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مىظًض اظ "ؾبظمبن "،زض أه إٓٔهوبمٍ ،ؾبظمبن ثًضؼ يايضام ثُبزاضيمىظًض اظ "ثوًضؼ"قوطً ثوًضؼ
ايضام ثُبزاضتُطان ؾُبمٓ ػبم اؾ .
"مؼبمالت "،ذطٔس ٔب كطيـ ايضام ثُبزاضْ اؾ ًٍ زض ثًضؼ پصٔطكتٍ قسٌ اؾو َ.طمؼبمهٍ زضنوًضتٓ
هُؼٕ مٓ ٔبثس ًٍ ثٍ تبٕٔس "ثًضؼ" ثطؾس.
"تبثهًْ ثًضؼ" تبثهًٔٓ اؾ ًٍ ثطاْ اضائّ اَالػبت َجوٍ ثىسْ قسِ ايضام ثُوبزاض ثوًٍوبض موٓضيز اظ
هجٕل تبثهًْ انهٓ ي كطػٓ ،تبثهً ايضام مكبضً زيلتٓ ي تبثهًْ ايضام مكبضً قطً َب.
"ػطيٍ "،ػجبضت اؾ اظ اػالم آمبزگٓ ثطاْ كطيـ ايضام ثُبزاض اظ َطف ًبضگعاض كطيقىسٌ.
"توبيب "،ػجبضت اؾ اظ اػالم آمبزگى ثطاْ ذطٔس ايضام ثُبزاض اظ َطف ًبضگعاض ذطٔساض.
"مكتطْ "،قرهٓ اؾ ًٍ متوبيٓ ذطٔس (ٔب كطيـ) ايضام ثُبزاض اؾ " .مكتطْ" مٓتًاوس ومبٔىوسِ
هبوًوٓ ذطٔساض ٔب كطيقىسٌ ثبقس.
"ؾلبضـ "،زضذًاؾ ذطٔس ي ٔب كطيـ ايضام ثُبزاض اؾو ًوٍ تًؾوٍ "مكوتطْ" ثوٍ ًوبضگعاض اضائوٍ
مٓقًز.
"هٕم پٕكىُبزْ "،وطذٓ اؾ ًٍ ثطاْ َط ياحس ايضام ثُبزاض اظ َطف ًبضگعاض ياضز ؾوبمبوّ مؼوبمالت
مٓقًز.
"هٕم ثبظ "،وطذٓ اؾ ًٍ اذتٕبض تؼٕٕه آن اظ َطف "مكتطْ" ثٍ ًبضگعاض ياگصاض مٓقًز.
"هٕم محسيز "،وطذٓ اؾ ًٍ حساًثط ٔب حساهل آن اظ َطف "مكتطْ" ثٍ ًبضگعاض اػالم مٓقًز.
"هٕم مؼٕه "،وطخ ثبثتٓ اؾ ًٍ تًؾٍ "مكتطْ" ثطاْ اودبم مؼبمهٍ ثٍ ًبضگعاض اػالم مٓقًز.
"ياحس پبّٔ مؼبمالتٓ متؼبضف "،حساهل مٕعان ايضام ثُبزاض زض َط مؼبمهٍ اؾ ًٍ تًؾٍ "ثًضؼ"تؼٕٕه
مٓقًز.
"ياحس پبّٔ مؼبمالتٓ وبمتؼبضف "،مٕعان ايضام ثُبزاضْ ًٍ اظ ياحس پبّٔ مؼبمالتٓ متؼبضف ًمتط اؾ .
"هٕم آؿبظٔه "،هٕمتٓ اؾ ًٍ زض قطيع خهؿّ ضؾمٓ مؼبمالتٓ ثطاْ َط يضهّ ثُبزاض زض تبثهً ثوًضؼ
اػالم مٓقًز.
"هٕم پبٔبوٓ "،هٕم َط يضهّ ثُبزاض زض پبٔبن َط خهؿّ ضؾمٓ مؼبمالتٓ ثًضؼ اؾ ًوٍ محبؾوجٍ ي
تًؾٍ "ثًضؼ" اػالم مٓقًز.

"حدم مجىب "،تؼساز ايضام ثُبزاض اظ ٔي وًع اؾ ًٍ َط ضيظ ثبٔس مًضز زازيؾتس هطاض گٕطز تب ًل زضنوس
تـٕٕط آن ضيظ ،زض تؼٕٕه هٕم ضيظ ثؼس مالى ثبقس.
"ؾُم قىبيض آظاز" َط قطً  ،ثركٓ اظ ؾُبم آن قطً اؾ ًٍ زاضوسگبن آن آمبزِ ػطيٍ ي كوطيـ
آن ؾُبم مٓثبقىس ،ي ههس وساضوس ثب حلظ آن هؿم اظ ؾُبم ،زض مسٔطٔ قطً مكبضً ومبٔىس.
"زامىّ وًؾبن هٕم  "،پبٕٔه تطٔه تب ثبالتطٔه هٕمتٓ اؾ ًٍ زض آن زامىٍَ ،وٓ ٔوي ٔوب ىوس خهؿوّ
ضؾمٓ مؼبمالتٓ ثًضؼ ،هٕم مٓتًاوس وًؾبن زاقتٍ ثبقس.
"ثؿته ومبز "،تًهق مؼبمالت َط ٔي اظ اوًاع ايضام ثُبزاض َٓ زيضِ مؼٕه َجن زؾوتًضالؼمل مطثًَوٍ
مٓثبقس.
"محسيزٔ حدمٓ "،حساًثط تؼساز ايضام ثُبزاضْ اؾ ًٍ زض َط ومبز مؼبمالتٓ َٓ َوط ؾولبضـ زض
ؾبمبوّ مؼبمالت ياضز مٓقًز .أه ضهم مًطة نحٕحٓ اظ "ياحس پبّٔ مؼبمالتٓ متؼبضف" اؾ .
"ؾپطزٌگصاضْ "،ػمهٕبتٓ اؾ ًٍ َٓ آن ايضام ثُبزاضْ ًٍ زض ؾبمبوّ مؼبمالت ثٍ ثج ضؾٕسٌ اؾو ،
هبثهٕ مؼبمهٍ پٕسا مًٓىس.
"تؿًٍٔ ي پبٔبپبْ "،مطحهّ پبٔبوٓ اودبم مؼبمهٍ اؾ ًٍ َٓ آن مبلٌٕ ايضام ثُبزاض ثٍ ذطٔساض ي يخوًٌ
حبنل اظ مؼبمهٍ ثٍ كطيقىسٌ مىتول مٓقًز.
"ومبز مؼبمالتٓ "،قىبؾٍاْ اؾ ًٍ ثطاْ َطٔي اظ ايضام ثُبزاض ثٍنًضت مىحهط ثوٍكوطز زض ؾوبمبوّ
مؼبمالت تؼطٔق قسٌ اؾ  .أه قىبؾٍ مٓتًاوس ثٍنًضت حطيف ،ػسز ي ٔب تطًٕجٓ اظ َط زي ثبقس.
"ًس مؼبمالتٓ "،قىبؾّ "مكتطْ" خُ اودبم مؼبمهّ ايضام ثُوبزاض زض ؾوبمبوّ مؼوبمالت اؾو  .أوه
قىبؾٍ ثٍنًضت حطيف ،ػسز ،ي ٔب تطًٕجٓ اظ َط زي مٓثبقس.
"ًس مؼبمالتٓ گطيَٓ "،قىبؾٍاْ اؾ ًٍ ثطاْ يضيز ؾلبضـَبْ ذطٔس ي ٔب كطيـ گطيَٓ ثطاْ َط
قطً ًبضگعاضْ زض ؾبمبوّ مؼبمالت تؼطٔق قسٌ اؾ  .أه قىبؾٍ ثٍنًضت حوطيف ،ػوسز ،ي ٔوب
تطًٕجٓ اظ َط زي مٓثبقس.
"ؾبمبوّ مؼبمالتٓ "،ؾٕؿتم ضأبوٍاْ اؾ ًٍ زضٔبك ؾلبضـَبْ ذطٔس ي كطيـ ،تُجٕن ؾلبضـَب ي
زض وُبٔ اودبم مؼبمالت اظ َطٔن آن اودبم مٓقًز.
"أؿتگبٌ مؼبمالتٓ "،پبٔبوّ مؼبمالتٓ ًبضگعاض اؾ ًٍ ثب ؾبمبوّ مؼبمالتٓ ثًضؼ زض اضتجوبٌ موٓثبقوس.
َط "أؿتگبٌ مؼبمالتٓ" ثب ًسْ مكرم مٓقًز ًٍ ثوٍ آن "ًوس أؿوتگبٌ مؼوبمالتٓ" گًٔىوس.
أؿتگبٌَبْ مؼبمالتٓ َط ًبضگعاض ثب ًسَبْ خساگبوٍ تؼطٔق مٓقًز.
"مؼبمهّ ثهًى "،مؼبمالتٓ اؾ ًٍ زض آن هًاػس مطثًٌ ثوٍ محوسيزٔ حدموٓ ي محوسيزٔ هٕمتوٓ
ضػبٔ ومٓقًز.

"مؼبمهّ تطخٕحٓ "،اوتوبل ؾُبم قطً َبْ زيلتٓ ثٍ ًبضًىبن ياحسَب ثوٍمىظوًض اخوطاْ ثطوبموٍَوبْ
ذهًنٓؾبظْ اؾ ًٍ ثٍ وطخ مؼٕىٓ اودبم مٓقًز.
"مؼبمالت اقربل ذبضخٓ "،ذطٔسيكطيـ ايضام ثُبزاض اقربل ذبضخٓ اؾ ًٍ حؿت مًضز ،پوؽ اظ
اذص مدًظ اظ مطاخغ شْضثٍ ،اهسام ثٍ مؼبمهّ ايضام ثُبزاض مًٓىىس.
"مؼبمالت زيَطكٍ "،مؼبمالتٓ اؾ ًٍ ًبضگعاض َمظمبن ووف ًبضگعاض ذطٔوساض ي كطيقوىسٌ ضا ثطػُوسٌ
زاضز.
"مؼبمالت ذًقٍاْ "،ذطٔس ٔب كطيـ مدمًػٍاْ اظ ايضام ثُوبزاض اؾو ًوٍ ثوٍَوًض ٔويخوب مؼبمهوٍ
مٓقًز.
"مؼبمالت طذكٓ "،مؼبمالتٓ اؾ ًٍ ثب تٌمٕل طذّ آن روطف ٔوي خهؿوّ مؼوبمالتٓ ،ييوؼٕ
مبلٌٕ َطكٕه مؼبمهٍ تـٕٕطْ ومًٓىس.
"مؼبمالت مكطيٌ "،مؼبمالتٓ اؾ ًٍ ثطاْ اودوبم ي ٔوب وحوًِ تؿؤًّ آن ،قوطأُٓ ثطاثوط مووطضات
"ثًضؼ"تؼٕٕه قسٌ ثبقس.
"مؼبمالت ثب اهطثب "،ذطٔسيكطيـ ايضام ثُبزاض ثب َمؿط ي اهطثبْ زضخوّ ٔوي (َجووّ ايل وؿوجٓ َجون
تؼطٔق هبوًن مسوٓ) اؾ .
"مؼبمالت اػتجبضْ "،مؼبمالتٓ اؾ ًٍ زضنسْ اظ ثمه مؼبمهٍ اظ َطٔن ثبوي ي ٔب مؤؾؿوّ موبلٓ ٔوب
اػتجبضْ تأمٕه مبلٓ قسٌ ثبقس.
"مؼبمالت تدسٔس ؾبذتبض "،اوتوبل ايضام ثُبزاض اظ َطف قطً مبزض ثوٍ قوطً َوبْ تبثؼوٍ ثوب َوسف
تدسٔس ؾبذتبض اؾ .
"مؼبمالت ػمسٌ "،مؼبمالتٓ اؾ ًٍ تؼساز ؾُبم مًضز مؼبمهٍ اظ زضنس مؼٕىٓ اظ ًل ؾُبم آن قطً ،
ٔب حدم مؼبمالت آن َٓ زيضِ مؼٕه ،ي ٔب حدم مؼبمالت ًل ثبظاض َٓ مست مؼٕه ،ثٕكتط ثبقس.
"ذطٔس گطيَٓ "،ذطٔس ايضام ثُبزاض تًؾٍ ًبضگعاض ثب ًس مؼٕه ،ي ترهٕم آن ثٍ مكتطٔبن اؾ .
"كطيـ گطيَٓ "،كطيـ ايضام ثُبزاض تدمٕغقسِ تؼسازْ اظ مكتطٔبن ثب ًس مؼٕه ًبضگعاض مٓثبقس.
"اوتوبل هُطْ "،اوتوبل ايضام ثُبزاضْ اؾ ًٍ ثب كًت زاضوسِ آن ثٍ يضاث هبوًوٓ يْ نًضت مٓگٕطز.
"اوتوبل هبوًوٓ "،اوتوبل ايضام ثُبزاضْ اؾ ًٍ ثٍ مًخت هًاوٕه ذبل ي ٔب ثب حٌم زازگبٌ نوبلحٍ ثوٍ
قرم زٔگطْ نًضت مٓگٕطز.
"قبذم "،ومبگطْ اؾ ًٍ تـٕٕطات هٕم ٔب ثبظزِ ٔي ٔوب مدمًػوٍاْ اظ ايضام ثُوبزاض ضا َوٓ زيضِ
ظمبوٓ مكرم وكبن مٓزَس.
"پصٔطـ مًبػق "،پصٔطـ ايضام ثُبزاضْ اؾ ًٍ ػاليٌ ثط "ثًضؼ"زض ثًضؼ زٔگطْ وٕوع پصٔطكتوٍ
قسٌ ثبقس.

"ثبظاضگطزانً "،بضگعاض/مؼبمهٍ گطْ اؾ ًٍ ثب اذصمدًظ الظم ثب تؼُسثٍ اكوعأف ووسقوًوسگٓ يتىظوٕم
ػطيٍ يتوبيبْ ايضام ثُبزاضمؼٕه يتحسٔس زامىٍ وًؾبن هٕم آن،ثٍ زازيؾتسآن ايضام مٓ پطزاظز.
"ػطيّ ايلٍٕ "،مىظًض ورؿتٕه ػطيّ ايضام ثُبزاض قطً  ،پؽ اظ پصٔطـ آن زض ثًضؼ اؾ .
"ًبضگعاض مؼطفً "،بضگعاضْ ًٍ زض پصٔطـ ايضام ثُبزاض ووف مكبيض ي ًبضقىبؼ ضا ثطاْ ػطيوّ ايلٕوٍ
ثطػُسٌ زاقتٍ ثبقس.
"ًبضگعاض متؼُس پصٔطٌؤًؿًٓ "،بضگعاضْ اؾ ًٍ زض ػطيّ ايلّٕ ايضام ثُوبزاض ثوٍ ثوًضؼَ ،موبَىگٓ
ثطاْ تأمٕه مبلٓ ذطٔس ثركٓ اظ ايضام ضا ًٍ ثٍ كطيـ ومٓضؾس ،ثٍػمل آيضزٌ ثبقس.
"حطاج "،ؾبظيًبضْ ثطاْ زازيؾتس ايضام ثُبزاض ثطپبّٔ اوُجبم ؾلبضـَوبْ ذطٔوسيكطيـ مكوتطٔبن ثوب
زضوظطگطكته ايلًٔ هٕم ي ظمبن اؾ .
"خهؿّ ضؾمٓ مؼبمالتٓ "،ؾبػبتٓ پًٕؾتٍ اظ ٔي وكؿ ًبضْ اؾ ًٍ مؼبمالت ايضام ثُبزاض زض أوه
ؾبػبت اودبم مٓپصٔطز" .ثًضؼ" مٓتًاوس زض ٔي قجبوٍضيظ ثٕف اظ ٔي وكؿ ضؾمٓ مؼوبمالتٓ
زاقتٍ ثبقس.
تجهطٌ :تؼبضٔق ي انُالحبت زٔگطْ ًٍ ثطحؿت يطيضت َبْ ًبض ثب ؾبمبوٍ ًبمپًٕتطي ٔب پٕبزٌ ؾوبظْ
وطم اكعاضَبْ خسٔسمًضز وٕبظ ثبقس،تًؾٍ َٕئ مسٔطٌ"ثًضؼ" تؼٕٕه ياػالم مٓ قًز.
مبزِ  .2ؾبػ ي ضيظَبْ اودبم مؼبمهّ اوًاع ايضام ثُبزاض زض ثًضؼ ،ثٍ اؾتثىبى ضيظَبى تؼُٕل ضؾومٓ
تًؾٍ َٕئ مسٔطٌ"ثًضؼ" تؼٕٕه ي اػالم مٓقًز.
تجهطٌ :تـٕٕطات ؾبػ ي ضيظَبْ اودبم مؼبمهٍ حساهل  15ضيظ هجل اظ اودبم ثبٔؿتٓ ثوٍ اَوالع ػموًم
ثطؾس.
مبزِ  .3مؼبمالت ثًضؼ ،مگط زض مًاضزْ ًٍ زض أه آٔوٕهوبموٍ آموسٌ اؾو  ،ثوٍ َطٔووّ حوطاج اودوبم
مٓقًزً .بضگعاضان پٕكوىُبزَبى ذطٔوسيكطيـ ذوًز ضا ثوب تًخوٍ ثوٍ ؾولبضـَوبْ ذطٔوساضان ي
كطيقىسگبن ،تؼساز ايضام ثُبزاض ي هٕم آنَب ضا زض ؾبمبوّ مؼبمالتٓ ياضز ذًاَىس ومًز.
مبزِ  .4مؼبمالت ثًضؼ ثب ضػبٔ ايلًٔ هٕمو ي ظموبن يضيز ؾولبضـ ثوٍ ؾوبمبوّ مؼوبمالتٓ اودوبم
مٓقًز .خعٕٔبت وحًِ اودبم مؼبمالت زض "زؾتًضالؼمل وحًِ اودبم مؼبمالت" ذًاَس آمس.
مبزِ  .5حسيز ي قًِٕ ػمهٕبت ًبضگعاضان زض ذطٔسيكطيـ ايضام ثُبزاض تبثغ "زؾوتًضالؼمل وحوًِ اودوبم
مؼبمالت" ذًاَس ثًز.
مبزِ َٕ .6ئ مسٔطِ "ثًضؼ" موٓتًاووس زض موًاضزى ًوٍ وًؾوبن ؿٕطػوبزْ زض هٕمو پٕكوىُبزى ٔوب
مؼبمالتٓ ايضام ثُبزاض زض َط خهؿٍ مكبَسٌ ًىس ،اظ اودبم مؼبمهٍ خهًگطْ ومبٔس .گًوگٓ اودوبم

ًبض زض زؾتًضالؼمل "تًهق مؼبمالت" ذًاَس آمسَٕ .ئ مسٔطِ ثًضؼ مٓ تًاوس اذتٕبضات مًيوًع
أه مبزٌ ضا ثٍ مسٔطػبمل تلًٔى ومبٔس.
تجهطٌ :زض نًضتى ًٍ ًبضگعاض ذطٔساض ٔب كطيقىسٌ وؿج ثٍ تهمٕم خهًگٕطى اظ اودبم مؼبمهوٍ ثطاؾوبؼ
أه مبزٌ مؼتطو ثبقس ،ثبٔس اػتطاو ذًز ضا ثب شًط زالٔل ،ثوطاى ضؾوٕسگى ي تؼٕوٕه تٌهٕوق ،ثوٍ
"ؾبظمبن" تؿهٕم ومبٔس .ضؾٕسگى ثٍ أه اػتطاو رطف 48ؾبػ  ،ثٍ ػمل مٓآٔس.
مبزِ  .7قطأٍ ي گًوگٓ ػطيّ ايلّٕ ايضام ثُوبزاض توبثغ زؾوتًضالؼمل "ػطيوّ ايلٕوّ ايضام ثُوبزاض"
ذًاَس ثًز.
مبزِ  .8اوًاع مؼبمالت ايضام ثُبزاض ،قطأٍ مؼبمهٍ ،مٕعان اَالػبتٓ ًٍ زض ظمبن مؼبمهٍ مٓثبٔوس اوتكوبض
ٔبثس ،مطاحل اودبم ؾلبضـ ذطٔسيكطيـ ،ي ؾبٔط قطأٍ اودبم مؼبمهٍ زض "زؾتًضالؼمل وحًِ اودوبم
مؼبمالت" ذًاَس آمس .تؿًّٔ يخًٌ ي پبٔبپبْ ايضام ثُبزاض ي قطأٍ تؿًّٔ ذبضج اظ اتبم پبٔبپبْ ،ثط
َجن "زؾتًضالؼمل ؾپطزٌگصاضْ ،تؿًٍٔ ،ي پبٔبپبْ" اودبم ذًاَس قس.
مبزِ  .9مؼبمالت ثًضؼ ثبٔس زض قطأٍ ضهبثتٓ ي َمًاضٌ ثٍ نًضت حطاج اودوبم قوًز .زض نوًضتٓ ًوٍ
اودبم مؼبمهٍاْ ثٍ نًضت حطاج ممٌه وجبقس ،أه مؼوبمالت ثوب مهوًثّ قوًضاْ ثوًضؼ ذوبضج اظ
خهؿّ ضؾمٓ مؼبمالت هبثل اودبم اؾ .
مبزِ  .11زض مًاضزى ًٍ ًبضگعاضى ثطاْ ايضام ثُبزاض ذبنٓ ثٍػىًان "ًوبضگعاض مؼوطف" ٔوب "ًوبضگعاض
متؼُس پصٔطٌؤًؿٓ "،ػمل ًىس ،ثطَجن زؾتًضالؼمل "ػطيّ ايلّٕ ايضام ثُبزاض" حنتوسمى ثوطاى
يى زض وظط گطكتٍ مٓقًز.
مبزِ  .11يخًٌ مطثًٌ ثٍ ؾُبم مؼبمهٍقسٌ زض ثًضؼ َمطاٌ ثب يًبل وبمّ كطيـ ؾوُبم ي انول ؾوُبم
ثبٔس حساًثط تب 72ؾبػ اظ تبضٔد مؼبمهٍ ثٕه ًبضگعاضان ذطٔساض ي كطيقىسٌ ضزيثسل گطززً .وبضگعاض
كطيقىسٌ ،مًرق اؾ تكطٔلبت مطثًٌ ثٍ اوتوبل ؾُبم مؼبمهٍقسٌ ضا رطف  72ؾبػ (ؾٍ خهؿّ
مؼبمالتٓ) اظ تبضٔد مؼبمهٍ اودبم زازٌ ي ؾُبم ضا تحًٔل ذطٔساض ومبٔس .زض نًضتىًٍ ػهل ٔب توًاكوى
زٔگط زض مًضز تحًٔل ثؼس اظ مُه َبى تؼٕٕهقسٌ ،يخًز زاقتٍ ثبقس ،مطاتت ثبٔس حساًثط توب پبٔوبن
وكؿ ضؾمٓ مؼبمالتٓ مطثًٌ ًتجبً ثٍ اَالع مسٔطػبمل "ثًضؼ" ثطؾس .زض َوط نوًضت ،مؼبمهوّ
اودبمقسٌ ،هُؼى ثٍ قمبض مٓضيز .ؾبػبت تؿًٍٔ ي ٔب مستظمبن مطثًٌ ثٍ اوتوبل ؾوُبم ،ثطاؾوبؼ
"زؾتًضالؼمل ؾپطزٌگصاضْ ،تؿًٍٔ ي پبٔبپبْ" اودبم ذًاَس قس.

ماده55مکرر(ً 1)5هّٕ مؼبمالت ػمسٌاْ ًٍ كطيقىسٌ ثوطاْ اودوبم مؼبمهوٍ ثوب قوطأٍ اػوالم
آمبزگٓ ومبٔس ،نطكبً ثب مًاكو مسٔطػبمل اودبم مٓقًز .ثًضؼ تؿُٕالت الظم ضا ثب ضػبٔو موًاضز ظٔوط
تًؾٍ ًبضگعاضان ثطاْ اوتوبل ؾُبم كطاَم مٓآيضز:
ً - 1ووبضگعاض كطيقووىسٌ ،مٌهووق اؾو

قووطأٍ كطيقووىسٌ ضا مىُجوون ثووب موووطضات ثووًضؼ ي ثطاؾووبؼ

زؾتًضالؼمل مؼبمالت زضٔبك ي ثٍ ثًضؼ اػالم ومبٔس.
ً - 2بضگعاض كطيقىسٌ ،پؽ اظ مكرم قسن ثطوسِ ضهبث  ،مٌهق اؾ ؾوىس تؿؤًّ ذوبضج اظ پبٔبپوبْ
حهٍ ؿٕطووسْ ضا ًٍ پؽ اظ تأمٕه قطأٍ اػالمٓ مؼبمهوٍ اظ ؾوًْ ذطٔوساض ثوٍ امًوبْ َوطكٕه
مؼبمهٍ (ذطٔساض ي كطيقىسٌ) ضؾٕسٌ اؾ ثٍ ثًضؼ تؿهٕم ومبٔس .هُؼٕ مؼبمهٍ مىوًٌ ثوٍ پطزاذو
حهّ ووسْ اظ ؾًْ ذطٔساض ي اضائّ ؾىس تؿًٍٔ ذبضج اظ پبٔبپبْ ،مُبثن موطضات موٓثبقوس .مُهو
اضأّ ؾىس تؿًّٔ ذبضج اظ پبٔبپبْ ي هُؼٕ مؼبمهٍ حساًثط  9ضيظ ًبضْ ثؼس اظ مكرم قسن ثطوسِ
ضهبث مٓثبقس.
زضنًضت ػطيٍ ؾُبم خُ اودبم مؼبمهٍ ػمسٌ اظ ؾًْ ؾبظمبن ذهًنٓ ؾبظْ ،اكوعأف مُهو
تؿًٍٔ حهٍ ووسْ ي اضأّ ؾىس تؿًّٔ ذبضج اظ پبٔبپبْ اظ  9ضيظ ًبضْ ثٍ  31ضيظ ًبضْ ثوٍ زضذًاؾو
آن ؾبظمبن ي مًاكو يظٔطمحتطم امًضاهتهبزْ ي زاضأٓ ثٍ ػىًان ضئٕؽ قوًضاْ ػوبلٓ ثوًضؼ ي ايضام
ثُبزاض امٌبن پصٔط مٓ ثبقس.
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ذبتمّ مُه  ،آذطٔه ؾبػ ًبضْ ضيظ وُم ٔب ؾٓام حؿت مًضز ذًاَس ثًز .ؾوبػ ًوبضْ زض أوبم
مبٌ مجبضى ضمًبن اظ ؾبػ  8نجح تب  3ثؼساظرُط ي ؾوبٔط أوبم اظ ؾوبػ  8نوجح توب  4ثؼوساظرُط
مٓثبقس.3
 -3ذطٔساض مٌهق اؾ اظ َطٔن ًبضگعاض ذًز حساًثط تب پبٔبن مُه َبْ مووطض زض ثىوس ( )2أوه موبزٌ
وؿج ثٍ تؿًٍٔ حهّ ووسْ مؼبمهٍ اظ َطٔن اتبم پبٔبپبْ اهسام ومبٔس.
 - 4زض نًضتٓ ًٍ حهّ ووسْ مُبثن ثب قطأٍ اَالػّٕ ػطيوٍ تًؾوٍ ًوبضگعاض ذطٔوساض ثوٍ حؿوبة
قطً ؾپطزٌگصاضْ مطًعْ زض مًػس موطض ياضٔوع وكوًز مؼبمهوٍ محوون وكوسٌ ي ؾوُبم مًيوًع
اَالػٍٕ ػطيٍ زض مبلٌٕ كطيقىسٌ ثبهٓ ذًاَس مبوس .زض أه نًضت قطً ؾپطزٌگصاضْ مطًعْ
ًهّٕ ًبضمعزَبْ متؼهووٍ ضا اظ محول  3زضنوس ياضٔوعْ ذطٔوساض ًؿوط ي موبثوٓ آن ضا ثوٍ ػىوًان
يخٍالًمبن وبقٓ اظ ػسم اودبم تؼُسات ذطٔساض ثٍ حؿبة ًبضگعاض كطيقىسٌ خُ پطزاذو آن ثوٍ
كطيقىسٌ ياضٔع مٓومبٔس.
 1مبزٌ  11مٌطض  1ي  2مهًة  1331/70/24قًضاْ ػبلٓ ثًضؼ ي ايضام ثُبزاض اؾ .
 1مهًثٍ  35/0/24قًضاْ ػبلٓ ثًضؼ
 2مهًثٍ  35/0/17قًضاْ ػبلٓ ثًضؼ

تبصره -يخًٌ مبظاز ثط  3زضنس ياضٔعْ اظ ؾًْ ذطٔساض ثٍ ًبضگعاض يْ مؿتطز ذًاَس قس.
 - 5ثٍ محى زضج اَالػّٕ ػطيّ ؾُبم تًؾٍ ثًضؼ ،ؾُبم مًيًع مؼبمهٍ ثوٍ ًوس مرهوًل ًوٍ
ثطاْ اودبم مؼبمالت ػمسٌ زض وظط گطكتٍ مٓقًز اوتوبل مٓٔبثوس ي كطيقوىسٌ ي ًوبضگعاض كطيقوىسٌ
ومٓتًاوىس ثسين مًاكو ثًضؼ اظ ػطيّ ؾُبم ذًززاضْ ومبٔىس.
 - 6زض نًضتٓ ًٍ ذطٔساض مُبثن موطضات ،ثطووسِ ضهبثو ثوًزٌ ي قوطأٍ هُؼٕو مؼبمهوٍ مىوسضج زض
اَالػّٕ ػطيٍ ضا كطاَم ومبٔس ،كطيقىسٌ مٌهق ثٍ امًبْ ؾىس تؿًٍٔ ذبضج اظ پبٔبپوبْ ي اضائوٍ آن
ثٍ ًبضگعاض ذًز مٓثبقس .زض ؿٕطأىهًضت كطيقىسٌ مٌهق اؾ ػاليٌ ثط ًبضمعزَوبْ مؼبمهوٍ ،ثوٍ
ثطوسِ ضهبث ًٍ ثٍ مًخت زؾتًضالؼمل اخطأٓ أه موطضات وؿج ثٍ ياضٔع يخٍ ٔب اضأّ يمبو وبمٍ
اهسام ًطزٌ اؾ اظ هطاض َط مبٌ  2زضنس ذؿبضت ،مؼبزل مجهؾ ياضٔعْ ٔب اضظـ يمبو وبمّ ثوبوٌٓ
ثطاْ مستٓ ًٍ يخٍ ياضٔعْ زض حؿبة قطً ؾپطزٌگصاضْ مطًعْ متًهق ثًزٌ ٔوب يومبو وبموّ
ثبوٌٓ مؼتجط زض اذتٕبض آن قطً ثًزٌ اؾ پطزاذ ومبٔس .اوتوبل ؾُبم اظ ًوس مرهوًل ثوٍ ًوس
مبلٌٕ كطيقىسٌ مىًٌ ثٍ پطزاذ ذؿبضت مىسضج زض أه ثىس ذًاَس ثًز.
 –0كطيقىسٌ مدبظ اؾ حساًثط تب پىح زضنس اظ حهّ ووسْ ضا زض ذبضج اظ مُه َبْ موطض زض ثىوس ()2
أه مبزٌ زضٔبك ومبٔس .زض أه نًضت حهّ معثًض وٕع ؿٕطووسْ تهوٓ ذًاَس قس ي َمعمبن ثب اضأّ
ؾىس تؿًّٔ ذبضج اظ پبٔبپبْ ،آن ثرف وٕع ذبضج اظ پبٔبپبْ تؿًٍٔ قسٌ ي مؼبمهٍ هُؼٓ مٓگطزز .زض
نًضت ػسم تًاكن ذطٔساض ي كطيقىسٌ ثٍ قطح كًم ،حهّ ووسْ ثبٔس ثٍ تطتٕت مىوسضج زض ثىوس ()3
أه مبزٌ اظ َطٔن اتبم پبٔبپبْ تؿًٍٔ قًز.
 – 8زض نًضت ػسم امًبْ ؾىس تؿًّٔ ذبضج اظ پبٔبپبْ اظ ؾًْ ذطٔساض ٔب كطيقىسٌ ٔب ػسم اضأّ آن ثٍ
ثًضؼ مؼبمهٍ محون وكسٌ ي ثٍ اذتالف َطكٕه ثطاؾبؼ تطتٕجبت مووطض زض موبزِ  36هوبوًن ثوبظاض
ايضام ثُبزاض خمًُضْ اؾالمٓ أطان ضؾٕسگٓ ذًاَس قس .مترهق ػاليٌ ثط پطزاذ ذؿبضت َطف
موبثل مٌهق اؾ ًهٍٕ ًبضمعزَبْ مؼبمهٍ ضا ثٍ شٔىلغ آن پطزاذ ومبٔس .مجىبْ محبؾجّ ذؿوبضت
هبثل پطزاذ حؿت مًضز ثطاؾبؼ ملبز ثىس (ٔ )4ب ثىس ( )6أه مبزٌ ذًاَس ثًز.
 – 9زض نًضتٓ ًٍ مؼبمهٍ ثٍ َط زلٕل محون وكًز حهّ ووسْ ياضٔعْ اظ ؾًْ ذطٔساض (ؿٕوط اظ  %3اظ
هٕم پبٍٔ خُ قطً زض ضهبث ) ثٍ ًبضگعاض ذطٔساض مؿتطز ذًاَس قس.
ماده55مکرر(ً)2بضگعاض ذطٔساض ثطاْ تًظٔغ گؿتطزِ ايضام ثُبزاض ثب مًاكوو موسٔطػبمل ثوًضؼ
مٓتًاوس اظ مُه حساًثط  3ضيظ ًبضْ ثطاْ ترهٕم ي اضأّ كُطؾ وُبٔٓ ذطٔساضان اؾتلبزٌ ومبٔس.

مبزِ  .12يخًٌ مطثًٌ ثٍ مؼبمهٍَبى ايضام مكبضً ثبٔس حساًثط روطف 24ؾوبػ اظ توبضٔد مؼبمهوٍ،
ياضٔع قًز .زض نًضتىًٍ يخًٌ ايضام مكبضً پؽ اظ 24ؾبػ پطزاذ وكًزً ،بضگعاض كطيقوىسٌ
مٓتًاوس زضذًاؾ اثُبل مؼبمهٍ ٔب اذص خطٔمّ َط ضيظى ًٍ يخٍ زٔطتط پطزاذتوٍ موٓقوًز ،اهوسام
ومبٔس .زض َط نًضتً ،بضگعاض ذطٔساض ومٓتًاوس توبيبْ اثُبل مؼبمهّ اودبمقسٌ ضا ومبٔوس ي مًروق
ثٍ پطزاذ ذؿبضت ثٍ ًبضگعاض كطيقىسٌ ،اؾ  .خعٕٔبت پبٔبپبْ ي تؿًّٔ ايضام مكوبضً ثطاؾوبؼ
ملبز "زؾتًضالؼمل ؾپطزٌگصاضْ ،تؿًٍٔ ،ي پبٔبپبْ" ذًاَس ثًز.
مبزِ  .13وحًِ تٌمٕل اؾىبز مطثًٌ ثٍ مؼبمالت ي تحًٔل آنَب ثٍ "ثًضؼ" ي وٕع وحوًِ تؿؤًّ يخوٍ
َجن زي زؾتًضالؼمل "وحًِ اودبم مؼبمالت" ي "ؾپطزٌگصاضْ ،تؿًٍٔ ي پبٔبپبْ" اودبم مٓقًز.
مووبزِ  .14زؾووتًضَبْ ذطٔووس ٔووب كووطيـ ايضام مكووبضً ثبوووي مطًووعْ ي زيلو ثووسين تًخووٍ ثووٍ
محسيزٔ َبْ موطض زض إٓٔهوبمٍَب ي زؾتًضالؼملَبْ ثًضؼ زض "ثًضؼ" هبثل مؼبمهٍ ذًاَس ثًز.
مبزِ  .15اودبم مؼبمالت هُطْ ،هوبوًوٓ ،اقوربل ذوبضخٓ ،گطيَوٓ ،ذًقوٍاْ ،مكوطيٌ ،ثوب اهطثوب،
اػتجووبضْ ،تدسٔووس ؾووبذتبض ي تطخٕحووٓ َجوون زؾووتًضالؼملَووبْ "وحووًِ اودووبم مؼووبمالت" ي
"ؾپطزٌگصاضْ ،تؿًٍٔ ،ي پبٔبپبْ" اودبم ذًاَس قس.
مبزِ ً .16بضگعاضان مًرقاوس اظ اودبم مؼبمالت طذكٓ اختىبة ًىىس ،ي زض نًضتًٍٓ ؾًُاً أه ووًع
مؼبمالت ضا اودبم زازٌ ،ي ثؼس ًا ثٍ مبَٕو مؼبمهوٍ پوٓ ثطزووس ،مطاتوت ضا ثالكبنوهٍ ثوٍ موسٔطػبمل
"ثًضؼ" اَالع زَىس .خعٕٔبت مطثًٍَ زض "زؾتًضالؼمل وحًِ اودبم مؼبمالت" ذًاَس آمس.
مبزِ  .17زض مًاهؼى ًٍ اػالم ذطٔس ًبضگعاضان ٔب هُؼٕ مؼبمهوٍ موًضز تطزٔوس ثبقوس ،ض ى موسٔطػبمل
"ثًضؼ" ٔب ومبٔىسِ يْ هُؼى ي الظماالتجبع مٓثبقس.
مبزِ  .18مؼبمالت ػمسٌ ثطاؾبؼ "زؾتًضالؼمل مؼبمالت ػمسٌ" اودبم مٓقًز.
مبزِ  .19وحًٌ ي گًوگٓ يثٕوٍ گصاضْ ايضام ثُبزاض ثط َجن "زؾتًضالؼمل تًثٕن ايضام ثُبزاض" اودوبم
مٓقًز.
مبزِ " .21ثًضؼ" مًرق ثٍ ضػبٔ هًاوٕه پًلٓيثبوٌٓ ،مهًثبت ثبوي مطًعْ ي قًضاْ پًلياػتجوبض
زض مًضز "مؼبمالت اػتجبضْ" ي اثالؽ أه مهًثبت ي مهًثبت "قًضا" " ،ؾبظمبن " ي َٕئ مسٔطِ
ثًضؼ ثٍ ًبضگعاضان اؾ .
مبزِ  .21پصٔطـ اقتجبَبت ؾًُْ ًبضگعاضان زضمًضز مؼبمالت تبحسْ مدبظ اؾ ًٍ زض زؾوتًضالؼمل
"تًهق مؼبمالت" تؼٕٕه قسٌ اؾ .
مبزِ ً .22بضگعاضان مًرقاوس يمه ضػبٔ ؾلبضـ مكتطٔبن اظ كطمَبٔٓ ثطاْ پصٔطـ ؾولبضـَوبْ
ذطٔسيكطيـ مكتطٔبن اؾتلبزٌ ًىىس ًٍ اظ َطف "ثًضؼ" َطاحٓ قسٌ اؾ .

ؾلبضقٓ ًٍ ثٍنًضت ؿٕطحًًضْ اظ َطٔن تهله ،كبًؽ ،ي ٔب ثوٍقوٌل الٌتطيوٕوي ثوٍ ًوبضگعاض زازٌ
مٓقًز ،ثبٔس ثٍوحًْ اودبم قًز ًٍ زض زؾتًضالؼمل "وحًِ اودبم مؼبمالت" تهطٔح قسٌ اؾ .
مبزِ  .23وحًِ ازامّ مؼبمالت وبتمبم ايضام ثُبزاض زض وكؿ مؼبمالتٓ ثؼسْ ،ثوط َجون "زؾوتًضالؼمل
وحًِ اودبم مؼبمالت" اودبم مٓقًز.
مبزِ  .24ثبظًطزن ي ثؿته ومبزَبْ مؼبمالتٓ ي نسيض مدًظ تًهق ومبز ثطاؾبؼ "زؾتًضالؼمل تًهوق
ومبزَب" اودبم ذًاَس قس.
مبزِ " .25ثًضؼ" مًرق اؾ اَالػبت الظم اظ خمهٍ هٕم آؿبظٔه ي پبٔبوٓ ،قبذم ي مٕعان ؾوُم
قىبيض آظاز ضا ثطاْ تحهٕل ثبظاض ي اودبم مؼبمالت ػبزالوٍ ي مجتىٓ ثط ػطيٍيتوبيب ثٍ وحً موتًوٓ
زض اذتٕبض ثبظاض هطاض زَس.
مبزِ  .26وحًِ اودبم مؼبمالت ايضام ثُبزاض مرتهق اظ خمهٍ ؾُبم ،حونتووسم ؾوُبم ،ايضام مكوبضً ،
ؾجس ؾُبم ،ي َط وًع ايضام ثُبزاضْ ًٍ زض ثًضؼ پصٔطـ مٓ قًوس ،ثطاؾبؼ "زؾتًضالؼمل وحوًِ
اودبم مؼبمالت" ذًاَس ثًز.
مبزِ  .27مٕعان ًبضمعز زضٔبكتى ًبضگعاضان اظ َط َطف مؼبمهٍ ثٍ قطح ظٔط محبؾجٍ مٓگطزز:
زض مؼبمالت ؾُبم َط ٔي اظ َطكٕه مؼبمهٍ ًبضمعزى اظ هطاض  4زض َعاض مجهؾ مؼبمهٍ ثوٍ ًوبضگعاضى ًوٍ
مؼبمهٍ ضا اظ َطف آوُب اودبم زازٌ پطزاذ ذًاَس ًوطز .زض مؼوبمالت ايضام مكوبضً َوط ٔوي اظ
َطكٕه ًبضمعزى اظ هطاض  1775زض َعاض مجهؾ مؼبمهٍ ثٍ ًبضگعاض مطثًٌ پطزاذ ذًاَس ًطز.
تجهطٌ :حساهل ًبضمعز مؼبمالت  157111ضٔوبل اؾو  .حوساًثط ًوبضمعز ًوبضگعاضان زض ٔوي مؼبمهوٍ
111مٕهًٕنضٔبل اؾ  .زض مؼبمالت ايضام مكبضً حساهل مجهوؾ ًوبضمعز ًوبضگعاضان 111ض21
ضٔبل ي حساًثط آن  31مٕهًٕن ضٔبل اؾ 4.
مبزِ  .28ثٍمىظًض اودبم پطيغٌَبى گؿتطـ ثًضؼ ثٍ مٕعان  1/3زضنس اظ اضظـ مؼبمهوّ ؾوُبم ًوٍ
 1/15زضنس آن ضا ذطٔساض ي  1/15زضنس آن ضا كطيقىسٌ پطزاذ مًٓىس ،تًؾٍ ؾبظمبن ينًل
ي مؿتوٕمبً ثٍ حؿبة ثبوٌى ذبنى ثٍ وبم ؾبظمبن ًوبضگعاضان ثوًضؼ ياضٔوع موٓقوًز .أوه يخوًٌ
مىحهطاً ثب تهًٔت قًضاى ثًضؼ ثٍ مهطف َطحَب ي پوطيغٌَوبى تًؾوؼّ ثوًضؼ ذًاَوس ضؾوٕس.
َطگًوٍ زذليتهطف زض مًخًزى حؿبة ثبوٌى مصًًض تًؾوٍ ؾوبظمبن ،ثوسين تهؤًت قوًضاى
ثًضؼ ممىًع مٓثبقس .زضنس ٔبزقسٌ اظ مؼبمالت ايضام مكبضً زضٔبك ورًاَس قس .زضمًضز ؾبٔط
اثعاضَبْ مًضزمؼبمهٍ زض ثًضؼ ،زضَط مًضز مًيًع زض إٓٔهوبمّ ايضام ثُبزاض ٔبزقسٌ ذًاَس آمس.

ً 4بضمعز مؼبمالت ايضام مكبضً مهًة  34/75/71قًضاْ ثًضؼ

تجهطٌ :حساًثط ًبضمعز مًيًع أه مبزٌ زض َط مؼبمهٍ  511مٕهٕوًنضٔوبل موٓثبقوس ًوٍ اظ َطٔوي اظ
َطكٕه مؼبمهٍ زضٔبك مٓقًز.
مبزِ ً .29بضگعاضان مٌهقاوس زكبتط ؾلبضـَبْ زضٔبكتٓ ذًز ضا مُبثن زؾتًضالؼملَبْ مطثًٍَ ثجو
ي اظ كطمَبٔى ًٍ ؾبظمبن موطض مٓزاضز اؾتلبزٌ ًىىس .مؿؤيلٕ حلظ كطمَبْ ؾولبضـ مٌتوًة ي
الٌتطيوٕي ي اَمٕىبن اظ نح ؾلبضـَبْ اودبمقسٌ ثب ًبضگعاضان اؾ .
مبزِ ً .31بضگعاضان مٌهقاوس تمبم يخًَى ضا ًٍ اظ مكتطٔبن ذًز ثطاى اودبم مؼبمهٍ زضٔبك مٓزاضووس،
زض پبٔبن َط ضيظ زض حؿبة خبضى مرهًنى ًٍ وعز ٌٔوى اظ ثبوويَوب ي تحو ػىوًان "حؿوبة
خبضى مؼبمالتٓ ًبضگعاضى" ثٍ وبم ذًز ثبظ مًٓىىس ،مىظًض ومبٔىس .زض ثطگّ مرهًنى ًٍ ؾبظمبن
ثطاى مىظًضومًزن يخٍ تٍُٕ مًٓىس ،ثبٔس شًط قًز ًٍ يخًٌ معثًض ثبث كطيـ ٔب ذطٔس ٍ تؼوساز
ؾُبم ٔب ايضام مكبضً متؼهن ثٍ كطيقىسٌ ٔب ذطٔساض (ثب شًط وبم ي مكرهبت كطيقىسٌ ٔب ذطٔوساض)
مٓثبقسً .بضگعاضان مدبظ وٕؿتىس ثٍ َٕچيخٍ يخًٌ مكتطْ ضا ثطاْ مستٓ ذبضج اظ ظمبن تؼٕٕهقوسٌ
زض زؾتًضالؼمل وعز ذًز وگبٌ زاضوس ،ي ٔب َطگع اظ محول يخوًٌ آنَوب ،ثوطاْ ؾوبٔط مكوتطٔبن ي ٔوب
ًبضگعاضْ ذًز ،مؼبمهٍاْ اودبم زَىس .خعٕٔبت امط زض إٓٔهوبمّ "وحًِ وگُساضْ يخوًٌ مكوتطٔبن"
ذًاَس آمس.
مبزِ ً .31بضگعاضان ي ومبٔىسگبن آنَب ًٍ زض امًض مطثًٌ ثٍ ذطٔسيكطيـ ؾُبم كؼبلٕ زاضوس مٓتًاوىوس
تب مٕعان وهبةَبْ مىسضج زض ظٔط ثطاى ذًز ي اكوطاز تحو تٌلول ذوًز ،ؾوُبم ثوٍ هٕمو توبثهً
ذطٔساضى ومبٔىس:
الوق) اػًووبْ حوٕوووٓ ي ومبٔىوسگبن اقووربل حوووًهٓ ػًووً َٕئو مووسٔطٌ ي مووسٔطػبمل ي ًبضًىووبن
قطً َبْ ًبضگعاضْ خمؼبً تب ؾوق  251مٕهًٕنضٔبل (ثٍ هٕم ذطٔس).
ة) قطً َبْ ًبضگعاضْ تب ؾوق نسزضنس ؾطمبّٔ ثج ي پطزاذ قسٌ ي ٔب َلتبز زضنس اضظـ ئوػِ
حوًم نبحجبن ؾُبم قطً ًبضگعاضْ َطًسام ًٍ ًمتط ثبقس.
تجهطًٌ :بضگعاضان ػجبضتاوس اظ مسٔطان ػبمل ي اػًبْ َٕئ مسٔطِ قطً َبى ًبضگعاضى ي ومبٔىوسگبن
ًبضگعاضان ػجبضتاوس اظ زاضوسگبن گًآََبْ حطكٍ اْ ًٍ زض ثًضؼ كؼبلٕ مًٓىىس.
مبزِ  .32زضمًضز اوتوبل ؾُبم ثٍ مسٔطان ي ًبضًىبن ياحسَب ،اوتوبل ثطاؾبؼ مهًثّ " اوتوبل ؾوُبم ثوٍ
ًبضًىبن قطً َبْ پصٔطكتٍقسٌ زض ثًضؼ" اودبم ذًاَس قس.
مبزِ  .33تؿًّٔ مؼبمالت زض ذبضج اظ اتبم پبٔبپبْ ي ؾٕؿتم تؿًّٔ ثوًضؼ كووٍ محوسيز ثوٍ موًاضزْ
اؾ ًٍ زض "زؾتًضالؼمل ؾپطزٌگصاضْ ،تؿًٍٔ ،ي پبٔبپبْ" مٓآٔس.

مبزِ ً .34بضگعاضان مًرقاوس ملبز أه إٓٔهوبمٍ ضا ضػبٔ ي اخطا ومبٔىوس .زضنوًضت ػوسم ضػبٔو آن
مكمًل موطضات پٕفثٕىٓ قسِ مطثًٍَ ذًاَىس قس.
مبزِ  .35زؾتًضالؼملَبْ اخطأٓ أه إٓٔهوبمٍ پؽ اظ تهًٔت َٕئو موسٔطِ "ؾوبظمبن " ي اثوالؽ آن
مؼتجط ي الظماالخطاؾ .
تًيٕح :مًاز 27ي 28تب تهًٔت ًبضمعزَبْ خسٔس ثٍ هًت ذًز ثبهٓ ذًاَس ثًز.
الحبهٓ :
(مهًثٍ  83/6/31قًضاْ ثًضؼ )
ثب اودبم ثطذٓ اظ مؼبمالت زض ذبضج اظ يه هبوًوٓ ثٍ قطح شٔل مًاكو مٓ ومبٔس:
ؾُبمٓ ًٍ ثٍ مًخت هطازازَبْ مىؼوسٌ مبثٕه اضگبوُبْ زيلتٓ (مبوىوس ؾوبظمبن نوىبٔغ مهوٓ أوطان) ي
اقربل حوًهٓ ي حوٕوٓ ًٍ ثىبثط ضاْ حٌم تؼٕٕه قسٌ تًؾٍ ضٔبؾ خمًُضْ ٔب َٕئ يظٔوطان
ي تىلٕص ضٔبؾ خمًُضْ مٓثبٔس اوتوبل ٔبثس ،ثٍ هٕم تًاكن قسٌ اودبم قًز.
ؾُبمٓ ًٍ ثٍ مًخت موطضات هبوًوٓ ثٍ مىظًض تأزٍٔ زًٔن زيل ثٍ ؾبظمبن توبمٕه اختموبػٓ ،ؾوبظمبن
ثبظوكؿتگٓ ي ؿٕطٌ مىتول مٓقًز ،ثٍ هٕم تؼٕٕه قسٌ ٔب هٕم تبثهًْ ثًضؼ اوتوبل ٔبثس.
ؾُبمٓ ًٍ ثٍ ؾطمبٍٔگصاضْ مطثًٌ اؾ ًٍ ثٍ تهًٔت ؾبظمبن ؾطمبٍٔگصاضْ ذبضخٓ ضؾٕسٌ اؾ ي اظ
َطٔن آن مهًثٍ ؾُبمساضان ذبضخٓ اخبظٌ ٔبكتٍ اوس ثٍ هٕم تؼٕوٕه قوسٌ زض مهوًثٍ آن ؾوبظمبن
ؾُبم ضا ذطٔساضْ ومبٔىس.

