
 

آئي٬ ٭ب٩ٰ اخشائي ٝب٭ٴ٫ تؾٴيٜ عش٩بيٰ گزاسي ))

 ((دس ىشحٲبي آة ١ؾٴس 
 

ٙق٤ اٳ٣ ـ  تْبسي٘  

ـ ٳاژٯ ٱبيي ١ٰ دس اي٬ آيي٬ ٭ب٩ٰ ثٰ ١بس  ٩1بدٯ 

:  سٙتٰ داساي ٩ْب٭ي صيش ٱغتٮذ 

٩ٮَٴس اص حٞبثٰ ٩ٴخٴد تْشي٘ : ا٥٘ ـ حٞبثٰ ٩ٴخٴد 

ٝب٭ٴ٫ تٴصيِ (  ٩18بدٯ ( )  1) ٩ٞشس دس تجقشٯ 

ال٭ٰ آة ثٰ امبٰٙ آثٲبيي اعت ١ٰ ٝجالً ٩ٴسد ٩قشٗ ّبد

اؽخبؿ ٳ ٩حيو صيغت ٝشاس گشٙتٰ ٳ ٩يضا٫ آ٫ ٩ٴسد 

.  تبئيذ ٳصاست ٭يشٳ ٩ي ثبؽذ 

ؽخـ حٞيٞي يب حٞٴٝي ثخؼ خقٴفي ٳ : عش٩بيٰ گزاس  (ة 

اعت ١ٰ ىجٜ مٴاثيي ١ٰ حغت ( داخ٦ي ٳ خبسخي ) تْبٳ٭ي 

ؽبٳسصي تْيي٬ ٩ٴسد تٴعو ٳصاستخب٭ٰ ٱبي ٭يشٳ ٳ خٲبد ٟ

ٳ اّال٧ ٩ي گشدد آ٩بدگي ٳ تٴا٭بيي عش٩بيٰ گزاسي دس 

ىشحٲبي تب٩ي٬ آة ايدبد ؽج٢ٰ ٱبي آثيبسي ٳ صٱ٢ؾي ٳ 

.  ىشحٲبي آة ٳ خبٟ سا داؽتٰ ثبؽذ 

٩دٴص اعتٚبدٯ : ج ـ پشٳا٭ٰ ثٲشٯ ثشداسي اص تبعيغبت  

اص تبعيغبتي اعت ١ٰ دس اثش عش٩بيٰ گزاسي تٴعو 

يب عش٩بيٰ گزاس ايدبد ؽذٯ ٳ ٳصاستخب٭ٰ ري سثو ٳ 

ثشاي ثٲشٯ ثشداسي دس اختيبس عش٩بيٰ گزاس ٝشاس 

.  ٩يگيشد تب ىجٜ مٴاثو اص آ٫ اعتٚبدٯ ٭٪بيذ 

ىٴ٣ دٳسٯ ثٲشٯ ثشداسي ٱش : د ـ دٳسٯ ثٲشٯ ثشداسي 

ىشذ ثشاثش ثب دٳسٯ اعتٲالٟ عش٩بيٰ اعت ١ٰ ىجٜ ٩ٞشسات 

٩ٴسد  ٩ٴخٴد ٳ ثب ٥حبً عش٩بيٰ گزاسي ا٭دب٧ ؽذٯ ٳ عٴد

تْيي٬ ٳ  ها٭تَبس عش٩بيٰ گزاس تٴعو ٳصاستخب٭ٰ ري سة

.  دس ٝشاسداد ٝيذ ٩ي ؽٴد 

پشٳا٭ٰ ثٲشٯ ثشداسي اص آة اعت ١ٰ ثش : ٯ ـ عٮذ آة  

اعبط ا٥گٴٱبي تْيي٬ ؽذٯ ثشاي ٱش ٭ٴُ ٩قشٗ ٳ ثشحغت 

دسفذي اص آة اعتحقب٥ي ٳ ص٩ب٫ ثٲشٯ ثشداسي تٴعو 

.  ٳصاست ٭يشٳ فبدس ٩يگشدد

٩ٮَٴس اص ٝب٭ٴ٫ دس اي٬ آيي٬ ٭ب٩ٰ ٝب٭ٴ٫ :  ٳ ـ ٝب٭ٴ٫

.  تؾٴيٜ عش٩بيٰ گزاسي دس ىشحٲبي آة ١ؾٴس ٩يجبؽذ 

ٙق٤ دٳ٧ ـ ا٭تخبة ٳ ٩ْشٙي ىشحٲب  

ـ ثٰ ٩ٮَٴس پيگيشي ٩شاح٤ ٩خت٦٘ اخشاي ٝب٭ٴ٫  ٩2بدٯ  

حذا١ثش ي٠ ٩بٯ پظ اص تقٴيت ٳ اثالٓ اي٬ ايي٬ ٭ب٩ٰ 

ا٩ٴس آة ٳ  ١٪يتٰ اي ثب ٩غئٴ٥يت ٩ْبٳ٫ ٳصيش ٭يشٳ دس

ّنٴيت ٭٪بيٮذگب٫ تب٧ االختيبس ٳصاست خٲبد ١ؾبٳسصي ٳ 

) عبص٩ب٫ ٩ذيشيت ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي ١ؾٴس تحت ّٮٴا٫ 

.  ثب ٳٍبي٘ ري٤ تؾ٢ي٤ ٩يگشدد ( ١٪يتٰ اخشايي 

ا٭تخبة ىشحٲبي ٩قٴة ثٰ ٩ٮَٴس ّشمٰ ثٰ عش٩بيٰ   ا٥٘ ـ

گزاسا٫ ٳ يب اسصيبثي ٳ تقٴيت ىشحٲبي پيؾٮٲبدي 



، (  6) ، (  4) ، (  3) ىجٜ ٩ٚبد ٩ٴاد عش٩بيٰ گزاس 

.  اي٬ آيي٬ ٭ب٩ٰ (  15) 

ة ـ تْيي٬ ٩ٲ٦ت الص٧ ثشاي تٲيٰ ٳ اسائٰ اىالّبت ٳ 

٩ؾخقبت الص٧ ٱش ىشذ ٩ٮتخت تٴعو ٳصاستخب٭ٰ ٱبي ٭يشٳ 

.  ٳخٲبد ١ؾبٳسصي 

. ج ـ تقٴيت عٲ٨ آة ٩بصاد عش٩بيٰ گزاس 

د ـ تْيي٬ ؽشايو ّ٪ٴ٩ي ٳ افٴ٣ ٝبث٤ دسج دس 

اسدادٱبي ٩ٴمٴُ اي٬ آيي٬ ٭ب٩ٰ ٳ ٭َبست ثش چگٴ٭گي ٝش

.  اخشاي ٝشاسدادٱبي ٩تجبد٥ٰ 

ٯ ـ ٱ٪٢بسي ٳ ٱ٪بٱٮگي ثب عبص٩ب٫ عش٩بيٰ گزاسي ٳ ١٪٠ 

ٱبي اٝتقبدي ٳ ٙٮي ايشا٫ خٲت ثشسعي تٞبمبي عش٩بيٰ 

گزاسي اؽخبؿ خبسخي دس ىشحٲبي ٩ٴمٴُ ٝب٭ٴ٫ تؾٴيٜ 

.  عش٩بيٰ گزاسي دس ىشحٲبي آة ١ؾٴس 

ٱ٪بٱٮگي دس تٮَي٨ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱبي اخشايي الص٧  ٳ ـ

. ثشاي تغشيِ ٳاگزاسي ىشحٲب ثٰ عش٩بيٰ گزاسا٫ 

ص ـ تقٴيت تٖييشات پيؾٮٲبدي عش٩بيٰ گزاس ٩يبثٜ ٩ٚبد 

ٳ تؾخيـ اٳ٥ٴيت ٳ مشٳست ىشحٲبي (  14) ٩ٴمٴُ ٩بدٯ 

اي٬ آيي٬ (  15) پيؾٮٲبدي عش٩بيٰ گزاس ٩يبثٜ ٩بدٯ 

.  ٭ب٩ٰ 

تٲيٰ دعتٴسا٥ْ٪٤ تْيي٬ ٝي٪ت تٴاٙٞي ذ ـ ٭َبست ثش 

ثشاي ٙشٳػ آة ٩بصاد تٴعو عش٩بيٰ گزاس ثٰ ثٲشٯ 

.  ثشداسا٫ 

دثيشخب٭ٰ ١٪يتٰ اخشايي دس ٳصاست ٭يشٳ ٩غتٞش : تجقشٯ 

خٴاٱذ ثٴد اي٬ ١٪يتٰ دس فٴست ٭يبص ٩ي تٴا٭ذ اٝذا٧ 

ثٰ ايدبد ١٪يتٰ ٱبي ٩ٮيٰٞ اي ٭٪ٴدٯ ٳ ثخؾي اص ٳٍبي٘ 

.  ٱب ٩حٴ٣ ٭٪بيذ  خٴد سا ثٰ اي٬ ١٪يتٰ

ـ ٳصاستخب٭ٰ ٱبي ٭يشٳ ٳخٲبد ١ؾبٳسصي ٩ٴٍ٘  ٩3بدٯ 

٩بٯ پظ اص اثالٓ اي٬ آئي٬ ٭ب٩ٰ ٳ  3ٱغتٮذ حذا١ثش ٍشٗ 

دس عب٥ٲبي ثْذ تب پبيب٫ عٰ ٩بٱٰ اٳ٣ ٱش عب٣ ّٮبٳي٬ 

، اٱذاٗ ، ٩ؾخقبت اف٦ي ٳ ثشآٳسد ٱضيٮٰ ٦١يٰ ىشحٲبي 

ا٭ٴ٫ ٳ خٴد ١ٰ داساي ؽشايو ٳ ٳيژگيٲبي ر١ش ؽذٯ دس ٛ

ايي٬ ٭ب٩ٰ اخشايي تؾٴيٜ عش٩بيٰ گزاسي دس ىشحٲبي آة 

.  ١ؾٴس ٩ي ثبؽٮذ سا ثٰ ١٪يتٰ اخشايي اّال٧ ٭٪بيٮذ 

ـ ١٪يتٰ اخشايي ىشحٲبي اّال٧ ؽذٯ سا ثب تٴخٰ  ٩4بدٯ 

ثٰ ٱذٗ ٝب٭ٴ٫ ٍشٗ ٩ذت دٳ ٩بٯ اٳ٥ٴيت ثٮذي ٳ دس 

ىشحٲبي ) ٩شح٦ٰ اٳ٣ تْذادي سا ا٭تخبة ٩ي ٭٪بيذ 

(  ٩ٮتخت 

ـ پظ اص تٲيٰ ٙٲشعت ىشحٲبي ٩ٮتخت تٴعو ١٪يتٰ  5دٯ ٩ب

.  اخشايي 

ٳصاست خٲبد ١ؾبٳسصي ٩ٴٍ٘ اعت ٍشٗ ٩ذتي ١ٰ : ا٥٘ 

١٪يتٰ اخشايي تْيي٬ خٴاٱذ ٭٪ٴد ثشاي ٱش ي٠ اص 

ىشحٲبي ٩ٮتخت ٳعْت ٳ ٩حذٳدٯ اسامي ٦٩ي ٳ ٩ٴات ٝبث٤ 

ٳاگزاسي ١ٰ ثش اعبط ٩يب٥ْبت ثٰ ّٮٴا٫ ص٩يٮٲبي آثخٴس 

دٯ ىشذ ٝشاس ٩ي گيش٭ذ سا ٱ٪شاٯ ثب اسائٰ داخ٤ ٩حذٳ



٭ٞؾٰ ٳ ساٱ٢بسٱبي تب٩ي٬ حٞٴٛ احت٪ب٥ي ثٲشٯ ثشداسا٫ 

ٝب٭ٴ٭ي اسامي سا دس چبس چٴة ٝب٭ٴ٭ي ٩شثٴه ٩ؾخـ 

.  ٭٪بيذ 

ة ـ ٳصاست ٭يشٳ ٩ٴٍ٘ اعت ٍشٗ ٩ذتي ١ٰ ١٪يتٰ اخشائي 

تْيي٬ خٴاٱذ ٭٪ٴد ثشاي ٱش ي٠ اص ىشحٲبي ٩ٮتخت ، 

ثو ثب ىشذ سا اص ٭َش دسفذ ٳ حٞبثٰ ٱبي ٩ٴخٴد ٩شت

ص٩ب٫ ٩قشٗ ، ٩ؾخـ ٳ ثشاي فبحجب٫ حٞبثٰ ٱب عٮذ آة 

. فبدس ٭٪بيذ 

ـ ١٪يتٰ اخشائي ٍشٗ ٩ذت ي٠ ٩بٯ پظ اص ٳفٴ٣  ٩6بدٯ 

گضاسػ اٝذا٩بت ا٭دب٧ ؽذٯ ثش اعبط ٩ٚبد ثٮذٱبي ٩بدٯ 

ٳ ثب تٴخٰ ثٰ ٭تبيح آ٫ ٩دذدَا ىشحٲبي ٩ٮتخت سا (  5) 

آ٭ب٫ تْذادي سا ثٰ ّٮٴا٫  اٳ٥ٴيت ثٮذي ٳ اص ٩يب٫

ىشحٲبي ٩قٴة ثشاي ّشمٰ ثٰ عش٩بيٰ گزاسا٫ تقٴيت ٩ي 

.  ٭٪بيذ 

تجقشٯ ـ ٳصاستخب٭ٰ ٱبي ري سثو ٩ٴٍٚٮذ ٩يب٥ْبت تٴخيٰ 

٩ب٥ي عش٩بيٰ گزاسي دس ىشحٲبي ٩ٮتخت سا دس اختيبس 

.  ١٪يتٰ اخشايي ٝشاس دٱٮذ 

ٳصاستخب٭ٰ ري سثو تق٪ي٨ داؽتٰ ثبؽذ  ـ چٮب٭چٰ ٩7بد ٯ 

ثخؾي اص اخضاي ي٠  ىشذ سا ثٰ عش٩بيٰ گزاس ّشمٰ 

٭٪بيذ ثبيذ عٲ٨ عش٩بيٰ گزاس دس آ٫ ثخؼ اص ٤١ آة 

اعتحقب٥ي ٳ ٤١ اسامي ٦٩ي ٳ ٩ٴات آثخٴس ىشذ سا 

.  ٩تٮبعجًب ثٰ تقٴيت ١٪يتٰ اخشائي ثشعب٭ذ 

ـ  ٩ؾخقبت اف٦ي ٱش ىشذ ٩قٴة ؽب٤٩ ٩ح٤ ٳ  ٩8بدٯ 

د ٳ احدب٧ ٩ٴْٝيت اخشاي ىشذ ، اٱذاٗ ىشذ ، اثْب

ّ٪٦يبت ٩خت٦٘ ، ثش٭ب٩ٰ ص٩ب٭ي پيؾشٙت ٙيضي٢ي ٩ٴسد 

ا٭تَبس ، ثشآٳسد ٱضيٮٰ ، ٩حذٳدٯ ٳ ٳعْت ٳ ٝي٪ت 

اسامي آ٩بدٯ ٳاگزاسي ، آة ٝبث٤ اعتحقب٣ آة ٩بصاد ثش 

اعبط اعٮبد آة فبدس ؽذٯ ٳ دعتٴسا٥ْ٪٤ سعيذگي ثٰ 

تٞبمب ٱب ٳ عبيش ؽبخقٰ ٱب ٳ ٩ٴ٥ٰٚ ٱبي ٩ٲ٨ تٴعو 

ي اص ىشيٜ ٳعبي٤ استجبه خ٪ْي ثٰ اىالُ دعتگبٯ اخشائ

.  ّ٪ٴ٧ ٩يشعذ 

ٙق٤ عٴ٧ ـ ثشسعي تٞبمب ٳ ّٞذ ٝشاسداد  

ـ عش٩بيٰ گزاس ٩تٞبمي ، اثتذا دسخٴاعت خٴد  ٩9بدٯ 

دس ٩ٴسد ت٪بي٤ ثٰ عش٩بيٰ گزاسي دس ٱش ىشذ ٩قٴة سا 

ثٰ ٳصاستخب٭ٰ ري سثو اسائٰ ٩ي ٭٪بيذ ٳصاستخب٭ٰ 

ٳ تيجيٜ ؽشايو  ٩ضثٴس پظ اص ثشسعي دسخٴاعتٲب

٩تٞبميب٫ ثب دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱبي ٩قٴة ١٪يتٰ اخشايي دس 

فٴست تبئيذ ٩ٴاٙٞت خٴدسا ثٰ ٩تٞبميب٫ اّال٧ ٩ي 

.  ٭٪بيٮذ 

تجقشٯ ـ تْبٳ٭ي ٱبي ١ؾبٳسصي ثٲشٯ ثشداس دس اخشاي 

ىشحٲبي عش٩بيٰ گزاسي ٩ٴمٴُ اي٬ آئي٬ ٭ب٩ٰ دس ؽشايو 

.  ٩غبٳي اٳ٥ٴيت داس٭ذ 

س پظ اص اخز ٩ٴاٙٞت ٳ دسيبٙت ـ عش٩بيٰ گزا ٩10بدٯ 

اعٮبد ٳ ٩ذاسٟ ٩ٴسد ٭يبص ٍشٗ ٩ٲ٦تي ١ٰ ٳصاستخب٭ٰ ري 



سثو اّال٧ خٴاٱذ ٭٪ٴد ٭غجت ثٰ تٲيٰ ٳ اسائٰ ثش٭ب٩ٰ 

ص٩ب٭جٮذي عش٩بيٰ گزاسي ٩تٮبعت ثب ثش٭ب٩ٰ پيؾشٙت 

ٙيضي٢ي ٩ٴسد ا٭تَبس ٳ اسائٰ م٪ب٭ت ٭ب٩ٰ ٩ْتجش ثٰ 

صيٮٰ اخشاي دسفذ ٩تٮبعت ثب ثشآٳسد ٯ 5تب  ٩1يضا٫ 

پشٳژٯ ثٰ تؾخيـ ٳصاستخب٭ٰ ري سثو ٩يبثٜ آ٭چٰ دس 

دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي ٩قٴة ١٪يتٰ اخشايي خٴاٱذ آ٩ذ اٝذا٧ 

.  ٩ي ٭٪بيذ 

تجقشٯ ـ پظ اص آ٭٢ٰ عش٩بيٰ گزاس دس ٩ح٤ اخشاي پشٳژٯ 

٩ْبد٣ ٩ج٦ٔ م٪ب٭ت ٭ب٩ٰ سا فشٗ ّ٪٦يبت ٙيضي٢ي ٭٪ٴد 

.  م٪ب٭ت ٭ب٩ٰ ٩ز١ٴس آصاد ٳ ٩غتشد ٩يگشدد

ـ ٩تْبٝت دسيبٙت ثش٭ب٩ٰ ص٩ب٭جٮذي عش٩بيٰ  11دٯ ٩ب

گزاسي ٳ م٪ب٭ت ٭ب٩ٰ ٩ْتجش ،ٳصاستخب٭ٰ ري سثو 

سٳص ثب عش٩بيٰ  20ٝشاسداد الص٧ سا حذا١ثشٍشٗ ٩ذت 

.  گزاس ٩جبد٥ٰ ٳ ثٰ اٳ اثالٓ ٩ي ٭٪بيذ 

ـ ٳصاست خٲبد ١ؾبٳسصي ٩ٴٍ٘ اعت اٝذا٩بت الص٧  ٩12بدٯ 

ٳس ىشذ ثٰ فٴست خٲت ٳاگزاسي اسامي ٦٩ي ٳ ٩ٴات آثخ

ثيِ سا دس چبسچٴة ٩ٞشسات ٝب٭ٴ٭ي ٩شثٴه ، ثٰ ٭حٴي ثٰ 

ّ٪٤ آٳسد ١ٰ دس ؽشٳُ ّ٪٦يبت اخشايي ىشذ اسامي ٩ضثٴس 

ثٰ فٴست ٩ؾشٳه دس اختيبس عش٩بيٰ گزاس ٝشاس گشٙتٰ ٳ 

دس ؽشٳُ ثٲشٯ ثشداسي اص ىشذ ثٰ فٴست ٝيْي ثٰ عش٩بيٰ 

ا٥ي ثٲشٯ گزاس ٩ٮت٤ٞ گشدد م٪ٮًب ثشاي تب٩ي٬ حٞٴٛ احت٨

ثشداسا٫ ٝب٭ٴ٭ي اص اسامي ٦٩ي ٳ ٩ٴات ثب تٴخٰ ثٰ 

. ٝشاسداد ٩ٮْٞذٯ دس ٩ٴسد ٱضيٮٰ ٱب اٝذا٧ خٴاٱذ ؽذ 

ٙق٤ چٲبس٧ ـ احذاث  

ـ ا٭تخبة پي٪ب٭٢بس ٳ ٩ؾبٳس ثشاي ىشذ ٳ  ٩13بدٯ 

٭َبست ثش ّ٪٦يبت اخشايي ٳ ّٞذ ٝشاسداد ثب آ٭ب٫ ثٰ 

سي٬ پي٪ب٭٢بسا٫ ٳ ٩ؾبٳ. ّٲذٯ عش٩بيٰ گزاس اعت 

ا٭تخبة ؽذٯ ثبيذ اص ٩يب٫ ؽش١تٲبي تؾخيـ فالحيت ؽذٯ 

عبص٩ب٫ ٩ذيشيت ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي ١ؾٴس ثبؽٮذ ٳ 

ٳصاستخب٭ٰ ٱبي ري سثو دس ٩شاح٤ ٩خت٦٘ ثش ٭حٴٯ اخشاي 

.  ١بس ٭َبست ّب٥يٰ خٴاٱٮذ داؽت 

ـ چٮب٭چٰ عش٩بيٰ گزاس ثٰ ٩ٮَٴس اٙضايؼ  ٩14بدٯ 

٩ي٦ي ، افالذ ثبصدٯ ىشذ ، پيؾٮٲبد ا٭دب٧ ٩يب٥ْبت ت٠

اٱذاٗ ىشذ تٖييش سٳؽٲبي اخشايي ، تٖييش دس اثْبد ٳ 

احدب٧ ّ٪٦يبت ٳ اّ٪ب٣ ٩ٲٮذعي اسصػ ٳ افالذ ٳ ت٢٪ي٤ 

اي٬ پيؾٮٲبدات . ٭َب٧ ثٲشٯ ثشداسي سا داؽتٰ ثبؽٮذ 

ئيذ ٳصاستخب٭ٰ ري سثو ٝبث٤ اّ٪ب٣ پظ اص سعيذگي ٳ تب

اعت ٳ حٞٴٛ ٭بؽي اص اي٬ ٩ٴاسد دس دٳسٯ ثٲشٯ ثشداسي 

.  دس اختيبس عش٩بيٰ گزاس خٴاٱذ ثٴد 

ـ دس فٴستي ١ٰ عش٩بيٰ گزاس ىشحي سا ثشاي  ٩15بدٯ 

عش٩بيٰ گزاسي پيؾٲبد ٭٪بيذ ١ٰ خضء ىشحٲبي ٩ٮتخت يب 

، ٩قٴة ٭جبؽذ ١٪يتٰ اخشايي دس فٴست تؾخيـ مشٳست 

ا٭دب٧ ٩يب٥ْبت آ٫ سا ثب ٱضيٮٰ عش٩بيٰ گزاس ثٰ 

ٳصاستخب٭ٰ ري سثو اثالٓ ٩ي ٭٪بيذ تب پظ اص اى٪يٮب٫ 



اص اٳ٥ٴيت ٳ ٳخٴد تٴخيٰ ٙٮي ، اٝتقبدي ٳ ٩ب٥ي آ٫ 

ىشذ سا ٩قٴة ٳ ٩دٴص ٦١ي ثشاي عش٩بيٰ گزاسي ثٰ ٭ب٧ 

.  ٱ٪ب٫ عش٩بيٰ گزاس فبدس گشدد

ٳس اّ٪ب٣ ـ عش٩بيٰ گزاس ٩ٴٍ٘ اعت ثٰ ٩ٮٌ ٩16بدٯ 

٩ذيشيت ىشذ دس ٩شاح٤ ٩يب٥ْبت ت٢٪ي٦ي ٳ اخشاء اٙشاد 

٩تخقـ ٳاخذ فالحيت ٳ ٩ٴسد تبئيذ ٳصاستخب٭ٰ ري سثو سا 

٩يبثٜ عبختبس عبص٩ب٭ي ١ٰ ثٰ م٪ي٪ٰ ٝشاس داد خٴاٱذ 

آ٩ذ ثٰ ١بس گشٙتٰ ٳ يب اص خذ٩بت ٳاحذٱبي تؾخيـ 

فالحيت ؽذٯ دس اي٬ ص٩يٮٰ تٴعو عبص٩ب٫ ٩ذيشيت ٳ 

.  صي ١ؾٴس اعتٚبدٯ ٭٪بيذ ثش٭ب٩ٰ سي

ـ دس ٦١يٰ ٩شاح٤ ٩يب٥ْٰ ٳ اخشاي ىشذ ،  ٩17بدٯ 

عش٩بيٰ گزاس ٩ٴٍ٘ اعت ٭غخٰ اي اص گضاسؽبت ٩بٱب٭ٰ 

٩ٲٮذط ٩ؾبٳس سا ثشاي عبص٩ب٫ ٩ذيشيت ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي 

.  ١ؾٴس ٳ ٳصاستخب٭ٰ ري سثو اسعب٣ ٭٪بيذ 

ـ تؾخيـ ٩يضا٫ اسامي ٩ٴسد ٭يبص ثشاي احذاث  ٩18بدٯ 

ٯ ىشذ ٳ ت٪٠٦ ٳ ثال٩ْبسك ٭٪ٴد٫ آ٫ ثب ٳصاسخب٭ٰ ري عبص

سثو اعت ١ٰ ثٰ ؽشذ ري٤ ٳ ٩تٮبعت ثب ثش٭ب٩ٰ پيؾشٙت 

.  دس اختيبس عش٩بيٰ گزاس ٝشاس ٩ي گيشد ذ ٙيضي٢ي ىش

ا٥٘ ـ ثغتشسٳدخب٭ٰ ٱب ، دس دٳسٯ ثٲشٯ ثشداسي ثٰ 

فٴست اخبسٯ ثش اعبط ٝي٪تٲبي ٩ٮيٰٞ اي دس اختيبس 

گيشد  عش٩بيٰ گزاس ٝشاس ٩ي

٥ي ٳ ٩ٴات دس دٳسٯ ثٲشٯ ثشداسي ثٰ ٝي٪ت ٧ة ـ اسامي 

٩ٮيٰٞ اي ثٰ فٴست اخبسٯ دس اختيبس عش٩بيٰ گزاس ٝشاس 

. ٩ي گيشد 

ج ـ اسامي ٩ت٦ْٜ ثٰ اؽخبؿ  حغت ٩ٴسد ثب اعتٚبدٯ اص 

ٝب٭ٴ٫ ٭حٴٯ خشيذ ٳ ت٪٠٦ اسامي ٳ ا٩الٟ ثشاي اخشاي 

ة ثش٭ب٩ٰ ٱبي ّ٪ٴ٩ي ، ّ٪شا٭ي ٳ ٭َب٩ي دٳ٥ت ـ ٩قٴ

ـ ثب تٴخٰ ثٰ ٝشاسداد ٩ٮْٞذٯ دس ٩ٴسد ٱضيٮٰ ٱب  1358

، اخبسٯ يب ت٪٠٦ ٳ ّيٮب ً دس اختيبس عش٩بيٰ گزاس 

ٝشاس ٩ي گيشد  

ـ ٱضيٮٰ خبثدبيي ٳيب خبيگضيٮي ٩غتحذثبت  1تجقشٯ 

تبعيغبت ٳ عبخت٪ب٭ٲبيي ٭َيش خبدٯ پبعگبٯ ٳ ٕيشٯ ١ٰ 

دس ٩حذٳدٯ ىشذ ٝشاس گيشد ثٰ ٝي٪ت سٳص ٩حبعجٰ ٳ ثب 

تٴخٰ ثٰ ٝشاسداد ٩ٮْٞذٯ دس ٩ٴسد ٱضيٮٰ ٱب ٭غجت ثٰ 

.  خبيگضيٮي ٳ خبثدبيي ٩غتحذثبت اٝذا٧ ٩ي ؽٴد 

ـ ؽيٴٯ تب٩ي٬ خغبست ٭بؽي اص تبخيش ٕيش ٩دبص  2تجقشٯ 

ٳصاستخب٭ٰ ري سثو دس ثال ٩ْبسك ٭٪ٴد٫ ٳ دس اختيبس 

گزاؽت٬ اسامي ٩ٴسد ٭يبص اخشاي ىشذ دس ٝشاسداد  

.  ٩ٮْٞذٯ ٥حبً خٴاٱذ ؽذ 

ـ چٮب٭چٰ پيؾشٙت ٙيضي٢ي ٳ يب سيب٥ي ىشذ ثٰ  ٩19بدٯ 

دسفذ اص ثش٭ب٩ٰ ٩قٴة ثٰ تؾخيـ ٳصاستخب٭ٰ  ٩30يضا٫ 

ري سثو تبخيش ٕيش ٩دبص داؽتٰ ثبؽذ ٳصاستخب٭ٰ ري سثو 

٩ي تٴا٭ذ دس فٴست مشٳست پظ اص اثالٓ دٳ اخيبس ٳ 

سّبيت ٩ٲ٦ت ص٩ب٭ي حذا٤ٝ ي٠ ٩بٯ ثْذ اص ٱش اخيبس ، 



٩حغٴعي دس سٳ٭ذ تب٩ي٬ عش٩بيٰ ٳ پيؾشٙت  چٮب٭چٰ تٖييش

ىشذ حبف٤ ٭گشديذٯ ٩يبثٜ دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱبيي ١ٰ ثٰ 

تقٴيت ١٪يتٰ اخشايي ٩ي سعذ دالي٤ سا ثشسعي ٳ ٭غجت ثٰ 

٥ٖٴ پشٳا٭ٰ ثٲشٯ ثشداسي ٳ اخز خشاي٨ ٩ٮذسج دس 

دعتٴسا٥ْ٪٤ ٱب اص عش٩بيٰ گزاس اٝذا٧ ٭٪ٴد ٯ ٳ ثب 

ي ٩حٴ٣ ٭٪بيذ دس ّٞذ ٝشاسداد ثٰ عش٩بيٰ گزاس ديگش

دسفذ ثٰ ٭غجت  15اي٬ فٴست عش٩بيٰ گزاس اٳ٥يٰ ثب ١غش 

عش٩بيٰ گزاسي ا٭دب٧ ؽذٯ ثش اعبط ٝي٪ت گزاسي ١بسؽٮبط 

(  4) سع٪ي دادگغتشي ثٰ ٝذسا٥غٲ٨ خٴيؼ اص حٞٴٛ ثٮذ 

.  ٩بدٯ ٳاحذٯ ٝب٭ٴ٫ ثٲشٯ ٩ٮذ خٴاٱذ ؽذ 

ـ چٮب٭چٰ عش٩بيٰ گزاس ثٰ دالي٦ي اص ادا٩ٰ  1تجقشٯ 

٭قشٗ ؽٴد تٞبمبي ا٭قشاٗ ٳ فذٳس ٩دٴص خشٳج اص ١بس ٧

ىشذ ٳي تٴعو ٳصاستخب٭ٰ ىجٜ دعتٴسا٥ْ٪٦ي ١ٰ ١٪يتٰ 

.  اخشايي تٲيٰ ٩ي ١ٮذ ٩ٴسد سعيذگي ٝشاس خٴاٱذ گشٙت 

ـ ثب ٙغخ ٝشاسداد اص عٴي عش٩بيٰ گزاس ،  2تجقشٯ 

دعتگبٯ اخشايي ٩ٴٍ٘ اعت ٩ٴمٴُ ادا٩ٰ عش٩بيٰ گزاسي 

١ثيش ا٭تؾبس ىي عٰ ٭ٴثت ثٰ ىشذ سا دس سٳص٭ب٩ٰ ٱبي 

ٙبف٦ٰ دٯ سٳص آگٲي ٭٪بيذ ٳ دس فٴستي ١ٰ عش٩بيٰ گزاس 

ديگشي ت٪بي٤ ثٰ ٩ؾبس١ت دس ىشذ ٭ذاؽتٰ ثبؽذ ثب 

ٱ٪بٱٮگي عبص٩ب٫ ٩ذيشيت ٳ ثش٭ب٩ٰ سيضي ١ؾٴس ٭غجت ثٰ 

.  ادا٩ٰ پشٳژٯ اٝذا٧ ٭٪بيذ 

ٙق٤ پٮد٨ ـ ثٲشٯ ثشداسي  

٣ ٱبي ثٲشٯ ـ ٳصاستخب٭ٰ ري سثو دعتٴسا٨ْ٥ ٩20بدٯ 

ثشداسي ، ٭گٲذاسي ، اي٪ٮي ، ٙٮي ٳ ٭َبيش آ٫ سا ٝج٤ 

اص ؽشٳُ عش٩بيٰ گزاسي ثٰ عش٩بيٰ گزاس ثشاي اخشاء 

اثالٓ ٳ ثش حغ٬ اخشاي آ٭ٲب ٭َبست ٩ي ١ٮذ عش٩بيٰ گزاس 

٩ٴٍ٘ اعت دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي اثالٕي سا ثٰ اخشا دس آٳسد 

دعتٴسا٥ْ٪٦ٲبي فبدسٯ ٭٪ي تٴا٭ذ ٭بٝل حٞٴٝي ثبؽذ ١ٰ 

.  عش٩بيٰ گزاس ثش اعبط ٝب٭ٴ٫ ثٰ دعت آٳسدٯ اعت 

تجقشٯ ـ عش٩بيٰ گزاس ٩ٴٍ٘ اعت عبختبس عبص٩ب٭ي ثٲشٯ 

ثشداسي ٳ ٭گٲذاسي ٩ٴسد ٭َش خٴد اص ىشذ سا ٝج٤ اص 

ؽشٳُ ثٲشٯ ثشداسي ثٰ تقٴيت ٳصاستخب٭ٰ ري سثو ثشعب٭ذ 

  .

ـ پظ اص ت٢٪ي٤ ّ٪٦يبت اخشايي ٩ٴمٴُ ىشذ  ٩21بدٯ 

ساسداد ٳ دسخٴاعت فذٳس پشٳا٭ٰ ثٲشٯ ٩يبثٜ ثب ٩ٚبد ٛ

ثشداسي تٴعو عش٩بيٰ گزاس ، ٳصاستخب٭ٰ ري سثو حذا١ثش 

ٍشٗ ٩ذت ي٠ ٩بٯ ٭٪بيٮذگب٫ خٴدس ا ثٰ ٩ح٤ اّضا٧ ٩ي 

٭٪بيذ دس فٴست ٭جٴد٫ اؽ٢بالت ٙٮي ١ٰ ٩ب٭ِ ثٲشٯ 

ثشداسي اص ىشذ ثبؽذ ٳ اى٪يٮب٫ اص ثٰ ١بسگيشي ٭يشٳي 

ثٲشٯ ثشداسي ٩قٴة ،  ا٭غب٭ي ٩يبثٜ ثب عبختبس عبص٩ب٭ي

فٴستد٦غٰ تٮَي٨ ٳ ثٰ ا٩نبي ٭٪بيٮذٯ ٳصاستخب٭ٰ ري 

سثو ٳ عش٩بيٰ گزاس يب ٭٪بيٮذٯ اٳسعيذٯ ٳ پشٳا٭ٰ 

.  ثٲشٯ ثشداسي اص تبعيغبت فبدس ٩ي گشدد



دس فٴست ٳخٴد ٭ٴاٝـ ، ٩ٴاسد ثب ٝيذ ٩ٲ٦ت : تجقشٯ  

ص٩ب٭ي سِٙ آ٭ٲب دس فٴستد٦غٰ دسج ٳ پشٳا٭ٰ ثٲشٯ 

فبدس ٩ي گشدد پظ اص سِٙ ٭ٴاٝـ پشٳا٭ٰ ثشداسي ٩ٴٝت 

ثشاي ثٲشٯ ثشداسي ثٰ ٭ب٧ عش٩بيٰ گزاس فبدس خٴاٱذ ؽذ 

  .

ـ چٮب٭چٰ ٱضيٮٰ ٱبي ىشذ ثيؾتش اص ثشآٳسدٱبي  ٩22بدٯ 

اٳ٥يٰ ثبؽذ ، عش٩بيٰ گزاس دس ىٴ٣ دٳسٯ اخشا ٳ 

حذا١ثش تب پبيب٫ ٩ٲ٦ت سِٙ ٭ٴاٝـ ٩ي تٴا٭ذ ٩ذاسٟ 

ه اسائٰ ٭٪ٴدٯ ٳ تٞبمبي ٩ثجتٰ سا ثٰ ٳصاستخب٭ٰ ري سة

اٙضايؼ ىٴ٣ دٳسٯ ثٲشٯ ثشداسي سا ثٮ٪بيذ ٳصاستخب٭ٰ 

ري سثو پظ اص ثشسعي ٩ذاسٟ ٳ دس فٴست تبئيذ ٩ي تٴا٭ذ 

ثب اٙضايؼ ىٴ٣ دٳسٯ ثٲشٯ ثشداسي ٩تٮبعت ثب ٱضيٮٰ 

.  ٱبي امبٙي ٩ٴاٙٞت ٭٪بيذ 

ـ ٳصاستخب٭ٰ ٱبي ري سثو ثٰ ٭غجت عٲ٨ عش٩بيٰ  ٩22بدٯ 

ؽذٯ دس ىشحٲبي ٩ؾ٪ٴ٣ اي٬ آيي٬ ٭ب٩ٰ ثب گزاسي ا٭دب٧ 

عش٩بيٰ گزاس ؽشي٠ ٩ذ٭ي ٩ي ثبؽٮذ ٭حٴٯ ٝي٪ت گزاسي ٤١ 

عش٩بيٰ گزاسي ا٭دب٧ ؽذٯ ثش اعبط ٭َش ١بسؽٮبعي سع٪ي 

.  دادگغتشي تْيي٬ ٩يؾٴد 

تجقشٯ ـ عش٩بيٰ گزاس دس ٱش ص٩ب٫ ٩ي تٴا٭ذ ثب تٴاٜٙ 

ٳصاستخب٭ٰ ري سثو ٳ پشداخت اسصػ سٳص عٲ٨ ٩ؾبس١ت 

صاستخب٭ٰ ري سثو ثٰ ٩ؾبس١ت ٩ذ٭ي خبت٪ٰ دٱذ دس اي٬ ٳ

فٴست ٳصاستخب٭ٰ ٩شثٴه ٭غجت ثٲٴاسيض ٩جب٥ٔ دسيبٙتي 

.  ثٰ حغبة خضا٭ٰ اٝذا٧ خٴاٱذ ٭٪ٴد 

ـ ٳصاست ٭يشٳ ٦٢٩٘ اعت پظ اص فذٳس پشٳا٭ٰ  ٩24بدٯ  

ثٲشٯ ثشداسي اص تبعيغبت ٭غجت ثٰ فذٳس عٮذ آة ٩يبثٜ 

٭ب٩ٰ ثٰ ٭ب٧ عش٩بيٰ  ٩ٚبد ٩ٞشسات ٝب٭ٴ٫ ٳ اي٬ آيي٬

عٮذ آة فبدس ؽذٯ دس ىٴ٣ دٳسٯ . گزاس اٝذا٧ ٭٪بيذ 

ثٲشٯ ثشداسي ٩ْتجش اعت ٳ پظ اص آ٫ ٙبٝذ اّتجبس 

٩يجبؽذ اعٮبد آة فبدس ؽذٯ ٝبث٤ ا٭تٞب٣ ثٰ ٕيش ٩ي 

.  ثبؽذ 

تجقشٯ ـ ا٥ٴيت دس ٳاگزاسي عٮذ آة پظ اص دٳسٯ ثٲشٯ 

. ثشداسي ثب عش٩بيٰ گزاس اٳ٥يٰ خٴاٱذ ثٴد 

ـ چٮب٭چٰ آة اعتحقب٥ي ثٰ ٳعي٦ٰ عش٩بيٰ گزا  25ادٯ ٧

اميشاسًا ٩قشٗ ؽشة پيذا ١ٮذ عش٩بيٰ گزاس ٦٢٩٘ ثٰ 

تحٴي٤ آة ثشاي ٩قشٗ ؽشة ٳ دسيبٙت ثٲبي آ٫ ٩يبثٜ 

٩ٚبد اي٬ ٩بدٯ خٴاٱذ ثٴد ٳ پظ اص سِٙ اميشاس ثٰ 

تؾخيـ ٳصاست ٭يشٳ عش٩بيٰ گزاس ١٪ب١ب٫ اختيبس 

اسد خغبستٲبي احت٪ب٥ي اعتٚبدٯ اص عٲ٨ آة خٴد سا د

ٝب٭ٴ٫  44٭بؽي اص اخشاي اي٬ تجقشٯ ثش اعبط ٩بدٯ 

ـ ٳ ثش اعبط ٭َش  1361تٴصيِ ّبدال٭ٰ آة ـ ٩قٴة 

١بسؽٮبعي سع٪ي دادگغتشي ثشآٳسد ٳ اص  ٩ح٤ اّتجبسات 

.  ّ٪ٴ٩ي تب٩ي٬ خٴاٱذ ؽذ 

ٙق٤ ؽؾ٨ ـ ٩ٞشسات ّ٪ٴ٩ي  



ـ عش٩بيٰ گزاس ٩دبص ثٰ احذاث ٩غتحذثبتي  ٩26بدٯ 

مبٰٙ ثش ىشذ ٩قٴة ٭٪ي ثبؽذ دس فٴستي ١ٰ عش٩بيٰ ا

گزاس دسخٴاعت احذاث ٩غتحذثبت امبٙي سا داؽتٰ ثبؽذ 

ٳصاستخب٭ٰ ري سثو ٩ي تٴا٭ذ ثب دس ٭َش گشٙت٬ ّٴا٤٩ 

تبثيش گزاس ثش ثٲشٯ ثشداسي اص ىشذ خقٴفًب ٩غبئ٤ صيغت 

.  ٩حييي ٳ حٌٚ ١يٚيت آة اٝذا٧ ٭٪بيذ 

سداد ٩ٮْٞذٯ ثب عش٩بيٰ ـ ٱشگبٯ دس اخشاي ٝشا ٩27بدٯ 

گزاس ٳ يب تْجيش ٳ تٚغيش آ٫ اختالٙي ثي٬ ىشٙي٬ حبدث 

ٝب٭ٴ٫ اعبعي دس ي٠ (  139) ؽٴد ٩ٴمٴُ ثب سّبيت اف٤ 

ٱئيت داٳسي ٩ش١ت اص ي٠ ٭ٚش ٭٪بيٮذٯ ٳسصاتخب٭ٰ ري 

سثو ٳ ي٠ ٭ٚش ٭٪بيٮذٯ عش٩بيٰ گزاس ٳ ي٠ ٭ٚش ١بسؽٮبط 

دس فٴست  سع٪ي دادگغتشي ٩يشذ ٳ ح٤ ٳ ٙق٤ خٴاٱذ ؽذ

ّذ٧ تٴاٜٙ دادگبٯ فب٥حٰ ٩شخِ سعيذگي ثٰ اختالٗ ٩ي 

.  ثبؽذ

ـ ٩غتحذثبت ايدبدؽذٯ ثب عش٩بيٰ گزاسي ٩ٴمٴُ  ٩28بدٯ 

اي٬ آيي٬ ٭ب٩ٰ ٝبث٤ ٳثيٰٞ گزاسي ٳ تشٱي٬ خٴاٱذ ثٴد 

 .

ٝب٭ٴ٫  106ـ تغٲيالت پيؼ ثيٮي ؽذٯ دس ٩بدٯ  ٩29بدٯ  

٭ي٬ آتي س ٝٴا د ثش٭ب٩ٰ عٴ٧ تٴعْٰ يب تغٲيالت ٩ؾبثٰ

دس ص٩يٮٰ تب٩ي٬ ٩ٮبثِ ٩ب٥ي ثشاي اخشاي ىشحٲبي تب٩ي٬ 

آة ؽج٢ٰ ٱبي اف٦ي ٳ ٙشّي آثيبسي ٳ صٱ٢ؾي ، ىشحٲبي 

١ٴچ٠ آثي ، احيب ء ٝٮٴات ٳ چؾ٪ٰ عبسٱب ؽب٤٩ حب٣ 

. عش٩بيٰ گزاس ٩ٴمٴُ اي٬ آيي٬ ٭ب٩ٰ  ٩ي ثبؽذ  

 


