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 جبىيآشضبب يس هسًي، زاًشگبُ شْآشضشْط –تبطيع جبزُ  35لَ هتط يمآشضببيجبى بِ ًشبًي  يس هسًيشْمبضفطهب:  زاًشگبُ -1

 زاًشگبُ  يٍ هبل يهعبٍى ازاض: سوتلفقبض ضضَاًي                                                     اشٍزمتط ًوبيٌسُ مبضفطهب:  -2

  پيوبًنبض: -3

 آزضس پيوبًنبض: -4

 

  :پيوبًنبضگبى ًوبيٌس -5

  ُ ٍ تبضيد تعييي صالحيت پيوبًنبض:شوبض -6

      تبضيد:                                           شوبضُ:                            شوبضُ ٍ تبضيد صَضتجلسِ موسيَى هعبهالت زاًشگبُ: -7
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ضجٛٯ ثفٔ  ٬سبي١ ٦٭خ٭ؼ ؼـسدٱيكار ٬ ، سأسيسبرضب١٦ ٣ٚيٯ  ٬ ا٢ٛشفيٛي ا٪دب٤ س٧ًيفار ٬ ثبقسبقي سيسش٥ ثفٖيبر ٫ْي، ٪ٟٱؽاـي، اـائٯ غؽ٦ -1-8

 ثبضؽ.٬اٖى ضؽٮ ٖفاـؼاؼ  ياخفا ٰبي سب ٪ٗكٯ ٦ػفِ ثفٔ ؼـ ٰف ٪ٗكٯ اق ٦ط١ دسز دبسبل ؼا٪طٟبٮ ضف٬و ٞفؼيؽٮ ٬ؾًيّ ٚٯ اق  ، ٦ش٭سف ٬ْطبـ ٖ٭ي

٣ٚيؽٰبي ٖؽـر ٦٭خ٭ؼ ؼـ ؼا٪طٟبٮ، سفٚبث١ ٰبي ْطبـ ٦ش٭سف، سبث٣٭ ٰبي ْطبـ ٦ش٭سف، ٚي٣٭٢٬ز  20سفا٪سٱبي ١٦ دسز ٰبي ثفٔ، ٬يس ٚبثبقؼيؽ ٬ سف

٫ٚشف٠  ٬ ٦ؽيفيز ثبـ ٬ ، سًبؼ٠ ثبـسبث٣٭ٰبي غبق٨ ٬ ٫ٚشف٠ ثبـ ٦ػفْيسبث٣٭ٰبي ٦ط٭قٯ، ـ٬ض٫بيي، سبث٣٭ٰبي س٭قيى ْطبـ ؾًيّ،  ؼل٪ٛش٭ـ ٬ سٛسي٭٪ف،

٦ي  ايال٤  "متببـا  ا٪دب٤ ؼاؼٮ ٬ ٞكاـش ٚب١٦ ا٪دب٤ آ٨دي٧ب٪ٛبـ ... ٦كبثٕ زٙ ٢يسز ٰب،  ٥ اـر ٬ ثفٖٟيفٰب ٬ ٣ٚيٯ س٫س٭ـٰب ٬ سيسش٥ ٰبي آالـ٤سيسش

 ؽ.ي٪٧ب

 ٦ي ثبضؽ ؼسشٟبٮ 8ز سًؽاؼ دسز ٰبي ْطبـ ٦ش٭سف الق٤ ثٯ س٭ؾيص اس

)٧ٰفاٮ ثب اـائٯ ٞكاـش ٦بٰب٪ٯ سف٬يس آسب٪س٭ـ ٬ اـائٯ ثي٧ٯ ٪ب٦ٯ  ٖفاـؼاؼ ياخفا٦ط١  ؼـ ؼسشٟبٮ( 5) س٧ًيفار ٬ ٪ٟٱؽاـي آسب٪س٭ـٰبي ٦٭خ٭ؼ -تبصطُ 

ؼـ ؾ٩٧ ضفٚز  .٬ دي٧ب٪ٛبـ ٦٭نّ اسز ٪سجز ثٯ آ٦بؼٮ ثٛبـ ث٭ؼ٨ ٧ٰيطٟي آ٪ٱب اٖؽا٦بر الق٤ ـا ا٪دب٤ ؼٰؽ ٦فث٭قٯ( ؼـ اي٩ ث٫ؽ ٫٦ه٭ـ ٞفؼيؽٮ اسز

 . ثبضؽاق ٦فاخى ؾيػالش ٬ ٦٭٪شبل  يقفاض يٞ٭اٰ يؽ ؼاـاي٫٫ٚؽٮ آسب٪س٭ـ ضش٧بً ثب ي٪ٟٱؽاـ

ا٪دب٤ س٧ًيفار ٬ ثبقسبقي سيسش٥ آثفسب٪ي ٚٯ اق ٦ط١ اغؿ ا٪طًبة آة ٥ٰ اق غف قـي٫ٯ ـ٬ؼ ٬ ٥ٰ اق غف آؾـضٱف اـائٯ غؽ٦بر ٫ْي، ٪ٟٱؽاـي،   -2-8

ي ييت غك٭ـ ٢٭٢ٯ آة ٬ ثٗيٯ ٢٭اق٤ ٦فث٭قٯ ٬ ـ٬ا٪ٛبــْى  ؽ.ٖفاـؼاؼ ٖفاـ ؼاضشٯ ثبض ياخفا ٰبي سب ٰف ٪ٗكٯ ٦ػفِ آة ؼـ ٰف ٪ٗكٯ اق ٦ط١ ضف٬و ضؽٮ ٬

٬ يؽ٤ آثج٫ؽي ٬ يب ١ٖٓ ضيف٣ْٛٯ ٰب ٪يك ثف يٱؽٮ دي٧ب٪ٛبـ ٦ي ثبضؽ. دي٧ب٪ٛبـ ٦٭نّ اسز ٰف سٯ ٦بٮ يٛجبـ ٞكاـش سسز ٪طز يبثي  ضيف ٣ْٛٯ ٰبي اغ٣ي

 ـا اـائٯ ٪٧بيؽ. 

 سف٦بيص ؼـ اي٩ ث٫ؽ ٫٦ه٭ـ ضؽٮ اسز. آة ٞف٤ ٬ سفؼ ٬ ٧ٰس٫ي٩ سيسش٥ ٞف٦بيص ٬  سأسيسبر٣ٚيٯ  -تبصطُ

 8/0ا٢ي  5/0ثب ؼسشٟبٮ ٣ٚفي٫بس٭ـ ٬ س٫هي٥ ٣ٚف آقاؼ ثبٖي٧ب٪ؽٮ آة )ؼـضؽ  يـ٬قثٯ غ٭ـر ضجب٪ٯ ا٪دب٤ ي٣٧يبر ٣ٚف ق٪ي ثٯ ٦ػبق٨ آة ضفة ؼا٪طٟبٮ -3-8

p.p.m  اق ٪٭و  تْيِ ملط هصطفيبـْف٦ب. الق٤ ثٯ ؾٚف اسز آة ؾغيفٮ ضؽٮ ٬ اـائٯ ٞكاـش ـ٬قا٪ٯ ثٯ ٚسكص ( ٬ ثجز ٪شبيح ٣ٚفس٫دي ـ٬قا٪ٯ ٬ ٦يكا٨

 . ثف يٱؽٮ دي٧ب٪ٛبـ اسز ٥ ٣ٚفييؽ٤ س٫هي٭اٖت ٪بضي اق  ٰف ٞ٭٪ٯ ث٭ؼٮ ٬ پيوبًنبضثفيٱؽٮ ثب سبييؽ ؼسشٟبٮ ٪هبـر  آ٧٢ب٪ي

٬سبي١ ٦٭خ٭ؼ ؼـ ضجٛٯ ٞبق ـسب٪ي  سدٱيكار ٬، سأسيسبرا٪دب٤ س٧ًيفار ٬ ثبقسبقي سيسش٥ ٞبق ـسب٪ي ضب١٦ ٣ٚيٯ اـائٯ غؽ٦بر ٫ْي، ٪ٟٱؽاـي،  -4-8

٬ ثٗيٯ ٢٭اق٤  ٞبق، ضٓبنز ٚبسؽيٙـْى ييت غك٭ـ ٢٭٢ٯ  ٖفاـؼاؼ اؼا٦ٯ يبثؽ. ياخفا يٰبسب ٰف ٦ط١ ٦ػفِ ٞبق ؼـ ٦ط١  ٚٯ اق ايسشٟبٮ ٞبق ضف٬و ضؽٮ ٬

قجٕ اسشب٪ؽاـؼ ؼـ سبغش٧ب٨ دب٤ ٰف ٞ٭٪ٯ ٢٭٢ٯ ٚطي ٞبق ا٪ ٬ يؽ٤ آثج٫ؽي ٬ يب ١ٖٓ ضيف٣ْٛٯ ٰب ٪يك ثف يٱؽٮ دي٧ب٪ٛبـ ٦ي ثبضؽ. ٦فث٭قٯ ٬ ـ٬ا٪ٛبـي ٣ْٛٯ ٰب
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 دي٧ب٪ٛبـ ٦٭نّ اسز ٰف سٯ ٦بٮ يٛجبـ ٞكاـش سسز ٪طز يبثي ـا اـائٯ ٪٧بيؽ.ٰبي ٦٭خ٭ؼ ٣ًْي ؼـ ٦ط١ ٖفاـؼاؼ ثٯ يٱؽٮ دي٧ب٪ٛبـ اسز. 

ْبؾالة ٚٯ اق سدٱيكار ٬ ٬سبي١ ٦٭خ٭ؼ ؼـ ضجٛٯ ، سأسيسبرا٪دب٤ س٧ًيفار ٬ ثبقسبقي سيسش٥ ْبؾالة ضب١٦ ٣ٚيٯ اـائٯ غؽ٦بر ٫ْي، ٪ٟٱؽاـي،  -5-8

ؼـ سًٱؽ اي٩ ٖفاـؼاؼ ٪٧ي  16سب ض٧بـٮ  1)غفْب ٫٦ٱ٭٠ ض٧بـٮ  ٰف ٪ٗكٯ خ٧ى آ٬ـي ْبؾالة ٬ آة ثبـا٨ ٬ ٦ط٭قٯ ضف٬و ضؽٮ ٬ سب ٦ط١ سػٓيٯ غب٪ٯ

٬ ـْى ٞفْشٟي آثف٬ٰب  يْبؾالث يس٧يك ٪٧٭ؼ٨ ٣ٚيٯ ٫٦ٱ٭٠ ٰب ثب اي٩ س٭ؾيص ٚٯٰف ٦ط١ ؼْى ْبؾالة س٭سف ٢٭٢ٯ يب ٫٦ٱ٭٠ اؼا٦ٯ يبثؽ.يب ٬ يب زبٮ ٬  ثبضؽ(

  .٬ ْبؾالثٱب ثف يٱؽٮ دي٧ب٪ٛبـ ٦ي ثبضؽ

٬ ٣ٚيٯ سبسيسبر، سدٱيكار ٬ ٬سبي١ ٦٭خ٭ؼ  سػ٭يفي غ٭سي ٦٬ػبثفاسي،  غك٭ـسيسش٥ ٬ ثبقسبقي  ا٪دب٤ س٧ًيفار ٬اـائٯ غؽ٦بر ٫ْي، ٪ٟٱؽاـي،  -6-8

 ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ ٦٭خ٭ؼ ثبضؽ.ٰبي ؼـ ٦ط١ ٚٯ ٬ ...  ْبيفٰب ٬ آ٪ش٩ ٰب آ٦ذ٣ي اق خ٣٧ٯ ث٫٣ؽٞ٭ٰب، ؼـ اي٩ سيسش٥ ٰب

 ؼا٪طٛؽٮ اؼثيبر ضب١٦ ٦٭ـؼ ْ٭ٔ ٪٧ي ثبضؽ. يالثفاس٭اـٰب ي٪ٟٱؽاـ -تبصطُ

  .٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ ؼـ ٦ط٭قٯ ٦ط١ ٖفاـؼاؼ يفار ٬ ثبقسبقيا٪دب٤ س٧ً، ي٪ٟٱؽاـ، يٯ غؽ٦بر ٫ْياـائٯ ٣ٚ -7-8

٫٦ه٥  ي٬ ـ٫َ٬ٛبـ ؽيسً٭ ف،يس٧ً س،يسف٬اق خ٣٧ٯ  ٱبسبغش٧ب٪ٯ ي٣ٚا٪دب٤ س٧ًيفار ٬ ثبقسبقي ٬ ٪ػت يفأ آالر ٪ٟٱؽاـي، اـائٯ غؽ٦بر ٫ْي،  -8-8

 ٬ ٖٓسٯ ٰب ط٩ ٰب٬  ثبق ٬ ثسز دبـسيغؽ٦بر خ٭ضٛبـي ٬ ٬ ٬سبي١ ٦فسجف ضيطٯ  ي٬ سً٭يؽ ٬ خبٞؿاـ ي، غؽ٦بر ضيطٯ ثفٰبٰب ٬ ٢٭ال فٮيٰب، ؼسشٟ ١ٖٓ

  .ٖفاـؼاؼاي اخف ٰبي ٦ط١ ؼـ ٰف

 هحل قطاضزاز -9

سٯ ـاٰي   ،آؾـضٱف -ؼا٪طٟبٮ ٬اٖى ؼـ خبؼٮ سجفيك  ٬ ٫٦جى آة ، اـؼ٬ٞبٮسبيز اغ٣ي ٦ط٭قٯ ٬ ٰب سبغش٧ب٦٨٭خ٭ؼ ؼـ سأسيسبر٣ٚيٯ سبغش٧ب٨ ٰب ٬ 

ٖفاـؼاؼ ٪بْؿ ٬ الق٤ االخفا ٦ي  ثفاي ٣ٚيٯ ٦ط١ ٰبي ٣ٚ8يٯ ٦٭اـؼ ث٫ؽ  سجفيك.غيبثب٨ ٬ـقش ضٱف ٬اٖى ؼـ ك يسجفس يدفؼسبغش٧ب٨  ٩ي٧ٰس٫ ٧٦٬ٗب٨ 

 ثبضؽ.

 هست اًجبم قطاضزاز -10

 ٦ي ثبضؽ ٚٯ ؼـغ٭ـر ضػ٭٠ س٭إْ ٦يب٨ قفْي٩ ٖبث١ س٧ؽيؽ اسز.12/96 /29ا٢ي   ٦01/01/96ؽر اخفاي ٖفاـؼاؼ اق سبـيع  

 هبلغ قطاضزاز -11

                                               ٦بٮ12  ثفاي ٦د٧٭يبً ٬    )ضف٬ْي(............................................................ـيب٠ ، ٦ًبؼ٠)يؽؼي(ب٠ ـي..............................................٦ج٣ٍ ٦بٰيب٪ٯ ٖفاـؼاؼ   

ؽ  ٚٯ ؼـ ٦ي ثبضؽ)ضف٬ْي(  ...................................................٬.......................... )يؽؼي( .........................................................ـيب٠ ثب سبييؽ ٬  ٦بٮ سبغيف(  ؼ٬ثب ) دبيب٨ ٦بٮ ًث

سف ر ٬ٚ  ي ؼسشٟبٮ ٪هـب ؽ ث٭ؼ. ٖب٪٭٪ي اق ٦ط١ ايشجبـ ارٚس٭ـ ٞ٭ٰا   ٦فث٭قٯ ٖبث١ دفؼاغز غ٭ٰا

 : تبصطُ

ف  جبمياظ بببت تضو ىآ زضصس 10ِب هيعاى  ِب پيوبًنبضدفؼاغشي  اقٰ  ٱؽا ٬ ؼـ ٚسفٚبـ  ي حسي ًا ْف٦ب ٟ٪ ٚـب ، ٚبـ غ٭ـر يؽ٤ ضس٩ ا٪دب٤ ؼـ٬ . ٦ي ض٭ؼ يـضسبة 

ؽ ضؽ ؼسشٟبٮ ٪هبـر دس اق ايال٤ ى ؼا٪طٟبٮ ؾجف غ٭ٰا ؼاؼ ٚبـؼـ غ٭ـر ضس٩ ا٪دب٤  ي. ٢٬ثٯ ٓ٪ فـا دس اق دفؼاغز ٦كب٢جبر ٚبـٞفا٨ اي٥ اق ييؽي آغفسب٠، ٬  ؼـ دبيب٨ٖ 

ـ،  ٯ ٚب ـائي ٬اؾْب ـ، ٦ٓبغب ضسبة ثي٧ٯ ٬ ؼا فؼؼؼيٟف غ٭ـر ْٗؽا٨ ٦٭ا٪ى  . ؼـ....دبيب٨ ٚب  .٦سشفؼ ٦يٞ 

 ًظبضت – 12

ٛبـ  ش ٬ سبييؽ ٚبـٚفؼٰبي دي٧ب٪ ؼاؼ ٬ سًٱؽار ضفٚز ٬ ٧ٰس٫ي٩ ٞكـا ر ثفضس٩ اخفاي اي٩ ٖفـا ـْف٦ب ثفثٯ  ٪هـب ؼا٪طٟبٮ ٦ي  ا٦٭ـ ٫ْيف ييٱؽٮ ٦ؽ ٪٧بي٫ؽٞي اق قفِ ٚب

ر، ٖ ثبضؽ. بـ ٦ًفْيثٯ د ٩ ٬يي٩ ٫٦ه٭ـ ًسيثٯ اـا  ي٫ؽٞب٪يب ٪٧بي٫ؽٮ يس٭ا٪ؽ ٪٧ب ي٦ يف ا٦٭ـ ٫ْيبئ٥ ثٯ ضػع ٪ج٭ؼٮ ٬ ٦ؽ٪هـب ٛبـ ٦٭نّ ثٯ سجًيد ؽ ٬ي٪٧ب ي٧بٛ٪ طب٨ يا ز اقي٧ب٪

 ثبضؽ. ي٦

  شطٍط ٍ تعْسات عطفيي -13

ٚٯ  يثك٭ـ ٫٦ؽي ثيطـشفٚبـْف٦ب ا٪دب٤ ؼٰؽ ثٱفٮ اسشب٪ؽاـؼٰب ٬٪يز، ضس٩ ١ ٚب٦ ـيبيز ثب ؽيز س٧ب٤ ٬ـا ثب خ فاـؼاؼ٦شًٱؽ اسز ٦٭ؾ٭و ٖ دي٧ب٪ٛبـ (1-13

 .ثبضؽ آ٦بؼٮ ٚبـؼـ ضب٠ ثٱفٮ ثفؼاـي ٬  سب٥٢ ٬ ًْب٠ ث٭ؼٮ ٬ غطيص، ، ضشي ؼـضي٩ دبيب٨ ٖفاـؼاؼ٧ٰ٭اـٮ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ  سأسيسبر٣ٚيٯ 
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ثٯ بـر ٫ْي ٬ ضفْٯ اي ٚٯ ٦شػػع ٬ ؼاـاي ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ٦ٱب٪ي ٚبـؼا٨، و ٖفاـؼاؼ ٪يف٬ي ا٪س( دي٧ب٪ٛبـ ٦شًٱؽ اسز ٦ش٫بست ثب ٰفيٙ اق ث٫ؽٰبي ٦٭ؾ٭2-13

ا٦ب٪ز ؼاـي ٬ ؼاـاي ٞ٭اٰي ٪ب٦ٯ دبيب٨ ، ضس٩ ضٱفر، ، يؽ٤ ايشيبؼـسيؽٮ ثبضؽ ٬ ٧ٰس٫ي٩ ٬اخؽ ضفايف اق ٪هف يؽ٤ س٭ء ديطي٫ٯ ؼسشٟبٮ ٪هبـرسبييؽ 

ًفطات  ؼاؼ ثٯ ٚبـ ٞيفؼ.٪يبق ثب س٭خٯ ثٯ ضد٥ غؽ٦بر ٦٭ؾ٭و ٖفاـ ـ ٚبْي ٬ ٦٭ـؼؽ، ثٯ ٦ٗؽا٫ثبض يب ٦ًبْيز ؼائ٥ ٬ ٚبـر سال٦ز ٬ ثٱؽاضز غؽ٦ز سفثبقي

اق سبيز ز ضت ٓي٧ٰ٭اـٮ ؼـ ض غ٭اٰؽ ث٭ؼ. 17 يغجص ا٢ 8٪ٓف اق سبيز  ١2 يسًك ي٪ٓف ٬ ؼـ ـ٬قٰب 13 ياؼاـَيف سًكي١ ٬  يؼـ ـ٬قٰب ياًسبً يطٍيً

، ؼسشٟبٮ ٪هبـرثؽيٱي اسز ؼـ غ٭ـر يؽ٤ ٚٓبِ ضست سطػيع ث٭ؼ٨ ٖفاـؼاؼ،  يٯ ضد٧ز ثيثب ي٫ب ثبضؽ.ي٦ ي٪ٓف ا٢كا٦ 2ضؽا١ٖ ، ٬خ٭ؼ 8ا٢ي  17

 خٱز ا٪دب٤ غطيص ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ ٦ي ثبضؽ. تبهيي ًيطٍي هَضز ًيبظ بِ ّط تعسازثٯ  هتعْسدج٧ب٪ٛبـ 

سًؽاؼ ٪يف٬ي ا٪سب٪ي ضؽا١ٖ ٪ط٭ ٩ٛ٧٦  ب ٰف ٦٭ـؼي ثٯ ٰف يٙ اق ي٭ا١٦ غ٭ؼ ثٯ ٰفايكبي ٦فغػي يب َيجز يدي٧ب٪ٛبـ ٦٭نّ اسز ؼـ غ٭ـر  -1سجػفٮ 

 ْ٭ٔ ا٢ؿٚف ـا ثب س٭خٯ ثٯ ق٦ب٨ ٰبي اـائٯ ضؽٮ سب٦ي٩ ٪٧بيؽ.

سبيز دس اق ايال٤ ٚشجي ؼسشٟبٮ ٪هبـر  48ز٫ب٪سٯ ؼسشٟبٮ ٪هبـر اق ٚبـٚفؼ ٪يف٬ٰبي ضفٚز ـاؾي ٪جبضؽ، دي٧ب٪ٛبـ ٦٭نّ اسز ضؽاٚثف سب  -2سجػفٮ 

 اٖؽا٤ ٪٧بيؽ.هبـر ؼسشٟبٮ ٪٪سجز ثٯ سُييف ْفؼ ثب سبييؽ 

 ـا ؼـ ا٢٬٭يز ٖفاـ ؼٰؽ. ٬ ٦٭خ٭ؼ دي٧ب٪ٛبـ ٦٭نّ اسز اسشٓبؼٮ اق ٪يف٬ٰبي ث٭٦ي -3سجػفٮ 

سب٠ سبثٗٯ ٚبـ ٦ٓيؽ ؼـ  5ٚٯ ضؽا١ٖ  ب ثفٔي ٦ٛب٪يٙ ٚبـض٫بسي ضؽا١ٖ ثب ٦ؽـ٘، 13-2٪يف٬ي ا٪سب٪ي ٦٭ؾ٭و ث٫ؽ  اقيٛي دي٧ب٪ٛبـ ٦شًٱؽ اسز ( 3-13

حضَض ًوبيٌسُ شطمت  ،ايال٤ ٪٧بيؽؼسشٟبٮ ٪هبـر سًيي٩ ٬ ثٯ ٚبـْف٦ب ث٫ً٭ا٨ ٪٧بي٫ؽٮ سب٤ االغشيبـ غ٭ؼ ثب سبييؽ  ،ثبضؽ ق٦ي٫ٯ ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ ؼاضشٯ

 اسز.  بصَضت توبم ٍقت زض هحل قطاضزاز العاهي

 اي٩ ثبثز ضٕ ا٢كض٧ٯ ؿاـ ٪٧بيؽ ٬ اقبـ ٬اٞثػ٭ـر ٦طؽ٬ؼ ؼـ ٧ٰٯ ٦٭ؾ٭يبر ٖفاـؼاؼ، ثٯ دي٧ب٪ٛـ ٦٭اٖى ٪يبق، اخفاي ٚبـ خؽيؽ ـا ٚبـْف٦ب ٦ي س٭ا٪ؽ ؼ(  4-13

ؼـ ٰف غ٭ـر دي٧ب٪ٛبـ ٦٭نّ اسز سفٚيت ٚبـي ٪يف٬ٰبي ا٪سب٪ي غ٭ؼ ـا قجٕ سبييؽ ٬ اثالٌ ؼسشٟبٮ ٪هبـر زي٫ص ٬  اي ثٯ دي٧ب٪ٛبـ دفؼاغز ٪ػ٭اٰؽ ضؽ.

 ثٛبـ ٞيفؼ.

ٯ يا٢٬ ؽييٚٯ ثٯ سأ«13-3»٬ ث٫ؽ  «13-2»٦ؿٚ٭ـ ؼـ ث٫ؽدفي ٖفاـؼاؼ ي ا٪سب٪ي ٦ٰبيٙ اق ٪يف٬ ـ٬ق ثفاي ٰف15نفِ  ٦شًٱؽ اسز ضؽاٚثف دي٧ب٪ٛبـ( 5-13

 ٞ٭اٰي يؽ٤ ايشيبؼ، ،يؽ٤ س٭ء ديطي٫ٯ يٞ٭اٰ ،ػع ٬ ٦ٱبـراس٫بؼ ٦فث٭ـ ثٯ ٪٭و سػ ،دف٬٪ؽٮ اي ضب٬ي ٦طػػبر ْفؼيؽٮ ثبض٫ؽ، يؼسشٟبٮ ٪هبـر ـس

 ٚبـْف٦ب ٪٧بيؽ.ؼسشٟبٮ ٪هبـر ط٭ي١ ـا س سطٛي١ ٬ يٙ ٪سػٯ اق آ٨سال٦ز ثٱؽاضز  يغؽ٦ز ٪هب٤ ٬نيٓٯ ٬ٞ٭اٰ يٞ٭اٰ

 ـا يٙ اق ث٫ؽٰبي ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ ٬ ٦بضي٩ آالر ٦ش٫بست ٰف ، اثكاـ٢٭اق٤ ثًؽ اق ا٦ؿبء ٬ ٦جبؼ٢ٯ ٖفاـؼاؼ ـ٬ق 5ضؽاٚثف نفِ  ٦شًٱؽ اسز ( دي٧ب٪ٛبـ6-13

دس اق غ٭ـسد٣سٯ ثب ؼسشٟبٮ ٪هبـر ثػ٭ـر  ٢يسز آ٪فا ٬ ٦ط١ ٚبـٞبٮ سًيي٩ ضؽٮ ٦سشٗف ثٯ ٦ٗؽاـٚبْي ؼـ (٢يسز سدٱيكار ٬ اثكاـ ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ)قجٕ 

 سط٭ي١ ؼٰؽ. ٚشجي

 .٪ؽاـؼ "بئيب خك ")اي٥ اقضٗيٗي يب ضٗ٭ٖي( ٚال ضٕ ٬اٞؿاـي ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ ـا ثٯ اضػبظ ؼيٟف دي٧ب٪ٛبـ( 7-13

ؼـ َيف اي٫ػ٭ـر ٦سئ٭٢يز  ب ايال٤ ٪٧بيؽ.ثٯ ٚبـْــــف٦ "ـ٬ق ٚشـجب ٬5ؾًـيز ضفٚز ـا نفِ ٦ؽر  ؼـ ٦شًٱؽ اسز ٰفٞ٭٪ٯ سُيـيف ( دي٧ب٪ٛبـ8-13

 اق يؽ٤ ايال٤ ث٧٭ٖى سُييف ٬ؾًيز، ثف يٱؽٮ دي٧ب٪ٛبـ غ٭اٰؽ ث٭ؼ. يخجفا٨ غسبـار ٪بض

٧ٰب٫ٰٟي ٬ قجٕ ٰبي ٦ػػ٭ظ  ْف٤ ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ ؼـ سأسيسبرٞكاـش ثبقؼيؽٰبي ٫ْي غ٭ؼ ـا اق  ثبـ ٦بٮ يٙ ٦٭نّ اسز ضؽا١ٖ ٰف دي٧ب٪ٛبـ (9-13

  .ؽاـائٯ ٪٧بيؼسشٟبٮ ٪هبـر سٱيٯ ٬ ثٯ ٪هبـر ؼسش٭ـ ؼسشٟبٮ 

دي٧ب٪ٛبـ ٦٭نّ اسز ٣ٚيٯ اٖال٤ ٦ػفْي ٦٭ـؼ ٪يبق خٱز اخفاي ٦٭ـؼ ٪يبق ؼـ ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ ثٯ يٱؽٮ ٚبـْف٦ب ٦ي ثبضؽ، ا٦ب  اقالم هصطفيسٱيٯ ( 10-13

ؼـ غػ٭ظ ٖػ٭ـ ؼـ  ّيچ گًَِ عصضي .ايال٤ ٪٧بيؽ "متببثٯ ؼسشٟبٮ ٪هبـر ديص ثي٫ي ٬ ـ٬ق ٖج١ اق ٪يبق خٱز غفيؽ  ٦15٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ ـا ضؽا١ٖ 

 .قببل قبَل ًرَاّس بَز٦سش٧ى ٬ ٦٭ـؼ ٪يبق،  اظ بببت ًبَز اقالم ٍ ٍسبيل اق قفِ دي٧ب٪ٛبـ سًٱؽار

فث٭قٯ ًيز ٦بٮ ٦اٖؽا٤ ٬ ؼـ غ٭ـر ٬ؾ ابالغي٦٭ـؼ ٪يبق  ٍ اقالمتبهيي ٍسبيل ٪سجز ثٯ  پيوبًنبض هَظف است ،سجػفٮ: ؼـ غ٭ـر اثالٌ ؼسشٟبٮ ٪هبـر

 ٪٧بيؽ. اٖؽا٤ ٦ٗشؿي ـا خٱز دفؼاغز ٧ً٦٭٠٪هبـر دس اق ثفـسي ٬ سبييؽ ٦فاست، ثػ٭ـر ْبٚش٭ـي اـائٯ ٪٧بيؽ ٬ ؼسشٟبٮ 

ؼـ  ٪٧بيؽ. سط٭ي١ـسيؽ  اغؿ ثب ٬ ض١٧ؼا٪طٟبٮ  ثٯ ا٪جبـ ،ؼسشٟبٮ ٪هبـر سبييؽ ٧ٰفاٮ ٞكاـش ٦٭ـؼ ٦شًٱؽ اسز ٖكًبر سً٭يؽ ضؽٮ ـا دي٧ب٪ٛبـ (11-13

  % ثبالسفي اق دي٧ب٪ٛبـ ٚسف غ٭اٰؽ ضؽ.15ْكًبر سً٭يؿي ثٯ ا٪جبـ ٬ يؽ٤ اغؿ ـسيؽ ٚشجي، ٰكي٫ٯ ٖكًبر ٦فث٭قٯ ثب  سط٭ي١ ٭ـر يؽ٤غ



 

 

 

 4صفحه ی
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 باسمه تعالی 

٬ ؼ٬ ؼسشٟبٮ اسبٔ ؼاـ  1392دس اق ا٦ؿب ٬ ٦جبؼ٢ٯ ٖفاـؼاؼ يٙ ؼسشٟبٮ غ٭ؼـ٬ ٬ا٪ز ثبـ ٦ؽ٠ ثبالي  ـ٬ق 5دي٧ب٪ٛبـ ٦٭نّ اسز نفِ ٦ؽر  (12-13

ث٭ؼٮ ثب ٣ٚيٯ ٦ػب٢ص ٬ ٬سبي١ ٦ػفْي ٬ َيف ٦ػفْي  ي٧ٯ ٪ب٦ٯ ٦ًشجفث٬  ٚٯ ؼاـاي سبييؽيٯ ٫ْي اق ٦فاخى ٦فث٭قٯ 1393اي ٦ؽ٠ ثبالي ؼ٪ؽٮ ٦٭س٭ـسي٣ٛز

اق  ثفاي اخفاي ٖفاـؼاؼ ثٛبـ ٞيفؼ. ٪يف٬ي ا٪سب٪ي دي٧ب٪ٛبـ ٚٯغطيص ٬ سب٥٢ آ٦بؼٮ، ثػ٭ـر سب٦ي٩ ٬ ثػ٭ـر ؼائ٧ي ؼـ ٦ؽر اخفاي ٖفاـؼاؼ خٱز اسشٓبؼٮ 

٬ ٦٭اـؼ اي٫٧ي ٦ٗفـار ٮ ٬ ٦٭نّ ثٯ ـيبيز ٣ٚيٯ ٖ٭ا٪ي٩، غ٭ؼـ٬ ٬ ٦٭س٭ـ سي٣ٛز اسشٓبؼٮ ٦ي ٪٧بي٫ؽ ٦ي ثبيسشي ؼاـاي ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ ٰبي ـا٪٫ؽٞي ٦فث٭قٯ ث٭ؼ

ٞ٭٪ٯ ٰكي٫ٯ ٰفبضؽ. ٭٢يشي ٦ش٭خٯ ٚبـْف٦ب ٪٧ي ثث٭ؼٮ ٬ ٰيسٟ٭٪ٯ ٦سئ١ٚ ضبؼثٯ ٦فث٭قٯ ٦ي ثبض٫ؽ ٬ ؼـ غ٭ـر ٬ٖ٭و ٰفٞ٭٪ٯ ضبؼثٯ اي دي٧ب٪ٛبـ ٦سئ٭٠ 

  ٬سبي١ ٪٣ٗيٯ ْ٭ٔ ثٯ يٱؽٮ دي٧ب٪ٛبـ اسز.

 ثبق ٪يك زٯ ؼـغبـج ٬ؼاغ١ ؼا٪طٟبٮ ٬  زٯ ؼـ ٬...، ٰب ٦ط١ً ٬ د٧خ ٰب٬ ثبقسبقي  س٧ًيف، ي٦فث٭ـ ثٯ س٧ًيفار ٦ث١ سفاضٛبـ ي٣ٚيٯ ٰكي٫ٯ ٰب (13-13

ف٨٬ اق يؼـ ث س٧ًيفارٚٯ  يؼـ غ٭ـس ثبضؽ. ي٦ يٱؽٮ دي٧ب٪ٛبـ ثف س٧ب٦بً ...سػ٣يٯ زبٮ ٰبي ٦٭خ٭ؼ ؼـ ٦ط١ ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ ْبؾالة ٬ يٰب ٪٧٭ؼ٨ ٫٦ٱ٭٠

 .ٮ ثبض٫ؽؽيـسؽ ؼسشٟبٮ ٪هبـر ييسأثٯ  يسشيثب ي٦ يفاسيس٧ً ي٦ط٣ٱبفؼ يؼا٪طٟبٮ ا٪دب٤ دؿ

سبغش٧ب٪ي ٚٯ ٪بضي اق ٬ ٪ي اي، ي٧فا٣ٚيٯ ٚبـٰبي اث٫يٯ ضٓبـي ٬ غالش، اٱؽ اسز غؽ٦بر ٦فث٭ـ ثٯ س٧ًيفار، ثبقسبقي، سػفيت، ٦شً ( دي٧ب٪ٛبـ14-13

ؽ ييٚٯ ثٯ سبثبضؽسبغش٧ب٨  ي٦ي٧٭ يٚبـٰب ٦بٰف ؼـ٬ ث٫ب  يسشيثب 13-2 ٦٭ـؼ اضبـٮ ؼـ ث٫ؽ يف٬ٰبياق ٪ يٛيؾ٩٧ ؼـ اخفاي ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ ثبضؽ ا٪دب٤ ؼٰؽ.

 ؽٮ ثبضؽ.يبـر ـسؼسشٟبٮ ٪ه

ؼٰؽ ٬ دي٧ب٪ٛبـ ٦ي سبسيسبر ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ ـا ؼـ اغشيبـ دي٧ب٪ٛبـ ٖفاـ  ٰبي ٫ْي ٦٭خ٭ؼ ٦فث٭ـ ثٯٞ٭٪ٯ اقاليبر، ٪ٗطٯ ٬ ؼْشفزٯ ٰف( ٚبـْف٦ب 15-13

٭ـر ٦٭نّ ثٯ س٧ٛي١ ٦ؽا٤٬ ض٫بس٫ب٦ٯ ٬ زٙ ٢يسز ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ ٦ي ثبضؽ. ؼـ غ٭ـر اثالٌ ؼسشٟبٮ ٪هبـر ٪سجز ثٯ ـْى ٪ٗع آ٨ اٖؽا٤ ٪٧بيؽ. ؼـ غ

 % ثبالسفي اق ٦ط١ ٦كب٢جبر دي٧ب٪ٛبـ ٚسف يب ٦كب٢جٯ ٪٧بيؽ. 15٪فا ثب اي٧ب٠ اٖؽا٤ ٪٧٭ؼٮ ٬ ٰكي٫ٯ آ "يؽ٤ اخفا س٭سف دي٧ب٪ٛبـ، ٚبـْف٦ب ـاسب

سط٭ي١ ؼٰؽ ٬  ؼسشٟبٮ ٪هبـرثٯ  ي٦بٮ ٖج٣ ثيسز ٬ د٫د٥سب ـا ٦بٮ  ٰف ٬ ـ٬قٰبي سًكي١ ٢يسز اْفاؼ ٦فث٭ـ ثٯ ضيٓز ضت٦شًٱؽ اسز  دي٧ب٪ٛبـ (16-13

 اق خ٣٧ٯ اؼاـٮ ضفاسز اـخبو ٬ اـسب٠ ٦ي ٪٧بيؽ.ـا ثٯ ٬اضؽٰبي ؾيفثف  آ٨ ،٪يك دس اق ٞ٭اٰي ٬ سبييؽايطب٨ 

س٭ا٪ؽ ٖفاـؼاؼ ـا ثػ٭ـر  ٦ب ٦يغ٭ـر ٦طبٰؽٮ غالِ، ٚبـْف ٬ اْفاؼ ٬ي ٦شًٱؽ ٰسش٫ؽ ٣ٚيٯ ضئ٭٪بر اؼاـي ٬ اسال٦ي ـا ـيبيز ٪٧بي٫ؽ، ؼـ ( دي٧ب٪ٛبـ17-13

  جفا٨ غسبـر ٬اـؼٮ ٦ي ثبضؽ.٦٭نّ ثٯ سس٭يٯ ضسبة ْ٭ـي ٬ خ ٬ دي٧ب٪ٛبـ آ٨ دبيب٨ ؼٰؽ ياخفادب٪جٯ ْسع ٬ ثٯ يٛ

ثٯ  ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ ٬ اٖال٤ دبي ٚبـ ٦ش٣ًٕ ثٯ ٚبـْف٦ب خٱز اسشٓبؼٮ ؼـ ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ٬ ٢٭اق٤  ، سدٱيكار٦ػب٢صضٓم ٬ ضفاسز اق اسجبة، اؼ٬ار،  (18-13

٩ يسب٦ ٬ ٩ ٚبـي٦طب١َ، ٖ٭ا٪ يجٗٯ ث٫ؽ٦ٗفـار ٦فث٭ـ ثٯ قفش قدي٧ب٪ٛبـ ٦٭نّ اسز  ٧ٰس٫ي٩. يٱؽٮ دي٧ب٪ٛبـ ٦ي ثبضؽ ثف صَضت تعْس بِ ًتيجِ

، ي)اق خ٣٧ٯ ضٕ ٫ْ ٖفاـؼاؼ ي٦دف ٪يف٬ي ا٪سب٪ي يبي٦كا ٬ ٣ٚيٯ ضٗ٭ٔ ز ٪٧٭ؼٮ ٬ي٦ٗفـار ضب٥ٚ ـا ـيب في٬ سب ي، ثٱؽاضيضٓبنش ٬ ي٫٧ياغ٭٠ ا ٬ ياخش٧بي

٭سز غ٭ـر يـا د يضٗ٭ٔ دفؼاغش يص ٰبيْ ؽ ٬يبـا ٦كبثٕ ٦ٗفـار ٦فث٭قٯ دفؼاغز ٪٧ ...( ، دبيٯ، ٞف٬ٮ ٦٬فغػي٦ب٪ؽٮ ضٕ ضٕ س٫٭ار، ، ٓزيضٕ ض

٬ ز٫ب٪سٯ ؼـ  ثي٧ٯ ٪٧بيؽ٬ ٦سئ٭٢يز ٦ؽ٪ي ؼـ ٖجب٠ ض٭اؼص ـا ٪يف٬ي ا٪سب٪ي ٬ ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ دي٧ب٪ٛبـ ٦٭نّ اسز ؼـ ق٭٠ ٦ؽر ٖفاـؼاؼ ، ؽيًز ٪٧بي٬ؾ

 ب سبيف اضػبظ ٞفؼؼ دي٧ب٪ٛبـ ضػػبًخب٪ي ٦ش٭خٯ ؼا٪طٟبٮ ي٪شيدٯ ١ًْ ٬ يب سف٘ ١ًْ يب ٖػ٭ـ دي٧ب٪ٛبـ ٬ يب ي٭ا١٦ ٬ي ؾفـ ٬ غسبـسي اي٥ اق ٦ب٢ي ٬ 

ْف٦ب سبٖف ٪٧٭ؼٮ ٬ ٬ خب٪ي، اق ٚبـ يثبضؽ. دي٧ب٪ٛبـ ضٕ ٦كب٢جٯ ٰف ٞ٭٪ٯ غسبـر ٬اـؼٮ ثٯ غ٭ؼ ٬ سبيف ي٭ا١٦ غ٭يص ـا، اي٥ اق ٦ب٢ ٦سئ٭٠ خجفا٨ آ٪ٱب ٦ي

ٖ٭ا٪ي٩ ٬ ٦ٗفـار ٦فث٭ـ ثٯ ثي٧ٯ، ٖب٪٭٨ ٚبـ ٬ سب٦ي٩ اخش٧بيي ـا ـيبيز ٪٧بيؽ. ؼا٪طٟبٮ ـا اق آ٨ ثفي ٪٧٭ؼ. ٧ٰس٫ي٩ دي٧ب٪ٛبـ ٣٦ك٤ ٬ ٦شًٱؽ اسز ٣ٚيٯ 

  يٱؽٮ دي٧ب٪ٛبـ اسز. ٭٢يز ٰف ٞ٭٪ٯ ٖػ٭ـ ؼـ اي٩ غػ٭ظ ثف٬ ٦سئ ـيبيز ٣ٚيٯ اغ٭٠ اي٫٧ي ٬ ٪هب٦بر ؼ٢٬شي ثف يٱؽٮ غ٭ؼ دي٧ب٪ٛبـ ث٭ؼٮ

٧بيي ٬ َيفٮ ـا ٪ؽاـؼ ٬ ٧٭ال٨ غ٫ؽ٬ٔ ثبق٪طسشٟي ٚط٭ـي ٬ غ٫ؽ٬ٔ سب٦ي٩ اخش( دي٧ب٪ٛبـ ضٕ اسشٓبؼٮ ٬ ثٛبـٞيفي ٪يف٬ي ثبق٪طسشٯ اي٥ اق ٦ط19-13

  فؼ. يغ٭ـر ٞؼسشٟبٮ ٪هبـر  ، سُييف ٬ خبيٟكي٩ سبغش٩ ٪يف٬ ٬ سُييف ٦ط١ غؽ٦ز آ٪ٱب ثبيسشي ثب ٧ٰب٫ٰٟي ٬ سبييؽ ٚشجيثٛبـٞيفي

سػ٭يف ٦ػؽٔ آ٨ ـا سب يٙ ٰٓشٯ ثًؽ اق ا٦ؿبء ٬ ٦جبؼ٢ٯ ٖفاـؼاؼ ثٯ سشي ٦ي ثبي٦ي ثبضؽ ٬ سٱيٯ ثي٧ٯ ض٭اؼص ٬ ٦سئ٭٢يز ٦ؽ٪ي  ي٧ب٪ٛبـ ٣ٛ٦ّ ثٯد (20-13 

 ؼسشٟبٮ ٪هبـر سط٭ي١ ٪٧بيؽ.

  ثف يٱؽٮ دي٧ب٪ٛبـ ٦ي ثبضؽ. ٦دفي ٖفاـؼاؼ ا٪سب٪ي( سب٦ي٩ اغشػبغي ٬سي٣ٯ ايبة ٬ ؾٰبة ثفاي ٪يف٬ٰبي 21-13 

ٯ ٦بٮ ٖج١ ٚبـ٫ٚب٨ غ٭ؼ ـا ٚٯ ثٯ سبييؽ سبق٦ب٨ سب٦ي٩ اخش٧بيي ـسيؽٮ ٦بٮ سػ٭يف ٢يسز دفؼاغز ضٗ٭ٔ ٬ ٢يسز ثي٧ ( دي٧ب٪ٛبـ ٣ٛ٦ّ اسز ٰف22-13

 .(اـائٯ ٢يسز ٰبي ٦ؿٚ٭ـ غ٭اٰؽ ث٭ؼ ٦بٮ ٫٦٭ـ ثٯ سبئيؽ ٬ ٞ٭اٰي ٚبـٚفؼ ٰفسشٟبٮ ٪هبـر ٚبـْف٦ب اـائٯ ؼٰؽ )اسز ثٯ ؼ

اي٩ ضب٠ دي٧ب٪ٛبـ ٦شًٱؽ اسز ؾ٩٧ اخفاي ؼٖيٕ  ٧بيؽ، ثب٦بٮ سبغيف دفؼاغز ٦ي٫ ؼ٬( ٚبـْف٦ب ضٕ ا٢كض٧ٯ دي٧ب٪ٛبـ ـا ؼـ س٧ب٤ ٦ؽر اخفاي آ٨ ثب 23-13
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ثٯ ضسبة ٦فث٭قٯ آ٪ب٨ ؼـ ثب٪ٙ ٮ ٦ب ٰف 28اي سب ثؽ٨٬ ٰيسٟ٭٪ٯ ثٱب٪ٯسطز ٰف ضفايكي ضٗ٭ٔ ٬ ٦كايبي ٖب٪٭٪ي ٚبـٞفا٨ ـا  ،٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ ٬ سًٱؽار غ٭ؼ

ٚبـٞفا٨ ـا قجٕ ٖ٭ا٪ي٩ دي٧ب٪ٛبـ ٣ٛ٦ّ اسز ييؽي  هبـر سط٭ي١ ٪٧بيؽ.ؼسشٟبٮ ٪ ٧ٰفاٮ ٢يسز ثي٧ٯ ٦بٮ ٖج١ ثٯ يٙ ٪سػٯ اق ـسيؽ آ٨ ـا ثٯ ٬اـيك ٬

 ٦فث٭قٯ سب آغف ثٱ٩٧ ٦بٮ دفؼاغز ٪٧بيؽ.

غ٭ـسي ٚٯ ضفٚز ثٯ ٰف ؼ٢ي٣ي اق دفؼاغز ضٗ٭ٔ ٖب٪٭٪ي اْفاؼ ٦دفي ٖفاـؼاؼ ا٦ش٫بو ٪٧٭ؼ ٚبـْف٦ب آ٨ ـا ثٯ ق٭ـ ي٣ي ا٢طسبة اق ٦ط١  ( ؼـ24-13

غ٭اٰؽ  ثٯ ثؽٰٛبـي ضفٚز ٫٦ه٭ـ% ثبالسفي 15ثب بْشي ٬ي ٚسف ٬ يب اق ٦ط١ سؿ٧ي٩ ضفٚز اي٧ب٠ ضسبة ٪٧٭ؼٮ ٬ ٦كب٢جبر ضفٚز دفؼاغز ٬ اق ؼـي

 .٪٧٭ؼ

ٰكي٫ٯ غ٭ؼ ييت يب يي٭ة ـا ـْى  ( ٰفٞبٮ دي٧ب٪ٛبـ ٪سجز ثٯ ـْى ييت يب يي٭ة سبسيسبر ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ ث٧٭ٖى اٖؽا٤ ٪٫ٛؽ، ٚبـْف٦ب ٦ي س٭ا٪ؽ ثب25-13

 ٚسف ٪٧بيؽ.% ثبالسفي 15ثب  ا اق ٦ط١ ٦كب٢جبر دي٧ب٪ٛبـ ٪٧٭ؼٮ ٬ ٰكي٫ٯ آ٨ ـ

ثٯ اي٩ ٖفاـؼاؼ س٣ًٕ ٪ػ٭اٰؽ ٞفْز ٬ ٰفٞ٭٪ٯ اْكايص يب ٚبٰص اضش٧ب٢ي ؼسش٧كؼ ٚبـٞفا٨ ٬ ي٭ا١٦ ٦ؽر اخفاي دي٧ب٨ ٰيسٟ٭٪ٯ سًؽي٣ي  ق٭٠ ( ؼـ26-13

 ٚبـْف٦ب٦٭نّ اسز قجٕ ثػط٫ب٦ٯ ٰب ثب ٚبـٞفا٨ غ٭ؼ ـْشبـ ٪٧بيؽ ٬  ٧ب٪ٛبـدي٬  ث٭ؼٮ دي٧ب٪ٛبـثف يٱؽٮ  ياثالَ ي٩ ٬ ثػط٫ب٦ٯ ٰبيٖ٭ا٪ ي٬ اخفادي٧ب٪ٛبـ 

٪يف٬ي ا٪سب٪ي ٦دفي ٖفاـؼاؼ ٪يك ٦ي ثبيسشي ثب خؽيز ؼـ ا٦٭ـ ٦ط٭٢ٯ ٚ٭ضب ثبض٫ؽ ؼـ غ٭ـر ٖػ٭ـ  ٪يك ثف زٟ٭٪ٟي اخفاي آ٨ ٪هبـر يب٢يٯ غ٭اٰؽ ؼاضز.

 ٪يف٬ي ا٪سب٪ي ٦دفي ٖفاـؼاؼ ،٬ ٦٭اْٗز ؼسشٟبٮ ٪هبـر ٦دفي ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ سب٪يدفس١٫ ضفٚز ٬ يؽ٤ ـؾبيز دي٧ب٪ٛبـ اق ٪يف٬ي ا٪٬ غبقي ث٭ؼ٨ 

 غ٭اٰؽ ٞفؼيؽ. س٣٣ًي خبيٟكي٩ رثؽ٨٬ ٰي

يب ثٯ ٰف ٪ط٭ ٚٯ غالش ثؽا٪ؽ اٖؽا٤ ٬ ثب  ( ٰفٞبٮ دي٧ب٪ٛبـ ثٯ ٦٭ٖى ٪سجز ثٯ ا٪دب٤ سًٱؽار ث٫ؽٰبي ضف٬ـ ٖفاـؼاؼ اٖؽا٤ ٪٫ٛؽ، ٚبـْف٦ب ٦ي س٭ا٪ؽ ـاسب27-13ً

 ؼـغؽ ثبالسفي اق ٦ط١ ٦كب٢جبر دي٧ب٪ٛبـ ٚسف يب ٦كب٢جٯ ٪٧بيؽ. 15

ئي ( دي٧ب٪ٛبـ ٦شًٱؽ اسز ٦ط٧٭٠ ٖب٪٭٨ ٫٦ى ٦ؽاغ٣ٯ ٚبـ٫ٚب٨ ؼ٢٬ز ؼـ ٦ًب٦الر ؼ٢٬شي ٬ آئي٩ ٪ب٦ٯ ديطٟيفي اق ـض٭ٮ غ٭اـي ؼـ ؼسشٟبٰٱبي اخفا28-13

  ٞفؼؼ، اي٩ ا٦ف ٦ب٪ى اق سبيف اٖؽا٦بر ٖب٪٭٪ي ٪ػ٭اٰؽ ث٭ؼ. ٯ ٪ٓى ؼا٪طٟبٮ ؾجف ٦ي٪جبضؽ. ؼـ غ٭ـسيٛٯ غالِ آ٨ ثبثز ض٭ؼ، ٖفاـؼاؼ ْسع ٬ ؾ٧ب٪ز ٪ب٦ٯ ٬ي ث

يب زٙ ٖفاـؼاؼ، ؾ٧ب٪ز ٪ب٦ٯ ثب٪ٛي  زضصس هبلغ مل زُهيعاى ِ قطاضزاز، ب٬ ي١٧ ثٯ ضف٬ـ  ا٪دب٤ سًٱؽاردي٧ب٪ٛبـ ٦شًٱؽ اسز ث٫٧ه٭ـ سؿ٧ي٩ ( 29-13

ثؽيٱي اسز س٭ؼيى ٪ٗؽي ٦ج٣ٍ  سًٱؽار ثٯ ٪ٓى ؼا٪طٟبٮ ؾجف غ٭اٰؽ ضؽ. ا٪دب٤ ٚٯ ؼـغ٭ـر يؽ٤اغشيبـ ؼا٪طٟبٮ ٖفاـ ؼٰؽ  ٬ ؼـ سٱيٯسؿ٧ي٫ي ثب٪ٛي، 

 ٦ؿٚ٭ـ ثال٦ب٪ى ٦ي ثبضؽ.

 %ٚبٰص يب اْكايص ؼٰؽ.25 سب ـا ثٯ سجى آ٨ ٦ج٣ٍ ٖفاـؼاؼ ، ٦٭ؾ٭و ٬سػ٭يت ٧ٚيسي٭٨ ٦ًب٦الر دس اق س٭ا٪ؽ ٚبـْف٦ب ٦ي (30-31

ؼـ اغشيبـؼا٪طٟبٮ  يٯ ٬% آ٨، ؾ٧ب٪ز ٪ب٦ٯ ثب٪ٛي سٱ٣ٛ٦10ّ اسز ثٯ ٦يكا٨ـؼاؼ اققفِ ٚبـْف٦ب، دي٧ب٪ٛبـٖفا %٦٭ؾ٭و25ؼـغ٭ـر اثالٌ اْكايص: تبصطُ

 ٖفاـؼٰؽ 

  ثفاي ؼا٪طٟبٮ ٦طٓ٭ل ٦ي ثبضؽ. قبلي اعالم متبي٦بٮ  آ٨ ثب يٙ ٦ؽر اخفاي ضٕ ْسع يٛدب٪جٯ ٖفاـؼاؼ ؼـ (31-13

 ي٦ًب٦الس٦ب٢ي ٬ ٧ٚيسي٭٨  ؼـؼسشٟبٮ ٪هبـر ثٯ ؼـغ٭اسز ٚشجي  ٦٭ؾ٭و آ٨ ثبضؽ، ــالشاث٫بي اخـفاي ٖــفاـؼاؼ ٪يبقي ثٯ اغ ز٫ب٪ـسٯ ؼـ (32-13

 ؼا٪طٟبٮ ٦كفش ٦ي ض٭ؼ. سػ٧ي٥ ٧ٚيسي٭٨ ثفاي قـــفْي٩ الق٤ االسجبو غ٭اٰؽ ث٭ؼ.

ـ ؼ ،ٟفي٫بر ؼيسؿ٧ ٭ؼ٨ث ٦طٓ٭ل ثف، ضفٚز ؼـ اخفاي سًٱؽار غ٭ؼ ٚ٭سبٰي ٪٧بيؽ يال٬ٮ ؼسشٟبٮ ٪هبـراسبس ٞكاـش ٚشجي  ؼـ غ٭ـسيٛٯ ثف( 33-13 

٧ب٪ٛبـ ضٕ يد % ٦ج٣ٍ ٦بٰيب٪ٯ دي٧ب٨ ث٫ً٭ا٨ خفي٧ٯ اق ٦ج٣ٍ ٖفاـؼاؼ ٚسف ٦ي ض٭ؼ.20 ي٦فاض١ ثًؽ% ٬ ؼـ 15%، ؼـ ٦فض٣ٯ ؼ٤٬ 10 كا٨يثٯ ٦ ٦فض٣ٯ ا٠٬

 ؽ.يغ٭ؼ ٚسف ٪٧ب ي٦دف يا٪سب٪ يف٬ي٪ يبي٥ ـا اق ضٗ٭ٔ ٬ ٦كاي٩ خفايا ،ؼا٪طٟبٮ يا٦٭ـ ضٗ٭ٖ اؼاـٮ٬  ؼسشٟبٮ ٪هبـر ٬ سػ٭يت ؽييسأؽ٨٬ اقالو، ث ٪ؽاـؼ

، ٢ي٩ٛ ببشسهسئَل جبطاى ذسبضت هي  پيوبًنبض ضاسبًدي٧ب٪ٛبـ،  اضػبظ سطز ا٦ف ٬ ٪هبـرؼـ غ٭ـر ايدبؼ ٰف ٞ٭٪ٯ غسبـر اق قفِ ( 34-13

 ؼ.فاي غ٭ؼ ٦طٓ٭ل ٦ي ؼاـث يقجٕ ايال٤ ٪هف ٚبـض٫بس خٱز خجفا٨ غسبـار ٬اـؼٮـا  پيوبًنبض ياشربص هجط ٚبـْف٦ب ضٕ سًٗيت ضٗ٭ٖي ٬ خكايي

ثف  ي٦ج٫ يضٗدي٧ب٪ٛبـ ، ٚبـْف٦ب ٣٦ك٤ ثٯ غبس٧ٯ ٖفاـؼاؼ ض٭ؼ، يؼ٢٬ش ي٩٦ خ٣٧ٯ ثػط٫ب٦ٯ ٰب ياضٛب٤ ٦فاخى ٖب٪٭٪ يٚٯ ؼـ اخفا يؼـ غ٭ـس(  35-13

٦ؽر  يبر دي٧ب٪ٛبـ اسشٓبؼٮ ٪٧بيؽ ثفاؼـ دفؼاغز ٦كب٢ج يٖب٪٭٪ ي. ٧ٰس٫ي٩ ؼـ غ٭ـسيٛٯ ٚبـْف٦ب اق ٦ٱ٣شٱبٖفاـؼاؼ ٪ؽاـؼاق غبس٧ٯ  ي٦كب٢جٯ غسبـار ٪بض

 ٞيفؼ. يف سبؼيٯ س٣ًٕ ٪٧يسطز ي٫٭ا٨ غسبـر سبغ ي٦فث٭قٯ غسبـس

ـسيؽٞي  ،يئز ؼا٬ـيٕ ٰي، ٦٭ؾ٭و اق قفديص ثي٫ي ٪طؽٮ اسز ي٬ ٦ش٭٨ ٖب٪٭٪ ٖفاـؼاؼثي٩ قفْي٩ ٚٯ ؼـ  ٞ٭٪ٯ اغشالِ ْي ٦ب ؼـغ٭ـر ثف٬ق ٰف( 36-13

 ٬ قفْي٩ ضٕ ٰير ٞ٭٪ٯ ايشفاؾي ٪ؽاـ٪ؽ. ث٭ؼ ٬ آـاي غبؼـٮ الق٤ االخفا غ٭اٰؽ
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 ٦ي ثبضؽ. 1379سبثى اضٛب٤ ٖب٪٭٨ آيي٩ ؼاؼـسي ٦ؽ٪ي ٦ػ٭ة  آ٨: سطٛي١ ٰيبر ؼا٬ـي ٬ ضفايف تبصطُ

 .ؽالق٤ االخفا ٦ي ثبض آ٪ٱب يٖبئ٥ ٦ٗب٤ ٖب٪٭٪ ٬ قفْي٩ يثفا ٬ ، ا٦ؿبء ٬ ٦جبؼ٢ٯ ٞفؼيؽثي٩ قفْي٩ س٫هي٥ بـيع ٦ثج٭ر ْي ٦بس اي٩ ٖفاـؼاؼ ؼـ -14
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 آشضببيجبىشْيس هسًي  زاًشگبُ  
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 «تعويط ٍ ًگْساضي تأسيسبت ٍ اضائِ ذسهبت فٌيقطاضزاز  يظ ذصَصيشطا» 

 .ت اثف ؼاؼٮ ٪ػ٭اٰؽ ضؽيز ٚبـْف٦ب سفسيْبٖؽ ـؾب ياسز ثٯ ـق٦٬ٯ ٰب يٱيثؽ .ز ٚبـْف٦بياٮ ثب ـؾب٧ٰف يٚبـ ياـائٯ ـق٦٬ٯ ٰب -1

 .ؼـ غ٭ـر ؼـغ٭اسز ٚبـْف٦ب يط٫ٱبؼي٧ز ديك ٖيآ٪ب٢ ـيكاـائٯ  -2

 ي٫ْ يث٭ؼٮ ٬ ٚبـْف٦ب ٦ػشبـ اسز ؼـ غ٭ـر ٢ك٤٬ ٦٭ؾ٭و ـا ؼـ خ٣سٯ ض٭ـا يط٫ٱبؼي٧ز دي٩ ٖيثف٪ؽٮ ٫٦بٖػٯ ٫٦بست سف ي٦ال٘ ٦ًفْ -3

 . ؽيدٯ ـا ايال٤ ٪٧بي٬ ٪ش يثفـس

٧بر اسػبؾ يثبضؽ ٬ غ٭ـسد٣سٯ ٦فث٭قٯ ٧ٰفاٮ ثب سػ٧ ي٦ يالعاهض٭ؼ  ي٩ ٦ييؽ ٚٯ اق قفِ ٚبـْف٦ب سًي٬ ثبقؼ يٱيضفٚز ؼـخ٣سٯ س٭خ -4

٧ب٨ غ٭اٰؽ يد ٥ ثٯؿؽٮ ٬ غ٭ـسد٣سٯ ْ٭ٔ خك٬ اس٫بؼ ٫٦يـس ٪٧بي٫ؽٞب٨ ٧ٰٯ ضفٚز ٫٫ٚؽٞب٨ ؼـ ٫٦بٖػٯ يؽ ثٯ ا٦ؿبيؽ ثبيضؽٮ ؼـ ـ٬ق ثبقؼ

 . ث٭ؼ

 . ٪ٱب خك٬ اس٫بؼ ٫٦بٖػٯ اـائٯ ٞفؼؼسز آيؽ ؼـ ضؽ ؼسز ا٠٬ ث٭ؼٮ ٬ ٢يٯ اثكاـآالر ضفٚز ثبي٣ٚ -5

 ي، ث٫٣ؽٞ٭ٰب ٬ آ٦ذ٣يٰب، ؼسشٟبٮ ٦فٚك يفٰب، ؼسٛش٭ـٰب، ضبسي٫ٝ اي٥ اق آليديسش٥ ديٕ ٬ سيسش٥ ايال٤ ضفيف سي٬ س٧ً ي٪ٟٱؽاـس، يسف٬ -6

 . ؽ٫ثبض يٯ ؼـ ٧ٰٯ ضب٠ آ٦بؼٮ ثٱفٮ ثفؼاـٚ غ٭ـر ٦ي دؿيفؼ يف ٰب ثٯ ٪ط٭يْب

  ؽ. ٫ثبض يؽٮ ٬ ؼـ ٧ٰٯ ضب٠ آ٦بؼٮ ثٱفٮ ثفؼاـيٞفؼ يفي٢د٩ ٞ ؼ٬ ثبـ يفٰب ٰف ٦بٮ ضسشط٭ ٬ سب٢يٞ يسػش -7

 . ؽ٫ثبض يؼـ ٧ٰٯ ضب٠ آ٦بؼٮ ثٱفٮ ثفؼاـ٬ ؼـ ١ٚ سيسش٥ آسص ٪طب٪ي  يآسص ٪طب٪ يٯ د٧خ ٰبي٣ٚ -8

  ثٯ ؼسشٟبٮ ٪هبـر ا٪دب٤ دؿيفؼ. بقيٞكاـش ٦ٗؽاـ ٦٭ـؼ ٪ب٨ سبثسشب٨، ا٪دب٤ ٬ يدب سبٰب ٦٭س٭ـغب٪ٯ  ياؾكفاـ س٭غزؽ اق ٫٦بثى يثبقؼ -9

٬ ي٭ا١٦ دي٧ب٪ٛبـ ٦٭نّ ثٯ ثفغ٭ـؼ ٫٦بست ٬ ضبيسشٯ ثب ٣ٚيٯ ي٭ا١٦ ٚبـْف٦ب اق خ٣٧ٯ ؼا٪طد٭يب٨ ٬ ٚبـ٫ٚب٨ ٦ي ثبض٫ؽ ٬ ضفٚز  ضفٚز -10

 . ؽي٬ ض١ ٪٧ب يفيٟي٦سبئ١ ـا د٪هبـر  ؼسشٟبٮٕ يس٫ٱب اق قفٞفؼؼ ؼـ غ٭ـر ٬خ٭ؼ ٦سئ٣ٯ غبظ،  ي٦شًٱؽ ٦

ٞفؼؼ ٰفٞ٭٪ٯ غسبـر ٬اـؼٮ ثٯ ٚبـْف٦ب ـا  يثبضؽ ٬ ٦شًٱؽ ٦ يغ٭ؼ ضػػبً ٦سئ٭٠ ٦ اْفاؼ يٰب يبقياضش ي٧ب٪ٛبـ ؼـ غػ٭ظ سػ٣ٓبر ٬ ثيد -11

 . ؽيضػػبً خجفا٨ ٪٧ب

 . ثبضؽ يٚز ٦ٯ ضسبة ثب دفس١٫ ضفي٧ب٪ٛبـ ٫٦٭ـ ثٯ اـائٯ سس٭يد يز ٰبيٯ ضسبة ٬ دفؼاغز غ٭ـر ٬ؾًيسس٭ -12

ص ٬ ٦ؽا٤٬ يغط يثٯ اخفا ير ٞ٭٪ٯ ٢ك٧ٯ اي٥ ض٭ؼ ٚٯ ٰيس٫ه يؽ ق٭ـيثبثب ٧ٰب٫ٰٟي ؼسشٟبٮ ٪هبـر، ٧ب٪ٛبـ يدفس١٫ د يب٤ ٦فغػيا -13

 ز ٞفؼؼ.يـيب ؼؼاـ٫٦ه٭ـ ضؽٮ ؼـ ٖفا يا٪سب٪ يف٬يسًؽاؼ ٪ يكي٬ ؼـ ٰف ضفا ؽيبيبر ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ ٬اـؼ ٪يي٣٧

 ٦ي ثبضؽ.٧ب٪ٛبـ يؼـ ٦ط١ ثٯ يٱؽٮ د يضؿ٭ـ دفس١٫ آسص ٪طب٪سب  يٕ ؼـ ق٦ب٨ آسص س٭قيضف ياقٓب -14

ٯ يؽييؼـ ؾ٩٧ ضبـل ٬ اغؿ سب .ثبضؽ ي٦ ي٣ف ٬ ٦جفّؼ ؼـ ق٭٠ ْػ١ ٞف٦ب ا٢كا٦يز يؼسشٟبٰٱب يآض٫ب ثٯ ٪ٟٱؽاـ٩ يٙ ٪ٓف س٫ٛسي ضؿ٭ـ -15

  ٧ب٪ٛبـ اسز.ي٣فٰب ثًٱؽٮ ديسش٥ ٦جفؼ ٬ زيس يثفا ٦٭خ٭ؼ( ي)سبق٪ؽٮ ؼسشٟبٰٱبس٭سف ضفٚز ٦ٱف اغ١

س٭سف ٚبـْف٦ب  يك ضٕ ا٢كض٧ٯ ٬يدفس١٫ غ٭ؼ ـا ٖج١ اق ٬اـ يبيدفؼاغز ؼ٬ ٦بٮ ضٗ٭ٔ ٬ ٦كا ييؽ ٚٯ ضؽا١ٖ س٭ا٪بي٪٧ب ي٧ب٪ٛبـ سًٱؽ ٦يد -16

 . ؼاضشٯ ثبضؽ

 ري٧ب٪ٛبـ ٦شًٱؽ اسز ثؽ٨٬ ٰيؽ، ديٟف ٪٧بيثٯ سبغش٧ب٨ ؼ يؼْبسف غ٭ؼ اق سبغش٧ب٪ ييثٯ خب ثٯ ؾف٬ـر ٦جبؼـر ثٯ خب ز٫ب٪سٯ ٚبـْف٦ب ث٫ب -17

 ؽ. يس ٪٧بياٖؽا٤ ٬ اـائٯ سف٬ يسبسيف٬ خٱز ا٪دب٤ ا٦٭ـ سأسي٪سجز ثٯ ايكا٤ ٪ يضفق

 خبثدبيي ٬سبي١، سدٱيكار ٬ ٦بضي٩ آالر ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ اق ٦ط١ ٦ػفِ ثٯ ا٪جبـ يب ثفيٛس ٬ ٰف ٦ط١ ؼيٟف ثٯ يٱؽٮ دي٧ب٪ٛبـ اسز. -18

 اٖؽا٤ ٦ي ٪٧بيؽ.ثٯ دي٧ب٪ٛبـ  ٬ اسشٓفاـ اْفاؼ ضيٓز ٭ا٨ ؼْشف ٬ ٦ط١اغشيبـ ٖفاـ ؼاؼ٨ ٚبـٞبٰي ثٯ ي٫ ٚبـْف٦ب ٪سجز ثٯ ؼـ -19

ثٯ  يٯ غ٭ـر ٚشج٧ٯ ٪ب٦ٯ ـا ثيؽ ٬ اغ١ ثي٪٧ب٧ٯ يث آ٪ٱب  يز اس٧يثٯ سًؽاؼ نفْ ٖفاـؼاؼ ي٧ب٪ٛبـ ٦٭نّ اسز آسب٪س٭ـٰب ـا ؼـ ق٭٠ اخفايد -20

 ز ٚبـْف٦ب ثفسب٪ؽ. يـ٬
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٬ دي٧ب٪ٛبـ ٰف ٞ٭٪ٯ  ٚبـْف٦ب ا٪دب٤ غ٭اٰؽ ضؽؼسشٟبٮ ٪هبـر  ي٫ْٚبـض٫بسب٨ ع ٬ ٪هف ي٧ب٪ٛبـ ثب سطػي٧ٯ ٚبـٚفؼ دي٩ خفييكا٨ سًي٦ -21

 . ايشفاؾي ـا ؼـ اي٩ غػ٭ظ اق غ٭ؼ سبٖف ٪٧٭ؼ

ثف آ٦بؼٮ  يا٪دب٤ ؼاؼٮ ٬ ٞكاـش ٦فث٭قٯ ـا ٦ج٫ يطيسف٦ب يسش٥ ٰبياق س يس ٚب٣٦يجٱطز ٦بٮ سف٬ي٩ ٬ اـؼي٧ب٪ٛبـ ٦٭نّ اسز ؼـ ْف٬ـؼيد -22

 . ؽيث٭ؼ٨ اـائٯ ٪٧ب ثٯ ٚبـ

ـا  يطيسش٥ ٞف٦بيا٪دب٤ ؼاؼٮ ٬ ٞكاـش آ٦بؼٮ ثٛبـ ث٭ؼ٨ س يطيٞف٦ب يسش٥ ٰبياق س يس ٚب٣٦ي٭نّ اسز ؼـ ق٭٠ سبثسشب٨ سف٧٬ب٪ٛبـ ٦يد -23

 . ؽياـائٯ ٪٧بضؽاٚثف سب آغف ضٱفي٭ـ ٦بٮ 

 . ؽياـائٯ ٪٧ب يْبؾالة اٖؽا٤ ٬ ٞكاـش ٚشج ي٫٦ٱ٭٢ٱب يف٬ثيال ٙ ثبـ ٪سجز ثٯ ٪هبْز ٬ي٦بٮ  3ٰف  -24

 . ٧ب٪ٛبـ غ٭اٰؽ ث٭ؼيثف يٱؽٮ د ؼؼـ ٦ط١ ٖفاـؼا ْبؾالة ٬ آة ثبـا٨ ٯ زبٮيغؽ٦بر سػ٣ٚ٣يٯ  -25

ثفاي اي٩ ا٦ف ٬ ٦ك٣٭ة ٦٭ـؼ ٪يبق  ٬ دفي٫شف ب٪ٯيشب٠ ٬ ـايديؼ يسبيز ق٪ سيسش٥بة )يكٮ ضؿ٭ـ ٬ َيسش٥ ٦ٛب٪يٯ سي٧ب٪ٛبـ ٦٭نّ ثٯ سٱيد -26

ٚبـ٫ٚب٨ غ٭ؼ ٬ اـائٯ  يثفا ؼاؼـع ٖفايٰٓشٯ دس اق سبـٙ يقجٕ ٪هف ؼسشٟبٮ ٪هبـر ضؽاٚثف سب  (ؼْشف ضفٚز ؼـ ٦ط١ ٖفاـؼاؼسبيف ا٦٭ـار 

 . ٯ ٬ ـ٬قا٪ٯ ثٯ ٬اضؽ ٪هبـر اسزٞكاـش ٦بٰب٪

سش٥ ثفٔ يٚٯ س ييف ٦ط١ ٰبي٦ط٭قٯ ٦٭س٭ـغب٪ٯ ٰب ٬ سب سبث٣٭ٰبي ثفٔ،كار ٦٭س٭ـغب٪ٯ ٰب، ل٪فاس٭ـٰب، دسز ٰب ٬ ي٪هبْز ؼسشٟبٰٱب ٬ سدٱ -27

 ٧ب٪ٛبـ اسز. يثٯ يٱؽٮ د فؼيدؿ ير ا٪دب٤ ٦فاي٬ س٧ً ثبضؽ يؼـ آ٨ ٪ػت ٦ يسبسي٬ سأس يـسب٪

ؽ ثب اغؿ ثفٜ غف٬ج اق ٦فاخى ي( اق ؼاغ١ ؼا٪طٟبٮ ثبياسٗبق )اي٥ اق سب٥٢، غفاة ٬ ٬ ٖكًبر ؼسشٟبٰٱب يؽٚيغبـج ٚفؼ٨ اثكاـٚبـ، ٢٭اق٤  -28

 ػالش ثبضؽ. يؾ

ا٪دب٤ ضؽٮ ؼـ ٦٭ـؼ آ٪ٱب ـا  يسجبر ٬ دفؼاغز ٰبٯ ٦ؽاـ٘، ٦ٛبي١ ٬ ٣ٚيس٧ٛ ي، دف٬٪ؽٮ دفس٣٫ٰفٚؽا٤ اق ٚبـٞفا٨ ي٧ب٪ٛبـ ٦٭نّ اسز ثفايد -29

ٯ ضسبة سٙ سٙ ٚبـٞفا٨ ـا اغؿ ٬ ؼـ دف٬٪ؽٮ يؽ ٬ ٦٭ٖى اس٧ب٤ ٖفاـؼاؼ، ثفٜ سس٭ي٪٧ب يثٯ ق٭ـ خؽاٞب٪ٯ ؼـ دف٬٪ؽٮ ٦فث٭قٯ ثجز ٬ ٪ٟٱؽاـ

 . ؽيٯ ٪٧بيبؼضؽٮ ضٓم ٪٧٭ؼٮ ٬ ثٯ ٚبـْف٦ب اـاي

كا٨ ٣ٚف ـا ٚٯ ي٬ ٦ثػ٭ـر ضجب٪ٯ ـ٬قي ث٭ؼٮ بس٭ـ ٫يثب ؼسشٟبٮ ٣ٚف يثٯ ٣ٚفق٪ ٭نّضفٚز ٦ثٯ ٦ػبق٨ آة ضفة ؼا٪طٟبٮ،  يؼـ غػ٭ظ ٣ٚفق٪ -30

٬ ٧ٰ٭اـٮ  ثبضؽ يؽ اق ٪٭و آ٧٢ب٪يثب ي٫ٛٯ ٣ٚف ٦ػفْيص ايؽ، س٭ؾي٥ ٬ ؼـ ؼْشف ٦ػػ٭ظ ثجز ٪٧بيثبضؽ س٫ه ppm 8/0 يا٢ 5/0ضؽ  ؽ ؼـيثب

٧ب٪ٛبـ يثف يٱؽٮ د ٥ ٣ٚفييؽ٤ س٫هاق  ي، ؼـ ؾ٩٧ ي٭اٖت ٪بض٣ٚف ٦٭ـؼ ٪يبق ثفاي ضؽا١ٖ يٙ ٦بٮ ٦ػفِ ؼـ ٦ط١ ٫٦جى آة ٦٭خ٭ؼ ثبضؽ

  .جبضؽي٦

 . اقالو ؼسشٟبٮ ٪هبـر ثفسب٪ؽ ؼًْبر ٦٭ـؼ ايال٤ ٚبـْف٦ب ثٯ ـا ثٯ٧ب٪ٛبـ ٦شًٱؽ اسز اـسٓبو ـ٬قا٪ٯ ٦ػبق٨ آة ضفة يد -31

ؽ ٬ يز ٪٧بي٭سز غ٭ـر ٬ؾًي١ ٬ ديس٧ٛ ٯ ضؽٮ اق قفِ ٚبـْف٦بيكا٨ ٣ٚف ـا ؼـ خؽ٠٬ اـاي٬ ٦ سكص آة ٫٦جى ٧ب٪ٛبـ ٦شًٱؽ اسز اـسٓبويد -32

٧ب٪ٛبـ يس٧ب٦بً ثف يٱؽٮ دؾ٩٧ اقالو ـسب٪ي ٦سش٧ف ثٯ ؼسشٟبٮ ٪هبـر، ٫ٯ ـ٬ؼ يآؾـضٱف ٬ زٯ اق غف قـ غف ٥ سكص آة زٯ اقيس٫ه يفيٟيد

 جبضؽ. ي٦

 ؽ. يفار اٖؽا٤ ٪٧بي، ٪سجز ثٯ ا٪دب٤ س٧ًٱبي اثالَي ؼسشٟبٮ ٪هبـر٧ب٪ٛبـ ٦شًٱؽ اسز قجٕ ْف٦يد -33

٦ػبق٨  ي٬ اـسٓبو س٫د ي، ٪سجز ثٯ ٪٧٭٪ٯ ثفؼاــ٬قا٪ٯ( ي)ْف٤ ٣ٚفس٫د٦٭ـؼ سبييؽ ؼسشٟبٮ ٪هبـر  يْف٤ ٣ٚفس٫د بـ ٦شًٱؽ اسز قي٧ب٪ٛيد -34

 . ؽيز ٪٧بي٭سز غ٭ـر ٬ؾًيآة ضفة اٖؽا٤ ٪٧٭ؼٮ ٬ ْف٦ٱب ـا د

( ٯياث٬٫  يٛي، ٦ٛب٪يسبر ثفٖيسأس يبثي)ْف٤ ٪هبـر ٬ اـق٦٭ـؼ سبييؽ ؼسشٟبٮ ٪هبـر  يبثي٪هبـر ٬ اـق ي٧ب٪ٛبـ ٦شًٱؽ اسز قجٕ ْف٦ٱبيد -35

 . ؽيز ٪٧بي٭سز غ٭ـر ٬ؾًياٖؽا٤ ٬ ْف٤ ٰب ـا دخكئيبر سبسيسبسي  يف ٬ ٪ٟٱؽاـيس٧ًٞكاـش ٪سجز ثٯ 

هبـر سفيًبً ٪سجز دي٧ب٪ٛبـ ٦شًٱؽ اسز قجٕ ٪هف ؼسشٟبٮ ٪ ا٢كا٦ي ٦ي ثبضؽ. ٪يك كيس سجفيسبغش٧ب٨ دفؼ اـائٯ غؽ٦بر ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ ثٯ -36

 خٱز س٧ًيف ٬ ٪ٟٱؽاـي ؼـ سبغش٧ب٨ دفؼيس سجفيك اٖؽا٤ ٪٧بيؽ.٦٭ـؼ ٪يبق  يسبسيسبس ييف٬ٰبثٯ ايكا٤ ٪

 .٬اٖى ؼـ ؼا٪طٟبٮ ثبضؽ فار ؼـ ٦ط١ ؼْشف غ٭ؼيس٧ً يؼـغ٭اسش يدبسػٟ٭ ثٯ س٩ٓ٣ ٰب 17 يا٢ 8اق سبيز ـ٬ق  ٧ب٪ٛبـ ٦شًٱؽ اسز ٰفيد -37
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 . ثبضؽ ضفٚز ٬ ؼسش٭ـار ؼسشٟبٮ ٪هبـرف سًٱؽار يٟي٬ دؽ ٰف ـ٬ق ثٯ ؼسشٟبٮ ٪هبـر ـخ٭و ٪٧٭ؼٮ ي٧ب٪ٛبـ ثبي٫ؽٮ دي٪٧ب  -38

سش٥ س٭غز ٬ سي يسش٥ ٞبقـسب٪يس يف ٬ ٪ٟٱؽاـييؽ٤ س٧ًث٣ًز ٖػ٭ـ دي٧ب٪ٛبـ ؼـ ، ٛٯ ثبثز ض٭ؼيؼـ غ٭ـس ياق ٞبقٞفْشٟ يز ٪بضي٦سئ٭٢ -39

 . ثبضؽ ي٧ب٪ٛبـ ٦يث٭ؼٮ ثف يٱؽٮ د ٬ ٞف٦بيص

 . ثبضؽ ي٧ب٪ٛبـ ٦ي٫ٯ س٧ب٦بً ثف يٱؽٮ دي٩ ق٦يق٤ ؼـ اٯ ٦ٛبسجبر الي٣ٚديٟيفي ٞبق ٬ ثفٔ، آة،  يٰطؽاـ ٖكً -40

 يؼ٬ـٮ ا يؽ ٰبيع ٬ ثبقؼيؽ ثٯ ٦٭ٖى ثب سطػيثبضؽ ثب يٚٯ ٧ٰ٭اـٮ ؼـ ؼسشفس دفس١٫ ضفٚز ٦ يي٬ ٦ط٣ٱب يي٧٭٦ يٯ ٪٭اٖػبر ٦ٛب٪ٱبي٣ٚ -41

ع ي. )سطػ٧ٯ غ٭اٰؽ ث٭ؼي٦ط٧٭٠ خف ،يي٩ ٦ٛب٪ٱبيـْى ٪ٗع ز٫ ي، ثفا٧ب٪ٛبـيس٭سف ٚبـْف٦ب ثٯ د ي٧ب٪ٛبـ ض١ ض٭ؼ ٬ اثالٌ ؼسش٭ـ ٚشجيد

 ( ثبضؽ ي٦ ٧ٯ ثب ؼسشٟبٮ ٪هبـريكا٨ خفي٦

 . ٯ ٞفؼؼيضؽٮ ٬ ض٫بس٫ب٦ٯ ٦فث٭ـ ثٯ ٚبـْف٦ب اـا يؽ ٦سش٫ؽسبقيثب ٬ دسز ٰبي ثفٔ سبر ٦٭س٭ـغب٪ٯ ٰبيٯ سأسي٣ٚ -42

ؼـ ٰف ، بثؽيؼـ ؼا٪طٟبٮ ضؿ٭ـ  ٪هبـر ؼسشٟبٮ١ ثب ٪هف ي٬ سًك يفاؼاـي٬ ؼـ غ٭ـر ٢ك٤٬ ؼـ سبيبر َ يؽ ؼـ سبيبر اؼاـي٫ؽٮ ضفٚز ثبي٪٧ب -43

 ؽ س٧ب٤ ٬ٖز ٫٦ه٭ـ ٞفؼؼ.ي٫ؽٮ ضفٚز ثبي٪٧ب غ٭ـر

ا٪دب٤ ضؽٮ ؾٚف ضؽٮ  يس ٰبيفار ٬ سف٬يٯ س٧ًيٚٯ ؼـ آ٨ ٣ٚ يض٫بس٫ب٦ٯ ٚب١٦ ٫ْ ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ ؼسشٟبٮ ٧ب٪ٛبـ ٦٭نّ اسز خٱز ٰفيد -44

 . ؽيٯ ٪٧بيثبضؽ ـا ثٯ ٚبـْف٦ب اـا

 . ثبضؽ ي٧ب٪ٛبـ ٪٧يسًٱؽار د ير ي٫٭ا٨ ٦ب٪ى اق اخفاي٬ آغف ٰٓشٯ ثٯ ٰ يالر ـس٧يسًك -45

ؽٮ يؽ ؼسشٟبٮ ٪هبـر ـسييٚٯ ثٯ سأؼا٪طٟبٮ  ي٦شطؽا٢ط١ٛ ٬ ٫٦بست ضئ٭٪بر اؼاـاثكاـ  ٬ خًجٯ ٬ ٚي٢ّجبس  ؽ ثبيٯ دفس١٫ ضفٚز ثبي٣ٚ -46

بٮ ٪هبـر ـسيؽٮ ثبضؽ اسشٓبؼٮ ٓز ضت ٦ي ثبيسشي اق ٢جبس ضجف٪ٝ ؼاـ ٚٯ ثٯ سبييؽ ؼسشٟي٧ٰس٫ي٩ ضبث٫ؽ. يؼـ ٦ط١ ٚبـ ضؿ٭ـ ثبضؽ، 

 قجٕ ـ٬ا٠ ٦ي ثبيسشي ا٪دب٤ دؿيفؼ. ، ؼسشٛص اي٫٧ي ٬ ٚٓص اي٫٧ي سً٭يؽ ٢جبسسب٦ي٩ ٬ ٪٧بيؽ. 

 يبق ٦ي٩ ٖفاـؼاؼ ٪يا٪دب٤ ا ي٬ ٰف آ٪سٯ ٚٯ ثفا ٬ ثبالثف ، ثي١ ٦ٛب٪يٛي، ٧ٚذفس٭ـ١ي، خفث٩ٗ آالر، ؼاـثسزي، ٦بضـ آالر٩ اثكايٯ ٬ سأ٦يسٱ -47

 ٯ آ٪ٱب ٪ػ٭اٰؽ ؼاضز. ي٪سجز ثٯ سٱ يسٟ٭٪ٯ سًٱؽي٪ٛبـ ث٭ؼٮ ٬ ٚبـْف٦ب ٧ٰبيثف يٱؽٮ د ثبضؽ

ز ٬ يفيثف ٦ؽ ي٦ج٫ ؼسشٟبٮ ٪هبـرٯ ٪هفار ٬ ؼسش٭ـار يثبضؽ ٬ ٣ٚ ي٦ ي٬ ٚبٰص ٦ػفِ ا٪فل ي٫ٯ سبقياغ٭٠ ثٱ ينّ ثٯ اخفا٧ب٪ٛبـ ٦٭يد -48

 ـا اخفا غ٭اٰؽ ٚفؼ. ي٫ٚشف٠ ا٪فل

  ؽ.٪ؼاؼ ـا ٪ؽاــفاز ٬ ضؿ٭ـ ؼـ ٦٭ؾ٭و ٖيٓز غ٭ؼ ضٕ ًْب٢يب٤ ضسبيز اق اس٧ 24ٓز ضت ثٯ ٦ؽر ضؽا١ٖ ي٪ٓفار ض -49

 ٫ٚشف٠ غب٦٭ضي زفاَٱبي ٚالسٱب ؼـ دبيب٨ ـ٬ق اق قفيٕ ٪يف٬ٰبي ضيٓز ضت ا٪دب٤ غ٭اٰؽ دؿيفْز. -50

٭خٯ دي٧ب٪ٛبـ ٦٭نّ اسز ؼـ غ٭ـر َيجز يب ٰف ٦٭ـؼي ثٯ ٰف يٙ اق ي٭ا١٦ غ٭ؼ ثٯ ٰف ٪ط٭ ٩ٛ٧٦ سًؽاؼ ٪يف٬ي ا٪سب٪ي ؾٚفضؽٮ ـا ثب س -51

ثٯ ق٦ب٨ ٰبي اـائٯ ضؽٮ سب٦ي٩ ٪٧بيؽ. ؼـ غ٭ـر َيجز ٪يف٬ٰبي ٦فث٭قٯ، ضفٚز دي٧ب٪ٛبـ ٦٭نّ اسز اق ٪يف٬ٰبي خبيٟكي٫ي ٚٯ ٦٭ـؼ 

 ثبضؽ اسشٓبؼٮ ٪٧بيؽ. سبييؽ ٪بنف ٖفاـؼاؼ ٦ي

 ـ سًيي٩ ٬ دفؼاغز ٪٧بيؽ.ٚبـ٫ٚب٨ غ٭ؼ ـا ثف اسبس ٖب٪٭٨ ٚبـ، ٦ؽـ٘ ٬ ٪٭و ٚب سز ٚٯ ثي٧ٯ، ٞف٬ٮ ٬ دبيٯ دفؼاغشيدي٧ب٪ٛبـ ٦شًٱؽ ا -52

دي٧ب٪ٛبـ ٦٭نّ اسز ؼـ ْػ١ سبثسشب٨ ديص ثي٫ي ٰبي الق٤ خٱز سف٬يس ؼٰي ثٱشف ٦٭س٭ـغب٪ٯ ٰبي ٬اٖى ؼـ ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ ثب س٭خٯ ثٯ   -53

يبق ضفايف آة ٬ ٰ٭ايي )ي٣ي ا٢ػػ٭ظ ثفاي ضص ٦بٰٯ ؼ٤٬ سب٠( ـا ؼـ ٪هف ٞفْشٯ ٬ سؽاثيف الق٤ ـا اق ثبثز غفيؽ سدٱيكار ؼـ غ٭ـر ٪

 ا٪ؽيطيؽٮ ٬ ثٯ ا٪دب٤ س٧ًيفار اسبسي اٖؽا٤ ٪٧بيؽ.  

 ٪ٟٱؽاـي ٬ س٧ًيفار ٣ٚيٯ سدٱيكار، غك٭ـ ٬ سيسش٥ ٰبي ٦فسجف ثب ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ ثٯ يٱؽٮ دي٧ب٪ٛبـ ٦ي ثبضؽ. -54

٫ْي ؼا٪طٟبٮ  ثٯ سطػيع ٚبـض٫بسب٨ ا٦٭ـ سدٱيكار ٦فسجف ثب ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ ٚٯ٬ يؽ٤ ٪ٟٱؽاـي اغ٭٢ي  ؼـ غ٭ـر ٰف ٞ٭٪ٯ آسيت، سػفيت -55

، ٪بضي اق ٖػ٭ـ دي٧ب٪ٛبـ ٬ ي٭ا١٦ آ٨ ؼـ اخفاي غطيص سًٱؽار ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ ضبغ١ ٞفؼؼ (غيطقببل اعتطاض اظ عطف پيوبًنبض)

  ٦ي ثبضؽ. اسطع ٍقت٦٭ـؼ ٬ اثفار ٪بضي اق آ٨ ؼـ ٦٭نّ ثٯ ـْى  پيوبًنبض ضاسب ٍ شرصب
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يط٫ٱبؼ ٖي٧ز ٪٭ضشٯ ض٭ؼ. ثفاي سًيي٩ ثف٪ؽٮ ٫٦بٖػٯ اـٖب٦ي ٚٯ ثٯ ضف٬ِ ـ٥ٖ ٖي٧ز ديط٫ٱبؼي ثفاي ١ٚ ٚبـ ثب يؽؼ ٬ ضف٬ِ ؼـ ثفٜ د -56

٧ز ي٩ ٖي. ؼـ ٦ٗب٤ سًبـؼ ثهطزٍز استغ٭اٰؽ ث٭ؼ ٬ ديط٫ٱبؼي ٚٯ ٖي٧ز ١ٚ آ٨ ثٯ ضف٬ِ ٪٭ضشٯ ٪طؽٮ ثبضؽ،  هالك عول٪٭ضشٯ ضؽٮ، 

 ،ر اغشالِ ٦يب٨ ٦ج٣ٍ يؽؼي ٬ ضف٬ْيفْز. ؼـغ٭ـٖفاـ غ٭اٰؽ ٞ يبثيبـ اـقي٧ز ثٯ ضف٬ِ ٦ًيثٯ ضف٬ِ، ٖ ي٧ز ايال٦يثٯ ـ٥ٖ ثب ٖ يايال٦

 ٦ال٘ ٖفاـ غ٭اٰؽ ٞفْز. موتطيي هبلغ ؼـ ٰف ضب٢ز
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٧ٰ٭اـٮ آ٦بؼٮ ثٛبـ، غطيص ٬ ٬ اغ١ ٚٯ ثٯ سبييؽ ؼسشٟبٮ ٪هبـر ـسيؽٮ ثبضؽ،  يقجٕ ٦بـ٘ ايال٦اثكاـ ٬ سدٱيكار ْ٭ٔ ٦ي ثبيسشي ٬سبي١،  *

 ٦٭خ٭ؼ ثبض٫ؽ.ؼـ ٦ط١ ٖفاـؼاؼ ٬  سب٥٢

اـ ٬ سدٱيكار ؼـ ـاسشبي اخفايي ٚفؼ٨ اثك ٤ ٚٓبِ ٬ يب ٪يبق ثٯ ٰف ٪٭وـ غ٭ـر يؽاثكاـ ٬ ٬سبي١ ْ٭ٔ ثٯ ي٫٭ا٨ ضؽا١ٖ ي٫٭ا٨ ضؽٮ اسز ٬ ؼ *

ثؽيٱي اسز ؼـ غ٭ـر يؽ٤ س٧ٛي٩ دي٧ب٪ٛبـ، ٚبـْف٦ب ـاسبً  آ٨ ٦ي ثبضؽ. ٖيؽ ٬ ضفـ يث دي٧ب٪ٛبـ ٣٦ك٤ ثٯ سب٦ي٩ ٬ سٱيٯ ،٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ

 ٭ؼ.اق دي٧ب٪ٛبـ ٚسف غ٭اٰؽ ٪٧ يؼـغؽ ثبالسف 15سدٱيكار ٦٭ـؼ ٪يبق ـا سب٦ي٩ ٬ ثب 
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  1ضُ فطم شوب 

      

 «1396سبل  ًبهِ شطمت زض هٌبقصِ اًتربة پيوبًنبض تعويطات ٍ ًگْساضي تأسيسبت ٍ اضائِ ذسهبت فٌي تقبضب»

 

                                 هبلي زاًشگبُ شْيس هسًي آشضببيجبى هعبًٍت هحتطم ازاضي ٍ

 

 ،احتطام ببسالم ٍ         

 

ؼـ غػ٭ظ ا٪شػبة دي٧ب٪ٛبـ س٧ًيفار ٬  ٪ٟٱؽاـي  هْس توسىآ٨ ؼا٪طٟبٮ ؼـ ـ٬ق٪ب٦ٯ  1395 /11/ 18يكّ ثٯ آٞٱي ٫٦بٖػٯ ٦٭ـظ     

 سأسيسبر ٬ اـائٯ غؽ٦بر ٫ْي  ثٯ اسشطؿبـ٦ي ـسب٪ؽ: 

ؼـ اي٩  ٦2ش٩ ْف٤ ٖفاـؼاؼ، س٭ؾيطبر ٪٧بي٫ؽٮ آ٨ ؼا٪طٟبٮ ؼـ خفيب٨ خ٣سٯ س٭خيٱي ٬ ثبقؼيؽ ضؿ٭ـي ٬ ضفايف ٦فٖ٭٤ ؼـ ْف٤ ض٧بـٮ  

 ؼٖز ٦٭ـؼ ٦كب٢ًٯ ٬ ثفـسي ٖفاـٞفْز.ضفٚز ثٯ 

٢ؿا ثب آٞبٰي ٚب١٦ اق ٦سئ٭٢يز ٰبي ٫ْي، ي٧٣ي، ٦ب٢ي، اؼاـي ٬ ضٗ٭ٖي ٦٭ؾ٭و ٫٦بٖػٯ ٬ ثب دؿيفش ضفايف ايال٦ي آ٨ ؼا٪طٟبٮ ٬ ثب سٗؽي٥  

 اي٩ ضفٚز ؼاـ٤.  ثٯ« ج»فاسبس ٖي٧ز ديط٫ٱبؼي ؼـ دبٚز سٗبؾبي ٬اٞؿاـي ا٦٭ـ ٦كث٭ـ ـا ث ٦2ؽاـ٘ ٦٭ـؼ ؼـغ٭اسز ؼـ ْف٤ ض٧بـٮ 

 

 

 بب آضظٍي تَفيق الْي                                                                                                                      

 

 ٫٦بٖػٯ ٞف:

 

 ضفٚز:   

 ٦ٱف                                                                                                                          

 غبضجب٨ ا٦ؿبء ٦دبق:

 

 ٪ب٤ ٬ ٪ب٤ غب٪٭اؼٞي:   

 ا٦ؿبء                س٧ز:                                                                                                

 ٪ب٤ ٬ ٪ب٤ غب٪٭اؼٞي:  

 ا٦ؿبء            س٧ز:                                                                                                    

 

           

 

 آؼـس:  

                                                                                                   

 ٚؽدسشي:

 

 س٩ٓ٣ س٧بس: 
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         2فطم شوبضُ 
 «1396سبل  شطايظ شطمت زض هٌبقصِ اًتربة پيوبًنبض تعويط ٍ ًگْساضي تأسيسبت ٍ اضائِ ذسهبت فٌي»

      «:الف» هحتَيبت پبمت  

٪كؼ ثب٪ٙ ؼا٪طٟبٮ ( 0509070008) ضسبة ض٧بـٮ ثٯ هيليَى تَهبى ٍ سِ ضيبل هعبزل سي 033، 000، 000/-٦ج٣ٍ ثٯ  ٬ يب س٭ؼيى ٪ٗؽي ؾ٧ب٪ز ٪ب٦ٯ يب ْيص ثب٪ٛي

ؼـ ٰف ٦فض٣ٯ ثٯ ٪ٓى  سدبـر ضًجٯ ٪يف٬ي ٰ٭ايي سجفيك، ثبثز سؿ٧ي٩ ضفٚز ؼـ ٫٦بٖػٯ ٚٯ ؼـ غ٭ـر ثف٪ؽٮ ضؽ٨ ٬ اسش٫ٛبِ اق ا٪ًٗبؼ ٖفاـؼاؼ يب اثجبر ْٗؽا٨ ضفايف

 ؼا٪طٟبٮ ؾجف ٦ي ٞفؼؼ.

 : ؼـ غ٭ـر اـائٯ ؾ٧ب٪ز ٪ب٦ٯ ثب٪ٛي، ق٦ب٨ ايشجبـ آ٨ ٪جبيؽ ٧ٚشف اق سٯ ٦بٮ ثبضؽ.تصمط

 «:ة » حتَيبت پبمت ه

 .اق ٦فاخى ؾيػالش يب ٪يف٬ ـسب٪ي سأسيسبر  5پبيِ سػ٭يفٞ٭اٰي غالضيز ؼـ  -1

 .A4ٮ قزبح ضؽٮ ؼـ ـ٬ق٪ب٦ٯ ـس٧ي ؼـ ا٪ؽاسػ٭يف آٞٱي سأسيس ضفٚز يب ٦ؤسسٯ  -2

 .A4سػ٭يف آغفي٩ سُييفار ٬ سػ٧ي٧بر ضفٚز يب ٦ؤسسٯ زبح ضؽٮ ؼـ ـ٬ق٪ب٦ٯ ـس٧ي ؼـ ا٪ؽاـٮ  -3

 .A4ض٫بس٫ب٦ٯ ٬ ٚبـر ٣٦ي غبضجب٨ ا٦ؿبء ٦دبق ضفٚز يب ٦ؤسسٯ ؼـ يٙ ثفٜ ؼـ ا٪ؽاـٮ سػ٭يف  -4

 اـائٯ سػ٭يف اسبس٫ب٦ٯ، ـق٦٬ٯ ٚبـي ٬ سػ٭يف ٣ٚيٯ ٖفاـؼاؼٰب ٬ ـؾبيز ٪ب٦ٯ ٰبي ٚبـْف٦بيب٨ ٖج٣ي ضفٚز ؼـ ٦٭ؾ٭و ٰبي ٦ش٫بست ثب ٖفاـؼاؼ. -5

 .ي ٰب، ٪ف٤ اْكاـ ٬ سػز اْكاـ ضفٚزاـائٯ ٢يسز س٭ا٪٫٧ؽيٱبي دفس٣٫ي، ٦بضي٩ آالر، ؼاـاي -6

 ٬ ضفايف غػ٭غي ٬ ٢يسز سدٱيكار ٬ اثكاـ ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ ٬ غ٭ـسد٣سٯ س٭خيٱي ٬ س٧ب٦ي اس٫بؼ ٫٦ؿ٥. هْط ٍ اهضبء شسُ 1٬2ْف٤ ٰبي  ض٧بـٮ  -7

ي اجطايي ٍ مپي ضضبيت مبضفطهب اظ عولنطز قطاضزاز هطبَعِ زض هَضَع تعويط ٍ ًگْساضي تبسيسبت زض زستگبُ ّب هيليبضز ضيبل 4حساقل اضائِ مپي قطاضزاز بِ هبلغ  -8

 .شطمت پيوبًنبض

 .الق٤ ثؿٚف اسز ؼـ غ٭ـسيٛٯ اس٫بؼ دبٚز ة ٚب١٦ ٪جبضؽ، دبٚز ج ٦ٓش٭ش ٪ٟفؼيؽٮ ٬  ٦ؽاـ٘ ٬ ٦سش٫ؽار، يي٫بً ثٯ ضفٚز ٦فث٭قٯ ي٭ؼر غ٭اٰؽ ضؽ

 :«ج»هحتَيبت پبمت 

 غٓطٯ اي( ثب غ٭ؼٚبـ آثي ٬ ثؽ٨٬ ٥٣ٖ غ٭ـؼٞي. 5ٖفاـؼاؼ ) س٧ٛي١ ٬ ا٦ؿبء ٬ ٦ٱفضؽٮ س٧ب٤ غٓطبر ْف٤     

٧ٚشفي٩ يؽؼ ٦ال٘ ٖفاـ غ٭اٰؽ ، ر اغشالِ ٦يب٨ ٦ج٣ٍ يؽؼي ٬ ضف٬ْيؼـغ٭ـفاـؼاؼ ثب س٧ب٤ ضف٬ِ ٪٭ضشٯ ض٭ؼ. : ٖي٧ز ٰبي ديط٫ٱبؼي ضش٧بًً ؼـ ْف٤ ٖتصمطهْن

 .ٞفْز

 تَضيحبت: 

 ٣ٕ ٬ ٦طف٬ـ ثٯ ضفايف ؼيٟفي ثبضؽ ؼـ ٫٦بٖػٯ ضفٚز ؼاؼٮ ٪٧ي ض٭ؼ.٦شٗبؾي ٚٯ ٦ؽاـ٘ اـسب٢ي ا٬ ٪بٖع يب ٦ػؽ٬ش يب ٦ً -1

 ـ ٫ْي ؼا٪طٟبٮ ضؿ٭ـ ؼاضشٯ ثبضيؽ.ؼـ ؼْشف ا٦٭ 7/12/5139ضٍظ شٌبِ هَضخ  10خٱز ضفٚز ؼـ خ٣سٯ س٭خيٱي ٬ ثبقؼيؽ اق ٦ط١ ٦٭ؾ٭و ٖفاـؼاؼ ـأس سبيز  -2

ٖفاـ ؼاؼٮ ض٭ؼ،  پبمت ة٣سٯ خك٬ اس٫بؼ ٫٦بْػٯ ث٭ؼٮ ٬ ٦ي ثبيسشي دس اق ٦ٱف ٬ ا٦ؿب ؼـ ضفٚز ؼـ خ٣سٯ س٭خيٱي ا٢كا٦ي ث٭ؼٮ ٬ ٦سش٫ؽار اـائٯ ضؽٮ ؼـ اي٩ خ

 ٫ؽ ضٕ ضفٚز ؼـ ٫٦بٖػٯ ـا ٪ؽاـ٪ؽ.اضػبغي ٚٯ ؼـ خ٣سٯ ضفٚز ٪٧٫٭ؼٮ ثبض

 ٦ي ثبضؽ.  10/12/5139ضٍظ سِ شٌبِ هَضخ  10/ 30 آغفي٩ ٦ٱ٣ز سط٭ي١ دبٚز ثٯ ؼثيفغب٪ٯ ٦فٚكي ؼا٪طٟبٮ سب سبيز -3

 ٯ سٗبؾب يب سٗبؾب ٰبيي ٚٯ دس اق ٦٭يؽ ٦ٗفـ ٬اغ١ ٞفؼؼ سفسيت اثف ؼاؼٮ ٪ػ٭اٰؽ ضؽ. : ثتَجِ

ؼـ س٧ب٤ يب ٰف يٙ اق  ٦شٗبؾي ٦شًٱؽ اسز ٰف٦٭ٖى ٚٯ ؼا٪طٟبٮ ثػ٭اٰؽ اغ١ اس٫بؼ ٦ؿٚ٭ـ ؼـ ٦طش٭يبر دبٚز ة ـا اـائٯ ٪٧بيؽ ٬ ؼـغ٭ـر يؽ٤ اـائٯ يب ٰفٞ٭٪ٯ ايفاؼ -4

 ا٪طٟبٮ ؾجف ٬ ٦كبثٕ ٦ٗفـار اٖؽا٤ غ٭اٰؽ ضؽ.آ٪ٱب ؾ٧ب٪ز ٪ب٦ٯ ضفٚز ثٯ ٪ٓى ؼ

 (.6139)هٌبقصِ تأسيسبت   ـا ثسسجب٪يؽ ٬ ـ٬ي آ٨ ٪٭ضشٯ ض٭ؼ ـا ؼـ يٙ  دبٚز ٞؿاضشٯ ٬ ؼـة آ٨« ج»٬ « ة»،« ا٢ّ»دبٚز ٰبي  -5

ب٢ي ؼا٪طٟبٮ سطٛي١ غ٭اٰؽ ضؽ ٬ ٪٧بي٫ؽٮ ؼـ ٦ط١ ؼْشف ٦ًب٨٬ اؼاـي ٦ 11سبيز  10/12/5139سِ شٌبِ هَضخ خ٣سٯ ثفـسي ديط٫ٱبؼٰبي ضفٚز ٫٫ٚؽٞب٨ ـ٬ق  -6

 ضفٚز ٫٫ٚؽٞب٨ ضبئك ضفايف ضؽٮ، ٦ي س٭ا٪٫ؽ ْٗف ؼـ ٦فض٣ٯ ٖفائز ٖي٧ز ٰبي ديط٫ٱبؼي ثب اـائٯ ٦ًفْي ٪ب٦ٯ ؼـ خ٣سٯ ضؿ٭ـ ؼاضشٯ ثبض٫ؽ.

ٞطبيي ٪طؽٮ ٬ ثٯ ضفٚز ٫٫ٚؽٞب٨ ٦فث٭قٯ ي٭ؼر دس اق ٞطبيص دبٚبر ة ٬ ؼـ غ٭ـر يؽ٤ اضفاق ضفايف ٬ ـق٦٬ٯ ٫٦بست، دبٚبر ج ضفٚشٱبي يؽ٤ اضفاق ضؽٮ ثبق -7

 غ٭اٰؽ ضؽ ٬ ضفٚز ٫٫ٚؽٞب٨ ضٕ ٰير ٞ٭٪ٯ ايشفاؾي ـا ٪ػ٭ا٫ٰؽ ؼاضز. 

 ؼا٪طٟبٮ ؼـ ـؼ يب ٖج٭٠ ٰف يٙ اق ديط٫ٱبؼٰب ٦ػشبـ غ٭اٰؽ ث٭ؼ. -7

٪سجز ثٯ دفؼاغز آ٨ اٖؽا٤ ٪٧بيؽ ؼـ َيف اي٩  پٌج ضٍظنفِ ٦ؽر ٰكي٫ٯ ا٪شطبـ آٞٱي ٫٦بٖػٯ ثفاثف ْبٚش٭ـ ثٯ يٱؽٮ ثف٪ؽٮ ٫٦بٖػٯ غ٭اٰؽ ث٭ؼ ٬ ثف٪ؽٮ ٫٦بٖػٯ ثبيؽ  -8

 آ٨ اق ا٢٬ي٩ ؼـيبْشي ثف٪ؽٮ ٚسفغ٭اٰؽ ضؽ. ( بطابط5/1يل ٍ ًين )غ٭ـر 

 ثبضؽ ٫٦بٖػٯ سدؽيؽ غ٭اٰؽ ضؽ. هَضز 3موتط اظؼـ غ٭ـسي ٚٯ سًؽاؼ ديط٫ٱبؼٰبي ـسيؽٮ  -9

 ثفـسي ٞفؼيؽ ٬ ٦٭ـؼ ٖج٭٠ ٬ دؿيفش ٦ي ثبضؽ.ضفايف ٬ س٭ؾيطبر ْ٭ٔ ا٢ؿٚف ثٯ ؼٖز ٦كب٢ًٯ ٬             

 

 سوت:                                            هْط ٍ اهضبء                                ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي:                                           ًبم شطمت:     
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 «حَيل ٍ ثبت اسٌبز شطمت زض هٌبقصِبطه ت»                                              

                           «396 اًتربة پيوبًنبض تعويط ٍ ًگْساضي تأسيسبت  ٍ اضائِ ذسهبت فٌي»                            

 

 ٦ًب٬٪ز ٦طشف٤ اؼاـي ٬ ٦ب٢ي ؼا٪طٟبٮ 

 ثبسال٤ ٬ اضشفا٤؛ 

ؼـ غػ٭ظ ا٪شػبة دي٧ب٪ٛبـ س٧ًيف ٬ ٪ٟٱؽاـي  هْس توسىآ٨ ؼا٪طٟبٮ ؼـ ـ٬ق٪ب٦ٯ  9513 /11/ 18هٌبقصِ هَضخ يكّ ثٯ آٞٱي      

ؼا٪طٟبٮ ثٯ دي٭سز يٙ قُفي دبٚز ضب٬ي  اس٫بؼ ٦فث٭ـ ثٯ ٫٦بٖػٯ ٚٯ ؼـضفٚز  1396سأسيسبر ٬ اـائٯ غؽ٦بر ٫ْي

 اسز، اـسب٠ ٦ي ٞفؼؼ.......................................................................... س٧ٛي١ ضؽٮ 

 غ٭اٰط٫٧ؽ اسز اق ٪شيدٯ اي٩ ضفٚز ـا ٦ك٣ى ؼاـ٪ؽ.

                                                                                         

 آضظٍي تَفيق الْي بب                                                                                

 

 ضفٚز ........................................................................

 ٪ب٤ ٬ ٪ب٤ غب٪٭اؼٞي ........................................................................

 س٧ز ........................................................................

 ا٦ؿبء ٬ ٦ٱف          

 

 

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................

................ 

 

 «َاّي تحَيل اسٌبز شطمت زض هٌبقصِگ»

  «1396)اًتربة پيوبًنبض تعويط ٍ ًگْساضي تأسيسبت ٍ اضائِ ذسهبت فٌي» 

 

ؽٞي آٖبي/غب٪٥ ..................................... ثؽي٫٭سي٣ٯ ٞ٭اٰي ٦ي ض٭ؼ : اس٫بؼ ٦ؿٚ٭ـ س٭سف ضفٚز ................................................................. ثٯ ٪٧بي٫

ٚكي ؼا٪طٟبٮ ٞفؼيؽ ٬ ؼـ يٙ قُفي دبٚز سف ثسشٯ ٬ ال٘ ٬ ٦ٱف ضؽٮ ؼـ سبيز ............. ـ٬ق ............. ٦٭ـظ ...................... سط٭ي١ ؼثيفغب٪ٯ ٦ف

 سطز ض٧بـٮ .............................. ثٯ ثجز ـسيؽٮ اسز.

 

 

 

 هسئَل زبيطذبًِ هطمعي زاًشگبُ

 اهضبء ٍ هْط زبيطذبًِ                                                                                                                                                

 

 

 


