متن كامل قانون اصالح الگوي مصرف انرژي

تا اتالك ٍاٝ 75 ٟ٤١از٥اي انالح ا٤ٖٙي ٝهطه ا١طغي ،ؾياؾتٖصاضي ترف ا١طغي ّك٤ض ت ٦ق٤ضاي
فاٙي ا١طغي ٣إصاض قس تا اتالك ٍاٝ 75 ٟ٤١از٥اي انالح ا٤ٖٙي ٝهطه ا١طغي ،ؾياؾتٖصاضي زض ترف
ا١طغي ّك٤ض اظ ر ٦ٚٞا١طغي ٧اي  ٣ ٤١ت٨ي٦٢ؾاظي تٙ٤يس ٝ ٣هطه ا٤١اؿ حا٧ ٘ٝاي ا١طغي ىَظ تطف٨س٥
ق٤ضايفاٙي ا١طغي اؾت  ٣ؾاذتاض ق٤ضايفاٙي ا١طغي تط اي ٠اؾاؼ تايس انالح ق٤ز .
تط اؾاؼ ايٍ ٠ا ،ٟ٤١ؾياؾت ٕصاضي زض ترف ا١طغي ّك٤ض اظ ر ٦ٚٞا١طغي ٧اي  ٣ ٤١ت٨ي٦٢ؾاظي تٙ٤يس
ٝ ٣هطه ا٤١اؿ حا٧ ٘ٝاي ا١طغي ىَظ تط ف٨س ٥ق٤ضاي فاٙي ا١طغي اؾت  ٣ؾاذتاض ق٤ضاي فاٙي ا١طغي
تايس ت٦١٤ٕ٦اي انالح ق٤ز ّ ٦اْٝا ٟحض٤ض ٢ٝؾ ٜعطه ٧اي فطض ٣ ٦تَاضاي ا١طغي زض رٚؿات ق٤ضا ٣
ؾياؾتٖصاضي ٝكتطُ آ٨١ا زض ترف ا١طغي ىطا ٜ٧ق٤ز.
ٞ٧چ٢ي٣ ٠ظاضترا٧٦١اي ١يط١ ،٣يتّ ،كا٣ضظي  ٣ن٢ايـ ٝ ٣قاز٤ٝ ٟؽي٢س ّٚي ٦ى٢ا٣ضي٨اي ٤ٝضز١ياظ
ح٤ظ ٥ترههي تطاي فطضٝ ٣ ٦هطه ا١طغي زض تيؿت ؾاٗ آي٢س ٥ضا زض حيغ ٦ترههي ذ٤ز ق٢اؾايي
 ٣ت٨ٞيس ّ٢٢س  ٣اْٝا ٟعطاحي  ٣ت٨ث٤ز آ٨١ا تطاي تّ٦اضٕيطي ت٤ؾظ ؾاظ١سٕا ٣ ٟتٙ٤يسّ٢٢سٕا ٟزاذٚي
ضا ىطاٞ١ ٜ٧اي٢س.
ت٢اتطايٕ ٠عاضـٝ ،تّ ٠اٍ ٘ٝا ٟ٤١انالح ا٤ٖٙي ٝهطه ا١طغي ت ٦قطح ظيط اؾت:
ىه٘ اّٚ :ٗ٣يات  ٣تقاضيو
ٝاز1٥ـ ّاضتطز ا٤١اؿ ا١طغي٨ايي ّ ٦زض ّك٤ض تٙ٤يس٣ ،اضز ٝ ٣هطه ٝيق٤ز ،ت٦١٤ٕ ٦اي ّ ٦تسّ ٟ٣اؾت٠
اظ ؾغح تٙ٤يس ٚٝي  ٣ضىا ٥ارتٞافي ،اظ اتاله ا١طغي اظ َ١غ ٦تٙ٤يس تا پاياٝ ٟهطه رٕ٤ٚيطي ٞ١ايس ٣
اىعايف تاظز٧ي  ٣ت٨ط٣٥ضي ،اؾتياز ٥اٍتهازي اظ ا١طغي ،ت٨ط٥تطزاضي ت٨تط ِّٞ ،ت ٦ت٤ؾق ٦پايساض ٣
حياؽت اظ ٝحيظظيؿت ضا تافج ق٤ز ،تطاؾاؼ ايٍ ٠اٝ ٟ٤١سيطيت  ٣ت٨ي٦٢ؾاظي ٝيٕطزز .
ٝاز2٥ـ زض ايٍ ٠ا ٟ٤١انغالحات تّ٦اض ضىت ٦زض ٝقا١ي ٝكط٣ح ظيط تّ٦اض تطزٝ ٥يق٤ز:
اٙو ـ تاظياىت ا١طغي :ت٨طٕ٥يطي اظ ا١طغي٨اي اتالىي زض ؾاٝا٧٦١اي ٝهطهّ٢٢س ٥ا١طغي ،ت٦ع٤ضي ّ٦
تافج اىعايف تاظز٧ي ّٚي ا١طغي ٕطزز .

ب ـ تطچؿة ٝهطه ا١طغي :نيح ٦حا٣ي اعالفات ٝطت٤ط تٝ ٦قياض٧ا ٝ ٣كرهات ى٢ي اظ ٍثي٘ َٝساض
ٝهطه  ٣يا تاظز ٥ا١طغي زض ٧ط ّاالي ا١طغيتط َٝ ٣ايؿ ٦آ ٟتا ٝقياض٧اي ٝه٤ب اؾت ٍّ ٦ات٘ ١هة تط
ض٣ي ّاال٧ا تاقس .
ج ـ تز٨يعات ٝهطه ّ٢٢س ٥ا١طغي٣ :ؾاي٘ٝ ،اقي٠آالت ّ ٣اال٧اي ٝهطهّ٢٢س ٥حا٧ ٘ٝاي ا١طغي يا
تثسيّ٘٢٢س ٥ا١طغي ّ ٦زض ترك٨اي ٝرتٚو اف ٜاظ ن٢قتّ ،كا٣ضظي ،تزاضي ،ذاٖ١ي ،حَ٘١ ٣ ٘ٞ
فٝ٤ٞي ١ ٣ؾايط آ٨١ا اؾتيازٝ ٥يق٤ز.
ت ـ ت٤ضتي٧٠اي ا١ثؿاعي :تز٨يعاتي اؾت ّ ٦ت٦راي ىكاضقْ١ ٠هة ٝيق٤ز  ٣اظ ا١طغي حان٘ اظ
تيا٣ت ىكاض ٕاظ عثيقي قثْ٧٦اي ٕاظضؾا١ي اؾتياز ٣ ٥آ ٟضا تثسي٘ ت ٦تطً ٝيّ٢س.
ث ـ تٙ٤يس ٞ٧عٝا ٟتطً  ٣حطاضت :ى٢ا٣ضي ٣يػ٥اي ّ ٦زض آ ٟتٚيات حطاضتي ١اقي اظ تثسي٘ ؾ٤ذت ت٦
ا١طغي ْٝا١يْي يا اْٙتطيْي ،تاظياىت قس ٣ ٥تٝ ٦هطه حطاضتي ٝطاّع ن٢قتي ،تزاضيٝ ،ؿْ١٤ي،
ّكا٣ضظي  ٣فٝ٤ٞي ٝيضؾس  ٣زض احط آ ٟتاظز٧ي ّ٘ ؾاٝا ٦١تَٝ ٦ساض ٍات٘ ٝالحؾ٦اي اىعايف ٝيياتس.
د ـ تٙ٤يس ٞ٧عٝا ٟپطاّ٢س ٥تطً  ٣حطاضت :ض٣قي ّ ٦زض آ ٟتات٤ر ٦ت ٦ت٤ؾقٙ٤ٝ ٦س٧اي َٝياؼ ّ٤چِ،
ٞ٧عٝا ٟتطً  ٣حطاضت زض ٝح٘ ٝهطه تٙ٤يس ٝيق٤ز  ٣تس١ ٟ٣ياظ ت ٦ا١تَاٗ ،حطاضت تٙ٤يس قس ٥ت٦
ٝهطه ٝيضؾس.
س ـ حا٧ ٘ٝاي ا١طغي٤ٝ :از  ٣ف٢انط عثيقي اف ٜاظ ىؿيٚي  ٣ميطىؿيٚي يا ىطآ٣ضز٧٥اي آ٨١ا ٝا٢١س
١يتذا ،ٛىطآ٣ضز٧٥اي ١يتيٕ ،اظعثيقي ،ظماٗؾ٢ٝ ٣ ٔ٢اتـ تزسيس ق١٤س ٥ا١طغي ٍّ ٦اتٚيت
ا١طغيظايي زاض١س ٝ ٣يت٤ا ٟتا ا١زا ٛفٚٞيات ذاني ،اظ ا١طغي ٨١يت ٦زض آ٨١ا ت ٦ن٤ضت٨اي ٝرتٚو
اؾتياز٤ٞ١ ٥ز.
ح ـ ح َ٘١ ٣ ٘ٞتطّيثي :اتهاٗ ؾاٝا٧٦١اي ٝرتٚو رات٦رايي ٝؿاىط  ٣حّ ٘ٞاال ت١ ٦ح٤ي ّ ٦قي٥٤
ح َ٘١ ٣ ٘ٞت ٦ن٤ضت ت٨ي ٦٢تنييط ياتس.
خ ـ ح٤٧ َ٘١ ٣ ٘ٞق٢ٞس :ى٢ا٣ضي٨اي پيكطىت ٦اْٙتط١٣يْيٝ ،راتطاتي  ٣اعالفاتي زض ٣ؾاي٘ َٚ١ي٣ ٦
ظيطؾاذت٨اي ح ٦ّ َ٘١ ٣ ٘ٞتّ٦اضٕيطي آ٨١ا ٤ٝرة اىعايف اي٢ٞي ،ت٨ط٣٥ضي ،تؿ٨ي٘ زض ضىت  ٣آٝس ٣
ّا٧ف تطاّ ٜتطاىيْي ٝيٕطزز .

ز ـ ؾاذتٞا ٟؾثع :ت ٦ؾاذتٞا١ي اعالً ٝيق٤ز ّ ٦ض٤اتظ ذال ْٝاٟياتي ،عطاحي ؾاٝا٧٦١اي
ؾاذت ،ارطاء٨ٖ١ ،ساضي ،ت٨ط٥تطزاضي  ٣تاظياىت زض آ ٟت٢ٝ٦ؾ٤ض آؾيةضؾا١ي ٧طچّٞ ٦تط ت ٦عثيقت ٣
تقا ٘ٝتا ٝحيظ پيطا١٤ٝي ضفايت ٝيق٤ز.
ش ـ ؾاذتٞا٣ ٣ ٟاحس ن٢قتي ٧سه :ؾاذتٞا٣ ٣ ٟاحسي ن٢قتي ّٝ ٦كَٝ ٗ٤ٞطضات ٝسيطيت ا١طغي
اؾت.
ضـ ؾاٝاٝ ٦١هطهّ٢٢س ٥ا١طغيٝ :ز٤ٞف٦اي اظ تز٨يعات  ٣ىطآي٢س٧اي تٙ٤يسي ،ذسٝاتي ،ن٢قتي ٣
ٝا٢١س آ ٟاؾت ّ ٦زض آ ٟا١طغيٝ ،هطه ،تثسي٘  ٣يا ٢ٝتَ٘ ٝيق٤ز.
ظـ ؾ٤ذت٤ٝ :ازي ٍّ ٦اتٚيت احتطاً زاض١س؛ ٝا٢١س ١يت ذا ،ٛىطآ٣ضز٧٥اي ١يتي ٕ ٣اظ عثيقي،
ظماٗؾ ٣ ٔ٢ظماٗ چ٤ب .ؾ٤ذت ٧ؿت٦اي ٝك ٗ٤ٞاي ٠تقطيو ١يؿت.
غـ قطّت تاظضؾي ى٢ي ا١طغي :قطّتي اظ ٤١ؿ ذسٝات ٢٨ٝسؾي  ٣تأييس نالحيتقس٤ٝ ٦ّ ٥ؽو ت٦
تطضؾي  ٣ا١ساظٕ٥يطي ٝقياض ٝهطه ا١طغي زض ٣احس٧اي ن٢قتي  ٣تغثيٌ آ ٟتا ٝقياض٧اي تقيي ٠قس ٥زض
اؾتا١ساضز٧اي ٝطت٤ع ٦اؾت.
ؼ ـ قطّت ذسٝات ا١طغي :قطّتي اظ ٤١ؿ ذسٝاتي ٢٨ٝ ٣سؾي اؾت ّ ٦زض ّٚي ٦ترك٨اي
ٝهطهّ٢٢س ٥ا١طغي ،پط٣غ٧٥اي ٝطتثظ تا ت٨ث٤ز ّاضآيي ا١طغي ضا عطاحي ،ارطاء  ٣تأٝيٝ ٠اٙي ٝيّ٢س.
اي ٠قطّت تا تضٞي ٠حه ٗ٤ؾغح ٝكرهي اظ ّاضآيي ا١طغي ،تٞاٝ ٛراعطات پط٣غ ٥ضا تط ف٨س٥
ٝيٕيطز ٧ ٣عي ٣ ٦٢ؾ٤ز ذ٤ز ضا اظ ٝح٘ نطى٦ر٤يي ا١طغي تأٝيٝ ٠يّ٢س.
ـ ـ ق٢اؾ٢ا ٦ٝنطى٦ر٤يي ا١طغي :ىطٕ ٛعاضقي اظ ٝيعا١ ٣ ٟح ٥٤نطى٦ر٤يي ا١طغي ٣احس٧ا ٣
ؾاٝا٧٦١ا  ٣ىطآي٢س٧اي يِ ٣احس ن٢قتي اؾت ّ٤ٝ ٦اضز  ٣اٍال ٛآ ٟعثٌ ترك٢ا٧٦ٝا  ٣آيي١٠ا٧٦ٝا
ٝكرم ذ٤ا٧س قس.
ل ـ ض٤اتظ تطتط ٝسيطيت ٝهطه ا١طغيٝ :ز٤ٞفٝ ٦كرهات ى٢ي ٝطت٤ط تٝ ٦هطه ا١طغي اؾت ّ ٦زض
تطٕيط١سّ ٥يييتي تاالتط ١ؿثت ت ٦اؾتا١ساضز ٝ ٣تضٝ ٠ٞهطه ّٞتط ١ؿثت ت ٦حس تقيي ٠قس ٥تطاي
افٞاٗ تك٤يَ٨اي ٣يػ ٥زض ٝقياض٧ا ٝ ٣كرهات ى٢ي ٝهطه ا١طغي تط عثٌ آيي١٠ا٧٦ٝاي ٝطت٤ط ت٦
ض٤اتظ ٍا١٤١ي اؾتا١ساضز ٝهطه ا١طغي تاقس.

و ـ ىطآي٢س ٝهطهّ٢٢س ٥ا١طغيٝ :ز٤ٞف ٦فٚٞياتي اؾت ّ ٦ت ٦تٙ٤يس يا تثسي٘ يِ ّاال  ٣يا اضائ٦
ذسٝات ٝكرهي ٢ٝزط  ٣عي اي ٠فٚٞيات ،حا٧ ٘ٝاي ا١طغي ٝهطه ٕطزز.
ط ـ ٍيٞت ميطياضا٦١اي تطًٍ :يٞتي ّ٧ ٦ط ؾا ٦ٙت٤ؾظ ٧يأت ٣ظيطا ٟتقييٝ ٠يق٤ز.
ػ ـ ٍيٞت ميطياضا٦١اي ىطآ٣ضز٧٥اي ١يتيٍ :يٞتي ٝقازٗ ت٨اي فطض ٦ىطآ٣ضز٧٥اي ١يتي زض ذٚيذ
ىاضؼ اؾت.
ؿ ـ ٍيٞت ميطياضا٦١اي ٕاظٍ :يٞتي ٝقازٗ ت٨اي پاي ٦نازضاتي ٕاظ اؾت.
ك ـ ّاضتطا ٟا١طغيّٚ :ي ٦اقرال حَيَي  ٣حٍَ٤ي ترك٨اي زٙ٣تي  ٣ميطزٙ٣تي قا ٘ٝتٙ٤يسّ٢٢سٕا،ٟ
ىط٣ق٢سٕاٝ ،ٟهطهّ٢٢سٕا ٟا١طغي  ٣تز٨يعات  ٣ىطآي٢س٧اي ا١طغيتط اف ٜاظ ايٝ ٦ّ٠هطهّ٢٢س ٥يا
تٙ٤يسّ٢٢سٝ ٥ؿتَي ٜحا٧ ٘ٝاي ا١طغي تاق٢س  ٣يا تط آ ٟتأحيط تٖصاض١س.
ه ـ ٕطٝايف  ٣ؾطٝايف ١احي٦اي :ت٤ظيـ ا١طغي حطاضتي  ٣تط٣زتي اظ يِ ٢ٝثـ ٝطّعي تثسي٘ ا١طغي
ت٦ع٤ضي ّ١ ٦ياظ٧اي ٕطٝايكي  ٣ؾطٝايكي زض يِ ١احي ٦تأٝي ٠ق٤ز.
ً ـ ٝسيطيت تاضٝ :ز٤ٞفٝ ٦غاٙقات  ٣ىقاٙيت٨اي ٢٨ٝسؾي ٝ ٣سيطيتي ّ٢ٝ ٦زط تّ ٦ا٧ف ٝهطه ا١طغي
زض ٝحس٣ز ٥ظٝا١ي ا٣د ٝهطه يا ا١تَاٗ  ٣ت٤ظيـ آ ٟت ٦ؾايط ؾافات يا ىهٝ ٗ٤يق٤ز ٢ٝ ٣ح٢ي تاض ضا
٤ٞ٧اض ٝيّ٢س.
ُ ـ ٝهطه ا١طغيّ :اضتطز ا١طغي تطاي اي ٦ّ٠ا١طغي حا٤١ي ٦يا ٝحه ٣ ٗ٤ذسٝات تٙ٤يس ق٤ز.
ٓ ـ ٝهطه ٣يػ ٥ا ١طغيٝ :يعا١ي اظ ا١طغي اؾت ّ ٦ت ٦اظاء يِ ٣احس تٙ٤يس  ٣اضظـ اٍتهازي آٝ ٟهطه
ٝيق٤ز  ٣اي٣ ٠اغ ٥تطاي ّ٘ اٍتهاز ّك٤ض ،يِ ترف  ٣يا ارعاء آ ٟتّ ٦اض ٝيض٣ز.
ٗ ـ ٝقياض٧ا ٝ ٣كرهات ى٢ي :اؾتا١ساضز ٝهطه ،تاظزٝ ٣ ٥هطه ٣يػ ٥ا١طغي  ٣ؾايط ٣يػٕي٨اي ى٢ي زض
ّٚي ٦تز٨يعات ،ىطآي٢س٧ا  ٣ؾاٝا٧٦١اي ا١طغيتط ّ ٦ت١٦ح٤ي تا ٝهطه ا١طغي ٝطتثظ اؾت.
 ٛـ ٞٝيعي ا١طغيٝ :ز٤ٞفٝ ٦غاٙقات  ٣ىقاٙيت٨اي ى٢ي  ٣اٍتهازي ّ٢ٝ ٦زط ت ٦ق٢اذت  ٣اضظياتي ١ح٥٤
ٝ ٣يعاٝ ٣ ٟح٘ ٝهطه حا٧ ٘ٝاي ا١طغي ،تٚيات ا١طغي  ٣ف٤اٝ ٘ٝؤحط زض آٝ ٟيق٤ز ٤ٝ ٣رة اضائ٦

قي ٥٤اضتَاء ؾغح تاظز٧ي ٝهطه حا٧ ٘ٝاي ا١طغي  ٣ض٣ق٨اي افٞاٗ ٝسيطيت ا١طغي زض ّاضذا٧٦١ا،
ٝاقي٠آالت ،تز٨يعات ،ىطآي٢س٧اي ن٢قتي  ٣ؾاذتٞا٨١ا ٝيٕطزز.
 ٟـ ٣احس ٝسيطيت ا١طغي٣ :احسي زض ٝؤؾؿات ن٢قتي اؾت ّٝ ٦ز٤ٞف ٦فٚٞياتي قا ٘ٝق٢اذت
ٝيعا١ ٣ ٟحٝ ٥٤هطه حا٧ ٘ٝاي ا١طغي ،حثت اعالفات ٝطت٤ط  ٣تقيي ٣ ٠ارطاي ضاْ٧اض٧اي الظ ٛر٨ت
ّاضتطز ت٨ي ٦٢ا١طغي ضا تطف٨س ٥زاضز.
تثهط ٥ـ ٍيٞت ميطياضا٦١اي تطً ،ىطآ٣ضز٧٥اي ١يتي ٕ ٣اظ تاتـ اىعايف  ٣يا ّا٧ف ٍيٞت٨اي ٤ٝض٤ؿ
ت٢س٧اي« ط» « ،ػ»  «٣ؿ» ايٝ ٠از ٥اؾت.
ىه٘ ز :ٛ٣ؾياؾت ٧ا  ٣ذظ ٝكي٧اي اؾاؾي
ٝاز3٥ـ تقيي ،٠انالح  ٣تاظٖ١طي ذظٝكي٧اي اؾاؾي زض ٤ٝضز ٧ط ّسا ٛاظ ح٤ظ٧٥اي ٝهطه  ٣تٙ٤يس
ا١طغي ت٤ؾظ ّاضٕط٧٣ي ٝتكْ٘ اظ ٣ظضاء ١يط١ ٣ ٣يت ٝ ٣قا ٟ٣تط١ا٦ٝضيعي ١ ٣ؾاضت ضا٧ثطزي ضييؽ
ر٤٨ٞض ا١زاٝ ٛيق٤ز.
ٝاز4٥ـ ضاْ٧اض٧اي ارطائي ٢ٝاؾة ت٢ٝ٦ؾ٤ض حٞايت  ٣تك٤يٌ تطاي اضتَاء ١ؾا ٛتحَيٌ  ٣ت٤ؾق ٦زضتاض٥
ى٢ا٣ضي٧اي رسيس اظعطيٌ تأٝي ٠افتثاضات تحَيَاتي ٤ٝضز١ياظ تا ٝطح ٦ٚؾاذت  ٣ ٦١٤ٞ١تزاضيؾاظي،
ت٤ؾظ ٣ظاضترا٧٦١اي ١يت ١ ٣يط ٣زض ٍاٙة ت٤زر ٦ؾ٤٢اتي تس٣ي ٣ ٠ت٦ته٤ية ٧يأت ٣ظيطاٝ ٟيضؾس.
ىه٘ ؾ :ٛ٤ؾاذتاض  ٣تكْيالت
ٝاز 5٥ـ ؾياؾتٖصاضي زض ترف ا١طغي ّك٤ض اظ ر ٦ٚٞا١طغي٨اي  ٣ ٤١ت٨ي٦٢ؾاظي تٙ٤يس ٝ ٣هطه ا٤١اؿ
حا٧ ٘ٝاي ا١طغي ىَظ تطف٨س ٥ق٤ضايفاٙي ا١طغي اؾت.
تثهط ٥ـ ؾاذتاض ق٤ضايفاٙي ا١طغي تايس ت٦١٤ٕ٦اي انالح ق٤ز ّ ٦اْٝا ٟحض٤ض ٢ٝؾ ٜعطه ٧اي
فطض ٣ ٦تَاضاي ا١طغي زض رٚؿات ق٤ضا  ٣ؾياؾتٖصاضي ٝكتطُ آ٨١ا زض ترف ا١طغي ىطا ٜ٧ق٤ز.
ٝاز 6٥ـ ٣ظاضترا٧٦١اي ١يط١ ،٣يتّ ،كا٣ضظي  ٣ن٢ايـ ٝ ٣قاز٤ٝ ٟؽي٢س ّٚي ٦ى٢ا٣ضي٨اي ٤ٝضز١ياظ ح٤ظ٥
ترههي تطاي فطضٝ ٣ ٦هطه ا١طغي زض تيؿت ؾاٗ آي٢س ٥ضا زض حيغ ٦ترههي ذ٤ز ق٢اؾايي ٣
ت٨ٞيس ّ٢٢س  ٣اْٝا ٟعطاحي  ٣ت٨ث٤ز آ٨١ا تطاي تّ٦اضٕيطي ت٤ؾظ ؾاظ١سٕا ٣ ٟتٙ٤يسّ٢٢سٕا ٟزاذٚي ضا
ىطاٞ١ ٜ٧اي٢س.

ٝاز7٥ـ انالح ؾاظٝا٨١ا يا تكْيالت الظ ٛزاذٚي تطاي اضتَاء ١ؾا ٛتحَيٌ  ٣ت٤ؾق٤ٝ ٦ض٤ؿ ٝاز)4(٥
ايٍ ٠ا ،ٟ٤١زضچ٨اضچ٤ب ٍا ٟ٤١تط١ا ٦ٝپ٢زؿاٍ ٣ ٦ٙاٝ ٟ٤١سيطيت ذسٝات ّك٤ضي ت٦پيك٨٢از ٝكتطُ
٣ظاضترا٧٦١اي ١يت ١ ٣يط ٣حساّخط قفٝا ٥پؽ اظ ته٤ية ايٍ ٠ا ٟ٤١ت٦ته٤ية ٧يأت ٣ظيطاٝ ٟيضؾس.
ٝاز 8٥ـ ٣ظاضت ١يطٝ ٣يت٤ا١س زض چ٨اضچ٤ب ٍا ٟ٤١تط١ا ٦ٝپ٢زؿاٍ ٣ ٦ٙاٝ ٟ٤١سيطيت ذسٝات ّك٤ضي
ر٨ت اضتَاء ت٨ط٣ ٥ضي  ٣اؾتياز٧ ٥ط چ ٦تيكتط اظ ٢ٝاتـ تزسيسپصيط١ ،ؿثت ت ٦تأؾيؽ يِ ؾاظٝا ٟتا
قرهيت حٍَ٤ي ٝؿتَ٘ اٍساٞ١ ٛايس .اؾاؾ٢ا٣ ٣ ٦ٝؽايو اي ٠ؾاظٝا ٟت٤ؾظ ٣ظاضت ١يط ٣ت٨ي٦
ٝيق٤ز  ٣حساّخط قف ٝا ٥پؽ اظ ته٤ية ايٍ ٠ا ٟ٤١تا تأييس ٧يأت ٣ظيطا ٟر٨ت ته٤ية تٝ ٦زٚؽ
ق٤ضاي اؾالٝي اضائٝ ٦يٕطزز٣ .ظاضت ١يطٝ ٣يت٤ا١س ضزيي٨اي ت٤زرٝ ٦طت٤ط ت ٦ا٤ٝض ٝصّ٤ض ضا اظ
ؾاظٝا٨١اي ظيط ٝز٤ٞف ٦ذ٤ز ت ٦ؾاظٝا ٟرسيس ا١تَاٗ ز٧س.
ٝاز9٥ـ ٣ظاضت ١يت ْٚٝو اؾت؛ ت٢ٝ٦ؾ٤ض ٝسيطيت تَاضا  ٣ارطاي ؾياؾت ٧اي ٝطتثظ تا ت٨ي٦٢ؾاظي
ٝهطه ؾ٤ذت زض ترك٨اي ٝرتٚو ٝهطه ِّٞ ،ت ٦ت٤ؾقّ ٦اضتطز ا٤١اؿ ى٢ا٣ضي٨اي ٤١ي ٠تثسي٘
ا١طغي زض ترك٨اي ٝرتٚو ٝهطهّ ،ا٧ف ٧عي٧٦٢اي زضاظٝست ١اقي اظ تَاضاي ا١طغي ،تس٣ي٠
ٝقياض٧ا ،ض٤اتظ  ٣زؾت٤ضاٙق٨ٚٞاي ٝطتثظ تا ت٨ي٦٢ؾاظي ٝهطه ا١طغي ،رايٖعي٢ي اٍتهازي حا٧ ٘ٝاي
ا١طغي ٞ٧طا ٥تا ت٤ؾق ٦تّ٦اضٕيطي ؽطىيت٨اي ٝحٚي ا١طغي  ٣ا١طغي٨اي تزسيسپصيط پيك٨٢از انالح
اؾاؾ٢ا٣ ٣ ٦ٝؽايو قطّت ت٨ي٦٢ؾاظي ٝهطه ؾ٤ذت ضا ت٨ي ٣ ٦تطاي ته٤ية ت٧ ٦يأت ٣ظيطا ٟاضائ٦
ز٧س.
ىه٘ چ٨اضٝ :ٛقياض  ٣اؾتا١ساضز ٝهطه ا١طغي ٝكتطّي ،٠ىطآي٢س٧ا  ٣تز٨يعات ا١طغيتط
ٝاز10٥ـ ٣ظاضترا٧٦١اي ١يت ١ ٣يط ٣زض چ٨اضچ٤ب ٍا ٟ٤١ت٤زر ٦ؾاالٍ ٣ ٦١ا٧ ٟ٤١سى٢ٞسّطز ٟياضا٧٦١ا
٤ٝؽي٢س تا ْٞ٧اضي ٣ظاضترا٧٦١اي ٝطتثظ ٝ ٣ؤؾؿ ٦اؾتا١ساضز  ٣تحَيَات ن٢قتي ايطا ٣ ٟت٤ر ٦ت٦
قطايظ اٍٚيٞي ،ىط ٣ ٔ٢٧فازات ٝهطىي ،تْ٤ٙ٤٢غي ٤ٝضز اؾتياز ٥زض ترك٨اي ن٢قتٝ ،قس٣ ٟ
ّكا٣ضظي ا٤ٖٙي ٝهطه ٝا٧ا ٦١حا٧ ٘ٝاي ا١طغي ضا تطاي ترك٨اي ذاٖ١ي ،تزاضي ،فٝ٤ٞي ٝ ٣هطه
٣يػ ٥ا١طغي ن٢ايـ (اظر ٦ٚٞن٢ايـ ١يت ١ ٣يطٝ ،)٣قاز ،ٟن٢ايـ ٝقس١يّ ،كا٣ضظي  ٣پٞپاغ آب ضا تقيي٠
ّطز ٣ ٥ت ٦ته٤ية ٧يأت ٣ظيطا ٟتطؾا٢١س.
تثهط ٥ـ ياضا ٦١زض١ؾطٕطىت ٦قس ٥تطاي ٝهاضه زاذ٘ ا ٤ٖٙزض چ٨اضچ٤ب ٍا٧ ٟ٤١سى٢ٞسّطز ٟياضا٧٦١ا
اظ ٝح٘ ١طخ تثقيضي ٝكتطّي ٠ذاضد اظ ا ٤ٖٙرثطاٝ ٟيق٤ز.

ٝاز11٥ـ ٝقياض٧ا ٝ ٣كرهات ى٢ي  ٣اؾتا١ساضز ارثاضي ا١طغي تز٨يعات ٝ ٣اقي٠آالت ا١طغيتط ٣
ىطآي٢س٧اي ن٢قتيٝ ،قس١ي ّ ٣كا٣ضظيٞ٧ ،چ٢ي ٠اؾتا١ساضز ّيييت ا٤١اؿ ؾ٤ذت٨اي ٝهطىي  ٣تطً ت٦
تطتيثي ّ ٦تٙ٤يسّ٢٢سٕا٣ ٣ ٟاضزّ٢٢سٕا٤ٝ ٟاضز ٝصّ٤ض ٚٝع ٛت ٦ضفايت آ ٟتاق٢س ت٤ؾظ ّاض ٕط٧٣ي
ٝتكْ٘ اظ ٞ١اي٢سٕا٣ ٟظاضترا٧٦١اي ١يت١ ،يطٝ ،٣قا١٣ت تط١ا٦ٝضيعي ١ ٣ؾاضت ضا٧ثطزي ضييؽ ر٤٨ٞض،
ٝؤؾؿ ٦اؾتا١ساضز  ٣تحَيَات ن٢قتي ايطا ٣ ٟؾاظٝا ٟحياؽت ٝحيظظيؿت ٣ ٣ظاضترا٧٦١اي شيضتظ
تس٣يٝ ٠يق٤ز  ٣ت٦ته٤ية ٧يأت ٣ظيطاٝ ٟيضؾس.
تثهط ٥ـ ٝؿؤٙ٣يت ّاضٕط٤ٝ ٥٣ض٤ؿ ايٝ ٠از ٥زض ظٝي ٦٢ؾ٤ذت  ٣احتطاً ،تا ٣ظاضت ١يت  ٣زض ظٝي٦٢
ا١طغي اْٙتطيْي تا ٣ظاضت ١يط ٣اؾت.
ٝاز12٥ـ ٝؤؾؿ ٦اؾتا١ساضز  ٣تحَيَات ن٢قتي ايطا٤ٝ ٟؽو اؾت ّٚي ٦اٍساٝات الظ ٣ ٛپيف تي٢ي
ت٨ٞيسات ٤ٝضز ١ياظ تطاي ارطاي اؾتا١ساضز٧ا ٝ ٣قياض٧اي تطچؿة ٝهطه ا١طغي تز٨يعات ٣ ٣ؾاي٘
ا١طغيتط تطٍي ضا تا ْٞ٧اضي ٣ظاضت ١يط ٣زض ظٝي ٦٢تطً  ٣حطاضت ٣ ٣ظاضت ١يت زض ظٝي ٦٢ؾ٤ذت ا١زاٛ
ز٧س.
ٝاز13٥ـ ّٚي ٦تٙ٤يسّ٢٢سٕا٣ ٣ ٟاضزّ٢٢سٕا ٟتز٨يعات ا١طغيتط٤ٝ ،ؽي٢س تط ٝث٢اي ٝقياض٧ا ٣
ٝكرهات ى٢ي اتالكقس ٥اظ ؾ٤ي ٝؤؾؿ ٦اؾتا١ساضز  ٣تحَيَات ن٢قتي ايطا١ ٟؿثت ت ٦ت٨ي١ ٣ ٦هة
تطچؿة ٝهطه ا١طغيتط ض٣ي ّاال  ٣تؿت٦ت٢سي آ ٟاٍساٞ١ ٛاي٢س .ت٤ظيـ  ٣ىط٣ـ تز٨يعات ا١طغي تط
ىاٍس تطچؿة ٝهطه ا١طغي ٤٢ٞٝؿ اؾتٝ .ؤؾؿ ٦اؾتا١ساضز ٣ ٣ظاضت تاظضٕا١ي ٤ٝؽو ت١ ٦ؾاضت ٣
تطذ٤ضز تا ت٤ظيـّ٢٢سٕا ٣ ٟىط٣ق٢سٕاٝ ٟترٚو ٝغاتٌ ٍا ٟ٤١ذ٤ا٢٧س ت٤ز.
ٝاز14٥ـ ت٢ٝ٦ؾ٤ض تطمية ٝهطهّ٢٢سٕا ،ٟت ٦اؾتياز ٥اظ تز٨يعاتٝ ،ز٤ٞف٧٦ا  ٣ىطآي٢س٧اي تا ٝهطه
ا١طغي  ٣آ٤ٙزٕي ظيؿت ٝحيغي ّٞتط ،تطاي ٝهطهّ٢٢سٕا ٟاي٤ٝ ٠اضز اظ ٝح٘ ٢ٝاتـ ٝاٙي ٝاز)73(٥
ايٍ ٠ا١ ٣ ٟ٤١يع افتثاضات پيفتي٢يقس ٥زض ٤ٙايح ت٤زر ٦ؾ٤٢اتيٝ ،ك٨ٍ٤اي ٝاٙي زض١ؾط ٕطىت٦
ٝيق٤ز .آيي١٠ا ٦ٝارطائي ايٝ ٠از ٥حساّخط ؽطه قف ٝا ٥پؽ اظ ته٤ية ايٍ ٠ا ٟ٤١ت٤ؾظ
٣ظاضترا٧٦١اي ١يت ١ ٣يط ٣ت٨يٝ ٦يق٤ز  ٣ت٦ته٤ية ٧يأت ٣ظيطاٝ ٟيضؾس.
ٝاز15٥ـ ّٚي ٦زؾتٖا٨٧اي ارطائي٨١ ،از٧اٝ ،ؤؾؿات ،قطّت٨ا ٣ ٣احس٧اي ن٢قتي زٙ٣تي ٞ٧ ٣چ٢ي٠
١يط٧٣اي ١ؾاٝي  ٣ا١تؾاٝي ٤ٝؽي٢س تز٨يعات ٝ ٣اقي٠آالت ٤ٝضز ١ياظ ذ٤ز ضا تطاؾاؼ ت٨تطي ٠ا٤ٖٙي
ٝهطه ؾغ٤ح ا١طغيتطي ذطيساضي ٞ١اي٢س .آيي١٠ا ٦ٝارطائي ايٝ ٠از ٥ت٤ؾظ ق٤ضايفاٙي ا١طغي ض٠ٞ
ضفايت تثهط ٥شي٘ ٝاز )5(٥ايٍ ٠ا ٟ٤١تا ضفايت ٍا ٟ٤١حساّخط اؾتياز ٥اظ ت٤ا ٟى٢ي ٢٨ٝ ٣سؾي

تٙ٤يسي  ٣ن٢قتي  ٣ارطائي ّك٤ض زض ارطاي پط٣غ٧٥ا  ٣ايزاز تؿ٨يالت ت٢ٝ ٦ؾ٤ض نس٣ض ذسٝات ٝه٤ب
 1375/12/12ت٨ي ٣ ٦ت٦ته٤ية ٧يأت ٣ظيطاٝ ٟيضؾسّٚ .ي٣ ٦ظاضترا٧٦١ا  ٣زؾتٖا٨٧اي شيضتظ
٤ٝؽي٢س ١ؿثت ت ٦حؿ ٠ارطاء ايٝ ٠از١ ٥ؾاضت ٞ١اي٢س.
ٝاز16٥ـ ترهيم ٧طٕ ٦١٤افتثاض تطاي تاظؾاظي  ٣ت٤ؾق ٦ن٢ايـ ٤٢ٝط ت ٦ضفايت ٝقياض٧ا ٝ ٣كرهات
ى٢ي  ٣ضفايت ٤ٝاظي ٠ظيؿت ٝحيغي  ٣پؽ اظ أذص ٝز٤ظ الظ ٛاظ ٝؤؾؿ ٦اؾتا١ساضز  ٣تحَيَات
ن٢قتي ايطا ٟاؾت.
ٝاز17٥ـ ت٢ٝ ٦ؾ٤ض حٞايت اظ قطّت٨اي ذسٝات ا١طغي٧ ،يأت ٣ظيطا٤ٝ ٟؽو اؾت ت٢ا ت٦پيك٨٢از
ٝكتطُ ٣ظاضترا٧٦١اي ١يت١ ،يط ،٣ا٤ٝض اٍتهازي  ٣زاضايي ٝ ٣قا١٣ت تط١ا٦ٝضيعي ١ ٣ؾاضت ضا٧ثطزي
ضييؽ ر٤٨ٞض ،آيي١٠ا٧٦ٝاي الظ ٛضا ت ٦عطيَي ّ ٦اٖ١يعّ ٥اىي تطاي تكْي٘  ٣ت٤ؾق ٦اي٦١٤ٕ ٠
قطّت٨ا  ٣ذسٝات ٝطت٤ط ت ٦آ٨١ا زض ّك٤ض ت٣٦ر٤ز آيس ،حساّخط ؽطه قفٝا ٥پؽ اظ ته٤ية اي٠
ٍا ٟ٤١ت ٦ته٤ية تطؾا١س٢ٝ .اتـ ٝاٙي تطاي ارطاي ايٝ ٠از ٥اظ ٝح٘ ٝاز )73(٥ايٍ ٠ا ٟ٤١تأٝي ٠ذ٤ا٧س
قسٞ٧ .چ٢ي ٠زؾتٖا٨٧اي ارطائي ٤ٝض٤ؿ ٝازٍ )4(٥ا ٟ٤١ذسٝات ّك٤ضي ٝيت٤ا٢١س تطاي ا١قَاز
ٍطاضزاز٧اي نطى٦ر٤يي ا١طغي اظ ٝح٘ نطى٦ر٤يي٧اي حان ،٦ٚايزاز تق٨س ٞ١اي٢س  ٣اظ ٝح٘ ٢ٝاتـ
افتثاضي ٝاز ٣ )73(٥نطى٦ر٤يي٧اي حان ٦ٚاٍسا٢٢ّ ٛس.
ىه٘ پ٢زٝ :ٜهطهّ٢٢سٕا ٟا١طغي زض ترف ؾاذتٞا ٣ ٟق٨طؾاظي
ٝاز18٥ـ زض ارطاي ٍا١ ٟ٤١ؾا٢٨ٝ ٛسؾي ٢ّ ٣تطٗ ؾاذتٞا٣ ،ٟظاضت ٝؿْ ٣ ٠ق٨طؾاظي ٤ٝؽو اؾت
آيي١٠اٝـ٧٦اي نطى٦ر٤يي ٝهطه ا١طغي زض ؾاذتٞا٨١ا ضا تا ر٨تٕيطي ت ٦ؾ٤ي ؾاذتٞا ٟؾثع ٣
ٞ٧چ٢ي ٠ق٨طؾاظي ضا ٢ٝغثٌ تط ا٤ٖٙي ٝصّ٤ض تا ْٞ٧اضي ٣ظاضترا٧٦١اي ١يت١ ،يطّ ،٣ك٤ض ٝ ٣قا١٣ت
تط١ا٦ٝضيعي ١ ٣ؾاضت ضا٧ثطزي ضييؽ ر٤٨ٞض ؽطه يِؾاٗ تقس اظ ته٤ية ايٍ ٠ا ٟ٤١ت٨ي ٣ ٦ت٦
ته٤ية ٧يأت ٣ظيطا ٟتطؾا١س.
آيي١٠ا٧٦ٝاي ارطائي قاٝ ٘ٝقياض٧ا ٝ ٣كرهات ى٢ي ٝهطه ا١طغي ؾاذتٞا ٟؾثع حساّخط ؽطه
قفٝا ٥پؽ اظ ته٤ية ايٍ ٠ا ٟ٤١ت٦١٤ٕ٦اي ّ ٦تٞاٝي ض٤اتظ ذال زض عطاحي  ٣ؾاذت اظ زيسٕا٥
ٝسيطيت ا١طغي ٝ ٣حيظ ظيؿت اظ رّ ٦ٚٞا٧ف آ٤ٙزٕي ١ ٣ياظ تّٞ ٦تطي ٠حس ا١طغي٨اي تزسيس١اپصيط زض
آ٨١ا ٙحاػ قس ٥تاقس ،زض ّاضٕط٤ٝ ٥٣ض٤ؿ ٝاز )11(٥ايٍ ٠ا ٟ٤١ت٨ي ٣ ٦ت٦ته٤ية ٧يأت٣ظيطاٝ ٟيضؾس.

تثهط ٥ـ ا٤ٖٙي ٝهطه تطً ٕ ٣اظعثيقي ت ٦اظاء ٧ط ٝتطٝطتـ ؾاذتٞا ٟت ٦پيك٨٢از ٝكتطُ
٣ظاضترا٧٦١اي ١يت١ ،يطٝ ٣ ٣ؿْ ٣ ٠ق٨طؾاظي ت٦ته٤ية ق٤ضايفاٙي ا١طغي ٝيضؾسٝ .هاضه تطً ٣
ٕاظعثيقي ٝاظاز تط ا٤ٖٙي ٝهطه ٝك ٗ٤ٞحساّخط نسزضنس( )%100اىعايف ٍيٞت ذ٤ا٧س قس٣ .ر٥٤
اضاىي أذص قس ٥ت ٦حؿاب زضآٝس فٝ٤ٞي ١عز ذعا٦١زاضي ّ٘ ّك٤ض ٣اضيع  ٣تطاؾاؼ ٍاٟ٤١
٧سى٢ٞسّطز ٟياضا٧٦١ا ٍ ٣ا ٟ٤١ت٤زر ٦ؾاال ٣ ٦١ت٦تطتية َٝطض زض ٝاز )73(٥ايٍ ٠ا٧ ٟ٤١عيٝ ٦٢يق٤ز.
ٝاز19٥ـ نـس٣ض ٕ٤ا٧ي پاياّ ٟاض ت٤ؾظ ق٨ـطزاضي٨ا  ٣يا ؾايط ٝطارـ ٝطت٤ط٤٢ٝ ،ط ت ٦ضفايت ض٤اتظ،
َٝطضات  ٣آيي١٠ا٧٦ٝاي ٤ٝض٤ؿ ٝاز )18(٥ايٍ ٠ا ٟ٤١اؾت.
ٝاز20٥ـ ّٚيٝ ٦ؤؾؿات زٙ٣تي  ٣فٝ٤ٞي ٤ٝؽي٢س ؽطه پ٢ذ ؾاٗ پؽ اظ ته٤ية ايٍ ٠ا ٟ٤١تا تقثي٦
ؾاٝا٧٦١اي ّ٢تطٙي الظ ٛتطاي ٝهطه ا٤١اؿ حا٧ ٘ٝاي ا١طغي زض ؾاذتٞا٨١اي ازاضي ذ٤ز ٝغاتٌ تا
آيي١٠ا٧٦ٝاي ٤ٝض٤ؿ ٝاز )18(٥ايٍ ٠ا ٟ٤١اٍساٞ١ ٛاي٢س.
ٝاز21٥ـ ّٚي ٦زؾتٖا٨٧اي ارطائي  ٣فٝ٤ٞي ٤ٝؽي٢س ت ٦ا١زاٞٝ ٛيعي ا١طغي ت٢ٝ٦ؾ٤ض ارطاء ٢ّ ٣تطٗ
ؾاٝاٝ ٦١سيطيت ا١طغي زض ؾاذتٞا٨١اي ٝطت٤ع ٣ ٦آ٤ٝظـ ّاضّ٢ا ٟذ٤ز اٍساٞ١ ٛاي٢س.
ٝاز22٥ـ ٝؤؾؿ ٦اؾتا١ساضز  ٣تحَيَات ن٢قتي ايطا ٟتا ْٞ٧اضي ٣ظاضت ٝؿْ ٣ ٠ق٨طؾاظي ٤ٝؽو
اؾت ١ؿثت ت ٦ت٨ي ٣ ٦تس٣ي ٠اؾتا١ساضز٧اي ٝهاٙح ؾاذتٞا١ي تا ا٤ٙ٣يت اٍالٝ ٛطتثظ تا ا١طغيتطي
ؾاذتٞا ،ٟاٍساٞ١ ٛايس  ٣ت٦ته٤ية ّاضٕط٤ٝ ٥٣ض٤ؿ ٝاز )11(٥ايٍ ٠ا ٟ٤١تطؾا١س.
ٝؤؾؿ ٦اؾتا١ساضز  ٣تحَيَات ن٢قتي ايطاْٚٝ ٟو اؾت ١ؿثت ت ٦اتالك اي ٠اؾتا١ساضز٧ا ١ ٣ؾاضت تط
حؿ ٠ارطاي آ ٟاٍساٞ١ ٛايس.
ٝاز23٥ـ ق٨طزاضي٨ا  ٣ؾايط ٝطارـ نس٣ض پط٣ا٢ّ ٣ ٦١تطٗ ١ ٣ؾاضت تط ارطاي ؾاذتٞا ٣ ٟؾايط اقرال
حَيَي  ٣حٍَ٤ي ٤ٝض٤ؿ ٝازٍ )34(٥ا١ ٟ٤١ؾا٢٨ٝ ٛسؾي ٢ّ ٣تطٗ ؾاذتٞاٝ ٟه٤ب 1374/12/22
ٝؿؤٙ٣يت ارطاي اي ٠ىه٘ اظ ٍا ٟ٤١ضا تطف٨س ٥زاض١س  ٣زؾتٖا٨٧اي ارطائي ٝ ٣ؤؾؿات شيضتظ ٤ٝؽو
تْٞ٧ ٦اضي زض اي ٠ظٝي ٦٢ذ٤ا٢٧س ت٤ز٣ .ظاضت ٝؿْ ٣ ٠ق٨طؾاظي ٧ط ؾاٗ ٕعاضـ ١ؾاضتي اظ فْٚٞطز
زؾتٖا٧٥اي ارطائي شيضتظ ضا ت٧ ٦يأت ٣ظيطاٝ ٣ ٟزٚؽ ق٤ضاي اؾالٝي تَسي ٜذ٤ا٧س ّطز.
ىه٘ قكٝ :ٜهطهّ٢٢سٕا ٟا١طغي زض ن٢ايـ

ٝاز24٥ـ ّٚيٝ ٦هطهّ٢٢سٕا ٟا١طغي تا ٝهطه ؾاال ٦١ؾ٤ذت تيف اظ پ٢ذٝيٚيٝ ٟ٤تط ْٝقة ٕاظ  ٣يا
ؾ٤ذت ٝايـ ٝقازٗ آ ٣ ٟتَاضاي (زيٞا١س) ٍسضت اْٙتطيْي تيف اظ يِ ٖٝا٣ات ٤ٝؽي٢س تا ايزاز
٣احس ٝسيطيت ا١طغي اظ عطيٌ نطى٦ر٤يي يا اؾتياز ٥اظ اْٝا١ات ترف ذه٤ني  ٣يا تسٕ ٟ٣ؿتطـ
تكْيالت زٙ٣تي ١ؿثت ت ٦ا١زاٞٝ ٛيعي ا١طغي  ٣ت٨ي٦٢ؾاظي ٝهطه ا١طغي  ٣ارطاي ضاْ٧اض٧اي الظٛ
ر٨ت ت٨ي٦٢ؾاظي ٝهطه ا١طغي ت٢ٝ٦ؾ٤ض زؾتياتي تٝ ٦قياض٧اي ٤ٝض٤ؿ ٝاز )11(٥ايٍ ٠ا ٟ٤١اٍساٛ
ٞ١اي٢س.
ٝاز25٥ـ ٣ظاضترا٧٦١اي ١يت ١ ٣يطْٚٝ ٣ي٢س پؽ اظ زضياىت ٕعاضـ اظ ٝؤؾؿ ٦اؾتا١ساضز  ٣تحَيَات
ن٢قتي ايطا٣ ،ٟاحس٧اي ن٢قتي ٝكَٝ ٗ٤ٞطضات اؾتا١ساضز ارثاضي ضا ّ ٦زض حس ٝقياض٧اي تقيي٠قس٥
زض اؾتا١ساضز ١يؿت٢س ٝغاتٌ ٝاز )26(٥رطيٞ١ ٦ٞاي٢س .زضن٤ضتيّ ٦تس٣ي ٣ ٠اتالك اؾتا١ساضز٧ا ت٤ؾظ
ٝؤؾؿ ٦اؾتا١ساضز  ٣تحَيَات ن٢قتي ايطا ٟت٦تق٤يٌ اىتس٣ ،ظاضترا٧٦١اي ١يت ١ ٣يطٝ ٣يت٤ا٢١س ضأؾاً ٣
يا اظ عطيٌ ٝكا٣ضا ٟعطه ٍطاضزاز تطاؾاؼ ٕ٦١٤ٞ١يطي تهازىي يا ض٣ق٨اي زيٖط ٢ٝسضد زض
اؾتا١ساضز٧اي ٝه٤ب ،تاظضؾا١ي ضا تطاي ١ؾاضت تط ١ح ٥٤ىقاٙيت٨اي ٣احس٧اي ا١طغي  ٣اضائٝ ٦كا٣ض٣ ٥
ضاٞ٢٧ايي ت٣ ٦احس٧اي ن٢قتي ٤ٝض٤ؿ ٝاز )24(٥ايٍ ٠ا ٟ٤١افعاٞ١ ٛاي٢س.
ٝاز26٥ـ ٣احس٧اي ن٢قتي زض ن٤ضت فس ٛضفايت ٝقياض٧ا ٝ ٣كرهات ى٢ي  ٣اؾتا١ساضز٧اي ٝهطه
ا١طغي تا تكريم ٣ظاضترا٧٦١اي ١يت١ ،يط ٣ ٣ن٢ايـ ٝ٣قاز ،ٟاظ ؾاٗ قط٣ؿ انالح ا٤ٖٙي ٝهطه
تطاؾاؼ قطايظ اٍٚيٞي  ٣ى٢ي ت٦ن٤ضت زضنسي اظ ٍيٞت ىط٣ـ حا٧ ٘ٝاي ا١طغي رطي ٦ٞذ٤ا٢٧س قس.
٣ر ٥٤أذص قس ٥ت ٦حؿاب زضآٝس فٝ٤ٞي ١عز ذعا٦١زاضي ّ٘ ّك٤ض ٣اضيعقس ٣ ٥زض ارطاي ضاْ٧اض٧اي
ت٨ي٦٢ؾاظي ترف ن٢قت ٤ٝض٤ؿ ايٍ ٠ا٧ ٟ٤١عي ٦٢ذ٤ا٧س قس.
آيي١٠اٝ ٦ٝطت٤ع ٦ر٨ت أذص رطي٧٦ٞا ١ ٣حٝ ٥٤هطه آ ٟزض چ٨اضچ٤ب ٍا٧ ٟ٤١سى٢ٞسّطز ٟياضا٧٦١ا ٣
ٍا ٟ٤١ت٤زر ٦ؾاال ٦١ت ٦ته٤ية ٧يأت ٣ظيطاٝ ٟيضؾس.
ٝاز27٥ـ ّٚي ٦ن٢ايـٝ ،ؤؾؿات ٣ ٣احس٧ايي ّ ٦زؾتطؾي ت ٦قثْ ٦تطً ٣ظاضت ١يط ٣ ٣اْٝا ٟارطاي
ؾاٝا٧ ٦١اي تٙ٤يس ا١طغي اْٙتطيْي اظ ٍثي٘ تٙ٤يس ٞ٧عٝا ٟتطً  ٣حطاضت ،ت٤ضتي ٠ا١ثؿاعي  ٣يا ٣احس
ٝؿتَ٘ ضا زاض١س ،چ٢ا١چ ٦ت ٦تٙ٤يس تطًٝ ،غاتٌ تا اؾتا١ساضز٧اي ٣ظاضت ١يط ٣اٍساٞ١ ٛاي٢س٣ ،ظاضت ١يط٣اظ
عطيٌ قطّت٨اي تطً ٤ٝؽو ت ٦ذطيس تطً ٝاظاز تٙ٤يسي اظ آ١ا ٟتط اؾاؼ ض٤اتظ ٝه٤ب ٤ٝض٤ؿ
ٝاز )44(٥ايٍ ٠ا ٟ٤١اؾت.
ىه٘ ٧يتٝ :ٜهطهّ٢٢سٕا ٟا١طغي زض ّكا٣ضظي

ٝاز28٥ـ ٣ظاضترا٧٦١اي ١يط١ ٣ ٣يت ٤ٝؽي٢س تا ْٞ٧اضي ٣ظاضت ر٨ازّكا٣ضظي ،ؾاظٝاٝ ٟحيظظيؿت ٣
ٝؤؾؿ ٦اؾتا١ساضز  ٣تحَيَات ن٢قتي ايطاٝ ٟقياض  ٣اؾتا١ساضز ٝهطه ا١طغي تطاي ٧ط ٣احس ؾغح
ظيطّكت ظضافي  ٣تامي ضا تط حؿة قطايظ اٍٚيٞي ،اؾتحهاٗ ٝزاظ آب  ٣تا ت٤ر ٦ت٤١ ٦ؿ ٝحه ٣ ٗ٤تا
اؾتياز ٥اظ قي٧٥٤اي پطتاظز ٥اؾتحهاٗ آب  ٣ض٣ق٨اي ٤١ي ٠آتياضي تس٣يٞ١ ٠اي٢سٝ .هطهّ٢٢سٕاٟ
ا١طغي زض ترف ّكا٣ضظي ّٝ ٦قياض  ٣اؾتا١ساضز ى ً٤ضا ضفايت ٞ٢١اي٢سٍ ،يٞت ا٤١اؿ ا١طغي ضا تا
تكريم ٣ظاضترا٧٦١اي ١يت ١ ٣يط ٣تا ز ٣تطاتط ٍيٞت حا٧ ٘ٝاي ا١طغي ٝيپطزاظ١سٝ .ثاٙل ٝاظاز تط
ٍيٞت آظاز ت ٦حؿاب زضآٝس فٝ٤ٞي ١عز ذعا٦١زاضي ّ٘ ّك٤ض ٣اضيع ٝيق٤ز  ٣زض ارطاي ضاْ٧اض٧اي
ت٨ي٦٢ؾاظي ٝهطه ا١طغي زض ترف ّكا٣ضظي ٤ٝض٤ؿ ٤ٝاز اي ٠ىه٘ ٧عيٝ ٦٢يٕطزز.
آيي١٠ا ٦ٝارطائي ايٝ ٠از ٥زض چ٨اضچ٤ب ٍا٧ ٟ٤١سى٢ٞسّطز ٟياضا٧٦١ا ٍ ٣ا ٟ٤١ت٤زر ٦ؾاال ٦١ت ٦ته٤ية
٧يأت ٣ظيطاٝ ٟيضؾس.
ٝاز29٥ـ ٣ظاضترا٧٦١اي ر٨از ّكا٣ضظي  ٣ن٢ايـ ٝ ٣قاز٤ٝ ٟؽي٢س ؾاال ٦١حساٍ٘ تيؿتزضنس( )%20اظ
پٞپ٨اي آب ٝ ٣اقي٨٢اي ّكا٣ضظي ذ٤زّككي ىطؾ٤ز ٣ ٥پطٝهطه ضا اظ ضز ٥ذاضد  ٣تٞ٧ ٦ا١ ٟؿثت
ت ٦تأٝي ٠پٞپ٨اي آب ٝ ٣اقي٨٢اي رسيس تا ٝهطه ا١طغي اؾتا١ساضز  ٣ت٨ي ٦٢اٍساٞ١ ٛاي٢س٢ٝ .اتـ الظٛ
ر٨ت ارطاي ايٝ ٠از ٥زض ت٤زر ٦ؾاال ٦١پيفتي٢ي  ٣تأٝيٝ ٠يق٤ز.
ٝاز30٥ـ ٣ظاضت ن٢ايـ ٝ ٣قاز ٟتا ٞ٧اٖ٢٧ي ٣ظاضت ر٨از ّكا٣ضظي ٤ٝؽو اؾت تا پايا ٟتط١ا٦ٝ
پ٢زؿا ٦ٙپ٢ز ٜت٤ؾق١ ٦ؿثت ت ٦انالح ٝاقي٠آالت  ٣تز٨يعات ا١طغيتط ّكا٣ضظي تٙ٤يس زاذ٘ تا ت٨ط٥
ٕيطي اظ ى٢ا٣ضي٨اي رسيس ٝغاتٌ تا ٝقياض٧ا ٝ ٣كرهات ى٢ي ٝهطه ؾ٤ذت ٤ٝض٤ؿ ٝاز )11(٥اي٠
ٍا ٟ٤١اٍساٞ١ ٛايس٣ .ظاضت تاظضٕا١ي ٤ٝؽو ت ٦ضفايت اؾتا١ساضز ٝصّ٤ض تطاي ّٚي ٦تز٨يعات ٣
ٝاقي٠آالت ّكا٣ضظي ٣اضزاتي اؾت.
ىه٘ ٧كت :ٜحَ٘١ ٣ ٘ٞ
ٝاز31٥ـ ٣ظاضت ٝؿْ ٣ ٠ق٨طؾاظي ٤ٝؽو اؾت ض ٠ٞا١زاٝ ٛغاٙقات ت٤ري٨ي اٍتهازي  ٣ارتٞافي،
ا١تَاٗ ّاضتطي٨اي ميطضط٣ضي اظ ّالٟق٨ط٧ا ت ٦ق٨ط٧اي ّ٤چْتط ضا پيٖيطي  ٣زض عطح٨اي ١احي٦اي ٣
٢ٝغَ٦اي ٙحاػ ٞ١ايس ٞ٧ ٣چ٢ي ٠زض ت٨ي ٦عطح٨اي ت٤ؾق ٦ق٨طيٝ ،طاّع فٞس ٥رصب رٞقيت ضا ت٦
١ح٤ي راٞ١ايي ّ٢س ّ ٦حز ٜتطاىيِ ٝ ٣هطه ؾ٤ذت زض ٢ٝاعٌ پطتطاّ ٜق٨طي ّا٧ف ياتس.

تثهط1٥ـ تٞاٝي زؾتٖا٨٧اي ارطائي ٤ٝؽي٢س زض ت٨ي ٦عطح٨ا  ٣تط١ا٧٦ٝاي ح٤ظٝ ٥ؿؤٙ٣يت ذ٤ز،
ٝالحؾات تطاىيْي ١ ٣ح ٥٤آٝس  ٣قس ٝطارقيّ ٣ ٠اضّ٢ا ٟضا ٝس١ؾط ٍطاض زاز ٣ ٥اٍساٝات الظ ٛضا ت٦
٢ٝؾ٤ض تؿ٨ي٘ ضىت  ٣آٝس ّ ٣ا٧ف ٝهطه ؾ٤ذت ن٤ضت ز٢٧س.
تثهط2٥ـ ٣ظاضت ّك٤ض ،ق٤ضا٧اي اؾالٝي ق٨ط  ٣ق٨طزاضي٨ا ٤ٝؽي٢س زض چ٨اضچ٤ب عطح راٝـ ح٣ ٘ٞ
١ َ٘١ؿثت ت ٦ايزاز ٝطاّع ٢ٝغَ٦اي ذسٝات ق٨طي تا ٧سه ّا٧ف ؾيطّ ،ا٧ف ٝهطه ؾ٤ذت  ٣حيؼ
ٝحيظظيؿت اٍساٞ١ ٛاي٢س.
ٝاز32٥ـ ٣ظاضت ٝؿْ ٣ ٠ق٨طؾاظي ٤ٝؽو اؾت زض ت٨ي ٦عطح٨اي راٝـ ق٨طي ،پياٝس ؾاذت ٣
ؾاظ٧اي  ٜ٨ٝق٨طي تط تطاىيِ ق٨طي ،تأٝي ٠تٍ٤يٖا(٥پاضّي )ٔ٢زض ق٨ط٧اي تعضٓ ّ ٣ال ٟق٨ط٧ا ضا
ٙحاػ ٞ١ايس.
تثهط ٥ـ ٣ظاضت ٝؿْ ٣ ٠ق٨طؾاظي ٤ٝؽو اؾت تا ْٞ٧اضي ؾاظٝا١ ٟؾا٢٨ٝ ٛسؾي ؾاذتٞا١ ٟؿثت
ت ٦ت٨ي ٦آيي١٠ا٦ٝالظ ٛاٍسا ٣ ٛاظ ٢٨ٝسؾا ٟتطاىيِ زاضاي پط٣ا ٦١اقتناٗ ر٨ت ا١زا ٛا٤ٝض تطضؾي،
عطاحي ١ ٣ؾاضت اؾتيازٞ١ ٥ايس.
ٝاز33٥ـ ق٨طزاضي ٧ا ٤ٝؽي٢س ١ؿثت ت ٦ؾاٝا١س٧ي ٝقاتط  ٣تؿ٨ي٘ فث٤ض ٝ ٣ط٣ض فاتطا ٟپياز٣ ٥
ز٣چطذ٦ؾ٤اضا ٟزض ق٨ط٧اي ّك٤ض اٍساٞ١ ٛاي٢س.
ٝاز34٥ـ ّٚي ٦زؾتٖا٨٧اي ارطائي ٤ٝؽي٢س ىَظ ١ؿثت ت ٦ذطيس  ٣تّ٦اضٕيطي ذ٤زض٧٣اي ٣ارس
ٝقياض٧ا ٝ ٣كرهات ى٢ي ٤ٝض٤ؿ ٝاز )11(٥ايٍ ٠ا ،ٟ٤١اٍساٞ١ ٛاي٢س.
تثهط1٥ـ ّٞيؿيٝ ٟ٤از )2( ٥اليحٍ ٦ا١٤١ي ١ح ٥٤اؾتياز ٥اظ اتٝ٤ثي٨ٚاي زٙ٣تي  ٣ىط٣ـ اتٝ٤ثي٨ٚاي
ظائس ٝه٤ب  1358زض ٖ٢٧ا ٛنس٣ض ٝز٤ظ قٞاضٕ٥صاضي ٤ٝؽو ت ٦ارطاي اي ٠حْ ٜاؾت.
تثهط2٥ـ زؾتٖا٧ ٥ايي ّ١ ٦ياظ ت ٦ذ٤زض٧٣اي ذال زاض١س تا تكريم ٧يأت٣ظيطا ٟاظ ق ٗ٤ٞايٝ ٠از٥
ٝؿتخ٢ي ٝيق١٤س.
ٝاز35٥ـ ٣ظاضت ّك٤ض ٤ٝؽو اؾت تا ْٞ٧اضي زؾتٖا٨٧ا  ٣ؾاظٝا٨١اي شيضتظ تا تّ٦اضٕيطي
ذ٤زض٧٣اي فٝ٤ٞي ٣ارس ٝقياض٧ا ٝ ٣كرهات ى٢ي ٤ٝض٤ؿ ٝاز )11( ٥ايٍ ٠ا ،ٟ٤١ذ٤زض٧٣اي ىاٍس
ٝقياض٧اي ى ً٤ضا اظ ضز ٥ذاضد ٞ١ايس.

تثهط1٥ـ ذ٤زض٧٣اي فٝ٤ٞي ىَظ زض ن٤ضت ضفايت قطايظ ىٍ ،ً٤ات٘ قٞاضٕ٥صاضي اؾت.
تثهط2٥ـ ٣ظاضت تاظضٕا١ي ٤ٝؽو اؾت تا ْٞ٧اضي ق٨طزاضي٨ا  ٣ق٤ضا٧اي اؾالٝي ق٨ط قطايظ الظٛ
ر٨ت اضائٝ ٦ز٤ظ٧اي ن٢يي تطاي ىقاٙيت ّاضٕا٨٧اي اضائ٦ز٢٧س ٥ذسٝات پؽ اظ ىط٣ـ ت ٦ذ٤زض٧٣اي
٤ٝض٤ؿ ايٝ ٠از ٥ضا ىطاٞ١ ٜ٧ايس.
ٝاز36٥ـ ٣ظاضت ن٢ايـ ٝ ٣قاز٤ٝ ٟؽو اؾت ت٢ٝ٦ؾ٤ض اضتَاء ّاضآيي ٝهطه ؾ٤ذت١ ،ؿثت ت٦
ْٞ٧اضي ١ ٣ؾاضت ر٨ت ت٤ؾق ٦تٙ٤يس ،فطض ٣ ٦ذسٝات پؽ اظ ىط٣ـ ذ٤زض٧٣اي زيعٙي ؾثِ تا
ا٤ٙ٣يت ذ٤زض٧٣اي فٝ٤ٞي تاض ٝ ٣ؿاىطٝ ،غاتٌ تا اؾتا١ساضز٧اي ض٣ظ ز١يا ٝ ٣قياض٧ا ٝ ٣كرهات ى٢ي
٤ٝض٤ؿ ٝاز )11(٥ايٍ ٠ا ٟ٤١اٍساٞ١ ٛايس.
ٝاز37٥ـ ٣ظاضترا٧٦١اي ٝؿْ ٣ ٠ق٨طؾاظيّ ،ك٤ض  ٣ر٨ازّكا٣ضظي  ٣ضا ٣ ٥تطاتطي ٝ ٣قا١٣ت
تط١ا٦ٝضيعي ١ ٣ؾاضت ضا٧ثطزي ضييؽ ر٤٨ٞض ٤ٝؽي٢س زض ْٝاٟياتي رايٖا٨٧اي رسيس فطضٕ ٦اظ
عثيقي ىكطز ،٥تا قطّت٨اي ظيطٝز٤ٞف٣ ٦ظاضت ١يت ْٞ٧اضي ٞ١اي٢س  ٣زض تأٝي٣ ٣ ٠إصاضي ظٝي٣ ٠
افغاء ٝز٤ظ٧اي الظ ٛتطاي احساث رايٖا٨٧اي ٝصّ٤ض ت ٦ترف ميطزٙ٣تي اٍسا٢٢ّ ٛسّٞ .يؿيٟ٤
ٝازٍ )5(٥ا ٟ٤١تأؾيؽ ق٤ضايفاٙي ق٨طؾاظي ٝ ٣قٞاضي ايطا ٣ ٟزيٖط ّٞيؿي٨١٤اي شيضتظ ْٚٝي٢س
زضن٤ضتي ّ ٦عطح راٝقي ٤ٝر٤ز تاقس ،زض چ٨اضچ٤ب آّ ٟاضتطي ضا تنييط ز٢٧س ٝ ٣ز٤ظ٧اي الظ ٛضا
نازض ٞ١اي٢س.
ٝاز38٥ـ ؾاظٝا ٟضا٧ساضي  ٣ح َ٘١ ٣ ٘ٞراز٥اي ٤ٝؽو اؾت تا ٞ٧اٖ٢٧ي قطّت٨اي ظيطٝز٤ٞف٦
٣ظاضت ١يت ،ر٨ت ْٞ٧اضي زض ايزاز رايٖا٨٧اي فطض ٦ؾ٤ذت ٕاظ عثيقي زض ٝزتٞـ٧اي ذسٝات
ضىا٧ي تي ٠ضا٧ي اٍساٞ١ ٛايس.
ٝاز39٥ـ ٣ظاضترا٧٦١اي ١يط ،٣ضا ٣ ٥تطاتطي ،ر٨از ّكا٣ضظيٝ ،ؿْ ٣ ٠ق٨طؾاظي ١ ٣يت ٤ٝؽي٢س
حؿة ٤ٝضز ت ٦تأٝي ٠ا١كقاتات  ٣اتهاٗ ت ٦قثْ٧٦اي تطً ٕ ٣اظ  ٣نس٣ض ٝز٤ظ اؾتياز ٥اظ حطي ٜضا٨٧ا
ٕ ٣صض اظ فطو راز٧٥اٝ ،ز٤ظ حياضي تطاي ا١زا ٛفٚٞيات ٕاظضؾا١ي ٣ ٣إصاضي ظٝي٢ي ٢ٝاؾة زض ٍثاٗ
أذص ٣ر ٦تا ضفايت ٍ٤ا١يَٝ ٣ ٠طضات ٝطت٤ط اٍساٞ١ ٛاي٢س.
ٝاز40٥ـ ٣ظاضت ١يت ٤ٝؽو اؾت ر٨ت ت٤ؾق ،٦انالح  ٣تز٨يع پااليكٖا٨٧اي ّك٤ض ت ٦فطض ٦ا٤١اؿ
ؾ٤ذت ٤ٝضز١ياظ ترف حّ َ٘١ ٣ ٘ٞك٤ض تا ضفايت اؾتا١ساضز٧اي ظيؿتٝحيغي ْٞ٧اضي ٞ١ايس.

ٝاز41٥ـ ؾاظٝا ٟحياؽت ٝحيظظيؿت ٤ٝؽو اؾت تا ْٞ٧اضي ٣ظاضترا٧٦١اي ّك٤ض ،ضا ٣ ٥تطاتطي ٣
١يتٝ ،ؤؾؿ ٦اؾتا١ساضز  ٣تحَيَات ن٢قتي ايطا ٣ ٟق٨طزاضي٨ا تطاي ّا٧ف ٝهطه ؾ٤ذت  ٣آ٤ٙزٕي
٤٧ا اظ عطيٌ ارطاي اؾتا١ساضز٧اي ظيؿتٝحيغي اٍساٞ١ ٛايس.
ٝاز42٥ـ ّٚي ٦زؾتٖا٨٧اي ارطائي زٙ٣تي  ٣ميطزٙ٣تي ٤ٝؽي٢س ت٢ٝ٦ؾ٤ض تؿ٨ي٘ زض اضائ ٦ذسٝات
ميطحض٤ضي ٝتَاضياٟ؛
اٙو ـ ىطآي٢س٧اي ّاضي ذ٤ز ضا انالح ٝ ٣طاّع تٞاؼ ،تا ّا١اٗ ٧اي تٚي٢ي ،پيا٤ّ ٛتا ٣ ٥پايٖا ٥اي٢تط١تي
ايزاز ٞ١اي٢س.
ب ـ تٞاٝي ذسٝات ذ٤ز قا ٘ٝىط٨ٝا ،ىطآي٢س٧ا ،قطايظ  ،آزضؾ٨ا ،تقطى٧٦اي ذسٝات١ ،ح ٥٤زؾتطؾي
آ ٟضا زض پايٖا ٥اي٢تط١تي ت ٦ع٤ض ّا ٘ٝت٤نيو ،اعالؿضؾا١ي ،ت٦ض٣ظضؾا١ي  ٣تا حساّخط  ٠ْٞٝارطائي ٣
ٍات٘ اضائٞ١ ٦اي٢س.
ٝاز43٥ـ ٣ظاضترا٧٦١اي تاظضٕا١ي  ٣اضتثاعات  ٣ى٢ا٣ضي اعالفات ْٚٝي٢س ت٢ٝ٦ؾ٤ض ّا٧ف تقساز
ٝطارقات حض٤ضي ٝتَاضياٟ؛ ظيطؾاذت٨اٝ ،ز٤ظ٧ا  ٣تؿ٨يالت الظ ٛتطاي ىط٣ـ اْٙتط١٣يْي  ٣ت٤ظيـ
ّاال  ٣ذسٝات اظ عطيٌ ان٢اه ضا ىطاٞ١ ٜ٧اي٢س.
ىه٘  :ٜ٨١تٙ٤يسّ٢٢سٕا ٣ ٟت٤ظيـّ٢٢سٕا ٟا١طغي
ٝاز44٥ـ ٣ظاضت ١يط ٣اظعطيٌ قطّت٨اي تاتق٤ٝ ٦ؽو اؾت ذطيس تطً اظ تٙ٤يسّ٢٢سٕا ٟآ ٟضا زض ٝح٘
تح٤ي٘  ٣ت ٦ا١ساظ ٥ؽطىيت٨اي تٙ٤يس تطً تضٞي٢ّ ٠س  ٣ت ٦اي٢ٝ ٠ؾ٤ض اظ عطيٌ فَس ٍطزاز٧اي پ٢زؿا٦ٙ
يا تيكتطٝ ،غاتٌ قطايظ ظيط اٍساٞ١ ٛايس:
اٙو ـ اتهاٗ ٙ٤ٝس٧اي ٤ٝض٤ؿ ايٝ ٠از ٥ت ٦قثْ ٦تس ٟ٣زضياىت ٧عي٧٦٢اي فٝ٤ٞي تطٍطاضي ا١كقاب،
ن٤ضت ٝيٕيطز.
ب ـ زض ٤ٝاٍـ ذط٣د اضغطاضي  ٣يا ذط٣د تطاي تقٞيطات ،تا تكريم ٣ظاضت ١يط ٣اظ ا١كقاب تطٍطاض
قس ٥تطاي تأٝي ٠تطً ٝكتطُ تا ؾغح ؽطىيت ٙ٤ٝس تس ٟ٣پطزاذت ٧عي ٦٢اقتطاُ ،اؾتيازٝ ٥يٕطزز.
ج ـ ٝكتطّي٢ي ّ ٦اٍسا ٛت ٦احساث ٙ٤ٝس زض ٝح٘ ٝهطه ٝيٞ١اي٢س ،اظ ا٤ٙ٣يت ٍغـ تطً زض ظٝا٨١اي
ّٞث٤ز زض قثْ ٦ؾطاؾطي ذاضد ٝيق١٤س.

ٝاز45٥ـ ٣ظاضترا٧٦١اي ١يت ١ ٣يط٤ٝ ٣ؽي٢س ٣احس٧اي ن٢قتي ،ؾاذتٞا١يّ ،كا٣ضظي  ٣فٝ٤ٞي ضا ّ٦
ت ٦تٙ٤يس ٞ٧عٝا ٟتطً  ٣حطاضت  ٣تط٣زت زض ٝح٘ ٝهطه اٍساٝ ٛيّ٢٢س ،اظ اْٝا١ات  ٣تؿ٨يالتي ّ٦
ت٦ن٤ضت فٝ٤ٞي افالٝ ٛيق٤ز ت٨ط٢ٝ٥س ؾاظ١س.
ٝاز46٥ـ ّٚي ٦اقرال حَيَي  ٣حٍَ٤ي ٝزطي عطح٨اي ١يطٕ٣ا٧ي ،پااليكٖا٧ي ،پتط٣قيٞي  ٣ن٢ايـ
پايي ٠زؾتي ١يت ٕ ٣اظ ٣ ٣احس٧اي ن٢قتي ّ ٦ذ٤ز اٍسا ٛت ٦تٙ٤يس تطً ٝيٞ١اي٢س٤ٝ ،ؽي٢س زض ٝغاٙق٦
احساث ٣احس٧اي رسيس١ ،ؿثت ت ٦تطضؾي ى٢ي  ٣اٍتهازي تّ٦اضٕيطي ؾاٝا٧٦١اي تاظياىت ا١طغي اظ
ر ٦ٚٞتٙ٤يس ٞ٧عٝا ٟتطً ،حـطاضت  ٣تط٣زت  ٣اؾتياز ٥اظ ت٤ضتي٨٢اي ا١ثؿاط ٕاظ ٤ٝاظي تا قيط٧اي
ىكاضقْ ٠پكتيثا ٟت٦ف٤٢ا ٟايؿتٖا ٥تَٚي٘ ىكاض ٕاظ ٣ض٣زي ت١ ٦يطٕ٣ا ٥تطاي تٙ٤يس تطً تسٟ٣
ؾ٤ذت اٍساٞ١ ٛاي٢س  ٣زض ن٤ضت ٝخثت ت٤ز١ ٟتيزٝ ٦غاٙق ٦اْٝاٟؾ٢زي  ٣تطضؾي٨اي ى٢ي  ٣اٍتهازي
٤ٝؽي٢س ٣احس٧اي ياز قس ٥ضا اظ اتتساء ت٦ن٤ضت ؾاٝا٧٦١اي تاظياىت ا١طغي احساث ّ٢٢س.
تثهط1٥ـ زض ن٤ضت ٢ٝيي ت٤ز١ ٟتايذ ٝؿتسٗ ٝغاٙقات اْٝاٟؾ٢زي  ٣تطضؾي٨اي ى٢ي  ٣اٍتهازي زض
عطاحي  ٣ؾاذت ٣احس٧اي ٝعت٤ض تايس اْٝا ٟاىع٣ز ٟتز٨يعات تاظياىت ا١طغي  ٣تٙ٤يس ٞ٧عٝاٟ
پيفتي٢ي ٕطزز تا زض ن٤ضت ت٤ري ٦ى٢ي  ٣اٍتهازي الظ ٛزض ٧ط ظٝا ٟاظ ٝطاح٘ ت٨ط٥تطزاضي ،اْٝاٟ
تثسي٘ آ ٟت ٦ؾاٝا ٦١تاظياىت ا١طغي  ٣تٙ٤يس ٞ٧عٝاٝ ٟيؿط تاقس.
تثهط2٥ـ ٣احس٧اي ٤ٝر٤ز ١يطٕ٣ا٧ي ،پااليكٖا٧ي ،پتط٣قيٞي  ٣ن٢ايـ پايي ٠زؾتي ١يت ٕ ٣اظ
٤ٝؽي٢س ؽطه ؾ ٦ؾاٗ اظ تاضيد ته٤ية ايٍ ٠ا١ ٟ٤١ؿثت ت ٦ا١زاٝ ٛغاٙق ٦اْٝاٟؾ٢زي  ٣تطضؾي٨اي
ى٢ي  ٣اٍتهازي اىع٣ز ٟؾاٝا ٦١تاظياىت ا١طغي تٙ٤يس ٞ٧عٝا ٟت٣ ٦احس٧اي ذ٤ز اٍساٞ١ ٛاي٢س.
تثهط3٥ـ ٣ظاضترا٧٦١اي شيضتظ ٤ٝؽي٢س تط حؿ ٠ارطاي ايٝ ٠از١ ٥ؾاضت ٞ١اي٢س.
ٝاز47٥ـ ت٢ٝ ٦ؾ٤ض ٝسيطيت تٙ٤يس ٝ ٣هطه تطًٕ ،اظ  ٣آب زض ّك٤ض٣ ،ظاضترا٧٦١اي ١يط١ ٣ ٣يت حؿة
٤ٝضز ٤ٝؽي٢س:
1ـ زؾت٤ضاٙق ٘ٞى٢ي ٞ٧ؿا ٟعطاحي ،ؾاذت ،تأٝي١ ،٠هة  ٣ت٨ط٥تطزاضي ظيطؾاذت  ٣تز٨يعات
ا١ساظٕ ٥يطي ٢ّ ٣تطٗ قثْ٤٧ ٦ق٢ٞس ضا تقيي ،٠اتالك  ٣ارطاء ٞ١اي٢س.
2ـ تطاي ٝ ٦ٞ٧تَاضيا ٟرسيس اقتطاُ ،ىَظ ّ٢ت٤ض٧اي ٤٧ق٢ٞس ٝز٨ع ت ٦ؾيؿتٍ ٜطائت ٢ّ ٣تطٗ
٤٧ق٢ٞس تاض  ٣اْٝا١ات ى٢ا٣ضي اعالفاتي ض٣ظآٝس ضا ١هة ٞ١اي٢س.

3ـ حساّخط ؽطه ٝست پ٢ذ ؾاٗ ّ٢ت٤ض٧اي ٝ ٦ٞ٧كتطّي٤ٝ ٠ر٤ز تا ا٤ٙ٣يت ٝكتطّي ٠پطٝهطه ٣
ٞ٧چ٢ي ٠قثـْ٧٦اي ت٤ظيـ  ٣ا١تَاٗ ضا تا ّ٢تـ٤ض٧ا ،ظيطؾـاذت  ٣تز٨يعات ٝز٨ع ت ٦ؾاٝاٍ ٦١طائت ٣
ّ٢تطٗ ٤٧ق٢ٞس تاض  ٣ى٢ا٣ضي اعالفاتي ض٣ظآٝس رايٖعيٞ١ ٠اي٢س.
تثهط ٥ـ ؾاٝا٧٦١اي ٍطائت٢ّ ،تطٗ  ٣ى٢ا٣ضي اعالفات تطًٕ ،اظ  ٣آب ت٦ن٤ضت ٞ٧ا ٣ ٔ٢٧يْپاضچ٦
عطاحي ،ارطاء  ٣ت٨ط٥تطزاضي ذ٤ا٧س قس.
ٝاز48٥ـ ٣ظاضت ١يط٤ٝ ٣ؽو اؾت ١ؿثت ت ٦حٞايت اظ تكْي٘ قطّت٨اي ميطزٙ٣تي ت٤ظيـ  ٣ىط٣ـ
حطاضت ٕ ٣ؿتطـ آ ٟزض ّ٘ ّك٤ض ت٢ٝ ٦ؾ٤ض ذطيس حطاضت تاظياىتي اظ ١يطٕ٣ا٨٧اي تٙ٤يس تطً ٣
ىط٣ـ آ ٟت٣ ٦احس٧اي ن٢قتي  ٣ؾاذتٞا١ي اٍساٞ١ ٛايس.
ٝاز49٥ـ ٣ظاضت ١يت ٤ٝؽو اؾت ايزاز ،ت٤ؾق ٣ ٦انالح قثْٕ ٦اظضؾا١ي زض ٧ط ٢ٝغَ ٦ضا زض
ٞ٧اٖ٢٧ي ّا ٘ٝتا ت٤ؾق ٦قثْ ٦ت٤ظيـ حطاضت ،تط١ا٦ٝضيعي ٞ١ايس.
ٝاز 50٥ـ ت٢ٝ ٦ؾ٤ض ٞ٧ؿ٤ؾاظي ضىتاض تٖ٢ا٧ ٥اي تٙ٤يس تطً تا ٢ٝاىـ ّٚٝيٍ ،يٞت ىط٣ـ ؾ٤ذت ت٦
١يطٕ٣ا٨٧اي تا تاظزٝ ٥ت٤ؾظ ؾاال ٦١تطً  ٣حطاضت ؾيزضنس(ّٞ ٣ )%30تط ،تا تيؿت زضنس()%20
اىعايف ١ؿثت تٍ ٦يٞت تقيي ٠قس ٥زض ٍا٧ ٟ٤١سى٢ٞس ّطز ٟياضا٧٦١ا ٍ ٣يٞت ىط٣ـ ؾ٤ذت ت٦
١يطٕ٣ا٧ ٥اي تا تاظزٝ ٥ت٤ؾظ ؾاال ٦١تٙ٤يس تطً  ٣حطاضت ٧يتاز زضنس( ٣ )%70تيكتط ،تا تيؿت
زضنس( )%20ترييو ١ؿثت تٍ ٦يٞت تقيي ٠قس ٥زض ٍا٧ ٟ٤١سى٢ٞسّطز ٟياضا٧٦١ا تقييٝ ٠يٕطزز.
ؾايط ١يطٕ٣ا٧ ٥ا ضٍٝ ٜت٢اؾثي ضا ّ ٦تا اىعايف تاظز١ ٥يطٕ٣اّ ٥ا٧ف ٝيياتس  ٣تطاؾاؼ آيي١٠ا٦ٝ
ٝطت٤ط ،ت٦ف٤٢ا ٟت٨اي ؾ٤ذت ٝيپطزاظ١سٝ .ثاٙل اضاىي زضياىتي پؽ اظ ّؿط ٝثاٙل ترييو زاز ٥قس٥
ت ٦حؿاب زضآٝس فٝ٤ٞي ١عز ذعا٦١زاضي ّ٘ ّك٤ض ٣اضيع ٝيق٤ز تا نطه ت٤ؾق ٦تاظياىت تٚيات
١يطٕ٣ا٧ ٥ا ق٤ز.
ٝاز 51٥ـ ٣ظاضترا٧٦١اي ١يط١ ٣ ٣يت حؿة ٤ٝضز ٤ٝؽي٢س عطح٨اي ٝطتثظ تا اىعايف تاظز ٥ا١طغي
٤ٝض٤ؿ اي ٠ىه٘ اظ ٍا ٟ٤١ضا ٝت٢اؾة تا ٝيعا ٟاىعايف تاظز ٥اظ حٞايت٨اي َٝطض زض ايٍ ٠ا٦ّ ٟ٤١
ت٦ن٤ضت فٝ٤ٞي افالٝ ٛيق٤ز ت٨ط٢ٝ٥س ؾاظ١س.
ٝاز 52٥ـ ت٢ٝ ٦ؾ٤ض اضتَاء ت٨ط٣٥ضي ،اىعايف ا٢ٝيت تأٝي ٠ا١طغي ٝ ٣كاضّت ٕؿتطز ٥ترف ميطزٙ٣تي
زض فطض ٦ا١طغي،

اٙو ـ ٣ظاضت ١يت ْٚٝو اؾت تا ْٞ٧اضي ٣ظاضت ١يط١ ٣ؿثت ت ٦حٞايت ٝؤحط اظ تحَيَات،
ؾطٝايٕ٦صاضي ،تط٣يذ  ٣ت٤ؾق٣ ٦احس٧اي تٙ٤يس ٞ٧عٝا ٟتطً  ٣حطاضت  ٣تط٣زت اظ عطيٌ ترف
ميطزٙ٣تي اٍساٞ١ ٛايس.
ب ـ ٣ظاضت ن٢ايـ ٝ ٣قاز٤ٝ ٟؽو اؾت تا حٞايت اظ ٝطاّع تحَيَاتي  ٣ن٢ايـ ٝطت٤ع ،٦تطاي ت٤ؾق٦
زا١ف ى٢ي تٝ٤ي  ٣ذ٤زاتْائي ّك٤ض زض تأٝي ٠تز٨يعات تٙ٤يس ٞ٧عٝا ٟتطً ،حطاضت  ٣تط٣زت اٍساٛ
ٞ١ايس.
ّٚي ٦ض٤اتظ  ٣آئي١٠ا٧٦ٝاي ارطائي ايٝ ٠از ٥ؾٝ ٦ا ٥پؽ اظ ته٤ية ايٍ ٠ا ٟ٤١تا پيك٨٢از
٣ظاضترا٧٦١اي ١يت١ ،يط ٣ ٣ن٢ايـ ٝ ٣قاز ٟت٦ته٤ية ٧يأت ٣ظيطاٝ ٟيضؾس.
ٝاز 53٥ـ ٣ظاضت ١يط٤ٝ ٣ؽو اؾت پؽ اظ ا١زا ٛتطضؾي٨اي ّاضق٢اؾي  ٣اْٝاٟؾ٢زي  ٣زاقت ٠ت٤ري٦
ى٢ي  ٣اٍتهازي ،حطاضت ٤ٝضز ١ياظ ٣احس٧اي آبقيطي ٠ّ٠تَغيطي ضا اظ ٝح٘ تاظياىت تٚيات
١يطٕ٣ا٨٧اي حطاضتي تأٝيٞ١ ٠ايس .ؾاظٝاٝ ٟسيطيت ٢ٝاتـ آب  ٣قطّت ت٤ا١يط ّٚيٞ٧ ٦اٖ٢٧ي٧اي الظٛ
تطاي ٢ٝاعٌ ١ياظ٢ٝس ت ٦تأؾيؿات آبقيطي ٣ ٠ّ٠احساث اي٣ ٠احس٧ا تا ١يطٕ٣ا٨٧اي حطاضتي ضا
ت٦ن٤ضت يْپاضچ ٦ت ٦ا١زا ٛذ٤ا٢٧س ضؾا١س٣ .ظاضت ١يط٤ٝ ٣ؽو تٕ ٦عاضـ ؾاال ٦١ارطاي ايٝ ٠از ٥ت٦
٧يأت ٣ظيطاٝ ٣ ٟزٚؽ ق٤ضاي اؾالٝي اؾت.
ٝاز 54٥ـ ّٚي٣ ٦احس٧اي ١يطٕ٣ا٧ي ،پااليكٖا٧ي  ٣پتط٣قيٞي زض چ٨اضچ٤ب ت٤زر ٦ؾاال٤ٝ ٦١ؽي٢س
١ؿثت ت ٦اؾتَطاض ٣احس٧اي ٝسيطيت ا١طغي  ٣ا١زاٞٝ ٛيعي ا١طغي اٍساّٚ ٣ ٛي ٦اٍساٝات تس٧ ٟ٣عي،٦٢
ّ٧ ٜعي ٣ ٦٢پط٧عي ٦٢ضا ت ٦تطتية ا٤ٙ٣يت ظٝا ٟتاظٕكت ؾطٝاي ٦ارطاء ّ٢٢س.
٣احس٧اي ىً٤اٙصّط ٤ٝؽي٢س ٧ط ؾ ٦ؾاٗ يِتاض ت ٦تزسيس ٞٝيعي ا١طغي اٍساٞ١ ٛاي٢س.
٣ظاضترا٧٦١اي ١يط١ ٣ ٣يت حؿة ٤ٝضز ٤ٝؽي٢س تط حؿ ٠ارطاي ايٝ ٠از١ ٥ؾاضت ّ٢٢س ١ ٣تايذ حان٦ٚ
ضا ت٧ ٦يأت ٣ظيطاٝ ٣ ٟزٚؽ ق٤ضاي اؾالٝي ٕعاضـ ٞ١اي٢س.
ٝاز 55٥ـ ٣ظاضترا٧٦١اي ١يت ١ ٣يطْٚٝ ٣ي٢س ؾ٤ذت ،ىطآ٣ضز٧ ٥اي ١يتي ٕ ٣اظ عثيقي  ٣تطً ضا تا
اؾتا١ساضز٧اي تس٣ي ٠قسٝ ٥ؤؾؿ ٦اؾتا١ساضز  ٣تحَيَات ن٢قتي ايطا ٟفطضٞ١ ٦اي٢س.

ٝاز 56٥ـ ٣ظاضت ١يت ٤ٝؽو اؾت زض چ٨اضچ٤ب ٍا٧ ٟ٤١سى٢ٞسّطز ٟياضا٧٦١ا ؾ٤ذت الظ ٛر٨ت
تٙ٤يسّ٢٢سٕا ٟا١طغي تطً اف ٜاظ ٣احس٧اي ن٢قتي يا تٙ٤يسّ٢٢سٕاٝ ٟحٚي ضا تٍ ٦يٞتي ّ ٦تطاي ٣ظاضت
١يطٝ ٣حاؾثٝ ٦يّ٢س ،تح٤ي٘ ٞ١ايس.
ٝاز 57٥ـ ٣ظاضت ن٢ايـ ٝ ٣قاز٤ٝ ٟؽو اؾت تطاي نس٣ض ٝز٤ظ ايزاز ٣احس٧اي ن٢قتي ،تأييسي٦
ضفايت ٝهطه ٣يػ ٥ا١طغي ضا اظ ٣ظاضترا٧٦١اي ١يط١ ٣ ٣يت حؿة ٤ٝضز زضياىت ٞ١ايس.
ٝاز 58٥ـ ٣ظاضت ١يت ْٚٝو اؾت اٍساٝات الظ ٛزض ر٨ت ت٨ث٤ز ض٣ق٨اي ا١تَاٗ حا٧ ٘ٝاي ا١طغي اظ
ر ٦ٚٞحساّخطؾاظي ا١تَاٗ ىطآ٣ضز٧٥اي ١يتي اظ عطيٌ ذظ ٣ ٦ٙ٤ٙضا٥آ ٠٧ضا تا ْٞ٧اضي ٣ظاضت ضا٣ ٥
تطاتطي ت٦ا١زا ٛضؾا١س  ٣ت٦ن٤ضت ؾاال ٦١اعالؿضؾا١ي ٞ١ايس.
ٝاز 59٥ـ زٙ٣ت ْٚٝو اؾت تا اؾتياز ٥اظ ٢ٝاتـ حان٘ اظ نازضات ١يت ّ٤ضٝ ٥اظاز تط ٝهطه زاذٚي،
تأٝيٝ ٠اٙي اظ عطيٌ ىاي٢ا١ؽٝ ،كاضّت ترف ذه٤ني  ٣يا اظ ٝح٘ ٢ٝاتـ فٝ٤ٞي زض چ٨اضچ٤ب
ت٤زر٧٦اي ؾ٤٢اتي ١ؿثت ت ٦اضتَاء تْ٤ٙ٤٢غي  ٣تْٞي٘ ظ١زيط ٥پااليف ١يت ذا ٛپااليكٖا٨٧ا
ت٦١٤ٕ٦اي اٍسا٢ّ ٛس ّ ٦ؾاال ٦١تا ّا٧ف تٙ٤يس حساٍ٘ ز ٣زضنس (١ )%2يت ّ٤ض ،٥ؽطه پا١عز ٥ؾاٗ
ٝت٤ؾظ تٙ٤يس ١يت ّ٤ض ٥پااليكٖا٨٧ا ضا ت ٦حساّخط ز ٥زضنس (١ )%10يت ذا ٛتح٤يٚي تطؾا١س ٣
ىطآ٣ضز٧٥اي ت٢عي١ ،٠يتٕاظ١ ،يت ؾييسٕ ،اظ ٝايـ١ ،يت ّ٤ض ٣ ٥ؾايط ىطآ٣ضز٧٥ا تطاتط اؾتا١ساضز ر٨ا١ي
تٙ٤يس ق٤ز.
تثهط ٥ـ ٣ظاضت ١يت ْٚٝو اؾت تط١ا ٦ٝارطائي احْا ٛى ً٤ضا حساّخط ؽطه ؾٝ ٦ا ٥پؽ اظ ته٤ية اي٠
ٍا ٟ٤١ت٨ي ٣ ٦ت ٦اعالؿ ٝزٚؽ ق٤ضاي اؾالٝي تطؾا١س.
ٝاز 60٥ـ زٙ٣ت ْٚٝو اؾت ٧ط ؾا١ ٦ٙؿثت تّ ٦ا٧ف ٝهطه ٣يػ ٥ا١طغي ترف ٧اي ن٢قت،
ّكا٣ضظي ،ح َ٘١ ٣ ٘ٞفٝ٤ٞي ،تزاضي  ٣ذاٖ١ي اٍساٞ١ ٛايس  ٣ت٦ن٤ضت ؾاال ٦١اعالؿضؾا١ي ّ٢س.
ىه٘ ز :ٜ٧ا١طغي ٧اي تزسيسپصيط ٧ ٣ؿت٦اي
ٝاز 61٥ـ ٣ظاضت ١يط٤ٝ ٣ؽو اؾت ت٢ٝ٦ؾ٤ض حٞايت اظ ٕؿتطـ اؾتياز ٥اظ ٢ٝاتـ تزسيسپصيط ا١طغي،
قا ٘ٝا١طغي٨اي تازي ،ذ٤ضقيسي ،ظٝيٕ٠طٝايي ،آتيّ٤چِ (تا زٖٝ ٥ا٣ات) ،زضيايي  ٣ظيؿتت٤ز٥
(ٝكت ٘ٞتط ضايقات  ٣ظائسات ّكا٣ضظي ،رٖٚ٢ي ،ظتا٧٦ٙا  ٣ىاضالب ق٨طي ،ن٢قتي ،زاٝي ،تيٕ٤اظ ٣

تيٝ٤ؽ)  ٣تا ٧سه تؿ٨ي٘  ٣تزٞيـ اي ٠ا٤ٝض ،اظ عطيٌ ؾاظٝا ٟشيضتظ ١ؿثت ت ٦فَس ٍطاضزاز ت٢ٚس
ٝست ذطيس تضٞي٢ي اظ تٙ٤يسّ٢٢سٕا ٟميطزٙ٣تي تطً اظ ٢ٝاتـ تزسيسپصيط اٍساٞ١ ٛايس.
تثهط1٥ـ ٍيٞت  ٣قطايظ ذطيس تطً تٙ٤يسي اظ ٢ٝاتـ تزسيسپصيط ت٦پيك٨٢از ٣ظاضت ١يط ٣ ٣ته٤ية
٧يأت ٣ظيطا ٟتقييٝ ٠يق٤ز.
تثهط2٥ـ قطّت ٧اي تاتق٣ ٦ظاضت ١يط ٣اف ٜاظ قطّت٨اي تطً ٢ٝغَ٦اي ١ ٣يع قطّت٨اي ت٤ظيـ ٤ٝؽي٢س
تا ٞ٧اٖ٢٧ي قطّت ٝسيطيت قثْ ٦تطً ايطا١ ٟؿثت ت ٦تح٤ي٘  ٣ذطيس تطً اظ ؾاظٝاٝ ٟطت٤ع ٦اٍساٛ
ٞ١اي٢س.
تثهط3٥ـ ٢ٝاتـ ٝاٙي ٤ٝضز١ياظ تطاي ذطيس تضٞي٢ي تطً تٙ٤يسي اظ ٢ٝاتـ تزسيسپصيط اظ ٝح٘ اضظـ
ؾ٤ذت نطى٦ر٤يي قس ٥تطاؾاؼ ؾ٤ذت٨اي ٣اضزاتي ٝايـ ٍ ٣يٞت٨اي نازضاتي ٕاظ ٢ٝ ٣اىـ حان٘ اظ
فس ٛتٙ٤يس آالي٢س٧٥ا  ٣حياؽت اظ ٝحيظظيؿت ت ٦اظاء تطً تٙ٤يسي ايٍ ٠ثي٘ ١يطٕ٣ا٨٧ا تأٝي ٣ ٠ت٦
٣ظاضت ١يط ٣پطزاذت ٝيق٤ز.
آيي١ ٠ا ٦ٝارطائي ايٝ ٠از ٥قف ٝا ٥پؽ اظ ته٤ية ايٍ ٠ا ٟ٤١ت ٦پيك٨٢از ٝكتطُ ٣ظاضترا٧٦١اي ١يط٣
١ ٣يت ت٦ته٤ية ٧يأت ٣ظيطاٝ ٟيضؾس.
ٝاز 62٥ـ ٣ظاضترا٧٦١اي ١يط١ ٣ ٣يت ٤ٝؽي٢س ت٢ٝ٦ؾ٤ض تط٣يذ ّاضتطز اٍتهازي ٢ٝاتـ تزسيسق١٤س٥
ا١طغي زض ؾاٝا٧٦١اي ٝزعاي اظ قثْ ٦اظ ٍثي٘ آتٖط ٠ْٝذ٤ضقيسي ،حٞا ٛذ٤ضقيسي ،تٞٚث ٦تازي،
ت٤ضتي ٠تازي ،ؾاٝا٧٦١اي ىتٙ٣٤تاييِ ،اؾتحهاٗ ٕاظ اظ ٢ٝاتـ ظيؿت ت٤ز ٣ ٥نطى٦ر٤يي زض ٧عي٧٦٢اي
تأٝي ٣ ٠ت٤ظيـ ؾ٤ذت٨اي ىؿيٚي ،حٞايت الظ ٛضا ت ٦ن٤ضت فٝ٤ٞي افال ٣ ٛاظ ٝح٘ ت٤زر٧٦اي ٝه٤ب
ؾاال ٦١ذ٤ز يا ٢ٝاتـ ٝصّ٤ض زض ٝاز )73(٥ايٍ ٠ا ٟ٤١تأٝي ٣ ٠پطزاذت ٞ١اي٢س.
ٝاز 63٥ـ ؾاظٝا ٟا١طغي اتٞي ْٚٝو اؾت ت٢ٝ٦ؾ٤ض تاظياىت ا١طغي اظ تٚيات حطاضتي ١يطٕ٣ا٨٧اي
٧ؿت٦اي ت٦ن٤ضت ٕطٝايف ،ؾطٝايف يا تٙ٤يس آب قيطيٍ ،٠ث٘ اظ احساث ١يطٕ٣ا٨٧اي اتٞي ١ؿثت ت٦
ٝغاٙقات اْٝاٟؾ٢زي تّ٦اضٕيطي تٙ٤يس ٞ٧عٝا ٟتطً  ٣حطاضت زض ١يطٕ٣ا٨٧اي ٝصّ٤ض اٍسا ٣ ٛزض
ن٤ضت ٝخثت ت٤ز١ ٟتيزٝ ٦غاٙقات ،اي١ ٠يطٕ٣ا٨٧ا ضا نطىاً ت ٦ض٣ـ ىً٤اٙصّط احساث  ٣ت٨ط٥تطزاضي
ٞ١ايس .اي ٠ؾاظٝا٤ٝ ٟؽو ت ٦ارطاي عطح٨اي تحَيَاتي ٝ ٣غاٙقاتي ت٢ٝ٦ؾ٤ض ّا٧ف ٝهطه ا١طغي
تأؾيؿات چطذ ٦ؾ٤ذت ،تٝ٤ي ٤ٞ١ز ٟؾاذت ١يطٕ٣ا٧ ٥ؿت٦اي  ٣عطح٨اي تحَيَاتي ٝطتثظ تا
ٕساذت ٧ؿت٦اي اؾت.

ىه٘ ياظز :ٜ٧آ٤ٝظـ  ٣إٓا٥ؾاظي
ٝاز 64٥ـ ٣ظاضترا٧٦١اي آ٤ٝظـ  ٣پط٣ضـ  ٣ف ،ٛ٤ٚتحَيَات  ٣ى٢ا٣ضي ٤ٝؽي٢س تا ْٞ٧اضي
٣ظاضترا٧٦١اي ١يط١ ٣ ٣يت ١ؿثت ت٢ٕ ٦زا١س٣ ٟاحس٧اي زضؾي ٝسيطيت ا١طغي زض ّٚيَٝ ٦اعـ
تحهيٚي  ٣ضقت٧٦اي ٝطتثظ ٣ ،ت ٦ض٣ظضؾا١ي ٝغاٙة اٍساٞ١ ٛاي٢س.
ٝاز 65٥ـ ٣ظاضترا٧٦١اي ّاض  ٣ا٤ٝض ارتٞافي  ٣آ٤ٝظـ  ٣پط٣ضـ ٤ٝؽي٢س زض تس٣ي ٣ ٠ارطاي
تط١ا٧٦ٝاي آ٤ٝظقي ز٣ض٧٥اي ى٢ي  ٣حطى٦اي شيضتظ ،آ٤ٝظـ ٝؤحط ض٣ق٨اي ت٨ي ٦٢ؾاظي ّاضتطز ا١طغي
ضا عثٌ ١ؾط ٣ظاضترا٧٦١اي ١يت ١ ٣يطٚٝ ٣ح٤ػ ٞ١اي٢س.
ٝاز 66٥ـ ٣ظاضت ف ،ٛ٤ٚتحَيَات  ٣ى٢ا٣ضي ٤ٝؽو اؾت ١ؿثت ت ٦ايزاز ٕ ٣ؿتطـ ٕطايك٨اي ٝطتثظ
تا ٝسيطيت ا١طغي زض ؾغ٤ح ّاضق٢اؾي اضقس  ٣زّتطا زض زا١كٖا٧ ٥اي ّك٤ض ٞ٧ ٣چ٢ي٢ٕ ٠زا١يسٟ
٣احس زضؾي تا ف٤٢اٝ ٟسيطيت ا١طغي زض ز٣ض٧٥اي ّاضزا١ي ّ ٣اضق٢اؾي ضقت٧٦اي ٢٨ٝسؾي  ٣ؾايط
ضقت٧٦اي ٝطتثظ ؽطه يِؾاٗ پؽ اظ ته٤ية ايٍ ٠ا ٟ٤١تط١ا٦ٝضيعي  ٣اٍساٞ١ ٛايس.
ٝاز 67٥ـ ٣ظاضت ىط ٣ ٔ٢٧اضقاز اؾالٝي ،ؾاظٝا ٟنسا  ٣ؾيٞاي ر٤٨ٞضي اؾالٝي ايطا ،ٟؾاظٝاٟ
تثٚينات اؾالٝي  ٣ق٨طزاضي٧ا ٤ٝؽي٢س تا ْٞ٧اضي ٣ظاضترا٧٦١اي ١يط١ ٣ ٣يت زض تط١ا٦ٝضيعي  ٣ارطاي
ىقاٙيت٨اي ىطٖ٢٧ي  ٣تثٚيناتي ،اقاف ٦ىطٝ ٔ٢٧هطه ٢ٝغَي ا١طغي  ٣انالح ضىتاض  ٣ا٤ٖٙي ٝهطه ضا
ٚٝح٤ػ ٞ١اي٢س.
تثهط ٥ـ پرف إٓ٨ي٧اي تثٚيناتي زض ٤ٝضز تز٨يعات ا١طغيتط اظ قثْ٧٦اي ٝرتٚو ؾاظٝا ٟنسا ٣
ؾيٞا ٤٢ٝط ت ٦ضفايت ٝقياض٧ا ٝ ٣كرهات ى٢ي ا١طغيتطي ٤ٝض٤ؿ ٝاز )11(٥ايٍ ٠ا ٟ٤١اؾت.
ٝاز 68٥ـ ٣ظاضت ٝؿْ ٣ ٠ق٨طؾاظي ٤ٝؽو اؾت تطاي ت٨ي٤ٝ ٦از آ٤ٝظقي ٤ٝضز ١ياظ ر٨ت آ٤ٝظـ
ّاضتطزي ض٣ق٨اي ت٨ي٦٢ؾاظي ا١طغي زض ؾاذتٞا ٣ ٟتأؾيؿات ْٝا١يْي  ٣تطٍي  ٣تطٕعاضي ز٣ض٧٥اي
آ٤ٝظقي تطاي ٢٨ٝسؾاّ ،ٟاضزا١اٝ ٣ ٟقٞاضا ٟتزطتي قام٘ زض ترف ؾاذتٞا ٟاٍسا٤ٞ١ ٛز ٣ ٥زض
آظ٨١٤ٝاي تقيي ٠نالحيت آ١ا٤ٝ ،ٟاضز ى ً٤ضا ٚٝح٤ػ ٞ١ايس.
ٝاز 69٥ـ ٣ظاضت ١يـط٤ٝ ٣ؽو اؾـت تا ْٞ٧اضي ٣ظاضت ن٢ايـ ٝ ٣قاز١ ٟؿثت ت ٦تس٣ي ٣ ٠تطٕعاضي
ز٣ض٧٥اي إٓا٧ؿاظي  ٣آ٤ٝظـ ّاضتطزي ٝسيطيت ا١طغي فٝ٤ٞي  ٣ترههي تطً  ٣حطاضت تطاي ٝسيطاٟ

ا١طغي ٣احس٧اي ن٢قتي ٞ٧ ٣چ٢ي ٠ىاضكاٙتحهيال٤ٝ ٟض٤ؿ ٤ٝاز( )66( ٣ )64ايٍ ٠ا ،ٟ٤١زض ٝطّع ٚٝي
آ٤ٝظـ ٝسيطيت ا١طغي زض ن٢قت اٍسا ٣ ٛت ٦آ٤ٝظـٕيط١سٕا٤ٕ ٟا٧ي٢ا ٦ٝافغاء ٞ١ايس.
تثهط ٥ـ ّٚي٣ ٦احس٧اي ن٢قتي ٤ٝض٤ؿ ٝاز )24(٥ايٍ ٠ا٤ٝ ٟ٤١ؽي٢س ٝسيطا ٟا١طغي ذ٤ز ضا تا ا٤ٙ٣يت
ىاضكاٙتحهيال٤ٝ ٟض٤ؿ ٤ٝاز( )66( ٣ )64ايٍ ٠ا ٟ٤١اظ زاض١سٕا٤ٕ ٟا٧ي٢ا٤ٝ ٦ٝض٤ؿ ايٝ ٠از٢ٝ ٥ه٤ب
ٞ١اي٢س.
ٝاز70٥ـ ٝقا١٣ت تط١ا٦ٝضيعي ١ ٣ؾاضت ضا٧ثطزي ضييؽ ر٤٨ٞض ٤ٝؽو اؾت ٧ط قف ٝا ٥يِتاض
اعالفات ترف ا١طغي (١يتٕ ،اظ ،ىطآ٣ضز٧٥ا  ٣تطً) ضا اظ ٣ظاضترا٧٦١اي ١يت ١ ٣يط ٣أذص  ٣اظ عطيٌ
ضؾا٧٦١ا ت ٦اعالؿ فٝ ٛ٤ٞطز ٛتطؾا١س.
ىه٘ ز٣اظز : ٜ٧ؾايط َٝطضات
ٝاز71٥ـ ٣ظاضترا٧٦١اي ١يت ١ ٣يط ٣حؿة ٤ٝضز تا پيك٨٢از آيي١٠ا ٣ ٦ٝنس٣ض زؾت٤ضاٙق٨ٚٞاي
٤ٝضز١ياظ ،تط ارطاي زٍيٌ ايٍ ٠ا١ ٟ٤١ؾاضت ١ ٣تايذ آ ٟضا ت٧ ٦يأت ٣ظيطا ٣ ٟزؾتٖا٨٧اي شيضتظ
ٕعاضـ ٝيٞ١اي٢س.
ٝاز72٥ـ ٣ظاضترا٧٦١ا  ٣زؾتٖا٨٧اي ٝتٙ٤ي ظيطترك٨اي تأٝيٝ ٣ ٠هطه ا١طغي ٤ٝؽي٢س تا ٞ٧اٖ٢٧ي
ٝقا١٣ت تط١ا٦ٝضيعي ١ ٣ؾاضت ضا٧ثطزي ضييؽر٤٨ٞض ،ضاْ٧اض٧اي ت٨ث٤ز ت٨ط٣٥ضي ٤ٝض٤ؿ ايٍ ٠ا ٟ٤١ضا
اضائ ٣ ٦ارطاء ٞ١اي٢س.
ٝاز73٥ـ ت٢ٝ ٦ؾ٤ض حٞايت اظ ارطاي ضاْ٧اض٧اي ت٨ي٦٢ؾاظي ٝهطه  ٣اضتَاء ّاضآيي ا١طغي زض
چ٨اضچ٤ب ا٧ساه ٤ٝ ٣از ايٍ ٠ا ٟ٤١ت٣ ٦ظاضترا٧٦١اي ١يت ١ ٣يط ٣اراظ ٥زازٝ ٥يق٤ز اظ ٝح٘
نطى٦ر٤يي٧اي ١اقي اظ ارطاي ايٍ ٠ا ،ٟ٤١ت٤زر٧٦اي ؾ٤٢اتي ٢ٝ ٣اتـ زاذٚي قطّت٨اي زٙ٣تي تاتق،٦
تؿ٨يالت ٝاٙي الظ ٛضا تأٝيٞ١ ٠اي٢سَٝ .ساض تؿ٨يالت ٝاٙي ايٝ ٠از ٥ت٤ؾظ ق٤ضايفاٙي ا١طغي تقيي٠
ٝيق٤ز.
ٝاز74٥ـ ٣ظاضترا٧٦١اي ١يت ١ ٣يط ٣ ٣ؾايط ٣ظاضترا٧٦١ا  ٣زؾتٖا٨٧اي ٝؿؤ ٗ٣زض ايٍ ٠ا٤ٝ ٟ٤١ؽـي٢س
ؾاالٕ ٦١عاضقي اظ ٝيعا ٟاحطتركي ؾياؾت ٧ا  ٣اٍساٝات ٝطت٤ط ت ٦نطى٦ر٤يي ا١طغي ت ٦تيْيِ
حا٨ٚٝا  ٣ترك٨اي اٍتهازي ٝهطهّ٢٢س ٥ا١طغي ضا تٝ ٦قا١٣ت تط١ا٦ٝضيعي ١ ٣ؾاضت ضا٧ثطزي ضييؽ
ر٤٨ٞض ر٨ت رٞـت٢سي  ٣ا١قْاؼ آ ٟت٧ ٦يأت ٣ظيطاٝ ٣ ٟزٚؽ ق٤ضاي اؾالٝي ،اضؾاٗ زاض١س.

ٝاز75٥ـ زٙ٣ت ٤ٝؽو اؾت
اٙو ـ افتثاضات ٤ٝضز ١ياظ تطاي ارطاي تْاٙيو ٢ٝسضد زض ايٍ ٠ا ٟ٤١ضا حؿة ٤ٝضز زض ٍاٙة ت٤زر٦
ؾ٤٢اتي زؾتٖا٨٧ا٣ ،ر ٥٤ازاض ٥قس٢ٝ ،٥اتـ زاذٚي قطّت٨اي زٙ٣تي يا ايزاز تق٨س اظ ٝح٘ تؿ٨يالت
زاذٚي  ٣ذاضري  ٣تاظپطزاذت آ ٟاظ ٝح٘ نطى٦ر٤يي٧اي حان ٦ٚزض ٤ٙايح ت٤زر ٦ؾ٤٢اتي پيفتي٢ي
ٞ١ايس.
ب ـ آيي١٠ا٧٦ٝاي ٤ٝضز ١ياظ ّٝ ٦تض ٠ٞضٞا١ت ارطاي احْا ٣ ٛتْاٙيو ايٍ ٠ا ٟ٤١اؾت ت ٦اؾتخ٢اء
٤ٝاضزي ّ ٦زض ٤ٝاز ايٍ ٠ا ٟ٤١تهطيح قس ٥اؾت ضا حساّخط ؽطه قفٝا ٥ت٨ي ٣ ٦ت ٦ته٤ية ٧يأت
٣ظيطا ٟتطؾا١س.
ٍا ٟ٤١ىٝ ً٤كت٘ٞتط ٧يتاز  ٣پ٢ذ ٝاز ٣ ٥تيؿت تثهط ٥زضرٚؿ ٦ف٢ٚي ض٣ظ چ٨اضق٢ث٤ٝ ٦ضخ چ٨اضٛ
اؾي٢سٝا ٥يْ٨عاض  ٣ؾيهس ٧ ٣كتاز ٝ ٦١ ٣زٚؽ ق٤ضاي اؾالٝي ته٤ية  ٣زض تاضيد  1389/12/11ت٦
تأييس ق٤ضاي ٨ٖ١ثا ٟضؾيس.

