز ًطزٙ ، زٝزي قيالت اٛزبٕ ٗي ُيطز ، ٗبٜٛس : قؿتكٞ ، آٗبزٟ ؾبظي ، ثؿت٠ ثٜسي ، ٢ِٛساضي ، اٛز٘بز ، كي٠ٔ ؾب

 ًطزٙ ، تطقي ًطزٙ ، ًٜؿطٝ ًطزٙ ، تٞٓيس ذ٘يط ٝ پٞزض ًطزٙ .

ػجبضتؿت اظ ٌٗبٙ ، ًنبضُنبٟ ، ًنبضذب٠ٛ يب قٜبٝضي ٠ً زض آٙ يي يب چٜس ٛٞع ػ٘ٔيبت ػْ٘ آٝضي     تبؾيؿبت ػْ٘ آٝضي : -7
 اٛزبٕ ٗي قٞز . 



 آثعيبٙ اظ ٗحيٍ ظيؿت َجيؼي آ٢ٛب نٞضت ٗي ُيطز . ػ٘ٔيبتي اؾت ٠ً ث٠ ٜٗظٞض ذبضد ًطزٙ     نيس : -8

اربظٟ ٛب٠ٗ اي اؾت ٠ً ث٠ ٜٗظٞض اٛزبٕ كؼبٓيت٢بي نيبزي اقربل حويوي ٝ حوٞهي نبزض قسٟ اؾت ٝ زض     پطٝا٠ٛ نيس : -9
س ، ٗبٓي يب آٙ ثطحؿت ٗٞضز ٗكرهبت قٜبٝض ، ضٝـ نيس ، ٛٞع ٝ ٗيعاٙ اثعاض ٝ ازٝات ، ٠ُٛٞ ، ٗيعاٙ ؾ٢٘ي٠ نيس ، ُٜٗو٠ ني

 ٗبٌٓيٚ قٜبٝض ٗكرم ٗي قٞز . 

ث٠ ٗحسٝزٟ اي اظ ؾبحْ زضيب ، زضيبچ٠ ، يب ضٝزذب٠ٛ اَالم ٗي قٞز ٠ً ث٠ ر٢ت زاضا ثٞزٙ پٜب١ِبٟ َجيؼي     ثٜسض نيبزي : -10
ض١بي نيبزي ) ذٞض يب آثطا٠١ ٜٗبؾت ( يب ٗهٜٞػي ) ٗٞد قٌٚ ( ٝ تبؾيؿبت ؾبحٔي زيِط ، پ٢ُٔٞيطي ٝ ترٔي٠ نيس ثٞؾي٠ٔ قٜبٝ

 زض آٙ اٌٗبٙ پصيط ثٞزٟ ٝ اًخط قٜبٝض١بي كؼبّ زض آٙ قٜبٝض ١بي نيبزي ٗي ثبقٜس . 

 ًبٝق٢بيي اؾت ٠ً ر٢ت تؼييٚ ٗيعاٙ اٝٓي٠ ) ٗطرغ ( تٞزٟ ظٛسٟ آثعيبٙ نٞضت ٗي ُيطز .    اضظيبثي شذبيط : -11

نيبزي ٠ً اؾتلبزٟ اظ آ٢ٛب ثطاثط ٗوطضات ٗزبظ اػالٕ ٛكسٟ قبٛٞض١ب ، آالت ٝ ازٝات ؿيط ٗزبظ : ًٔي٠ قٜبٝض١ب ٝ آالت ٝ ازٝات  -12
 اؾت . 

 ٝظاضت ٛيطٝ ٝ ؾبظٗبٙ ٗسيطيت ٜٗبثغ آة ًكٞض ٝ ؾبظٗب٢ٛبي آة ُٜٗو٠ اي ٝ ؾبظٗبٙ آة ٝ ثطم ذٞظؾتبٙ .-13

 

 هٔ٘طٝ ارطايي هبٛٞٙ ٝ ٗوطضات ارطايي آٙ     :   كهْ زٕٝ

 
 آٙ ػجبضت اؾت اظ : هٔ٘طٝ ارطايي هبٛٞٙ ٝ ٗوطضات ارطايي  -2ٗبزٟ 

آث٢بي تحت حبً٘يت ٝ نالحيت ر٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ ) آث٢بي زاذٔي ، زضيبي ؾطظٗيٜي ٝ ُٜٗو٠ اٛحهبضي اهتهبزي (  -1
 زض ذٔيذ كبضؼ ٝ زضيبي ػ٘بٙ ث٠ تطتيت ٗوطض زض هبٛٞٙ ٜٗبَن زضيبيي ر٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ ٝ ٗوطضات ارطايي آٙ 

 ٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ زض زضيبي ذعض آث٢بي تحت حبً٘يت ٝ نالحيت ر -2

آث٢بي زاذٔي ٝ ٗطظي ايطاٙ اظ هجيْ : آث٢بي ٗٞرٞز زض زضيبچ٠ ١بي َجيؼي ٝ ٗهٜٞػي ٝ پكت ؾس١ب ، ضٝزذب٠ٛ ١ب ، آثِيط ١ب  -3
 َجيؼي ٝ ٗهٜٞػي ، آثط٢١ب ، تبالث٢ب ، ٗطزاث٢ب اػٖ اظ قٞض ، قيطيٚ يب آث٢بي ٓت قٞض ؾبحٔي ٝ ٗهت ضٝزذب٠ٛ ١ب 

 

 َطح ٗسيطيت شذبيط آثعيبٙ    :   ٕٞكهْ ؾ

َطح ٗسيطيت شذبيط آثعيبٙ ثب ١سف قٜبؾبيي ٝ ٗؼطكي شذبيط هبثْ ث٢طٟ ثطزاضي ثطاؾبؼ تحويوبت ػٔ٘ي ٝ ٛيبظ١بي  – 3ٗبزٟ 
ارت٘بػي ٝ اهتهبزي تٞؾٍ قطًت ؾ٢بٗي قيالت ايطاٙ ٠ً اظ ايٚ پؽ زضايٚ آييٚ ٛب٠ٗ ث٠ اذتهبض قيالت ٛبٗيسٟ ٗي قٞز ت٢ي٠ 

 ؽ اظ تبييس ً٘يؿي٢ٛٞبي ٗسيطيت ث٢طٟ ثطزاضي شي ضثٍ تٞؾٍ ٝظيط ر٢بز ؾبظٛسُي ر٢ت ارطا اثالؽ ٗي ُطزز . ٝ پ

 قيالت َطح ٗسيطيت شذبيط آثعيبٙ ٝ تساثيط اتربش قسٟ زض ارطاي آٙ ضا ث٠ ٛحٞ ٜٗبؾت ٜٗتكط ٗي ٛ٘بيس  -1تجهطٟ  

آثعيبٙ ثب نيبزاٙ يب ٛ٘بيٜسُبٙ آ٢ٛب ٝ اتحبزي٠ قطًت٢بي قيالت ٌٗٔق اؾت زض ١ِٜبٕ ت٢ي٠ َطح ٗسيطيت شذبيط  – 2تجهطٟ 
 تؼبٝٛي نيبزي شي ضثٍ ٝ ١٘چٜيٚ ؾبيط اقربل شيٜلغ ٗكٞضت ٛ٘بيس . 

 قيالت َطح ٗسيطيت شذبيط آثعيبٙ ضا پؽ اظ َي ٗطاحْ كٞم ت٢ي٠ ٝ ث٠ ؾبظٗبٙ ثٜبزض ٝ ًكتيطاٛي اػالٕ ٗي زاضز .  – 3تجهطٟ 

  طٟ ثطزاضي شذبيط آثعيبٙ ػجبضتٜس اظ :ً٘يؿيٞٙ ١بي ٗسيطيت ث٢ -4ٗبزٟ 

 ً٘يؿيٞٙ ٗسيطت ث٢طٟ ثطزاضي شذبيط آثعيبٙ ذٔيذ كبضؼ ٝ زضيبي ػ٘بٙ  -1

 ً٘يؿيٞٙ ٗسيطت ث٢طٟ ثطزاضي شذبيط آثعيبٙ زضيبي ذعض -2

 ً٘يؿيٞٙ ٗسيطت ث٢طٟ ثطزاضي شذبيط آثعيبٙ آث٢بي زاذٔي  -3



ؿي٢ٛٞب َي زؾتٞضآؼْ٘ ٠ً ثٞؾي٠ٔ قيالت ت٢ي٠ ٝ ث٠ تبييس ٝظيط ر٢بز ٛحٟٞ تكٌيْ ، قطح ٝظبيق ٝ اػًبي ايٚ ً٘ي –تجهطٟ 
 ؾبظٛسُي ٗي ضؾس اثالؽ ذٞا١س قس . 

 تؼبٝٛي٢ب ، ذسٗبت ٝ تبؾيؿبت ثٜسضي      :   كهْ چ٢بضٕ

نسٝض ٗزٞظ تكٌيْ قطًت٢بي تؼبٝٛي ٝ اتحبزي٠ ١بي نيبزي ٝ تٌخيط ٝ پطٝضـ آثعيبٙ تٞؾٍ ٝظاضت تؼبٝٙ ٌٜٗٞ ث٠  -5ٗبزٟ 

 تٞؾٍ ٗتوبييبٙ ث٠ ٝظاضت تؼبٝٙ ٗي ثبقس   ضاي٠ ٗٞاكوت ًتجي قيالتا

ثٜبزض نيبزي تحت ؾطپطؾتي ٝٛظبضت قيالت ازاضٟ ٗي قٞز ، قيالت ٗي تٞاٛس اضاي٠ ذسٗبت ٝ ازاضٟ تبؾيؿبت ثٜسضي  – 6ٗبزٟ 
 ضا ث٠ قطًت٢بي تؼبٝٛي يب ذهٞني ٝاُصاض ٛ٘بيس . 

حت ٗسيطيت يب ٛنظبضت قينالت ٝ ثب ضػبينت ٗوطضات ٝ ؾبيط هٞاٛيٚ شي ضثٍ اٛزبٕ ٗي اٗٞض ظيط زض ثٜنبزض نينبزي ، ت – 7ٗبزٟ 
 قٞٛس : 

ايزبز ، تٌ٘يْ ، تٞؾؼ٠ ؾبذت٘ب٢ٛب ٝ تبؾيؿبت تؼ٘يطُب٢١بي ؾبحٔي زض ثٜبزض نيبزي ثب ضػبيت ٝظبيق ؾبيط اضُب٢ٛبي شي  -1
 ضثٍ 

 ارطاي ٗوطضات ثٜسضي زض ٗحسٝزٟ ثٜبزض نيبزي  -2

 ض ترٔي٠ ، ثبضُيطي ، حْ٘ ٝ ٛوْ ٢ِٛٝساضي ٗحهٞالت ، اثعاض ٝ ازٝات ٝ ٗبيحتبد نيبزي ثب ضػبيت ٗوطضات ٗطثٌٞ ازاضٟ اٗٞ -3

 ازاضٟ قج٠ٌ ٗربثطاتي ٝ ًٜتطّ قٜبٝض١بي نيبزي ثب ضػبيت ٗوطضات ٗطثٌٞ . -4

 ٝنّٞ ث٢بي تؼطك٠ ١بي ثٜسضي ٗٞيٞع ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ  -5

 ثطزاضي اظ تبؾيؿبت ٝ تز٢يعات ثٜسضي زض ٗحسٝزٟ ثٜبزض نيبزي  تؼييٚ ٛحٟٞ اؾتلبزٟ ٝ قطايٍ ث٢طٟ -6

 ٝظبيق ٝاذتيبضات ٗسيطيت ثٜبزض نيبزي ثب ضػبيت هٞاٛيٚ ٝ ٗوطضات شي ضثٍ ث٠ قطح ظيط اؾت :  – 8ٗبزٟ 

 ٢ِٛساضي زكتط حجت آٗبض نيبزاٙ ، تطزز قٜبٝض١ب ٝ ٗطارؼيٚ ث٠ ثٜسض  -1

 ثٜسض ٝ پ٢ُٔٞيطي ثب ضػبيت ٗوطضات ٗطثٌٞ ث٠ ضا١ٜ٘بيي قٜبٝض١ب ١سايت قٜبٝض١بي ثطاي ٝضٝز ٝ ذطٝد ث٠  -2

 ً٘ي ضؾبٛي زض ٗٞهغ ثطٝظ حٞازث زض ٗح٠َٞ ثٜسض نيبزي ثب ١ٌ٘بضي ؾبيط زؾتِب٢١بي   -3

 حجت ٝ ُعاضـ حٞازث زضيبيي ٗطثٌٞ ث٠ قٜبٝض١بي نيبزي ٝ نيبزاٙ ٝ اضؾبّ آٙ ث٠ ٗطارغ شيطثٍ  -4

 ٝ حلبظت تبؾيؿبت ثٜسضي  اهسإ زض ر٢ت تبٗيٚ اٛتظبٗبت -5

 ٛظبضت ثط ٛحٟٞ ػٌ٘ٔطز ٝاحس١بي ذسٗبت ز١ٜسٟ ٗؿتوط زض ثٜسض زض ظٗي٠ٜ ايزبز تبؾيؿبت ثٜسضي  -6

 ٛهت ٝ ٗطاهجت ٛٞضاكٌٚ ١ب ٝ كبٛٞؼ ١بي ٝ ػاليٖ زضيبيي زض ثٜسض يب ١٘ب١ِٜي ؾبظٗبٙ ثٜبزض ٝ ًكتيطاٛي .  -7

 ٢سٟ قيالت ٝاُصاض قسٟ يب ٗي قٞز زضيبكت ٝر١ٞي ٠ً َجن ٗوطضات ٝنّٞ آ٢ٛب ث٠ ػ -8

 زضيبكت ذؿبضات ٝاضزٟ ث٠ ثٜسض ٝ تبؾيؿبت ثٜسضي ثب ضػبيت ٗوطضات ٗطثٌٞ  -9

 تٜظيٖ نٞضتزٔؿ٠ ٗطثٌٞ ث٠ ثطذٞضز قٜبٝض١ب ثب يٌسيِط ٝ تبؾيؿبت ثٜسضي ٝ ُعاضـ آٙ ث٠ ٗطارغ شيطثٍ  -10

ٗحّٞ قسٟ اظ هجيْ اُٛجبم قٜبٝض١ب، تز٢يعات اثعاض ٝ ازٝات  اٛزبٕ ثبضظؾي٢بي الظٕ اظ قٜبٝض١ب حؿت ٝظبيق ٝ ٗبٗٞضيت٢بي -11
 نيس آٙ ثب ٗٞاضز ٜٗسضد زض پطٝا٠ٛ نيس 

 ًٜتطّ ضػبيت ٗوطضات ث٢ساقتي ، ظيؿت ٗحيُي ٝ حْ٘ ٝٛوْ ث٢ي٠ٜ آثعيبٙ  -12
 ارطاي ؾبيط ٗوطضات ثٜسضي قيالت -13
ساز ٗٞضز ٛيبظ ثط ضٝي قٜبٝض١بي نيبزي ثب ضػبيت ٗوطضات حهّٞ اَ٘يٜبٙ اظ ثٌبضُيطي ًبضًٜبٙ ٝ ذس٠ٗ ثب نالحيت ٝ ث٠ تؼ-14

 تؼييٚ قسٟ تٞؾٍ ٗطارغ شيطثٍ 

ٝ ٛبذسايبٙ اي٠ِٜٛٞ   نيبزاٙ ، نبحجبٙ ٝ ًبضًٜبٙ قٜبٝض١بي نيبزي ٝ تبؾيؿبت ٝ ٝاحس١بي تٞٓيسي ٝ ذسٗبتي ٗطثٌٞ – 9ٗبزٟ 
 قٜبٝض١ب ٗٔعٕ ث٠ ضػبيت يٞاثٍ شيْ ٗي ثبقٜس .



 ات ثٜسضي قيالت ضػبيت يٞاثٍ ٝ ٗوطض -1

 ٢ِٛساضي تؼساز الظٕ اظ ٗٔٞاٛبٙ نالحيتساض زض قٜبٝض  -2

 ١ٌ٘بضي ثب ٗبٗٞضيٚ ازاضٟ ثٜسض ث٠ ٜٗظٞض اٛزبٕ ٝظبيق ٝ ٗبٗٞضيت٢بي ٗحّٞ قسٟ  -3

 ضػبيت ٗوطضات ايٜ٘ي ، ث٢ساقتي ٝ ٗحيٍ ظيؿت  -4

ٗؿيط آٙ قسٟ اٛس ثب اذُبض ًتجي ٗسيطيت ثٜسض ٗٞظلٜس  نبحجبٙ قٜبٝض١بيي ٠ً ث٠ ١طَطين ٗبٛغ ػجٞض ٝ ٗطٝض زض ثٜسض يب -10ٗبزٟ 
 زض ٢ٗٔت تؼييٚ قسٟ ٛؿجت ث٠ ضكغ ٗبٛغ اهسإ ٛ٘بيٜس . 

پؽ اظ اٛوًبي ٢ٗٔت اذُبض ًتجي چٜبٛچ٠ نبحجبٙ قٜبٝض١بي ٗصًٞض ث٠ ضكغ ٗبٛغ اهسإ ٜٛ٘بيٜس ، ٗسيطيت ثٜسض ضاؾأ  -1تجهطٟ 
 بحت قٜبٝض ٗٞظق ث٠ پطزاذت ١عي٠ٜ ١بي آٙ ٗي ثبقس . ٛؿجت ث٠ ضكغ ٗبٛغ ػجٞض ٝ ٗطٝض اهسإ ًطزٟ ٝ ن

زض نٞضتي ٠ً ٗهبٓح ثٜسض ، ػ٘ٔيبت ضكغ ٗبٛغ ضا اظ ٗؿيط ٝ ٗح٠َٞ ثٜنسض ث٠ كٞضيت ايزبة ًٜس ، ٗسيطيت ثٜنسض ٗي  -2تجهطٟ 
 غ ضا ثپطزاظز .تٞاٛس ثسٝٙ ضػبيت ٗست اذُبضي٠ ث٠ نبحت قٜبٝض ، ثطاي ضكغ ٗبٛغ اهسإ ًٜس ٝ نبحت قٜبٝض ثبيس ١عي٠ٜ ضك

ٗوطضات ٗطثٌٞ ث٠ ٗؿيط١بي تطزز زضيبيي ، چطاؽ قٜبٝض١بي ٝ ػاليٖ ٝ اقبضات زضيبيي ٝ ثٜسض ُٗبثن ٗوطضات ؾبظٗبٙ  – 11ٗبزٟ 
 ثٜبزض ٝ ًكتيطاٛي ذٞا١س ثٞز . 

 قٜبٝض١ب نيبزي ٗٞظلٜس ػاليٖ ٝ ٛكب٢ٛبي ذبل قٜبٝض١بي نيبزي ٗهٞة قيالت ضا ٛيع ضػبتيت ٛ٘بيٜس .  –تجهطٟ 

قيالت قٜبٝض١بي نيبزي ضا ثطاي تطزز ٝ اؾتلبزٟ اظ ذسٗبت ثٜنسضي زض ثٜنبزض نينبزي ؾبظٗبٛنس١ي ٗي ٛ٘بيس .  – 12ٗبزٟ 
نبحجبٙ قٜبٝض١بي ثب ٗٞاكوت قيالت ٗٞظق ث٠ اٛتربة يي ثٜسض ث٠ ػٜٞاٙ ثٜسض انٔي ٗي ثبقٜس ، زض ايٚ نٞضت قٜبٝض١بي 

 ٗي٢٘بٙ ٗحؿٞة ٗي ُطزٛس .  نيبزي زض ؾبيط ثٜبزض نيبزي ث٠ ػٜٞاٙ قٜبٝض

قيالت ٗزبظ اؾت ثبثت حن ٝضٝزي ، پ٢ٔٞ ُيطي ٝ تٞهق قٜبٝض١ب زض ثٜبزض نيبزي ثط اؾبؼ ٛطخ ١بي ٗجٜبي رسّٝ  -13ٗبزٟ 
 شيْ ٗجبٓـي ضا ث٠ ػٜٞاٙ تؼطك٠ زضيبكت ًٜس . 

 ٚ ظطكيت ٛبذبٓمتؼطك٠ اؾتلبزٟ اظ ذسٗبت ثٜسضي ثطاي ١ط ثبض اؾتلبزٟ اظ تبؾيؿبت ثٜسضي ٝ ث٠ اظاي ١ط ت

 ؾبػت 24تٞهق تب  پ٢ٔٞ ُيطي ًٜبض اؾ٠ٌٔ حساًخط يي ٝضٝز ث٠ حٞيچ٠ آضإ ٛٞع قٜبٝض

 ضيبّ 300 ضيبّ 180 ضيبّ 120 هبٛٞٙ ، ٜٓذ يب ًكتي

تؼطك٠ ثٜسضي قٜبٝض نيبزي ٗي٢٘بٙ حساًخط ث٠ ٗيعاٙ زٝ ثطاثط تؼطك٠ ١بي ٗٞضز ٛظط ثطاي قٜبٝض١بي نيبزي ٗويٖ ٗحبؾج٠ ٝ  -1
 ٗي قٞز ِٗط آ٠ٌٛ اٛتوبّ قٜبٝض ٗصًٞض اظ ثٜسض انٔي ث٠ ثٜسض زيِط ثطاؾبؼ ؾيبؾت٢بي ٗسيطيت نيس نٞضت ُطكت٠ ثبقس .  زضيبكت

ث٠ ٜٗظٞض اؾتلبزٟ حساًخط اظ اؾ٠ٌٔ ،١طُبٟ پ٢ُٔٞيطي قٜبٝض زض ًٜبض اؾ٠ٌٔ ثيف اظ يي ؾبػت ث٠ َّٞ اٛزنبٗس . ثطاي يي  -2
% ( ث٠ ٗجٔؾ ػسز ٗجٜبي ٜٗسضد زض  50% ( ٝ ثنطاي ؾبػتن٢بي ثؼنسي )  20قٜبٝض )  ؾبػت اّٝ ث٠ اظاي ١ط تٚ ظطكيت ٛنبذبٓم
 رسّٝ ايبك٠ ٗحبؾج٠ ٝ زضيبكت ٗي قٞز . 

زض ٜٗبَوي ٠ً ث٠ زٓيْ ػسٕ ٝرٞز حٞيچ٠ آضإ ، قٜبٝض١بي ٛبچبض ث٠ پ٢ُٔٞيطي زض ًٜبض اؾ٠ٌٔ ١ؿتٜس اظ ارطاي ٗلبز  –تجهطٟ 
 ايٚ ثٜس ٗؿتخٜي ٗي ثبقٜس . 

ضٝظ اظ پنطزاذت حن تنٞهق  10ُبٟ قٜبٝض نيبزي ث٠ زٓيْ ذطاثي ٗٞتٞض يب ثس٠ٛ ٗزجٞض ث٠ تٞهق زض ثٜسضُبٟ قٞز حساًخط تب  ١ط -3
 % ( ث٠ ػسز ٗجٜب ايبك٠ ذٞا١س قس .  20ضٝظ ؾٕٞ ث٠ ثؼس )  10ضٝظ زٕٝ ٗؼنبزّ حن تٞهق ٜٗسضد زض رسّٝ ٝ اظ  10ٗؼنبف ٝ زض 



ضُبٟ ث٠ زٓيْ ٜٗ٘ٞػيت ١ب ٝ ؾيبؾت٢بي ٗسيطيت نيس نٞضت ُطكت٠ ثبقس ، تب ظٗبٙ ضكنغ زض نٞضتي ٠ً تٞهق قٜبٝض زض ثٜس -4
ٜٗ٘ٞػيت ، ػنٞاضو ثٜنسضي زضيبكت ٛرٞا١س قس ، ثسي٢ي اؾت قٜبٝض١بيي ٠ً ث٠ زٓيْ ترٔق ٗتٞهق ٗي قٞٛس ٗكّ٘ٞ ٗلبز ايٚ 

 ثٜس ٛ٘ي قٞٛس . 

 ت ٛظط قيالت ث٠ اضظ١بي ٗؼتجط ذبضري زضيبكت ٗي قٞز . ٗجنبٓؾ ٗصًٞض زض ايٚ ٗنبزٟ اظ قٜبٝض١بي ذبضري حؿ –تجنهطٟ 

 

 تٌخيط ٝ پطٝضـ آثعيبٙ    :  كهْ پٜزٖ

اٛزبٕ ١ط٠ُٛٞ كؼبٓيت زض ظٗي٠ٜ تٌخيط ٝ پطٝضـ آثعيبٙ تٞؾٍ اكطاز حويوي ٝ حوٞهي ٗؿتٔعٕ زضيبكت پطٝا٠ٛ اظ قطًت  – 14ٗبزٟ 
 ؾ٢بٗي قيالت ايطاٙ اؾت .

يت قبْٗ : تٌخيط آثعيبٙ ، پطٝضـ يب تٌخيط ٝ پطٝضـ آثعيبٙ اؾت ٝ ثطاؾبؼ ٗطح٠ٔ كؼبٓيت قبْٗ ، ٛٞع پطٝا٠ٛ ثب تٞر٠ ث٠ ٛٞع كؼبٓ
 ٗٞاكوت انٞٓي ، پطٝا٠ٛ تبؾيؽ ٝ پطٝا٠ٛ ث٢طٟ ثطزاضي ٗي ثبقس . 

 تجهطٟ ن اٛزبٕ كؼبٓيت٢بي ٠ً رٜج٠ تلٜٜي ٝ ؾطُطٗي زاضز اظ قّ٘ٞ ايٚ ٗبزٟ ٗؿتخٜي ١ؿتٜس 

 ط ٝ پطٝضـ آثعيبٙ ثطاي ٗتوبييبٙ تبثغ قطايٍ شيْ اؾت : نسٝض پطٝا٠ٛ تٌخي -15ٗبزٟ 

 اُٛجبم ٗٞيٞع زضذٞاؾت ثب َطح٢بي تٞؾؼ٠ تٌخيط ٝ پطٝضـ آثعيبٙ زض ًكٞض  -1

 زاضا ثٞزٙ قطايٍ الظٕ ظيط ثطاي ٗتوبيي يب ٗتوبييبٙ :  -2

 ُصضاٛسٙ زٝضٟ آٗٞظقي يب زاضا ثٞزٙ ؾبثو٠ ػٔ٘ي يب ػ٘ٔي ٗطتجٍ  -

بؼ يب كٚ ٝضظ ٝارس قطايٍ ث٠ تؼساز ٗٞضز ٛيبظ ثطاؾبؼ يٞاثٍ قيالت ايطاٙ ثطاي نسٝض يب ت٘سيس پطٝا٠ٛ ث٢طٟ زاضا ثٞزٙ ًبضقٜ -
 ثطزاضي 

زضيبكت ثيف اظ يي پطٝا٠ٛ تٌخيط ٝ پطٝضـ آثعيبٙ ثطاي اقربل حويوي هجْ اظ اي٠ٌٜ ٗٞيٞع كؼبٓيت پطٝا٠ٛ هجٔي ث٠  -16ٗبزٟ 
زٟ ٝ زض ٗٞضز اقربل حوٞهي زض نٞضتي ٠ً تٞاٙ ٗبٓي ، ارطايي ٝ كٜي ٗتوبيي ث٠ ٗطح٠ٔ ث٢طٟ ثطزاضي ضؾيسٟ ثبقس ٜٗ٘ٞع ثٞ

 تكريم قيالت ثطاي ثيف اظ يي كؼبٓيت ٜٗبؾت ثبقس ، زضيبكت آٙ ثالٗبٛغ اؾت . 

تكٌيْ قطًت٢بي ؿيط زٝٓتي ثب ١سف اٛزبٕ كؼبٓيت٢بي تٌخيط ٝ پطٝضـ آثعيبٙ ٝ يب ُٜزبٛسٙ ايٚ هجيْ كؼبٓيت٢ب زض  – 17ٗبزٟ 
اؾبؾٜ٘بٟ قطًت٢ب ٗؿتٔعٕ زاضا ثٞزٙ پطٝا٠ٛ تٌخيط ٝ پطٝضـ آثعيبٙ يب اضائ٠ ُٞا١ي ٗؼتجط ٗجٜي ثط ٗٞاكوت قيالت ثب اٛزبٕ ايٚ 

 كؼبٓيت٢ب اؾت . 

 ٛحٟٞ نسٝض پطٝا٠ٛ تٌخيط ٝ پطٝضـ آثعيبٙ ثطاؾبؼ زؾتٞض آؼْ٘ ٗهٞة ٝظيط ر٢بز ؾبظٛسُي تؼييٚ ذٞا١س قس .  -18ٗبزٟ 

زضيبكت پطٝا٠ٛ تٌخيط ٝ پطٝضـ آثعيبٙ ثطاي اذص ٗزٞظ اظ ٗطارغ شيطثٍ ثب نسٝض ٗؼطكي ٛب٠ٗ يب اضؾبّ  ٗتوبييبٙ -19ٗبزٟ 

ٝ ٗتوبيي قرهأ ٗٞظق ث٠ زضيبكت ايٚ ٗزٞظ١ب اظ ٗطارغ   ضٝٛٞقت پطٝا٠ٛ اظ َطف قيالت ث٠ ايٚ ٗطارغ ٗؼطكي ذٞا١ٜس قس
 شيطثٍ ٗي ثبقس .

پطٝضـ آثعيبٙ ًّٗٞٞ ث٠ اضائ٠ ٗزٞظ ترهيم ٝ ث٢طٟ ثطزاضي اظ ٜٗبثغ آثي تٞؾٍ  نسٝض پطٝا٠ٛ تبؾيؽ ٗعاضع تٌخيط ٝ – 20ٗبزٟ 
 ٝظاضت ٛيطٝ ) ؾبظٗبٙ ٗسيطيت ٜٗبثغ آة ٝ ؾبظٗب٢ٛبي آة ُٜٗو٠ اي ٝ آة ٝ ثطم ذٞظؾتبٙ ( اؾت . 

ظاضت ٛيطٝ ١ؿتٜس آة ث٢ب يب حن آٜظبضٟ ٝ حن اقتطاى ثطاي اؾتلبزٟ اظ ٜٗبثغ آثي ًكٞض ٠ً تحت ٛظبضت ٝ ٗسيطيت ٝ -21ٗبزٟ 
 ث٠ قطح ظيط ٗحبؾج٠ ٝ تٞؾٍ زاضٛسٟ پطٝا٠ٛ ث٠ ٝظاضت ٛيطٝ پطزاذت ٗي قٞز . 



 پطٝضـ ٗب١يبٙ ُطٗبثي :    –آق 

% ( اظ ٗحهّٞ يب اضظـ ضيبٓي آٙ ٝ ثطاي ٜٗبثغ آثي تٜظيٖ ٛكسٟ ، يي  5آة ث٢بء ثطاي ٜٗبثغ آثي تٜظيٖ قسٟ ، پٜذ زضنس )  -1
 يب اضظـ ضيبٓي آٙ ٗي ثبقس . % ( اظ ٗحهّٞ ٝ  1زض نس ) 

حن اقتطاى ثطاي ١ط يي ١عاض ٗتط ٗطثغ اؾترط ٗؼبزّ حن اقتطاًي اؾت ٠ً ثطاي ١ط ١ٌتبض ظاضػت آثي زض ١٘بٙ ُٜٗو٠  -2
 پطزاذت ٗي قٞز . 

 پطٝضـ ٗب١يبٙ ؾطزاثي    –ة 

ٙ ٝ ثطاي ٜٗبثغ آثي تٜظيٖ ٛكسٟ ، يي % ( اظ ٗحهّٞ يب اضظـ ضيبٓي آ 3آة ث٢بء ثطاي ٜٗبثغ آثي تٜظيٖ قسٟ ، ؾ٠ زضنس )  -1
 % ( اظ ٗحهّٞ يب اضظـ ضيبٓي آٙ ٗي ثبقس .  1زضنس ) 

حن اقتطاى ثطاي ١ط يي ١عاض ٗتط ٗطثغ اؾترط ٗؼبزّ حن اقتطاًي اؾت ٠ً ثبثت ١ط ١ٌتبض ظضاػت آثي زض ١٘بٙ ُٜٗو٠  -2
 پطزاذت ٗي قٞز . 

 زض ١ط ٗعضػ٠ ذٞا١س ثٞز .  ٗالى ٗحبؾج٠ اضظـ ضيبٓي هي٘ت ػ٘سٟ كطٝقي – 1تجهطٟ 

كؼبٓيت٢بي تٌخيط ٝ پطٝضـ آثعيبٙ زضيبيي ٝ ٓت قٞض ٠ً اظ ٜٗبثغ آث٢بي قٞض ٝ ٓت قٞض ؾُحي ) ثب ٗيعاٙ قٞضي  – 2تجهطٟ 
 ثيف اظ زٟ ُطٕ زض ٓيتط ( اؾتلبزٟ ٗي ًٜٜس اظ پطزاذت آة ث٢ب ٝ حن اقتطاى ٗؼبف ١ؿتٜس . 

زضيبيي ٝ ٓت قٞض ٠ً اظ ٜٗبثغ آث٢بي قيطيٚ اؾتلبزٟ ٗي ًٜٜس ٗيعاٙ آة ث٢بء ٝ حن  زض ٗعاضع تٌخيط ٝ پطٝضـ آثعيبٙ -3تجهطٟ 

  اقتطاى ثطحؿت ٗيعاٙ ٝ زض نس آة قيطيٚ ٠ً ثطاي تؼسيْ قٞضي ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ٗي ُيطز ٝ ثطاؾبؼ تؼطك٠ ٗكرم قسٟ
 ثب ١٘ب١ِٜي ٝظاضت ٛيطٝ تؼييٚ ٗي قٞز . زض ايٚ ٗبزٟ ٗحبؾج٠ ٝ تؼييٚ ذٞا١س قس زضنس آة قيطيٚ ث٘سض اؾتلبزٟ تٞؾٍ قيالت 

زض نٞضتي ٠ً ٗجبٓؾ ٝ زضنس١بي ٗٞاضز كٞم ثب تهٞيت ٗطارغ هبٛٞٛي تـييط ًٜس زضنس١ب ٝ ٗجبٓؾ ٗهٞة اذيط هبثْ ارط  -4تجهطٟ 
 اؾت . 

ٛيطٝ ، پؽ اظ آثعي پنطٝضي زض ٜٗبثغ آث٢بي ٛي٠٘ َجيؼي ) آثٜسا٢ٛب ٝ زضيبچ٠ ١بي پكت ؾس١ب ( تحت ٛظبضت ٝظاضت  -22ٗبزٟ 
 ١٘ب١ٌٜي ٝ ًؿت ٗزٞظ اظ ٝظاضت ٗصًٞض ثالٗبٛغ اؾت . 

ٝظاضت ٛيطٝ ٗٞظق اؾت زض ٗست يٌؿبّ ثؼساظ ث٢طٟ ثطزاضي حن اٛكؼبة ٝ اقتطاى ٝ ث٢بي ثطم ٗهطكي ٗعاضع تٌخيط  – 23ٗبزٟ 
 ٝ پطٝضـ آثعيبٙ ضا ثطاؾبؼ تؼطك٠ ١بي ًكبٝضظي ٗحبؾج٠ ٝ زضيبكت ًٜس . 

طٝ ٗٞظق اؾت زض ثطٛب٠ٗ ١بي تٞؾؼ٠ تبؾيؿبت آثي ٝ ثطٛب٠ٗ ١بي ترهيم ٝ ٗسيطيت ٜٗبثغ آثي ، ؾ٢ٖ ٝظاضت ٛين – 24ٗبزٟ 
 آثعي پطٝضي ضا ٗكرم ٝ اػالٕ ٛ٘بيس . 

پكت ؾس١ب ، ٗٞيٞع ضا ث٠  ( آٙ زض زضيبچ٠ 3( هبٛٞٙ ، قيالت ثطاي اٛزبٕ اهساٗبت ٗٞيٞع ٗبزٟ )  19زض ارطاي ٗبزٟ )  -25ٗبزٟ 
بثغ آة ايطاٙ ٝ زض ضٝزذب٠ٛ ١ب حؿت ٗٞضز ث٠ قطًت٢بي آة ُٜٗو٠ اي ٝ ؾبظٗبٙ آة ٝ ثطم ٝ ذٞظؾتبٙ اػالٕ ؾبظٗبٙ ٗسيطيت ٜٗ

 ٝ ثب ١٘ب١ِٜي ٝ ًؿت ٗزٞظ اظ ٗطارغ شيطثٍ اهسإ ٗي ٛ٘بيس . 

نٜسٝم ثي٠٘ ٗحهٞالت ًكبٝضظي ٌٗٔق ث٠ ثي٠٘ ٛ٘ٞزٙ آثعيبٙ پطٝضقي ٝ ؾبيط قطًت٢بي ثي٠٘ زٝٓتي ٌٗٔق ث٠  – 26ٗبزٟ 
 ثي٠٘ ًطزٙ اثٜي٠ ، تبؾيؿبت ٝ تز٢يعات ٗعاضع تٌخيط ٝ پطٝضـ آثعيبٙ ١ؿتٜس . 

يٞاثٍ ٝ قيٟٞ ٛب٠ٗ ثي٠٘ ًطزٙ ٗحهٞالت آثعيبٙ پطٝضقي تٞؾٍ نٜسٝم ثي٠٘ ٗحهٞالت ًكبٝضظي ثب ١٘ب١ِٜي  –تجهطٟ 
 قيالت تؼييٚ ذٞا١س قس . 



قيالت ايطاٙ ث٠ ٜٗظٞض تبٗيٚ ثركي اظ ١عي٠ٜ ١بي ٗطثٌٞ ث٠ نسٝض پطٝا٠ٛ ١بي تٌخيط ٝ پطٝضـ آثعيبٙ ٗجبٓؾ ظيط ضا  – 27ٗبزٟ 
 ثطحؿت زض نسي اظ ٗيعاٙ ؾطٗبي٠ ُصاضي حبثت َطح اظ ٗتوبييبٙ زضيبكت ٗي ًٜس : 

ٛوك٠ ١بي ارطايي احساث اثٜي٠ ٝ ٛهت ث٠ ٜٗظٞض تٞؾؼ٠ ٝ ث٢طٟ ثطزاضي انٞٓي اظ ٗعاضع تٌخيط ٝ پطٝضـ آثعيبٙ ،  – 28  ٗبزٟ
 تبؾيؿبت ٝ تز٢يعات ٗعاضع ٝ پطٝضـ آثعيبٙ هجْ اظ ارطا ثبيس ث٠ تبييس قيالت ثطؾس . 

قيالت ٗي تٞاٛس ٝظيل٠ ضؾينسُي ٝ تبيينس ٛوك٠ ١بي ارطايني ضا ث٠ اكطاز حويوي يب حوٞهي شينهالح ٠ً زاضاي ضتج٠  –تجهطٟ 
طٍ تبييس نالحيت كٜي اظ قيالت ثبقٜس تلٞيى ٛ٘بيس . ٗيعاٙ حن آعح٠٘ ايٚ اكطاز ثطاؾبؼ ثٜسي ؾبظٗبٙ ثطٛب٠ٗ ٝ ثٞزر٠ يب ث

 يٞاثٍ ؾبظٗبٙ ثطٛب٠ٗ ٝ ثٞزر٠ تؼييٚ ذٞا١س قس . 

قيالت ٗزبظ ث٠ اٛزبٕ ثبظزيس١بي ٝ ثطضؾي ١بي ًبضقٜبؾي ٗعاضع تٌخيط ٝ پطٝضـ آثعيبٙ زض ١ط ٗطح٠ٔ اظ ًبض ٝ زض  – 29ٗبزٟ 
 ي ٗعضػ٠ ٗي ثبقس . اٝهبت ٗتؼبضف ًبض

زض نٞضتي ٠ً زاضٛسٟ پطٝا٠ٛ ، پؽ اظ ننسٝض پنطٝا٠ٛ پيِيطي٢بي الظٕ ضا ثطاي اٛزبٕ ٗٞيٞع پطٝا٠ٛ ث٠ ػْ٘ ٛيبٝضز ، ثٜب  – 30ٗبزٟ 
 ث٠ تكريم قيالت پطٝا٠ٛ نبزضٟ قسٟ ثبَْ ٗي ُطزز . 

بث٠ تكريم قيالت زاضٛسٟ پطٝا٠ٛ پيِيطي الظٕ ضا ث٠ ت٘سيس ٢ٗٔت اػتجبض پطٝا٠ٛ ثطاي پطٝا٠ٛ ١بيي اٛزبٕ ٗي قٞز ٠ً ثٜ -31ٗبزٟ 
 ػْ٘ آٝضزٟ ثبقس . 

زض نٞضت ػسٕ ت٘سيس پطٝا٠ٛ ، پؽ اظ ذبت٠٘ ٢ٗٔت اػتجبض پطٝا٠ٛ نبزضٟ ذٞز ث٠ ذٞز اثُبّ ٗي قٞز ٝ ٛيبظي ث٠ نسٝض  –تجهطٟ 
 ثطٍ اثُبّ پطٝا٠ٛ ٛيؿت .

%( زض ٗٞضز 50ٝ پطٝضـ آثعيبٙ يب اٛتوبّ ؾ٢بٕ ث٠ ٗيعاٙ ثيف اظ)تـييط ٛبٕ زاضٛسٟ ٗٞاكوت انٞٓي يب تبؾيؽ تٌخيط  -32ٗبزٟ 
 اقربل حوٞهي ، تب پيف اظ زضيبكت پطٝا٠ٛ ث٢طٟ ثطزاضي ٜٗ٘ٞع اؾت .

ٝاضزات ٗٞٓسيٚ يب ٛٞظازاٙ آثعيبٙ ثٞٗي يب ؿيط ثٞٗي اظ ذبضد ًكٞض ثب ضػبيت ؾبيط هٞاٛيٚ ٝ ٗوطضات ثب ٗزٞظ قيالت  -33ٗبزٟ 
 ٗزبظ اؾت .

نسٝض آثعيبٙ پطٝضقي ثٞٗي يب ؿيط ثٞٗي ث٠ ذبضد اظ ًكٞض ثب ضػبيت ؾبيط هٞاٛيٚ ٝ ٗوطضات ثب ٗزٞظ قيالت ٗزبظ اؾت  -34ٗبزٟ 
. 

 ٛوْ ٝاٛتوبّ آثعيبٙ ظٛسٟ ثطاي اٛزبٕ كؼبٓيت٢بي تٌخيط ٝ پطٝضـ ٗؿتٔعٕ ًؿت ٗزٞظ اظ قيالت اؾت .  -35ٗبزٟ 

ٗٞٓسيٚ ٗٞضز ٛيبظ ذٞز ضا اظ َجيؼت نيس ٝ ت٢ي٠ ٗي ٛ٘بيٜس، ثطاي حلظ  زض نٞضتي ٠ً ٗعاضع تٌخيط ٝ پطٝضـ آثعيبٙ ، -36ٗبزٟ 
شذبئط آٙ ٗٞظق ث٠ ض١ب ؾبظي ٛٞظاز ١٘بٙ آثعي ث٠ ١٘بٙ ٜٗجغ آثي يب ٗحٔي ٠ً قيالت تؼييٚ ٗي ًٜس، ١ؿتٜس. تؼساز ، ؾٚ ٝ 

 ٛحٟٞ ض١ب ؾبظي زض زضيب تٞؾٍ قيٟٞ ٛب٠ٗ قيالت تؼييٚ ذٞا١س قس .

 بٙ پطٝا٠ٛ تٌخيطٝ پطٝضـ آثعيبٙ ث٠ قطح ظيط اؾت :ٝظبيق زاضٛسُ -37ٗبزٟ 

 ايزبز تبؾيؿبت ٝ اثٜي٠ ُٗبثن ثب ٛوك٠ ١بي ارطايي . -1

 ث٢طٟ ثطزاضي اظ ٗعضػ٠ ُٗبثن ثب قطايٍ ٝ يٞاثٍ تؼييٚ قسٟ ٝ ٜٗسضد زض پطٝا٠ٛ. -2

 ١ٌ٘بضي ًبْٗ ثب ًبضقٜبؾبٙ ٝ ثبظضؾبٙ قيالت زض اٛزبٕ ثبظزيس ١ب. -3

 َالػبت ٗطثٌٞ ث٠ تٞٓيس ث٠ تطتيجي ٠ً قيالت تؼييٚ ٗي ٛ٘بيس. اضاي٠ آٗبض ٝ ا -4

 ػسٕ ٢ِٛساضي ٝ پطٝضـ آثعيبٙ ؿيط ٗزبظ زض ٗعضػ٠ . -5



 ػسٕ ٢ِٛساضي ٝ ٗهطف زاضٝ ٝ ٗٞاز قي٘يبيي ؿيط ٗزبظ زض ٗعضػ٠ . -6

 اػالٕ ثطٝظ ثي٘بضي٢بي ذُطٛبى ٝ ٗؿطي ث٠ ٛعزيي تطيٚ ازاضٟ يب ٛ٘بيٜسُي قيالت -7

 ٝ اٛتوبّ يب ػطي٠ آثعيبٙ ٗجتال ث٠ ثي٘بضي٢بي ذُطٛبى ، ٗؿطي ٝ ٗكتطى ثيٚ اٛؿبٙ ٝ زإ . ػسٕ ٛوْ -8

ػسٕ ٛوْ ٝاٛتوبّ يب ػطي٠ ٗٞاز ؿصايي ، زاضٝيي ٝ يبيؼبت ٝ ظثب٠ٓ ١بي آٓٞزٟ ث٠ ػٞاْٗ ثي٘بضي ظا ذُطٛبى ، ٗؿطي ثيٚ  -9
 اٛؿبٙ ٝ زإ .

 ضز١بي تؼطيق قسٟ تٞؾٍ قيالت ايطاٙ .نيس ٝػْ٘ آٝضي آثعيبٙ زض ٗعضػ٠ ُٗبثن اؾتبٛسا -10

 
ك٢طؾت زاض١ٝب ٝ ٗٞاز قي٘يبيي ؿيط ٗزبظ ٝ ١٘چٜيٚ ثي٘بضي٢بي ٗؿطي ٝ ذُطٛبى تٞؾٍ قيالت ايطاٙ ٝ ٛيع قيٟٞ  -تجهطٟ

 ػْ٘ آٝضي آثعيبٙ زض ٗعضػ٠ ثب ١٘ب١ِٜي ؾبظٗبٙ زاٗپعقٌي زض كطٝزيٚ ٗبٟ ١ط ؾبّ اػالٕ ٗي قٞز.

ثطذالف ٛوك٠ ١بي ٗهٞة ، قيالت ث٠ زاضٛسٟ پطٝا٠ٛ اذُبض ًتجي ر٢ت ضكغ ٛوم ٝ اٛزبٕ زضنٞضت احساث ٗعضػ٠  -38ٗبزٟ 
انالحبت الظٕ ٝ ايزبز تبؾيؿبت ٝ اثٜي٠ ثط اؾبؼ ٛوك٠ ١بي ٗهٞة ، ٗي ز١س ٝ زاضٛسٟ پطٝا٠ٛ ٗٞظق اؾت حساًخط ظطف يي 

ض ؿيط ايٚ نٞضت قيالت پطٝا٠ٛ ٗترٔق ضا تب ٗبٟ اظ تبضيد اثالؽ اذُبضي٠ ٛؿجت ث٠ اٛزبٕ انالحبت ٗكرم قسٟ اهسإ ٛ٘بيس، ز
 اٛزبٕ انالحبت الظٕ تؼٔين ٗي ٛ٘بيس .

زض نٞضت اضتٌبة ١ط يي اظ ترٔق ١بي ظيط تٞؾٍ نبحجبٙ پطٝا٠ٛ تٌخيط ٝ پطٝضـ آثعيبٙ ، ثطاي ٛٞثت اّٝ قيالت  -39ٗبزٟ 
طاي ٗست يي تب قف ٗبٟ ث٠ حبّ تؼٔين زض ٛؿجت ث٠ نسٝض اذُبض ًتجي اهسإ ٗي ًٜس ٝ زض نٞضت تٌطاض ، پطٝا٠ٛ نبزض قسٟ ث

 ٗي آيس .

 ػسٕ ث٢طٟ ثطزاضي اظ ٗعضػ٠ ُٗبثن ثب قطايٍ ٝ يٞاثٍ تؼييٚ قسٟ ٜٝٗسضد زض پطٝا٠ٛ . -1

 ػسٕ ١ٌ٘بضي ًبْٗ ثب ًبضقٜبؾبٙ ٝ ثبظضؾبٙ قيالت زض اٛزبٕ ثبظزيس١ب . -2

 تؼييٚ ٛ٘ٞزٟ اؾت . ػسٕ اضائ٠ آٗبض ٝ اَالػبت ٗطثٌٞ ث٠ تٞٓيس ث٠ تطتيجي ٠ً قيالت  -3

 ػسٕ اػالٕ ثطٝظ ثي٘بضي٢بي ذُطٛبى ٝ ٗؿطي ث٠ ٛعزيٌتطيٚ ٗطرغ قيالتي . -4

 ػسٕ نيس ٝ ػْ٘ آٝضي آثعيبٙ زض ٗعضػ٠ ُٗبثن اؾتبٛساض١بي تؼطيق قسٟ تٞؾٍ قيالت . -5

 ػسٕ ضػبيت ٗلبز ٗزٞظ ترهيم آة ثط اؾبؼ اػالٕ ٝظاضت ٛيطٝ . -6

 ( هبٛٞٙ ٛ٘ي ثبقس .23ض ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ ٛبكي ٗزبظات٢بي تؼييٚ قسٟ زض ٗبزٟ)اهساٗبت پيف ثيٜي قسٟ ز –تجهطٟ 

زض نٞضت اٛزبٕ ترٔل٢بي ظيط، پطٝا٠ٛ نبزض قسٟ ثطاي ٗست ؾ٠ ٗبٟ تب يي ؾبّ ث٠ حبّ تؼٔين زض ذٞا١س آٗس ٝ زض  -40ٗبزٟ 
 نٞضت تٌطاض پطٝا٠ٛ نبزض قسٟ ثبَْ ٗي قٞز :

 ب ؿيط ٗزبظ زض ٗعضػ٠ .٢ِٛساضي ٝ پطٝضـ آثعيبٙ ؿيط ثٞٗي ي -1

 ٢ِٛساضي ٝ ٗهطف زاضٝ ٝ ٗٞاز ق٘يبيي ؿيط ٗزبظ زض ٗعضػ٠ . -2

 ايزبز ١ط٠ُٛٞ آٓٞزُي ٠ً ثبػج ثطٝظ ثي٘بضي٢بي ذُطٛبى ٝ ٗؿطي قٞز . -3

 ٛوْ ٝ اٛتوبّ يب ػطي٠ آثعيبٙ ٗجتال ث٠ ثي٘بضي٢بي ذُطٛبى ، ٗؿطي ٝ ٗكتطى ثيٚ اٛؿبٙ ٝ زإ ٗي ثبقس . -4

بّ يب ػطي٠ ٗٞاز ؿصايي، زاضٝيي ٝؿيطٟ ٠ً آٓٞزٟ ث٠ ػٞاْٗ ثي٘بضي ظاي ذُطٛبى ، ٗؿطي ٝٗكتطى ثيٚ اٛؿبٙ ٝ ٛوْ ٝ اٛتو -5
 زإ ٗي ثبقس .

زض نٞضت ثطٝظ ثي٘بضي٢بي ذُطٛبى ، ٗؿطي ٝ ٗكتطى ثيٚ اٛؿبٙ ٝ زإ ٠ً هبثْ زضٗبٙ ٛجبقس ٝ ؾطايت ٠٘١ٝ ُيط  -41ٗبزٟ 
تبييس ؾبظٗبٙ زاٗپعقٌي ًكٞض ًٔي٠ آثعيبٙ آٓٞزٟ ثبيس ث٠ قيٟٞ ٜٗبؾت ٛبثٞز قٞٛس  ثٞزٙ آٙ ٗحتْ٘ ثبقس ، ث٠ تكريم قيالت ٝ

 ٝ تبؾيؿبت ٝ اثٜي٠ ٗعضػ٠ ؾتطٝٙ قٞٛس. ١عي٠ٜ ٛبثٞز ًطزٙ ٗحهّٞ ٝ اٛزبٕ ُٜسظازيي ثط ػ٢سٟ زاضٛسٟ پطٝا٠ٛ اؾت .



قيالت ٝ ؾبظٗبٙ حلبظت ٗحيٍ ظيؿت ث٠ ( هبٛٞٙ ، ٝظبيق 23( ٝ ٛيع ٗبزٟ )3( ٗبزٟ )6ثب تٞر٠ ث٠ تجهطٟ شيْ ثٜس) -42ٗبزٟ 

 :  قطح ظيط تلٌيي ٗي قٞز

 :   حسٝز ٝظبيق قيالت زض آث٢بي زاذٔي   آق (

اٛزبٕ ثطضؾي ١بي ٓيٜ٘ٞٓٞغيٌي ٝ اًٞٓٞغيٌي زض ٜٗبثغ آث٢بي زاذٔي ٠ً يطٝضت ٗؼطكي يب پطٝضـ آثعيبٙ ث٠ تكريم  -1
بٙ حلبظت ٗحيٍ ظيؿت ثطاي اٛزبٕ ايٚ هجيْ ُٗبٓؼبت ت٢ي٠ ٝ ث٠ قيالت ايطاٙ زض آ٢ٛب ٗكرم قسٟ اؾت. ٛو٠ُ ٛظط١بي ؾبظٗ

نٞضت زؾتٞض آؼْ٘ ٜٗتكط ذٞا١س قس. اٛزبٕ ثطضؾي٢بي ٓيٜ٘ٞٓٞغيٌي ٝ اًٞٓٞغيٌي زض ٜٗبَن آثي تحت ٗسيطيت ؾبظٗبٙ حلبظت 
يٍ ظيؿت اٛزبٕ ذٞا١س ٗحيٍ ظيؿت ٝ تبالث٢بي ثيٚ آ٘ٔٔي ثط اؾبؼ ك٢طؾت پيٞؾت ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ ثب تبييس ؾبظٗبٙ حلبظت ٗح

 قس . 

 ثطضؾي ١ط يي اظ ٜٗبثغ آث٢بي زاذٔي اظ ٛظط اٌٗبٙ ٗؼطكي يب پطٝضـ اٛٞاع آثعيبٙ ٝ تؼييٚ ظطكيت ١بي ٢ِٛساضي ٝتٞٓيس . -2

 تؼييٚ ٠ُٛٞ ١بي ٜٗبؾت پطٝضقي )ػالٟٝ ثط ٠ُٛٞ ١بي ٗٞرٞز(.  -3

ٔي ٠ً ثطضؾي قسٟ اٛس ث٠ اؾتخٜبي ٗحيٍ ١بي آثي حؿبؼ آثعي زاض ًطزٙ ٝ پطٝضـ ٠ُٛٞ ١بي ٜٗبؾت آثعيبٙ زض آث٢بي زاذ -4
 ٜٗسضد زض ك٢طؾت پيٞؾت ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ ٠ً آثعي زاض ًطزٙ آ٢ٛب ثب تهٞيت ؾبظٗبٙ حلبظت ٗحيٍ ظيؿت اٛزبٕ ٗي ُيطز . 

ٝضـ زض آ٢ٛب اٛزبٕ ث٢طٟ ثطزاضي تزبضي يب نسٝض پطٝا٠ٛ ث٢طٟ ثطزاضي اظ ٜٗبثغ آثعي زاض قسٟ ٝ ٜٗبثؼي ٠ً ثطٛب٠ٗ ضيعي ثطاي پط -5
قسٟ اؾت.زض ٗحي٢ُبي آثي ٜٗسضد زض ك٢طؾت پيٞؾت ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ ، ث٢طٟ ثطزاضي ثطاثط يٞاثٍ اضائ٠ قسٟ تٞؾٍ ؾبظٗبٙ 

 حلبظت ٗحيٍ ظيؿت ثٞؾي٠ٔ قيالت اٛزبٕ ذٞا١س قس . 

 اؾت . زاضا ثٞزٙ ُٞا١ي ث٢ساقتي ٝ ؾالٗت آثعيبٙ هجْ اظ ض١ب ؾبظي آ٢ٛب زض آث٢بي زاذٔي آعاٗي  -6

 ٠ُٛٞ ١بي آثعيبٙ پطٝضقي حتي االٌٗبٙ اظ اٛٞاع ثٞٗي يب اظ ٠ُٛٞ ١بي ٗٞرٞز زض ًكٞض اٛتربة ذٞا١ٜس قس .  -7

 ٝظبيق ؾبظٗبٙ حلبظت ٗحيٍ ظيؿت زض آث٢بي زاذٔي :   (  ة
ذٔي ًكٞض ، اضظيبثي اػالٕ يٞاثٍ ٝ ٗؼيبض١بي اٛزبٕ ُٗبٓؼبت ٗطتجٍ ثب آثعي زاض ًطزٙ ٝ پطٝضـ اٛٞاع آثعيبٙ زض آث٢بي زا -1

 ٠ُٛٞ اي، ً٘يت ٝ ًيليت آثعيبٙ ٗٞضز ٛظط قيالت ثطاي ض١بؾبظي .
 تكريم ٠ُٛٞ اي آثعيبٛي ٠ً اظ ؾٞي قيالت ثطاي ض١ب ؾبظي زض ٜٗبثغ آ١بي زاذٔي يب پطٝضـ اٛتربة قسٟ اٛس . -2
 پبيف آث٢بي زاذٔي ٠ً زض آ٢ٛب اٛٞاع آثعيبٙ ض١ب ؾبظي قسٟ ٝ پطٝضـ ٗي يبثٜس . -3
ٗسيطيت زض ٗحي٢ُبي آثي ٜٗسضد زض ك٢طؾت پيٞؾت ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ ثب تٞر٠ ث٠ هٞاٛيٚ ٗوطضات ؾبظٗبٙ حلبظت ٗحيٍ ظيؿت  -4

 اٛزبٕ ٗي قٞز .

ارطايي هبٛٞٙ قٌبض ٝ نيس ، نسٝض پطٝا٠ٛ نيس ٗب١ي   ( آييٚ ٛب17٠ٗ( هبٛٞٙ حلبظت ٗحيٍ ظيؿت ٝ ٗبزٟ )8ث٠ اؾتٜبز ٗبزٟ ) -5
تخٜبي آٙ زؾت٠ اظ ٜٗبثغ آث٢بي زاذٔي ٠ً اظ َطين قيالت آثعي زاض قسٟ اؾت تٞؾٍ ؾبظٗبٙ حلبظت زض آث٢بي زاذٔي ث٠ اؾ

 ٗحيٍ ظيؿت اٛزبٕ ٗي قٞز .

پبيف ٗربظٙ پكت ؾس١ب ٝ نسٝض پطٝا٠ٛ نيس ٗب١ي تٞؾٍ ؾبظٗبٙ حلبظت اظ ٗحيٍ ظيؿت اظ ٗربظٙ ٗصًٞض ٠ً آثعي  -تجهطٟ
 .  زاض قسٟ اؾت ثبيس ثب ٗزٞظ ٝظاضت ٛيطٝ ثبقس

ث٠ ٜٗظٞض ١٘ب١ِٜي زض اٛزبٕ ٗلبز ٝظبيق ٗكرم قسٟ ثطاي ؾبظٗبٙ حلبظت ٗحيٍ ظيؿت ٝ قيالت ايطاٙ ، ُطٟٝ ًبضي  -د
 ٗكتطًي ٗتكٌْ اظ ٛ٘بيٜسُبٙ زٝ َطف تكٌٔيْ ٗي قٞز.

 كؼبٓيت٢بي نيبزي     :   كهْ قكٖ

 س ثب ضػبيت قطايٍ شيْ اهسإ ٗي ًٜس :قيالت ثط اؾبؼ َطح ٗسيطيت شذبئط آثعيبٙ ٛؿجت ث٠ نسٝض پطٝا٠ٛ ني -43ٗبزٟ 



 قطايٍ نسٝض پطٝا٠ٛ نيس ثب اؾتلبزٟ اظ قٜبٝض ػجبتٜس اظ : -آق

 زاضا ثٞزٙ پطٝا٠ٛ ث٢طٟ ثطزاضي اظ ؾبظٗبٙ ثٜبزض ٝ ًكتيطاٛي -1

 زاضا ثٞزٙ ثي٠٘ ٛب٠ٗ ٗؼتجط ثطاي قٜبٝض نيبزي -2

ي نيبزي ثسٝٙ اؾتلبزٟ اظ قٜبٝض ، زاقتٚ ُٞا١ي ٛب٠ٗ قطٌ نسٝض پطٝا٠ٛ نيس ثطاي اقربل حويوي ٝ حوٞهي ٝ ُط٢١ٝب -ة
 نيبزي اؾت .

نبحجبٙ قٜبٝض ١بي نيبزي كوٍ اكطازي ضا ٗي تٞاٜٛس ثط ضٝي قٜبٝض١ب ثٌبض ُيطٛس ٠ً زاضاي قطٌ ٗصًٞض زض ثٜس )ة( ايٚ  -تجهطٟ
 ٗبزٟ ثبقٜس .

٠ ثٜسي نيس ثطاي ت٘بٕ ٗست اػتجبض پطٝا٠ٛ يب قيالت ٗي تٞاٛس ثط اؾبؼ َطح ٗسيطيت شذبيط آثعيبٙ ٛؿجت ث٠ ؾ٢٘ي -44ٗبزٟ 
 ( ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ اهسإ ًٜس . 44ًٔي٠ ؾ٢٘ي٠ ث٠ اقربل ٝارس قطايٍ ٜٗسضد زض ٗبزٟ )

ٗي تٞاٜٛس پؽ اظ ٗٞاكوت ًتجي قيالت ٛؿجت ث٠ اٛتوبّ پطٝا٠ٛ نيس ذٞز ثطاي ٗست ٗؼيٚ يب ؾ٢٘ي٠   زاضٛسُبٙ نيس -45ٗبزٟ 
 ( ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ اهسإ ًٜٜس .44ض پطٝا٠ٛ يب ًٔي٠ ؾ٢٘ي٠ ث٠ اقربل ٝارس قطايٍ ٜٗسضد زض ٗبزٟ )ٗؼيٚ يب ثطاي ت٘بٕ ٗست اػتجب

 پطٝا٠ٛ نيس اٛتوبّ يبكت٠ زض زكتط قيالت ث٠ ٛبٕ اٛتوبّ ُيطٛسٟ حجت ٗي قٞز . -1تجهطٟ 

 ٙ ث٠ ٝضح٠ ٝي ٜٗتوْ ذٞا١س قس .زض نٞضت كٞت زاضٛسٟ پطٝا٠ٛ نيس زض ٗست اػتجبض آٙ، پطٝا٠ٛ ٗصًٞض ثب اٌٗبٙ ت٘سيس آ -2تجهطٟ 
 ( هبٛٞٙ ٜٗ٘ٞع اؾت ثط ػ٢سٟ قيالت ٗي ثبقس .22تؼييٚ اثعاض ٝ ازٝات نيبزي ٠ً كطٝـ آ٢ٛب َجن ٗبزٟ ) -46ٗبزٟ 

 ( ٗبٟ زض كهْ نيس ث٠ حبٓت تؼٔين زض آٝضز :3قيالت ٗي تٞاٛس زض ٗٞاضز شيْ پطٝا٠ٛ نيس ضا تب ٗست )-47ٗبزٟ 

 سٟ زض پطٝا٠ٛ نيس .ػسٕ زػبيت ٗٞاضز شًط ق -1

 زض اذتيبض هطاض زازٙ پطٝا٠ٛ ثطاي نيس ث٠ زيِطاٙ ثسٝٙ ًؿت ٗٞاكوت ًتجي قيالت . -2

 ػسٕ ضػبيت يٞاثٍ ث٢ساقتي ٝ ًٜتطّ ًيليت ُٜٗجن ثب ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ . -3

 ١ط ٠ُٛٞ اٛتوبّ ؿيط ٗزبظ ٗحهٞالت نيبزي ث٠ قٜبٝض١بي ؿيط ٗزبظ يب ث٠ ذبضد اظ ًكٞض . -4

 ٜٗبَن يب كهّٞ ٜٗ٘ٞػ٠ .نيس زض  -5

 نيس ٠ُٛٞ ١بيي ٠ً نيس آ٢ٛب ٜٗ٘ٞع اػالٕ ُطزيسٟ اؾت .  -6

 ٢ِٛساضي آالت ٝ ازٝات ٝ ٗٞاز ؿيط ٗزبظ زض قٜبٝض ثسٝٙ ًؿت ٗزٞظ اظ قيالت . -7

 حْ٘ ٝ ٢ِٛساضي ٗحهٞالت نيس ؿيط ٗزبظ زض قٜبٝض . -8

ٛكب٠ٛ ١بي ُٜٗجن ثب ٗوطضات ثيٚ آ٘ٔٔي ضاٟ زضيبيي ٝ ػسٕ ضػبيت ٗوطضات ٗطثٌٞ ة ٛهت پالى قٜبؾبيي ، ػاليٖ ٝ  -9
 ضٝق٢بي ٗرتٔق نيس .

( هبٛٞٙ ث٠ ٜٗظٞض حلبظت ٝ ثبظؾبظي شذبيط ، پطٝا٠ٛ اثُبّ 14( ٝ ٗبزٟ )3( ٗبزٟ )3قيالت ٗي تٞاٛس زض ارطاي ثٜس ) -48ٗبزٟ 
 . پطٝا٠ٛ نيس ضا زض ثطذي ٜٗبَن ث٠ َٞض ٗٞهت تب ضكغ يطٝضت تؼٔين يب اثُبّ ٛ٘بيس

( هبٛٞٙ ٠ً زٝثبض 22ٗبزٟ )‹‹ د››ٝ ‹‹ ة››قيالت ٗي تٞاٛس ٛؿجت ث٠ اثُبّ پطٝا٠ٛ نيس ٗطتٌجيٚ رطايٖ ثٜسي ١بي  -49ٗبزٟ 
 ٗحٌٞٗيت هُؼي يبكت٠ اٛس ، اهسإ ٛ٘بيس .

 ٗست اػتجبض پطٝا٠ٛ نيس اظ تبضيد نسٝض حساهْ يي كهْ نيس ٝ حساًخط آٙ يي ؾبّ ق٘ؿي اؾت . -50ٗبزٟ 



الت ٗزبظ اؾت ثبثت نسٝض نيس، ؾبال٠ٛ ٗتٜبؾت ثب ٛٞع نيس حساًخط ث٠ ٗيعاٙ ٗجبٓؾ ٗصًٞض زض رسّٝ شيْ ٝ ث٠ قي -51ٗبزٟ 
 ٛؿجت اضظـ نيس ؾبال٠ٛ قٜبٝض يب ُط٢١ٝبي نيبزي ث٠ ػٜٞاٙ تؼطك٠ پطٝا٠ٛ نيس ، زضيبكت ٛ٘بيس .

 
 رسّٝ ٛطخ تؼطك٠ پطٝا٠ٛ نيس

 ٛطخ تؼطك٠ ٠ُٛٞ
 پطٝا٠ٛ نيس )زضنس(

 %3 ثب ضٝـ تطاّ نيس ٗي قٞٛس ًق ظيبٛي ٠ً

 %1 ٠ُٛٞ ١بي نيس قسٟ ثب تٞض ُٞقِيط

 %1 ًق ظيبٛي ٠ً ثب ُطُٞض)هلؽ(ٗي قٞٛس

 %4 ٗيِٞ

 %4 الثؿتط

 %8 آضت٘يب

 %2 ًئٌب

 %1 ٗب١يبٙ اؾترٞاٛي )زضيبي ذعض(

 %1 ٗب١يبٙ نيس قسٟ زض آ١بي زاذٔي حٞظٟ كؼبٓيت قيالت

 %4 ضٝـ الَٛ اليٚ تٚ ٗب١يبٙ نيس قسٟ تٞؾٍ قٜبٝض١بي ذبضري ثب

 % 20 تٚ ٗب١يبٙ نيس قسٟ تٞؾٍ قٜبٝض١بي ذبضري ثب ضٝـ پطؾبيٚ

 % 10 ًئٌبي نيس قسٟ تٞؾٍ قٜبٝض١بي ذبضري

  

 
اضظـ پبي٠ نيس ثطاؾبؼ ٗيبِٛيٚ هي٘ت ػ٘سٟ كطٝقي ؾبّ هجْ ٝ ٗيعاٙ نيس ثط اؾبؼ ٗيبِٛيٚ نيس ؾ٠ ؾب٠ٓ  -1تجهطٟ 

 ُصقت٠ ذٞا١س ثٞز . 

ٝض پطٝا٠ٛ نيس ثب هالة ثطاي نيبزاٙ زض ضٝزذب٠ٛ ١بي ٜٗت٢ي ث٠ زضيبي ذعض تب ٗؿبكتي اظ ٗهت ٠ً زض حٞظٟ تؼطك٠ نس -2تجهطٟ 
 ضيبّ ٗي ثبقس . 000/250كؼبٓيت قيالت هطاض زاضز ؾبال٠ٛ 

 تؼطك٠ پطٝا٠ٛ نيس قٜبٝض ١بي ذبضري ث٠ اضظ١بي ٗؼتجط ذبضري حؿت ٛظط قيالت زضيبكت ٗي قٞز . -3تجهطٟ 

( هبٛٞٙ ، نيس ٗي ًٜٜس ٗٞظق ث٠ اضائ٠ اَالػبت ٝ آٗبض قبْٗ 2قٜبٝض١بي نيبزي ٠ً زض آث٢بي ٗٞيٞع ٗبزٟ ) ًٔي٠ -52ٗبزٟ 
َّٞ ٝ ػطو رـطاكيبيي ، ٗكرهبت قٜبٝض ، ػ٘ن آة زض نيسُبٟ ، تبضيد ضكت ٝ ثطُكت ، ضٝـ نيس ، ٛٞع ٝ ٗيعاٙ نيس ، 

اؾت ٗي ًٜس زض هبٓت كط٢ٗبي ٗتحسآكٌْ اضائ٠ قسٟ تٞؾٍ ؾبػت تٞض اٛساظي ٝ زيِط اَالػبتي ٠ً قيالتي آ٢ٛب ضا زض ذٞ
 قيالت ، ٗي ثبقس .

ًٔي٠ ُط٢١ٝبي نيبزي كبهس قٜبٝض ٗؿتوط زض ؾبحْ ٗٞظلٜس آٗبض ٝ اَالػبت ٗٞضز ٛظط قيالت ضا زض ٗٞػس ٗوطض ث٠  –تجهطٟ 

 اضائ٠ ز١ٜس . –قيالت 

توطاض ٛبظطاٙ ضا زض َّٞ ٗست نيس زض قٜبٝض زازٟ ٝ قٜبٝض١بي نيبزي ٗٞظلٜس حؿت زض ذٞاؾت قيالت تطتيت اؾ -53ٗبزٟ 
 ١ٌ٘بضي٢بي الظٕ ضا ر٢ت حجت ٝ زضد ٝ اضائ٠ آٗبض ٝ اَالػبت نحيح ثٜ٘بيٜس .



( هبٛٞٙ ، ٗحسٝزٟ كؼبٓيت 10ث٠ ٜٗظٞض ح٘بيت اظ نيبزاٙ نيس ؾبحٔي ، قيالت ٗٞظق اؾت زض ارطاي ٗبزٟ ) -54ٗبزٟ 
 ( هبٛٞٙ تلٌيي ٛ٘بيس . 2ؾٜتي زض آث٢بي ٗٞيٞع ٗبزٟ ) قٜبٝض١بي نيس نٜؼتي ضا اظ قٜبٝض١بي نيس

نٜسٝم ثي٠٘ ٗحهٞالت ًكبٝضظي ٌٗٔق اؾت اٛٞاع آثعيبٙ نيس قسٟ ضا ث٠ ٗيعاٙ ؾ٢٘ي٠ نيس ٗوطض زض پطٝا٠ٛ يب  -55ٗبزٟ 
 ظطكيت قٜبٝض زض هجبّ حٞازث شيْ ثي٠٘ ٛ٘بيس .

 آٙ . كؿبز ٗحهّٞ ث٠ زالئي ٗبٜٛس ذطاثي قٜبٝض يب ذطاثي ٗٞتٞض -1

 ػٞاْٗ ه٢طي ٠ً ؾالٗت قٜبٝض ٝ ًبضًٜبٙ ضا ث٠ ذُط اٛساذت٠ ٝ آ٢ٛب ضا ٗزجٞض ث٠ ضيرتٚ ٗحهٞالت ث٠ زضيب ٛ٘بيس . -2

 ؾطهت٢بي زضيبيي، آتف ؾٞظي ٝ اٛلزبض . -3

 ًٔي٠ قٜبٝض١بي نيبزي ٗٞظق ث٠ ٛهت پالى قٜبؾبي ٝاُصاض قسٟ تٞؾٍ قيالت ٗي ثبقٜس . -56ٗبزٟ 

١بي نيبزي ٗٞظلٜس اظ ػاليٖ ٝ ٛكب٠ٛ ١بيي ٠ً ضٝق٢بي ٗرتٔق نيس ٝ كؼبّ ثٞزٙ قٜبٝض نيبزي ضا زض ًٔي٠ قٜبٝض -57ٗبزٟ 
 زضيب ٗكرم ٗيٌٜس اؾتلبزٟ ٛ٘بيٜس .

 ٛحٟٞ اؾتلبزٟ اظ ايٚ ػاليٖ ٝ ٛكب٠ٛ ١ب ضا زؾتٞض آؼْ٘ ارطايي قيالت ٗكرم ٗي ٛ٘بيس . -تجهطٟ

( هبٛٞٙ ثبيس ي٘ٚ 13اؾالٗي ايطاٙ ٝ زٝٓت نبحت پطچٖ ٗٞيٞع ٗبزٟ )ٗٞاكوتٜب٠ٗ ٜٗؼوس قسٟ ثيٚ زٝٓت ر٢٘ٞضي  -58ٗبزٟ 
 ضػبيت ؾبيط هٞاٛيٚ ٗٞيٞػ٠ حبٝي ٗٞاضز شيْ ثبقس .

 تؼييٚ تؼساز قٜبٝض١بي نيبزي ٗزبظ ، ضٝـ نيس، اٛٞاع ٠ُٛٞ ١بي هبثْ اؾتحهبّ ٝ ٗيعاٙ نيس ٗزبظ . -1

ح زيِط ثطاي تهٞيت تساثيط ٜٗبؾت ر٢ت تً٘يٚ اي٠ٌٜ پيف ثيٜي تؼ٢سات زٝٓت نبحت پطچٖ يب ؾبيط ٢ٛبز١بي شيهال -2
قٜبٝض١بي ٗتؼٔن ث٠ آ٢ٛب ٗوطضات ٝ قطايٍ ٜٗسضد زض ٗٞاكوت ٛب٠ٗ يب ؾبيط هٞاٛيٚ ٝ ٗوطضات ر٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ ضا ضػبيت 

 ٛ٘بيٜس .

ٞز ثب ضػبيت قطايٍ آعإ ٗبٌٓيٚ قٜبٝض١بي نيبزي ذبضري ث٠ زازٙ اَالػبت زٝضي ٜٗظٖ زض ذهٞل كؼبٓيت٢بي نيبزي ذ -3
 ٗوطض زض ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ .

 آعإ ث٠ ضػبيت ٗوطضات ٝ تساثيط اتربش قسٟ اظ َطف ر٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ زض ر٢ت ح٘بيت اظ كؼبٓيت ١بي نيس ؾبحٔي . -4

ٗٞيٞع  پيف ثيٜي حًٞض ثبظضؾبٙ ٛيبظ ٛبظطاٙ ايطاٛي ثط ضٝي قٜبٝض١بي نيبزي ذبضري زض ت٘بٕ ٗست كؼبٓيت آ٢ٛب زض آث٢بي -5
 ( هبٛٞٙ .2ٗبزٟ )

 پيف ثيٜي ؾبيط تساثيط ٝ ٗوطضات ٗٞضز تٞاكن َطكيٚ اظ هجيْ اٛتوبّ تٌٜٞٓٞغي ، آٗٞظـ حطك٠ اي ٝ ؿيطٟ . -6

( هبٛٞٙ زض نٞضتي ٗي تٞاٜٛس ثطاي قطًت٢بي ايطاٛي نيس ٛ٘بيٜس ٠ً هطاض ٜٗؼوس 13قٜبٝض١بي ذبضري ثط اؾبؼ ٗبزٟ ) -59ٗبزٟ 
 ٠ تبييس قيالت ثطؾس .قسٟ ثيٚ ٗبٌٓيٚ آ٢ٛب ث

قٜبٝض١بي نيبزي ذبضري ٠ً زض آث٢بي تحت حبً٘يت يب نالحيت ر٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ هطاض زاضٛس يب اظ آٙ ػجٞض  -60ٗبزٟ 
ٗي ًٜٜس ٝ ٗزبظ ث٠ نيس زض ايٚ آث٢ب ٛ٘ي ثبقٜس ثبيس اثعاض ٝ ازٝات نيس ذٞز ضا ث٠ تطتيجي زض قٜبٝض١ب هطاض ز١ٜس ٠ً ٛتٞاٜٛس ث٠ 

 اي نيس ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ُيطٛس. زض نٞضت زاذٔي ٝ ثيٚ آ٘ٔٔي ثب آ٢ٛب ضكتبض ٗي ُطزز . ضاحتي ثط

 ٛحٟٞ هطاض ُطكتٚ اثعاض ٝ ازٝات نيس زض قٜبٝض ١بي ذبضري ٗٞيٞع ايٚ ٗبزٟ تٞؾٍ قيالت ٗؼيٚ ٗي ُطزز . -تجهطٟ

ضٝز ٝ ذطٝد ذٞز ضا اظ آث٢بي تحت حبً٘يت ٝ قٜبٝض١بي نيبزي ذبضري ثبيس ثب اؾتلبزٟ اظ ٝؾبيْ ٗربثطاتي ٗوتًي ٝ -61ٗبزٟ 
نالحيت ر٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ ٝ ١٘چٜيٚ ٗٞهؼيت رـطاكيبيي ٝ كؼبٓيت٢بي نيبزي ذٞز زض ٗست حًٞض زض ايٚ آ ث٢ب ضا زض 

 كٞانْ ظٗبٛي ٜٗظٖ ٝ ٗوطض تٞؾٍ قيالت ث٠ اَالع آٙ ثطؾبٜٛس .



ٝ نالحيت ر٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ ٌٜٗٞ ث٠ ًؿت ٗزٞظ  ٝضٝز قٜبٝض١بي نيبزي ذبضري ث٠ آث٢بي تحت حبً٘يت –تجهطٟ 
ٝضٝز اظ ؾبظٗبٙ ثٜبزض ٝ ًكتيطاٛي ثٞزٟ ٝ ١٘چٜيٚ قٜبٝض١بي ٗعثٞض زض ١ِٜبٕ ذطٝد اظ ثٜبزض ٝ آث٢بي ٗٞيٞع ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ ٗي 

 ثبيؿت ٗزٞظ ذطٝد اظ ؾبظٗبٙ ثٜبزض ٝ ًكتيطاٛي زضيبكت ٛ٘بيٜس .

( هبٛٞٙ ٗكّ٘ٞ نيس اؾت ٗٞظق ث٠ ضػبيت ٗٞاضز شيْ 2ي زض آث٢بي ٗٞيٞع ٗبزٟ )١ِٜبٗي ٠ً قٜبٝض نيبزي ذبضر -62ٗبزٟ 
 ٗي ثبقس :

 ثط اكطاقتٚ پطچٖ ًكٞض ٗتجٞػ٠ ذٞز . -1

 ثطاكطاقتٚ پطچٖ ر٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ ثط ضٝي زًْ انٔي زض زٝ َطف ؾي٠ٜ ٝ هؿ٘ت پبق٠ٜ قٜبٝض . -2

 .حجت ٛبٕ قٜبٝض ثب حطٝف زضقت ثط ثس٠ٛ ٝ زًْ ًكتي  -3

 ١٘طاٟ زاقتٚ ُٞا١ي ٛب٠ٗ ١بي كٜي ٝ ايٜ٘ي ٗطثٌٞ ث٠ قٜبٝض ٝ ذس٠ٗ . -4

زاضا ثٞزٙ پٞقف ثي٠٘ اي الظٕ ثطاي رجطاٙ ذؿبضت احت٘بٓي آٓٞزُي ٝ ذؿبضت ث٠ ثٜسض ٝ تبؾيؿبت ؾبحٔي ٝ ذؿبضت ث٠  -5
 قٜبٝض ١بي زيِط .

بي تؼييٚ قسٟ ٗٞظق ث٠ ١ٌ٘بضي ٝ ضػبيت زؾتٞضات ٛبذسا ٝ ؾبيط ًبضًٜبٙ قٜبٝض نيبزي ذبضري زض حيٚ نيس زض آث٢ -63ٗبزٟ 
 ٗؿٞٓيٚ شيطثٍ ٗي ثبقٜس :

 ١ٌ٘بضي ثب ثبظضؾبٙ ٗزبظ ر٢ت اٛزبٕ ١ط ٛٞع ثبظضؾي . -1

 ١سايت قٜبٝض ث٠ ثٜسض زض نٞضت زض ذٞاؾت ٗؿئٞٝٓيٚ شي ضثٍ . -2

ٗي ثبقس ٠ً قيالت اضائ٠ ٗي ًٜس، ايٚ ٛبذساي قٜبٝض ٗٞظق ث٠ زاقتٚ زكتطچ٠ ػ٘ٔيبت ضٝظا٠ٛ ثط اؾبؼ ٠ٛٞ٘ٛ )كطٗي(  -64ٗبزٟ 
 زكتطچ٠ ٝيػٟ حجت ًٔي٠ اهساٗبت اٛزبٕ قسٟ قٜبٝض زض ١ِٜبٕ نيس ٗي ثبقس .

 ٛبذساي قٜبٝض ثبيؿتي ثب اؾتلبزٟ اظ ضازيٞ ُعاضـ ضٝظا٠ٛ ذٞز ضا ث٠ قيالت ٗربثطٟ ٛ٘بيس . –تجهطٟ 

 :  ثب ٛ٘بيٜسٟ ٗؼطكي قسٟ تٞؾٍ قيالت ١ٌ٘بضي ٛ٘بيٜسٛبذسا ٝ ت٘بٕ ذس٠ٗ قٜبٝض ٗٞظق ١ؿتٜس زض ظٗي٠ٜ ١بي شيْ  -65ٗبزٟ 

 ٝضٝز ث٠ قٜبٝض ر٢ت اٛزبٕ اٗٞض ػٔ٘ي ٝ ثبظضؾي ازٝات ٝ اثعاض نيس . -1

 اٛزبٕ ػ٘ٔيبت ثبضُيطي ٝ ترٔي٠ قٜبٝض زض ظٗبٙ ٝ ٌٗبٙ تؼييٚ قسٟ تٞؾٍ قيالت . -2

ٝض ٠ً اظ ٛظط ٛ٘بيٜسٟ ٗصًٞض ثطاي ارطاي ٝظبيق ٝي زض زؾتطؼ هطاضزازٙ ٗٞاضز شيْ ٝ اؾتلبزٟ اظ تؿ٢يالت ٝ تز٢يعات قٜب -3
 ٗليس ١ؿتٜس .

زؾتطؾي ًبْٗ ث٠ ٗحْ اؾتوطاض ٛبذسا ٝ ؾبيط ًبضًٜبٙ قٜبٝض ، ٗحْ نيس زض ضٝي ػطق٠ ، ٗحْ ٢ِٛساضي ، ػْ٘ آٝضي ،  -آق
 تٞظيٚ ٝ اٛجبضٗب١ي .

 ٠ٛٞ٘ٛ ثطزاضي . -ة
 ط حجت ػ٘ٔيبت ٝ اؾٜبز ث٠ ٜٗظٞض ثبظضؾي ُعاضق٢ب ٝ تٌخيط اؾٜبز .زؾتطؾي ًبْٗ ث٠ ٗحْ ٢ِٛساضي ُعاضق٢بي قٜبٝض ، زكت -د
 زؾتطؾي ًبْٗ ث٠ ٝؾبيْ ٝ تز٢يعات ٛبٝثطي ٝ ً٘ي ٛبٝيطي ٗطثٌٞ ث٠ كؼبٓيت٢بي نيبزي . -ز
 ؾبيط اَالػبت ٗطثٌٞ ث٠ نيس . -ٟ
يط اٛساذتٚ اٗٞض يب رُٔٞيطي اظ ٛبذسا يب ١يچيي اظ ذس٠ٗ قٜبٝض حن تؼطو ، رُٔٞيطي اظ اٛزبٕ ٝظبيق ، ٗوبٝٗت يب ث٠ تبذ -4

 ٝضٝز ث٠ ًكتي ، اذُبض ٝ ؿيطٟ ث٠ ثبظضؾبٙ زض اٛزبٕ ٝظبيق آٛبٙ ضا ٛساضٛس .

ٛبذسا ٗٞظق ث٠ تبٗيٚ ٗحْ اؾتطاحت ، ؿصا ٝ ؾبيط تؿ٢يالت اظ هجيْ تؿ٢يالت زاضٝيي يي ثبظضؼ زض حس يي اكؿط  -66ٗبزٟ 
 ٗي ثبقس .

ثبضظؾبٙ اظ ثٜسض ر٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ ث٠ قٜبٝض ٝ ثبٓؼٌؽ ٝ ١٘چٜيٚ پٞقف ًبْٗ ًٔي٠ ١عي٠ٜ ١بي ؾلط ثبظضؼ يب  -67ٗبزٟ 
 ثي٠٘ ثطاي اٛزبٕ اٗٞض ثبظضؾي ثبيس ث٠ ٝؾي٠ٔ ٗبٓي يب اربضٟ ًٜٜسٟ قٜبٝض يب ٛ٘بيٜسٟ اٝ تبٗيٚ قٞز .



 ٗي قٞز . ٛبذسا يب اربضٟ زاض قٜبٝض زض ر٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ ٛ٘بيٜسٟ تبٕ االذتيبض ٗبٓي قٜبذت٠ -68ٗبزٟ 

زاضٛسٟ ٗزٞظ نيس قٜبٝض نيبزي ذبضري ٗٞظق اؾت حؿت ٛظط قيالت ثركي اظ ًبضًٜبٙ قٜبٝض ذٞز ضا اظ اتجبع ايطاٙ  -69ٗبزٟ 
 هطاض ز١س .

ٗبٓي يب ٛبذساي قٜبٝض نيبزي ذبضري ٗٔعٕ ث٠ آٗٞظـ حطك٠ اي اكطاز ٗؼطكي قسٟ تٞؾٍ قيالت ٗي ثبقس. تؼساز ايٚ  -70ٗبزٟ 
 قيالت ٝ ٛبذساي قٜبٝض تؼييٚ ٗي قٞز .اكطاز ثب تٞاكن 

 نيس پؿتبٛساضاٙ زضيبيي زض ت٘بٕ كهّٞ ٝ ٜٗبَن ٜٗ٘ٞع اؾت . -71ٗبزٟ 

( هبٛٞٙ ٌٜٗٞ ث٠ اربظٟ ًتجي قيالت اؾت ٠ً ثط اؾبؼ 2اٛزبٕ ػ٘ٔيبت نيس ػٔ٘ي تحويوبتي زض آث٢بي ٗٞيٞع ٗبزٟ ) -72ٗبزٟ 
 بضري نبزض ٗي ُطزز .َطح ػ٘ٔيبت اضاي٠ قسٟ اظ َطف ٗتوبيي ايطاٛي يب ذ

قيالت ٗي تٞاٛس زض نٞضت يطٝضت قٜبٝض١بي نيس ػٔ٘ي تحويوبتي ضا اظ ٗحسٝزيت٢بي ظٗبٛي ، ٌٗبٛي ، ضٝقي ، ٠ُٛٞ  -73ٗبزٟ 
 اي ٝ اثعاض نيس ٜٗسضد زض َطح ٗسيطيت شذبيط آثعيبٙ ٗؼبف ًٜس . ايٚ اٗط ثبيس زض پطٝا٠ٛ نبزض قسٟ هيس ُطزز .

ٔ٘ي تحويوبتي ٗٞظق ث٠ هجّٞ حًٞض ٛبظطاٙ تحويوبتي ٠ً اظ َطف قيالت ٗؼيٚ ٗي ُطزٛنس، ٗي قٜبٝض ١بي نيس ػ -74ٗبزٟ 
 ثبقس .

ٝ اَالػبت ر٘غ آٝضي قسٟ َي ػ٘ٔيبت نيس ػٔ٘ي تحويوبتي ٝ ١٘چٜيٚ ٛتبيذ حبنْ اظ تزعي٠ ٝ   ًٔي٠ زازٟ ١ب -75ٗبزٟ 
 ٠ً تٞؾٍ قيالت ٗؼيٚ ٗي ُطزز، هطاض زازٟ ٗي قٞز .  تحٔيْ ايٚ زازٟ ١ب ٝ اَالػبت زض اذتيبض قيالت يب ١ط زؾتِبٟ زيِطي

 يٞاثٍ ضٝق٢بي ًٜتطّ ٗحهٞالت آثعي     :  كهْ ١لتٖ

ًٔي٠ قٜبٝض ١بي نيبزي ثبيس زاضاي اٛجبض ٢ِٛساضي ػبين ثٜسي ٝ ؿيط هبثْ ٛلٞش ٛؿجت ث٠ حكطات ٝ حيٞاٛبت ٗٞشي  -76ٗبزٟ 
١ِٜبٕ اؾتلبزٟ ًبٗالً ت٘ييع ثبقٜس. اٛجبض١ب ثبيس َٞضي َطاحي قٞز ٠ً اظ ثٞزٟ ٝ اظ ؾُٞح زاذٔي نبف ٝ هبثْ قؿتكٞ ثطذٞضزاض ٝ 

 ػسٕ ت٘بؼ آة حبنْ اظ شٝة يد يب پؿبة ثب ٗحهٞالت قيالتي نيبزي اَ٘يٜبٙ حبنْ قٞز . 

 يٞاثٍ ػْ٘ آٝضي ثط ضٝي قٜبٝض١بي نيبزي تٞؾٍ قيالت ٗؼيٚ ٗي قٞز . -تجهطٟ

وي ٝ حوٞهي ٗتوبيي ذطيس ٝ تحٞيْ ُيطي نيس اظ ؾبحْ ثبيس ٗزٞظ تحٞيْ ًٔي٠ نبحجبٙ تبؾيؿبت ٝ اقربل حوي -77ٗبزٟ 
 ُيطي اظ قيالت زضيبكت ٛ٘بيٜس .

 قطايٍ نسٝض ٗزٞظ تحٞيْ ُيطي ضا قيالت اػالٕ ٗيٌٜس . -1

 تبؾيؿبت ػْ٘ آٝضي آثعيبٙ اظ ٛو٠ُ ٛظط ٗؿبيْ كٜي ، ؾبذت٘بٛي ٝ ث٢ساقتي ثبيس قطايٍ ٝ يٞاثٍ تؼييٚ قسٟ تٞؾٍ قيالت -2
 ضا زاضا ثبقٜس .

 ًٔي٠ تبؾيؿبت ػْ٘ آٝضي ، ٗٔعٕ ث٠ ٛهت ثطچؿت ٗكرهبت ثط ضٝي تٞٓيسات ذٞز ٗي ثبقٜس . -3

ثط چؿت ٝاحس ػْ٘ آٝضي ثبيس زاضاي ٛبٕ ٝ ٛكبٛي ٝاحس تٞٓيسي ، ق٘بضٟ ؾطي ؾبذت، ق٘بضٟ پطٝا٠ٛ ث٢طٟ ثطزاضي ، ٗيعاٙ ٝ  -4
 وًبي ٗهطف ٝ قطايٍ ٢ِٛساضي .ٛٞع ٗكرهبت ٝ تطًيجبت ٗحهّٞ ، تبضيد تٞٓيس ٝ اٛ

( هبٛٞٙ اظ تبؾيؿبت ػْ٘ آٝضي ٝ 3ًبضقٜبؾبٙ قيالت ٗي تٞاٜٛس ث٠ ٜٗظٞض ايلبي ٝظبيق ٝ ٗبٗٞضيت ١بي ٗح٠ٓٞ زضٗبزٟ ) -5
 ٗعاضع تٌخيطٝ پطٝضـ آثعيبٙ ثبظزيس ث٠ ػْ٘ آٝضٛس ٝ نبحجبٙ آ٢ٛب ٗٞظق ث٠ ١ٌ٘بضي ٗي ثبقٜس .

وْ ٝ ٢ِٛساضي آثعيبٙ زض قٜبٝض ١بي نيبزي، ثٜبزض نيبزي ٝ ٗعاضع تٞؾٍ قيالت اػالٕ يٞاثٍ ًٜتطّ ًيلي حْ٘ ٝ ٛ -78ٗبزٟ 
 ٗي ُطزز .



اٛتوبّ ًٔي٠ آثعيبٙ اػٖ اظ ترٖ چكٖ ظزٟ ، الضٝ، ثچ٠ ٗب١ي ، ٗيِٞ ٝ ؾبيط آثعيبٙ ٝ تٞٓيس آ٢ٛب زض زاذْ ًكٞض ٌٜٗٞ ث٠  -79ٗبزٟ 
 ًؿت ٗزٞظ اظ قيالت اؾت .

 ٗحيٍ ظيؿت آثعيبٙ حلبظت اظ     :    كهْ ١كتٖ

ايزبز ١ط ٠ُٛٞ آٓٞزُي ٗؤحط يب اٛتكبض ثي٘بضي٢بي ٗؿطي ٝ ترٔي٠ كبيالة ١بي نٜؼتي ، ق٢طي ٝ ًكبٝضظي ثُٞض  -80ٗبزٟ 
( هبٛٞٙ هجْ اظ تهل٠ٜ ٝ اَ٘يٜبٙ اظ اي٠ٌٜ آة ذطٝري حبٝي ١يچ ٠ُٛٞ تطًيت يب تطًيجبت ًٗط 2ٗؿتويٖ ث٠ آث٢بي ٗٞيٞع ٗبزٟ )

 التط اظ حس اؾتبٛساض١بي تؼييٚ قسٟ ٛيؿت، ٜٗ٘ٞع اؾت .ثطاي ٜٗبثغ آثعي ثب

اؾتبٛساض١بي ٗٞيٞع ايٚ ٗبزٟ تٞؾٍ ؾبظٗبٙ حلبظت ٗحيٍ ظيؿت ٝ ثب ١٘ب١ِٜي ؾبظٗبٙ ٗسيطيت ٜٗبثغ آة ًكٞض ،  -1تجهطٟ 
 قيالت ٝ ؾبيط زؾتِب٢١بي شيطثٍ تؼييٚ ٝ اػالٕ ٗي قٞز .

 ييٚ ٗيعاٙ ذؿبضات ٝاضزٟ توبيبي يطض ٝ ظيبٙ ٛ٘بيس .قيالت ٌٗٔق اؾت پؽ اظ َطح قٌبيت ي٘ٚ تؼ -2تجهطٟ 

( هبٛٞٙ ٝ ث٠ ٜٗظٞض ًكق ٝ تؼويت رطايٖ ٗٞيٞع آٙ ٛحٟٞ ١ٌ٘بضي ثيٚ قيالت ٝ ٛيط١ٝبي 21زض ارطاي ٗبزٟ ) -81ٗبزٟ 
 اٛتظبٗي ثٞؾي٠ٔ زؾتٞض آؼْ٘ ٗكتطًي ٠ً ث٠ تهنٞينت ٝظاضت ر٢بز ؾنبظٛنسُي ٝ ٝظاضت ًكنٞض ٗي ضؾنس ، ٗكرم ذٞا١س

 قنس . / ٙ
 حؿٚ حجيجي

 ٗؼبٝٙ اّٝ ضييؽ ر٢٘ٞض

 ضٝٛٞقت : 

ث٠ زكتط ٗوبٕ ٗؼظٖ ض١جنطي ، زكتط ضئينؽ ر٢٘نٞض، زكتط ضيبؾت هٟٞ هًنبيين٠ ، زكتنط ٗؼبٝٙ اّٝ ضييؽ ر٢٘ٞض ،           
ٗهٔحت ٛظبٕ  زكتط ٗؼبٝٙ حوٞهي ٝ اٗٞض ٗزٔؽ ضييؽ ر٢٘ٞض ، زكتط ٗؼبٝٙ ارطايي ضييؽ ر٢٘ٞض ، زكتط ضييؽ ٗز٘غ تكريم

 ٞض، زيٞاٙ ٗحبؾجبت ًكٞض، ازاضٟ ًْ هٞاٛيٚ ٗزٔؽ قٞضاي اؾالٗي ، ؾبظٗبٙ ثبظضؾي ًْ ًكٞض ، ازاضٟ ًْ هٞاٛيٚ ٝ ٗوطضات ًك

 
 
 
 

 اساسىامٍ شيالت ايران
١يأت ٝظيطاٙ ضا ث٠  12/6/1384ٗٞضخ  -ٟ 33525 /ت32371ٗؼبٝٙ اّٝ ضئيؽ ر٢٘ٞض تهٞيت ٛب٠ٗ ق٘بضٟ 

  :ثطٛب٠ٗ ضيعي ًكٞض، ث٠ قطح ظيط اثالؽ ٛ٘ٞزٟ اؾت ٝ ؾبظٗبٙ ٗسيطيت ٝٝظاضت ر٢بز ًكبٝضظي 

ثٜب ث٠ پيك٢ٜبز ٗكتطى ٝظاضت ر٢بز ًكبٝضظي ٝ ؾبظٗبٙ ٗسيطيت ٝ  2/5/1384 ١يئت ٝظيطاٙ زض رٔؿ٠ ٗٞضخ
تجهطٟ  ٝظاضت ر٢بز ًكبٝضظي ٝ ث٠ اؾتٜبز 28/4/1384ٗٞضخ  6966/0ًكٞض، ٗٞيٞع ٛب٠ٗ ق٘بضٟ  ثطٛب٠ٗ ضيعي

ؾبظٗبٙ قيالت ايطاٙ ضا ث٠  اؾبؾٜب٠ٗ – 1383ٗهٞة  –بزٟ ٝاحسٟ هبٛٞٙ تأؾيؽ ؾبظٗبٙ قيالت ايطاٙ ( 9ٗ)
  :قطح ظيط تهٞيت ٛ٘ٞز

  :اؾبؾٜب٠ٗ ؾبظٗبٙ قيالت ايطاٙ

  ًٔيبت –كهْ اّٝ 

ٛبٗيسٟ ٗي قٞز، ٗؤؾؿ٠ زٝٓتي « ؾبظٗبٙ  » ؾبظٗبٙ قيالت ايطاٙ ٠ً زض ايٚ اؾبؾٜب٠ٗ ث٠ اذتهبض -1ٗبزٟ 
ٜٗظٞض ارطاي ا١ساف ٝ ٝظبيق حبً٘يتي ٜٗسضد زض هبٛٞٙ حلبظت  ٠ ث٠ ٝظاضت ر٢بز ًكبٝضظي اؾت ٠ً ث٠ٝاثؿت



ٝ ؾبيط هٞاٛيٚ ٝ ٗوطضات ٗطتجٍ ثب ٝظبيق حبً٘يتي  – 1374ٗهٞة  –اؾالٗي ايطاٙ  اظ ٜٗبثغ آثعي ر٢٘ٞضي
  .تبؾيؽ ٝ ثط اؾبؼ ٗلبز ايٚ اؾبؾٜب٠ٗ ازاضٟ ذٞا١س قس ؾبظٗبٙ

حوٞهي ٗؿتوْ ثٞزٟ ٝ زض چبضچٞة هٞاٛيٚ ٝ ٗوطضات ٗبٓي، ازاضي ٝ  زاضاي قرهيتؾبظٗبٙ  -2ٗبزٟ 
  .ًكبٝضظي ازاضٟ قسٟ ٝ زاضاي اؾتوالّ ٗبٓي ٝ ازاضي اؾت اؾترساٗي ٝظاضت ر٢بز

 نطكب زض اؾتب٢ٛبي ؾبحٔي ٛؿجت ث٠ ايزبز ٝاحس ؾبظٗبٛي ٗتٜبؾت ثب حزٖ، هٔ٘طٝ ٝ ؾبظٗبٙ ٗزبظ اؾت -3ٗبزٟ 

  .ٛ٘بيس ٝ ثط اؾبؼ يٞاثٍ ٝ ٗؼيبض١بي ؾبظٗبٙ ٗسيطيت ٝ ثطٛب٠ٗ ضيعي ًكٞض اهسإكؼبٓيت٢بي آ٢ٛب 

 :ا١ساف ٝ ٝظبيق –كهْ زٕٝ 

ٝ ٢ِٛساضي ظيط ؾبذت٢بي نيبزي ٝ آثعي پطٝضي، اضتوب ث٢طٟ  ا١ساف ؾبظٗبٙ ػجبضت اؾت اظ ٗسيطيت -4ٗبزٟ 
 .ٗي ايطاٙآث٢بي تحت حبً٘يت ٝ نالحيت ر٢٘ٞضي اؾال ٝضي ٜٗبثغ ٝ ػٞاْٗ تٞٓيس زض

ٝظبيق حبً٘يتي هبٛٞٙ حلبظت ٝ ث٢طٟ ثطزاضي اظ ٜٗبثغ آثعي ر٢٘ٞضي  ٝظبيق ؾبظٗبٙ زض چبضچٞة -5ٗبزٟ 
( ايٚ اؾبؾٜب٠ٗ ثب پيك٢ٜبز ٝظاضت 4ٝ زض چ٢بضچٞة ا١سا ٗصًٞض زض ٗبزٟ ) – 1374 ٗهٞة –اؾالٗي ايطاٙ 

 .سًكبٝضظي ث٠ تبييس ؾبظٗبٙ ٗسيطيت ٝ ثطٛب٠ٗ ضيعي ًكٞض ٗي ضؾ ر٢بز

 :اذتيبضات ضييؽ ؾبظٗبٙ ٝظبيق ٝ –كهْ ؾٕٞ 

٠ً ؾ٘ت ٗؼبٝٙ ٝظيط ر٢بز ًكبٝضظي ضا اضا  اؾت« ؾبظٗبٙ » ضييؽ ؾبظٗبٙ ثبالتطيٚ ٗوبٕ ارطايي  -6ٗبزٟ 
حؿٚ اٛزبٕ اٗٞض ؾبظٗبٙ زض هبٓت ٗلبز ايٚ اؾبؾٜب٠ٗ ٝ  ثٞزٟ ٝ ثب حٌٖ ٝظيط ٜٗهٞة ٗي قٞز. ٝي ٗؿئّٞ

 .حلظ حوٞم، ٜٗبكغ ٝ اٗٞاّ ؾبظٗبٙ ٗي ثبقس ٝ ارطاي هٞاٛيٚ ٝ ٗوطضات شيطثٍ

 :ث٠ قطح شيْ ٗي ثبقس ٝظبيق ٝ اذتيبضات ضييؽ ؾبظٗبٙ -7ٗبزٟ 

اٛزبٕ ًٔي٠ اٗٞض ٗبٓي، ازاضي، اؾترساٗي،  ت٢ي٠ ثٞزر٠ ؾبال٠ٛ ؾبظٗبٙ ٝ ٛظبضت ثط حؿٚ ارطاي آٙ ٝ.1
 .ٗوطضات ٗطثٌٞ تكٌيالتي ٝ ارطايي زض چبضچٞة هٞاٛيٚ ٝ

ٗجبز٠ٓ ٗٞاكوتٜب٠ٗ ١بي ٗٞضز ٛيبظ ث٠ ٜٗظٞض  ٠ٛ ٗؼب٠ٔٗ، ايزبز تؼ٢س ٝ ػوس ١ط ٛٞع هطاض زاز ٝاٛزبٕ ١ط ُٞ.2
 .هٞاٛيٚ ٝ ٗوطضات ٗطتجٍ پيكجطز ا١ساف ؾبظٗبٙ ثب ضػبيت ؾبيط

ٗست ٝ ًٞتبٟ ٗست ثطاي ارطاي ٝظبيق ؾبظٗبٙ ٝ  تسٝيٚ چكٖ اٛساظ١ب ٝ ت٢ي٠ ثطٛب٠ٗ ١بي ثٜٔس ٗست، ٗيبٙ.3
  ًكبٝضظي ١بي ٝظاضت ر٢بززض چبضچٞة ثطٛب٠ٗ 

قيٟٞ ٛب٠ٗ ١بي ٗٞضز ٛيبظ ؾبظٗبٙ ٝ ًٔي٠  ت٢ي٠ ٝ پيك٢ٜبز ٓٞايح هبٛٞٛي ٝ تسٝيٚ زؾتٞض آؼ٢ٔ٘ب، ثركٜب٠ٗ ١ب ٝ.4
  ٝاحس١بي اؾتبٛي تبثؼ٠

 َطح زػبٝي ٝ زكبع اظ حوٞم ٝ ا١ساف ؾبظٗبٙ زض زازُب٢١ب ٝ ٗطارغ نبٓح هًبيي ٝ هبٛٞٛي اؾتيلبي ٜٗبكغ،.5

 .تٞؾٍ ًٝيْ ثب حن تًٞيْ ؿيط انبٓتب يب

اذتيبضات ذٞز ضا ثب ٗؿئٞٓيت ذٞز ث٠ ١ط يي اظ ًبضًٜبٙ ؾبظٗبٙ  تجهطٟ: ضييؽ ؾبظٗبٙ ٗي تٞاٛس ثركي اظ
  .اذتيبضات اٛزبٕ قسٟ ٛبكي ٗؿئٞٓيت ضييؽ ؾبظٗبٙ ٛرٞا١س ثٞز تلٞيى ٛ٘بيس. تلٞيى

 :ٗوطضات ؾبيط –كهْ چ٢بضٕ 

ٗطًع ثب اًٗبء ضييؽ ؾبظٗبٙ يب اكطاز  ي، اؾٜبز تؼ٢سآٝض ٝ چ٢ٌبي نبزضٟ زضًٔي٠ هطاضزاز١ب، اٝضام ٗبٓ -8ٗبزٟ 
  .اًٗبء ٗؿئّٞ ٝاحس اؾتبٛي ٗؼتجط ذٞا١س ثٞز ٗزبظ اظ َطف ٝي زض ٝاحس١بي اؾتبٛي تبثؼ٠ ثب

ػالٟٝ ثط اًٗب١بي اكطاز يبز قسٟ ثبيس تٞؾٍ ٗؿئّٞ اٗٞض ٗبٓي ؾبظٗبٙ زض  چ٢ٌب، اؾٜبز ٝ اٝضام ٗبٓي –تجهطٟ 
ٛب٠ٗ  ٝاحس١بي ؾبظٗبٛي ٗؿتوط زض اؾتب٢ٛبي ؾبحٔي حؿت ٗٞضز اًٗبء قٞز. ايٚ اؾبؾٜب٠ٗ ث٠ ٗٞرت ع يبٗطً

 .اؾت قٞضاي ٢ِٛجبٙ ث٠ تبييس قٞضاي يبز قسٟ ضؾيسٟ 27/5/1384ٗٞضخ  12975/30/84ق٘بضٟ 



 


