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ايزبد ضؼجِ يب دفتش ًوبيٌذگي ٍ ًيض اًتمبل هشوض اغلي ثِ ّش ًمكِ ديگش دس ايشاى هٌَـ ثِ تػوين هزوغ ػوَهي
فَق الؼبدُ است  ،هزوغ هي تَاًذ اختيبسات خَد سا دس ايي خػَظ ثِ ّيئت هذيشُ ضشوت تفَيؽ ًوبيذ
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سيبلي هي ثبضذ وِ ول آى ًمذاً پشداخت

ضذُ است
هبدُ  ) 6اٍساق سْبم
وليِ سْبم ضشوت ثب ًبم است اٍساق سْبم ضشوت هتحذالطىل ٍ چبپي داساي ضوبسُ تشتيت ٍ حبٍي ًىبت
هزوَس دس هبدُ  26اليحِ لبًًَي اغالح لسوتي اص لبًَى تزبست هػَة اسفٌذهبُ  6647ثَدُ ٍ اهؿبء دٍ ًفش
اص هذيشاى ضشوت وِ اص قشف ّيئت هذيشُ تؼييي هي ضًَذ خَاّذ سسيذ ٍ ثِ هْش ضشوت هوَْس هيگشدد
هبدُ  )7گَاّيٌبهِ هَلت سْبم
تب صهبًي وِ اٍساق سْبم غبدس ًطذُ است ضشوت ثِ غبحجبى سْبم گَاّيٌبهِ هَلت سْبم هي دّذ وِ هؼشف
تؼذاد ٍ ًَع سْبم ٍ هجلغ پشداخت ضذُ آى است
هبدُ  ) 8غيشلبثل تمسين ثَدى سْبم

سْبم ضشوت غيشلبثل تمسين هي ثبضذ  ،هبلىيي هطبع هىلفٌذ دس ثشاثش ضشوت تٌْب ثِ يه ًفش اص خَدضبى
ًوبيٌذگي ثذٌّذ
هبدُ  ) 9اًتمبل سْبم ثِ ًبم
غبحجبى سْبم حك اًتمبل سْبم خَد سا ًذاسًذ هگش ثب هَافمت ّيئت هذيشُ ً ،مل ٍ اًتمبل سْبم ثِ ًبم ثبيذ دس دفتش
حجت سْبم ثِ حجت ثشسذ ٍ اًتمبل دٌّذُ ٍ اًتمبل گيشًذُ يب ًوبيٌذگبى لبًًَي آًْب ثبيذ دس دفتش ضشوت حبؾش ضذُ
ٍ ًمل ٍ اًتمبل سا گَاّي ًوبيٌذ ً ،مل ٍ اًتمبل سْبم ثب ًبم ثذٍى سػبيت تطشيفبت فَق اص دسرِ اػتجبس سبلف ثَدُ
ٍ ضشوت وسي سا غبحت سْن خَاّذ ضٌبخت وِ سْبم ثِ ًبم اٍ دس دفتش سْبم ضشوت ثِ حجت سسيذُ سا غبحت
سْبم خَاّذ ضٌبخت وِ سْبم ثِ ًبم اٍ دس دفتش سْبم ضشوت ثِ حجت سسيذُ ثبضذ ٍ ػلي االغَل هَاد 44 ٍ 69
اليحِ اغالحي لبًَى تزبست هزشي خَاّذ ثَد
هبدُ  ) 64هسئَليي غبحجبى سْبم
هسئَليت غبحجبى سْبم هحذٍد ثِ هجلغ اسوي سْبم آًْب است

ثخص سَم
تغييشات دس سشهبيِ ضشوت
هبدُ  )66وبّص يب افضايص سشهبيِ ضشوت
ّشگًَِ وبّص يب افضايص دس سشهبيِ ضشوت ثب سػبيت همشسات اليحِ لبًًَي اغالح لسوتي اص لبًَى تزبست
هػَة اسفٌذ هبُ  6647غَست خَاّذ گشفت
تجػشُ  :اسبسٌبهِ ضشوت ًوي تَاًذ هتؿوي اختيبس افضايص سشهبيِ ثشاي ّيئت هذيشُ ثبضذ
هبدُ  )62حك تمذم دس خشيذ سْبم رذيذ
دس غَست افضايص سشهبيِ  ،غبحجبى سْبم ضشوت دس خشيذ سْبم رذيذ ثِ ًسجت سْبهي وِ هبلىٌذ حك تمذم
خَاٌّذ داضت .تشتيت استفبدُ اص ايي حك تمذم قجك همشسات اليحِ لبًًَي اغالحي لسوتي اص لبًَى تزبست
هػَة اسفٌذهبُ  6647خَاّذ ثَد

ثخص چْبسم
هزبهغ ػوَهي
هبدُ  )66همشسات هطتشن ثيي هزبهغ ػوَهي
هزبهغ ػوَهي ػبدي سبالًِ ٍ هزبهغ ػوَهي فَق الؼبدُ سا ّيئت هذيشُ دػَت هي وٌذّ .يئت هذيشُ ٍ
ّوچٌيي ثبصسس ضشوت هي تَاًذ دس هَالغ همتؿي هزوغ ػبدي سا ثِ قَس فَق اػبدُ دػَت ًوبيٌذ وِ دس ايي
غَست دستَس رلسِ هزوغ ثبيذ دس آگْي دػَت ليذ ضَد .سْبهذاساًي وِ الالً يه پٌزن سْبم ضشوت سا هبله
ثبضٌذ ًيض حك داسًذ دػَت غبحجبى سْبم سا ثشاي تطىيل هزوغ ػوَهي اص ّيئت هذيشُ خَاستبس ضًَذ ٍ ّيئت
هذيشُ ثبيذ حذاوخش ظشف هذت ثيست سٍص هزوغ هَسد دسخَاست سا ثب سػبيت تطشيفبت همشسُ دػَت وٌذ دس
غيش ايٌػَست دسخَاست وٌٌذگبى هيتَاًٌذ دػَت هزوغ سا اص ثبصسس يب ثبصسسبى ضشوت خَاستبس ضًَذ ٍ
ثبصسس يب ثبصسسبى هىلف خَاٌّذ ثَد وِ ثب سػبيت تطشيفبت همشسُ هزوغ هَسد تمبؾب سا حذاوخش ظشف هذت دُ
سٍص دػَت ًوبيذ ٍ گشًِ آى گشٍُ اص غبحجبى سْبم حك خَاٌّذ داضت هستميوبً ثِ دػَت هزوغ الذام وٌٌذ ثِ
ضشـ آًىِ وليِ تطشيفبت سارغ ثِ دػَت هزوغ سا سػبيت ًوَدُ ٍ دس آگْي دػَت ثِ ػذم اربثت دسخَاست
خَد تَسف ّيئت هذيشُ ٍ ثبصسسبى تػشيح ًوبيٌذ

هبدُ  )64ضشايف الصم ثشاي داضتي حك حؿَس ٍ ساي دس هزبهغ ػوَهي
غبحجبى سْبم يب ًوبيٌذگبى آًبى لكغ ًظش اص ػذُ سْبم خَد هيتَاًٌذ دس هزبهغ ػوَهي حؿَس ثِ ّن سسبًٌذ ٍ
ثشاي ّش يه ساي خَاٌّذ داضت هطشٍـ ثش ايٌىِ ثْبي هكبلجِ ضذُ سْبم خَد سا وبهالً پشداخت ًوَدُ ثبضٌذ
هبدُ  )65هحل اًؼمبد هزبهغ ػوَهي
هزبهغ ػوَهي اػن اص ػبدي ٍ فَق الؼبدُ دس هشوض اغلي ضشوت يب دس هحلي وِ دس آوْي دػَت غبحجبى سْبم
تؼييي هيطَد هٌؼمذ خَاّذ ضذ
هبدُ  )66دػَت هزبهغ ػوَهي
دػَت غبحجبى سْبم ثشاي تطىيل هزبهغ ػوَهي اص قشيك ًطش آگْي دس سٍصًبهِ وخيش الٌتطبس وِ آگْي ّبي
هشثَـ ثِ ضشوت دس آى ًطش هيگشدد ثِ ػول خَاّذ آهذ ٍ دستَس رلسِ ٍ تبسيخ ٍ هحل تطىيل هزوغ ثب ليذ
سبػت ٍ ًطبًي وبهل دس آگْي روش خَاّذ ضذ
تجػشُ  :دس هَالؼي وِ وليِ غبحجبى سْبم دس هزوغ ػوَهي حبؾش ثبضٌذ اًتطبس آگْي ٍ سػبيت تطشيفبت دػَت
الضاهي ًيست

هبدُ  )67دستَس رلسِ
ّش گبُ هزوغ ػوَهي ثِ ٍسيلِ ّيئت هذيشُ دػَت ضذُ ثبضذ دستَس رلسِ سا ّيئت هذيشُ ٍ ّش گبُ ثِ ٍسيلِ
ثبصسس دػَت ضذُ ثبضذ دستَس رلسِ سا ثبصسس ٍ ّش گبُ هزوغ ػوَهي تَسف غبحجبى سْبم دػَت ضَد
دستَس رلسِ تَسف آًبى تؼييي خَاّذ ضذ
تجػشُ  :دستَس رلسِ ثبيذ دس آگْي دػَت ثِ قَس خالغِ روش گشدد صيشا هكبلجي وِ دس دستَس رلسِ پيص ثيٌي
ًطذُ ثبضذ ثِ ّيچ ٍرِ دس هزبهغ ػوَهي هكشح ًخَاّذ ضذ
هبدُ  )68فبغلِ ثيي دػَت ٍ اًؼمبد هزبهغ ػوَهي
فبغلِ ثيي دػَت ٍ اًؼمبد ّش يه اص رلسبت هزبهغ ػوَهي ػبدي ٍ فَق الؼبدُ حذالل  64سٍص ٍ حذاوخش  44سٍص
خَاّذ ثَد

هبدُ ٍ )69وبلت ٍ ًوبيٌذگي
دس وليِ هزبهغ ػوَهي حؿَس ٍويل يب لبئن همبم لبًًَي غبحجبى سْبم ٍ ّوچٌيي حؿَس ًوبيٌذُ يب ًوبيٌذگبى
اضخبظ حمَلي ثِ ضشـ تسلين هذسن ٍوبلت يب ًوبيٌذگي ثِ هٌضلِ خَد غبحت سْن است
هبدُ ّ )24يئت سئيسِ هزوغ
هزبهغ ػوَهي اػن اص ػبدي ٍ فَق الؼبدُ ثِ سيبست سئيس يب ًبيت سئيس ّيئت هذيشُ ٍ دس غيبة آًْب ثِ سيبست
يىي اص هذيشاًي وِ ثِ ايي هٌظَس اص قشف ّيئت هذيشُ اًتخبة يب ػضل ثؼؿي اص هذيشاى يب وليِ آًْب رضء دستَس
رلسِ هزوغ ثبضذ وِ دس ايٌػَست سئيس هزوغ اص ثيي سْبهذاساى حبؾش دس رلسِ ثب اوخشيت ًسجي اًتخبة ضذ
دٍ ًفش ًبظش اص سْبهذاساى اص قشف هزوغ ػوَهي ػبدي ثِ ٍسيلِ ثبصسس دػَت ضذُ ثبضذ سيبست ثب ثبصسس
خَاّذ ثَد
هبدُ  )26غَستزلسِ ّب
اص هزاوشات ٍ تػويوبت هزبهغ ػوَهي اػن اص ػبدي ٍ فَق الؼبدُ غَستزلسِ اي تَسف هٌطي تْيِ هي ضَد وِ
ثِ اهؿبء ّيئت سئيسِ هزوغ سسيذُ ٍ يه ًسخِ اص آى دس هشوض ضشوت ًگْذاسي خَاّذ ضذ

چٌبًچِ تػويوبت هزبهغ ػوَهي ضبهل يىي اص هَاسد هطشٍحِ ثبضذ يه ًسخِ اص غَست رلسِ هشثَقِ رْت
حجت ٍ دسد دس سٍصًبهِ سسوي ثِ اداسُ حجت ضشوتْب تمذين هيگشدد
 6اًتخبة هذيشاى ٍ ثبصسسبى
 2تػَيت تشاصًبهِ
 6وبّص يب افضايص سشهبيِ ضشوت ٍ يب ّش گًَِ تغييش دس هَاد اسبسٌبهِ
 4اًحالل ضشوت ٍ ًحَُ تػفيِ آى
هبدُ  )22احش تػويوبت
هزبهغ ػوَهي اػن اص ػبدي ٍ فَق الؼبدُ وِ قجك همشسات لبًَى ٍ اسبسٌبهِ حبؾش تطىيل هيگشدد ًوبيٌذُ
ػوَهي سْبهذاساى است ٍ تػويوبت آًْب ثشاي ّوگي غبحجبى سْبم ٍلَ غبيجيي ٍ هخبلفيي الضام آٍس هي ثبضذ
هبدُ  )26هزوغ ػوَهي ػبدي

هزوغ ػوَهي ػبدي ضشوت حذالل سبلي يه ثبس ٍ حذاوخش ظشف هذت  4هبُ اص تبسيخ اًمؿبي سبل هبلي
ضشوت هٌؼمذ هيگشدد
هبدُ  ) 24حذ ًػبة هزوغ ػوَهي ػبدي
دس هزوغ ػوَهي ػبدي  ،حؿَس داسًذگبى الالً ثيص اص ًػف سْبهي وِ حك ساي داسًذ ؾشٍسي است .اگش دس
اٍليي دػَت حذ
ًػبة هزوَس حبغل ًطذ هزوغ ثشاي ثبس دٍم دػَت خَاّذ ضذ ٍ ثب حؿَس ّش ػذُ اص غبحجبى سْبهي وِ حك
ساي داسًذ سسويت يبفتِ ٍ اخز تػوين خَاّذ ًوَد ثِ ضشـ آًىِ دس دػَت دٍم ًتيزِ دػَت اٍل ليذ ضذُ
ثبضذ
هبدُ  ) 25تػويوبت دس هزوغ ػوَهي ػبدي
دس هزوغ ػوَهي ػبدي تػويوبت ّوَاسُ ثب اوخشيت ًػف ثؼالٍُ يه آساء حبؾش دس رلسِ سسويت خَاّذ
يبفت هگش دس هَسد اًتخبة هذيشاى ٍ ثبصسسبى وِ هكبثك ريل هبدُ  88اليحِ لبًًَي اغالح لسوتي اص لبًَى
تزبست ػول خَاّذ ضذ

هبدُ  ) 26اختيبسات هزوغ ػوَهي ػبدي
هزوغ ػوَهي ػبدي هيتَاًذ ثِ استخٌبء هَاسديىِ دسثبسُ آًْب دس لَاًيي تؼييي تىليف ضذُ يب اتخبر تػوين دسثبسُ
آًْب دس غالحيت هزوغ ػوَهي فَق الؼبدُ ٍ هَسس هيجبضذ تػوين گيشي ًوبيذ
هبدُ  ) 27حذ ًػبة هزبهغ ػوَهي فَق الؼبدُ
دس هزوغ ػوَهي فَق الؼبدُ ثبيذ داسًذگبى ثيص اص ًػف سْبهي وِ حك ساي داسًذ حبؾش ثبضٌذ  ،اگش دس اٍليي
دػَت حذ ًػبة هزوَس حبغل ًطذ ثشاي ثبس دٍم دػَت ٍ ثب حؿَس داسًذگبى ثيص اص يه سَم سْبهي وِ
حك ساي داسًذ سسويت يبفتِ ٍ اتخبر تػوين خَاّذ ًوَد ثِ ضشـ آًىِ دس دػَت دٍم ًتيزِ دػَت اٍل ليذ
ضذُ ثبضذ
هبدُ  ) 28اوخشيت دس هزوغ ػوَهي فَق الؼبدُ
تػويوبت هزوغ ػوَهي فَق الؼبدُ ّوَاسُ ثب اوخشيت دٍ سَم آساء حبؾش دس رلسِ سسوي هؼتجش خَاّذ ثَد
هبدُ  ) 29اختيبسات هزوغ ػوَهي فَق الؼبدُ

ّش گًَِ تغييش دس هَاد اسبسٌبهِ يب دس سشهبيِ ضشوت يب اًحالل ضشوت هٌحػشاً دس غالحيت هزوغ ػوَهي
فَق الؼبدُ هي ثبضذ
ثخص پٌزن
ّيئت هذيشُ
هبدُ  ) 64ػذُ اػؿبي ّيئت هذيشُ
ضشوت ثِ ٍسيلِ ّيئت هذيشُ اي هشوت اص ً 6فش ػؿَ وِ ثِ ٍسيلِ هزوغ ػوَهي ػبدي اص ثيي غبحجبى سْبم
اًتخبة هي ضًَذ اداسُ خَاٌّذ ضذ .هذيشاى والً ثب ثؼؿبً لبثل ػضل هي ثبضذ
هبدُ  ) 66هذت هبهَسيت هذيشاى
هذت هبهَسيت هذيشاى دٍ سبل است .هذت هزوَس تب ٍلتي وِ تطشيفبت سارغ ثِ حجت ٍ گْي اًتخبة هذيشاى
ثؼذي اًزبم گيشد خَد ثِ خَد اداهِ پيذا هي وٌذ ٍ ثش اسبس هبدُ  666اليحِ اغالحي لبًَى تزبست اًزبم
ٍظيفِ هيٌوبيذ

هبدُ  ) 62سْبم ٍحيمِ هذيشاى
ّش يه اص هذيشاى ثبيذ دس هذت هذيشيت خَد هبله حذالل يه سْن اص سْبم ضشوت ثَدُ ٍ ٍسلِ سْن هضثَس سا ثِ
ػٌَاى ٍحيمِ ٍ تؿويي خسبساتي وِ هوىي است اص تػويوبت هذيشاى هٌفشداً يب هطتشوبً ثش ضشوت ٍاسد ضَد  ،ثِ
غٌذٍق ضشوت ثسپبسدٍ .حيمِ ثذٍى ٍسلِ سْن هبًغ استفبدُ هذيش اص حمَق ًبضيِ اص آى اص لجيل حك ساي ٍ دسيبفت
سَد ًوي ثبضذٍ .لي هبداهيىِ هذيش هفبغب حسبة دٍسُ تػذي خَد سا اص ضشيه دسيبفت ًىشدُ است سْن
هزوَس ثِ ػٌَاى ٍحيمِ دس غٌذٍق ضشوت ثبلي خَاّذ هبًذ
هبدُ  ) 66سئيس ٍ ًبيت سئيس ّيئت هذيشُ
ّيئت هذيشُ دس اٍليي رلسِ خَد وِ حذاوخش يه ّفتِ ثؼذ اص هزوغ ػوَهي ػبدي وِ ّيئت هذيشُ سا اًتخبة
وشدُ است هٌؼمذ خَاّذ ضذ  ،اص ثيي خَد يه سئيس ٍ يه ًبيت سئيس ثشاي ّيئت هذيشُ تؼييي هي ًوبيذ.
هذت سيبست سئيس ٍ ًبيت سئيس ثيص اص هذت ػؿَيت آًْب دس ّيئت هذيشُ ًخَاّذ ثَد
تجػشُ  : 6سئيس ٍ ًبيت سئيس لبثل ػضل ٍ تزذيذ اًتخبة خَاٌّذ ضذ
تجػشُ  : 2دس غَست غيبة سئيس ٍ ًبيت سئيس  ،اػؿبي ّيئت هذيشُ يه ًفش اص اػؿبي حبؾش دس رلسِ سا
تؼييي هيٌوبيذ تب ٍظبيف سئيس سا اًزبم دّذ

تجػشُ ّ : 6يئت هذيشُ هي تَاًذ اص ثيي خَد ٍ يب اص خبسد يه ًفش سا ثِ سوت هٌطي ثشاي هذت يه سبل
اًتخبة ًوبيذ
هبدُ  ) 64هَالغ تطىيل رلسبت ّيئت هذيشُ
ّيئت هذيشُ دس هَالؼي وِ خَد ثِ قَس ّفتگي يب هبّيبًِ هؼيي هي وٌذ ٍ يب ثِ دػَت وتجي سئيس ٍ يب ًبيت
سئيس ٍ يب ديگش اػؿبء ّيئت هذيشُ ٍ يب ثِ دػَت هذيش ػبهل دس ّش هَلغ وِ ؾشٍست ايزبة وٌذ تطىيل رلسِ
خَاّذ داد
تجػشُ چٌبًچِ تبسيخ رلسِ دس غَست رلسِ تؼييي ٍ روش گشدد دس ايي غَست اسسبل دػَت ًبهِ ثشاي اػؿبء
وِ دس رلسِ هزوَس حؿَس داضتِ اًذ ؾشٍسي ًخَاّذ ثَد
هبدُ  ) 65هحل تطىيل رلسبت ّيئت هذيشُ
رلسبت ّيئت هذيشُ دس هشوض اغلي ضشوت يب دس هحل ديگشي وِ دػَت ًبهِ تؼييي ضذُ ثبضذ تطىيل خَاّذ
ضذ
هبدُ  ) 66حذ ًػبة ٍ اوخشيت الصم ثشاي سسويت رلسِ

رلسبت ّيئت هذيشُ دس غَستي سسويت داسد وِ اوخشيت هذيشاى دس رلسِ حؿَس داضتِ ثبضٌذ .وليِ
تػويوبت ثب اوخشيت آساء حبؾشيي اتخبر هي گشدد
هبدُ  ) 67تػويوبت اهؿبء ضذُ
تػويوبتي وِ ثِ اهؿبء وليِ هذيشاى سسيذُ ثبضذ داساي اػتجبس تػويوبتي خَاّذ ثَد وِ دس رلسِ ّيئت هذيشُ
اتخبر ضذُ ثبضذ
هبدُ  ) 68غَستزلسبت ّيئت هذيشُ
ثشاي ّش يه اص رلسبت ّيئت هذيشُ غَستزلسِ اي تٌظين ٍ ثِ اهؿبء اوخشيت هذيشاى حبؾش دس رلسِ هيشسذ دس
غَستزلسبت ّيئت هذيشُ ًبم هذيشاًي وِ حؿَس داسًذ يب غبيت هي ثبضذ ٍ خالغِ اي اص هزاوشات ٍ ّوچٌيي
تػويوبت هتخزُ دس رلسِ ثب ليذ تبسيخ روش خَاّذ ضذ ٍ ًظش ّش يه اص هذيشاى وِ ثب توبم يب ثؼؿي اص
تػويوبت هٌذسد دس غَستزلسِ هخبلف ثبضذ ًيض دس غَستزلسِ دسد هي گشدد
تجػشُ  :دس هَسد هبدُ  67ايي اسبسٌبهِ  ،تػوين اهؿبء ضذُ تَسف هذيشاى ثِ ربي غَستزلسِ ّيئت هذيشُ
ًگْذاسي خَاّذ ضذ

هبدُ  ) 69اختيبسات ّيئت هذيشُ
ّيئت هذيشُ ثشاي ّش گًَِ الذاهي ثِ ًبم ضشوت ٍ اًزبم ّش گًَِ ػوليبت ٍ هؼبهالت وِ هشثَـ ثِ هَؾَع
ضشوت ٍ اًزبم ّش گًَِ ػوليبت ٍ هؼبهالت وِ هشثَـ ثِ هَؾَع ضشوت ثَدُ ٍ اتخبر تػوين دسثبسُ آًْب
غشيحبً دس غالحيت هزبهغ ػوَهي لشاس ًگشفتِ ثبضذ داساي ٍسيغ تشيي اختيبسات است ٍ ػلي الخػَظ
اختيبسات صيش سا داسا هي ثبضذ
ً 6وبيٌذگي ضشوت دس ثشاثش اضخبظ حميمي ٍ حمَلي ٍ وليِ اداسات دٍلتي ٍ هَسسبت خػَغي
 2تػَيت آئيي ًبهِ ّبي داخلي ضشوت ثِ پيطٌْبد هذيش ػبهل
ً 6ػت ٍ ػضل وليِ هبهَساى ٍ وبسوٌبى ضشوت ٍ تؼييي ضغل ٍ حمَق ٍ دستوضد ٍ پبداش ٍ تشفيغ ٍ تٌجيِ ٍ
تؼييي سبيش ضشايف استخذام ٍ خشٍد آًْب اص خذهت ٍ هشخػي ٍ ثبصًطستگي ٍ هستوشي ٍساث آًْب
 4تػَيت ثَدرِ ثشاي اداسُ وشدى ضشوت
 5افتتبح حسبة ٍ استفبدُ اص آى ثِ ًبم ضشوت ًضد ثبًىْب ٍ هَسسبت

 6دسيبفت هكبلجبت ضشوت ٍ پشداخت ديَى آى اص اغل ٍ ثْشُ ٍ هتفشػبت
 7تؼْذ  ،ظْش ًَيسي  ،لجَلي  ،پشداخت ٍ ٍاخَاست اٍساق تزبستي
 8ػمذ ّش ًَع لشاسداد ٍ تغييش ٍ تجذيل يب فسخ ٍ البهِ آى دس هَسد خشيذ ٍ فشٍش ٍ هؼبٍؾِ اهَال هٌمَل ٍ
غيشهٌمَل ٍ هؼبهالت
 9هجبدست ثِ تمبؾب ٍ الذام ثشاي حجت ّش گًَِ ػالهت تزبسي ٍ اختشاع
 64ثِ اهبًت گزاسدى ّش ًَع اسٌبد ٍ هذاسن ٍ ٍرَُ دس غٌذٍق ّبي دٍلتي ٍ خػَغي ٍ استشداد آًْب
 66تحػيل اػتجبس اص ثبًىْب ٍ ضشوتْب ٍ هَسسبت ٍ ّش ًَع استمشاؼ ٍ اخز ٍرِ ثِ ّش هجلغ ٍ ثِ ّش هذت ٍ ثِ
ّش هيضاى ثْشُ ٍ وبسهضد ٍ ثب ّش گًَِ ضشايف وِ همتؿي ثبضذ
 62البهِ ّش گًَِ دػَي ٍ دفبع اص ّش گًَِ دػَي يب تسلين ثِ دػَي يب اًػشاف اص آى اػن اص حمَلي ٍ ويفشي ثب
داضتي توبم اختيبسات هشارؼِ ثِ اهش دادسسي اص حك پژٍّص  ،فشربم هػبلحِ  ،تؼييي ٍويل  ،سبصش  ،ادػبي
رؼل ًسجت ثِ سٌذ قشف ٍ استشداد سٌذ  ،تؼييي داٍس ثب يب ثذٍى اختيبس غلح ٍ ثِ قَس ولي استفبدُ اص وليِ
حمَق ٍ ارشاي وليِ تىبليف ًبضيِ اص لبًَى داٍسي  ،تؼييي ٍويل ثشاي دادسسي ٍ غيشُ يب ثذٍى حك تَويل ٍ
ٍويل دس تَويل ٍلَ وشاساً تؼييي هػذق ٍ وبسضٌبس الشاسخَاُ دس هبّيت ثذػَي ٍ خَاُ ثِ اهشي وِ وبهالً لبقغ

ثبضذ .دػَي خسبست  ،استشداد دػَي  ،رلت ضخع حبلج ٍ دفبع اص دػَاي حبلج  ،الذام ثِ دػَاي هتمبثل ٍ
دفبع اص آى  ،تبهيي هذػي ثِ  ،تمبؾبي تَليف اضخبظ ٍ اهَال اص دادگبّْب  ،اػكبي هْلت ثشاي پشداخت
هكبلجبت ضشوت  ،دسخَاست غذٍس ثشي ارشائي ٍ تؼميت ػوليبت ارشائي ٍ اخز هحىَم ثِ ًفغ ضشوت دس
دادگبُ ّب ٍ چِ دس اداسات ٍ چِ دس دٍائش حجت اسٌبد ٍ اهالن
 66تؼييي هيضاى استْالوْب
 64تٌظين خالغِ غَست داسائي ٍ لشٍؼ ضشوت ّش ضص هبُ يه ثبس ٍ دادى آى ثِ ثبصسس ضشوت
 65تٌظين غَست داسائي ٍ ديَى ضشوت پس اص اًمؿبي سبل هبلي ٍ ّوچٌيي تشاصًبهِ ٍ حسبة ػولىشد ٍ
حسبة سَد ٍ صيبى ضشوت قجك هبدُ  262اليحِ لبًًَي اغالحي لسوتي اص لبًَى تزبست
 66دػَت

هزبهغ

ػوَهي

ػبدي

ٍ

فَق

الؼبدُ

ٍ

تؼييي

دستَس

رلسِ

آًْب

 67پيطٌْبد ّش ًَع اًذٍختِ ػالٍُ ثش پٌذ دسغذ اًذٍختِ هَؾَع هَاد  268 ٍ 644اليحِ لبًًَي اغالح
لسوتي اص لبًَى تزبست
 68پيطٌْبد تمسين سَد ثيي غبحجبى سْبم

 69پيطٌْبد
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اختيبسات ّيئت هذيشُ هٌحػش ثِ هَاسد فَق ًيست .ضشح هَاسد فَق الزوش توخيلي ثَدُ ٍ دس حذٍد همشسات
غذس هبدُ حبؾش ثِ ّيچ ٍرِ ثِ اختيبسات تبم ّيئت هذيشُ خللي ٍاسد ًوي سبصد
هبدُ ) 44پبداش اػؿبي ّيئت هذيشُ
هزوغ ػوَهي ػبدي ّش سبل ًسجت هؼيٌي اص سَد ٍيژُ ضشوت سا ثِ غَست پبداش ثشاي اػؿبء ّيئت هذيشُ
تػَيت خَاّذ ًوَد
هبدُ  ) 46هسئَليت اػؿبء ّيئت هذيشُ
هسئَليت ّش يه اص اػؿبء ّيئت هذيشُ ضشوت قجك همشسات اليحِ اغالحي لبًَى تزبست ٍ لَاًيي ربسيِ
وطَس است
هبدُ  ) 42هؼبهالت هذيشاى ثب ضشوت
اػؿبء ّيئت هذيشُ ٍ هذيش ػبهل ضشوت ٍ ّوچٌيي هَسسبت ٍ ضشوتْبيي وِ اػؿبء ّيئت هذيشُ ٍ يب هذيش
ػبهل ضشوت ضشيه يب ػؿَ ّيئت هذيشُ يب هذيش ػبهل آًْب ثبضٌذ ًويتَاى ثذٍى اربصُ ّيئت هذيشُ دس هؼبهالتي

وِ ثب ضشوت يب ثِ حسبة ضشوت هي ضَد ثِ قَس هستمين يب غيش هستمين قشف هؼبهلِ ٍالغ ٍ يب سْين ضًَذ ٍ
دس غَست اربصُ ًيض هفبد هبدُ  629اليحِ لبًًَي اغالح لسوتي اص لبًَى تزبست الصم الشػبيِ هي ثبضذ
هبدُ  ) 46هذيش ػبهل
ّيئت هذيشُ ثبيذ يه ًفش ضخع حميمي سا اص ثيي اػؿبء خَد يب اص خبسد ثِ هذيشيت ػبهل ضشوت ثشگضيٌذ ٍ
حذٍد ٍ اختيبسات هذيش ػبهل سا تؼييي وٌذ ّ ،يئت هذيشُ هيتَاًذ توبهي يب لسوتي اص اختيبسات هطشٍحِ دس هبدُ
 69ايي اسبسٌبهِ سا ثب حك تَويل ثِ هذيش ػبهل تفَيؽ ًوبيذ .دس غَستيىِ هذيش ػبهل ػؿَ ّيئت هذيشُ ثبضذ
دٍسُ هذيشيت ػبهل اص هذت ػؿَيت آًْب دس ّيئت هذيشُ ثيطتش ًخَاّذ ثَد
تجػشُ ّ : 6يئت هذيشُ دس غَست توبيل هيتَاًذ هؼبٍى يب لبئن همبم ثشاي هذيش ػبهل تؼييي ٍ حذٍد اختيبسات
ٍي سا هطخع ًوبيذ
تجػشُ ً : 2بم ٍ هطخػبت ٍ حذٍد اختيبسات هذيش ػبهل ثبيذ ثب اسسبل ًسخِ اي اص غَستزلسِ ّيئت هذيشُ ثِ
اداسُ
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تجػشُ ّ : 6يئت هذيشُ دس ّش هَلغ هيتَاًذ هذيش ػبهل سا ػضل ًوبيذ
هبدُ  ) 24غبحجبى اهؿبء هزبص

ًحَُ اهؿبء اسٌبد ٍ اٍساق تؼْذ آٍس ضشوت ٍ چىْب ٍ ثشٍات ٍ سفتِ ّب ٍ سبيش اٍساق تزبستي ٍ غيشُ ٍ ًيض
اضخبغي

سا

وِ

حك

اهؿبء

داسًذ

ّيئت

هذيشُ

تؼييي

خَاّذ

ًوَد

ثخص ضطن
ثبصسس
هبدُ )45تشتيت اًتخبة ٍ ٍظبيف ثبصسس
هزوغ يه ثبصسس اغلي ٍ يىي ثبصسس ػلي الجذل ثشاي هذت يىسبل هبلي ضشوت هؼيي هيىٌذ .ثبصسس اغلي
ٍ يب ػلي الجذل ثبيذ دسثبسُ غحت غشٍت داسائي ٍ غَست حسبة دٍسُ ػولىشد ٍ حسبة سَد ٍ صيبى ٍ
تشاصًبهِ اي وِ هذيشاى ثشاي تسلين ثِ هزوغ ػوَهي تْيِ هيىٌٌذ ٍ ّوچٌيي دسثبسُ غحت هكبلت ٍ اقالػبتي وِ
هذيشاى دس اختيبس هزبهغ ػوَهي گزاضتِ اًذ اظْبس ًظش وٌٌذ ٍ گضاسش ربهؼِ سارغ ثِ ٍؾغ ضشوت ثِ هزوغ
ػوَهي ػبدي تسلين وٌٌذ
گضاسش ثبصسس ثبيذ حذالل  64سٍص لجل اص تطىيل هزوغ ػوَهي رْت هشارؼِ غبحجبى سْبم دس هشوض ضشوت
آهبدُ ثبضذ تػويوبتي وِ ثذٍى دسيبفت گضاسش ثبصسس سارغ ثِ تػَيت غَست داسائي ٍ تشاصًبهِ ٍ حسبة
سَد ٍ صيبى ضشوت اص قشف هزوغ ػوَهي اتخبر ضَد اص دسرِ اػتجبس سبلف خَاّذ ثَد

تجػشُ  :دس غَست فَت يب استؼفبء يب سلت لبًًَي اص ثبصسس اغلي ٍ يب خَدداسي اص اًزبم ٍظبيف لبًًَي ،
ٍظيفِ اٍ سا ثبصسس ػلي الجذل اًزبم خَاّذ داد
هبدُ  )46اختيبسات ثبصسس
ثبصسس اغلي يب ثشحست هَسد ثبصسس ػلي الجذل هيتَاًذ دس ّش هَلغ ّشگًَِ سسيذگي ثبصسسي الصم سا اًزبم
دادُ ٍ اسٌبد ٍ هذاسن ٍ اقالػبت هشثَـ ثِ ضشوت سا هكبلجِ وشدُ ٍ هَسد سسيذگي لشاس دّذ
هبدُ  )47هسئَليت ثبصسس
هسئَليت ثبصسس اغلي يب ػلي الجذل دس همبثل ضشوت ٍ اضخبظ حبلج قجك همشسات هبدُ  654اليحِ لبًًَي
اغالحي لسوتي اص لبًَى تزبست هيجبضذ
هبدُ  )48حك الضحوِ ثبصسس
حك الضحوِ ثبصسس اغلي ٍ ثبصسس ػلي الجذل سا هزوغ ػوَهي ػبدي تؼييي هي ًوبيذ ٍ تب اتخبر تػوين هزذد
ثِ ّوبى هيضاى ثبلي خَاّذ هبًذ
هبدُ  )49هؼبهالت ثبصسس ثب ضشوت

ثبصسس اغلي ٍ ػلي الجذل ًويتَاًذ دس هؼبهالتي وِ ثب ضشوت يب ثِ حسبة ضشوت اًزبم هي گيشد ثِ قَس
هستمين يب غيش هستمين ريٌفغ ضًَذ
ثخص ّفتن
سبل هبلي ٍ حسبثْبي ضشوت
هبدُ )54سبل هبلي
سبل هبلي ضشوت سٍص اٍل فشٍسديي هبُ ّش سبل آغبص هي ضَد ٍ سٍص آخش اسفٌذ هبُ سبل ثِ پبيبى هيشسذ
هبدُ  )56غَست حسبة ضص هبِّ
ّيئت هذيشُ ثبيذ قجك هبدُ  667اليحِ لبًًَي اغالح لسوتي اص لبًَى تزبست حذالل ّش ضص هبُ يه ثبس
خالغِ غَست داسائي ٍ لشٍؼ ضشوت سا تٌظين وشدُ ٍ ثِ ثبصسس اسائِ ًوبيذ
هبدُ  )52حسبثْبي سبالًِ

ّيئت هذيشُ ضشوت ثبيذ پس اص اًمؿبي ّش سبل هبلي قجك هبدُ  262اليحِ لبًًَي اغالح لسوتي اص لبًَى
تزبست غَست داسايي ٍ ديَى ضشوت سا دس پبيبى سبل ٍ ّوچٌيي تشاصًبهِ ٍ حسبة ػولىشد ٍ حسبة سَد ٍ
صيبى ضشوت سا ثِ ؾويوِ گضاسضي دسثبسُ

سٍص لجل اص تبسيخ تطىيل هزوغ ػوَهي ػبدي سبالًِ دس اختيبس

ثبصسس گزاضتِ ضَد تب پس اص سسيذگي ثب گضاسش ثبصسس ثِ هزوغ ػوَهي غبحجبى سْبم تمذين گشدد
هبدُ )56حك هشارؼِ غبحجبى سْبم
اص  65سٍص لجل اص اًؼمبد هزوغ ػوَهي سبالًِ ّ ،ش غبحت سْن هيتَاًذ دس هشوض اغلي ضشوت ثِ غَست
حسبثْب ٍ غَست اسبهي غبحجبى سْبم هشارؼِ وشدُ ٍ اص تشاصًبهِ ٍ حسبة سَد ٍ صيبى ضشوت سًٍَضت ثگيشد
هبدُ )54الالم تشاصًبهِ استْالن
اسصيبثي داسائي ّبي ضشوت قجك هَاصيي ٍ اغَل غحيح حسبثذاسي ثِ ػول خَاّذ آهذ .دس تشاصًبهِ ثبيذ
استْالن اهَال ٍ اًذٍختِ ّبي الصم دس ًظش گشفتِ ضَد ٍلَ آًىِ پس اص ٍؾغ استْالن ٍ اًذٍختِ ّب سَد لبثل
تمسين ثبلي ًوبًذ يب وبفي ًجبضذ پبئيي آهذى اسصش داسائي حبثت خَاُ دس ًتيزِ استؼوبل خَاُ ثشاث تغييشات فٌي
ٍ خَاُ ثِ ػلل ديگش ثبيذ دس استْالن هٌظَس گشدد .ثشاي رجشاى وبّص احتوبلي اسصش سبيش الالم داسائي ٍ صيبًْب
ٍ ّضيٌِ ّبي احتوبلي ثبيذ رخيشُ الصم هٌظَس گشدد

تجػشُ  :تؼْذاتي وِ ضشوت آًشا تؿويي وشدُ است ثبيذ ثب ليذ هجلغ دس ريل تشاصًبهِ آٍسدُ ضَد
هبدُ  )55تمذين تشاصًبهِ
تشاصًبهِ ّش سبل هبلي ثبيذ حذاوخش ظشف هذت  4هبُ پس اص اًمؿبي سبل هبلي ضشوت ثشاي تػَيت ثِ هزوغ
ػوَهي غبحجبى سْبم تمذين گشدد
هبدُ  )56هفبغب
تػَيت تشاصًبهِ اص قشف هزوغ ػوَهي ثشاي ّيئت هذيشُ ثِ هٌضلِ هفبغبي آى سبل هبلي خَاّذ ثَد
هبدُ  )57سَد خبلع
سَد خبلع ضشوت دس ّش سبل هبلي ػجبست اص دسآهذ حبغلِ دس ّوبى سبل هبلي هٌْبي وليِ ّضيٌِ ّبي ٍ
استْالن ٍ اًذٍختِ ّب
هبدُ  )58اًذٍختِ ّبي لبًًَي ٍ اختيبسي

اص سَد خبلع ضشوت پس اص ٍؾغ صيبًْبي ٍاسدُ دس سبلْبي لجل ثبيذ هؼبدل يه ثيستن آى ثش قجك هبدُ 644
اليحِ لبًًَي غالح لسوتي اص لبًَى تزبست ثِ ػٌَاى اًذٍختِ لبًًَي تزبست ثِ ػٌَاى اًذٍختِ لبًًَي هَؾَع
ضَدّ .ش تػويوي ثش خالف ايي اهش ثبقل است
هبدُ  )59سَد لبثل تمسين
سَد لبثل تمسين ػجبست است اص سَد خبلع سبل هبلي ضشوت هٌْبي صيبًْبي سبل هبلي لجل ٍ اًذٍختِ لبًًَي
هزوَس دس هبدُ  58ايي اسبسٌبهِ ٍ سبيش اًذٍختِ ّبي اختيبسي ثؼالٍُ سَد لبثل تمسين سبلْبي لجل وِ تمسين
ًطذُ است تمسين سَد ٍ اًذٍختِ ثيي غبحجبى سْبم فمف پس اص تػَيت هزوغ ػوَهي ػبدي ربيض خَاّذ
ثَد .دس غَست ٍرَد هٌبفغ تمسين  64دسغذ اص سَد ٍيژُ سبالًِ ثيي غبحجبى سْبم الضاهي است
ثخص ّطتن
اًحالل ٍ تػفيِ
هبدُ  )64اًحالل
ضشوت دس هَاسد صيش هٌحل هي ضَد

دس هَاسديىِ ثش احش صيبًْبي ٍاسدُ حذالل ًػف سشهبيِ ضشوت اص هيبى ثشٍد ّيئت هذيشُ هىلف است قجك
هبدُ  646اليحِ لبًًَي اغالح لسوتي اص لبًَى تزبست ثالفبغلِ هزوغ ػوَهي فَق الؼبدُ غبحجبى سْبم سا
دػَت ًوبيذ تب هَؾَع اًحالل يب ثمبء ضشوت هَسد ضَس ٍ ساي ٍالغ ضَدّ .ش گبُ هزوغ هزوَس ساي ثِ اًحالل
ضشوت ًذّذ ثبيذ دس ّوبى رلسِ ٍ ثب سػبيت همشسات لبًًَي سشهبيِ ضشوت سا ثِ هجلغ سشهبيِ هَرَد وبّص
دّذ
دس غَستيىِ ّيئت هذيشُ ضشوت ثِ دػَت هزوغ ػوَهي فَق الؼبدُ هجبدست ًٌوبيذ ٍ يب هزوؼي وِ دػَت
هي ضَد ًتَاًذ هكبثك همشسات لبًًَي هٌؼمذ گشدد ّش ريٌفغ هيتَاًذ اًحالل ضشوت سا اص دادگبُ غالحيت داس
دسخَاست وٌذ
دس هَاسد هزوَس دس هبدُ  699اليحِ لبًًَي اغالح لسوتي اص لبًَى تزبست
تجػشُ  :دس غَستيىِ هزوغ ػوَهي فَق الؼبدُ ضشوت سا هٌحل ًوبيذ  ،ؾوي تؼييي سيض تػفيِ ٍ آدسس هحل
تػفيِ  ،غَستزلسِ اًحالل سا ظشف هذت  5سٍص اص تبسيخ تطىيل هزوغ ػوَهي ثِ اداسُ حجت ضشوتْب اسسبل
خَاّذ ًوَد تب پس اص حجت دس سٍصًبهِ سسوي آگْي ضَد
هبدُ  )66تػفيِ

ّش گبُ ضشوت قجك هٌذسربت هبدُ فَق هٌحل گشدد تػفيِ اهَس آى ثب هتبثؼت اص همشسات هَاد هشثَقِ اليحِ
لبًًَي

اغالح

لسوتي

اص

لبًَى

تزبست

ثِ

ػول

خَاّذ

آهذ

ثخص ًْن
هتفشلِ
هبدُ )62هَاسد پيص ثيٌي ًطذُ
دس هَسد هسبئلي وِ دس ايي اسبسٌبهِ پيص ثيٌي ًطذُ است قجك لبًَى تزبست ٍ سبيش لَاًيي هولىتي ػول
خَاّذ ضذ
هبدُ 66
ايي اسبسٌبهِ  66هبدُ ٍ  26ثٌذ ٍ  66تجػشُ دس رلسِ هَسخِ
الؼبدُ سسيذ ٍ ريل توبم غفحبت آى اهؿبء ضذ

ثِ تػَيت هزوغ ػوَهي فَق
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