
نوناق                            

ناریا یمالسا يروهمج یگنهرفو یعامتجا ،يداصتقا هعسوت مراهچ همانرب

روحمیئاناد یلم داصتقا دشر - لوا شخب

یناهج داصتقا اب لماعت رد

يداصتقا عیرس دشر يارب يزاسرتسب - لوا لصف

- 1 هدام

همانرب رد تفن زا لصاح يزرا دیاوع زا هدافتسا نازیم رد تابث داجیا روظنمهب

ياهیئاراد لیدبت و ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوتمراهچ

ققحت ناکما ندرکمهارف و يراذگهیامرس و ریاخذ عاونا رگید هب تفن شورف زالصاح

يزرا هریخذ باسح « داجیا اب تسا فلکم تلود ،همانرب رد هدش ینیبشیپياهتیلاعف

: دراد لومعم ار ریز ياهمادقا »تفن دیاوعزا لصاح

لودجرد هدش ینیبشیپ ماقرا هب تبسن تفن زا لصاح دیاوع دازام 1384 لاس زا - فلا

تحت ناریایمالسا يروهمج يزکرم کناب دزن تلود هدرپس باسح رد نوناق نیا )8( هرامش

.دوشیم يرادهگن »تفن دیاوع زا لصاح يزرا هریخذ باسح« ناونع

نوناق )60(هدام عوضوم »ماخ تفن دیاوع زا لصاح يزرا هریخذ باسح« هدنام لداعم - ب

1379.1.17 بوصمناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت موس همانرب

زا یشان صاخشا زا تلودتابلاطم هدنام نینچمه و 1383 لاس نایاپ رد نآ تاحالصا اب

یکناب هکبش قیرط زا 1384 لاسيادتبا رد هدشدای باسح يدوجوم لحم زا یئاطعا تالیهست

.ددرگیمزیراو »تفن دیاوع زا لصاح يزرا هریخذ باسح« هب

رد ًافرص تلودیمومع هجدوب فراصم نیمأت يارب يزرا هریخذ باسح هوجو زا هدافتسا - ج

مدع و نوناق نیا )8(هرامش لودج ماقرا هب تبسن تفن زا لصاح يزرا دیاوع شهاک تروص

ياهیئاراد يراذگاو ویمومع ياهدمآرد عبانم ریاس لحم زا بوصم تارابتعا نیمأت ناکما

زا ههام هس ینامزلصاوف رد دناوتیم تلود ،یتروص نینچ رد .دوب دهاوخ زاجم یلام

یمومع دمآرد باسحهب هوجو نیا یلایر لداعم .دیامن تخادرپ يزرا هریخذ باسح يدوجوم

دیاوع زا یشان يرسکنیمأت يارب يزرا هریخذ باسح زا هدافتسا .ددرگیم زیراو تلود

.تسا عونمم یمومع هجدوب یتفنریغ

باسح يدوجومهدنام )%50( دصرد هاجنپ لداعم رثکادح دوشیم هداد هزاجا تلود هب - د

و يدیلوت ياهحرطزایندروم رابتعا زا یشخب نیمأت و يراذگهیامرس يارب يزرا هریخذ

،)...و يرگشدرگهلمجزا( تامدخ ،لقن و لمح ،يزرواشک ،یندعم ،یتعنص ینیرفآراک

اهنآ يداصتقا و ینفهیجوت هک یتلودریغ شخب یسدنهم - ینف تامدخ و تاعالطا و يروانف

و یلخاد یکنابهکبش قیرط زا تسا هدیسر طبريذ یصصخت ياههناخترازو دییأت هب

.دیامن هدافتسایفاک نیمضت اب تالیهست تروصهب روشک زا جراخ یناریا ياهکناب

یتلودریغشخبهب يزرا هریخذ باسح صیصخت لباق عبانم زا )%10( دصرد هد لقادح -ـه

رد يراذگهیامرستهج یلایر ،يزرا تروص هب ات دریگیم رارق يزرواشک کناب رایتخارد

ماجنا تارداص هعسوتفده اب هک ییاهحرط شدرگرد هیامرسو يزرواشک شخب هجوم ياهحرط

.دریگ رارق یتلودریغ شخب رایتخارد يزرواشک کناب طسوت دوشیم

.ددرگیم زیراو يزرا هریخذ باسح هب يزرا تروص هب تالیهست نیا دوس و لصا
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ياههجدوببلاق رد ًافرص هدام نیا عوضوم يزرا هریخذ باسح هوجو زا هدافتسا - و

.دوب دهاوخ زاجم یتاونس

،روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس داهنشیپ هب هدام نیا ییارجا هماننییآ - ز

زا لبق و هیهت ییاراد و يداصتقا روما ترازو و ناریا یمالسا يروهمج يزکرمکناب

.دیسر دهاوخ ناریزو تأیه بیوصتهب نوناق نیا ندشارجالامزال

- 2 هدام

: همانرب ياهلاس یط رد ياهجدوب و یلام طابضنا يرارقرب روظنمهب

یتفنریغياهدمآرد لحم زا هدش نیمأت ياهنیزه تارابتعا مهس تسا فلکم تلود - فلا

تلودياهنیزه تارابتعا ،مراهچ همانرب نایاپ ات هک دهد شیازفا ياهنوگهب ار تلود

.ددرگ نیمأت یتفنریغ ياهدمآرد ریاس و یتایلام ياهدمآرد قیرط زا لماک روطهب

متسیس وناریا یمالسا يروهمج يزکرم کناب زا ضارقتسا قیرط زا هجدوب يرسک نیمأت - ب

.دشابیم عونمم یکناب

- 3 هدام

یهدلکش ،يژرنا ریذپاندیدجت عبانم زا يروهرهب ندناسر رثکادح هب روظنم هب

فرصم ،دیلوت رد يروانف ءاقترا و يزاسهنیهب ،يداصتقا تاحالصا ماجنا ،يداصتقادازام

تسافلکم تلود ،یعامتجا تلادع يرارقرب و يژرنا هدننکفرصم تاسیسأت و تازیهجتزین و

ياهتسایسندرک یتایلمع و یمومع لقن و لمح شرتسگ هلمجزا تامدقم ندروآ مهارف نمض

:دراذگ ارجا هب مراهچ همانرب يادتبا زا ار لیذ ياهمادقا یناربج میقتسم

یشورفهدمعياهتمیق يانبمرب نیزنب و زاگ تفن ،هروک تفن يراذگتمیق هب تبسن - فلا

:دروآلمع هب ار لیذ تامادقا هلصاح عبانم لحم زا و هدرک مادقا ،سراف جیلخ

.ریذپبیسآ راشقا هب یعامتجا نیمأت ماظن قیرطزا یناربج و میقتسم کمک - 1

تخاسيزاسهنیهب و هلزلز لباقم رد یئاتسور و يرهش نکسم و اهنامتخاس يزاسمواقم - 2

.يژرنا فرصم رد اهزاسو

نهآهار ،يرهشنورب و يرهش نورد( یمومع لقن و لمح تیفیک دوبهب و شرتسگ هب کمک - 3

اب هدرشف یعیبطزاگ هضرع هعسوت نینچمه و زوس هناگود ياهوردوخ دیلوت ،)ياهداج و

.يرهش نورد یمومع لقنو لمح هب ياهنارای ياهتمیق

و یناتسرامیبشیپیکشزپ ياهتیروف هکبش زیهجتو ياهداج زیخهثداح طاقن شهاک - 4

.روشک یناتسرامیب

تازیهجت،لیاسو يروانف ءاقترا و حالصا هب کمک و يزاسهنیهب ياهحرط يارجا - 5

و اوه یگدولآو يژرنا فرصم شهاک تهج رد يژرنا هدننک فرصم ياههناماس و تاجناخراک

.فرصم مک ياهیروانف دربراک رد مدرم يزاسدنمناوت

تروصهبياهنارای دیفس تفن تمیق اب يزرواشک شخب بآ نیمأت يارب زاگ تفن - 1 هرصبت

.دش دهاوخ هضرع ياهیمهس

هنارایلداعم هلاس ره ،يزرواشک شخب تالآنیشام زاگ تفن فرصم درومرد - 2 هرصبت

هک ياهماننیئآ ساسارب ات دریگیم رارق يزرواشک داهج ترازو رایتخارد هطوبرم

هب روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس و يزرواشک داهج ترازو داهنشیپهب

.دریگ رارق يزرواشک شخب رایتخارد دسریم ناریزوتأیهبیوصت

ياهروشکعیانص رد نآ تمیق حطس نیرتمک يانبمرب عیانص يارب یعیبط زاگ تمیق - ب

.دوشیم نییعت همانرب يادتبا رد تلود طسوت ،راوجمه

.دریگ تروص تیامح فرصم مک ياهراوناخ زا قرب يژرنا رد - ج

هنارای نودبتمیق هب یتعنص و يراجت فراصم يارب عیام زاگ و دیفس تفن هضرع - هرصبت

.دوب دهاوخ )هدام نیا »فلا« دنب لاور قباطم(
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.دیسر دهاوخ ناریزو تأیه بیوصت هب هرصبت نیا ییارجا هماننیئآ - د

- 4 هدام

میقتسم زا معا( تایلام تخادرپ زا تیفاعم ای و حیجرت ،فیفخت هنوگره يرارقرب

تسا هدش بیوصت هطوبرم نیناوق رد هک هچنآ رب هوالع يدورو قوقح و )میقتسمریغای

رد نوناق نیا )160( هدام عوضوم ياههاگتسد هلمجزا یقوقح و یقیقح صاخشايارب

.دشابیم عونمم همانرب نیا ياهلاسیط

- 5 هدام

دیلوتلماوع لک يروهرهب ءاقترا هب طوبرم یّمک ياهصخاش و فادها ققحت روظنم هب

:)نوناق نیا متفه شخب( 2-2 هرامش لودج رد جردنم

،یشخب،یلم دانسا نیودت رد دنفلکم یناتسا و یلم ییارجا ياههاگتسد مامت - فلا

نییعتار هطوبرم دیلوت دشر رد دیلوت لماوع لک يروهرهب ءاقترا مهس هژیو و یناتسا

کی زا روشک لوحت يارب ار اهنآ ققحت يارب مزال ياهراکهار و تامازلا و هدرک

دنیامن صخشم ریز ياهروحم هب هجوتاب روحم روهرهب داصتقا کی هب روحم هداهنيداصتقا

و کی و یس هب لقادح یلخاد صلاخان دیلوت دشر رد لماوع لک يروهرهب مهس هکيروطهب

:دسرب )%31.3( دصردمهد هس

يروطهب ددرگصخشم هداهن هب هدناتس ياهصخاش اب شخب ریز و شخب ره ياهیراذگفده - 1

لقادح ریداقمهب دیلوت لماوع لک و هیامرس ،راک يورین يروهرهب هنالاس دشر طسوتم هک

.دسرب دصرد 2.5 و 1 ،3.5

اهشخب هیامرس ،راک يورین يروهرهب فادها و لماوع لک يروهرهب دشر مهس - 2

یفنصو یملع ياهنمجنا و روشک یئارجا ياههاگتسد يراکمه ساسارب روشک ياهشخبریزو

.ددرگیم نییعت روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس قفاوت و هطوبرم

ياههاگتسددرکلمع یسررب هب تبسن تسا فلکم روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس - ب

و هدومنمادقا ییارجا ياههاگتسد يدنبهبتر و يروهرهب ياهصخاش هنیمز رد یئارجا

ياهدروآربهب هجوت اب ار یتاونس ياههجدوب و هعسوت مراهچ همانرب یلام عبانم صیصخت

و هدروآلمعهب اهنآ ققحت نازیم نینچمه و دیلوت لماوع لک يروهرهب ءاقترا هب طوبرم

ساسارب ار نیلوؤسم و ناریدم درکلمع و تایلمع ،اهتیلاعف یتراظن ماظن

.دیامن زکرمتم يروهرهبیبایزرا

ياتسار ردو یتلودریغ و یتلود یتامدخ ،يزرواشک ،یتعنص ياهدحاو قیوشت روظنم هب - ج

ققحت و تامدخ و تادیلوت تیفیک ءاقترا درکیور اب يروهرهب ءاقترا

ار يروهرهب یلم هزیاج دوشیم هداد هزاجا تلود هب ،همانرب رد يروهرهبياهدربهار

یط ناریا يروهرهب یلم نامزاس طسوت و یحارط ینامزاس یلاعت ياهوگلازا هدافتسا اب

.دیامن ادها فلتخم حوطس رد روهرهب ياهدحاو هب مراهچهمانرب ياهلاس

يروهرهبشجنس رد رثؤم ياهصخاش نیودت یگنوگچ نمضتم هدام نیا یئارجا هماننیئآ - د

تأیه بیوصتهبروشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس داهنشیپ هب ،یئارجا ياههاگتسد رد

.دسریم ناریزو

- 6 هدام

يروهمجیگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت مراهچ همانرب یلک ياهتسایس بوچراچرد

يروهمج یساسانوناق )44( مراهچ و لهچ لصا ردص رد لومشم دراوم هلمج زا ناریا یمالسا

رد یتلودریغ شخبيزاسدنمناوت و يزاسیصوصخ همانرب موادت روظنم هب ،ناریا یمالسا

:دوشیم هداد هزاجا تلود هب روشک هعسوت
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ریظن( تیریدم يراذگاو ،ییادزتاررقم زا معا ،ریذپناکما ياهشور همه زا

شورف ،کیلمت طرش هب هراجا ریظن( تیکلام و )تیریدم نامیپ و یمومع يراکنامیپ،هراجا

ماغدا و لالحنا ،يراذگاو روظنم هب هیزجت )لاوما يراذگاو ،ماهس زا یشخب ایمامت

.دوش هدافتسااهتکرش

- 7 هدام

و یهدزابشیازفا و یتلود ياهتکرش تاناکما زا بولطم هدافتسا و یهدناماس روظنم هب

زین و دننامبیقاب یتلود شخب رد تسا يرورض هک یئاهتکرش بولطم هرادا و يروهرهب

يرورضریغیتلود شخب رد اهنآ تیلاعف همادا هک یئاهتکرش يراذگاو هنیمز ندرک مهارف

و ماغدا ،لالحنا،يراذگاو هب تبسن دوشیم هداد هزاجا تلود هب ،یتلودریغ شخب هب تسا

ياههماننیئآ بیوصت،اهتکرش همانساسا بیوصت و حالصا ،یتلود ياهتکرش نامزاس دیدجت

نیناوق و تاررقم تیاعراب ،همیب و یمادختسا ياههماننیئآ بیوصت ،یتالماعم و یلام

یتلود ياهتکرش ياهیئارادو ماهس ،یناسنا يورین ،فیاظو لاقتنا و یئاج هباج و طوبرم

:دنک مادقا لیذ دراوم تیاعر اب اهنآ هب هتسباو ياهتکرش و

مود لاسنایاپ ات تلود تیمکاح فیاظو لامعا و يراذگتسایس هب طوبرم روما هیلک - فلا

لوحم طبريذیصصخت یتلود تاسسؤم و اههناخترازو هب و کفنم یتلود ياهتکرش زا همانرب

.ددرگیم

)مود لسن(یتایلمع ياهتکرش و یصصختردام ياهتکرش بلاق رد ًافرص یتلود ياهتکرش - ب

.دش دنهاوخهرادا تکرش همانساسا بوچراچ رد یمومع عمجم رظن ریز و هدش یهدنامزاس

و طباوض عبات یشخب ياههمانرب و اهتسایس رظن زا اهتکرش هنوگنیا

.دوب دنهاوخ هطوبرم یصصخت ياههناخترازوتاررقم

لیدبت و تسازاجم یمالسا ياروش سلجم بیوصت اب ًافرص یتلود ياهتکرش لیکشت - 1 هرصبت

تکرش هب تسا)%50( دصرد هاجنپ زا رتمک اهنآ رد یتلود ياهتکرش ماهس هک یئاهتکرش

.تسا عونمم یتلود

،اهکناب يانثتسا هب یتلود ياهتکرش يراذگهیامرس و تکراشم - 2 هرصبت

زوجم بسک مزلتسم هدام نیا عوضوم ياهتکرش ریاس رد همیب ياهتکرش و يرابتعاتاسسؤم

.تسا ناریزوتأیهزا

)%50(دصرد هاجنپ زا رتمک اهنآ رد یتلود ياهتکرش و تلود مهس هک ییاهتکرش - 3 هرصبت

.دنشابیمنیتلود ياهتکرش رب مکاح تاررقم و نیناوق لومشم و هدوب یتلودریغ ،تسا

مراهچ همانربيارجا عورش زا سپ لاس ود تدم فرظ رثکادح تسا فلکم تلود - 4 هرصبت

تیهامهک ییاهتکرش ،روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس داهنشیپ هب انب ،هعسوت

طبترمیئارجا هاگتسد هب و هداد تیعضو رییغت بسانم ینامزاس لکش هب ،دنراد یتیمکاح

.دیامن لقتنم

و تیریدمنامزاس صیخشت هب انب 1383 لاس يادتبا ات هک یتلود ياهتکرش - 5 هرصبت

هزاجا،دناهدوب لاعفریغ و دکار یئاراد و يداصتقا روما تارزو و روشک يزیرهمانرب

.دنوشیم مالعا لحنم و دنرادن تیلاعف عورش

یتلودياهتکرش بعش و رتافد هیلک همانرب لوا لاس نایاپ ات تسا فظوم تلود - 6 هرصبت

ترازو داهنشیپ هب انب يرورض دراوم .دیامن لحنم ار روشک زا جراخ رد رقتسم

یلاع ياروش بیوصتهب روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس و یئاراد و يداصتقاروما

.دیسر دهاوخيرادا

دنوشیم یتلودریغشخب هب يراذگاو لومشم ناریزو تأیه بیوصت اب هک یتلود ياهتکرش - ج

ياهتکرش رب مکاح تاررقملومشم يراذگاو يارب يراذگاو تأیه رد هدش نییعت تدم یط ًافرص

.دنوشیمهرادا تراجت نوناق بوچراچ رد و دوب دنهاوخن یتلود

:تسا نکمم ریز طیارش رد اهنت یتلود ياهتکرش تیلاعف همادا - د
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.دشاب يراصحنا اهنآ تیلاعف - 1

.دشاب هتشادن ار هنیمز نآ رد تیلاعف يارب ياهزیگنا یتلودریغ شخب - 2

تیاعراب هدام نیا )ب( دنب )4( هرصبت عوضوم ياهتکرش نانکراک تیعضو لیدبت - ـه

هکدوب دهاوخ ياهماننیئآ بلاق رد یتلود تاسسؤم و اههناخترازو هب هبستکم قوقح

.دیسر دهاوخ ناریزو تأیه بیوصتهب

و لالحنا ،ماغدا زا یشان( هدام نیا يارجا اب طابترا رد ماهس لاقتنا و لقن - و

.تسا فاعم تایلام تخادرپ زا )نامزاسدیدجت

عمجمتسایر هک یئاهتکرش ءانثتساهب( یصصخت ردام ياهتکرش رد تلود تیکلام قح - ز

تیکلامنامزاس ای یئاراد و يداصتقا روما ترازو قیرطزا )تسا روهمج سیئر اب اهنآ

دش دهاوخ لیکشت روهمج سیئر رظنریز نوناق نیا دانتسا هب هک یتلود ياهتکرش

،دوشلامعا)تلودصیخشتهب(

ینوناق مادقا یضتقم وحن هباهتکرشهورگنیاهمانساساحالصاهبتبسنتسافلکمتلود

سیئر رایتخارد زکرمتمياهفیدر زا روکذم نامزاس لیکشت یلامتحا یلام راب .دیامن

ای مان رکذ مزلتسماهنآ رب نوناق لومش هک یئاهتکرش هیلک .ددرگیم نیمأت روهمج

.دنشابیم دنب نیا لومشم دنتسه صاخ نوناق ياراد ای و هدوب مان حیرصت

يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس داهنشیپ اب نامزاس نیا همانساسا - هرصبت

.دیسر دهاوخ ناریزو تأیه بیوصتهبروشک

يروهمجیساسا نوناق )44( مراهچ و لهچ لصا تیاعر اب زین یصصخت ردام ياهتکرش - ح

زاجم اهنآرد ینواعت و یصوصخ ياهشخب تکراشم و دنتسه يراذگاو لباق ناریا یمالسا

هب انب یصصختردام ياهتکرش رد ینواعت و یصوصخ ياهشخب تکراشم شور و هوحن .تسا

ناریزو تأیه بیوصتهب يراذگاو یلاع تأیه دییأت و طبريذ تکرش یمومع عمجم داهنشیپ

.دیسر دهاوخ

يروآدوسو راتخاس حالصا هب تبسن ،همانرب موس لاس ات رثکادح تسا فلکم تلود - ط

رد ومادقا دنتسه هدنایز همانرب لوا لاس یلام ياهتروص دانتسا هب هک یتلود ياهتکرش

.دنک لحنم ار اهنآ تروص نیاریغ

،اهتکرش،اهنامزاس همانساسا بیوصت هزاجا ،نیناوق بجوم هب هک يدراوم هیلک رد - ي

و نوناقنیا )160( هدام عوضوم ياههاگتسد هلمجزا تلود هب هتسباو و یتلود تاسسؤم

رییغتو حالصا ،تسا هدش هداد تلود هب یتلودریغ یمومع تاسسؤم و اهداهن نینچمه

روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس دییأت و طبريذ هاگتسد داهنشیپ اب همانساسا

.دشابیم ناریزو تأیهاب

اهکناب هیلک همانساسا همانرب مود لاس نایاپ ات تسا فظوم تلود تأیه - هرصبت

يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس داهنشیپ ساسارب ار دنب نیا عوضوم یتلود ياهتکرشو

و هریدم تأیه ياضعا باختنا یگنوگچ و تارایتخا هک دیامن حالصا يوحن هبروشک

و )124( ،)119( ،)118( ،)116( ،)108( ،)107( داوم تیاعر اب ناسزراب ولماعریدم

.ددرگ ناسمه 1347.12.24 بوصم تراجتنوناق )125(

یتلود ياهتکرش هیلک دروم رد هعسوت موس همانرب نوناق )62( هدام دافم - ك

و هعبات ياهتکرش و تلود هب قلعتم اهنآ ماهس )100( دصرددص هک ییاه تکرشهلمجزا

تسا مان حیرصت ای مان رکذ مزلتسم اهنآ رب نوناق لومش هک یئاهتکرش و اهنآهبهتسباو

هدش ماجنا روبزم هدام قباطم اهنآ ياهیئاراد یبایزرا دیدجت هک یتروصردو هدوب ذفان

هک یئاهتکرش و دشابیم طوبرم ياهباسح رد لامعا لباق یبایزرا دیدجتنامز زا دشاب

لاس رخآ ات دنزاجم ،دشاب هدشن رسیم هعسوت موس همانرب نارود رد اهنآیبایزرا دیدجت

دیدجت هب تبسن رکذلاقوف هدام دافم قبط راب کی يارب هعسوتمراهچ همانرب مود

.دنیامن مادقادوخ تباث ياهیئاراد یبایزرا

تأیه تامیمصت اب ریاغم )ياهلمعلاروتسد و اههماننیئآ( تاررقم - ل
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.تسا رثالایغلم هدام نیا عوضوم تارایتخا بوچراچردناریزو

نوناق )62(هدام عوضوم ون ياهیژرنا شخب يارجا تهج مزال عبانم تسا فظوم تلود - م

)3( هدام )فلا(دنب لحم زا ار 1380.11.27 بوصم تلود یلام تاررقم زا یشخب میظنت

.دیامن نیمأت همانرب

تالآنیشام،تاسیسأت ،كالما تیکلام يراذگاو هب تبسن دوشیم هداد هزاجا تلود هب - ن

و بآ ياهتکرشفرصت و رایتخارد هک بالضاف و بآ تاسیسأت هب طوبرم تیکلام هنوگره و

اهنآ فرصتو رایتخارد و داجیا روکذم ياهتکرش لیکشت زا دعب ای لبق هک تسا یبالضاف

.دیامن مادقا اهتکرش هب تفرگ دهاوخ ای هتفرگ رارق

داومو هدیدرگ یقلت رادربهرهب هاگتسد ناونع هب بالضاف و بآ ياهتکرش صوصخ نیا رد

.تساارجالباق اهنآ درومرد 1351.12.10 بوصم هجدوب و همانرب نوناق )33( و )32(

نیا دافم لومشم نوناق نیا )160( هدام عوضوم یئارجا ياههاگتسد هیلک - س

.دنشابیمهدام

- 8 هدام

یمالسا يروهمجيزکرم کناب دزن یصاخ باسح رد یتلود ياهتکرش ماهس شورف زا لصاح هوجو

طوبرم ياهباسحهب و صاصتخا ریز حرش هب و زکرمتم ،روشک لک يرادهنازخ مان هب ناریا

:ددرگیم لقتنم

ردام تکرشدرکلمع رب تایلام باسحلایلع ناونع هب )%20( دصرد تسیب لداعم - فلا

.)روشکیمومع دمآرد باسح( نآ ششوپ تحت ياهتکرش ای طبريذ یصصخت

یصصخت ردامتکرش رد تلود مهس دوس باسحلایلع ناونع هب )%10( دصرد هد لداعم - ب

.)روشک یمومع دمآرد باسح( طبريذ

: لیذ دراوميارب طبريذ یصصخت ردام تکرش باسح هب )%70( دصرد داتفه لداعم - ج

ویتلود تاسسؤم ،اههناخترازو( تلود هب یصصخت ردام تکرش نوید تخادرپ - 1

.)روشک لک يرادهنازخ

.يراذگاو يارب یتلود ياهتکرش راتخاس حالصا و يزاسهب ،يزاس هدامآ - 2

)یتراهم(ياهفرح و ینف ياهشزومآ و یناسنا يورین لیدعت ياههنیزه نیمأت هب کمک - 3

.يراذگاو لباق ياهتکرش نانکراک

بلاقرد يداصتقا ياهتیلاعف رد ینواعت و یصوصخ ياهشخب يزاسدنمناوت هب کمک - 4

.یتاونس ياههجدوب

.بوصم هجدوب بوچراچ رد يراذگهیامرس و مامت همین ياهحرط لیمکت - 5

هب( تلود هب قلعتم ماهس دروم رد شورف زا لصاح هوجو مامت - 1 هرصبت

.ددرگ زیراو روشک یمومع دمآرد باسح هب یتسیاب )یتلود تاسسؤم و اههناخترازومان

دوس باسحهب ماهس شورف لاس رد اهنآ شورف ياهب و ماهس يرتفد تمیق توافت - 2 هرصبت

.ددرگیم روظنم )نآششوپ تحت ياهتکرش ای( طبريذ یصصخت ردام تکرش لاس نامه نایز و

- 9 هدام

هعسوت موس همانرب نوناق )27( یلا )20( و )18( یلا )12( ،)10( داوم

ياههیحالصا و 1379.1.17 بوصم ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا،يداصتقا

.ددرگیم ذیفنت )1384-1388( مراهچ همانرب هرود ياربنآ

- 10 هدام

ياهشخبکیکفت( یکناب تالیهست يدنبهیمهس هنوگره ،مراهچ همانرب يادتبا زا - فلا

اب ،قطانم و اهشخب هب طوبرم ياهتیولوا و )ياهقطنم و يداصتقا فلتخم

هوجو و يدقن هنارای زا هدافتسا اب یکناب متسیس قیوشت قیرط زا ،ناریزوتأیهبیوصت
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.دریگیم تروصهدش هرادا

یتروصرد یمالسا دوقع بلاق رد رتمک خرن اب تالیهست تخادرپ هب اهکناب مازلا - ب

.دوش نیمأت تلود طسوت هدش هرادا هوجو ای هنارای قیرط زا هک تسا زاجم

- ج

یلام عبانم يروهرهب دوبهب و مروت لرتنک و يداصتقا دشر نیمأت روظنمهب - 1

ياهلاس یط ار اهکناب و يزکرم کناب هب دوخ یهدب تسا فلکم تلود ،یکنابمتسیس

.دهد شهاک یتاونس ياههجدوب رد تخادرپزاب غلابم ندرکروظنم اب مراهچهمانرب

داهنشیپاب هک دوب دهاوخ ياهماننییآ ساسارب روبزم ياهیهدب تخادرپزاب یگنوگچ

کنابو روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس ،ییاراد و يداصتقا روما ترازو كرتشم

.دیسر دهاوخ ناریزو تأیه بیوصتهب ناریا یمالسا يروهمج يزکرم

ییاطعاتالیهست زا )%25( دصرد جنپ و تسیب لقادح ،مراهچ همانرب ياهلاس لوط رد - 2

صاصتخا يزرواشکو بآ شخب هب طبريذ ییارجا ياههاگتسد یگنهامه اب روشک ياهکناب هیلک

.دباییم

طسوتمروطهب ،مراهچ همانرب ياهلاس یط اهکناب یفیلکت تالیهست هدنام رد شیازفا - 3

.دباییم شهاک 1383 لاس بوصم مقر هب تبسن )%20( دصرد تسیب هنالاس

ماظن يرارقرب هب تبسن ،مراهچ همانرب لوا لاس زا تسا فلکم تلود - 4

یکینورتکلا یکناب تامدخ و لوپ لدابت ياههیور يزاسهدایپ و یکینورتکلايرادکناب

.دیامن مادقا نایرتشم همه يارب و روشک ياهکناب هیلک رد یللملانیبو یلم

روشک یکناب متسیس رد راصحنا زا رود هب و ملاس یتباقر ياضف داجیا تهج رد - د

رگید و یتلود ياهنامزاس و تاسسؤم ،اههاگنب تیلاعف ندومنيداصتقا روظنمهبو

کناب دنزاجم روکذم ياههاگنب ،یکناب تامدخ تفایرد يارب ،اهیرادرهش و یمومعياهداهن

.دنیامن باختنا ًاسأر ارلماع

شخب نآ دروم رد دنب نیا عوضوم ياهناگرا طسوت لماع کناب باختنا - 1 هرصبت

بسک هب طونم ،ددرگیم نیمأت یتلود یمومع هجدوب لحم زا هک اهنآ تاهوجوزا

بسح رب ناریا یمالسا يروهمج يزکرم کناب و ییاراد و يداصتقا روما ترازوتقفاوم

.دوب دهاوخدروم

روشکیکناب و یلوپ نوناق )12( هدام عوضوم ییارجا ياههاگتسد ياههدرپس - 2 هرصبت

قبط یتسیابو دوشیمن یقلت دنب نیا عوضوم لماع کناب هدرپس ناونعهب 1351.4.18 بوصم

.ددرگ سکعنمناریا یمالسا يروهمج يزکرم کناب ياهباسح رد هدشدای نوناق تاررقم

:زا تسا ترابع ناریا یمالسا يروهمج يزکرم کناب یمومع عمجم بیکرت -ـه

و تیریدمنامزاس سیئر ،ییاراد و يداصتقا روما ریزو ،)عمجم تسایر( روهمج سیئر

.ناریزوتأیه باختنا هب ءارزو زا رفن کی و یناگرزاب ریزو ،روشک يزیرهمانرب

دعب وروهمج سیئر داهنشیپ هب ناریا یمالسا يروهمج يزکرم کناب لک سیئر - 1 هرصبت

بوصنمروهمج سیئر مکح اب ناریا یمالسا يروهمج يزکرم کناب یمومع عمجم دییأت زا

.ددرگیم

یمالسايروهمج يزکرم کناب لک سیئر داهنشیپ هب يزکرم کناب ماقممئاق - 2 هرصبت

سیئرمکح اب ناریا یمالسا يروهمج يزکرم کناب یمومع عمجم دییأت زا سپ و ناریا

.دوشیم بوصنم يروهمج

: ددرگیم حالصا لیذ حرش هب رابتعا و لوپ ياروش ياضعا بیکرت - و

.يو نواعم ای ییاراد و يداصتقا روما ریزو -

.ناریا یمالسا يروهمج يزکرم کناب لک سیئر -

.يو نواعم ای روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس سیئر -

.ناریزوتأیه باختنا هب ءارزو زا نت ود -

.یناگرزاب ریزو -
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يروهمجيزکرم کناب لک سیئر داهنشیپ هب یکناب و یلوپ صصختم و سانشراک رفن ود -

.يروهمج تسایر دییأت و ناریا یمالسا

.يو نواعم ای روشک لک ناتسداد -

.نداعم و عیانص و یناگرزاب قاتا سیئر -

.نواعت قاتا سیئر -

یمالساياروش سلجم تابساحم و هجدوب و همانرب و يداصتقا ياهنویسیمک ناگدنیامن -

.سلجم باختنا اب رظان ناونع هب )رفن کی مادکره(

.دوب دهاوخناریا یمالسا يروهمج يزکرم کناب لک سیئر هدهعرب اروش تسایر - هرصبت

رمتسمروضح ناکما ندروآمهارف و اهکناب رد بسانم یلام راتخاس داجیا روظنمهب - ز

تامازلا و اهدرادناتسا دیاب هراومه یللملانیب یلام ياهرازاب رد اهکناب

نییعت رابتعا و لوپ ياروش هک يدح رد اهکناب هیامرس تیافک تبسن درومردیللملانیب

عوضوم هژیو تکراشم قاروا دوس و لصا لماک هیوست زا سپ روظنمنیدب .دوشتیاعر دنکیم

ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت موس همانرب نوناق)93( هدام

زا رتمک یتلود ياهکناب زا کی ره هیامرس تیافک تبسن هک ینامز ات و 1379.1.17بوصم

زا تلود دمآرد لداعم یغلبم هلاس همه ،تسا رابتعا و لوپ ياروش طسوت هدش نییعتلقادح

زا ًانیع لک يرادهنازخ باسح هب زیراو زا سپ کناب نآ رد تلود دوس مهس و تایلاملحم

صیصخت تروص هب دش دهاوخ ینیبشیپ یتاونس ياههجدوب رد هک یتارابتعالحم

نیا هچنانچ .دش دهاوخ زیراو کناب نآ باسح هب تلود هیامرس شیازفا روظنمهبهتفای

زا لصاح هوجو زیراو قیرط زا توافتلاهبام ،دشابن یفاک قوف لقادح نیمأت ياربهوجو

ندومن روظنم ای و اهکناب هیامرس باسح هب اهکناب ماهس مدقت قح ای و ماهسشورف

.دش دهاوخ نیمأت تلود یتاونس هجدوبرد مزال رابتعا

هدادهزاجا ناریا یمالسا يروهمج يزکرم کناب هب یلوپ ياهتسایس يارجا روظنمهب - ح

عوضومیمالسا دوقع بلاق رد هباشم ياهرازبا ریاس و تکراشم قاروا رازبا زا هک دوشیم

هدافتسا یمالساياروش سلجم بیوصت اب 1362.6.8 بوصم ابر نودب یکناب تایلمع نوناق

.دیامن

.دوشیمداجیا اههدرپس همیب ماظن ،یکناب ماظنهب یمومع دامتعا ظفح روظنمهب - ط

تامادقا،مراهچ همانرب لوا لاس نایاپ ات تسا فلکم ییاراد و يداصتقا روما ترازو

.دراد لومعم ار مزال ینوناق

.دوشیم نییعت يزرواشک داهج ریزو ،يزرواشک کناب یمومع عمجم سیئر - ي

- 11 هدام

ناریا یمالسا يروهمج يزکرم کناب دزن اهکناب ینوناق هدرپس زا )%3( دصرد هس

ره( ندعم و تعنص و نکسم ،يزرواشک ياهکناب رایتخا رد 1383 لاس دصرد يانبمرب

،يرورپماد و يزرواشک ياهحرط هب تالیهست ياطعا فرص ات دریگ رارق )%1کناب

هدمعیگژیو هک دوش یتلودریغ شخب یندعم و یتعنص ياهحرط لیمکت ،نکسم و نامتخاسثادحا

.دشاب ییازلاغتشا نانآ

1362.6.8بوصم ابر نودب یکناب تایلمع نوناق تیاعر اب هدام نیا یئارجا هماننیئآ

.دسریم ناریزوتأیه بیوصتهب و هیهت رابتعا و لوپ ياروش طسوت

- 12 هدام

يروهمجیگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت موس همانرب نوناق )96( و )67( ،)65( داوم

)1384-1388(مراهچ همانرب هرود يارب نآ ياههیحالصا و 1379.1.17 بوصم ناریا یمالسا

.ددرگیم ذیفنت
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- 13 هدام

نوناقنیا )160( هدام عوضوم ياههاگتسد ،روشک يزرا تادهعت میظنت روظنمهب - فلا

: دنتسه لیذ دراوم تیاعر هب مزلم

ایلخاد ياهکناب رد هک يزرا ياهباسح قیرط زا ار دوخ يزرا تالماعم و تایلمع - 1

ماجنا ،دننکیم ای هدرک حاتتفا ناریا یمالسا يروهمج يزکرم کناب دییأت اب جراخ

ياهدرادناتسا حطس رد ار اهنآ زایندروم تامدخ دنفلکم یناریا لماع ياهکناب.دنهد

.دنیامن نیمأتیللملانیب

يروهمجيزکرم کناب هب ار دوخ روشک زا جراخ دیدج يزرا ياهباسح هیلک تسرهف - 2

.ددرگ رثؤم اهنآ تیلاعف همادا ،دییأت زا سپ ات دنیامن مالعا ناریا یمالسا

: تسا فظوم تلود - ب

اریجراخ تدمهاتوک و تدم نایم زا معا ،تادهعت و اهیهدب تخادرپ يدنبنامز - 1

،تادهعت و اهیهدب نیا هنالاس ياهتخادرپزاب هک دیامن میظنت ياهنوگهب

دصردیس زا مراهچ همانرب نایاپ رد لباقتم عیب زا یشان تادهعت نتفرگرظنردنودب

زا هدافتسا رد .دنکن زواجت ،مراهچ همانرب رخآ لاس رد تلود يزرا ياهدمآرد)30%(

.دوب دهاوخ تدمدنلب تالیهست اب تیولوا ،یجراختالیهست

ار مراهچ همانرب ياهلاس رد روشک یجراخ ياهیهدب و تادهعت نازیم - 2

یشان تادهعت نودب روشک تادهعت و اهیهدب صلاخ لاح شزرا ات دیامن میظنتياهنوگهب

يراذگهیامرس تیامح و قیوشت نوناق )3( هدام )ب( دنب عوضوم ياهدادرارقزا

ریاخذ و روشک تادهعت ،اهیهدب لاح شزرا توافتلاهبام( 1380.12.19 بوصمیجراخ

درایلیم یس زا شیب مراهچ همانرب رخآ لاس رد )ناریا یمالسا يروهمج يزکرم کنابيزرا

.دشابن رالد )00000000030(

ءزج رد روکذمفقس تیاعر اب و تلود نیمضت نودب دنزاجم یصصخت و يراجت ياهکناب - 3

عبانم زا یتلودریغياهشخب يراذگهیامرس ياهحرط یلام عبانم نیمأت هب تبسن )2(

.دننک مادقا یللملانیب

هک نوناق نیا)160( هدام عوضوم ییارجا ياههاگتسد ،يراذگهیامرس ياهحرط دروم رد - ج

: دوب دنهاوخلیذ دراوم تیاعر هب فظوم ،دننکیم هدافتسا یجراخ یلام تالیهست زا

دییأتو طبريذ هاگتسد ییارجا ماقم نیرتالاب ای و ریزو تیلوؤسم اب اهحرط یمامت - 1

يارجاياههنیزه عومجم و دشاب یلام و يداصتقا ،ینف هیجوت ياراد دیاب ،داصتقا ياروش

تخادرپزابو تفایرد يدنبنامز نییعت .دنکن زواجت هدش نییعت ياهفقس زا اهنآ لماک

و تاناکما،اهتیفرظ هب هجوتاب لخاد تخاس زا نآ هدافتسا نازیم و حرط ره تالیهست

،يدیلوت،یسدنهم و ینف ناوت زا هدافتسا رثکادح نوناق تیاعر اب و یلخاد ياهیئاناوت

بوصم تامدخرودص روظنمهب تالیهست داجیا و اههژورپ يارجا رد روشک ییارجا و یتعنص

بیوصت هب دیاب اهحرطزا کی ره يارجا رد یطیحم تسیز طیارش تیاعر زین و 1375.12.12

.دسرب داصتقا ياروش

تیریدم نامزاس اب ،يداصتقا و ینف تاهیجوت هئارا اب ،دادرارق دقع زا لبق - 2

.دننک هلدابم همانتقفاوم روشک يزیرهمانربو

رالد)0000001( نویلیم کی زاشیب هک ار یجراخ ياهدادرارقو تالماعم یمامت - د

ییارجاو یتعنص ،يدیلوت ،یسدنهم و ینف ناوت زا هدافتسا رثکادح نوناق تیاعر اب دشاب

اهنت ،1375.12.12بوصم تامدخ رودص روظنمهب تالیهست داجیا و اههژورپ يارجا رد روشک

راشتنالاریثکياههمانزور رد یهگآ جرد اب( یللملانیب ای و دودحم هصقانم قیرط زا

هب انثتسادراوم .دنیامن دقعنم و ماجنا )یجراخ و یلخاد یکینورتکلا ياههناسر و

و تیریدمنامزاس سیئر ،یئاراد و يداصتقا روما ریزو زا لکشتم هرفن هس هتیمک دییأت

.دیسر دهاوخ هطوبرم هناخترازو ریزو و روشک يزیرهمانرب

ياهالاکهیلک يارب تمیق لرتنک و یفیک و یمک یسرزاب و لرتنک قح ،اههصقانم هیلک رد
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،طبريذییارجا ماقم نیرتالاب ای ریزو .تسا ظوفحم رادیرخ يارب اههژورپ و یتادراو

.دشابیم عوضوم نیا يارجا نسح لوؤسم

تالماعم تخادرپ ای دهعت هب زاجم طقف ناریا یمالسا يروهمج يزکرم کناب

دافم تیاعر ربینبم ،ییارجا ياههاگتسد ماقم نیرتالاب دییأت هک تسا ییاهدادرارقو

.دشاب هتشاد اردنب نیا

يزرا ياهتخادرپو تفایرد لوادج ،هنالاس هجدوب حیاول اب هارمه تسا فلکم تلود -ـه

.دیامن هئارا مراهچ همانرب زا هدنامیقاب ياهلاس يارب ار

- 14 هدام

و نوناق نیا)160( هدام عوضوم ياههاگتسد لباقتم عیب ياهحرط تسا فظوم تلود - فلا

هنایلاسهجدوب حیاول رد ار اهکناب و یتلودریغ یمومع ياهداهن و تاسسؤم نینچمه

.دیامن میدقت یمالسا ياروش سلجم هب و ینیبشیپ

،کپوادیلوت رد ناریا هیمهس ياقترا و ظفح و تفن دیلوت تیفرظ شیازفا روظنمهب - ب

هب زاگو تفن یتسدالاب ياهتیلاعف رد یجراخ عبانم و اههیامرس بذج زا تیامح و قیوشت

رتشیبهچره تنایص و ظفح زا نانیمطا ،روشک یفاشتکا ياهحرط و كرتشم نیدایم رد هژیو

يریگراکهب و لاقتنا ،روشک زاگ و تفن نزاخم زا تفایزاب بیرض شیازفا اب

زا هدافتسا ناکما و يزاگ و یتفن نیدایم زا يرادربهرهب و هعسوت رد دیدجياهیروانف

ات دوشیم هداد هزاجا ناریا تفن یلم تکرش هب ،یللملانیب يدادرارقفلتخم ياهشور

و یفاشتکا ياهدادرارق داقعنا هب تبسن هدام نیا )ج ( دنب رد جردنمیفاضا دیلوت فقس

تیحالص بحاص ياهتکرش ای یجراخ ياهفرط اب یلام عبانمنیمأت اب اهنادیم هعسوت

: دیامن مادقا لیذ طیارش و لوصا تیاعر اب نادیم رهطیارش اب بسانتم ،یلخاد

.روشک زاگ و تفن عبانم رب تلود هناکلام تافرصت لامعا و تیمکاح ظفح - 1

ناریا یمالسا يروهمجيزکرم کناب ،تلود طسوت هدش داجیا تادهعت تشگزاب نیمضت مدع - 2

.یتلود ياهکناب و

نیمأت ياههنیزهو کسیر ،دوس ای و همحزلاقح ،هیامرس لصا تخادرپزاب ندرک طونم - 3

زا یشخب صیصخت قیرطزا حرط يارجا تهج هدش داجیا یبنج ياههنیزه ریاس و یلام عبانم

.لوصحمشورف زور تمیق هیاپ رب نآ دیاوع ای و نادیم تالوصحم

ندوب يداصتقاریغ،يدادرارق رظندروم فادها هب یبایتسد مدع کسیر و تارطخ شریذپ - 4

فرط طسوت هدش داجیایلام تادهعت كالهتسا يارب نادیم لوصحم ندوب یفاکان ای و نادیم

.دادرارق

اب و حرطره طیارش اب بسانتم ،دادرارق فرط يارب يراذگهیامرس تشگزاب خرن نییعت - 5

.يرادربهرهبو هعسوت ،فاشتکا رد هنیهب ياهشور يریگراکب يارب هزیگنا داجیا تیاعر

.دادرارق هرود لوط رد زاگ و تفن نزاخم زا یتنایص تشادرب نیمضت - 6

ساساربروشک ییارجا و یتعنص ،يدیلوت ،یسدنهم و ینف ناوت زا هدافتسا رثکادح - 7

يارجا ردروشک ییارجا و یتعنص ،يدیلوت ،یسدنهم و ینف ناوت زا هدافتسا رثکادح نوناق

.1375.12.12 بوصم تامدخ رودص روظنمهب تالیهست داجیا و اههژورپ

.یطیحم تسیز تاظحالم و تاررقم تیاعر - 8

اتزاگ و تفن ياهنادیم هعسوت يارب دوشیم هداد هزاجا ناریا تفن یلم تکرش هب - ج

بعکمرتم نویلیم هاجنپ و تسیود و ماخ تفن هکشب نویلیم کی هنازور ،یفاضا دیلوت فقس

رد اهحرطيداصتقا و ینف هیجوت بیوصت زا سپ ،كرتشم نیدایم تیولوا اب ،یعیبط زاگ

روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس اب همانتقفاوم هلدابم و داصتقا ياروش

،يزاگ و یتفن ياهحرط زا کی ره رد ار هدش داجیا تادهعت تخادرپزاب و دیامنمادقا

یفاضا تادیلوت لحم زا يزاگ ياهحرط دروم رد و حرط نامه یفاضا تادیلوت لحمزا ًافرص
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.دهد ماجنا )ناریا تفن یلم تکرش یلخاد عبانم( حرطنامه

و هارمهياهزاگ يروآ عمج روظنمهب دوشیم هداد هزاجا ناریا تفن یلم تکرش هب - د

ياههدروآرفهب یعیبط زاگ لیدبت ،یتفن تاسیسأت يزاسهنیهب و يزاسون ،زاگ قیرزت

ياهحرط لماش تخوس فرصميزاسهنیهب و شیالاپ تاسیسأت ) ... ، DME, GTL, LNG ( عیام

يداصتقا - ینف هیجوت بیوصت زاسپ هطوبرم ياهحرط يارجا هب تبسن ،یناسرزاگ هعسوت

روشک يزیرهمانرب و تیریدمنامزاس اب همانتقفاوم هلدابم و داصتقا ياروش رد اهحرط

اهحرط نامه یفاضا دمآردلحم زا ار هدش داجیا تادهعت تخادرپزاب و دیامن مادقا

.دهد ماجنا )ناریا تفن یلم تکرش یلخاد عبانم(

و روشک رسارس رد زاگ و تفن عبانم رتشیب هچره فاشتکا و ییاسانش روظنمهب -ـه

روشک قطانم هیلک رد یفاشتکا تایلمع رد دیدج ياهیروانف يریگراکهب و لاقتنازین

یفاشتکا تایلمع هک )دمحاریوب و هیولیگهک و رهشوب - ناتسزوخ ياهناتسايانثتساهب(

تلود هب ،دوش يراجت دیلوت لباق نادیم فشک هب رجنم و ماجنا راکنامیپ کسیراب طوبرم

نیوانع بیوصت زا سپ و هدام نیا )ج( دنب رد روکذم ماقرا بلاق رد دوشیمهداد هزاجا

ياروش بیوصت و یمالسا ياروش سلجم طسوت یتاونس ياههجدوب رد اههژورپو اهحرط

دقع هب تبسن روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس اب همانتقفاوم هلدابمو داصتقا

مادقا تاصقانم يرازگرب قیرط زا جارختسا و فاشتکا يارب مأوت لباقتمعیب ياهدادرارق

و میقتسم(یفاشتکا ياههنیزه .دیامن باختنا ینوناق طباوضقباطم ار راکنامیپ و

لحم زا هعسوت ياههنیزه هارمه هب و روظنم روکذم هدقعنمدادرارق بلاق رد )میقتسمریغ

نامز ياراد هرداص ياهزوجم.دش دهاوخ تخادرپزاب نادیم نامهيدیلوتتالوصحم شورف

دیدمت لباق زین راب کی و هدش نییعت تفن ترازو طسوت درومره رد و هدوب دودحم

هقطنم زا ياهطقن چیه رد يراجت نادیم ،فاشتکا هلحرم نایاپرد هک یتروصرد .دشابیم

اخدادرارق ،دشاب هدشن فشک

.تشاددهاوخن ار یهجو هنوگچیه هبلاطم قح دادرارق فرط و تفای دهاوخ همت

و تیریدم نامزاس كرتشم داهنشیپ اب هدام نیا ییارجا هماننییآ - و

يروهمج يزکرم کناب و تفن ترازو ،ییاراد و يداصتقا روما ترازو ،روشکيزیرهمانرب

.دیسر دهاوخ ناریزو تأیه بیوصتهبناریا یمالسا

- 15 هدام

لمعهبمراهچ همانرب ياهلاس لوط رد ار لیذ ياهمادقا تسا فلکم سروب ياروش - فلا

: دروآ

ياهرالاتيزادناهار هلمج زا بسانم ياهراکهار قیرط زا سروب یئایفارغج شرتسگ - 1

.یلحم نارازگراک شریذپ و يرازگراک هکبش داجیا ،یناتسا ،ياهقطنم

.)الاک سروب( یصصخت ياهرازاب شرتسگ و داجیا - 2

.سروب زا جراخ راداهب قاروا ياهرازاب داجیا - 3

شریذپو تاعالطا هلدابم روظنمهب یناهج و ياهقطنم ياهسروب اب طابترا يرارقرب - 4

.راداهب قاروا لباقتم

کینورتکلا دتسو داد یلم هکبش يزادناهار و یحارط هب تبسن تسا فظوم سروب ياروش - ب

و زاس و یتراظن و یمیظنتبوچراچ نیودت و تخادرپ عماج ماظن بوچراچ رد راداهب قاروا

.دیامن مادقا نآ ییارجا راک

ابدنفظوم ییاراد و يداصتقا روما ترازو و ناریا یمالسا يروهمج يزکرم کناب - ج

يراذگهیامرسناکما ،مزال یئارجا راکوزاس و یتراظن و یمیظنت بوچراچ نیودت و یحارط

مهارفار نارهت راداهب قاروا سروب ندرک یللملانیب و روشک هیامرس رازاب رد یجراخ

.دنروآ

کناب و ییاراد و يداصتقا روما ترازو داهنشیپ اب هدام نیا ییارجا هماننییآ
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.دیسر دهاوخ ناریزوتأیه بیوصتهب ناریا یمالسا يروهمجيزکرم

- 16 هدام

همانربساسارب ،راتخاس حالصا زا سپ ار يراجت همیب ياهتکرش ماهس تسا زاجم تلود

دنب بوچراچرد ،دسریم ناریزوتأیه بیوصت هب هک ياهماننییآ قبط و صخشم يدنبنامز

ینواعت ای یصوصخشخبهب - دش دهاوخ غالبا هک - هعسوت مراهچ همانرب ياهتسایس )47(

.دیامن راذگاو

- 17 هدام

شرگن ابار روشک بآ عبانم ،روشک هعسوت رد بآ يروحم هاگیاج هب رظن ،تسا فلکم تلود

ردرادیاپ هعسوت درکیور اب بآ هخرچ لک رد اضاقت و هضرعً امأوت و عماج تیریدم

و یمومعيزاسهاگآ ،بآ يداصتقا شزرا ندومن ظاحل اب زیربآ ياههزوح یعیبط ياهدحاو

:دبایققحت ریز ياهفده هک دیامن تیریدم و يزیرهمانرب ياهنوگهب مدرم تکراشم

ردهعسوت موس همانرب نوناق )107( هدام و )106( هدام )1( هرصبت دافم يارجا - فلا

رارقتسا و بآ فرصم راتخاس حالصا اب و هعسوت مراهچ همانرب يارجا لوط

نامدنار ،يرایبآمک و يرایبآ نیون ياهشور زا هدافتسا اب و بسانم يرادربهرهبماظن

دصرد جنپ و تسیب همانرب یط رد بعکم رتم کی يازا هب بآ ییاراک نآ عبتهب و يرایبآ

هنیهب هدافتسا و الاب يداصتقا شزرا اب تالوصحم هب صاصتخا اب و هتفایشیازفا )25%(

.دزاس مهارف ار بآ يروهرهب شیازفاتابجوم نآ زا

اب ياهتشدرد ینیمزریز بآ ياههرفس تشادرب و هیذغت نیب لداعت داجیا روظنمهب - ب

و ياهزاستادیهمت و زایندروم یلام عبانم زیهجت اب تسا فلکم تلود ،یفنم زارت

»19« هدام عوضوم(لوقعم فرصم ساسارب ار اهتشد نیا رد يرادربهرهب ياهزوجم ،یتیریدم

دیامن حالصا ،تساسرتسد لباق يرایبآ نیون ياهشور اب هک )بآ هنالداع عیزوت نوناق

دصرد جنپ و تسیبینیمزریز بآ ياههرفس یفنم زارت مراهچ همانرب نایاپ ات هک يروطهب

.دبای دوبهب )25%(

یتاذ شزرا ظاحل اب ،زیربآ ياههزوح زا کی ره رد بآ يداصتقا شزرا - ج

ياهشخب ياههمانرب رد تفایزاب و تظافح يرادربهرهب يارب ،يراذگهیامرسو

و هیهت همانرب لوا لاس یط رد دنب نیا ییارجا هماننییآ .ددرگ روظنمفرصم

.دیسر دهاوخ ناریزوتأیهبیوصتهب

زارثکادح هدافتسا و لاقتنا ،میظنت ،لاصحتسا ياهحرط يارجا رد عیرست روظنمهب - د

زا )%2(دصرد ود هنالاس تسا فظوم تلود ،كرتشم بآ عبانم و يزرم ياههناخدور ياهبآ

هجدوب حیاولرد ار یمومع هجدوب ياهیامرس ياهیئاراد کلمت ياهحرط تارابتعا عومجم

نامزاسنیب هلدابتم ياههمانتقفاوم بوچراچ رد و روظنم لقتسم همانرب تحت یتاونس

دصرددصتروصهب روکذم ياهحرط يارجا يارب ورین ترازو و روشک يزیرهمانرب و تیریدم

.دیامن هنیزه ،هتفای صیصخت )100%(

تیاعر اب ،رادیاپ هعسوت هاگدید زا ياهزوح نیب بآ لاقتنا ياهحرط -ـه

،ینف هیجوت هب طورشم ،فرصم فلتخم ياهزاین نیمأت يارب وناعفنيذقوقح

.دریگ رارق رظندروم یلم عفانم و یطیحم تسیز و یعامتجا،يداصتقا

یساسانوناق )77( متفه و داتفه لصا تیاعر اب راوجمه ياهروشک اب بآ هلدابم - و

یطیحم تسیزو یعامتجا ،يداصتقا ،ینف ياههیجوت و یلم عفانم و ناریا یمالسا يروهمج

.دیآ لمعهب ناریزوتأیه بیوصت اب و روشک بآ عماج حرط ساسارب

حالصا،بآ هنیهب فرصم يوگلا نیودت قیرط زا ،بآ فرصم یقطنم و حیحص گنهرف - ز

يارب هناگادج ياهروتنک بصن اب جیردت هب ،فرصمرپ نیکرتشم يارب اههفرعت

ياهاتسور و اهرهش رد بآ فرصم تیریدم ياهحرط يارجا و ینوکسم ياهدحاوهیلک
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.دبای شرتسگروشک

موس همانرب نوناق )133( هدام هب هرصبت ود و دنب کی قاحلا نوناق - هرصبت

نییعتعوضوم( 1380.8.6 بوصم ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقاهعسوت

)1384-1388(مراهچ همانرب هرود يارب )بآ فرصم يوگلا رب دازام ياههنیزه و وگلا

.ددرگیم دیفنت

ریظن لمکمياهحرط و بآ نیمأت ياهحرط نامزمه يارجا و هیهت رد يرابتعا یگنهامه - ح

ینزخم ياهدس تسدالابرد يرادزیخبآ ياهحرط و تسدنیئاپ رد یشکهز و يرایبآ ياههکبش

.دیآ لمعهب

نوناق)106( هدام و هعسوت مود همانرب نوناق )76( هرصبت ماکحا يارجا موادت يارب - ط

ياههکبشياهحرط رد تیولوا اب ،يراذگ هیامرس شرتسگ روظنمهب و هعسوت موس همانرب

یمومع عبانم،دنتسه يداصتقا و ینف هیجوت ياراد هک بآ نیمأت ياهحرط و یشکهز ،يرایبآ

دنب نیاییارجا هماننییآ رد .ددرگیم قیفلت نارادربهرهب و يزرواشک کناب عبانم اب

صخشم تلودتیامح مهس و نیوانع نییعت یگنوگچ ،دسریم ناریزوتأیه بیوصت هب هک

.ددرگیم

.دیامن نیودت و هیهت ار یلاسکشخ تیریدم ییارجا ياههمانرب - ي

تیریدم نامزاس و ورین ترازو داهنشیپ اب هدام نیا ییارجا ياههماننییآ - ك

.دسریم ناریزوتأیه بیوصتهب روشک يزیرهمانربو

- 18 هدام

و يزرواشک شخبهعسوت همانرب نوناق نیا بیوصت زا سپ هام شش تدم فرظ تسا فلکم تلود

تینما نیمأت ،يزرواشکیساسا تالوصحم دیلوت رد ییافکدوخ تیروحم اب ار یعیبط عبانم

شزرا دشر ياقترا ،يزرواشکتالوصحم تارداص هعسوت و دیلوت ندومنيداصتقا ،ییاذغ

متفه شخب )2( هرامش لودج ردهدش ینیبشیپ دشر نازیم هب لقادح يزرواشک شخب هدوزفا

: دروآ رد ارجاهلحرم هب لیذ تامادقا ماجنا قیرط زا و هیهت ار نوناق نیا

و كاخ و بآ ییانبریز تایلمع يارجا روظنمهب مزال يراذگهیامرس - فلا

بآ ياراد يزرواشک یضارا زا راتکه نویلیم ود رد یشکهز و يرایبآ ياههکبشهعسوت

.هدشنیمأت

و یکناب ماظن عبانم اب )هدش هرادا هوجو تروصهب( یمومع هجدوب قیفلت - ب

ناراذگهیامرس هب تالیهست تخادرپ روظنمهب ناگدننکدیلوت تکراشم زا لصاحعبانم

.یلیمکت و یلیدبت عیانص و يزرواشکشخب

زا يرادربهرهباب دیلوت لماوع و يزرواشک تالوصحم همیب يدصرد هاجنپ لقادح ششوپ - ج

.همانرب نایاپ ات ینواعت و یصوصخ شخب ینف تامدخ

شخب يراذگهیامرسهعسوت زا تیامح قودنص یصصخت ردام تکرش هیامرس شیازفا - د

يرابتعا ياهقودنصهب کمک و همانرب ياهلاس لوط رد هیلوا هیامرس نازیمهب يزرواشک

کلمت تارابتعا قیرطزا و هدش هرادا هوجو تروصهب يزرواشک شخب هعسوت یتلودریغ

.ياهیامرس ییاراد

تالوصحمدصرد هک يوحنهب يزرواشک شخب یلیمکت و یلیدبت عیانص شرتسگ زا تیامح -ـه

تاعیاض شهاکتابجوم و هتفای شیازفا دوجوم عضو رباربود نازیم هب لقادح هدش يروآرف

.ددرگ مهارف )%50( دصرد هاجنپ نازیم هب

هیذغت راتخاس حالصا ياتسار رد نایزبآ و ماد ینیئتورپ داوم دیلوت شیازفا - و

شیازفا مرگ هن و تسیب هب هیذغت يوگلا رد یناویح نیئتورپ مهس هنارس هک يوحنهب

.دبای

تهجنازرواشک و تلود يدمآرد تکراشم اب نازرواشک دمآرد تیبثت قودنص داجیا - ز

و اهتمیقرییغت زا لصاح يریذپرطخ هک يوحن هب نازرواشک يدمآرد یتیامح ياهتسایس
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هدشدای قودنصهمانساسا .دهد شهاک نازرواشک دمآرد تیبثت روظنم هب ار دیلوت درکلمع

.دسریمناریزوتأیه بیوصت هب نوناق نیا بیوصت زا سپ هام شش تدم فرظ

اهکرهش واهرهش ینوناق هدودحم زا جراخ رد عقاو يزرواشک یضارا تیکلام دنس رودص - ح

روشک كالما و دانسا تبث نامزاس قیرط زا اهنآ ینوناق نیکلام مانهب اهاتسور و

.مراهچ همانرب نایاپات

نازیم هبدعتسم و رادبیش یضارا رد تیولوا اب تاغاب هعسوت و دوجوم تاغاب يزاسون - ط

.تارداص هعسوت ياتسار رد و تمیق نازرا عبانم نیمأت اب راتکه نویلیم کی

روظنمهبنارادربهرهب و ناگدننکدیلوت طسوت نیصصختم بذج يارب هزیگنا داجیا - ي

لقادح نازیمهبینواعت و یصوصخ شخب ینف تامدخ زا هدافتسا اب جیورت و شزومآ شرتسگ

هب يزرواشکيدربراک تاقیقحت هعسوت و نارادربهرهب و ناگدننکدیلوت )%30( دصردیس

.هیاپ لاس طیارش رباربود نازیم

- 19 هدام

ذاختایبیترت تسا فلکم تلود ،يریاشع و ییاتسور هعسوت ياهصخاش ءاقترا روظنمهب

: دیامن

رظنریزییاتسور هعسوت روما رد تراظن و يربهار ،يزیرهمانرب ،يراذگتسایس - فلا

.دریگ ماجنا روهمج سیئر

یگنهرفو یعامتجا ،يداصتقا هعسوت موس همانرب نایاپ هب تبسن روکذم ياهصخاش - ب

ناکسا یهدناماسو هتفای شیازفا )%25( دصرد جنپ و تسیب لقادح ناریا یمالسا يروهمج

روشک ریاشع تیعمج)%50( دصرد هاجنپ دح رد يداصتقا ياهیدنمناوت ءاقترا ظفح اب ریاشع

.دریذپ تروص

هنالاسهبوصم هجدوب ماقرا نازیم هب همانرب لوط رد يریاشع و ییاتسور تارابتعا - ج

.ددرگ تخادرپ و صیصخت )%100( دصرددص

- 20 هدام

و یعامتجا،يداصتقا هعسوت موس همانرب نوناق )134( و )122( ،)121( ،)108( داوم

همانرب هرود ياربنآ ياههیحالصا و 1379.1.17 بوصم ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف

.ددرگیم ذیفنت )1384-1388( مراهچ

- 21 هدام

يژتارتسا تاعلاطمهب هجوتاب ار ندعم و تعنص ياهشخب هعسوت یلم دنس تسا فظوم تلود

هعسوت تیروحم ابنوناق نیا بیوصت خیرات زا هام شش تدم فرظ روشک یتعنص هعسوت

یندعم و یتعنص دیلوتدشر فده ققحت تهجرد و يروانف هعسوت رب ینتبم يریذپتباقر

یندعم و یتعنص يراذگهیامرسطسوتم دشر و )%11.2( دصرد مهد ود و هدزای هنالاس طسوتم

صلاخان دیلوت زا ندعم و تعنص شخبمهس هک ياهنوگهب )%16.9( دصرد مهد هن و هدزناش

لاس رد )%16.2( دصرد مهد ود و هدزناشهب 1383 لاس رد )%14( دصرد هدراهچ زا یلخاد

رادروخرب )%14.8( دصرد مهد تشه و هدراهچ هنالاسطسوتم دشر زا یتعنص تارداص و 1388

: دروآرد ارجاهب ار لیذ ياهروحم و هیهت ددرگ

يروانفزیررس ياهنایرج زا يدنمهرهب طیارش داجیا و يروانف ياهتیلباق هعسوت - فلا

.نیون عیانص رد الاب ياهعسوت ناوت ياراد ياههزوح رب هژیو دیکأت و ناهج رد

عیانص،رب يژرنا عیانص( عبانم رب ینتبم عیانص هعسوت و یتباقر ياهتیزم تیوقت - ب

یتسدنیئاپياههریجنز و يزرواشک یلیمکت و یلیدبت عیانص ،یمیشورتپ عیانص ،یندعم

)اهنآ

.طسوتمو کچوک عیانص و ینیرفآراک هعسوت هدننکینابیتشپ ياهداهن تیوقت و حالصا - ج
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مولع ياههدادياههاگیاپ شرتسگ و هعسوت ،یناسر عالطا ياهمتسیس شرتسگ و دوبهب - د

.تلود طسوتزایندروم تاعالطا هب نانیرفآراک و ناراذگهیامرس یسرتسد روظنمهب نیمز

.روشک یناگرزاب ياهتسایس بوچراچ رد ارگ تارداص دیلوت شرتسگ - ـه

: یندعم و یتعنص هعسوت رد مزال عبانم زیهجت يارب - و

ربارب ًابسانتمار ندعم و تعنص کناب هیامرس همانرب ياهلاس لوط رد تسا فلکم تلود - 1

.دهد شیازفا همانساسا بوصم فقس

لیبق زا یندعم ياههنیمز هیلک رد نیون ياهیروانف و مولع زا هدافتسا - 2

هنیمز تسا فلکم تلود ،یندعم عیانص و یندعم داوم يروآرف ،جارختسا،فاشتکا

.دروآ مهارف قوف روما رد ار یجراخ ناراذگهیامرسروضح

زا هدافتسااب یتلودریغ شخب هعسوت تهج رد ياهعسوت یصصخت ردام ياهتکرش تیوقت - 3

ماهس هضرعو هعومجمریز ياهتکرش ماهس شورف زا یشان عبانم و یجراخ ،یمومع عبانم

دراوم يانثتساهب)%49( دصرد هن و لهچ فقس ات سروب رازاب رد یصصختردام ياهتکرش

.ناریایمالسا يروهمج یساسا نوناق )44( مراهچ ولهچ لصا ردص رد روکذم

یتعنص هعسوت رد زاگ عبانم زا هدافتسا و رتشیب هدوزفا شزرا داجیا تهج رد - 4

ات همانرب )13( هدام بوصم ياهفقس تیاعر اب دوشیم هداد هزاجا تلود هب ،یندعمو

ياراد عیانص و رب يژرنا عیانص داجیا تهج رد رالد )0000000009( درایلیم هنغلبم

.دیامن نیمأت و دهعت یتارداص فده اب یبسنتیزم

.تلود طسوت یندعم قطانم و گرزب نداعم رد مزال ياهانبریز نیمأت - 5

تاقیقحت وهعسوت زا تیامح قودنص و یندعم ياهتیلاعف همیب قودنص همانساسا حالصا - 6

شخب يراذگهیامرس تارطاخمهدنهدششوپ ياهداهن هعسوت و تیوقت تهج رد کینورتکلا تعنص

.نیون عیانص رد ریذپرطخيراذگهیامرس و یندعم داوم فاشتکا هنیمز رد یصوصخ

- 22 هدام

ار يراوسوردوخ تعنص تادیلوت هنیمز ،مزال يراذگتسایس اب تسا فلکم تلود - فلا

مهارف یتباقرتمیق اب نآ هضرع و یناهج درادناتسا دح رد تخوس فرصم نازیم اب قباطم

نیزگیاج ياهتخوسو یعیبط هدرشف زاگ هضرع تمیق راک و زاس و یقیوشت ياهتسایس و دیامن

دصرد یس لقادحهضرع داجیا هب یهتنم هک دروآرد ءارجا هب و یحارط ياهنوگ هب ار

.ددرگزوسهناگود تروصهب یتادراو و يدیلوت ياهوردوخ لک زا )30%(

یصوصخ شخب زاتیامح اب گرزب ياهرهش هژیو هب روشک ياهرهش رد تسا فظوم تفن ترازو - ب

و دناسرب يرادربهرهبهبو ثادحا ار )CNG( زاگ هضرع ياههاگیاج جیردت هب ،ینواعت و

.دنشابیم صوصخ نیا رد مزال يراکمه هب فلکم اهیرادرهش

اب( نیزنبتمیق )%40( دصرد لهچ لداعم رثکادح ،)CNG( هدرشف یعیبط زاگ تمیق - ج

.دوب دهاوخ )لداعم یترارح شزرا

- 23 هدام

و یبسن ياهتیزم رب دیکأت اب ،يداصتقا ياهتیلاعف رد ییازفامه روظنمهب

نابیتشپ یسدنهم تامدخ و عیانص و یمیشورتپ و زاگ ،تفن عیانص رد هژیوهبیتباقر

شیامآ یلم حرط نیزاوم بوچراچ رد ،اهنآ یتسدنییاپ هریجنز و ربيژرناعیانص ،اهنآ

هناکلام هرهب )%35( دصرد جنپ و یس هلاس ره ،مراهچ همانرب ياهلاسلوط رد نیمزرس

هب ًارصحنم ،هجدوب نوناق ياهیامرس ياهیئاراد کلمت ياهحرط ردجرد اب ،یعیبط زاگ

هزوح و سراف جیلخ یناریا ریازج و لحاوس يزاسهدامآ و ییانبریز ياهحرطيارجا فرصم

يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس داهنشیپ اب ،اهحرط نیا .دیسر دهاوخ اهنآمیقتسم ذوفن

.دسریم ناریزوتأیهبیوصتهب روشک

حياول و اه حرط - اهشهوژپ زکرم https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/94202

15 of 75 1/16/2023, 10:50 AM



- 24 هدام

ياقترا ،يروانف ياقترا ،يداصتقا دشر تهج دوشیم هداد هزاجا تلود هب

يدیلوت ياهتیلاعف ورملق رد تارداص شیازفا و یلغش ياهتصرف شیازفا ،تادیلوتتیفیک

يارجا رد تاعالطا يروانف و تامدخ ،ییانبریز ،يزرواشک ،یندعم ،یتعنصزا معا

روظنمهب 1380.12.19 بوصم یجراخ يراذگهیامرس تیامح و قیوشتنوناق

)3( هدام )ب( دنب رد روکذم قیرط زا ار مزال ياههنیمز ،یجراخ يراذگهیامرسبلج

.دیامن مهارف 1380.12.19 بوصم ،یجراخ يراذگهیامرس تیامح و قیوشتنوناق

دادرارقفرط یناریا یتلود ياهتکرش يدادرارق تادهعت هیلک تخادرپ تسا فظوم تلود

بیوصتهب هک ار دوش يرادیرخ تلود طسوت تسیابیم ًامازلا هک یتامدخ و اهالاک يارب

لحم زا تخادرپو دهعت ،نانآ هب قلعتم عبانم و هوجو لحم زا ،تسا هدیسر داصتقا ياروش

عبانم و هوجولحم زا یتسیابن تخادرپ دهعت نیا .دیامن نیمضت ار عبانم و هوجو نآ

.دشاب یمومع

روصق زا یشانتاراسخ و يراجت کسیر دیابن نآ يراجت تیهام مغریلع هرداص همان تنامض

.دهد ششوپ ار يو يدادرارق تادهعت يافیا رد راذگهیامرس

مراهچ همانرب ياهلاس یط رد هدش ینیبشیپ دشر هب یبایتسد روظنمهب

: یجراخ ياهيراذگهیامرسيارب

یجراخمیقتسم ياهيراذگهیامرس لک رازه رد کی لداعم دوشیم هداد هزاجا تلود هب - 1

ار )1380.12.19بوصم( یجراخ يراذگهیامرس تیامح و قیوشت نوناق ششوپ تحت یعقاو

روطهب یتاونسهجدوب نیناوق رد هدش ینیبشیپ ياهفیدر رد هنایلاس هجدوب رب هوالع

.دهد رارقناریا ینف و يداصتقا ياهکمک و يراذگهیامرس نامزاس رایتخارد هنایلاس

ردناریا ینف و يداصتقا ياهکمک و يراذگهیامرس نامزاس ییآراک شیازفا روظنم هب - 2

هب هجوتابو یجراخ يراذگهیامرس صوصخرد همانرب رد هدش ینیبشیپ فادها ققحت تهج

حالصا و تیوقتهب تبسن تسا فلکم تلود ،یجراخ يراذگهیامرس تیامح و قیوشت نوناق

.دیامن مادقا روکذم نامزاس هاگیاج و یتالیکشت راتخاس

- 25 هدام

ماجنا تیفرظزا )%10( دصردهد لقادح دوخ تیکلام ظفح اب تسا فظوم تلود - فلا

داوم لقن و لمحو شخپ ،شیالاپ ،زاگ و تفن دیلوت و جارختسا ،فاشتکا هب طوبرم تیلاعف

زا )%10( دصردهدلقادح نینچمه و 1366.7.9 بوصم تفن نوناق تیاعر اب يزاگ و یتفن

هب قرب نیمأت ردتلود تیلوؤسم ظفح اب ار قرب عیزوت و دیلوت هب طوبرم تیلاعف ماجنا

نیمضت رکذلاقوف تامدخهئارا رارمتسا و دوشن یتلودریغ شخب رد راصحنا بجوم هک يوحن

.دیامن راذگاو یلخاد یقوقح و یقیقح صاخشاهب ددرگ

هب یلخاد تاسسؤمریاس بیغرت روظنمهب ،قرب نیمأت تیلوؤسم ظفح اب تسا فلکم تلود - ب

،ورین ترازو تراظنو تیریدم زا جراخ ياههاگورین زا قرب يورین رتشیب هچره دیلوت

مالعا و نییعت مراهچهمانرب لوا لاس نایاپ ات ار قرب دیرخ ینیمضت ياهتمیق و طیارش

.دنک

- 26 هدام

ياهخرنندومن بسانتم زین و بالضاف و بآ ،نفلت ،زاگ ،قرب هنیزه ندومن یقطنم تهج رد

زا لکشتمياهتیمک )يدیلوتریغ ياهشخب اب هسیاقم رد( دیلوت زا تیامح تهج رد یحیجرت

نامزاسو )دروم بسح( یئانبریز و يدیلوت روما یلوتم ياههناخترازو ناگدنیامن

خرنو كارتشا زا معا ( شورف خرن نییعت طباوض هلاس همه روشک يزیرهمانرب و تیریدم

.دومن دهاوخ داهنشیپ داصتقا ياروش هب و هیهت قوف فده اب بسانتم ار )اههداهن

هب ،يزرواشک،یندعم ،یتعنص ،يدیلوت ياهدحاو يارب قوف ياهانبریز كارتشا ياههنیزه
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يدیلوت ياهدحاوهدافتسا دروم نامتخاس هناورپ و نیمز تمیق ،هاچ رفح هنیزه هوالع

طیسقت اب يرادربهرهبزا سپ ،دننکیم باعشنا ياضاقت مراهچ همانرب یط هک یتلودریغ

.دش دهاوخ تفایرد طبريذ ياههاگتسد طسوت هلاسجنپ

يدوروات یسرتسد هار و نفلت و زاگ ،قرب ،بآ نیمأت يارب تسا فظوم تلود - هرصبت

لمعهب ار مزال ياهمادقا طبريذ هاگتسد مالعا اب ،یتعنص یحاون و یتعنص ياهکرهش

.دروآ

- 27 هدام

لاغتشا و يراذگهیامرس يارب هزیگنا داجیا روظنمهب دوشیم هداد هزاجا تلود هب

زا و یتاونس هجدوب حیاول بلاق رد ،هتفای هعسوت رتمک قطانم رد هژیو هب روشک حطسرد

ياهحرط رد يراذگهیامرس نایضاقتم مهس اب بسانتم تالیهست ،هدش هرادا هوجوقیرط

.دنک نیمأت ار روکذم تالیهست دزمراک و دوس زا یتمسق زین وازلاغتشا

- 28 هدام

،روشکینیمزرس تیعقوم زا بسانم يرادربهرهب ،لقن و لمح داصتقا تیوقت روظنمهب

همانرببوچراچ رد تسا فظوم تلود ،رفاسم و راب لقن و لمح تلوهس و ینمیا شیازفا

همانربرد ار ریز فادها ،دیسر دهاوخ ناریزو تأیه بیوصتهب هک روشک لقن و لمح هعسوت

رد نآ ققحت يارب زایندروم تارابتعا هکنیا رب طورشم دنک ققحم هعسوت مراهچ

نوناق نیا )4( هرامش لودج رد جردنم ياهفقس زا شخب هب صیصخت لباق عبانمبلاق

:دیامننزواجت

- فلا

یلصاياههار و اههارگرزب ،اههاردازآ رد هدش ییاسانش زیخ هحناس طاقن لماک فذح - 1

.روشک

هدننک طبترم هارگرزب و هاردازآ هکبش )%50( دصرد هاجنپ لقادح لیمکت - 2

.اهناتسازکارم

ياههارگرزبو برغ - قرش ،بونج - لامش ياههاگرذگ هکبش )%100( دصرددص لیمکت - 3

.روشک هدودحم رد ییایسآ

.اهناتسرهشزکارم هدننک طبترم یلصا ياههار هکبش )%50( دصرد هاجنپ لقادح لیمکت - 4

.اهشخب زکارم هدننک طبترم یعرف ياههار )%50( دصرد هاجنپ لقادح لیمکت - 5

هک ییاهاتسورهدننک طبترم ییاتسور ياههار هکبش )%70(دصرد داتفه لقادح لیمکت - 6

.دنراد تیعمج راوناخ دصکی زا شیب

زا هدافتسا اب )رفاسم و راب( ياهداج یمومع لقن و لمح ناگوان يزاسون - 7

لاس هد هب رثکادح ناگوان نس طسوتم ،همانرب نایاپ رد هک يوحن هب هدش هراداهوجو

.دسرب

)I.T.S( دنمشوه لرتنک هناماس هب روشک ياههاردازآ لماک ششوپ - 8

روشک ياههداجرد یهافر تامدخ ياهعمتجم داجیا تهج مزال ياههنیمز يزاسمهارف - 9

طسوت ناگیار تروصهبیعیبط عبانم یضارا يراذگاو و ضوعالب ياهکمک ياطعا قیرط زا

.يزرواشک داهج ترازو

- ب

.برغ - قرش و بونج - لامش رفاسم و الاک تیزنارت نهآ هار هکبش مامتا - 1

.روشک هدودحم رد عقاو ییایسآ نهآهار هکبش مامتا - 2

.روشک نهآهار هکبش هب یتلودریغ شخب یسرتسد ناکما داجیا - 3

.تاطابترا و مئالع متسیس هب روشک نهآهار هکبش لماک زیهجت - 4
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هک يوحن هب ،هدش هرادا هوجو زا هدافتسا اب روشک نهآهار ناگوان يزاسون - 5

.دسرب لاس هدزناپ هب رثکادح يرفاسم نهآهار ناگوان نس طسوتم همانرب نایاپرد

زکرماب يرگشدرگ مهم زکارم و بونج و لامش لحاوس و اهرهش نالک طابترا يرارقرب - 6

.یتلودریغ ياهشخب تکراشم اب الاب تعرس ياهراطق اب

- ج

رفاسمو راب لقن و لمح ياضاقت نازیم دروآرب ساسارب روشک ياههاگدورف يدنبهقبط - 1

.نآ اب بسانتم اههاگدورف لماک زیهجت و همانرب نایاپ رد

دحرد روشک ياضفلک يرادار ششوپ و ییاوه يربوان تازیهجت )%100( دصرددص لیمکت - 2

.یللملانیب درادناتسا

هک يوحنهب هدش هرادا هوجو زا هدافتسا اب ییاوه لقن و لمح ناگوان يزاسون - 3

.دسرب لاس هدزناپ هب رثکادح ییاوه ناگوان نس طسوتم ،همانرب نایاپرد

فیاظو .دشابیمیماظتنا يورین هدهعهب ًافرص روشک ياههاگدورف هیلک یتظافح فیاظو - 4

و هارترازو و روشک ترازو داهنشیپ اب هک دوب دهاوخ ياهماننییآ ربارب طوبرم

.دسریم ناریزو تأیه بیوصتهب يربارت

يربوان لماشییاوه لقن و لمح و يدروناوه روما رب تلود راصحنا و تیمکاح ظاحل اب - 5

و یتلودریغ شخب ردراصحنا زا يریگولج يارب بسانم تادیهمت ینیبشیپ و تساخرب و تسشن

یمالسا يروهمج یئامیپاوهتکرش ماهس تسا زاجم تلود ،تامدخ هئارا رارمتسا نیمضت

و دنامب یقاب تلود تیکلامرد نآ )%51( دصرد کی و هاجنپ لقادح هک يوحن هب ار ناریا

.دیامن راذگاو یتلودریغ شخبهب ار روتریا ناریا تکرش ماهس

- د

هکيوحنهب اهنآ يرادربهرهب تیریدم حالصا و روشک يراجت ردانب يزاسون و زیهجت - 1

دصکی هب لقادح يراجت ردانب يریگراب و هیلخت تیفرظ ،هعسوت مراهچ همانرب نایاپ ات

.دسرب نت نویلیم هدو

.هدش هرادا هوجو زا هدافتسا اب ییایرد لقن و لمح ناگوان يزاسون - 2

-ـه

.یناهج ياهدرادناتسا اب لقن و لمح ياهدرادناتسا يریگراکب و نیودت - 1

و الاک تیزنارتشرتسگ يارب طبريذ ياههاگتسد نیب یگنهامه و مزال تالیهست داجیا - 2

.رفاسم

.ینیمز يزرم ياههنایاپ و ردانب ،اههاگدورف تیریدم نامزاس يزاس هچراپکی - 3

و اهمرن اب قباطم لقن و لمح هدش ثادحا ياهانبریز زا يرادهگن - 4

.یناهجياهدرادناتسا

- 29 هدام

هعسوت موس همانرب نوناق )132( و )131( ،)129( ،)128( ،)127( داوم

ياههیحالصا و 1379.1.17 بوصم ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا،يداصتقا

.ددرگیم ذیفنت )1384-1388( مراهچ همانرب هرود ياربنآ

- 30 هدام

و تخاس یشخبماکحتسا،اتسور و رهش يامیس هب یشخب تیوه روظنمهب تسا فظوم تلود

ياهمادقا ،اهاتسور و اهرهشرد یگدنز طیحم دوبهب و رادیاپ هعسوت هب یبایتسد ،اهزاس

: دروآ لمعهبنکسم و ییاتسور و يرهش نارمع ياهشخب رد ار لیذ

و يزاسرهشو يرامعم گنهرف شرتسگ و ظفح ،اهرهش دبلاک و امیس هب یشخب تیوه - فلا

: قیرط زا يرهش تامدخ هئارا یهدناماس
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لوا لاس نایاپ ات روشک يرامعم و يزاسرهش عماج نوناق نیودت و هیهت - 1

.مراهچهمانرب

و یتکرح-یمسج نیلولعم و نازابناج يارب ییاتسور و يرهش ياهاضف يزاسبسانم - 2

.مراهچهمانرب نایاپ ات یتلود و یمومع ياهنامتخاس و نکاما رد طباوض نیا لامعا

نازیم اتیمومع لقن و لمح مهس شیازفا هارمه هب يرهش رورم و روبع تیعضو دوبهب - 3

.يرهش نورد ياهرفس لک هب تبسن )%75( دصرد جنپ و داتفه

فقس ات بیترتهبيرهش بالضاف و يرهش بآ هکبش ششوپ تحت تیعمج ياهصخاش ءاقترا - 4

.)%40( دصرد لهچ و )%100( دصرددص

ساسارب اهرهشهدودحم شرتسگ زا تعنامم و يرهش بسانمان و هدوسرف ياهتفاب يایحا - 5

يزاسدنمناوت درکیوراب روشک ياهرهش رد ياهیشاح ياهتفاب یهدناماس و يرهش عماج حرط

.اهتفاب نیا نینکاس

و یناسناتاراسخ شهاک روظنمهب اهرهش و اهنامتخاس يزاسمواقم و يزاس نمیا - ب

: لماش هبقرتمریغ ثداوح زا یشان يداصتقا

ییاتسور و يرهش طاقن هیلک رد انب ثادحا ناراذگهیامرس و ناگدنزاس هیلک - 1

)ناریا( هماننییآ تیاعر هب مزلم اهاتسور و اهرهش میرح زا جراخ طاقن و اهکرهشو

.دنشابیم هلزلز لباقم رد اهنامتخاس یحارطاب هطبار رد

تخاس و یحارطفلتخم لحارم رد هیلاع تراظن لامعا هب فلکم يزاسرهش و نکسم ترازو

.دشابیم اهنامتخاس

همانربنایاپ ات ینامتخاس يزاسمواقم رد رثؤم ياهشور و حلاصم ندرکدرادناتسا - 2

.اهنآ ناگدننکدیلوت زا تیامح و مراهچ

هب طونمینامتراپآ ینوکسم ياهعمتجم و یمومع ياهنامتخاس يارب راک نایاپ رودص - 3

.دشابیم نامتخاس تیفیک همان همیب هئارا

،مولع ،یمالساداشرا و گنهرف ياههناخترازو و ناریا یمالسا يروهمج يامیس و ادص - 4

رد تنوکس زا یشان تارطخدنفلکم شرورپ و شزومآ و يزاسرهش و نکسم ،يروانف و تاقیقحت

زین و اهزاس و تخاس رد ینفلوصا تیاعر موزل و هلزلز لباقم رد مواقمریغ ياهنامتخاس

.دنهدشزومآ مدرم هب ار هلزلز زا یشان تارطخ اب هلباقم یگنوگچ

ماظن،اهروشک ریاس براجت زا هدافتسا اب تسا فلکم ییاراد و يداصتقا روما ترازو - 5

و هداد شرتسگ ار ثداوح ریاس و هلزلز لباقم رد هینبا و نامتخاس همیب

مهارف ار نآ يارجا ینوناق تامدقم و صخشم ار ثداوح همیب ندشیناگمهياهراکهار

.دیامن

يزاسمواقمو اهاتسور و اهرهش یمیدق ياهتفاب يزاسون و يزاسزاب تسا فلکم تلود - 6

دنبرد روکذم یجراخ و یلخاد عبانم زا هدافتسا اب ار هلزلز لباقم رد دوجوم هینبا

تایلمعلاس هد فرظ رثکادح هک دیامن ذاختا یتابیترت و زاغآ نوناق نیا )13( هدام )ب(

.دبای همتاخ روشک لک رد رما نیا هب طوبرم ییارجا

دنفلکمهعبات ياهتکرش و تاعالطا يروانف و تاطابترا ،ورین ،تفن ياههناخترازو - 7

یناسرتخوسو تارباخم ،زاگ ،قرب ،بآ یتامدخ متسیس ،اهيروانف نیرخآ زا هدافتسا اب

.ددرگنلتخم یناسر تامدخ ،ثداوح زورب رثارد هک دنزاس نمیا ياهنوگهب ار

هدش یحارطياههشقن حیحص يارجا مدع ای هطوبرم ياههماننییآ تیاعر مدع تروصرد - 8

و راکنامیپزا معا اهنامتخاس ناگدنزاس ای بساحم سدنهم ای رواشم نیسدنهم طسوت

نیکلامو نینکاس هب هدراو تراسخ ناربج هب فلکم هطوبرم رظان سدنهم و امرفراک

وغلنیرصقم راک هناورپ ،رارکت تروص رد .دنشابیم )دنشابن رصقم دوخ هک یتروصرد(

.دش دهاوخ

یلم داصتقا ونکسم شخب لباقتم تارثا هب هجوتاب تسا فلکم يزاسرهش و نکسم ترازو - ج

ار نکسم عماجحرط ،اهیرباربان شهاک و یگدنز تیفیک ياقترا رد نآ یشخب لداعت شقن و
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نیا .دناسربناریزوتأیه بیوصت هب و هیهت مراهچ همانرب لوا لاس نایاپ ات رثکادح

يزاسدنمناوتو یعامتجا تلادع ،رادیاپ هعسوت درکیور اب ریز ياهروحم رب لمتشم حرط

:دوب دهاوخ دمآردمک راشقا

.نکسمشخب رد لاعف یتلودریغ و هیریخ ياهنامزاس ،نکسم دیلوت ياهینواعت تیوقت - 1

بوچراچرد اتسور و رهش هعسوت و نکسم نیمأت يارب نیمز مجسنم و هچراپکی تیریدم - 2

.نارمع و هعسوت ياهحرط

یمالساياروش سلجم بیوصتهب هک ینوناق طباوض ساسارب نهر هیوناث رازاب لیکشت - 3

.دسریم

.موس همانرب درکلمع ربارب هس نازیم هب تخاس رما رد يزاسهوبنا مهس شیازفا - 4

.شخب رد هیامرس نیمأت يارب مزال ریبادت ذاختا و نکسم هیامرس رازاب شرتسگ - 5

،ناریا یمالسايروهمج یساسا نوناق )31( مکی و یس لصا يارجا رد تسا فظوم تلود - د

: دناسرب ماجنا هب ار لیذ ياهمادقا

ياههورگ و اهنمجنا ،اهلکشت تکراشم زا يریگهرهب و داجیا زا تیامح - 1

.ریذپبیسآ راشقا يارب زاسنکسمریخ

.نکسم شخب رد یجراخ يراذگهیامرس بیغرت و قیوشت - 2

و ینواعت،یصوصخ ياهشخب( ناگدنزاس هب نکسم تالیهست دزمراک هنارای نداد - 3

بوصم ياهدرادناتساو طباوض بوچراچ رد يراجیتسا و تمیق نازرا ینوکسم ياهدحاو )یمومع

،نارگراک ،دمآردمک ياههورگيارب روشک ياهاتسور هیلک و طسوتم و کچوک ياهرهش رد

.راوناخ تسرپرس نانز و نادنمراک

.موس همانربرد صخاش نیا درکلمع ربارب ود ات ییاتسور نکسم يزاسهب صخاش ءاقترا - 4

.نکسم شخب رد یکناب تالیهست طاسقا تخادرپزاب ندرکیناکلپ - 5

زا تیامحو ییاتسور نکسم يزاسون و يزاسهب يارب ینف و يرابتعا ياهکمک نداد - 6

.ینفتامدخ ناگدننکهضرع و ینامتخاس حلاصم هضرع و دیلوت ياههاگراک داجیا

،راجیتسانوناق يارجا روظنمهب دوشیم هداد هزاجا يزاسرهش و نکسم ترازو هب -ـه

رد ار زایندرومبسانم كالما ینارمع ياهحرط ریاس يارجا و هناکلام باصن ضوعم يراذگاو

.دیامنيرادیرخ زور یسانشراک تمیق هب ،يرهش بسانمان و هدوسرف ياهتفاب

تارابتعازا یشخب نیمأت روظنمهب دوشیم هداد هزاجا يزاسرهش و نکسم ترازو هب - و

بوصميراجیتسا ینوکسم ياهدحاو ثادحا و هضرع ،قیوشت نوناق يارجا زایندروم

زا هک هدیازمتروص هب و زور تمیق هب ار شیوخ کلمت رد يرهش ياهنیمز ،1377.3.23

.دناسر شورفهب دوب دهاوخن رتمک زور یسانشراک تمیق

- 31 هدام

يراذگهیامرسياههژورپ و اهحرط یشخبرثا و يدمآراک شیازفا روظنمهب تسا فظوم تلود

و يداصتقاطیارش اب بسانتم ،یفیک لرتنک متسیس هب یبایتسد و ارگهجیتن درکیور اب

و ینفماظن نیودت هب تبسن ،مراهچ همانرب لوا لاس نایاپ ات ،روشک یمیلقا و یعامتجا

لیذ حرشهب نوناق نیا )160( هدام عوضوم ياههاگتسد یمامت رد نآ يارجا و روشک ییارجا

: دیامن مادقا

ارجا ،یحارط لحارم یمامت رد ار نامز و تیفیک ،هنیزه لرتنک ماظن - فلا

تخاس و حرط ریظن ،نیون ياهشور زا يدنمهرهب و اهحرط و اههژورپ يرادربهرهبو

)%40( دصرد لهچ لقادح رد و داجیا ،صخشم همانرب هئارا اب حرط تیریدم و تسدرددیلک

.دنک رقتسم اهحرطزا

گنهرفجیورت هب تبسن ،اهزاس و تخاس ماکحتسا و اهانب ینمیا شیازفا فده اب - ب

یقیوشت درکیور اب زایندروم ياههمانشخب و تاررقم ،طباوض نیودت و يزاسهب

.دیامن مادقا نیون تخاس ياهشور و حلاصم يریگراکهب و هدنرادزابو
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،شزرا یسدنهم و تیفیک تیریدم ماظن رارقتسا روظنمهب مزال ياهراکوزاس - ج

.دیامن مهارف مراهچ همانرب لوا لاس زا ،ياهیامرس ياهیئاراد کلمت ياههژورپرد

،رابتعا نیمأت زا نانیمطا لوصح زا سپ يداهنشیپ ياههژورپ یبایزرا راکوزاس - د

يارجا زا يریگولج روظنمهب ار یطیحم تسیز و يداصتقا ،ینف هیجوت درکیوراب

.دیامن داجیا مراهچ همانرب يادتبا زا هیجوت دقافياههژورپ

.نارواشمو ناراکنامیپ زا راک همتاخ رد یتلود قوقح باسحاصافم ياضاقت فذح - ـه

يارب»ياهیامرس ياهیئاراد کلمت ياهحرط يرادباسح یلم درادناتسا« نیودت - و

اهحرطهدش مامت تمیق نییعت و یمومع شخب يراذگهیامرس ياهباسح درکلمع قیقد نییعت

.اهنآ رد شزرا تیریدم لامعا و شخب ره رد يروهرهب ياهصخاش ساسارب

يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس داهنشیپ اب هدام نیا ییارجا هماننییآ - ز

.دیسر دهاوخ ناریزو تأیه بیوصتهبروشک

- 32 هدام

یهیجوتياهشرازگ ساسارب ًافرص دیدج ياهیامرس ياهیئاراد کلمت ياهحرط تارابتعا

دروم حرطهک یلاس تباث تمیق هب و رابکی يارب هدشدییأت یطیحم تسیز و يداصتقا ،ینف

همانربياهلاس کیکفت هب ،ددرگیم روظنم هنالاس هجدوب هحیال رد راب نیلوا يارب رظن

.دسریم یمالسا ياروش سلجم بیوصتهب دعب ياهلاس و مراهچ

هدنامیقابياهلاس زایندروم تارابتعا تسا فظوم روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس

- همانرببسحرب و هدومن هبساحم دوخ یغالبا ياهخرن رییغت لامعا اب ار مراهچ همانرب

.دیامن روظنم روشک لک هنالاس هجدوب حیاول رد هاگتسد

یعافتنا ياهیامرس ياهیئاراد کلمت ياهحرط تایلمع حرش همانتقفاوم هلدابم

،بوصم تارابتعا ،یئارجا تایلمع حرش ،حرط فادها رب لمتشم یعافتناریغو

.دریذپیم ماجنا همانرب نارود رد رابکی يارب طقف ینف تاصخشم و یکیزیفتفرشیپ

.دوب دنهاوخ لمع كالم و ربتعم مراهچ همانرب نارود يارب اههمانتقفاومنیا

نیناوق اب اهحرط هنالاس تارابتعا نازیم قابطنا يارب هک ییاههمانتقفاوم

و فادها شیازفا بجوم دیابن و هتشاد هیحالصا هبنج دنوشیم هلدابم یتاونسهجدوب

دادعت ای و تایلمع مجح شیازفا هب رجنم هک ءانثتسا دراوم .دنوش حرط ياههژورپدادعت

.دندرگیم یقلت دیدج ياهحرط هباشم ددرگیماههژورپ

عباتعافد شخب یماظن ًافرص ياهیامرس ياهیئاراد کلمت ياهحرط همانتقفاوم هلدابم

و عافدترازو ،حلسم ياهورین لک داتس كرتشم داهنشیپ هب هک تسا یصاخ لمعلاروتسد

لکیهدنامرف دییأتهب روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس و حلسم ياهورین ینابیتشپ

.دیسر دهاوخ حلسم ياهورین

هوحن ویلم ياهحرط تارابتعا صیصخت و غالبا یگنوگچ لماش هدام نیا ییارجا هماننییآ

اب یناتسا ياهیامرس ياهیئاراد کلمت تارابتعا يارب هدام نیا دافم لامعا

.دیسر دهاوخ ناریزوتأیه بیوصتهب روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاسداهنشیپ

یناهج داصتقا اب لاعف لماعت - مود لصف

- 33 هدام

هعسوت،للملانیب تراجت رد روشک مهس شیازفا ،تراجت يزاسناور و يزاسون روظنمهب

رد روشکیتارداص تالوصحم یتباقر ناوت تیوقت ،تامدخ و یتفنریغ ياهالاک تارداص

تاعالطا و تاطابترا يروآنف دربراک شرتسگ روظنمهب و یللملانیب ياهرازاب

: تسا فلکم تلود ،روشک یناگرزاب یلم دنس بلاق رد تراجت و یناگرزاب ،داصتقارد

،نئمطمروبع و تیزنارت هعسوت هب تبسن ،روشک يدورو يراجم و يدابم زیهجت اب - فلا
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.دیامن مادقا یتباقر خرن اب تامدخ و اهالاک هیلک عیرس و دازآ

ياهتیامحبلاق رد یتارداص زیاوج و اههنارای یهدناماس و يزاسدنمفده هب تبسن - ب

.دیامن مادقا میقتسمریغ و میقتسم

توافتلاهبامنیمأت زین و ناریا تارداص تنامض قودنص هیامرس شیازفا هب تبسن - ج

هب تامدخ و الاک تارداصيارب فده ياهروشک رد ياهمیب ششوپ شرتسگ و يرابتعا ياهخرن

.دیامن مادقا یسدنهم و ینف تامدخ هژیو

لوط ردتامدخ و یتفنریغ ياهالاک تارداص يارب ضراوع و تایلام هنوگره يرارقرب - د

زاهنیهب هدافتسا و عبانم زا تنایص روظنمهب تسا زاجم تلود .دشابیم عونمم همانرب

تفایرد و عضو هدشن يروآرف هیلوا داوم تارداص يارب ار ياهژیو ضراوع ،اهنآ

ضراوع نازیم .دوب دهاوخ تارداص یلاع ياروش هدهعرب داوم لیبق نیا صیخشت.دیامن

و نداعم و عیانص ،ییاراد و يداصتقا روما ،یناگرزاب ياههناخترازو كرتشم داهنشیپهب

.دش دهاوخ بیوصت و نییعت ناریزوتأیه بیوصت و يزرواشکداهج

يرابجاياهدرادناتسا يانثتسا هب زوجم هنوگره ذخا زا تامدخ و الاک تارداص - هرصبت

.دنشابیمفاعم )نارادیرخ تساوخرد دروم( للملانیب تراجت رد موسرم ياهیهاوگ و

هک يروطدیامن داجیا يداصتقا ياهکولب و يراکمه فرط ياهروشک اب يراجت نزاوت -ـه

لاس رد )%23.1(دصرد مهد کی و هس و تسیب زا روشک تارداص لک زا یتفنریغ تارداص مهس

.دبای شیازفا1388 لاس رد )%33.6( دصرد مهد شش و هس و یس هب 1382

ولیکشت ياهرایعم ،ییارجا ماظن حالصا قیرط زا ار يزرم تالدابم و اههچرازاب - و

.دیامن یهدناماس يرادا ياههیور

عضوو یعرش نیزاوم تیاعر اب ینفریغ و ياهفرعتریغ عناوم هیلک فذح هب تبسن - ز

نایاپ ات رثکادح یهگآشیپ بلاق رد و نیعم يدنبنامز اب ياهفرعت لداعم ياهخرن

.دیامن مادقا همانرب لوالاس

ابییالاک هک يدراوم رد گنیپماد دض و یناربج ،یتظافح رثؤم تامادقا و ریبادت - ح

لامعا و ذاختا ار دوشیم دراو روشک هب هجوت لباق زایتما اب و فراعتمریغ طیارش

.دیامن

ماظنبوچراچ و اهدرادناتسا تیاعر اب و هطوبرم ياهدحاو و اههاگتسد زیهجت اب - ط

ریزحرش هب هدشدای ياههاگتسد طسوت ار مزال تامادقا ،یکینورتکلا تراجت و یناگرزاب

: دهد ماجنا

هطوبرم هاگتسد تامدخ هئارا و یناسر عالطا زکارم و اههاگیاپ ندومن زور هب - 1

.ياهکبش و ياهنایار طیحمرد

تایلمعو تامدخ و الاک شورف و دیرخ ياههقباسم و اههدیازم ،اههصقانم ماجنا - 2

.یناسر عالطا ياههکبش و ياهنایار طیحم رد يرابتعا - یلام

.يزاجم ياهرازاب داجیا - 3

مودلاس زا یکینورتکلا تراجت بلاق رد یتالماعم و یتاکرادت ياهتیلاعف ماجنا - 4

.همانرب

یسررب يارب ار اههاگداد زا یبعش ای هبعش تسا فظوم هیئاضق هوق - هرصبت

صاصتخا ،رایس تراجت و یکینورتکلا تراجت هب طوبرم مئارج زین و یکینورتکلامیارج

.دهد

ای و بعش ،رتافد يزادناهار هب تبسن یناگرزاب ترازو قیرط زا - ي

ناریزوتأیه زا هبوصم ذخا اب فده ياهروشک رد تراجت هعسوت نامزاسياهیگدنیامن

.دیامن مادقا

يوسزا یغالبا ياهدرادناتسا دنفظوم عیزوت ياههکبش و يراجت ياههاگنب هیلک - هرصبت

تراجتنامزاس هب نتسویپ و روشک عیزوت ياههکبش يزاسنیون تهج رد ار یناگرزاب ترازو

.دنیامن تیاعر یناهج
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.يراجتکیژتارتسا ياهتسایس اب یلوپ و یلام ياهتسایس نایم یگنهامه يرارقرب - ك

هبندیشخبقنور و یناهج داصتقا اب لاعف يدنویپمه روظنمهب تسا فلکم تلود - ل

دازآقطانم نوناق و یکرمگ روما نوناق ،تادراو و تارداص تاررقم نوناق ،یجراخ تراجت

بیوصتهبو هدومن نیودت ار گنیپماد دض تاررقم و حالصا و يرگنزاب ار یتعنص و يراجت

.دناسرب طبريذ عجرم

- 34 هدام

شرتسگ،ییایرد عیانص رارقتسا ،لقن و لمح و تراجت لیهست روظنمهب تسا فظوم تلود

،قطانمنیا زا هنیهب هدافتسا و یتالیش عبانم رادیاپ يرادربهرهب هب کمک ،يرگشدرگ

روما ظفح اب ،ییایرد تامدخ و يدیلوت ياهتیلاعف هعسوت يارب

هب يدصت روما یتباقر يراذگاو نمض ،دوخ يارب تراظن و يزیرهمانرب،يراذگتسایس

،نیناوق رد یقیبطت تاعلاطم ماجنا اب ،اهایرد و یلحاس قطانم ردیتلودریغ ياهشخب

اب طبترم ییارجا ياههاگتسد فیاظو حرش و اههمانساسا ،اههماننییآ ،تاررقم

نیناوق حالصا اب ار ییایرد ياهتیلاعف هعسوت يارب زایندرومحیاول ،ییایرد ياهتیلاعف

زا کی ره سناجتم و نگمه فیاظو عیمجت و داضتم و هباشم،يزاوم فیاظو فذح و طبترم

هیهت ریز ياهروحم ساسارب و تیمکاح لامعا يارب اههاگتسد فیاظولماک کیکفت ،اههاگتسد

: دیامن هئارا یمالسا ياروش سلجمهب بیوصت يارب و

تاحالطصاو فیراعت هظحالم اب( ینوناق تاحالطصا و فیراعت يزاسناسکی - فلا

.تسا اهنآ وضع ناریا هک یللملانیب ياهنویسناونک )یللملانیب

.یئاضق ياههیور و یقوقح تاررقم نییعت ،مظن نیمأت و تینما يرارقرب - ب

.یمسر تاکرمگ و يراجت ياههلکسا و ردانب قیرط زا يراجت روما هیلک ماجنا - ج

.ایرد رد تاجن و دادما و ییایرد ياههمیب ،ایرد رد ینمیا - د

یلخادياهبآ و یلحاس یحاون يدنبهنهپ و اهمیرح نییعت و تسیز طیحم زا تظافح - ـه

.یللملانیب و

ياهناگوان زا تیامح ،ییایرد ،یلحاس یحاون زا رادیاپ يرادربهرهب - و

رد اهيراذگهیامرس زا تیامح و یللملانیب دعاوق ساسارب ناریا یمالسايروهمج

و تفن(ییایرد ریذپاندیدجت عبانم ،ییایرد لقن و لمح ؛ ریظن ،يداصتقاياهتیلاعف

تامدخ ،ییایرد يرگشدرگ )...و نایزبآ( ییایرد ریذپدیدجت عبانم،)...و نداعم ،زاگ

.ییایردیتعنص و ینابیتشپ

و ییایردیصصخت ياهتراهم و یقوقح ،تیریدم ،یسدنهم ،یملع ياهشزومآ - ز

.يدرونایرد

تاطابتراو تاعالطا يروانف و یسانشسونایقا تاعالطا شیاپ تبث ،ییایرد تاقیقحت - ح

.ییایرد

.یللملانیب دعاوق ساسارب یلم ناگوان زا تیامح - ط

زا يریگیهامياهتیلاعف شرتسگ يارب مزال ياهتخاسریز و تاناکما ندرک مهارف - ي

: هلمج

.يدایص ردانب يزاسهب و يرادهگن ،زیهجت ،هعسوت

اب يریگیهامردانب يروهرهب ءاقترا و کچوک دیص هیلخت زکارم زیهجت و یهدنامزاس - ك

.یتلودریغشخب تکراشم شرتسگ و دیص هدوزفا شزرا شیازفا ،تیفیک دوبهب درکیور

- 35 هدام

قطانم ردبسانم يداصتقا دشر داجیا و دحاو تیریدم لامعا روظنم هب تسا فلکم تلود

:دهد ماجنا ار ریز تامادقا دازآ

نیرتالاب ،تلود فرط زا یگدنیامن هب دازآ قطانم ياهنامزاس تیریدم - فلا
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هب دازآ قطانم رد رقتسم یئارجا ياههاگتسد هیلک و هدش بوسحم هقطنم یئارجاماقم

)27( هدام تیاعر نمض دنتسه فلکم یتینما و یعافد يداهن ياههاگتسديانثتسا

و حالصا هب تبسن 1372.6.7 بوصم یتعنص يراجت دازآ قطانم هرادا یگنوگچنوناق

.دنیامن مادقا دازآ قطانم تاررقم اب دوخ یتاررقم ياهتریاغمعفر

هطیحرد تلود هب هتسباو و یتلود ياهتکرش و اههسسؤم ،اهنامزاس ،اههناخترازو - ب

،بآ،قرب لیبق زا تامدخ ،دازآ قطانم ياهنامزاس اب یگنهامه نمض ینوناق فیاظو

زا ییایفارغجهقطنم نامه رد يراج بوصم ياهخرن اب ار تامدخ ریاس و تخوس ،تارباخم

.دومن دنهاوخ هئارا دازآ قطانمهب روشک

روشک طاقن ریاس هب دورو ماگنه دازآ قطانم رد هدش شزادرپ ای دیلوت ياهالاک - ج

رد هتفر راک هب یلخاد تاعطق و یلخاد هیلوا داوم شزرا و هدوزفا شزرا عومجم نازیمهب

.دوب دهاوخ فاعم يدورو قوقح تخادرپ زا و بوسحم یلخاد دیلوت و زاجمنآ

طورشم دیلوت رد هتفر راکهب یجراخ ياهطساو ياهالاک و هیلوا داوم - هرصبت

.دوشیم بوسحم یلخاد يالاک و هیلوا داوم مکح رد يدورو قوقح تخادرپهب

تباباهروانش و اهیتشک زا يراج نیناوق قبط هک يردنب ياههنیزه و ضراوع ،قوقح - د

و یصوصخشخب طسوت اههاگرگنل و ردانب نیا هک یتروص رد دوشیم تفایرد يردنب تامدخ

ذخاهطوبرم دازآ قطانم نامزاس طسوت دنشاب هدش داجیا دازآ قطانم ای و ینواعت

.ددرگیم

.دنیامن مادقا یللملانیب ياهیتشک صیخرت و تبث هب تبسن دنزاجم دازآ قطانم

یعافد و یتینما لئاسم تیاعر اب نآ ورملق هک دازآ قطانم یبآ هدودحم - ـه

تازایتما زا دیسر دهاوخ یمالسا ياروش سلجم بیوصت هب ناریزوتأیه داهنشیپاب

و1372.6.7 بوصم ناریا یمالسا يروهمج یتعنص - يراجت دازآ قطانم هرادا یگنوگچنوناق

.دوب دهاوخ رادروخرب نآ يدعب تاحالصا

زا دازآ قطانم ریاس زین و روشک زا جراخ و دازآ قطانم نیب الاک تالدابم - و

یگنوگچ نوناق »10« هدام عوضوم ضراوع يانثتساهب( ضراوع ،يدورو قوقحهیلک

فاعمتایلام و )1372.6.7 بوصم ناریا یمالسا يروهمج یتعنص - يراجت دازآ قطانمهرادا

.دنشابیم

یتاقیقحت و یشزومآ ياهداهن و زکارم اب یملع تاطابترا شرتسگ هنیمز رد - ز

شزومآ و نامرد ،تشادهب و يروانف و تاقیقحت ،مولع ياههناخترازو یللملانیبربتعم

تبسن یگنهرف بالقنا یلاع ياروش تابوصم و ینوناق تاررقم و طباوض بوچراچ ردیکشزپ

یتعنص - يراجت دازآ قطانم رد یصوصخ ياههاگشناد داجیا تهج زوجم رودصهب

.دنیامنمادقا

- 36 هدام

هعسوت موس همانرب نوناق )86( هدام )2( هرصبت و )117( ،)114( داوم

ياههیحالصا و 1379.1.17 بوصم ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا،يداصتقا

.ددرگیم ذیفنت )1384-1388( مراهچ همانرب هرود ياربنآ

يداصتقا يریذپتباقر - موس لصف

- 37 هدام

يریذپتباقرمیکحت و تیوقت يارب بسانم ياهرتسب و اضف داجیا تهج رد تسا فظوم تلود
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تارداصدشر و )%3.5( دصرد مین و هس هنالاس طسوتم راک يورین يروهرهب شیازفا و

ياهالاکتارداص مهس ءاقترا و )%10.7( دصرد مهد تفه و هد هنالاس طسوتم یتفنریغ

لیذ ياهمادقا،)%6( دصرد شش هب )%2( دصرد ود زا یتفنریغ تارداص رد هتفرشیپ يروانف

: دروآ لمع هب ار

تیوقتتهج رد ار بسانم ینف و یناگرزاب ،يداصتقا ،یقوقح ،ینوناق ياهماظن - فلا

.دیامن مهارف داصتقا يریذپتباقر

قیرطزا روشک رد يروانف زاتشیپ و نیون ياههصرع رد تامدخ و اهالاک دیلوت زا - ب

.دروآ لمعهب تیامح تادیلوت نیا دیرخ هب تلود ياضاقت زا یشخب صاصتخا

رد ار فلتخمياهشخب یصصخت -یفنص یتلودریغ ینوناق ياهلکشت تکراشم هنیمز - ج

.دیامن داجیا هطوبرم ياهيراذگتسایس و يزیرهمانرب

ای و هداد هعسوت ار هتفرشیپ ياهمیب و یکناب ،یلام ،ینف ،یناگرزاب تامدخ - د

.دیامنداجیا

يراذگهیامرسهب دوخ ینوناق همانساسا بجوم هب هک ياهعسوت ياهنامزاس - 1 هرصبت

و دندرگیمعنم یتلودریغ شخب اب تباقر زا ،دنشابیم زاجم یتلودریغ شخب اب كرتشم

زا جورخو یتلودریغ شخب يراذگهیامرس تیوقت تهج رد ًافرص ار دوخ ياهتیلاعف

.دومن دنهاوخ یهدناماس نکمم نامز لقادح رد روکذم يراذگهیامرس

تالیهستتفایرد هقیثو ناونع هب همیب تاسسؤم يوس زا هرداص ياههمان همیب - 2 هرصبت

.دوب دهاوخ ربتعم ،یکناب

- 38 هدام

هکيداصتقا ياهورملق رد مراهچ همانرب لوا لاس نایاپ ات تسا فظوم تلود - فلا

یشاندیدج تاراصحنا هک یئاهورملق رد نینچمه و دراد دوجو ینوناق ای و یعیبط راصحنا

قوقحتیاعر اب دیآیم دوجوب تاطابترا و تاعالطا يروانف و ياهکبش يداصتقا هعسوت زا

میدقتیمالسا ياروش سلجم هب ار راصحنا دض و یتباقر طیارش لیهست هحیال ،نادنورهش

.دنک

هیحالصا و 1353.1.29بوصم روشک ياههناخراک يدیلوت رکش و دنق عیزوت هوحن نوناق - ب

ناریا یمالسا يروهمج یگنهرفو یعامتجا ،يداصتقا هعسوت مراهچ همانرب لوط رد نآ يدعب

.ددرگیم ارجالافوقوم

- 39 هدام

مراهچ همانربرد ،يداصتقا ياهشخب يزاسون و راتخاس دیدجت تهج رد تسا فظوم تلود

: دروآ لمع هب ار لیذ ياهمادقا

اهنآ يریذپتباقرتیوقت و يداصتقا ياههاگنب بسانم یهدناماس و راتخاس حالصا - فلا

: دیامن حالصا ریز قیرط زا ار

ياهکمکياطعا( گرزب ،طسوتم ،کچوک ياههاگنب نیب بسانم دنویپ داجیا زا تیامح - 1

ناوت تیوقتيارب مزال تادیهمت ماجنا و اههریجنز و اههشوخ ،اههکبش هعسوت )دنمفده

هعسوت و طسوتم وکچوک ياههاگنب رد بایرازاب و هعسوت و قیقحت ،یصصخت - یسدنهم - ینف

.اهنآ يارب کینورتکلا تراجت و یناسر عالطا زکارم

لیدبت و غولبهب کمک و طسوتم و کچوک ياههاگنب ،هعسوت و دشر عناوم و تالکشم عفر - 2

.ینونک یبطق راتخاس حالصا و ریذپتباقر و گرزب ياههاگنب هب اهنآ

حطسياقترا و هعسوت ،یللملانیب ياهدرادناتسا اب تیفیک یبایزرا ياهماظن قابطنا - ب

رمتسمشیازفا ،یللملانیب ياهدرادناتسا نیودت رد لاعف تکراشم و یلم ياهدرادناتسا

قبطنمریغياهالاک دیرخ تیعونمم و یللملانیب و یلم ياهدرادناتسا اب تالوصحم قابطنا

یمومع تاسسؤم،نوناق نیا )160( هدام لومشم ياههاگتسد طسوت يرابجا یلم درادناتسا اب
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.ياهیامرس ياهیئاراد کلمت ياهحرط نایرجم و یتلودریغ

دودحمیساسا ياهالاک و يراصحنا و یمومع تامدخ و اهالاک هب ،يراذگتمیق - ج

،يداصتقادعاوق ساسارب تامدخ و اهالاک هنوگنیا تمیق نییعت طباوض و تسرهف .ددرگیم

،یناگرزابترازو زا لکشتم یهورگ راک داهنشیپ اب نوناق نیا بیوصت زا سپ هام شش فرظ

ناریزوتأیهبیوصت و طبريذ ياههناخترازو و روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس

یتمیق هبار رکذلاقوف تامدخ ای الاک شورف لیلد ره هب تلود هچنانچ .ددرگیم نییعت

هدشفیلکت و هدش نییعت تمیق توافتلاهبام ،دنک فیلکت هدش نییعت تمیق زا رتمک

وددرگ تخادرپ ارجا لاس رد تلود عبانم و تارابتعا لحم زا و نییعت نامزمه دیابیم

.دوش رتاهت تلود هب طبريذ هاگتسد یهدب لحم زا ای

- 40 هدام

،يداصتقا فلتخمياهشخب رد رترب ياهیروانف بذج و حطس ياقترا تهج رد تسا فظوم تلود

: دروآ لمعهب مراهچ همانرب رد ار لیذ ياهمادقا

زاجملیذ ياهمادقا ،گرزب ياهتکرش يریگلکش و اههاگنب ،اهتکرش ماغدا يارب - فلا

: تسا

و زکرمت داجیابجوم هک یمادام ،»تراجت نوناق« موس باب عوضوم يراجت ياهتکرش ماغدا

و هدنریذپ تکرش- اهتکرش زا یکی ياقب( هبناج کی لکش هب ،دوشن يراصحنا تردق زورب

رد ماهس نابحاص مجنپراهچبیوصت اب ،)دیدج تکرش - دیدج یقوقح تیصخش داجیا و ماغدا

ياهتکرش ریاس رد هیامرس نابحاصمجنپ راهچ ای یماهس ياهتکرش هداعلاقوف یمومع عمجم

.دوب دهاوخ زاجم ،ماغدا عوضوم يراجت

هب،ماغدا عوضوم ياهتکرش ای تکرش تابلاطم و نوید ،یئاراد ،تادهعت و قوقح هیلک

هدنریذپتکرش ،ماغدا زا سپ و تفای دنهاوخ لاقتنا دیدج تکرش ای ماغدا هدنریذپ تکرش

.دش دهاوخهرادا »تراجت نوناق« تاررقم قباطم نآ عون هب هجوتاب دیدج تکرش ای ماغدا

دنهاوخلاقتنا دیدج تکرش ای ماغدا هدنریذپ تکرش هب ماغدا عوضوم ياهتکرش نانکراک

تکرشای ماغدا هدنریذپ تکرش هب لاقتنا اب نانکراک یخرب لیامت مدع تروص رد .تفای

1369.8.29بوصم راک نوناق تاررقم قباطم نانآ دیرخزاب هب فلکم روبزم تکرش ،دیدج

دازام راک يوریناب صاخ دراوم رد دیدج تکرش ای ماغدا هدنریذپ تکرش هچنانچ .دشابیم

حالصا و روشکعیانص يزاسون لیهست تاررقم زا یشخب میظنت نوناق قباطم ،دشاب هجاوم

ناریا یمالسا يروهمجیگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت موس همانرب نوناق )113( هدام

.دش دهاوخ لمع 1382.5.26 بوصم

عومجمفقس ات ددرگیم لصاح دنب نیا عوضوم ياهتکرش ماغدا زا هک یتکرش هیامرس

)48( هدام عوضوم تایلام تخادرپ زا ،نآ رد هدش ماغدا ياهتکرش هیامرس

.تسا فاعم نآ ياههیحالصا و 1366.12.3 بوصم میقتسم ياهتایلامنوناق

هنماد،راصحنا ،تردق زورب لامعا ،زکرمت داجیا زا يریگشیپ طیارش تسا فظوم تلود

لرتنک و تباقر لیهست هحیال نیودت رد و نیودت ار اهماغدا زاجم و دیفم

.دیامن ینیبشیپراصحنا

لیذتامادقا ،نیون عیانص رد لاعف ياههاگنب يریذپتباقر ناوت شیازفا تهج رد - ب

: دریذپ ماجنا

یتعنص- یملع ياهبطق راوج رد ار رترب ياهیروانف رب ینتبم ،عیانص هژیو قطانم - 1

.دیامن داجیا بسانم ياهناکم رد و روشک

.دیامن داجیا بسانم ياهناکم رد ار يروانف ياهکرهش - 2

و داجیا،كرتشم ياهيراذگهیامرس قیرط زا یتلودریغ ياههاگنب يراذگهیامرس هب - 3

داهن لیبق زا نیون عیانص و يروانف یلام نیمأت ،یصصخت ياهداهن هعسوت

.دیامن کمک ریذپرطخ يراذگهیامرسیلام
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تکراشمقیرط زا دیدج و هتفرشیپ ياهیروانف هعسوت يارب ار مزال یشهوژپ تاسسؤم - 4

.دیامنداجیا روشک )یلاع شزومآ( یشهوژپ زکارم اب يداصتقا ياههاگنب و اهتکرش

- 41 هدام

روشک رد راک و بسک ياضف دوبهب تهج رد ،مراهچ همانرب رد تسا فظوم تلود

لمع هب ار لیذ ياهمادقا ،نوماریپ ناهج اب لماعت و يداصتقا هعسوت يزاسهنیمزو

: دروآ

تروصهب،زرا خرن يزاسناسکی تسایس موادت رد زرا خرن دیدش تاناسون لرتنک - فلا

،اضاقت و هضرع راک و زاس زا هدافتسا اب و هدش تیریدم روانش خرن

اب تارداص شهج تسایس و هدننکرداص ياههاگنب تباقر ناوت ظفح تاظحالمنتفرگرظنرداب

.نوناق نیا )2( هرامش لودج تامازلا )4( دنبتیاعر

)هیلوا داوم و تالآنیشام( دیلوت ییالاک ياههداهن تادراو ياههفرعت میظنت - ب

رد و اهنآ یلخاد دیلوت زا یتباقر ياهتیزم اب قبطنم و یقطنم تیامح ربینتبم

.ارگ تارداص يدیلوت ياهتیلاعف لیهستتهج

،دیلوت ياههنیزه شهاک فده اب اهانبریز هعسوت يارجا و يزیر همانرب - ج

.روشک يداصتقا هعسوت ياهزاین اب قبطنم و یتباقر ياهتیزمقلخ

تلود(ییارگ هبناج هس راکوزاس اب راک يورین هب طوبرم تاررقم و نوناق يرگنزاب - د

: هک ياهنوگهب )امرفراک - رگراک -

عزتنم 1369.8.29بوصم راک نوناق نتم زا ،یلغش و یعامتجا نیمأت هب فوطعم فیلاکت - 1

.ددرگ لقتنم يراکیب همیب و یعامتجا نیمأت عماج نوناق هب و

.دوش ظاحل نآ رد تافالتخا لح يارب مزال فاطعنا - 2

نتم رد ار یصاختاررقم ،يداصتقا فلتخم ياهشخب صاخ تایضتقم و طیارش اب بسانتم - 3

.دراذگ ارجا دروم هب و ینیبشیپ نوناق

لاسرد ار تاراصحنا يریگلکش زا يریگولج و لرتنک و تباقر لیهست عماج هحیال -ـه

.دنک میدقت یمالسا ياروش سلجم هب و هیهت مراهچ همانرب تسخن

مادقانآ رد هدافتسادروم ياهرازبا عونت و هیامرس رازاب قیمعت و شرتسگ هب تبسن - و

.دیامن

- 42 هدام

يروهمجیگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت موس همانرب نوناق )88( و )34( داوم

)1384-1388(مراهچ همانرب هرود يارب نآ ياههیحالصا و 1379.1.17 بوصم ناریا یمالسا

.ددرگیم ذیفنت

یئاناد رب ینتبم هعسوت - مراهچ لصف

- 43 هدام

لماوع نیرتیلصاناونعهب ،تراهم و يروانف و شناد شقن تیمها هب رظن تسا فظوم تلود

:دروآ لمعهب ار ریز ياهمادقا ،نیون داصتقا رد هدوزفا شزرا داجیا

روظنمهبیشزومآ و يروانف ،یشهوژپ ياهدربهار و اهتسایس يزاسزاب و يزاسون - فلا

و یگنهرف ،یعامتجاياضاقت هب روشک یشزومآ و یشهوژپ ،یملع زکارم یئوگخساپ یئاناوت

.مراهچ همانرب لوالاس یط ،یناهج هصرع هدنیازف تباقر ياضف رد ندرکراک و یتعنص

یلاعحوطس اب يروانف هژیوهب( روشک يروانف و یملع هعسوت عماج ياههمانرب هیهت - ب

.مراهچ همانرب لوا لاس یط ،فلتخم ياهشخب رد )یناهج زور يروانف و مولع

یلم ياهتیفرظ زا رثکادح يرادربهرهب روظنمهب مزال تادیهمت ینیبشیپ - ج
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تسیز ،يروانفزیر و یتسیز يروانف ،تاعالطا يروانف ياههزوح ياهقطنمو

.ياهتسه و اهاضفاوه،یطیحم

تاعلاطمو یناسنا مولع شزومآ و تاقیقحت ياهدنیآرف يزاسون و راتخاس رد يرگنزاب - د

داجیا و روکذمهزوح رد شهوژپ ندش ياهفرح و یفیک هعسوت روظنمهب ،گنهرف و یعامتجا

ياهزاین هبیئوگخساپ و یناهج حطس رد یعامتجا ياههزوح رد يزادرپهیرظن یئاناوت

.مراهچ همانرب لوا لاس یط ،روشک یئارجا ياههاگتسد رد يزاسمیمصت

- 44 هدام

و نماهدرتسگ یسرتسد نیمضت و یتاعالطا هعماج رارقتسا روظنمهب تسا فظوم تلود

:دروآ لمعهب ار لیذ ياهمادقا زایندروم تاعالطا هب نادنورهش نازرا

هب تاعالطا و يوتحم عاونا هضرع و دیلوت رد يراذگهیامرس زا تیامح - فلا

.ینواعت و یصوصخشخب ناوت رب هیکت اب ياهنایار طیحم رد یسرافنابز

و تاعالطا رازاب زا بسانم مهس بسک روظنمهب مزال ریبادت ذاختا - ب

زکارم هعسوت قیرط زا ناریا یطابترا ياهقطنم تصرف زا هدافتسا یللملانیبتاطابترا

ناوت و عبانم رب هیکت اب یطابترا ياهتخاسریز هعسوت و یلم یتنرتنیایتاعالطا

.یللملانیب تکراشم بلج و ینواعت ویصوصخ ياهشخب

روشکتاعالطا لدابت و دیلوت ياضف رد تینما يرارقرب يدربهار دنس بیوصت و هیهت - ج

.مراهچ همانرب لوا لاس نایاپ ات رثکادح ياهنایار ياه طیحم رد

- 45 هدام

و روحم ییاناد تالوصحم رازاب شرتسگ روظنمهب تسا فظوم تلود

و یصوصخشخب شقن شرتسگ و يروآون و یشهوژپ ياهدرواتسد يزاسيراجت،ناینبشناد

: دناسرب ماجنا هب ار لیذ ياهمادقا ،ورملق نیا ردینواعت

ویللملانیب و یلم ،يونعم تیکلام قوقح عماج ماظن لماک رارقتسا و یحارط - فلا

.مزال ییارجا ياهراتخاس ینیبشیپ

حطسرد )Patent( یملع زایتما زاوج تبث ياههنیزه زا یشخب تخادرپ و نیمأت - ب

.ناگدننکدیلوت طسوت ،یلخاد هدش تبث یملع زایتما ياهزاوج دیرخ و یللملانیب

يدیلوت ياهتیلاعف و ینف ،یشهوژپ ياهدادرارق همیب تهج مزال ریبادت ذاختا - ج

.دریگیم ماجنا یلخاد یشهوژپ ياههتفای جیاتن و اهدرواتسد ساسارب هک یتامدخو

ردرابتعا ینیبشیپ قیرط زا )یضاقتم ياراد( یشرافس ياهشهوژپ هیلک زا تیامح - د

ار نآ ياههنیزه زا )%40( دصرد لهچ لقادح هکنیا هب طورشم ،یتاونس هجدوب

.دشاب هدرک دهعتو نیمأتامرفراک

رد روحم ییاناد ياهتیلاعف دشر يارب مزال ياهانبریز و اهراتخاس هعسوت -ـه

.يروانف و ملع دشر زکارم و اهکراپ شرتسگ و داجیا هژیو هب یصوصخ و یتلودشخب

دقعو راک عاجرا تهج مزال تالیهست داجیا و تاررقم و نیناوق حالصا يارب مادقا - و

شخب دوروزا تیامح و ینواعت و یصوصخ شخب اب تلود ینف و یشهوژپ ياهتیلاعف دادرارق

.يروانف و شناد ورملق رد یللملانیب ياهرازاب هب ینواعت و یصوصخ

و زکارم زا میقتسم یلام تیامح تهج مزال ياهراکهار و ریبادت ذاختا - ز

رجنم هک ياهعسوت تاقیقحت ماجنا يارب ینواعت و یصوصخ شخب طسوتم و کچوکياهتکرش

.دوشیم اهشور و تالوصحم ياقترا و عارتخا ،عادباهب

.يروانف و شهوژپ یتلودریغ ياهقودنص هعسوت و سیسأت هب کمک - ح

تالوصحمهلدابم و يراذگ شزرا روظنمهب مزال ياهراکوزاس و تادیهمت ینیبشیپ - ط

.روحم ییاناد دوهشمان
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- 46 هدام

ار لیذياهمادقا ،يروانف و یشهوژپ عماج ماظن يزاساپرب روظنمهب تسا فظوم تلود

: دهد ماجنا

ويروانف هعسوت عماج همانرب ساسارب يروآون یلم ماظن يزاسهدایپ و یحارط - فلا

.نیون عیانص شرتسگ

قیرطزا )مراهچ همانرب لوا لاس نایاپ ات( روشک يروانف و شهوژپ ماظن یهدناماس - ب

بلاق ردیشهوژپ ياهدحاو يراتخاس حالصا و تارابتعا ندرک دنمفده ،اهتیولوا نییعت

: لیذ ياهتیرومأم

.يروانف و شهوژپ دنیآرف رد دمآزور یناسنا يورین تیبرت -

.شناد ياهزرم هعسوت -

.دیدج ياهشور و تالوصحم هب هدیا لیدبت -

.یتعنص همین تاقیقحت ماجنا و ینف شناد دیلوت و نیودت -

.يروانف بذج و لاقتنا -

.روشک یتامدخ و يدیلوت ياهشخب یتباقر ناوت شیازفا روظنمهب شهوژپ -

.روشک تالکشم لح صوصخرد يدربراک ياهشهوژپ ماجنا -

و شهوژپ ياهدحاوياههکبش داجیا :هلمج زا شهوژپ شخب تیریدم ياههویش يزاسون - ج

تارابتعا هنیهب و رادفدهعیزوت تیرومأم اب ییارجا ياههاگتسد ناونع هب نگمه يروانف

ياهصخاش رب هیکتاب هطوبرم یملع ياههنیمز رد اهتیلاعف شیاپ و تراظن و یتاقیقحت

.یناهج

و حالصاقیرط زا يروانف و یشهوژپ هصرع رد یللملانیب رثؤم ياهیراکمه هعسوت - د

.هطوبرم تاررقم و نیناوق يزاسهداس

ياهتیرومأمعوضوم( يروانف و شهوژپ رما رد تلود يراذگهیامرس تخاونکی شیازفا -ـه

لحمزا یلخاد صلاخان دیلوت )%2( دصرد ود لقادح نازیم هب )»ب« دنب رد جردنم

،یتلودياهتکرش یتایلمع دمآرد )%1( دصرد کی و ییارجا ياههاگتسد یمومع تارابتعا

شخبو تلود هب هتسباو یعافتنا تاسسؤم و )یکناب ياههدرپس دوس يانثتساهب( اهکناب

ياهشهوژپتهج رد قوف يراذگهیامرس یهدتمس و مراهچ همانرب نایاپ ات یتلودریغ

.روحماضاقت و ارگتیرومأم

- 47 هدام

هزاجا،یللملانیب ياهیراکمه تیوقت و ناینبشناد ياهتکرش هعسوت و داجیا روظنمهب

يروانفو ملع ياهکراپ رد رقتسم یسدنهم و يروانف و یشهوژپ ياهدحاو دوشیم هداد

،راک طباورصوصخرد دازآ قطانم ینوناق يایازم زا هلوحم ياهتیرومأم ماجنا تهجرد

یللملانیبیلام تالدابم و یجراخ يراذگهیامرس ،ضراوع و یتایلام ياهتیفاعم

.دندرگ رادروخرب

- 48 هدام

،يروانفهعسوت و یشزومآ حوطس نایم یگتسویپ ياقترا روظنمهب تسا فظوم تلود

دهدماجنا ار لیذ ياهمادقا مراهچ همانرب لوط رد ،روشک رد تورث دیلوت و ینیرفآراک

:

یتلودریغ ياهتکرش داجیا يارب مزال ياهتیامح ماجنا و يزاسهنیمز - فلا

.يروانف بذج و لاقتنا ،دیلوت تیرومأم اب یسدنهم یتامدخ ياهتکرش و يروانفهعسوت

ياهدادرارقیجراخ ياهفرط قیوشت ياتسار رد مزال ياهتیامح هئارا و طباوض نیودت - ب

هعسوتو قیقحت ياهتیلاعف زا یشخب لاقتنا يارب یجراخ يراذگهیامرس و یللملانیب

.یلخاد ياهتکرش تکراشم اب نآ ماجنا و روشک لخاد هب طوبرم
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اههاگشناديدورو ياهنومزآ و روشک شزومآ ماظن حالصا تهجرد مزال ریبادت ذاختا - ج

روظنمهب اههاگشنادتکراشم بلج و هطسوتم هرود تاونس رد یلیصحت قباوس هب هجوتاب

داجیا و ناگدنریگشزومآ ینیرفآراک و يریذپرطخ ،يروآون ،تیقالخ ییاناوت ياقترا

.ناوج لسن نایم رد لقتسم شهوژپ و نتخومآ هیحور

- 49 هدام

،رادمشناد،دهعتم و صصختم یناسنا يورین تیبرت و يزاسهنیمز يارب تسا فظوم تلود

زا ،یفیکو یمک هعسوت فده اب يرازفامرن تضهن ياهزاین اب قبطنم ،نیرفآراک و قالخ

تاسسؤمو اههاگشناد راتخاس و اهتیرومأم رد ار لیذ تامادقا مراهچ همانرب يادتبا

: دناسربماجناهب روشک فلتخم ياهشخب ياهزاین هب ییوگخساپ يارب یلاع شزومآ

ياهناتسگنهرفنینچمه و یتلود یشهوژپ و یلاع شزومآ تاسسؤم و اههاگشناد - فلا

و تاقیقحت ،مولعياههناخترازو یلاع شزومآ شرتسگ ياروش زا زوجم ياراد هک یصصخت

ًافرص دنشابیم طبريذینوناق عجارم ریاس و یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب و يروانف

بوصم ،صاخ یتالیکشتو یمادختسا ،یلام ،يرادا تاررقم و اههماننییآ ساسارب

و نامرد ،تشادهب و يروانفو تاقیقحت ،مولع يارزو دییأت هب هک طوبرم يانما ياهتأیه

نوناق ،یمومع تابساحم نوناقتیاعر هب مازلا نودب ،دسریم دروم بسح یکشزپ شزومآ

دنهاوخ هرادا یمادختسا و یلام ويرادا یمومع تاررقم و نیناوق ریاس و يروشک مادختسا

تسا هدیسرن ءانما تأیه بیوصتهب زایندروم تاررقم و اههماننییآ هک ینامز ات و دش

ساسارب تلود یمومع هجدوب لحم زاياهنیزه تارابتعا .دش دهاوخ لمع قباس تاررقم قبط

،ياهنیزه تارابتعا .دباییم صاصتخاهدشدای ییارجا ياههاگتسد هب هدش مامت تمیق

هب تخادرپ زا سپ و هدش یقلت کمک تاسسؤمنیا یصاصتخا و ياهیامرس ياهیئاراد کلمت

يانبمرب یتلود شخب یلاع شزومآ ياههنیزه ردتلود مهس .ددرگیم روظنم یعطق هنیزه

ییوجشناد تیعمج ششوپ دشر ساسارب تلود یمومعهجدوب هب نآ تبسن و نییعت هنارس هنیزه

ددع اب هسیاقم رد

ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت موس همانربرد هباشم

.دباییمشیازفا

تاسسؤمو اههاگشناد یتالیکشت و یمادختسا ،يرادا ،یلام راتخاس حالصا هنوگره - ب

نیا دافم لومشمًارصحنم یصصخت ياهناتسگنهرف نینچمه و یتلود یشهوژپ و یلاع شزومآ

.دنشابیم هدام

یصوصخو یتلود یشهوژپ تاسسؤم و یلاع شزومآ زکارم و اههاگشناد رمتسم یبایزرا - ج

اب یکشزپشزومآ و نامرد ،تشادهب و يروانف و تاقیقحت ،مولع ياههناخترازو طسوت

رب هیکت و بختنممولع رد يراذگهیامرس و نآ ساسارب هلخادم و یملع ياهنمجنا يراکمه

.روشک یتآ ياهزاین و یبسن ياهتیزم ساسارب یملع ياهبطق داجیا

تالوحتو راک رازاب ،یعامتجا ياهزاین يانبمرب یهاگشناد ياههتشر رد يرگنزاب - د

.یناسنا مولع رب دیکأت اب ياهتشر نایم مولع هعسوت ياتسار رد ،یملع

و ناشخردياهدادعتسا هب طوبرم روما تیریدم و يراذگتسایس رد دحاو تیلوت داجیا - ـه

ياههناخترازو،هنیمز نیا رد دوجوم يونعم و يدام تاناکما زا هنیهب يرادربهرهب زین

هاگشاب سیسأتزا دنزاجم یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب و يروانف و تاقیقحت ،مولع

.دنیامن تیامح روشک ناشخرد ياهدادعتسا زا تنایص و یتلودریغ

- 50 هدام

اب یلاع شزومآ هب دورو يارب اضاقت شیازفا هب بسانم ییوگخساپ روظنمهب

: یمدرم ياهتکراشم زا تیامح و دوجوم ياهتیفرظ زا هنیهبهدافتسا

ياربدوشیم هداد هزاجا هتسباو یلاع شزومآ دحاو ياراد یئارجا ياههاگتسد هب - فلا
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ینادراکعطقم رد یلاع شزومآ شرتسگ ياروش زا زوجم ذخا اب دوخ زاین رب دازام تیفرظ

هب ارنآ )%100( دصرددص و تفایرد نایضاقتم زا ار نآ هنیزه و هدرک شریذپ وجشناد

نوناق )4(هدام دافم لومشم روکذم یصاصتخا دمآرد .دنیامن زیراو یصاصتخا دمآرد باسح

بوصم یتاقیقحتو یلاع شزومآ تاسسؤم و اههاگشناد یتالماعم و یلام روما ماجنا هوحن

دحاو تیفیک ياقتراو اههرود نیا يارجا هب طوبرم تاررقم ساسارب و تسا 1369.10.18

.دباییم صاصتخا یشزومآ

هبترءاقترا ای تمدخ دهعت بجوم هدنریگ شزومآ طسوت اهشزومآ بسک هک يدراوم رد

تیریدمنامزاس زا ار مزال زوجم یتسیابیم هطوبرم ياههاگتسد ،ددرگیم درف یمادختسا

.دننک ذخا روشک يزیرهمانرب و

رگید رد نآ يرازگرب ناکما هک ییاههتشر رد یسانشراک ياههرود يارجا

ياروش زا زوجم ذخا اب و انثتسا تروصهب دشابن حالص و هفرص هب ای رسیماههاگشناد

.تسا عنامالب یلاعشزومآ شرتسگ

ییوجشنادتیعمج ششوپ ياقترا و یشزومآ ربارب ياهتصرف هب یسرتسد روظنمهب - ب

همانرب نایاپ ات)%30( دصرد یس هب )لاس 24 ات 18 تیعمج هبییوجشناد تیعمج تبسن(

هب یشخب عونتقیرط زا دوشیم هداد هزاجا یلاع شزومآ تاسسؤم و اههاگشناد هب ،مراهچ

تبون ،هنابش:لیبق زا یلیصحت ياههرود يرازگرب هب تبسن یلاع شزومآ هئارا ياههویش

ياههاگشناداب كرتشم ياههرود ،يزاجم ياهشزومآ ،)يروضح همین( رود هار زا ،مود

اب ار طوبرم ياههنیزه و هدرک مادقا صاخ ياههرود و یجراخ ربتعم

یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب و يروانف و تاقیقحت ،مولع ياههناخترازودییأت

.دنیامن زیراو اههاگشناد یصاصتخا دمآرد باسح هب و ذخا نابلطواد زا درومبسح

و یلام روما ماجنا هوحن نوناق )4( هدام دافم لومشم روکذم یصاصتخادمآرد

.تسا 1369.10.18 بوصم یتاقیقحت و یلاع شزومآ تاسسؤم و اههاگشنادیتالماعم

نادنزرف و رتالاب و )%25( دصرد جنپ و تسیب زابناج نایوجشناد هیرهش

نایوجشنادو نانآ نادنزرفوناگدازآ ،دهاشنادنزرف،نانآ

و صاخ فیدر تارابتعا لحم زا یتسیزهب نامزاس و)هر(ینیمخمامادادماهتیمکششوپتحت

نیا لومشم نایوجشناد دادعت .دوشیم نیمأت روشکيزیرهمانرب و تیریدم نامزاس طسوت

نامزاس هب طبريذ ياههاگتسد و اهداهن طسوتهلاس همه دیاب ناتسا ره کیکفت هب دنب

و شزومآ و تابساحم و هجدوب و همانرب ياهنویسیمکو روشک يزیر همانرب و تیریدم

.دوش شرازگیمالسا ياروش سلجم تاقیقحت

ار هنسحلاضرقتدمدنلب ماو تروص هب يرابتعا تالیهست دوشیم هداد هزاجا تلود هب - ج

زا یشخبات دهدرارق طبريذ ياهداهن ریاس ای نایوجشناد هافر ياهقودنص رایتخارد

تاسسؤمو اههاگشناد نایوجشناد و هدام نیا )ب( دنب رد روکذم ياههرود نایوجشناد

دنناوتبدنرادن ار هیرهش تخادرپ ناکما هک رون مایپ و یتلودریغ و یتلود یلاع شزومآ

هب لیصحت زا تغارف زا سپ و تخادرپ ار دوخ هیرهش ماو نیا زا هدافتسا اب

.دننک تخادرپزابجیردت

یلاع شزومآتاسسؤم زا هدع نآ ،نایوجشناد زا تیامح روظنمهب تسا فظوم تلود - د

و يروانفو تاقیقحت ،مولع ياههناخترازو زا زوجم ياراد یعافتناریغ - یتلودریغ

رابتعا تساهدشن لیکشت اهنآ نایوجشناد هافر قودنص هک یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب

رارق نایوجشنادهافر قودنص رایتخا رد تقوم روطهب لومعم تارابتعا رب هوالع ار یصاخ

رارق تاسسؤمهنوگنیا نایوجشناد رایتخارد تدمدنلب هنسحلاضرق ماو ناونع هب ات دهد

زا سپ تدمدنلبطاسقا رد نآ تخادرپزاب هب فظوم روکذم ماو ناگدننکهدافتسا .دریگ

.دنتسه لیصحت زا تغارف

یمدرم ياهکمک ،نایوجشناد زا هیرهش تفایرد لحم زا رون مایپ هاگشناد - ـه

.ددرگیم هرادا یمومع هجدوب تارابتعاو
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رد ینواعتو یصوصخ شخب يراذگهیامرس ياهحرط هب دوشیم هداد هزاجا تلود هب - و

شزومآ ياهتسایسو طباوض اب قابطنا تروصرد یلاع شزومآ ياهدحاو هعسوت و داجیا هنیمز

و یکشزپ شزومآ و نامرد،تشادهب ياههناخترازو طباوض ساسارب دروم بسح و روشک یلاع

.دنک اطعا یکناب تارابتعادوس هنارای ،یمومع هجدوب لحم زا يروانف و تاقیقحت ،مولع

رد ،يدربراک - یملع ینادراکياههرود هعسوت روظنم هب یتلودریغ ياههدکشزومآ داجیا

.دوب دهاوخ روکذم یکناب تالیهست زا هدافتسا تیولوا

دنفلکمیکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب و يروانف و تاقیقحت ،مولع ياههناخترازو - ز

و یشزومآياههنیمز رد روشک یتلود مهم و ردام ياههاگشناد يدنمناوت ءاقترا روظنم هب

ات رثکادحو هیهت ياهژیو همانرب یللملانیب ربتعم ياههاگشناد اب هسیاقم رد یشهوژپ

.دنناسرب ناریزو تأیه بیوصتهب همانرب لوا لاس نایاپ

ناونع ره تحتو تروصره هب یهاگشناد كردم ياطعا رد ندش هطساو ای و كردم ياطعا - ح

شزومآ و نامرد،تشادهب و يروانف و تاقیقحت ،مولع ياههناخترازو زا زوجم ذخا نودب

نوناق هدحاو هداملومشم فلختم صاخشا و عونمم طبريذ ینوناق عجارم ریاس و یکشزپ

رئاد ینوناق زوجم ذخانودب هک یگنهرف و یتاقیقحت و یشزومآ ياهدحاو و تاسسؤم لیطعت

.دنشابیم 1372.10.7 بوصم دنوشیم و هدش

و یصوصخشخب يراذگهیامرس يارب مزال راکوزاس ندومن مهارف و یلوصا تقفاوم ياطعا - ط

ياههناخترازوطسوت یلاع شزومآ تاسسؤم و اههاگشناد هعسوت و داجیا هنیمزرد ینواعت

.دریذپیمتروص یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب و يروانف و تاقیقحت ،مولع

يرادربهرهبيارب تاسسؤم ندوب هدامآ و لیمکت زا سپ روکذم تاسسؤم يزادناهار طباوض

.دوب دهاوخ يرجم یملع تیریدم و

،روشکینف و یملع ،يرکف ،یناسنا ياههیامرس هیوریب جورخ زا يریگولج روظنم هب - ي

ياهراکهار یسرربو تاعلاطم ماجنا نمض هعسوت مراهچ همانرب لوا لاس رد تسا فظوم تلود

.دروآ لمع هب ار مزال ینوناق تامادقا ،بسانم

- 51 هدام

هعسوتموس همانرب نوناق )144( هدام )ب( و )فلا( ياهدنب و )154( هدام )فلا( دنب

نآ ياههیحالصاو 1379.1.17 بوصم ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا

.ددرگیم ذیفنت )1384-1388( مراهچ همانرب هرود يارب

- 52 هدام

قطانم ردهژیوهب یشزومآ ربارب ياهتصرف هب یسرتسد نیمضت روظنم هب تسا فظوم تلود

هژیوهبیناسنا ياههیامرس يروهرهب ءاقترا و تراهم ،شناد شرتسگ ،هتفای هعسوت رتمک

هبنجهک لیذ ياهمادقا زا هتسد نآ یمومع شزومآ یفیک و یمک هعسوت و نارتخد يارب

:دناسرب ماجنا هب ار درادن يراذگنوناق

.همه يارب شزومآ همانرب يارجا يارب مزال ياههنیمز هعسوت - فلا

جیردتهبو تاناکما نیمأت بسانت هب ،ییامنهار هرود نایاپ ات شزومآ ندرک يرابجا - ب

نیامراهچ همانرب نایاپ رد هک يروط هب دنکیم مالعا شرورپ و شزومآ هک یقطانم رد

.ددرگ ققحم رما

روظنمهبمزال ریبادت ذاختا هب تبسن ،شزومآ شخب یمومع تارابتعا نیمأت رب هوالع - ج

هدافتساتهج رد ،)سرادم( یشزومآ ياهدحاو یئارجا و یتیریدم ،یلام لالقتسا هعسوت

و اهتیفرظ هعسوت رد ،یتلودریغ شخب ییارجا ناوت و هیامرس زا رتشیب هچره

.دیامن مادقا اهنآ يروهرهبءاقترا

شزومآدوبهب و قیمعت و یسرد و یشزومآ ياههمانرب هنیمز رد ار مزال تاحالصا - د

.دهد ماجنا یسیلگنا نابز و مولع ،یضایر
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ياهدرادناتسا نیودت اب ،ناملعم ياهفرح تراهم و ییاناوت ءاقترا - ـه

و یللملانیب براجت زا هدافتسا اب درکلمع و راتفر ،شناد تهج زا ،ملعمياهفرح

.روشکیموب طیارش

حالصاو بسانم ياهفرح تلزنم و هاگیاج نیمأت اب ناملعم یلغش هزیگنا شیازفا - و

.اهنآ تامدخ تیفیک و يروهرهب نازیم اب بسانتم تخادرپ ماظن

همانربياهلاس لوط رد شرورپ و شزومآ ترازو یناسنا يورین یجورخ هک یتروصرد - ز

هاگتسديارب نوناق نیا )9( هرامش لودج رد هدش ینیبشیپ نازیم زا شیب هعسوت مراهچ

روشک يزیرهمانربو تیریدم نامزاس دییأت زا سپ تسا زاجم شرورپ و شزومآ ،دشاب قوف

اب ،هدش ینیبشیپیجورخ هیمهس رب دازام نازیم زا یمین رثکادح يریگراکهب هب تبسن

.دیامنمادقا شزومآ رما يارب ًارصحنم و هتفای هعسوت رتمک قطانم رد تیولوا

یشزومآ حطسءاقترا و ناملعم يدنبهبتر و یملع تیحالص شجنس ماظن يارجا و نیودت - ح

.نانآ

.ملاسیگدنز ياههویش و تمالس ءاقترا یشزومآ همانرب نیودت يارب يزیرهمانرب - ط

،یئایفارغجطیارش نتفرگ رظنرد اب ،روشک يزومآداوس يدربهار حرط يارجا و نیودت - ي

و یمدرم ياهتکراشمبلج درکیور اب روشک فلتخم قطانم یگنهرف و یعامتجا ،یتسیز

ریز لقادح دارفايداوس اب ،مراهچ همانرب نایاپ ات هک يروط هب یتلودریغ ياهنامزاس

.دبای ققحت لماک روط هب لاس یس

هیلکیسرد و یشزومآ ياههمانرب يارجا و نیودت رد تاعالطا يروانف زا يریگهرهب - ك

.یناسرعالطا هکبش و ياهنایار تاناکما هب ،روشک سرادم زیهجت و حوطس

هنیمز رد شرورپ و شزومآ نانکراک ياهتراهم و شناد نتشادهگن دمآزور - ل

.تاطابترا و تاعالطايروانف

درادناتسا و يزاسمواقم ،يزاسون يارب مزال تاناکما و تالیهست ینیبشیپ - م

ياهراکوزاس میظنت و هنارتخد سرادم هژیو هب ،یشزومآ ياهاضف ندومن بسانتمو

.زاسهسردم نیریخ زایتیامح

زاین درومیناسنا يورین تشادهگن و بذج ،نیمأت يارب مزال تاررقم يارجا و عضو - ن

هرامش لودجبلاق رد ،یمادختسا ياهزوجم رودص لیبقزا روشک هتفای هعسوت رتمک قطانم

.یهافر ياهمادقا و یشزومآ تامدخ دیرخ نوناق نیا )9(

سرادمشرتسگ قیرطزا یشزومآ تیمورحم عفر يارب بسانم تاناکما ندرک مهارف - س

نیمأتو ياهناسر و رود هار زا شزومآ ،يزکرم ياههاگباوخ و يزکرم اتسور ،يزورهنابش

يزورهنابشسرادم هب طوبرم ياههنیزه ریاس و نازومآشناد تشادهب و دش و دمآ ،هیذغت

هیهت و تیسنجبسانت هب یشزرو و یشرورپ ،یشزومآ ياهاضف و نکاما شرتسگ و داجیا زین و

قطانم رد هژیوهبیگدامآ و یناتسبدشیپ شزومآ شرتسگ يارب مزال ياههمانرب يارجا و

.هنابزود

داهنشیپ اب هدام نیا )ن( و )م( ،)ي( ،)ح( ،)و( ياهدنب یئارجا هماننیئآ - ع

روشکيزیرهمانربوتیریدم نامزاسو شرورپوشزومآترازو

.دیسردهاوخناریزوتأیهبیوصتهب

- 53 هدام

هعسوت موس همانرب نوناق )147( هدام )فلا( دنب و )151( و )149( داوم

ياههیحالصا و 1379.1.17 بوصم ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا،يداصتقا

.ددرگیم ذیفنت )1384-1388( مراهچ همانرب هرود ياربنآ

- 54 هدام

و یحارطيارب ار دوخ ياهنیزه تارابتعا زا يدصرد دنفظوم ییارجا ياههاگتسد - فلا
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)روشک یمسر یلاعشزومآ ماظن زا جراخ( دوخ نانکراک تمدخ نمض یشزومآ ياههرود يارجا

:دننک هنیزه ریز دراوم رد و ینیبشیپ تلود نانکراک شزومآ همانرب رد

شیازفا روظنمهبنانکراک يدصتدروم لغاشم اب بسانتم تمدخ نمض یشزومآ ياههرود - 1

قیرط زا هژیوهب )نانز يارب صوصخهب( نانآ یلغش ياهتراهم ياقترا و ییاراک حطس

.تدم هاتوک ياهشزومآ

.ناریدم هژیو یشزومآ هرود - 2

روشک يزیرهمانربو تیریدم نامزاس هک یبوچراچ رد دنفظوم ییارجا ياههاگتسد هیلک - ب

یشزومآ ياههمانرب،نوناق نیا بیوصت زا سپ هام شش تدم یط رثکادح ،دنکیم نییعت

.دنیامن ارجا و هیهت مراهچ همانرب نارود يارب ار دوخ هنالاس

رابتعاندومنهنیزه یگنوگچ و يرابتعا مهس نییعت ؛لماش هدام نیا ییارجا هماننییآ

سپ هام هس تدم یط ینوناق تاقیوشت و تامازلا ینیبشیپ و هدام نیا )فلا( دنب

روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس داهنشیپ هب انب نوناق نیا بیوصتزا

.دیسر دهاوخ ناریزوتأیهبیوصتهب

- 55 هدام

اقترا و راکيورین یلیصحت مره حالصا ،تراهم و شناد شرتسگ روظنمهب تسا فلکم تلود

اب روشک راکيورین تراهم و شناد حطس هلصاف شهاک ،یناسنا ياههیامرس يزاسدنمناوت و

شزومآ ماظنيارب ،ناناوج يارب یلغش دیدج ياهتصرف داجیا و یناهج ياهدرادناتسا حطس

رد نوناق نیا بیوصتخیرات زا لاس کی تدم فرظ ،روشک يدربراک - یملع و ياهفرح و ینف

: دیامن ارجا بسانمتامازلا ینیبشیپ اب و هیهت ار مزال ياهراکوزاس ،ریز ياهروحم

ینف شزومآ رد راذگتسایس داهن ییاپرب روظنمهب مزال ینوناق تامادقا ماجنا - فلا

عجرم ناونعهب یلخاد و یناهج تایبرجت هب هجوتاب ،يدربراک - یملع و ياهفرحو

داهن يریگلکش نامز ات و شخب نالک ياهتسایس و اهدربهار ،اهزادنامشچ بیوصتیلصا

موس همانرب نوناق )151( هدام عوضوم ياهفرح و ینف ياهشزومآ یگنهامهداتس

راکهب 1379.1.17 بوصم ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقاهعسوت

.داد دهاوخ همادادوخ

،)یلاعو هطسوتم( یمسر ياهشزومآ مامت يارب يزروراک و يزومآراک ماظن رارمتسا - ب

.يدربراک - یملع و ياهفرح و ینف یمسر ریغ

.یللملانیب درکیور اب روشک راک يورین تراهم یبایزرا و درادناتسا ماظن نیودت - ج

ياقترا،شزیگنا ،بذج ؛ لماش شخب نیا زایندروم یناسنا عبانم هعسوت عماج حرط - د

.یناسنا يورین تشادهگن و يزاسهب ،شزومآ ،یلغش

ياهشزومآهعسوت رد ،یتلودریغ شخب و یتلود ياههاگنب و تاسسؤم زا تیامح ماظن -ـه

.هتفای هعسوت رتمک قطانم رد هژیو هب يدربراک - یملع و ياهفرح و ینف

و ياهفرحو ینف ياهشزومآ تیفیک ياقترا و تاناکما ،اهراتخاس يزاسزاب و يزاسون - و

اب تاطابتراو تاعالطا يروانف ،ياهفرح و ینف شزومآ زکارم هعسوت و يدربراک - یملع

.یللملانیبياهیراکمه زا يریگهرهب و ینواعت و یصوصخ شخب تکراشم رثکادح

و ینفياهشزومآ هعسوت رد ،یتلودریغ و یتلود ياهشخب تاناکما و ناوت زا هدافتسا - ز

.يدربراک - یملع و ياهفرح

تیامحو مزال زوجم رودص و زایندروم ینادراک یناسنا يورین دروآرب و یجنسزاین - ح

هب ،ینواعتو یصوصخ شخب رد ینادراک ياههرود شزومآ زکارم هعسوت و سیسأت روظنمهب

.ددرگ داجیا زایندروم ياهتیفرظ ،همانرب مراهچ لاس ات هک يوحن

- 56 هدام

ویلم رامآ هموظنم« یهدلکش روظنمهب ،همانرب لوا لاس نایاپ رد تسا فلکم تلود
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داهن تیوقت و حالصا رب ینتبم رامآ یلم همانرب هیهت هب تبسن »روشک یناکم

،یتبث ياهرامآ هئارا و دیلوت ،طباوض ،اهدرادناتسا ،روشک یلم رامآ و تاعالطاتیریدم

یگنوگچ ،يرامآ گنهرف ياقترا ،یناسر عالطا و يرامآ تاعالطا ياههاگیاپ داجیاو تیوقت

نآ ندومن یتایلمع و ارجا تهج و ماجنا ار مزال ياهیگنهامه ،يربهار ،اههاگتسدلماعت

.دیامن مادقا همانربیط

- 57 هدام

رب ینتبمداصتقا ققحت ،تاعالطا يروانف و تاطابترا هعسوت روظنمب تسا فظوم تلود

: دهد ماجنا ار لیذ ياهمادقا هقطنم رترب هاگیاج بسک و ییاناد

تهجمزال تالیهست يرارقرب روظنم هب مراهچ همانرب نایاپ ات تسا فظوم تلود - فلا

دشر وتامدخ نیون ياهتصرف شرتسگ و دیهمت و تیفیک اب هدرتسگ تاطابترا هب یسرتسد

وییاپرب ،اهورملق ندش ياهکبش ،اهتکرش و تاسسؤم ،اهراوناخ و هعماج داحآ يارب

تنرتنیا و رایس ،تباث تاطابترا ذوفن بیرض ءاقترا هنیمز ياهکبش داصتقا تیوقت

داحآ )%30( دصرد یس و )%35( دصرد جنپ و یس ،)%50( دصرد هاجنپ بیترت هب لقادحروشک

يالاب ياهرهشرد لقادح ياهناسر دنچ و تیفرظرپ طابترا داجیا نینچمه و روشک تیعمج

.دروآ مهارفار رفن رب هلوسرم تسیب هب یتسپ تامدخ تیفرظ شیازفا و رفن رازه هاجنپ

.روشکرسارس رد تاعالطا يروانف و یطابترا هیاپ تامدخ هئارا نیمضت و نیمأت - ب

.مراهچ همانرب لوا لاس رد »تاطابترا عماج هحیال« هیهت - ج

ياهقطنم نزاوت و نیمزرس شیامآ ،تسیز طیحم ظفح - مود شخب

تسیز طیحم ظفح - مجنپ لصف

- 58 هدام

یتسیز عونتزا يرادربهرهب و تظافح لمع همانرب يارجا رد عیرست يارب تسا فظوم تلود

یتسیز عونتياهصخاش .دیامن داجیا طبريذ ياههاگتسد نیب ار مزال یگنهامه ،روشک

و دنوشکیدزن یناهج ياهدرادناتسا حطس هب مراهچ همانرب نایاپ ات تسیابیم روشک

.دنبای بسانم تیعضو

- 59 هدام

و تسیز طیحمتظافح نامزاس يراکمه اب تسا فلکم روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس

و یطیحم تسیز ویعیبط عبانم يداصتقا ياهشزرا دروآرب روظنمهب طبترم ياههاگتسد ریاس

رد نآ هبساحمو هعسوت دنیآرف رد تسیز طیحم بیرخت و یگدولآ زا یشان ياههنیزه

ياراد دراوم ياههنیزهو اهشزرا هبساحم ياهلمعلاروتسد میظنت هب تبسن ،یلم ياهباسح

طاقن رد یطیحم تسیز ياهیگدولآو یتسیز عونت ،يژرنا ،كاخ ،بآ ،لگنج ؛لیبق زا تیولوا

لمعلاروتسد هک ییاههنیزه و اهشزرا.دناسرب بیوصت هب طبريذ عجارم رد و مادقا ساسح

هتفرگ رظنرد ياهیامرس ياهیئاراد کلمتياهحرط یجنس ناکما رد ،هدیسر بیوصت هب اهنآ

.دش دهاوخ

- 60 هدام

و تسیزطیحم اب طبترم ياهراتخاس يزاسدنمناوت و تیوقت روظنمهب تسا فظوم تلود

رد تسیز طیحمیصصخت و یمومع ياهشزومآ شرتسگ تهج ار مزال ياهراکوزاس ،یعیبط عبانم

تسیز طیحم شخب رديراذگهیامرس زا تیامح ،یلاع شزومآ زکارم و یشزومآ ياهدحاو هیلک
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رد یطیحم تسیزياهتیلاعف يارب بسانم ياهراتخاس تیوقت داجیا ،یعیبط عبانم و

.دیامن رارقرب و میظنت تسیز طیحم رب راذگرثا ياههاگتسد

- 61 هدام

: دروآ لمعهب ار لیذ ياهمادقا مراهچ همانرب لوط رد تسا فلکم تلود

هیلک .دیامن زاغآ ار هدننکهدولآ عبانم شیاپ يارب يراهظادوخ حرط - فلا

طیحم تظافح نامزاس لمعلاروتسد ساسارب دیاب ییانبریز و یتامدخ ،يدیلوتياهدحاو

هجیتن و مادقا دوخ ياهبیرخت و اهیگدولآ يریگهزادنا و يرادربهنومن هب تبسنتسیز

دنیامنن تاعارم ار دنب نیا فیلاکت هک ییاهدحاو .دنهد هئارا روکذمنامزاس هب ار

.دوب دنهاوخ 1374.2.3 بوصم اوه یگدولآ زا يریگولج هوحن نوناق)30( هدام لومشم

ياهدوکو یتابن تافآ عفد مومس فرصم هیوریب شیازفا زا يریگولج روظنم هب - ب

و تسوپمک دوک زا رتشیب هدافتسا تابجوم هک دیامن یشور ذاختا ،ییایمیش

فرصم و نویسالومرف ،تخاس ،دورو طباوض .دوش مهارف جیردت هب کیژولویبهزرابم

ار یطیحم تسیز تاریثأت تهج زا یتابن تافآ عفد مومس و ییایمیشياهدوک

طیحمتظافح نامزاس ،یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ،يزرواشک داهج ياههناخترازوطسوت

بیوصتهب و هیهت ناریا یتعنص تاقیقحت و درادناتسا هسسؤم و تسیز

.دناسربناریزوتأیه

،اهیرادرهشيراکمه اب هک یشور ذاختا و روشک ياهدنامسپ تیریدم همانرب هئارا - ج

دوشارجا ناتسلگ و نالیگ ،ناردنزام ناتسا هس رد لوا هلهو رد اهیرایهد ،اهیرادشخب

عفد و تفایزاب ،لقن و لمح ،يروآ عمج ،مراهچ همانرب نایاپ رد هک يروطهب

نمض نینچمه .دوش ماجنا یتشادهب و یطیحم تسیز ینف ياهشور اب اهدنامسپهیلک

تسد رد بالضاف هیفصت و يروآ عمج تاسیسأت و اههکبش هیلک ،مزال تارابتعانیمأت

اهناتسا زکارم ياهرهشو نارهت و ناتسلگ ،ناردنزام ،نالیگ ،ناتسزوخ ياهناتسايارجا

هجوتاب و ماجنا ار اهرهش ریاس تاعلاطم و هدناسر يرادربهرهب هلحرم هبو لیمکت ار

.دناسرب ارجا هلحرمهب تیولوا هب

- 62 هدام

: تسا فلکم تلود

،زیربت،كارا ،زاوها ،نارهت ياهرهش ياوه یگدولآ نازیم ،مراهچ همانرب لوط رد - فلا

تسیز طیحمتظافح یلاع ياروش بوصم درادناتسا دحرد ار ناهفصا و جرک ،زاریش ،دهشم

.دهد شهاک

تیریدم نامزاس ،تسیز طیحم تظافح نامزاس طسوت دنب نیا ییارجا هماننییآ

و نامرد ،تشادهب ،نداعم و عیانص ،تفن ياههناخترازو و روشک يزیرهمانربو

.دوش هدناسر ناریزو تأیه بیوصتهب و هیهت روشک و يربارت و هار ،یکشزپشزومآ

ياهتلکیسروتومو اهوردوخ هیلک هک دنک ذاختا یتادیهمت ،مراهچ همانرب لوط رد - ب

.دنوش جراخ هدر زا روشک هدوسرف

- 63 هدام

یهدناماس روظنمهب ،مراهچ همانرب لوا لاس نایاپ ات رثکادح تسا فظوم تلود

لحاوسیهدناماس عماج حرط ،رزخ يایرد تیولوا اب ،لحاوس بیرخت و یگدولآ زا يریگولجو

هچراپکی تیریدمرارقتسا ،میرح يزاسدازآ و نییعت ؛نوچمه يرورض ياهمادقا نمضتم هک

ینیبزاب يرورپ يزبآ ويدایص ،يدرونایرد و یطیحم تسیز ياهدرادناتسا و طباوض ،لحاوس

رد طبريذ ياههاگتسدتیلوؤسم نییعت اب هارمه ار تاررقم و نیناوق لیمکت و حالصا و

.دیامن نیودت تراظن و ارجا يراذگتسایس هنیمز
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یهدناماسیلکش هب ار یتلود تاسسؤم و اههناخترازو هیلک تسا فظوم تلود - هرصبت

)%100( دصرددصایرد میرح رتم )60( تصش ینیشن بقع ،مراهچ همانرب نایاپ ات هک دیامن

.دریذپ ماجنا

تظافحنامزاس ،روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس طسوت هدام نیا ییارجا هماننییآ

ورین ،يربارتو هار ،يزرواشکداهج ،روشک ،يزاسرهش و نکسم ياههناخترازو ،تسیز طیحم

.دیسردهاوخ ناریزوتأیه بیوصتهب و هیهت طبريذ ياههاگتسد ریاس موزللادنع و

- 64 هدام

: تسا فلکم تسیز طیحم تظافح نامزاس

ظفحروظنمهب رادیاپ هعسوت هب یبایتسد و یمومع ياهیهاگآ ياقترا ياتسار رد - فلا

همانرب يادتبا زا رادتیولوا و راذگرثا ياههورگ رب دیکأت اب و تسیز طیحم

ییارجا هماننییآ ،ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوتمراهچ

.دناسرب ناریزو تأیه بیوصتهب تسیز طیحم تظافح یلاع ياروش داهنشیپ ابار طوبرم

مزلم ناریا یمالسا يروهمج يامیس و ادص و یتلود ياههناسر ،طبريذ ياههاگتسدهیلک

.دنشابیم هدام نیا عوضوم هجو تفایرد نودب یشزومآ ياههمانرب يارجاهب

لاس نایاپات یناتسا و یلم ،ياهقطنم حوطس رد ار روشک یطیحم تسیز تاعالطا ماظن - ب

یطیحمتسیزیبایزرا و یناسر عالطا ،شیاپ هنیمز ات دیامن داجیا مراهچ همانرب لوا

يراکمه ماظننیا ندومن ییارجا و نیودت رد دنفلکم طبريذ ياههاگتسد .ددرگ مهارف

.دنیامن

- 65 هدام

ياهوگلارد هژیو هب ،یتخانش موب رادیاپ هعسوت لوصا نیودت هب تبسن تسا فظوم تلود

طبترمياههاگتسد .دیامن مادقا هطوبرم يزاسهنیهب ياهلمعلاروتسد و فرصم و دیلوت

دوخییارجا ياههمانرب و اهحرط رد روکذم ياهلمعلاروتسد و لوصا تیاعر هب فظوم

.دنشابیم

- 66 هدام

شهاکتهج دنفظوم یتلودریغ یمومع ياهداهنو تاسسؤم و ییارجا ياههاگتسد هیلک

يارب تسیزطیحم و هیاپ عبانم هنیهب فرصم ياهتسایس لامعا ،تلود ياهنیزه تارابتعا

لماش( تازیهجتو هیلوا داوم ،بآ ،يژرنا فرصم تیریدم لماش زبس تیریدم همانرب يارجا

قبط )هیلقنطیاسو و اهنامتخاس رد( اهنآ تفایزاب و دماج دئاز داوم شهاک ،)ذغاک

روشک يزیرهمانربو تیریدم نامزاس و تسیز طیحم تظافح نامزاس طسوت هک ياهماننییآ

.دنیامن مادقا دیسردهاوخ ناریزو تأیه بیوصتهب و هیهت طبريذ ياههاگتسد يراکمه اب

- 67 هدام

هیهت هیموراهچایرد هژیو هب ،ساسح ياهموب تسیز رد یموب تسیز تیریدم همانرب - فلا

و تیریدمنامزاس يراکمه اب تسیز طیحم تظافح نامزاس .دیآیمرد ارجا هلحرم هب و

هدامنیا ییارجا هماننییآ ،يزرواشک داهج و ورین ياههناخترازو و روشک يزیرهمانرب

.دنناسریم ناریزوتأیه بیوصت هب و هیهت ار

ابتسا فلکم تلود ،یتسیز عونت يدوبان و هیوریب راکش زا يریگولج روظنمهب - ب

اتدیامن ذاختا یبیترت ناریا یمالسا يروهمج حلسم ياهورین رد طبريذ عجارم يراکمه

،روکذمياههناورپ رودص طباوض رد يرگنزاب و يراکش هحلسا لمح هناورپ ندرکدودحم نمض

نامزاس صیخشتهب شحو تایح زا تشادرب لباق تیعمج اب بسانتم ار يراکش ياهحالس دادعت

مراهچ همانرب نایاپ ات زاجمریغياهحالس يروآ عمج هب تبسن و دناسرب تسیز طیحم تظافح
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.دیامن مادقا

- 68 هدام

ياههویشو یگدولآ عفر و ریاخذ يزاسزاب ،ءایحا ،تظافح حرط تسا فظوم تلود - فلا

هعسوتمراهچ همانرب لوا لاس نایاپ ات ،روشک ییایرد ياهطیحم زا رادیاپ يرادربهرهب

.دراذگارجا هلحرم هب و هیهت ار ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا

يروهمجیساسا نوناق )85( و )72( لوصا تیاعر اب دوشیم هداد هزاجا تلود هب - ب

یلم قودنص«،نآ بیرخت و تسیز طیحم هب دراو ياههدنیالآ لیلقت يارب ناریا یمالسا

قودنص زاین دروم عبانم.دنک سیسأت ار تسیز طیحم تظافح نامزاس هب هتسباو »تسیز طیحم

شخب ياهکمک قیرطزا روکذم ياهتیلاعف ماجنا يارب هدش دای

طسوتًاکرتشم تسیز طیحم یلم قودنص همانساسا .ددرگیم نیمأت یجراخ و یلخاد یتلودریغ

تیریدم نامزاس و یئاراد و يداصتقا روما ترازو ،تسیز طیحم تظافح نامزاس

.دیسر دهاوخ ناریزو تأیه بیوصتهب و هیهت روشک يزیرهمانربو

تلود تیکلامتیبثت و ییاهن فیلکت نییعت روظنم هب تسا فظوم يزرواشک داهج ترازو - ج

يزیمم تایلمعمامتا هب تبسن مراهچ همانرب نایاپ ات یتلود و یلم عبانم ياههصرع رب

و دانسا تبثنامزاس .دنک مادقا صاخشا و تاینثتسم زا یتلود و یلم عبانم کیکفت و

ناونعهبار یتلود و یلم عبانم یضارا ياههشقن ،دانسا رودص ات دیاب روشک كالما

.دهد رارق لمع كالم ار اهنآ و هتفریذپ یمسر دانسا

- 69 هدام

یعیبطعبانم زا يرادربهرهب و هعسوت ،حالصا ،ءایحا ،ظفح همانرب تسا فلکم تلود

:دراذگب ءارجا دروم هب و میظنت ریز ياهتیولوا هب هجوتاب ار هدنوشدیدجت

هبمراهچ همانرب نایاپ ات لامش نانیشن لگنج یهدناماس و لگنج زا ماد جورخ - فلا

.1383 لاس نایاپ رد نانیشنلگنج و ماد هدنامیقاب )%70( دصرد داتفه نازیم

نینچمهو عترم و ماد نیب لداعت تهج عتارم زا دازام ماد )%50( دصرد هاجنپ شهاک - ب

.هطوبرم ياهارچ هناورپ حالصا و وغل

،ارجا تسد ردياهدس ياههزوح حطس )%20( دصرد تسیب رد يرادزیخبآ تایلمع يارجا - ج

.قطانم ریاس ياههزوح )%10( دصرد هد و هدش مامت

و بوچتادراو هفرعت فذح ،راتکه رازه دصکی لقادح نازیم هب بوچ تعارز هعسوت - د

.بوچ قاچاق اب هزرابم دیدشت

نینچمه .راتکهرازه دصناپ لقادح نازیم هب تشاک تسد ياهلگنج و زبس ياضف هعسوت - ـه

نویلیممین و کی لقادح نازیم هب ازنابایب ینارحب ياهنوناک لرتنک تایلمع يارجا

.راتکه

و يزرواشکیضارا ریاس و یئاتسور ،يرهش ياههزوح رد بالیس شخپ تایلمع يارجا - و

لیدبت،رجشم عتارم داجیا روظنم هب راتکه نویلیم مین و کی نازیم هب یعیبط عبانم

.اهناوخبآ هیذغت و یعارز هب ینابایب یضارا

و نامعجیلخ ،نارابسرا ،سرگاز ،لامش( روشک ياهلگنج رد یتظافح لماک ششوپ - ز

.)یناروت - یناریا

.نایئاتسور و نانیشنلگنج ،ریاشع هب یناسرتخوس لماک ششوپ - ح

هب عتارمو اهلگنج زا تظافح رد یلحم جیسب و یئاتسور ياهاروش تکراشم شرتسگ - ط

.یتایلمع حطس زا )%15( دصرد هدزناپ نازیم

تروص لگنجظفح تایرورض و کیژولوکا لیدعت ساسارب ًافرص لگنج زا يرادربهرهب - ي

نامزاسيراکمه اب يزرواشک داهج ترازو طسوت دنب نیا یئارجا هماننیئآ .دریگیم

.دیسر دهاوخ ناریزو تأیه بیوصت هب و هیهت تسیز طیحم تظافح
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- 70 هدام

میظنتو یعیبط عبانم يرادیاپ روظنم هب مراهچ همانرب لوا لاس زا تسا فلکم تلود

هکدیامن ذاختا یبیترت )ریاشع ماد( اهماد یکیتنژ ریاخذ ظفح و عتارم يارچ تیریدم

نیمهرد و دریگ ماجنا قحيذ ریاشع قیرطزا عتارم تیریدم و يرادعترم ياهحرط يارجا

حرطبوچراچ رد هدنچوک ياهراوناخ هب ریاشع ورملق دعتسم یضارا يراذگاو اتسار

.دریگ تروص اهنآ قوقح ظفح اب ریاشع ناکسا یهدناماس

تیریدمنامزاس و يزرواشک داهج ترازو كرتشم داهنشیپ اب هدام نیا یئارجا هماننیئآ

ناریزو تأیهبیوصت هب نوناق نیا غالبا زا سپ هام شش فرظ رثکادح روشک يزیرهمانرب و

.دیسر دهاوخ

- 71 هدام

یعامتجا ،يداصتقا هعسوت موس همانرب نوناق« )104( هدام )ج( دنب و )105( هدام

همانربهرود يارب »نآ ياههیحالصا و 1379.1.17 بوصم ناریا یمالسا يروهمج یگنهرفو

.ددرگیم ذیفنت )1384-1388( مراهچ

ياهقطنم نزاوت و نیمزرس شیامآ - مشش لصف

- 72 هدام

فدهاب ،نیمزرس هنهپ رد اهتیلاعف و تیعمج بسانتم عیزوت روظنم هب تسا فلکم تلود

،هدش ماجنا تاعلاطم زا هدافتسا اب ،روشک ياهتیزم و اهتیلباق زا دمآراک هدافتسا

هلحرم هب مراهچ همانرب يادتبا زا ار لیذ حوطس رب لمتشم نیمزرس شیامآ یلمدنس

:دروآردارجا

:لماش نالک حطس - فلا

طیارش لیلحتماظن یلک ياهتسایس بوچراچ رد ،روشک ییاضف هعسوت تدمدنلب زادنامشچ - 1

.نیمزرس ياهتیزم و اهتیدودحم ،تاناکما و یللملانیب و ياهقطنم

یئاتسورو يرهش ماظن و ناکسا يوگلا ،نیمزرس رد تیعمج عیزوت یلک ياهدربهار - 2

.روشک

زا تظافح«،»یعافد و یتینما« ظاحل هب هک ییاههصرع و قطانم صاخ ياهدربهار - 3

.دنشابیم هژیو تیعقوم ياراد »یگنهرف ثاریم و تسیز طیحم ،یعیبط عبانم

.طبترم يریوصت دانسا و یئایفارغج و یناکم تاعالطا هاگیاپ - 4

:لماش یشخب حطس - ب

يداصتقا فلتخمياهشخب یئاضف عیزوت و هعسوت تدمدنلب راگزاس و گنهامه ياهدربهار - 1

.نیمزرس ياهیگژیو اب قبطنم یگنهرف و یعامتجا -

.اهشخب ینیمزرس و ياهقطنم ياههیصوت و اهتسایس - 2

.شخب هعسوت رد رادتیولوا تایلمع و اهمادقا - 3

: لماش یناتسا حطس - ج

و ناتساهعسوت رد رادتیولوا و يروحم ياهشخب يواح ،اهناتسا هعسوت هیاپ هیرظن - 1

.یلم راک میسقت رد ناتسا ره شقن نییعت

.)ناتسا هعسوت رد هدمع زکارم و اهروحم( ناتسا هعسوت یئاضف نامزاس - 2

.ناتسا هعسوت رد رادتیولوا تایلمع و اهمادقا - 3

نیا مهدزیسلصف عوضوم ،ناتسا هعسوت یلم ياهدنس و شخب هعسوت یلم ياهدنس - هرصبت

کی ره ياهیگژیواب بسانتم و نیمزرس شیامآ یلم دنس ياهيریگتهج ساسارب ،نوناق
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رارق مراهچ همانربیئارجا تایلمع میظنت يانبم ناریزو تأیه بیوصت زا سپ و میظنت

میدقت و میظنت قوفدانسا ساسارب ار یتاونس ياههجدوب حیاول تسا فلکم تلود .دریگیم

.دیامن یمالسا ياروش سلجم

ار هژیو ياهحرطای و ناتسا ،شخب یلصا ياهيریگتهج هک يدربهار تسا يدنس یلم دنس

ياروش سلجم بیوصتهبدروم بسح و نییبت ،هعسوت هلاس تسیب زادنامشچ ققحت بوچراچ رد

.دسریم ناریزو تأیه ای و یمالسا

هعوضوم نیناوقریاس و یتاونس ياههجدوب تابوصم بوچراچ رد دانسا نیا ییارجا تایلمع

.دریذپیم تروص

- 73 هدام

هدنرادربرد هک ار يروشک تامیسقت عماج حرط همانرب لوا لاس فرظ تسا فظوم تلود

و دیدج یتامیسقتحوطس داجیا يارب دوجوم یتامیسقت ياهدحاو يرگنزاب رب رظان ياهصخاش

هب نارادناتسا شقنتیوقت و یلحم ناریدم هب رایتخا ضیوفت و زکرمت مدع يریگتهج اب

.دیامن میدقت یمالساياروش سلجم هب بیوصت تهج و هیهت تلود یلاع ناگدنیامن ناونع

.دریگتروص هدام نیا دافم تیاعر اب دیاب دیدج حوطس داجیا هنوگره

- 74 هدام

بسانتم دیدجياهیراذگهیامرس و ینارمع تایلمع يزاسگنهامه روظنم هب تسا فلکم تلود

بسانم لیلحت،يرگنهدنیآ نیزاوم تیاعر اب ،یللملانیب و یلم راذگ لاح رد طیارش اب

تاناکما ،یمالسا- یناریا تیوه یگنهرف راتخاس ،روشک یللملانیب و ياهقطنم تیعقوم

:دهد ماجنا ار لیذ ياهمادقا ،روشک ياهتصرف و اهتیلباق و

عجرم ناونع هب یلم يدبلاک و نیمزرس شیامآ یلم دانسا نداد رارق - فلا

ياهیریگمیمصت رد ،ياهقطنم - یشخب و ياهقطنم نیب ،یشخب نیب ياهیگنهامهیلصا

.یئارجا

یملع ،ياهقطنم،یناهج تالوحت اب بسانتم ،نیمزرس شیامآ یلم دنس ندومن ماگنه هب - ب

نالکو درخ حوطس لماعت و یناکم و ياهیاپ تاعالطا زا يریگهرهب اب و ینف و

و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت مجنپ همانرب هک ياهنوگهب ،یشخب و ياهقطنم

.ددرگ میظنت نیمزرس شیامآ یلم دنس اب يراگزاس رد ناریا یمالسا يروهمجیگنهرف

- 75 هدام

یئارجاياههاگتسد ریاس يراکمه اب تسا فلکم روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس

شقن ءاقترا ياتسار رد نیمزرس ياهتیزم و اهتیلباق زا يریگهرهب روظنم هب ،طبريذ

و اهدربهار ،یللملانیب داصتقا رد رثؤم لماعت و روشک یللملانیب هاگیاجو

هب ،مراهچ همانرب يادتبا زا ییارجا ياههمانرب بلاق رد ار لیذیشیامآ ياهتیولوا

:دروآرد ارجا هلحرم

يارب،نیمزرس فلتخم ياههصرع ياهیدنمناوت و تیعقوم زا بسانم يریگهرهب - فلا

هلمج زا فلتخم قرطزا ،یناهج داصتقا اب لاعف لماعت و يروانف و ملع هعسوت

و شقن نییعت نینچمه و یصصخت ،یتاقیقحت ،یملع يروانف ياهکراپ و زکارمنییعت

.يداصتقا هژیو و دازآ قطانمدرکلمع

ءاقتراو یلمارف شقن تیوقت تهج رد ،اهرهش نالک ناوت و تیلباق زا بسانم هدافتسا - ب

رد ارجا و يزیرهمانرب ،هعسوت تیریدم تیوقت قیرطزا ،روشک یللملانیب هاگیاج

فیاظو نامزمه لاقتنا و کی ره یللملانیب و یلمارف درکلمع هزوح نییعت ،اهرهشنیا

.اهرهش ریاس هب اهنآ ياهقطنمو یلم

صاخياهروحم يدنبتیولوا قیرطزا ،روشک یتیزنارت ياهتیلباق زا بسانم يریگهرهب - ج
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همانرب نیودت و روشک یبونج - یلامش و یبرغ - یقرش یطابترا ياهنالاد رد

.اهروحم نیا رب عقاو صاخ طاقن و اههکبش ،يدابمهعسوت

و دیدج ياهتیلاعف شریذپ يارب ،نیمزرس فلتخم ياههصرع يزاسهدامآ - د

زیهجت و هعسوت ،لیمکت قیرطزا ،هقطنمره تیلباق اب بسانتم یلغش ياهتصرفداجیا

.یئانبریزياههکبش

هعسوت رد یلمارف و یلم ياهیراذگهیامرس يراشتنا راثآ زا يریگهرهب - ـه

یشخبدنچ ياههمانرب هیهت قیرطزا ،)اهدس نوماریپ و اهتشد هژیو هب( ینوماریپقطانم

.اهتیلاعف و تیعمج رارقتسا یهدناماس و تیلاعف و تشیعم نیون ياههویششرتسگ و

،)یبونج سراپ يزاگ قطانم هژیو هب( زاگ و تفن ینغ عبانم زا يریگهرهب - و

و تیعمج رارقتسا دیدج یهدنامزاس و ربيژرنا عیانص و طبترم ياهتیلاعف هعسوترد

.نآ يانبمرب روشک یبونج هیشاح رداهتیلاعف

داصتقااب يزرم قطانم دنویپ و یلم ياهییارگمه تیوقت فده اب يزرم قطانم هعسوت - ز

.یلمارف و یلم

،روشک ییاتسورقطانم یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا ،یطیحم ياهتیلباق زا يریگهرهب - ح

هئارا ماظن یهدناماس،يداصتقا ياهتیلاعف هب یشخبعونت ،یناسنا عبانم هعسوت قیرطزا

شیازفا رب دیکأت اب ،یئاتسورهعسوت يزیرهمانرب ماظن حالصا و هدش يدنبحطس تامدخ

.نآ دنیآرف ندومن یلحم و یگنهامه

- 76 هدام

یگنهامه داجیا ياتسار رد تسا فظوم روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس

ققحت هک مراهچ همانرب نیماضم و فادها زا هتسد نآ ،یئارجا ياههاگتسد ياهتیلاعفنیب

هژیو ياههمانرب بلاق رد ار دشابیم ناتسا دنچ و شخب دنچ تکراشم مزلتسماهنآ

ره ینوناق فیاظو بوچراچرد ار یئارجا ياههاگتسد زا کی ره شقن و نیودت)یشخبارف(

و تایلمع دنفظوم یناتسا و یشخب یئارجا ياههاگتسد هیلک .دیامن صخشمهاگتسد

نییعت روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس طسوت هک ار اههمانرب هنوگنیاياهمادقا

.دنیامن ارجا و روظنم دوخ یئارجا همانربرد ،ددرگیم

- 77 هدام

ياهعسوت و ینارمع روما رد یگنهامه روظنم هب دوشیم هداد هزاجا تلود هب

داجیا و نیمزرس شیامآ هاگدید زا روشک يدنبهقطنم هب تبسن ،یناتسانیب

.دیامن مادقا یناتسا ارف حطس رد اهنآ فیاظو نییعت و هدننکگنهامهياهداهن

یگنهامه و روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس داهنشیپ اب هدامنیا یئارجا هماننیئآ

.دسریم ناریزو تأیه بیوصتهب وهیهت طبريذ ياههاگتسد

- 78 هدام

هنالاسهجدوب بلاق رد ،ناتسا ره نیعم هنازخ هب هدش زیراو ياهدمآرد زا ینیعم تبسن

ياهتبسن.دباییم صاصتخا ناتسا نامه )ياهیامرس و ياهنیزه( ناتسا هجدوب نیمأت هب

ناریزو تأیه طسوت روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس داهنشیپ هب روکذم

.ددرگیمنییعت

- 79 هدام

هدودحمزا نآ يدربراک جیاتن هک تلود فیاظو زا هتسد نآ و ینارمع ياههمانرب نیوانع

رابتعانیمأت یناتسا هجدوب بلاق رد تسیابیم و )یناتسا فیاظو( دشابن رتارف ناتسا

دهاوخناریزو تأیه بیوصتهب روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس داهنشیپ هب ،دوش
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.دیسر

- 80 هدام

اهدمآرد،هنالاس هجدوب میظنت ماگنه هب تسا فلکم روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس

و يزیرهمانرب ياروش طسوت هدش ینیبشیپ یناتسا ياهیئاراد يراذگاو و

و اهفیدر بلاق رد ار تسا هدش صخشم هجدوب نوناق رد نآ عمجرس هک ،اهناتساهعسوت

.دیامن غالبا ناتسا ره کیکفت هب و هدرک صخشم لقتسمنیوانع

- 81 هدام

ناتساهعسوت یلم دنس ساسارب ،اهناتسا هنالاس هجدوب ،مراهچ همانرب يادتبا زا - فلا

عبانم ریاس و اهدمآرد : لماش ناتسا هنالاس هجدوب .دیآیم رد ارجا هلحرم هب

کلمت و ياهنیزه تارابتعا عمجرس و یلم عبانم زا هتفای صاصتخا مهس،ناتسا

هجدوب دنس« تروص هب( و دشابیم روشک لک هجدوب نوناق رد ياهیامرسياهیئاراد

ناتسا هعسوت و يزیرهمانرب ياروش سیئر نیب و میظنت يدادرارق بلاقرد»ناتسا هنالاس

.ددرگیم هلدابم )روشک يزیرهمانرب و تیریدمنامزاس و

نامزاسو ناتسا هعسوت و يزیرهمانرب ياروش تادهعت هک »ناتسا هنالاس هجدوب دنس« -ب

،دنیامنیمصخشم ار ناتسا هعسوت همانرب يارجا يارب ،روشک يزیرهمانرب و تیریدم

ياهیئارادکلمت تارابتعا ،شخب ره فده ياهصخاش ،ناتسا یمک فادها رب لمتشم

.دشابیم ناتسا ياهنیزه تارابتعا و ياهیامرس

ياههاگتسدطسوت ،ددرگیم روشک لک ای و ناتسا دنچ :لماش نآ عفانم هک یلم ياهحرط - ج

.دش دهاوخ ارجا یلم یئارجا

ردار ناتسا هجدوب میظنت ماظن تسا فلکم روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس - د

بیوصتهبو هیهت نوناق نیا بیوصت زا هام شش تدم فرظ »ناتسا هعسوت یلم دنس« بوچراچ

.دناسرب ناریزو تأیه

- 82 هدام

هبار ریز يدمآرد مالقا ،ناتس ا هنیزه - دمآرد ماظن لماک يارجا رد تسا فلکم تلود

زیراو ناتسا نیعم هنازخ هب لک يرادهنازخ قیرطزا و لوصو یناتسا دمآرد ناونع

:دیامن هنیزه ،یناتسا ینارمع و يراج فیاظو يارجاردو

.)یتلود ياهتکرش رب تایلام يانثتساهب( میقتسم ياهتایلام هیلک - فلا

.يدورو قوقح يانثتسا هب تامدخ و اهالاک رب تایلام - ب

روشک ياهناتساهمه رد اهنآ لوصو هک تلود تیکلام زا لصاح ياهدمآرد زا هتسد نآ - ج

.دراد تیمومع

یناتسا ياههاگتسدطسوت و دوشیم هضرع اهناتسا رد هک تامدخ زا لصاح ياهدمآرد - د

يروهمج يرتسگدادیئاضق تامدخ و لافنا زا یشان دمآرد يانثتسا هب ،ددرگیم لوصو

.یمالسا

هب دوشیم لوصو اهناتسا رد هک تاراسخ و مئارج زا لصاح ياهدمآرد - ـه

.ردخم داوم و قاچاق اب هزرابم مئارج زا یشان دمآردءانثتسا

- 83 هدام

یعامتجا ،يداصتقا هعسوت موس همانرب نوناق« )181( و )77( ،)71( ،)70( داوم

همانربهرود يارب »نآ ياههیحالصا و 1379.1.17 بوصم ناریا یمالسا يروهمج یگنهرفو

ذیفنت )1384-1388(ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت مراهچ

.ددرگیم

حياول و اه حرط - اهشهوژپ زکرم https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/94202

42 of 75 1/16/2023, 10:50 AM



یعامتجا تلادع و یناسنا تینما ،تمالس هعسوت - موس شخب

یگدنز تیفیک دوبهب و تمالس ءاقترا - متفه لصف

- 84 هدام

نیا یگنهامهو یبایشزرا ،يراذگتسایس ،تیریدم ندرک هنیداهن روظنم هب تسا فظوم تلود

شهاکو ییاذغ بولطم دبس نیمأت ،روشک رد هیذغت و اذغ تینما :هلمج زا ورملق

ارلیذ ياهمادقا ،روشک رد یناگمه تمالس شرتسگ و هیذغت ءوس زا یشان ياهیرامیب

:دروآ لمعهب

و »هیذغتو اذغ ياروش« ماغدا اب »یئاذغ تینما و تمالس یلاع ياروش« لیکشت - فلا

.ینوناق لحارم یط زا سپ »تمالس یلاع ياروش«

ياهیذغتداوس و گنهرف ءاقترا روظنم هب مزال یشزومآ ياههمانرب يارجا و هیهت« - ب

.هعماج

و نیودترد دنفلکم یئارجا ياههاگتسد و ناریا یمالسا يروهمج يامیس و ادص نامزاس

زا و يراکمهیکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو اب هدش دای عماج همانرب يارجا

.دنیامن يراددوخ یتمالس هب رضم ياهالاک غیلبت

،دیلوت يارب مزال ياهنارای و یکناب تالیهست ،يرابتعا عبانم صیصخت - ج

صاصتخا و یئاذغ بولطم دبس هب یبایتسد تهجرد ،یئاذغ داوم فرصم و عیزوت،نیمأت

ییاذغ هدعو نایم بلاق رد ملاس ياذغ جیورت يارب كرادت و عورش يارب مزالعبانم

.دنمزاین راشقا يارب ییاذغ کمک نینچمه ونازومآشناد

: ياههمانرب يارجا و هیهت - د

.اذغ ینمیا - 1

.فرصم هب دیلوت زا ییاذغ داوم تاعیاض شهاک - 2

- 85 هدام

تمالس ءاقتراو ظفح هحیال ،نوناق نیا بیوصت زا سپ هام شش تدم فرظ تسا فظوم تلود

تهج و هیهت لیذتاکن رب لمتشم ار یتمالس هدننکدیدهت تارطاخم شهاک و هعماج داحآ

:دنک هئارا یمالسا ياروش سلجم هب بیوصت

و اههداجزیخهثداح ياهروحم و طاقن یئاسانش قیرطزا ،لقن و لمح ثداوح شهاک -

همانربنایاپ ات )%50( دصرد هاجنپ نازیم هب روکذم طاقن شهاک و یتالصاوم ياههار

.مراهچ

.یگدننار و ییامنهار تاررقم و ینمیا لوصا تیاعر رب دیکأت -

شهاک و روشکیناتسرامیب و یناتسرامیب شیپ یکشزپ ياهتیروف هکبش لیمکت و یهدناماس -

همانرب نایاپات )%50( دصرد هاجنپ نازیم هب لقن و لمح ثداوح زا یشان ریم و گرم

.مراهچ

ویناسنا یسدنهم ياهدرادناتسا لامعا و يروتوم هیلقن طئاسو ینمیا حرط ءاقترا -

.مزال ینمیا

تالوصحم،كاخ ،بآ ،اوه ياههدنیالآ ،راک طیحم رد یتمالس هدننکدیدهت تارطاخم شهاک -

و یناربج مئارجو ضراوع لوصو و نییعت هوحن و نازیم ،قیداصم فیرعت و یماد و يزرواشک

.هلصاح عبانم فرصم یگنوگچ

حياول و اه حرط - اهشهوژپ زکرم https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/94202

43 of 75 1/16/2023, 10:50 AM



- 86 هدام

لوا لاسنایاپ ات دنفلکم طبريذ ياههاگتسد و یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو

مزال تامادقا،ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت مراهچ همانرب

زدیا يرامیب نامردو يریگشیپ ،دایتعا یعامتجا و يدرف ياهنایز و تارطخ شهاک تهج ار

.دراد لومعم یناور ياهیرامیب راب شهاک زین و

- 87 هدام

رثؤم روضحيارب يزاسهنیمز روظنم هب تسا فظوم یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو

یکشزپ و تمالسياهزاین عفر زکرم هب ناریا یمالسا يروهمج لیدبت و یناهج ياهرازاب رد

،اهیئاناوت یفرعم صوصخردار مزال تالیهست ،يراجت يدربهار ياهتسایس بوچراچرد ،هقطنم

ياههدروآرف و تازیهجت ،تادیلوتو یکشزپ شزومآ و تمالس تامدخ یبایرازاب و هضرع

تادیلوت و تامدخ تارداص زا لصاحزرا رادقم هک يوحن هب ،دیامن هئارا یئوراد و یکشزپ

ینایاپ لاس نایاپ رد ،نامرد و تشادهب شخبيزرا فراصم )%30( دصرد یس لداعم روبزم

.دشاب مراهچ همانرب

- 88 هدام

تامدخ تیفیکرمتسم ءاقترا روظنم هب تسا فظوم یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو

تاناکما زا هنیهبهدافتسا و يروهرهب شیازفا ،ینیلاب تامدخ درکلمع یلاعت و تمالس

:دهد ماجنا ار لیذ ياهمادقا ،روشک ینامرد و یتشادهب

حالصا وتامدخ تیفیک دوبهب ياهصخاش و اهدرادناتسا یبایشزرا و تراظن ،نیودت - فلا

.ینیلاب درکلمع ياقترا يوگلا ساسارب اهناتسرامیب يدنبهبتر

راتخاسو اهدنیآرف حالصا قیرطزا ،ینامرد ،یتشادهب ياهدحاو ندومن رادميرتشم - ب

يزیرهجدوب،درکلمع رب ینتبم تخادرپ ،يرادباسح ماظن حالصا هلمجزا( يداصتقا تیریدم

.)یتایلمع

ای و یئانماتأیهتروص هب ،یکشزپ مولع ياههاگشناد يداهنشیپ ياهناتسرامیب هرادا - ج

هب یلام - يراداو یناسنا يورین يریگراکهب و بذج ،تیریدم تارایتخا ضیوفت و یتکرش

.بوصم ياههفرعت بوچراچ رد اهنآ

يرابتعاياهصخاش لامعا و یشزومآریغ و یشزومآ ياهتخت رظنزا اهناتسرامیب کیکفت - د

.نآ ساسارب یناسنا يورین و

.یناریا نادنورهش تمالس تاعالطا عماج ماظن رارقتسا و یحارط - ـه

- 89 هدام

هب مدرمهنالداع یسرتسد روظنم هب تسا فلکم یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو

،روشکفلتخم طاقن رد اهزاین اب بسانتم نآ ندومن یقطنم و ینامرد ،یتشادهب تامدخ

يدنبحطسرب ینتبم ار روشک ینامرد ،یتشادهب تامدخ درادناتسا لقادح هئارا ماظن

ینامردو یکشزپ ياهتیفرظ رد رییغت ای زیهجت و هعسوت ،داجیا .دیامن یحارط تامدخ

تامدخ يدنبحطساب قباطم ،تامدخ هئارا تهج یناسنا يورین صاصتخا نینچمه و روشک

طسوت ینامرد و یتشادهبياهدحاو هعسوت و داجیا ،ثادحا .دش دهاوخ ماجنا روشک ینامرد

ترازو دییأت ابً افرص،حلسم ياهورین و نوناق نیا )160( هدام عوضوم ياههاگتسد

.دوب دهاوخ ریذپناکماناریزو تأیه بیوصت و یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب

لمع طبريذ یصاصتخاتاررقم قبط )H.S.E( راک طیحم ینمیا و تمالس ياهدحاو صوصخرد

.دش دهاوخ

يراذگهیامرس قیرط زا هک ینامرد یتشادهب تامدخ لماش هدام نیا دافم - هرصبت

.دشابیمن ،ددرگیم ماجنا یصوصخ شخب هراداو
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- 90 هدام

ینامردو یتشادهب تامدخ هب مدرم هنالداع یسرتسد رد یعیزوت تلادع ءاقترا روظنم هب

ینامردو یتشادهب ياههنیزه زا ریذپبیسآ و دمآردمک ياهراوناخ مهس شهاک تهجرد و

صخاش«هک دریگ تروص يوحن هب دیاب ینامرد و یتشادهب تاناکما و عبانم عیزوت ،اهنآ

ياههنیزهزا مدرم مهس و دبای ءاقترا )%90( دصرد دون هب »مدرم یلام هنالداع تکراشم

زا ریذپبیسآياهراوناخ نازیم و دباین شیازفا )%30( دصرد یس زا رثکادح تمالس

و نامرد ،تشادهبترازو .دبای شهاک )%1( دصرد کی هب تمالس لمحت لباقریغ ياههنیزه

هماننیئآ روشک يزیرهمانربو تیریدم نامزاس تکراشم اب تسا فلکم یکشزپ شزومآ

روکذم فادها ققحت يارب نامردوتشادهب عبانم نیمأت رد مدرم مهس ندومن لداعتم یگنوگچ

هئارا ناریزو تأیه هب بیوصت ياربو هیهت نوناق نیا بیوصت زا سپ هام شش تدم فرظ ار

.دیامن

- 91 هدام

ماظنهعسوت و تیوقت و روشک رد تمالس تامدخ هئارا ماظن شخبرثا شیازفا روظنم هب

:دش دهاوخ ماجنا لیذ ياهمادقا ،ینامرد تامدخ همیب

ياروشتاررقم و نیناوق تیاعر اب ًافرص يراجتریغ و يراجت همیب ياهتکرش هیلک - فلا

.دنشابیم لمکم و هیاپ همیب تامدخ هئارا هب زاجم ینامرد تامدخ همیب یلاع

رارقتساتهج مزال تادیهمت ینامرد تامدخ همیب یلاع ياروش مراهچ همانرب نایاپ ات - ب

.دیامن مهارف ار عاجرا ماظن و هداوناخ یکشزپ تیروحم اب تمالس همیب

هیاپ همیبتامدخ ،ینامرد یتشادهب تامدخ زا يدنمهرهب رد تلادع میمعت روظنمهب - ج

.دوشیم ارجا و فیرعت يرهش قطانم لداعم ،يریاشع نایئاتسور ینامرد

و ثداوحششوپ يارب همانهمیب ندوب اراد هب فظوم روشک میقم یجراخ عابتا هیلک - د

.دنشابیم ناریا رد تماقا تدم رد یلامتحا ياهیرامیب

لوط رد یتاونس ياههجدوب رد ینامرد تامدخ ياههمیب رابتعا نیمأت - ـه

.دسریم تلود تأیه بیوصت هب هنالاس هک دوب دهاوخ یعقاو هنارس ساسارب مراهچهمانرب

یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو طسوت هدام نیا یئارجا هماننیئآ - و

.دیسر دهاوخ ناریزو تأیه بیوصت هب و هیهت نوناق نیا بیوصت زا هام هس تدم فرظ

- 92 هدام

طرش و دیق نودبو يروف نامرد هب تبسن تسا فلکم یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو

.دنک مادقا ینامردو یتشادهب تامدخ زکارم رد ،یگدننار حناوس و ثداوح نیمودصم

صخشهمیب قح )%10( دصرد هد ،قوف تامدخ هئارا يارب مزال عبانم نیمأت روظنم هب

یصاصتخا ياهدمآردباسح هب و لوصو يراجت همیب ياهتکرش طسوت دازام و نیشنرس ،ثلاث

ياههنیزه و ددرگیمزیراو لک يرادهنازخ دزن یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو

باسح نیا هب هدش زیراوهوجو لحم زا یگدننار و ياهداج ،یکیفارت نامودصم هیلک نامرد

زا کی ره درکلمع ساساربعبانم نیا عیزوت .دش دهاوخ تخادرپ دوجوم عبانم ریاس و

راب کی هام شش ره ،یکشزپ شزومآو نامرد ،تشادهب ترازو طسوت هیاپ رگهمیب ياهنامزاس

.تفرگ دهاوخ تروص

- 93 هدام

،تشادهبترازو طسوت هلاس همه زاجم ياهوراد تسرهف وراد رازاب میظنت روظنم هب - فلا

قوف تسرهفزا جراخ وراد زیوجت و هضرع ،دورو .دوشیم مالعا یکشزپ شزومآ و نامرد

.تسا عونمم
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،تشادهبترازو طسوت اهنآ تسرهف هک ياهخسنریغ ياهوراد يانثتساهب( وراد هضرع - ب

عونمم اههناخورادزا جراخ یئاهن هدننکفرصم هب )دوشیم مالعا یکشزپ شزومآ و نامرد

.تسا

ابدنفظوم وراد هدننکدیلوت ياههناخراک هیلک ،يدیلوت ياهوراد نیمضت روظنم هب - ج

دوختادیلوت تیفیک لرتنک هب تبسن طبريذ نیصصختم يریگراکهب و تیفیک لرتنک داجیا

اب دوشیم هداد هزاجا طبريذ ياههناخراک هب روظنم نیا هب .دنیامن مادقا

عوضوم دمآرد )%50( دصرد هاجنپ زا یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازویگنهامه

هعماج يزومآون و يزومآزاب موزل نوناق )5( هدام )2( هرصبت )2( دنب حالصانوناق

.دننک هدافتسا هنالاس ياههجدوب بلاق رد 1371.6.15 بوصمیکشزپ

- 94 هدام

یمالسايروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت موس همانرب نوناق« )194( هدام

ذیفنت )1384-1388(مراهچ همانرب هرود يارب »نآ ياههیحالصا و 1379.1.17 بوصم ناریا

.ددرگیم

یعامتجا تلادع و یناسنا تینما ءاقترا - متشه لصف

- 95 هدام

یعامتجاياهیرباربان شهاک ،یعامتجا تابث و تلادع رارقتسا روظنم هب تسا فلکم تلود

شهاک زینو روشک رد دمآرد هنالداع عیزوت و يدمآرد ياهکهد هلصاف شهاک ،يداصتقا و

نیمأتعبانم دنمفده و دمآراک صیصخت قیرطزا ،ارقف يزاسدنمناوت و تیمورحم و رقف

ار یعامتجا تلادع و ییادزرقف عماج ياههمانرب ،یتخادرپ ياهنارای و یعامتجا

نیا بیوصت زا سپ هام شش تدم فرظ و دراذگب ارجا هب و هیهت لیذ ياهروحماب

مادقا لیذ ياهتسایس ققحت يارب حیاول هیهت نینچمه و تاررقم يرگنزاب هب تبسن،نوناق

:دیامن

يریگارف - تیعماج داعبا رد ،یعامتجا نیمأت عماج ماظن قیمعت و شرتسگ - فلا

.یشخبرثاو

.اهدمآرد هنالداع عیزوت زاب فده اب ،یتایلام ياهتسایس لامعا - ب

تامدخماظن یهدناماس و بسانتم يزاسدنمناوت ياههمانرب نییبت و رقف طخ نییعت - ج

،یعامتجانیمأت ماظن و قلطم رقف طخ ریز تیعمج لماک ششوپ يارب ،یعامتجا ياهتیامح

راثآ رمتسمتبث و يریگیپ و یبسن رقف طخ و قلطم رقف طخ نیب تیعمج ششوپ يارب

نازیم نینچمه،رقف طخ ریز تیعمج ،رقف طخ تیعضو رب یعامتجا و يداصتقا ياههمانرب

یعامتجا ،يداصتقاياههمانرب راثآ ناربج و رقف فاکش و يدمآرد نیئاپ کهد هس دمآرد

.نانآ دیرخ تردق شیازفا قیرطزا يدمآرد نیئاپ کهد هس هب

همانربمود لاس نایاپ ات رثکادح ار قلطم رقف طخ ریز ياهراوناخ هیلک تسا فظوم تلود

تحتو یئاسانش یعامتجا نیمأت ماظن یلوتم ياهداهن و اههاگتسد طسوت لماک تروص هب

.دهد رارق ششوپ

شزومآیعامتجا ياهتکراشم بلج يزاسدنمناوت ،لاغتشا هژیو ياههمانرب یحارط - د

رد يدمآردنیئاپ کهد هس ياهتیعمج يارب هژیو هب ،یگدنز ياهتراهم و یلغش ياهتراهم

.روشک

و ییادزرقفياههمانرب رد ،هیریخ تاسسؤم و یتلودریغ ياهداهن تکراشم ءاقترا - ـه

روشک قطانم هیلک رد ،رقف طخ ریز ياههداوناخ و میتی ناکدوک یئاسانش

يارب يداصتقا و یگنهرف ،یعامتجا ياهتیامح لامعا و ياهقطنم ياهتیریدمطسوت

.یعامتجا نیمأت ماظن رد لوؤسم ياهداهن و اههاگتسد و نانآ طسوت هدشدایدارفا
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تامدخنیمضت و ییاذغ بولطم دبس ياتسار رد یفاک و ملاس ياذغ نیمأت ناکما - و

نانیمطا لوصحنینچمه ،تمیق نازرا نکسم نیمأت و ناگیار یشخبناوت و ینامرد ،یتشادهب

ياهراوناخ يارب ناگیاریمومع شزومآ ششوپ تحت لاس هدجه زا رتمک تیعمج نتفرگ رارق زا

.اههنارای عبانم دمآراکصیصخت و یئاج هباج قیرطزا ،يدمآرد نیئاپ کهد هس رد عقاو

قوقح زاعافد يارب ،يراکددم و یعامتجا ياههرواشم ،یقوقح ياهتیامح ندرک مهارف - ز

.ارقف یعامتجا و یگداوناخ ،يدرف

و هعسوت یساساياهزاین يوگلا ساسارب ،یلحم تکراشم و يزاسدنمناوت درکیور ذاختا - ح

يارب یشزیگنا ماظنقیرطزا ،یعامتجا تامدخ هئارا يارب یلحم عماوج طسوت زاین صیخشت

حوطس رد قوف دراوم لامعاقیرطزا - یلحم ياهتیفرظ اب بسانتم ،کچوک ینارمع ياههژورپ

.یمومع ياهتکراشم بلج اب و یلحم

داجیاریاشع و نایئاتسور دمآرد و يروهرهب شیازفا يارب مزال ياهشور یحارط - ط

درکیوراب تشادرب و تشاک لوصف زا جراخ ینامز ياههرود رد هژیو هب لاغتشا ياهتصرف

و یئاتسورلاغتشا هعسوت هنسحلاضرق قودنص زا تیامح اب ،ریاشع و نایئاتسور تکراشم

.نادنمزاین لاغتشا قودنص

- 96 هدام

همانربرد یعامتجا نیمأت عماج ماظن ینامزاس رارقتسا هب هجوت اب تسا فلکم تلود

تاـمدخ ،یتیعمجششوپ ؛ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت مراهچ

یمالسا يروهمجیساسا نوـناق )29( مهن و تسیب لصا رد رظن دروم یلام ياـهتیامح و

زا ،مدرم تکراشمزا لصاح ياهدمآرد و یمومع ياهدمآرد لحم زا نیناوق قبط ار ناریا

هب و شیازفا لیذ حرشهب و یجیردت تروص هب يدادما و یتیامح ،ياهمیب ياهتیلاعف قیرط

.دراذگب ارجا

و ریاشع و نایئاتسور هب صاخ هجوت اب یعامتجا ياههمیب ششوپ شیازفا - فلا

یعامتجا ياههمیب همانرب هک يوحن هب ،دناهدوبن ششوپ تحت نونکات هک يرهشنیلغاش

تلود بیوصت و هیهت زا سپ ریاشع و نایئاتسور و تلود تکراشم اب ،ریاشع ونایئاتسور

.دوش هتشاذگ ارجا هب ،مراهچ همانربمود لاس زا

.ینامرد تامدخ هیاپ یناگمه همیب زا یتیعمج )دصرددص( لماک ششوپ - ب

راوناختسرپرس نانز زا تیامح يارب )یتیامح ياهتیلاعف بلاق رد( صاخ همیب نیمأت - ج

.تسرپرسیب ناکدوک تیولوا اب تسرپرسیب دارفا و

و تاسسؤمششوپ تحت دارفا يزاسدنمناوت تهج یتیامح ياهتیلاعف ندومن دنمفده - د

.ياهمیب ششوپ هب دورو ياتسار رد یتیامح ياهداهن

يوحنهب ياهمیب ياهنامزاس هب تلود یهدب تخادرپزاب تهج مزال تادیهمت ذاختا - ـه

یعامتجا،يداصتقا هعسوت مراهچ همانرب نایاپ ات دیدج یهدب داجیا زا يریگولج نمض هک

.دشاب هدش هیوستياهمیب ياهنامزاس هب تلود یهدب لک ،ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و

تهجرد يراکیب يررقم زا هدافتسا هرود لوط شهاک يارب زاین دروم ریبادت ذاختا - و

لاس رد يراکیب همیب يررقم زارحا يارب زاین دروم هقباس شیازفا ،راک رازاب میظنت

.ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت مراهچ همانربلوا

و یگدنز هب دیما یتیعمج ياهصخاش يدوعص دنور و تارییغت هب هجوت اب - ز

یتابساحم ینابم رد یقطنم تاحالصا و یعامتجا ياهمیب ياهقودنص يرادیاپموزل

ياهمیب تابساحم بوچراهچ رد یناهج هبرجت زا هدافتسا اب تسا فظوم تلود،اهنآ

.دراد لومعم ار مزالتامادقا

زا شیب اهنآتمدخ رخآ لاس ود رد نارگراک هدش مالعا دزمتسد دشر خرن هک یتروص رد - ح

هکنآ ربطورشم ،دشابن راگزاس لبق ياهلاس اب و هدوب نارگراک دزمتسد یعیبط دشر خرن

هوالع یعامتجا نیمأت نامزاس ،دشابن یلغش ءاقترا لیلد هب دزمتسد شیازفا نیا
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یعقاو دزمتسد تبسن هب امرفراک و نارگراک مهس روسک نازیم توافتلاهبام تفایردرب

ساسارب هدراو تراسخ ،طبر يذ يامرفراک زا لبق ياهلاس هدش مالعا دزمتسدو

یمالسا ياروش سلجم هب بیوصت يارب و هیهت ناریزو تأیه طسوت هک دوب دهاوخياهحیال

.دوشیممیدقت

- 97 هدام

عماج حرطهیهت هب تبسن ،یعامتجا ياهبیسآ شهاک و يریگشیپ روظنم هب تسا فلکم تلود

لمتشم،ردخم داوم هب دایتعا زا يریگشیپ رب دیکأت اب،یعامتجا ياهبیسآ شهاک لرتنک

:دیامن مادقا لیذ ياهروحم رب

هداوناخ ناینبتیوقت ،یعامتجا يراکددم تامدخ شرتسگ ،ناور تشادهب حطس ياقترا - فلا

.بیسآ ضرعم رد ياههورگ و دارفا يزاسدنمناوت و

ياهشزراقیمعت ،یعامتجا دامتعا ،يراودیما ،یباداش ،طاشن هیحور شرتسگ و طسب - ب

.یعامتجا ياهراجنه و ینید

و اهرهشهیشاح و يرهش تفاب رد یعامتجا يازنارحب و زیخبیسآ طاقن ییاسانش - ج

یعامتجا هرواشم،يراکددم ،ینامرد - یتشادهب تامدخ ،یعامتجا ياهتیامح ندیشخب زکرمت

هناماس و یشخب نیبيراکمه دربهار لامعا اب ،هدشتیامح لاغتشا ياههمانرب و یقوقح و

.هدشدای قطانم رد یعامتجا ياهبیسآ تیریدم

هرودیسرد ياههمانرب حالصا :قیرط زا یعامتجا ياهبیسآ زورب زا هیلوا يریگشیپ - د

.یگدنز ياهتراهم ياقترا و یعامتجا ياهشزومآ ینیبشیپ و یمومع شزومآ

ياهنامزاستکراشم اب یعامتجا ياهبیسآ ضرعم رد دارفا هب عقوم هب یناسرتامدخ - ـه

.یتلودریغ

.هعماج هب اهنآ تشگزاب هنیمز ندومن مهارف و یعامتجا ناگدیدبیسآ یناوتزاب - و

:لیذ ياهروحم ساسارب نادرگناور و ردخم داوم اب هزرابم یلم حرط هیهت - ز

تاناکما یمامت زا هدافتسا اب نآ قاچاق و ردخم داوم هب دایتعا زا يریگشیپ -1

.یلم ياهیدنمناوتو

ياهتراهمشزومآ ،ینامرد راک ،رطخ و بیسآ شهاک يژتارتسا ندادرارق تیولوا رد -2

زا يریگهرهب و ناداتعم رادمعامتجا نامرد ،ینامردناور ،ملاس یگدنز

.یلمع ياهیزیر همانرب و اهمادقا رد یناهج تراجت و یملع ياههتفایریاس

.یتعنص و یئایمیش ياهوراد هب ردخم داوم فرصم يوگلا رییغت زا يریگولج -3

ردخم داوم هنامرجم ياهتیلاعف زا یشان دیاوع ریهطت هنوگره زا يریگولج -4

.اهنادرگناورو

لقن و لمح اب هلباقم يارب یلم ياهیدنمناوت و تاناکما مامت نتفرگراک هب -5

.روشک رسارس رد نآ شورف و هضرع نینچمه و ردخم داوم تیزنارتو

.دایتعا اب هزرابم و يریگشیپ رما رد یتلودریغ ياهنامزاس و مدرم شقن تیوقت -6

داتفه لقادحششوپ اب نمزم یناور نارامیب یشخبناوت و یهدناماس حرط يارجا موادت - ح

.همانرب نایاپ رد فده تیعمج )%75( دصرد جنپ و

دصرد جنپ وتسیب لقادح ششوپ اب نادنملاس یشخبناوت و یهدناماس حرط يارجا موادت - ط

.فده تیعمج )25%(

يراکمه اب راوناختسرپرس و تسرپرسدوخ نانز يزاسدنمناوت عماج حرط نیودت و هیهت - ي

رد ناریزو تأیه ردنآ بیوصت و یتلودریغ ياهلکشت و طبريذ ياهداهن و اهنامزاس ریاس

.همانرب لوا لاس تسخن ههام شش

و یتسیزهبهصرع رد هنابلطواد تامدخ و یمدرم ياهتکراشم هعسوت و یهدناماس - ك

درکیوراب یتلودریغ و هیریخ تاسسؤم زا تیامح يارب مزال تامادقا و يزیرهمانرب

.تیلاعف دوبهب
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هداوناختسرپرس نانز و تسرپرسیب و دنمزاین ياههداوناخ هنایهام يرمتسم شیازفا - ل

لاس رد دزمتسدو قوقح لقادح )%40( دصرد لهچ يانبم رب یتیامح ياههاگتسد ششوپ تحت

.همانرب لوا

- 98 هدام

و یمومعيدنمتیاضر ياقترا ،یعامتجا هیامرس ياقترا و ظفح روظنم هب تسا فلکم تلود

:دهد ماجنا ار لیذ ياهمادقا مراهچ همانرب لوا لاس یط ،یندم ياهداهن شرتسگ

.روشک یعامتجا هیامرس یبایزرا و شجنس ياهراک و زاس هیهت - فلا

.نآ ربراذگریثأت لماوع و للع ياصحا و روشک یعامتجا هیامرس هنالاس شرازگ هئارا - ب

،یمومع دامتعازا معا یعامتجا هیامرس شیازفا تهج مزال ییارجا ياهراکوزاس بیوصت - ج

.یعامتجا و يدرف نادجو و ییارگنوناق ،یعامتجا قافو

درکلمعرثا رد نآ تارییغت راشتنا و هنالاس تروص هب یمومع يدنمتیاضر یبایزرا - د

.تیمکاح یمومع

،یقوقحداعبا رد ،نانز قوقح زا تیامح و يزاسدنمناوت عماج حرط بیوصت و نیودت - ـه

.طبريذ عجارم رد نآ يارجا و يداصتقا ،یعامتجا

ياهاروشو یتلودریغ ياهداهن ،اهنامزاس ،مدرم تراظن و تکراشم عماج حرط نیودت - و

،یندم ياهداهنیفیک و یمک شرتسگ ناکما ندرکمهارف و روشک رادیاپ هعسوت رد یمالسا

.یقیوشت ياهتسایس لامعا اب

- 99 هدام

دنس يارجاو نیودت هب تبسن ،نوناق نیا بیوصت زا هام شش تدم فرظ تسا فظوم تلود

وناگدازآ ،نازابناج ،ادهش مظعم هداوناخ( نارگراثیا هب یناسرتامدخ يدربهار

نکسم ،لاغتشا تیعضو دوبهب و يزاسدنمناوت درکیور اب ،)نانآ هداوناخ

،یگنهرف و یشزومآ تیعضو دوبهب و یتشیعم ،ینامرد ،یعامتجا حطس ياقترا،تمیقنازرا

ار دنس يارجا نسح رب تراظن راکوزاس و هدومن مادقا نانآ یلغش تیعقوم تیبثتو ظفح

اهداهن یلخاد عبانم و تلود یمومع هجدوب لحم زا دنس یلام عبانم .دیامنینیبشیپ

ياطعا و مادختسا و بذج زا معا ییازلاغتشا ياههمانرب یمامت رد .دشدهاوخ نیمأت

رد مزال ياهتیامح تسا فظوم تلود و دنتسه تیولوا رد نارگراثیا ،تالیهستو تازایتما

.دیامن لامعا ار نانآ یلغش تیعقوم تیبثتو ظفح

- 100 هدام

و یلاعتو دشر ياههنیمز رارقتسا ،یناسنا قوقح ياقترا روظنم هب تسا فظوم تلود

،رگراثیا،ریذپتیلوؤسم ،لاعف یلسن تیبرت و هعماج رد یعامتجا و يدرف تینما ساسحا

و نواعت هیحور اب طابضنا ،يراکنادجو زا رادروخرب ،دنمتیاضر ،نمؤم

هب رختفم و ناریا ییافوکش و یمالسا ماظن و بالقنا هب دهعتم ،یعامتجايراگزاس

بیوصت هب و میظنت لیذ ياهروحم رب لمتشم ار »يدنورهش قوقح روشنم«،ندوبیناریا

:دناسربطبريذ عجارم

و نوناق هب مارتحا و مظن گنهرف دشر و يرادمنوناق یمومع شرورپ - فلا

.يدنورهشنیئآ

باختناو ندش باختنا قح رد ،يدازآ نیمضت و مدرم يارآ زا تنایص و يدازآ نیمأت - ب

.ندرک

نیمضتو تیامح و ینوناق ياهدنیآرف تمس هب یعامتجا ،یسایس ياهتیلاعف تیاده - ج

.ینوناق تاعامتجا و اهتیلاعف تینما

قوقحزا تنایص هنیمز رد یعامتجا ياهلکشت دشر يارب مزال تینما و يدازآ نیمأت - د
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.نانز و ناکدوک

و یعامتجا ياههورگ هب تبسن زیمآمارتحا و نیرفآتدحو میهافم جیورت - ـه

.یلم گنهرف رد فلتخمماوقا

.دارفا یصوصخ میرح زا تنایص و ظفح - و

.هعماج و مدرم رد یعامتجا تینما ساسحا ياقترا - ز

- 101 هدام

و راکهصرع دیدج نامتفگ ناونع هب ار هتسیاش راک هعسوت یلم همانرب تسا فظوم تلود

و يدازآ،اهتصرف يربارب ،سفن تزع نمضتم هک »ییارگهبناجهس« دربهار ساسارب ،هعسوت

و هیهت لیذ ياهروحم رب لمتشم و دشاب مزال تنایص اب هارمه ،راک يورین تینما

يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت مراهچ همانرب لوا لاس نایاپات

.دیامنب یمالسا ياوش سلجم میدقت ناریایمالسا

،راکطباور یندم ياهلکشت قح زا تیامح و اهنمجنا يدازآ( راک نیداینب قوقح - فلا

راک لباقم رد درم و نز يارب اهدزم يواست ،یعمجهتسد هرکاذم و یهدنامزاس قح

راک تیعونمم ،راک نس لقادح تیاعر ،هفرح و لاغتشا رد ضیعبت عنم ،شزرامه

.)تشیعم لقادح اب بسانتم دزم لقادح تیاعر،كدوک

ياقترا)راک طباور یندم ياهداهن( یعامتجا ياکرش و تلود یعامتجا يوگ و تفگ - ب

،یعامتجاياکرش شقن ،راک طباور و یتعنص طباور ياقترا ،یعامتجا و یناسنا هیامرس

هرواشم هبناجهسياروش لیکشت ،یعمجهتسد ياهنامیپ داقعنا ،یعمج ینزهناچ و تارکاذم

يوگ و تفگ جیورت،يراتخاس تاحالصا ،راک طباور رد هبناجهس ياهمزیناکم شرتسگ ،یلم

.راک طباور یندم ياهلکشت تیوقت و یعامتجا

هعسوت داجیا ،يراکیب همیب ،یعامتجا نیمأت( یعامتجا ياهتیامح شرتسگ - ج

راک رازاب نیلغاش زا یعامتجا ياهتیامح ،یناربج ياهراک و زاستیوقتو

نانز يزاسدنمناوت و نادرم و نانز يارب اهتصرف يربارب و نیلولعم یشخبناوت،یمسرریغ

.)بسانم یلغش ياهتصرف هب یبایتسدقیرط زا

.يرگراک یندم و یفنص قوقح يریگیپ قح - د

رییغت( راک طباور و یعامتجا نیمأت تاررقم و نیناوق يرگنزاب و حالصا - ـه

و رگراک ،تلود« هبناجهس راکوزاس ساسارب راک طباور و یعامتجا نیمأت نیناوقرد

.)راک رازاب رد رتشیب فاطعنا و لماعت روظنمهب »امرفراک

ياهشزومآ،طسوتم و کچوک ياهدحاو رد لاغتشا يارب يزاستیفرظ( دلوم لاغتشا - و

ياهشزومآ،لاغتشا يریگتهج اب یشزومآ يزیرهمانرب ،لاغتشا هب فوطعم و رادفده

لماکیگتسبمه و طابترا ،راک رازاب تاعالطا لیلحت و هیزجت و يروآعمج ،ینیرفآراک

ياهفرحو ینف یتراهم ياهشزومآ هعسوت ،يراتخاس يراکیب عناوم عفر لاغتشا و شزومآ

.)راک رازاب زاین هب فوطعم

اهدرادناتسا اب یلم تاررقم و نیناوق قابطنا تهج رد تاررقم و نیناوق حالصا - ز

رد ضیعبت ياحما و راک یناهج تالوحت ،یلوسنک ،یللملانیب ياههمانهلواقمو

.لاغتشا و راک طباور هصرع رد هژیو هب یعامتجا ياههصرعهمه

.روشک زا جراخ هب راک يورین مازعا يارب مزال ریبادت ذاختا - ح

- 102 هدام

ياهتیلباقزا رثؤم هدافتسا درکیور اب ار ینواعت شخب هعسوت همانرب تسا فظوم تلود

مزال عبانمنیمأت ،اهدمآرد هنالداع عیزوت و یعامتجا تلادع رارقتسا رد ،ینواعت شخب

موس و لهچلصا )2( دنب يارجا ،کچوک ياههیامرس عیمجت قیرط زا ،اهیراذگهیامرس يارب

ياههاگنب يزاسدنمناوتو یتباقر تردق شیازفا ،ناریا یمالسا يروهمج یساسا نوناق )43(
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مدرم هماع تکراشم هعسوت و تیکلامشرتسگ ،یتلود ياهیدصت شهاک ،کچوک و طسوتم يداصتقا

سلجم میدقت 1383 لاس نایاپ ات و هیهتلیذ ياهروحم رب لمتشم يداصتقا ياهتیلاعف رد

.دیامن یمالسا ياروش

،راک يایوج دارفا ریاس و نالیصحتلاغراف ،نانز ،ناناوج يزاسدنمناوت - فلا

.ینواعت ياهدحاو تیلاعف يریگلکش تهج مزال یعامتجا تالماعت يرارقرب ياتساررد

.اهینواعت تیریدم دوبهب و هعسوت و يروهرهب ياقترا - ب

درومینوناق حیاول هئارا و شخب هعسوت یقوقح طیحم حالصا و نواعت گنهرف جیورت - ج

.زاین

یتلودشخب ياهیدصت شهاک و اهتیلاعف لاقتنا رد ،ینواعت شخب هب نداد تیولوا - د

.یتلودریغ شخب هب داصتقا

همانربیلک ياهتسایس )47( دنب بوچراچ رد ،ینواعت شخب تیلاعف هطیح هعسوت - ـه

دهاوخغالبا ًادعب هک ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت مراهچ

.دش

اهرازاب و نیون ياهیروانف ،تاناکما ،عبانم هب اهینواعت یبایتسد دنیآرف لیهست - و

.راک و بسک طیحم دوبهبو

.اهینواعت عاونا نیب یلام و يداصتقا ،ینف ياهدنویپ هعسوت و تاطابترا لیهست - ز

- 103 هدام

موس همانرب نوناق )51( یلا )48( داوم و )46( هدام )فلا( دنب ،)42( هدام

1379.1.17 بوصم ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقاهعسوت

یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت مراهچ همانرب هرود يارب نآ ياههیحالصاو

.ددرگیم ذیفنت )1384 - 1388( ناریا یمالسايروهمج

یناریا - یمالسا گنهرف و تیوه زا تنایص - مراهچ شخب

یگنهرف هعسوت - مهن لصف

- 104 هدام

و الاکتیفیک دوبهب ،لاغتشا شیازفا ،گنهرف داصتقا قنور روظنم هب تسا فلکم تلود

و یگنهرفتامدخ و تالوصحم هنالداع عیزوت ،دیدج عبانم قلخ ،يریذپتباقر ،تامدخ

یفاک ياهاضفنیمأت و رنه و گنهرف یناهج ياهرازاب هب دورو يارب بسانم رتسب داجیا

:دروآ لمع هب ار لیذ ياهمادقا ،یگنهرف تالوصحم هضرع يارب

يریذپتباقر تیوقت ،يراصحنا عناوم عفر يارب تاررقم و نیناوق حالصا - فلا

رد ياهفرح و یفنص ،یتلودریغ ياهداهن ،مدرم تکراشم طسب ياههنیمز يزاسمهارفو

.يرنه و یگنهرفروما

زا تیامحروظنم هب تنامض یتلودریغ ياهقودنص سیسأت يارب مزال ینوناق مادقا - ب

یشزرو و یتاعوبطم،یئامنیس ،يرنه و یگنهرف تامدخ و اهالاک تارداص و عیزوت ،دیلوت

.یللملانیب و یلم حطس رد

روظنم و یلمداصتقا رد رظن دروم ياهصخاش ساسارب ،گنهرف شخب مهس ءاقترا و ءاصحا - ج

رد هک یلمياهدرادناتسا هب یبایتسد يارب هجدوب حیاول رد هنالاس بسانتم دشر ندومن

.دسریم تلود بیوصت هب مراهچ همانرب لوا لاس

،یگنهرفياهاضف زا روشک فلتخم طاقن يدنمهرهب ياهدرادناتسا غالبا و بیوصت - د

ياههمانربلوصف یناتسا و یلم تارابتعا نیمأت و عیزوت و يرگشدرگ و یشزرو ،يرنه
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اهدرادناتساو اهصخاش هب ندیسر يارب مراهچ همانرب ياهلاس زا کی ره رد طبريذ

.دسریمناریزو تأیه بیوصت هب مراهچ همانرب لوا لاس رد هک یئاهصخاش ساسارب

،یگنهرفتالوصحم عیزوت و دیلوت دشر يارب مزال ياهانبریز و اهراتخاس هعسوت هب - ـه

.دیامن کمک تیولوا اب ینواعت و یصوصخ شخب طسوت یشزرو و يرنه

دروم تازیهجت و تالآنیشام ،هیلوا داوم دورو يارب هژیو تالیهست دیهمت - و

تالوصحم رودص و تادیلوت تیفیک دوبهب هب لین يارب گنهرف شخب عیانصزاین

.یناهج ياهسایقم رد یشزرو و يرنه،یگنهرف

نازومآشناد ،ناکدوک تیولوا اب گنهرف شخب ياهنارای ماظن یهدناماس - ز

هیلک يارب ،فرصم تمس هب دیلوت زا هنارای تخادرپ ماظن رییغت درکیور اب نایوجشنادو

.یگنهرف تالوصحم دیرخ و هعماجراشقا

راثآیصخش هزوم داجیا دصق هک ینارادهعومجم و نادنمرنه اب تکراشم ای تیامح - ح

هب یتلود ياهاضف زا هدافتسا : هلمجزا ،دنراد ار هناخباتک ای و شیوخ يرنه

،يزاسرهش و نکسم ترازو ،یمالسا داشرا و گنهرف ترازو يراکمه اب ،یناماتروص

.طبريذ یئارجا ياههاگتسد ریاس و اهیرادرهشهیلک

ياروش بوصمتاررقم بوچراچ رد هک یقوقح و یقیقح صاخشا زا مزال ياهتیامح ماجنا - ط

ياهطیحم رد یتاعوبطمو يرنه ،یگنهرف يزاجم ياهاضف هعسوت رد یگنهرف بالقنا یلاع

ییاپرب يارب مزالتالیهست ياطعا هژیو هب و دننکیم تیلاعف یتنرتنیا و ياهنایار

هب یملع و یخیرات،ینید ،یگنهرف تاعالطا يواح یناسرعالطا و ياهنایار ياههاگیاپ

داجیا نینچمه و مومع هدافتساتهج روشک ییارجا فلتخم ياهشخب طسوت یسراف طخ و نابز

و یتوص ياههمانرب تفایرد ياربناریا یمالسا يروهمج يامیس و ادص طسوت مزال طیارش

طباوض ساسارب ياهراوهام ياهلاناکو یلباک یناسرعالطا ياههکبش قیرط زا يریوصت

.ناریا یمالسا يروهمج يامیس و ادص نامزاس

داشرا و گنهرف ياههناخترازو یگنهامه اب هطوبرم یئارجا هماننیئآ

ناریا یمالسا يروهمج يامیس و ادص نامزاس و تاعالطا يروانف و تاطابترا،یمالسا

.دیسر دهاوخ ناریزو تأیهبیوصتهب

عوضومياههاگتسد تارابتعا زا)%0.5( دصرد مین ات دوشیم هداد هزاجا تلود هب - ي

،یگنهرفروما ماجنا يارب هطوبرم هاگتسد سیئر داهنشیپ اب ار نوناق نیا )160( هدام

دوخ نانکراکیمالسا فراعم و یقالخا لئاضف جیورت تهج یتاعوبطم و یئامنیس ،يرنه

.دیامن هنیزه

وتیریدم نامزاس و یمالسا داشرا و گنهرف ترازو طسوت دنب نیا یئارجا هماننیئآ

.دیسر دهاوخ ناریزو تأیه بیوصتهب و هیهت روشک يزیرهمانرب

یبیترت،يدنمهرهب ياهلقادح و یگنهرف ،یعامتجا ،یتیعمج ياهیگژیو اب بسانتم - ك

رخآ لاسات یمدرم عبانم و اهیرادرهش ،ینواعت و یصوصخ شخب يراکمه اب ات دیامن ذاختا

يرنهو یگنهرف ياهاضف داجیا هب تبسن ،اهناتسا زکارم و اهرهش هیلک رد مراهچ همانرب

و رصاعمياهرنه هزوم ،یئامنیس ياهسیدرپ ،رنه و گنهرف رالات ،يزکرم هناخباتک : لماش

.دروآ لمعهبار مزال ياهینیبشیپ ،يرنه و یگنهرف ياههاگشیامن يرازگرب یمئاد زکرم

شخبمامتهمین يرنه و یگنهرف زکارم لیمکت هنیزه )%50( دصرد هاجنپ ات رثکادح - ل

ساساربتسا يرورض یمومع هدافتسا يارب اهنآ زا يرادربهرهب و لیمکت هک ار یتلودریغ

زکارم هنوگنیايربراک رییغت تروصرد .دیامن نیمأت کمک تروص هب تلود بوصم هماننیئآ

.ددرگ درتسم زورتمیق هب هدش تخادرپ یتلود هوجو دیاب یصوصخ هب یمومع هدافتسا زا

،یگنهرفياهاضف و تاناکما دنفظوم نوناق نیا )160( هدام عوضوم ياههاگتسد هیلک - م

قبط یشزروو يرنه ،یگنهرف ياههمانرب يارجا يارب ار دوخ هب قلعتم یشزرو و يرنه

.دنهدرارق نایضاقتم رایتخارد دسریم ناریزوتأیه بیوصتهب هک ياهماننییآ
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- 105 هدام

هعسوت موس همانرب نوناق )162( هدام )فلا( دنب و )161( ،)156( داوم

ياههیحالصا و 1379.1.17 بوصم ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا،يداصتقا

ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت مراهچ همانرب هرود ياربنآ

.ددرگیم ذیفنت )1388-1384(

- 106 هدام

تیوهظفح زین و تیونعم گنهرف ،اهرواب ،اهشزرا قیمعت روظنم هب تسا فلکم تلود

ماجناار لیذ ياهمادقا ،ینآرق گنهرف هعسوت و ینید تفرعم يالتعا ،یناریا - یمالسا

:دهد

و مدرم فلتخم راشقا نایم رد یقالخا لئاضف و اهیهاگآ طسب - فلا

يایحا يارب بسانم طیارش و ملاس یگنهرف ياضف داجیا يارب مزال ياهمادقايزاسهنیمز

.نآ هب مامتها و رکنم زا یهن و فورعمهبرما هضیرف

،یگنهرفمجاهت اب هلباقم تهج رد یعمج طابترا و یلم ياههناسر ياهتیلاعف شرتسگ - ب

اب مراهچهمانرب یلک ياهتسایس ققحت و حیحص یناسرعالطا ،یمومع ياضف يزاسملاس

ناکماشیازفا و اههاگتسد درکلمع ياهشرازگ راشتنا بسانم ياههنیمز ندروآ مهارف

قیرطزا یلاعياهشزومآ و یجیورت ،ياهفرح - ینف ،یمومع ياهشزومآ هب هعماج یسرتسد

.ناریا یمالسا يروهمج يامیس و ادص ياههکبش

هعسوتو ینید تفرعم يالتعا هنیمز رد يداینب و يدربهار ياهشهوژپ زا تیامح - ج

.ینآرق ياهتیلاعف

.زامن گنهرف هعسوت و جیورت عماج حرط هیهت - د

و یمالساتاغیلبت ياهنامزاس طسوت دجاسم و یبهذم ياهاضف شرتسگ عماج حرط هیهت - ـه

.مراهچهمانرب لوا لاس نایاپ ات یگنهرف ثاریم نامزاس يراکمه اب هیریخ روما و فاقوا

.يزومآنآرق تضهن موادت - و

یحارطو مورحم قطانم ًاصوصخ ،روشک رد نید هزوح رد یناوخباتک مهس تیوقت - ز

.یبهذم نکاما ریاس و دجاسم رد نید هزوح هناخباتک

.هیریخ روما و فقو گنهرف شرتسگ درکیور اب ،عماج حرط هیهت - ح

.ینید تاغیلبت هصرع رد نیون ياهرازبا و اهراکهار و اههویش يریگراکهب - ط

تهج ردینید نیغلبم هب يرورض ياهشزومآ هئارا و یجنسزاین ،يزیرهمانرب زا تیامح - ي

.ینید تاغیلبت تیفیک دوبهب

.تداهش و راثیا گنهرف جیورت حرط يارجا رارمتسا - ك

ياهراتخاسو طیحم رارقتسا ،یسرد بتک ياوتحم دوبهب ،ياهناسر تاغیلبت یهدناماس - ل

ساساربهداوناخ داهن تیوقت ،یناریا - یمالسا تیوه ءاقترا و ظفح تهج رد یقوقح

.یناریا هعماج يونعم ثاریم میلاعت

يارب یعامتجاحوطس هیلک رد یجیورت و یغیلبت ،یشزومآ ياههمانرب يارجا و نیودت - م

رد نآ تیاعر و نامزشزرا تخانش ،یعامتجا مظن و راک گنهرف قیمعت و شرتسگ ،شزومآ

.اهتیلاعف هیلک ماجنا

همانربلوا لاس نایاپ ات رثکادح ،بهاذم ییارگمه يارجا و هعلاطم عماج حرط هیهت - ن

.روشکرد یمالسا فلتخم بهاذم و اههقرف نایم رتشیب ییارگمه تیوقت يارب مراهچ

يارب مزالياهمادقا و يزیرهمانرب ،ینید گنهرف هصرع رد یمدرم ياهتکراشم هعسوت - س

زیهرپو اهتیلاعف تیفیک دوبهب درکیور اب ینید ياهلکشت و یبهذم ياهتأیه زا تیامح

.تافارحنا و تافارخزا

و یشزومآزکارم ریاس يارب هک یئاهتیفاعم و تالیهست یمامت زا هیملع ياههزوح - ع

.دوب دنهاوخ رادروخرب ،ددرگیم ای هدیدرگ نییعت یشهوژپ
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لئاسم هبیئوگخساپ و ماظن ینید ،يرظن ياهداینب صوصخرد شهوژپ ءاقترا روظنم هب - ف

رد تسا فظوممق هیملع هزوح یمالسا تاغیلبت رتفد ،ناریا یمالسا يروهمج رد هثدحتسم

نید هزوح یملعياهتیفرظ و تاناکما زا هدافتسا اب ار بسانم یهدناماس مراهچ همانرب

.دناسر ماجنا هب یشهوژپ

- 107 هدام

یمالسايروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت موس همانرب نوناق )163( هدام

،يداصتقاهعسوت مراهچ همانرب هرود يارب نآ ياههیحالصا و 1379.1.17 بوصم ناریا

.ددرگیم ذیفنت )1384-1388( ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا

- 108 هدام

یلمع هریسو یسایس و ینید هشیدنا نتشادهگن نایامن و هدنز روظنم هب تسا فظوم تلود

مامت ردیساسا رایعم کی ناونع هب نآ شقن ندرک هتسجرب و )هر( ینیمخ ماما ترضح

ریز ياهمادقا ،ماظن ناکرا هعومجم رد نآ يرست و اهيزیرهمانرب و اهیراذگتسایس

:دهد ماجناار

،یشهوژپ،يزاسگنهرف هصرع رد يدربراک و يداینب تاعلاطم ماجنا زا تیامح - فلا

زا بسانم يریگهرهب و يروانف ،مولع رب هیکت اب یناسرعالطا و یشزومآ

تالیصحت ياههرود ياههمان نایاپ زا تیامح و یشهوژپ تاسسؤم و اههاگشنادتیفرظ

.یمالسا بالقنا و )هر( ماما هب طوبرم تاعوضوم ابیلیمکت

ابماما ترضح هب طوبرم یبدا و يرنه ،یملع هدنزرا راثآ رشن و دیلوت زا تیامح - ب

یمومع ياههناخباتک زیهجت و )هر( ینیمخ ماما راثآ رشن و میظنت هسسؤم يراکمه

.هنیمز نیا رد هدش رشتنم راثآ هبروشک

وهریس تشادگرزب و نییبت تهج رد بسانتم و عونتم ياههمانرب دیلوت زا تیامح - ج

ناریایمالسا يروهمج يامیس و ادص رد ناشیا عماج هرهچ یفرعم و )هر( ماما ترضح يارآ

.)ب ( دنب رد روکذم هسسؤم يراکمه اب

هک یئاهنابایخ و نیدایم ،نکاما يرادهگن و ظفح ،يزاسزاب ،یئاسانش - د

يرنه ،یگنهرف زکارم زا يریگهرهب زین و هدوب دهاش ار یمالسا بالقنا عیاقونیرتمهم

)هر( ماما دای تشادگرزب و یلمع هریس و هشیدنا غیلبت و رشن تهج رد یمومعياهاضف و

.اهیرادرهشطسوت

راذگریثأتیقوقح و یقیقح صاخشا يراکمه و طابترا يارب بسانم ياههمانرب هیهت - ـه

تاطابتراو گنهرف نامزاس طسوت هدام نیا رد روکذم روما ماجنا رد روشک زا جراخ

.دریگیمتروص )ب( دنب رد روکذم هسسؤم يراکمه اب هجراخ روما ترازو و یمالسا

يراکمه اب ناناوج یلم نامزاس طسوت هدنزاس ياههمانرب يارجا و هیهت - و

ماما یگدنز و هشیدنا اب ناوج لسن طابترا و یئانشآ روظنم هب )ب( دنب رد روکذمهسسؤم

.یمالسا بالقناياهنامرآ و

و اهیرادرهشو دننکیم هدافتسا یمومع هجدوب زا يوحن هب هک یگنهرف ياههاگتسد - ز

تهج ار دوخ یغیلبتو یگنهرف تایلمع هجدوب زا )%3( دصرد هس لقادح دنفظوم اهارسگنهرف

.دنهد صاصتخا هدام نیا رد روکذم فیاظو ءارجا

)هر( ینیمخ ماما راثآ رشن و میظنت هسسؤم طسوت هدام نیا یئارجا هماننیئآ - ح

.دیسر دهاوخ ناریزو تأیه بیوصتهب و هیهت روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاسو

- 109 هدام

و رصانعزا يریگهرهب و ناریا یخیرات تیوه ندناسانش و ظفح روظنم هب تسا فظوم تلود

:دهد ماجنا ار لیذ ياهمادقا ،یسراف نابز هژیو هب یناریا تیوه ياههفلؤم
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ینالوطهتشذگ و یسانش ناریا هنیمز رد ياهتشر نیب و یملع ياهشهوژپ زا تیامح - فلا

.یشهوژپو یشزومآ ،یمومع فلتخم حوطس رد مزال ياهباتک و اهشرازگ نیودت و یخیرات

رصانعموسر و بادآ ،اههجهل و اهشیوگ ،یهافش خیرات هتفای ماظن يروآدرگ و یسررب - ب

.یموب و یلم گنهرف

و نیودت و یسراف نابز و طخ هب تاعالطا و عبانم شرتسگ زا تیامح - ج

.ياهنایار ياهطیحم رد یسراف يابفلا شیامن یللملانیب و یلم ياهدرادناتسابیوصت

فلتخمعطاقم رد ،یسراف نابز سرد هدومزآراک و هدیزرو ناملعم قیوشت و تیبرت - د

.یئادتبا عطقم هژیو هب یشزومآ

یفرعمو یلم يونعم ثاریم و گنهرف اب یموب ياهنابز و اهگنهرف لماعت تیوقت - ـه

ماظن ردهژیو هب یلم تدحو میکحت درکیور اب یلم حطس رد یموب گنهرف نوگانوگ هوجو

.يرنه و یگنهرف تالوصحم دیلوت و اههناسر ،روشک یشزومآ

و یبدا،يرنه ،یشزرو ،یگنهرف ،ینید ياهشنیرفآ و رخافم یفرعم و میرکت ،یئاسانش - و

.یگنهرف بالقنا یلاع ياروش طباوض ساسارب ،روشک یملع

ياهاتسورو اهرهش رد یمالسا - یناریا يرامعم يریگلکش طباوض و لوصا یئاسانش - ز

ياهشهوژپماجنا قیرطزا یمالسا یناریا يرامعم ياهرنه ياهیگژیو یفرعم روظنم هب روشک

.زاین دروم

- 110 هدام

یتسیزمهو تنوشخ مدع ،همهافم ،حلص گنهرف جیورت روظنم هب تسا فلکم تلود

واهگنهرف نایم وگ و تفگ ققحت و یللملانیب تابسانم رد اهتلم نایم زیمآتملاسم

:دهد ماجنا ار لیذ ياهمادقا ،اهندمت

و اهداهن ،اهدنیآرف رد لاعف روضح و تکراشم هنیمز رد يزیرهمانرب - فلا

.اهندمت يوگ و تفگ باب رد یللملانیب و ياهقطنمعماجم

نادنمرنه،نادنمشناد ،نارکفتم ياهرظن و ءارآ لدابت يارب مزال طیارش يزاسمهارف - ب

.یندم و یگنهرف ،یملع ياهداهن و

و یناهجقطانم ریاس رد ،ناریا یبدا و يرنه ،یگنهرف ياههولج یفرعم هب مامتها - ج

هعماجو یگنهرف و یملع زکارم و ناگبخن لاعف باختنا و ییانشآ هنیمز يزاسمهارف

.ناهج رد یگنهرف دیدج ياهدرواتسد هب تبسن یناریا

مهارف و یللملانیب و ياهراق ،ياهقطنم یگنهرف ياههمانتقفاوم دقع - د

.یئارجا ياههاگتسد ياههمانرب رد اههمانتقفاوم نیا يارجا طیارشندروآ

یلمعققحت يارب یتلودریغ ياهداهن سیسأت زا تیامح و یئارجا ياهراتخاس دوبهب - ـه

.تیلاعفنیا ندش یتلودریغ و تلود يدصت شهاک درکیور اب اهندمت و اهگنهرف يوگ و تفگ

روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس داهنشیپ اب هدام نیا ییارجا هماننییآ - و

یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت مراهچ همانرب لوا لاسرد

.دیسر دهاوخ ناریزوتأیه بیوصتهبناریا

- 111 هدام

تکراشم حطس شرتسگو اهتصرف هعسوت و هعماج رد نانز شقن تیوقت فده اب تسا فظوم تلود

:دراد لومعم ار لیذ ياهمادقا ،روشک رد اهنآ

يرگنزابرب لمتشم نانز تکراشم هعسوت عماج همانرب يارجا و بیوصت ،نیودت - فلا

اب بسانتم نانز ياهتراهم تیوقت ،یندم نوناق هژیو هب ،تاررقم و نیناوق

رد يراذگهیامرس ياهراتخاس شیازفا و یئاسانش ،يروانف تالوحت و هعماجياهزاین

نانز یگدنز تیفیک ءاقترا ،راک يورین هضرع یتیسنج بیکرت هب هجوت ،ازلاغتشاياهتصرف

.نانآ یگتسیاش هب تبسن یمومع ياهرواب شیازفازین و
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رد بیوصت تهج هداوناخ داهن میکحت هب طوبرم ،حیاول هئارا و میظنت - ب

.حالصيذعجارم

ینوناق تادیهمت و هناریگشیپ ياههمانرب هیهت هلمج زا مزال ياهمادقا ماجنا - ج

.نانز هیلع تنوشخ عفر روظنم هب یقوقحو

ویندم ياهداهن ،یتلودریغ ياهنامزاس شرتسگ و داجیا زا تیامح هحیال میدقت - د

.یمالسا ياروش سلجم هب نانز ياهلکشت

فیلاکت ماجنا يارب مزال رابتعا دنفظوم ییارجا ياههاگتسد هیلک - هرصبت

هجدوب حیاول رد تسا اهنآ ینوناق فیاظو اب طبترم هک ار هدام نیا عوضومینوناق

روما زکرم یگنهامه اب ار مزال ياهمادقا و ینیبشیپ ،طوبرم همانربلیذ یتاونس

.دنروآلمعهب نانز تکراشم

- 112 هدام

هیامرسناونع هب ،هعماج رد ناناوج هاگیاج تیوقت و نییبت روظنم هب تسا فلکم تلود

،ناوجلسن یلاعت و دشر و التعا هب هژیو مامتها و تیانع و روشک یعامتجا و یناسنا

رب لمتشم ،مزال یئارجا ياههمانرب يواح ناناوج روما یهدناماس همانرب

يزاسهنیمز ،ناوج هب تبسن یشیدناتبثم گنهرف داجیا و یمومع شرگن حالصاياههویش

نانآ هبناجهمه تکراشم حطس ءاقترا و يزاسدنمناوت ،روضح ،یملع ،يرکف دشريارب

،قوش داجیا و یناور و یمسج تمالس و هافر شیازفا ،روشک رادیاپ هعسوت دنیآرفرد

و نکسم ،جاودزا ،یلغش ياههغدغد عفر و ناناوج نایم رد هدنیآ هب دیماو هزیگنا

اب يروحم یشم طخ کی ناونع هب و یشخبارف شرگن بوچراچ رد نانآ یعامتجاياهبیسآ

و یتلودریغ ياهنامزاس و ییارجا ياههاگتسد دوجوم ياهتیفرظ زا رثکادحهدافتسا

،يداصتقا ،يرادا ماظن ياهراتخاس حالصا زا يریگهرهب زین و روشک رديزاستیفرظ

ار مراهچ همانرب بوچراچ رد ،يدربهار تیریدم ماظن لامعا قیرطزا ،یگنهرفو یعامتجا

.دیامن هیهت نوناق نیا بیوصت زا هام ششتدم فرظ

- 113 هدام

رد ،یناریاو یمالسا تیوه ياهدامن و میهافم هعسوت و یلجت روظنم هب تسا فلکم تلود

،یگنهرفناریا نایم شخبرثا لماعت زین و یملع و یعامتجا ،يداصتقا ،یسایس راتخاس

:رادیاپ هعسوت درکیور اب ینابز و یئایفارغج ،یخیرات

يرامعم رد ،یمالسا و یناریا يرنه راثآ و اههناشن و اهدامن دربراک حرط - فلا

لوا لاس یط ار یلخاد تالوصحم و نکاما يراذگمان ،يرهش يامیس و يزاسرهشو

.دیامن ارجا دعب ياهلاس رد و هیهت مراهچهمانرب

،یگنهرفکچوک ياههزوم ،یمومع یملع ياهکراپ و يروانف و مولع هزوم ثادحا يارب - ب

روشک یتعنص نیونياهدرواتسد یفرعم ياههاگشیامن و سدقم عافد ،یتعنص ،یخیرات ،یشزرو

.دیامن يزاسهنیمز

ار دوختالوصحم هک یناگدننکدیلوت زا یتیامح ياهتسایس يارجا و نیودت هب تبسن - ج

.دیامن مادقا ،دننکیم دیلوت روشک یگنهرف ياههفلؤم و اهتیزم اب بسانتم

تابسانم و طباور دوبهب و لیهست رد یگنهرف ياهتیزم و اهتیفرظ زا - د

.دیامن هدافتسایللملانیب

و روشکزا جراخ یگنهرف ياهتیلاعف زا تیامح و یگنهامه ،يراذگتسایس هب تبسن - ـه

مزال ياهمادقا ،روشک زا جراخ نایناریا یگنهرف روما يزیرهمانرب و يراذگتسایس

.دراد لومعمار

ات دنزاجمياهیامرس ياهیئاراد کلمت ياهحرط نایرجم و یئارجا ياههاگتسد هیلک - و

بصن ،تخاس،یحارط يارب ار دوخ ياهنامتخاس و اهانب ثادحا تارابتعا زا )%1( دصرد کی
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حرط نامه رد سدقمعافد ياهنامدای و یلم و ینید گنهرف اب بسانتم يرنه راثآ شیامن و

.دنیامن فرص

- 114 هدام

،ءایحا،تمرم ،شهوژپ ،تظافح ،یئاسانش رد یلم مامتها روظنم هب تسا فظوم تلود

تورث دیلوت ،يرگشدرگ ناوت ءاقترا و روشک یگنهرف ثاریم یفرعم و يرادربهرهب

هب مراهچ همانرب لوط رد ار ریز تامادقا روشک رد یگنهرف تالدابم و ییازلاغتشاو

:دناسربماجنا

ینوناق نیفرصتم »نیکلام زا تیامح« هب طوبرم ياهحرط يارجا و هیهت - فلا

،تیریدم« و اهنآ میرح رد عقاو كالما و یگنهرف - یخیرات راثآ نارادربهرهبو

»زاجم لوقنم یخیرات - یگنهرف لاوما ناگدنراد و نیکلام زا تیامح و تراظن،یهدناماس

.مراهچ همانرب لوالاس نایاپ ات

.یئارجا ياههاگتسد هب هتسباو یصصخت - یشهوژپ ياههزوم هعسوت و داجیا - ب

،حرطيارجا یئایفارغج هدودحم رد یگنهرف - یخیرات راثآ يزاسدنتسم و یئاسانش - ج

.يرگشدرگ و یگنهرف ثاریم نامزاس دییأت و تراظن اب يرجم هاگتسد طسوت

یلصانیماضم و روشک مهم یخیرات راثآ رد یگنهرف ثاریم ياههاگیاپ زیهجت و داجیا - د

.یگنهرف ثاریم عوضوم اب طبترم

ياهروشکرد دوجوم ناریا یگنهرف هزوح یخیرات یگنهرف راثآ زا تیامح و یئاسانش - ـه

.كرتشم یگنهرف ثاریم ناونع هب هقطنم و هیاسمه

زاجم يرگشدرگو یگنهرف ثاریم نامزاس ،ینواعت و یصوصخ شخب تکراشم بلج روظنم هب - و

و هرواشم تاسسؤم و یصصختو یصوصخ ياههزوم تیلاعف و نیمأت زوجم رودص هب تبسن تس ا

- یگنهرف راثآ تمرم ياههاگراک،یگنهرف ثاریم ياهتیلاعف عوضوم اب طبترم یسانشراک

،یگنهرف - یخیرات ياههطوحمو اههزوم تیریدم تاسسؤم ،لوقنمریغ و لوقنم یخیرات

تاسسؤم ریاس و یتنس ياهرنه ياههاگراک ،یخیرات - یگنهرف لاوما یسانشراک تاسسؤم

داهنشیپ هب دنب نیا یئارجا هماننیئآ ،دیامنمادقا یگنهرف ثاریم اب طبترم یصوصخ

.دیسر دهاوخ ناریزو تایهبیوصتهب يرگشدرگ و یگنهرف ثاریم نامزاس

زوجمياطعا روظنمهب دوشیم هداد هزاجا يرگشدرگ و یگنهرف ثاریم نامزاس هب - ز

هدافتسا اب ءایحا لباق یخیرات نکاما و اهانب زا بسانم يرادربهرهب و يربراک

اهانب زا يرادربهرهب و ءایحا قودنص ،یجراخ و یلخاد یصوصخ شخب يراذگهیامرسزا

ءایحا لباق یخیرات نکاما و اهانب .دیامن داجیا ار یگنهرف - یخیرات نکاماو

)115( هدام لومش زا روکذم نامزاس صیخشت هب یلم )لاوما و كالما(سیافن يانثتساهب

.تسا جراخ 1366.6.1 بوصم روشک یمومعتابساحم نوناق

.دیسردهاوخ ناریزو تایه بیوصت هب قوف نامزاس داهنشیپ هب قودنص نیا همانساسا

قیرطزايرگشدرگ تعنص رد يریذپتباقر شیازفا و یتلودریغ شخب هاگیاج ءاقترا - ح

یکناب،يرادا ،یتیامح طباوض هیهت ،مزال تالیهست هئارا و تاررقم و نیناوق حالصا

و یلخاد یصصختتاسسؤم تکراشم و ناراذگهیامرس بذج زین و یتلودریغ شخب تاسسؤم يارب

تهج یمالساياروش سلجم هب نآ هئارا و یجراخ نارگشدرگ يارب همیب و یللملانیب

.بیوصت

.ناریا رامآ زکرم تیاده و تراظن اب يرگشدرگ يرامآ عماج ماظن لیمکت - ط

هعسوتيارب هبذاج داجیا و یلم ،یلیا ،یموق ،یتنس گنهرف و راثآ ظفح روظنمهب - ي

یلیا گنهرفو راثآ ظفح زکارم داجیا هب تبسن تسا فلکم تلود ،روشک رد يرگشدرگ تعنص

یهاگجرفتياهقارطا و زکارم ،یتسیروت هدکهد لیبق زا روشک ياهناتسا و اهناتسرهش رد

مزال تالیهست و تارابتعا ینیبشیپ اب و هدومن مادقا هاگشیامن و هزوم ،یلیا

يراذگاو و یصوصخ و یتلود شخب تکراشم .دیامن مادقا هنالاس هجدوب نوناقرد
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عنامالب اههژورپ هنوگنیا يارجا يارب یصوصخ شخب هب تالیهست ءاطعا تاناکمانیمز

روما نامزاس( يزرواشک داهج ترازو كرتشم داهنشیپهب دنب نیا ییارجا هماننییآ.تسا

تسایر - روشک مورحم قطانم رتفد و یمالسا داشرا و گنهرف ترازو و )ناریاریاشع

.دیسر دهاوخ ناریزو تأیه بیوصتهبروهمج

- 115 هدام

يروهمجیگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت موس همانرب نوناق )166( و )165( داوم

هعسوتمراهچ همانرب هرود يارب نآ ياههیحالصا و 1379.1.17 بوصم ناریا یمالسا

.ددرگیمذیفنت )1384-1388( ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا

- 116 هدام

تینماو يرنه ،یگنهرف راثآ ناگدنروآدیدپ قوقح زا تیامح روظنم هب تسا فلکم تلود

ردیللملانیب روضح يارب يزاسرتسب ،ملق و تاعوبطم ،رنه و گنهرف باحصا یلغش

اب طبترمیقوقح و یقیقح صاخشا نایم طباور و تابسانم میظنتو يرنه و یگنهرف ياههصرع

:دروآ لمع هب ار لیذ ياهمادقا يرنه و یگنهرف روما

ات گنهرفشخب یفنص ماظن رارقتسا و رنه و گنهرف باحصا یلغش تینما هحیال هیهت - فلا

.مراهچ همانرب لوا لاس نایاپ

وتاعوبطم یقوقح عماج ماظن ،تاغیلبت و تاعوبطم نیناوق حالصا و يرگنزاب - ب

.تاغیلبت و اههناسر

رثکادح تدمهب تلود صیخشت هب دنهدیم تسد زا ار دوخ لغش هک رنه و گنهرف باحصا - ج

یتاونس هجدوب حیاولبوچراچ رد تلود .دنریگ رارق تلود يراکیب همیب ششوپ تحت لاس هس

.داد دهاوخ رارق يراکیب همیب قودنص رایتخارد يرابتعا ياهکمک

- 117 هدام

هب یسرتسدیفیک و یمک هعسوت ،شزرو گنهرف جیورت ،یندب تیبرت راتخاس حالصا روظنم هب

هعسوت ،یتلودریغشخب روضح تیوقت ،یبایدادعتسا ماظن هعسوت و یناگمه و یشرورپ شزرو

:مراهچ همانرب رد یفیک یناسنا يورین تیبرت و یشهوژپ روما

- فلا

ماظن يدربهاردنس ساسارب روشک شزرو زا ار مزال ياهینابیتشپ تسا فظوم تلود - 1

،ینامزاس تالیکشتو راتخاس ،یلام عبانم نیمأت شخب رد شزرو و یندب تیبرت هعسوت عماج

هب یتلودریغ شخبتکراشم اب یناسنا يورین تیبرت و زاین دروم نیناوق نیودت و هیهت

رتم کی لقادح)زابور و هدیشوپرس ( یشزرو ياهاضف هنارس هک ياهنوگهب دروآ لمع

نامزاس یشزروياهتیلاعف میظنت يانبم روکذم دنس .دبای شیازفا همانرب نایاپ ات عبرم

.دوب دهاوخ اههاگتسد هیلک و یندب تیبرت

ار مزالياهتیامح دنفظوم اهیرایهد و اهیرادرهش هیلک و یتلودریغ یمومع ياهداهن - 2

اهاضف هب مدرمناسآ یسرتسد تهج مزال تالیهست داجیا و یناگمه شزرو شرتسگ و هعسوت زا

.دنروآ لمع هب یشزرو نکاما و

شزومآ ونامرد ،تشادهب و يروانف و تاقیقحت ،مولع ،شرورپ و شزومآ ياههناخترازو - 3

،سرادمشزرو ءاقترا عماج همانرب ،قوف )1( دنب عوضوم دنس ساسارب دنفظوم یکشزپ

یشزروياهاضف و نکاما هعسوت ،ییوجشناد شزرو ءاقترا و دشر و ماجسنا و یگنهامه

،یندب تیبرت سرد تاعاس شیازفا ،زابور و )نارتخد تیولوا اب( هدیشوپرس

دروم بسح یندب تیبرت شخب زاین دروم یناسنا ياهورین تیبرت و یشزرو ياههاگشابداجیا

فظوم یندب تیبرت نامزاس ًانمض .دنیامن ارجا ناریزو تأیه بیوصت زا سپ و میظنتار

رد یجراخ موزللادنع و یلخاد یلاع ناصصختم و ناسانشراک تامدخ زا هدافتسا ابتسا
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قوف )1( دنب عوضوم دنس ساسارب ار دوخ ياههمانرب ینابیتشپ و یئارجا ،يداتسزکارم

.دروآردءارجا هب

کیمراهچ همانرب لوط رد دنزاجم نوناق نیا )160( هدام عوضوم ياههاگتسد هیلک - ب

وثادحا زا معا شزرو و یندب تیبرت روما ماجنا يارب ار دوخ تارابتعا زا )%1( دصرد

هتیمک ،یندب تیبرت نامزاس هب کمک و یشزرو تامدخ هئارا ،یشزرو نکاما هعسوت

یگنهامهاب يراذگتسایس بوچراچ رد یشزرو ياهنویساردف و یشزرو ياههاگشاب ،کیپملایلم

.دنهد صاصتخا یندب تیبرت نامزاس

رییغتتروصرد دناهدومن تفایرد کمک دنب نیا عبانم لحم زا هک یصوصخ یشزرو نکاما

.دنیامن درتسم یتاونس مروت خرن هبساحم اب ار یتفایرد هوجو دنفلکم يربراک

دنبنیا لحم زا هتفای ماجنا ياهکمک لماک شرازگ دنفلکم دنب نیا رد روکذم ياههاگتسد

هجدوب و همانرب ياهنویسیمک و روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس هب هلاس همه ار

.دنیامن هئارا یمالسا ياروش سلجم یگنهرف و تابساحمو

تسیز طیحم هناگراهچقطانمریغ و يزرواشکریغ یضارا تسا فظوم يزرواشک داهج ترازو - ج

رایتخارد و تسا یندبتیبرت نامزاس زاین دروم هک ار اهرهش یظافحتسا میرح زا جراخ

هب ناگیار روطهبو نیمأت یشزرو ياهاضف و نکاما هعسوت و ثادحا روظنم هب ،دراد

تیبرت نامزاس دییأتاب تسا فظوم روکذم ترازو ًانمض .دیامن راذگاو یندب تیبرت نامزاس

نکاما ثادحا ياربینواعت و یصوصخ شخب زاین دروم هک ار قوف طیارش اب یضارا یندب

یئاراد و يداصتقاروما ترازو طسوت هدش مالعا یتالماعم شزرا تمیق هب تسا یشزرو

هناگراهچ قطانم.درک دهاوخن رییغت هجو چیه هب یضارا لیبق نیا يربراک .دیامن راذگاو

.دنتسه ینثتسم دنب نیا دافم لومش زا تسیز طیحم

ياهاضفهنالداع عیزوت و نیمأت ياتسار رد اهیرادرهش و يزاسرهش و نکسم ترازو - د

،اهرهش ثادحازوجم رودص ماگنه هب دنتسه فلکم ،روشک رد یگنهرف و یشزرو ،یشزومآ

اب بسانتم روکذمياهاضف ثادحا و نیمأت هب تبسن ار روکذم ياههژورپ نایرجم ،اهکرهش

.دنیامن فظوم ینوکسم يانبریز

اب روشکرسارس رد ار یشزرو يربراک اب یضارا تسا فلکم يزاسرهش و نکسم ترازو - ـه

:دیامن راذگاو لیذ ياهشور هب و هدومن يرادیرخ یندب تیبرت نامزاس یگنهامه

یشزرونکاما يرادهگن و هعسوت تکرش و یندب تیبرت نامزاس يارب ناگیار تروص هب - 1

.روشک

.ینواعت و یصوصخ شخب يارب هدش مامت تمیق هب - 2

نامزاس ،يزاسرهش و نکسم ترازو داهنشیپ اب دنب نیا يارجا هوحن هماننیئآ

دهاوخ ناریزو تأیه بیوصتهب و هیهت روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس و یندبتیبرت

.دیسر

ياههاگشاب،نکاما تالاقتن ا و لقن هب طوبرم یتبث تایلمع ياههنیزه و تبثلاقح - و

و تاسیسأتيارب ررقم هفرعت قباطم یندب تیبرت نامزاس دییأت اب اههاگشزرو و یشزرو

.دوش هبساحم یشزومآ و یگنهرف نکاما

و ینامرهقشزرو هعسوت رد ياهفرح ياههاگشاب و ینواعت و یصوصخ ياهشخب و اهلکشت - ز

تیامحو ینابیتشپ لامعا و روشک شزرو و یندب تیبرت راتخاس حالصا قیرطزا ياهفرح

هک ياهنوگهب ،دوشیم تیوقت یناسنا عبانم و یلام ،يرادا ياههنیمز رد مزال

:ددرگ لصاح لیذ فادها همانرب نایاپات

هاجنپ هب لقادحینامرهق شزرو هعسوت رد یصوصخ ياههاگشاب و یتلودریغ شخب مهس - 1

.دبای شیازفا )%50( دصرد

ياهشخبتیلماع اب ياهفرح شزرو عبانم نیمأت و یئارجا ياهتیلاعف )%100( دصرددص - 2

و ینوناقینابیتشپ هب یتلود ياهتیامح و هتفرگ تروص اههاگشاب و ینواعت و یصوصخ

.ددرگ دودحم يدروم يرابتعا ياهکمک و یتالیهست و يرادا
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- 118 هدام

يروهمجیگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت موس همانرب نوناق )170( و )169( داوم

هعسوتمراهچ همانرب هرود يارب نآ ياههیحالصا و 1379.1.17 بوصم ناریا یمالسا

.ددرگیمذیفنت )1384-1388( ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا

یلم تینما نئمطم نیمأت - مجنپ شخب

یلم تینما - مهد لصف

- 119 هدام

ار مزالياهمادقا ،یعامتجا طابضنا و یمومع تینما ءاقترا روظنم هب تس ا فظوم تلود

:دروآ لمع هب لیذ دراوم ققحت يارب

.ملاس تسیز و ارادم ،مظن ،يرادمنوناق گنهرف جیورتو یمومع شزومآ - فلا

ابتاعالطا لدابت و تادوارم ءاقترا و يزرم ياههار ،یتالصاوم طوطخ هعسوت - ب

،ردخم داوم و الاک قاچاق ،مئارج راهم روظنم هب ناگیاسمه و هقطنم ياهروشک

تابیترت و هبناجدنچ و هبناجود ياههمانقفاوت بلاق رد ،يراکبارخ و زاجمریغددرت

.یعمجتینما

رد ،يدنورهش ربارب قح ساسارب نایناریا همه هبناجهمه تکراشم هعسوت - ج

.روشک یئارجا تیریدم و يریگمیمصت ،يزاسمیمصتماظن

اب تفلاخمو یلم عفانم زا عافد هیحور جیورت و یلم تردق ياههفلؤم تخانش قیمعت - د

.يرگهطلس و ملظ

رد ،)روشک ياهزرم رد هژیو هب( تیعمج یگدنکارپ و راتخاس يزاسنمیا - ـه

.تیعمج لداعت مدع زا زیهرپ روظنم هب یتینما تاظحالم و اههفلؤموترپ

تکراشم،يروحم هعماج درکیور اب روشک تینما و مظن هعسوت يدربهار حرط هیهت - و

ساسحاءاقترا و یتینما درکیور ياج هب ینورد ياهلرتنک و اهشزرا ینیزگیاج و یناگمه

.هعماج رد تینما

تنوشخو یسایس تنوشخ ،یعامتجا يراگزاسان ،يراجنهیب زورب ياههنیمز اب هزرابم - ز

.يرهش

.یتلزنم ياهنارحبزا يریگشیپ و مدرم فلتخم ياههورگ یعامتجا تلزنم ءاقترا و ظفح - ح

.یمومع تینماو مظن نیمأت يارب ،یمدرم تکراشم هعسوت تهج مزال ياهراکوزاس هیهت - ط

.روشک رد بازحا و یندم ياهداهن تیوقت تهج مزال ياهراکوزاس هیهت - ي

- 120 هدام

تکراشمتیوقت و هدشهتخانش ینید ياهتیلقا هب طوبرم لئاسم رد يراذگتسایس روظنم هب

و فیاظو حرشهک دوشیم لیکشت ییاروش ،یلم یگتسبمه میکحت و روشک روما هرادا رد نانآ

.دسریم یمالساياروش سلجم بیوصتهب و هیهت ناریزوتأیه طسوت اروش ياضعا بیکرت

- 121 هدام

ياهورینیگدنرادزاب ناوت ءاقترا و روشک یعافد هینب تیوقت روظنمهب تسا فظوم تلود

زا تظافحو تادیدهت ربارب رد یگدامآ و روشک تینما و یضرا تیمامت زا تظافح و حلسم

،یعافد ياهمتسیسيزاسدنمشوه و روشک یتایح عبانم و ناریا یمالسا بالقنا ،یلم عفانم

:دروآ لمعهب حلسم ياهورین لک یهدنامرف بیوصت تروصرد ار لیذ ياهمادقا
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،تازیهجتيزاسدنمشوه و يزاسنردم رب دیکأت اب یعافد هینب ياههفلؤم تیوقت - 1

.)C4I( یهدنامرف ياهمتسیس و یناسنا عبانم ءاقترا

ياههناماسيریگراکهب رد یتاعالطا ياهمتسیس و دنمشوه و نیون ياهیروانف ءاقترا - 2

.ییاوه دنفادپ و ییایرد ،اضفاوه ،یکینورتکلا ياههناماس هژیوهب یعافد

.یلم عافد رد وگخساپ و کباچ ياهراتخاس دوبهب و يزاسهنیهب - 3

روشک زا عافد و تینما رارقتسا رد یمدرم ياهورین مهس و روضح ءاقترا - 4

.یناسنا عبانم ناوت و تاناکما زا هنیهب و لباقتم يریگراکهبو

یتعنصياهدنیآرف و هناماس هب شرگن اب یعافد عیانص دوبهب و يزاسزاب و يزاسون - 5

.نیون

عفانم زا تظافح و اهدیدهت ربارب رد رثؤم هلباقم ناوت و لمع راکتبا ءاقترا - 6

.ناریا یمالسا بالقنا و یتایح عبانم،یلم

.یفیک و یمک تروص هب ،حلسم ياهورین تراهم و شناد حطس شیازفا و ءاقترا - 7

زکارماب اهیراکمه شرتسگ و عافد شخب رد يروانف ،تاقیقحت ،شزومآ حطس ءاقترا - 8

.یجراخ و یلخاد یهاگشناد یملع

يایرد،سراف جیلخ( روشک یبآ ياههزوح رد اهدیدهت اب بسانتم رارقتسا و روضح - 9

.)رزخ يایرد و نامع

.حلسم ياهورین نانکراک تشیعم و یعامتجا تلزنم ءاقترا - 10

تسد رد ایو مهم و ساسح ياهحرط يارجا و یحارط رد لماعریغ دنفادپ لوصا تیاعر - 11

و روشک یتایحو یلصا ياهنایرش و ساسح ياهنامتخاس و یئانبریز تاسیسأت زین و هعلاطم

روظنم هب ،نوناقنیا )160( هدام عوضوم یئارجا ياههاگتسد طسوت مدرم یمومع شزومآ

.یعیبطریغ حناوس زا یشان تارطاخم شهاک و يریگشیپ

نامزاسطسوت ،نوناق نیا بیوصت زا هام ود تدم فرظ هدام نیا یئارجا ياههماننیئآ

داتس و حلسم ياهورین ینابیتشپ و عافد ترازو و روشک يزیرهمانرب و تیریدم

دییأت تروص رد و دیسر دهاوخ ناریزو تأیه بیوصتهب و هیهت حلسم ياهورینلک

.دش دهاوخ هتشاذگ ءارجا هلحرم هب حلسم ياهورین لکیهدنامرف

- 122 هدام

قیرط زادوشیم هداد هزاجا روشک ترازو هب ،حلسم ياهورین لک یهدنامرف تقفاوم زا سپ

تامدخ یتلودریغتاسسؤم لیکشت نایضاقتم هب تیلاعف زوجم ياطعا هب تبسن یماظتنا يورین

اب روکذم تاسسؤمهب یتظافح و یماظتنا تامدخ زا یشخب يراذگاو و یتبقارم و یتظافح

دییأت و روشک ترازوداهنشیپ هب هک یئارجا هماننیئآ ساسارب قیقد تراظن و لرتنک ظفح

.دیامن مادقا ،دسریمروشک تینما ياروش بیوصتهب حلسم ياهورین لک یهدنامرف

- 123 هدام

ياروش ،یماظتنا و یتینما روما رد اهیروانف زا هدافتسا ندرک هنیهب روظنم هب

يراذگتسایس هب تبسن طبريذ ياههاگتسد يراکمه اب تسا فظوم روشکتینما

اهداهن ،تارادا ،اهنامزاس زاین دروم یتینما و یتظافح هناماس يزاسدرادناتساو

.دیامن مادقا ،اههناخترازوو

- 124 هدام

:طبريذ ياههاگتسد نیب تاعالطا لدابت و یگنهامه داجیا روظنم هب

یتاعالطا هعماج ياهتیفرظ زا هدافتسا و ماجسنا ،یهدناماس روظنم هب - فلا

سیسأت نوناق رد حرصم تارایتخا و فیاظو اب بسانتم تسا فلکم تاعالطا ترازو،روشک

راتخاس حالصا حرط ،اوق لک یهدنامرف ياهیشم طخ و اهتسایس و تاعالطا زکرمتو
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ناریزو تأیه هب ینوناق تافیرشت یط تهج ار نآ لصحام و نیودت ار یتاعالطاعماج

.دیامنهئارا

طباض ماقمرد یگنهرف ثاریم تقرس و يداصتقا نالک دسافم فشک رد تاعالطا ترازو - ب

.دروآ لمع هب ار مزال تامادقا هیئاضق هوق

- 125 هدام

نیودتروظنم هب و روشک هبناجهمه هعسوت و دشر رد یلم تینما هاگیاج تیمها هب رظن

تلود ،نآهب طوبرم تاقیقحت و تاعلاطم زا دمآراک يریگهرهب اب صوصخ نیا رد عماج حرط

یلم تینماعماج حرط هیهت هب تبسن هطوبرم هاگتسد ياهتیفرظ زا هدافتسا اب تسا فظوم

ياهورینینابیتشپ و عافد ياههناخترازو يراکمه اب و تاعالطا ترازو تیلوؤسم اب

و مادقاروشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس و يرتسگداد ،هجراخ روما ،روشک ،حلسم

.دیامن هئارا ناریزو تأیه هب ینوناق تافیرشت یط تهج ار نآ هجیتن

- 126 هدام

،يزرواشکداهج ترازو ،یعامتجا ياهتیلاعف و یگدنزاس رد ناناوج يریگراکهب روظنم هب

ریاس و رمحا لالهتیعمج ،اهیرایهد ،اهیرادرهش ،یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو

تامدخ و ياهیامرسياهیئاراد کلمت ياهحرط يارجارد دنزاجم طبريذ ياههاگتسد

تمواقم يورین و ناناوجیتلودریغ ياهلکشت زا معا روشک ناناوج تیفرظ زا دوخ یعامتجا

و عافد ترازو كرتشمداهنشیپ هب دنب نیا یئارجا هماننیئآ .دنیامن هدافتسا جیسب

هب ناناوج یلم نامزاسو روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس و حلسم ياهورین ینابیتشپ

.دیسر دهاوخ ناریزو تأیه بیوصت

- 127 هدام

و ظفح بوچراچرد و روشک یجراخ تسایس دربشیپ روظنم هب تسا فلکم هجراخ روما ترازو

:دروآ لمع هب ار لیذ ياهمادقا یلم عفانم هعسوت

جراخ میقم نایناریا اب هدوارم و طابترا ياههنیمز و اهشور تیوقت و هعسوت - فلا

يونعم ،يدام ياههیامرس زا يریگهرهب و یمالسا و یلم تیوه ظفح روظنم هب روشکزا

.روشک زا جراخ نایناریا روما یلاع ياروش تابوصم بوچراچ رد نانآ یملعو

يارب رازابداجیا روظنم هب فده ياهروشک هب یمسر ياهعسوت ياهکمک ياطعا و میظنت - ب

.هنالاس ياههجدوبنیناوق بوچراچرد یسدنهم و ینف تامدخ رودص و یناریا ياهالاک

هب تاعالطا يروانف زا يریگهرهب اب یلوسنک تامدخ رتهب هئارا و لیهست - ج

.عوجر بابرا میرکت و يدنمتیاضر شیازفاروظنم

فادهادربشیپ روظنم هب یئارجا ياههاگتسد هیلک یللملانیب ياهشخب یگنهامه - د

ناریزو تأیهبیوصتهب روظنم نیمه هب هک ياهماننیئآ بوچراچ رد روشک یجراخ تسایس

.دیسر دهاوخ

- 128 هدام

حلسمياهورین لک داتس رظن ساسارب تسا فلکم حلسم ياهورین ینابیتشپ و عافد ترازو

و هزادنااب بسانتم روشک حطس رد حلسم ياهورین رارقتسا هوحن عماج حرط هیهت هب تبسن

ساسح تاسیسأترارقتسا رد یگدنکارپ تیاعر روظنم هب ،یطیحم تسیز طیارش و تادیدهت عون

گرزب تاجناخراکو یماظن زکارم ياهناگداپ لاقتنا نینچمه و یعافد عیانص و یتایح و

ياهورین لک یهدنامرفبیوصتهب و مادقا نارهت هژیو هب گرزب ياهرهش زا یعافد یتعنص

.دناسرب حلسم
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رییغت،نیمز ،یکناب ،يرابتعا تالیهست يراذگاو و نیمأت هب تبسن تسا فلکم تلود

تارابتعا.دروآ لمع هب ار مزال تامادقا زاین دروم تاسیسأت تهج میرح داجیا و يربراک

.دوشیم تخادرپزاب هدش لقتنم نکاما شورف لحم زا یکناب عبانم زا یتفایرد

- 129 هدام

،يداصتقاهعسوت موس همانرب نوناق )186( یلا )183( و )181( یلا )175( ،)171( داوم

هرود يارب نآ ياههیحالصاو 1379.1.17 بوصم ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا

)1384-1388( ناریا یمالسايروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت مراهچ همانرب

.ددرگیم ذیفنت

یئاضق روما هعسوت - مهدزای لصف

- 130 هدام

:دناسرب حالصيذ عجارم بیوصت هب و هیهت ار لیذ حیاول تسا فظوم هیئاضق هوق

یشان ءوس راثآ زا يریگولج روظنم هب »يرفیک نیناوق زا ییادزمرج« هحیال - فلا

يریگولجو يرفیک تلادع ماظن ياههنیزه شهاک ،تیمها مک تافلخت درومرد يراگنامرجزا

.یمومع ياهیدازآ و قوقح عییضت و ازج قوقح ورملق هیوریب شرتسگ زا

و حالصانیون ياهشور زا يریگهرهب روظنم هب »سبح تازاجم ياهنیزگیاج« هحیال - ب

مرجم تیصخشو تازاجم و مرج نایم رتشیب بسانت داجیا نینچمه و هعماج رد نامرجم تیبرت

.دیامن هئارا و هیهت ار

.»نامهتم و دوهش قوقح زا تیامح« هحیال - ج

.»یعامتجا ناگدید هزب زا تیامح« هحیال - د

ياتساررد ،دارفا یصوصخ میرح زا تیامح و يدنورهش قوقح ءاقترا و ظفح« هحیال - ـه

.»ناریا یمالسا يروهمج یساسا نوناق )20( متسیب لصا يارجا

.»مئارج ریاس زا نآ کیکفت و یسایس مرج فیرعت« هحیال - و

:دیامن مادقا لیذ دراوم هب تبسن - ز

لباق ،نازرا ،سرتسد رد هیوسلاب ،قیقد ،عیرس یئاضق ماظن رارقتسا - 1

.عطاق و هنافصنم ،ینوناقینیبشیپ

.یئاضقورملق رد ،يونعم و یصوصخ تیکلام قوقح ياهداینب نیمضت و يراذگهیاپ - 2

.یئاضق و یقوقح ورملق رد ،یهورگ و یموق ،ضیعبت هنوگره عفر - 3

و هاجنپو دصکی لصا ساسارب ،مرج عوقو زا يریگشیپ يارب مزال ياهراکوزاس دیهمت - 4

.ناریا یمالسا يروهمج یساسا نوناق )156( مشش

روظنمهبیئاضق تیریدم و تایلمع ،)M.I.S( تاعالطا عماج ماظن رارقتسا و یحارط - 5

روما ماجناياهشور دوبهب و اهدنیآرف حالصا ،دمآراک تیریدم و تایلمع هب ندیشخب تعرس

.مراهچ همانرب نایاپ ات ،یئاضق

.یتلودریغ يرواد ياهداهن لیکشت هنیمز ندومن مهارف - 6

زین وناریا یمالسا يروهمج یساسا نوناق )35( مجنپ و یس لصا يارجا روظنم هب - 7

قح يوعدباحصا زا کی ره یقوقح تامدخ شرتسگ و هماع قوقح ظفح و نیمأت روظنمهب

يارجا و یگدیسر،تاقیقحت زا معا یسرداد لحارم یمامت رد ،لیکو روضح و یفرعم ،باختنا

مهتمریغ روضحای و دراد هنامرحم هبنج عوضوم هک يدراوم يانثتساهب ار یئاضق ماکحا

.دنراد ،دوشیم داسف بجوم یضاق صیخشت هب

- 131 هدام

:دوشیم هداد هزاجا هیئاضق هوق هب
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و روشکلک یناتسداد يراکمه اب يرتسگداد ریزو طسوت هک ياهماننیئآ ساسارب - فلا

هیئاضقهوق سیئر دییأت هب و هیهت ناریا یمالسا يروهمج یلم هناخباتک و دانسا نامزاس

ار دشابیميرورض اهنآ قباوس يرادهگن هک یئاضق ياههدنورپ قاروا و دانسا ،دسریم

هب تبسنسپس و لیدبت یکینورتکلا دانسا هب ،زور یتاعالطا ياهیروانف زا هدافتسا اب

یناگیاب تدم زا لاس یس لقادح هک نآ رب طورشم دیامن مادقا اهنآ ياحما

يرادا و یئاضق عجارم هیلک رد یلیدبت دانسا و تاعالطا .دشاب هتشذگ اهنآ یعطق

.دوب دهاوخ دانتسا لباق و هتشادتیدنس

دانسا نامزاس طسوت ،دراد یخیرات تیدنس هبنج هک یلم و مهم ياههدنورپ لصا

.دش دهاوخ يرادهگن و ظفح ناریا یمالسا يروهمج یلم هناخباتکو

ار تامدخهئارا و تامادقا دوشیم هداد هزاجا روشک كالما و دانسا تبث نامزاس هب - ب

،همانراهظامیظنت رد تباتک لصا .دهد ماجنا ياهنایار تروص هب فلتخم ياهتمسق رد

.ددرگ تیاعر دیاب یمسر دانسا و كالما رتفد و دودح دیدحت سلجمتروص

- 132 هدام

تیعضودوبهب روظنم هب تسا فلکم روشک یتیبرت و ینیمأت تامادقا و اهنادنز نامزاس

هب نانآتشگزاب فده اب ناینادنز تیبرت و حالصا و بسانم يرورپزاب داجیا و اهنادنز

هب تبسنهدش دازآ ناینادنز طسوت مرج هب ددجم تشگزاب شهاک و یعامتجا ملاس یگدنز

:دیامن مادقا لیذ دراوم ماجنا

.تیبرت و حالصا ياهنوناک هعسوت تیولوا اب یکیزیف ياهاضف يزاسهنیهب - فلا

و یمدرمهیریخ ياهداهن و اهنامزاس قیرطزا نیمودعم و ناینادنز هداوناخ زا تیامح - ب

.ناینادنز زا تیامح ياهنمجنا و یتلودریغ

تهجمزال ياهراک و زاس هحیال هیهت يارب هیئاضق هوق هب یضتقم ياهداهنشیپ هئارا - ج

.هدش حالصا ناینادنز يرفیک هقباس فذح

- 133 هدام

و نکسمترازو ،اهاتسور ینوکسم تفاب رد عقاو كالما تیکلام دنس رودص روظنم هب

یط نایئاتسورفرط زا یگدنیامن هب تسا فظوم )یمالسا بالقنا نکسم داینب( يزاسرهش

هیلک يارب ناریا یمالسايروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت مراهچ همانرب تدم

ار اتسور دوجوم عضویکیکفت هشقن اهناتسهد زکارم و یمالسا ياروش ياراد ياهاتسور

هب زاین هدش هیهتیکیکفت ياههشقن .دیامن لاسرا كالما و دانسا تبث هرادا هب و هیهت

ریز حرشهب نآ ساسارب كالما و دانسا تبث تارادا و درادن یتلود عجارم ریاس دییأت

:دنیامنیم مادقا

و هشقنلرتنک زا سپ .دشاب هدش دودح دیدحتً البق لمع دروم هدودحم هک یتروصرد - 1

و تاعطقدودح يواح یکیکفت هسلجتروص نیفرصتم كرادم هب هجوت اب لحم اب نآ قیبطت

داینبهدنیامن ءاضما هب و میظنت تبث رادربهشقن و هدنیامن طسوت نیفرصتم تاصخشم

كرادمياراد هک ینیفرصتم مان هب نآ ساسارب ات دسریم اتسور یمالسا ياروش و نکسم

.ددرگ میلست و رداص تیکلام دنس دنشابیم تیکلام رب لاد

تیکلام رد ای ،دیامن هئارا تیکلام رب لاد كرادم دناوتن فرصتم هک یتروصرد - 2

هدشندودح دیدحت لمع دروم هدودحم هک یتروصرد نینچمه ،دشاب فالتخا صاخشا فرصتو

اییمومع ياهداهن و تاسسؤم و اهنامزاس ،تلود هب قلعتم كالما زا نآ هصرع ای دشاب

سیئرو ناتسرهش كالما و دانسا تبث هرادا سیئر زا بکرم یتأیه رد عوضوم ،دشاب فاقوا

حرطم هیئاضقهوق سیئر باختنا هب يرتسگداد تاضق زا یکی و یمالسا بالقنا نکسم داینب

.ددرگیم رداص یضتقم يأر و

هدافتسا اب ای و هدافتسا یتبث ناگربخ زا عوضوم هب یگدیسر يارب دناوتیم تأیه
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هب لحم تبث طسوت هرداص يأر .دیامن رداص ار دوخ يأر دوهش تداهش و تاقیقحتزا

تارادا ،يأر غالبا خیرات زا زور تسیب فرظ ضارتعا مدع تروصرد ،دوشیم غالبانیفرط

نآ يارجا هب فلکم دروم بسح یمالسا بالقنا نکسم داینب و كالما و دانساتبث

نیا هب یگدیسر .دوشیم تیاده هاگداد هب ضرتعم ،ضارتعا لوصو تروصرد.دنشابیم

.دوب دهاوخ تبون زا جراخ هاگداد ردتاضارتعا

لقن .دنشابیم فاعم یتبث ياههنیزه هیلک تخادرپ زا نوناق نیا نیلومشم - 3

.دوب دهاوخن تیفاعم لماش تیکلام دنس رودص زا دعب تالاقتناو

و یتبثناگربخ و ناسانشراک باختنا هوحن و اهتأیه تارایتخا و تاسلج لیکشت هوحن - 4

اهنآ ندومن هنیزه و یتفایرد غلابم نازیم و یکیکفت هشقن هیهت یگنوگچ

نکسم ترازو و روشک كالما و دانسا تبث نامزاس طسوت هک دوب دهاوخ ياهماننیئآقباطم

بیوصت هب و هیهت هامود فرظ رثکادح )یمالسا بالقنا نکسم داینب( يزاسرهشو

.دسریم ناریزوتأیه

یتسیزهب نامزاس و )هر( ینیمخ ماما دادما هتیمک ششوپ تحت ياههداوناخ - 5

.دنشابیم فاعم رگید هنیزه هنوگره و تایلام و ضراوع هنیزه تخادرپزا

- 134 هدام

یمالسايروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت موس همانرب نوناق )189( هدام

ذیفنت )1384-1388(مراهچ همانرب هرود يارب نآ ياههیحالصا و 1379.1.17 بوصم ناریا

.ددرگیم

تیمکاح یشخبرثا ءاقترا و تلود يزاسون - مشش شخب

تیمکاح یشخبرثا ءاقترا و تلود يزاسون - مهدزاود لصف

- 135 هدام

و یگنهرف،یعامتجا ياهیدصت روما« ،»یتیمکاح روما« ياههزوح رد تلود فیاظو و شقن

میظنتلیذ حرش هب و فیرعت »يداصتقا ياهیدصت روما« و »یئانبریز روما« ،»یتامدخ

:ددرگ

:یتیمکاح روما - فلا

نودبنآ عفانم و تسا روشک تیمکاح رادتقا بجوم نآ ققحت هک تلود یتیمکاح روما

:زا دنترابع ددرگیم هعماج راشقا همه لماش تیدودحم

.یگنهرفو یعامتجا ،يداصتقا ياهشخب رد تراظن و يزیرهمانرب ،يراذگتسایس - 1

.دمآرد عیزوت زاب و یعامتجا نیمأت و تلادع يرارقرب - 2

.مدرم قوقح عییضت و راصحنا زا يریگولج و تباقر يارب ،ملاس ياضف داجیا - 3

رقف عفر و روشک هعسوت و دشر يارب ،مزال ياهتیزم و اههنیمز ندومن مهارف - 4

.يراکیبو

.ییاضق روما هرادا و تینما و مظن رارقتسا ،یتبث روما ،يراذگنوناق - 5

.یلم یعافد یگدامآ داجیا و روشک یضرا تیمامت ظفح - 6

.یمالسا ،یناریا تیوه زا تنایص - 7

.یجراخ طباور و راک طباور میظنت ،یمومع هیلام ،یلخاد روما هرادا - 8

.یگنهرف ثاریم و یعیبط عبانم زا تظافح و تسیز طیحم ظفح - 9

.یلم تاعالطا و رامآ ،يداینب تاقیقحت و مولع - 10

ياهنارحبو یعیبط ثداوح تارثا شهاک و هلباقم ،ریگاو ياهیرامیب زا يریگشیپ - 11

.هدیچیپ
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:یتامدخ و یگنهرف ،یعامتجا ياهیدصت روما - ب

يرتربيدرف عفانم هب تبسن اهنآ زا لصاح یعامتجا عفانم هک تسا یفیاظو زا هتسد نآ

و ینف و یمومعشرورپ و شزومآ لیبقزا ،ددرگیم دارفا یگدنز تیعضو دوبهب بجوم و دراد

تاطابترا و تاعالطا،شزرو و یندب تیبرت ،نامرد و تشادهب ،تاقیقحتو مولع ،ياهفرح

.ینید تاغیلبت و يرنه ،یگنهرف روما و یعمج

:یئانبریز روما - ج

ياهتخاسریزتیوقت بجوم هک تسا ياهیامرس ياهیئاراد کلمت ياهحرط زا هتسد نآ

و یئاتسور ويرهش نارمع ،كاخ و بآ ياهحرط ریظن ،ددرگیم روشک يدیلوت و يداصتقا

.لقن و لمح و تاطابترا ،یناسر يژرنا ياههکبش

:يداصتقا ياهیدصت روما - د

و تساهعماج لاوما زا يرادربهرهب و هرادا يدصتم تلود هک تسا یفیاظو زا هتسد نآ

،یتعنص روما رديدصت ریظن ،دنکیم لمع یصوصخ قوقح رد یقوقح و یقیقح صاخشا دننام

.هدام نیا )ج(دنب رد جردنم ياهحرط زا يرادربهرهبو یناگرزاب و لقن و لمح ،يزرواشک

- 136 هدام

و ییآراک شیازفا ،روشک هعسوت و دشر يارب بسانم هنیمز داجیا روظنم هب

روما رد مدرم تکراشم هعسوت و تلود یتیمکاح روما تیوقت ،یئارجا ياههاگتسديروهرهب

و شیالاپ لیذ قیرط هب نوناق نیا )135( هدام رد روکذم فیاظو يارجا هوحن،روشک

:ددرگیمحالصا

مدرم تکراشمبلج اب موزللادنع و یتلود ياههاگتسد طسوت تلود یتیمکاح روما - فلا

ماجنا يروانف،یناسنا عبانم داعبا رد طبريذ یئارجا ياههاگتسد و ددرگیم ماجنا

.تفای دنهاوخ یفیک هعسوت و تیوقت ،عبانم صیصخت و تازیهجت ،راک

مهن و تسیبلوصا تیاعر اب تلود یتامدخ و یگنهرف ،یعامتجا ياهیدصت روما فیاظو - ب

لیذ ياههویشزا هدافتسا اب ناریا یمالسا يروهمج یساسا نوناق )30( مایس و )29(

:ددرگیم ماجنا

.فیاظو نیا يرجم یتلودریغ شخب هعسوت يارب مزال ياهتیامح لامعا - 1

.یتلودریغ شخب زا تامدخ دیرخ - 2

عبانمو تازیهجت و تاناکما يراذگاو و هراجا قیرطزا یتلودریغ شخب اب تکراشم - 3

.یکیزیف

ياهتسایسبوچراچ رد ،یتلودریغ شخب هب یتلود ياهدحاو زا یشخب تیریدم يراذگاو - 4

.ناریایمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت مراهچ همانرب یلک

هدام قباطم( ارگهجیتن و دنمفده درکیور اب یتلود ياهدحاو هرادا و داجیا - 5

مادکچیه هک یقطانم رد روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس دییأت اب )نوناق نیا144

.دشابن ریذپناکما رکذلاقوف ياهتلاحزا

طسوت یتلودياهتکرش و اههاگتسد تراظن و تیامح ،تیریدم اب تلود یئانبریز فیاظو - ج

.دش دهاوخ ماجنا یتلودریغ شخب

نوناق )44(مراهچ و لهچ لصا تیاعر اب تلود يداصتقا ياهيدصت هب طوبرم فیاظو - د

تبسن شخب نیارد تلود .ددرگیم راذگاو یتلودریغ شخب هب ناریا یمالسا يروهمج یساسا

فرصم و ناگدننکدیلوتقوقح عییضت ،راصحنا داجیا زا يریگولج يارب تاررقم میظنت هب

مادقا نآ ریاظن و يراذگهیامرستینما و هعسوت دشر ،تباقر ملاس ياضف داجیا ،ناگدننک

یتیمکاح روما فیلاکت و هدودحمو طیارش و ورملق و طباوض لیصفت و فیرعت .دومن دهاوخ

نینچمه و یلیصفت وحن هب فلتخمياههاگتسد يراذگاو دراوم و ییانبریز ،يرگيدصت و

و هیهت تلود طسوت ياهحیالبلاق رد 1383 لاس نایاپ ات هدام نیا دراوم هیلک يارجا

.دش دهاوخ میدقت یمالسا ياروش سلجم هب
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- 137 هدام

اب بسانتمار اههناخترازو و یئارجا ياههاگتسد نالک تالیکشت تسا فلکم تلود - فلا

،صقان یشخبرثاندرک فرطرب تهج ،اهروشک ریاس هبرجت و همانرب نیا ماکحا و اهتسایس

اهیراکيزاوم ،روما زکرمت،تیافک مدع ،تیعماج مدع و يدمآراکریغ و یهاگتسد ياهضراعت

،يزاسون فده اب ،دمآراکياهشور و نیون ياهیروانف زا هبناجهمه يریگهرهب نینچمه و

و ریگارف ،دمآراک ،مجسنمهموظنم کی تروص هب راتخاس دیدجت و ماغدا ،يزاس بسانتم

بیوصت زا سپ هام ششار طبريذ هحیال و دیامن یحارط زکرمتمریغ و شخبرثا ،تیافکاب

يادتبا زا نآ يارجا ناکماهک يروطهب ،دنک میدقت یمالسا ياروش سلجم هب نوناق نیا

.دشاب رسیم مراهچ همانرب مود لاس

و رهش نارمعو هعسوت روما رد یتلود ياههاگتسد يراذگاو لباق ياهیدصت زا هتسد نآ - ب

اهیرایهدو اهیرادرهش هب طبريذ یلام عبانم اب هارمه ناریزوتأیه بیوصتاب ،اتسور

.دوشیم راذگاو

- 138 هدام

روظنمهبطبريذ ياههاگتسد يراکمه اب تسا فظوم روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس

مامت تمیقتروصهب و یتایلمع و دنمفده شور هب دوجوم شور زا يزیرهجدوب ماظن حالصا

:دهدماجنا مراهچ همانرب مود لاس نایاپ ات رثکادح ار لیذ تامادقا ،تامدخ هدش

.دنیامنیمهئارا ییارجا ياههاگتسد هک یتامدخ و تیلاعف ءاصحا و ییاسانش - فلا

.صخشم یئایفارغجلحم و تیفیک اب بسانتم ،تامدخ و اهتیلاعف هدش مامت تمیق نییعت - ب

.نآ هدشمامت تمیق و تامدخ و اهتیلاعف مجح ساسارب هنالاس هجدوب هحیال میظنت - ج

تمیقاب بسانتم و اهتیلاعف زا لصاح جیاتن و درکلمع ساسارب تارابتعا صیصخت - د

.نآ هدش مامت

ماظن رییغت رد عیرست نینچمه و قوف درکیور ققحت روظنم هب - 1 هرصبت

ا نمض تسا فظوم روکذم نامزاس ،تراظن و يزیرهمانرب ماظن تیوقت و روشکيزیرهجدوب

ذاختا یبیترت ،دوخ يرادا يروانف و اهشور ،یناسنا يورین تیریدم ،نامزاس راتخاسحالص

نادنمشیدنا و ناگبخن يریگراکهب و شخبرثا و اراک ،فطعنم ،کچوک ینامزاس اب اتدیامن

.ددرگ مهارف هنیهب و بولطم روط هب هلوحم فیاظو ماجناناکما

هیهت هب تبسن یئاراد و يداصتقا روما ترازو و رکذلاقوف نامزاس - 2 هرصبت

روشک يزیرهجدوب و یمادختسا و يرادا ،یلام تاررقم و نیناوق حالصا يارب مزالحیاول

.ددرگ لوصحم و هجیتن لرتنک ماظن هب لیدبت دوجوم ماظن هک يوحن هب دیامنمادقا

يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس داهنشیپ اب هدام نیا یئارجا هماننیئآ - ـه

.دسریم ناریزو تأیه بیوصتهبروشک

- 139 هدام

:ددرگیمماجنا لیذ ياهمادقا ،یئارجا ياههاگتسد تالیکشت و راتخاس حالصا روظنم هب

و یعامتجا،يداصتقا هعسوت مراهچ همانرب لوا لاس نایاپ ات تسا فظوم تلود - فلا

زا )%20( دصردتسیب لقادح يراذگاو ای و فذح داهنشیپ ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف

و ماغدا واهشخب ریاس هب ار نآ ریاظن و اهتکرش و تاسسؤم ،اهداهن و اهنامزاس دادعت

.دنک میدقتیمالسا ياروش سلجم هب بیوصت تهج ار رورضریغ ياههاگتسد لالحنا

و یتلودتکرش ،یتلودریغ یمومع داهن ،یتلود هسسؤم ،هناخترازو داجیا تیعونمم - ب

بیوصتو ناریزو تأیه دییأت اب ءانثتسا دراوم رد رگم ،هباشم نیوانع اب ییاههاگتسد

.یمالسا ياروش سلجم

حطسرد )یتلود ياهتکرش يانثتساهب( هناخترازو ره ینامزاس ياهدحاو هیلک ماغدا - ج
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زکرم ردهطوبرم ياهدحاو هک يروط هب ،ینامزاس دحاو کی رد ... و شخب ،ناتسرهش ،ناتسا

نیا عوضومياهدحاو ینامزاس حطس .دنشاب اهنآ يداتس روما ماجنا و يربهار رادهدهع

ياروشبیوصتهب روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس داهنشیپ اب ءانثتسا دراوم و دنب

دناهدشداجیا نوناق بجوم هب هک یناتسا ياهدحاو ماغدا ای رییغت .دسریم يرادا یلاع

.دوب دهاوخ یمالسا ياروش سلجم بیوصت اب

داهنشیپهبهک یطباوض ساسارب ،یئارجا ياههاگتسد یلخاد راتخاس دیدجت و يرگنزاب - د

اب هک یتروصرد.دسریم ناریزو تأیه بیوصت هب روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس

جورخ ات ًافرص اهتسپهنوگنیا ،دندرگ فذح یمسر نیلغاش ياراد ياهتسپ ،تالیکشت حالصا

.دوب دهاوخ رادیاپ طبريذ نیمدختسم یعیبط

مادقانمض دنفظوم یئارجا ياههاگتسد ... و یناتسرهش ،یناتسا ياهدحاو هیلک - ـه

و تیریدمنامزاس دییأت زا سپ ،دوخ ینامزاس راتخاس دیدجت و يرگنزاب صوصخرد مزال

ار دازام ياهورین و دنراذگ ارجا دروم هب ار مزال تاحالصا ناتسا يزیرهمانرب

.دنیامن لقتنم لحم نامه رد رقتسم ياهدحاو ریاسهب

تامیسقت حوطسهعسوت مدع درکیور اب شخب و رهش ،ناتسرهش لیکشت يارب تیعمج باصن - و

.دشدهاوخ نییعت ناریزو تأیه طسوت مراهچ همانرب لوا لاس رد يروشک

- 140 هدام

تکراشمبلج و ینواعتو یصوصخ شخب هعسوت روظنم هب دوشیم هداد هزاجا تلود هب

يدمآراک شیازفاو روشک روما هرادا رد یندم هعماج ياهشخب ریاس و یتلودریغ ياهلکشت

لیذ ياهمادقا،یلم عبانم و اهتصرف زا هدافتسا و اهشلاچ اب ههجاوم رد ،یتلود تیریدم

: دهد ماجنا ار

يارب مزال یتلودریغ ياهداهن يدنمنوناق و هعسوت و داجیا هب کمک - فلا

زا تظافح و يرادا تیفافش و تمالس هعسوت ،تمدخ گنهرف جیورت ،ینیرفآراکهعسوت

يروحمفده يانبم رب ،مدرم تمالس و یطیحم تسیز ياهدرادناتسا ءاقترا و تسیزطیحم

.يریذپتیلوؤسمو

ياههنیمزرد ،یتلودریغ شخب زا تیامح و تیوقت يارب بسانم ینامزاس دحاو لیکشت - ب

و تیریدمنامزاس رد يرادا عناوم عفر و هیجوت ،تالیهست داجیا ،شزومآ ،يزاسداهن

ياهتسپلحم زا یتلود لقتسم ياهنامزاس و اههناخترازو هیلک و روشک يزیرهمانرب

.دوجوم ینامزاس

- 141 هدام

،ناریدمتامدخ رد تابث داجیا و یئارگهتسیاش ماظن رارقتسا روظنم هب تسا فظوم تلود

.دیامنمیدقت یمالسا ياروش سلجم هب و هیهت ار هطوبرم هحیال لیذ دراوم صوصخرد

.دیامنيدنبهقبط و فیرعت ،ياهفرح و یسایس شخب ود رد ار یتیریدم لغاشم - فلا

دیامننییعت ار مزال یصصخت طیارش ،ياهفرح ياهتسپ هب دارفا باصتنا و باختنا رد - ب

نیا زا هک يدراوم رد .دنبای ءاقترا رتالاب بتارم هب یلغش ءاقترا ریسم زا دارفا ات

،مزال یصصخت و یتیریدم ياهیبایزرا ماجنا اب ،دشاب هتشادن دوجو باختنا ناکماقیرط

.دریذپ تروصباختنا

هدننکبوصنمتاماقم هب مزال تارایتخا یسایس تیریدم ياهتسپ بصن و لزع صوصخرد - ج

.دوش هداد

- 142 هدام

دنفظومنوناق نیا )160( هدام عوضوم ياههاگتسد و روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس

هدافتسا اب ،مدرم لباقم رد یئارجا ياههاگتسد یئوگخساپ شیازفا روظنم هب
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ياهصخاش دشر و اهشور و اهدنیآرف یسدنهم و يرگنزاب و يرادا نیون ياهیروانفزا

درکلمع یبایزرا و تیریدم گنهرف هعسوت و مدرم يرادا شزومآ و يرادميرتشم هبطوبرم

شیازفا ار دوخ تامدخ یفیک حطس ،يرادا دسافم زا يریگولج يارب مزال ياهراکهارو

و تیاضر طبريذ ياهلمعلاروتسد ،اههمانشخب و تاررقم و طباوض نیودت رد وهداد

و يرادا تشونرس رد راذگریثأت و یلصا فادها زا یکی ناونع هب عوجر بابرامیرکت

.دنیامن ظوحلم نانکراکیمادختسا

- 143 هدام

تیریدم نامزاس یتلود شخب یناسنا يورین تیریدم دوبهب و حالصا روظنم هب

دنفظوم نوناق نیا )160( هدام رد روکذم یئارجا ياههاگتسدو روشک يزیرهمانربو

:دندروآ لمعهب ار لیذتامادقا

.ناگبخنو نیصصختم بذج درکیور اب یتلود لغاشم یحارط زاب و لیلحت و هیزجت - فلا

و یتباقرياضف رد رکذلاقوف ياههاگتسد رد لکش ره هب یناسنا يورین يریگراکهب - ب

.يراودا یمادختسا تاناحتما رد تازایتما لقادح بسک

بسانمقیفلت ساسارب نانکراک قوقح تخادرپ ياهلمعلاروتسد و طباوض ینیبشیپ - ج

.يدزم تقو ياج هب يروهرهب و یئارگهجیتن

طیارشو شزومآ صاخ طباوض ینیبشیپ اب ناتسرپرس و ناریدم یفیک حطس ءاقترا - د

.یتسرپرسو تیریدم ياهتسپ زا )%20( دصرد تسیب لقادح شهاک و اهنآ يدصت زارحا

و یئارجاياههاگتسد نانکراک يارب تدم هاتوک یصصخت و یلغش ياهشزومآ هعسوت - ـه

كرادمتفایرد هب رجنم تیرومأم و یتلود تاناکما زا هدافتسا اب هک یئاههرود فذح

.ددرگیم یمسرریغ ای و یمسر یهاگشناد

يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس داهنشیپ هب انب هدام نیا یئارجا هماننیئآ

.دسریم ناریزو تأیه بیوصتهبروشک

- 144 هدام

ماظنرارقتسا و يروهرهب و ییآراک شیازفا روظنم هب دنفظوم یئارجا ياههاگتسد هیلک

مزال تارایتخا ياطعا و راک ماجنا لحارم لرتنک ياج هب ،لوصحم و هجیتن لرتنک

صیصختندومن دنمفده و لقتسم تروص هب دوخ یتسرپرس تحت ياهدحاو هرادا يارب ناریدمهب

روما ترازوو روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس كرتشم لمعلاروتسد ساسارب ،عبانم

نییعتتیلباق هک یتامدخ و اهتیلاعف زا هتسد نآ هدش مامت تمیق ،یئاراد و يداصتقا

،ینامرد،یتشادهب و یشهوژپ ،یشزومآ ياهدحاو لیبقزا( دنراد ار هدش مامت تمیق

نامزاس دییأتزا سپ و صخشم یئایفارغج لحم تیفیک و تیمک ساسارب ،)يرادا و یتامدخ

طبريذناریدم هب مزال تارایتخا ياطعا اب و ناتسا ای روشک يزیرهمانرب و تیریدم

.دنیامن ارجا

،دنیامنیم هئارا ار دوخ تامدخ هدام نیا طباوض ساسارب هک ییاههاگتسد هب

هنیزه تارابتعا ياههمانرب و لوصف یئاجهباج هب تبسن زاین بسح دوشیم هدادهزاجا

یفیک ءاقترا فرص ار هدش مامت تمیق اب تیلاعف یلبق ياههنیزه توافتلاهبامو مادقا

.دنیامن طبريذ ياهدحاو ناریدم و نانکراک هب شاداپ تخادرپ و نامزاس زیهجت،تامدخ

رارق اهدحاو رایتخارد یتاونس هجدوب بوچراچ رد هدش مامت تمیق ساسارب هکیتارابتعا

.ددرگیم روظنم یعطق هنیزه هب تخادرپ زا سپ و هدش یقلت کمک،دریگیم

- 145 هدام

يزاسکچوکو روشک روما هرادا رد مدرم تکراشم شیازفا و اهیدصت مجح شهاک روظنم هب

:دوشیم ماجنا لیذ ياهمادقا ،تلود
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ياهشورقیرطزا ًافرص ،یتامدخ و يدیلوت ،یگنهرف ،یعامتجا ياهتیلاعف هعسوت - فلا

.ددرگ ماجنا )136( هدام )ب( دنب رد روکذم

و یتامدخ ،يدیلوت،یگنهرف ،یعامتجا ياهیدصت زا )%3( دصرد هس لقادح هنالاس شهاک - ب

،)2( ،)1( يازجارد روکذم ياهشور زا هدافتسا اب یئارجا ياههاگتسد طسوت نآ ریاظن

ياهشخب هعسوتيارب طوبرم عبانم زا یشخب صاصتخا و )136( هدام )ب( دنب )4( و )3(

.یتلودریغ

و یلمحوطس رد ياهیامرس ياهیئاراد کلمت هژورپ و حرط عون ره عورش تیعونمم - ج

اب هک يدراوم و یئانبریز و یتیمکاح روما هب طوبرم دراوم يانثتسا هب یناتسا

،)1( يازجا رد روکذم ياههویش زا هدافتسا ،روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاسدییأت

کلمت ياهحرط تارابتعا ،دشابن ریذپناکما )136( هدام )ب( دنب )3(و )2(

یتلودریغ شخب هعسوت يارب هدش هرادا هوجو تروص هب طوبرم لوصف ياهیامرسياهیئاراد

.تفای دهاوخ صاصتخا لصف نامهرد

واهنامزاس و اهتکرش ریاس رد یتلود ياهتکرش دیدج ياهیراذگهیامرس و تکراشم - د

.دشابیم عونمم نآ ریاظن و مود لسن هب موسوم ياهتکرش بلاقرد اهنآ ریثکت و کیکفت

رد ،اهنآتارابتعا فقس و یتلود ياهتکرش يزاسیصوصخ همانرب یمک فادها نییعت - ـه

هب روشکلک هجدوب و یتلود ياهتکرش تارابتعا تبسن هک يوحن هب ،هنالاس هجدوب نیناوق

.دبای شهاک )%2( دصرد ود لقادح هلاسره یلخاد صلاخان دیلوت

- و

همانرب زاغآ رد نآ دادعت زا تلود نانکراک لک دادعت مراهچ همانرب نایاپ رد -1

.دبای شهاک )%5( دصرد جنپ نازیمهب

رد نوناق نیا)9( هرامش لودج قباطم یتلود ياههاگتسد رد دیدج ياهمادختسا عومجم -2

یمالسا يروهمج یگنهرفو یعامتجا ،يداصتقا هعسوت مراهچ همانرب یلک ياهتسایس بوچراچ

یتلود ياههاگتسد یتیمکاحهفیظو هب هک يوحن هب )حلسم ياهورین يانثتسا هب( ناریا

دنوشیم جراخ تمدخ زاهک ینانکراک دادعت )%50( دصرد هاجنپ زا دوشن دراو ياهمطل

) (.دنکن زواجت

،ینوکسم عمتجم ،ارسرئاز ،ارسنامهم هنوگره هرادا ،داجیا تیعونمم - ز

هدام عوضوم ياههاگتسد طسوت ،نآ ریاظن و یحیرفت و یشزرو ياهاضف ،ینامرد،یهافر

ای تامدخ و تاسیسأت عون نیا ،دنفظوم یئارجا ياههاگتسد هیلک ،نوناق نیا)160(

یتلودریغ شخب هب ،مراهچ همانرب موس لاس نایاپ ات رثکادح ار اهنآ زايرادربهرهب

نامزاس دییأت و طوبرم یئارجا هاگتسد داهنشیپ اب ینثتسمدراوم .دنیامن راذگاو

و اهانب لاقتنا رد .تسا عنامالب ناریزو تأیه بیوصتو روشک يزیرهمانرب و تیریدم

يروهمج یساسا نوناق )83( موس و داتشه لصا تیاعر،دشاب یلم سیافن زا هک یتلود لاوما

.تسا یمازلا ناریا یمالسا

يارب ،نوناقنیا )160( هدام عوضوم ياههاگتسد طسوت رضاح لاح رد هک یتامدخ هیلک - ح

،فرصم ياهینواعت،سیورس فلس ،دمآ و تفر سیورس ریظن فلتخم ياههنیمز رد دوخ نانکراک

تروص تامدخ دیرخای و یناما تروص هب هباشم دراوم و كدوک دهم ،نانکراک شزرو روما

هیلک و دشدهاوخ ماجنا میقتسم هنارای تخادرپ اب همانرب موس لاس زا ،دریگیم

رگید دنمزاینياهدحاو هب اهنآ یمسر نانکراک و هدیدرگ لحنم طبريذ يرادا ياهدحاو

.دنوشیم لقتنم

»ب«دنبيارجا يارب دنناوتیم ياهفرح و ینف شزومآ زکارم و شرورپ و شزومآ ترازو - ط

،دنیامن هدافتساقوقح نودب یصخرم زا هکنیا رب طورشم دوخ یشزومآ رداک اب )136( هدام

اب نیمدختسمهنوگ نیا تمدخ قباوس .دنیامن دادرارق دقع دنب نیا رد روکذم شور هب

.دشدهاوخ روظنم مدختسم طبريذ قودنص رد یگتسشنزاب روسک تخادرپ

هدام)ب( دنب )4( و )3( ،)2( يازجا رد روکذم ياهشور هب هک یسرادم هنارس هنیزه
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ياهیدنمناوتو دنب ره ياهیگژیو اب بسانتم ،دندرگیم هرادا یتلودریغ شخب طسوت )136(

.دوشیم تخادرپ و نیمأت تلود طسوت قطانم

لودج بوچراچرد ،لقتسم ياهنامزاس و اههناخترازو زا کیره مادختسا زوجم رودص - ي

و روشک يزیرهمانربو تیریدم نامزاس داهنشیپ هب انب ،نوناق نیا تسویپ )9( هرامش

.ناریزو تأیه بیوصت

روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس داهنشیپ اب هدام نیا یئارجا هماننیئآ - ك

.دسریم ناریزو تأیه بیوصتهب

- 146 هدام

نآ یلصا تیرومأم و فادها اب هاگتسد ره نانکراک دادعت يزاسبسانتم روظنم هب

هعسوت شخب ماکحا و اهتسایس اب یئارجا ياههاگتسد فیاظو ماجنا هوحن قیبطتو

:دمآ دهاوخ لمع هب لیذ ياهمادقا ،تلودتیریدم

و یئارجاياههاگتسد زا مادک ره لنسرپ دادعت فقس ،مراهچ همانرب لوا لاس رد - فلا

و روشکيزیرهمانرب و تیریدم نامزاس طسوت ًاکرتشم نآ ققحت ،هدش يدنبنامز همانرب

.دسریم يرادا یلاع ياروش بیوصت هب و هیهت طبريذ هاگتسد

نودب ناتسرهشکی حطس رد یئارجا ياههاگتسد دازام تباث ای یمسر نانکراک لاقتنا - ب

تقفاوم اباهناتسرهش ریاس هب لاقتنا ،طبريذ ياههاگتسد قفاوت اب مدختسم تقفاوم

.دریگ تروص دیاب مدختسم

تأیه بیوصت هب تاررقم و نیناوق تیاعر اب هدام نیا ییارجا هماننییآ - ج

.دسریمناریزو

لوقنمریغ و لوقنم لاوما شورف لحم زا ،هدام نیا يارجا یلام راب - د

.ددرگیم نیمأت یمومع هجدوب رد هدش ینیبشیپ تارابتعا و یئارجاياههاگتسد

- 147 هدام

لمع هب لیذياهمادقا نانکراک یئاجباج تلوهس و یگتسشنزاب ياهقودنص تیوقت روظنم هب

:دیآیم

یتروص رد دوشیم هداد هزاجا یگتسشنزاب ياهقودنص لومشم نانکراک هب - فلا

زا هدافتسا اب ای و دنوش لقتنم رگید ياههاگتسد هب ای و دنوش تمدخ دیرخزابهک

ناکامک دنبای لاغتشا یتلودریغ شخب رد )نامز تیدودحم نودب( قوقح نودبیصخرم

.دنشاب دوخ یگتسشنزاب قودنصلومشم

رظن زا دنناوتیميروشک یگتسشنزاب قودنص لومشم ياههاگتسد ینامیپ نیمدختسم - ب

ینامرد تامدخ همیبنامزاس و يروشک یگتسشنزاب قودنص لومشم یعامتجا نیمأت يایازم

.دندرگ

- 148 هدام

زا یمادختساقباوس ظفح هوحن ،تمدخ نایاپ شاداپ ،یمادختسا هطبار هب طوبرم طباوض

.طوبرم دراوم ریاس و ندوب یگتسشنزاب قودنص عبات ثیح

هاجنپزا شیب هک ییاهدحاو و نوناق نیا )160( هدام عوضوم ییارجا ياههاگتسد نانکراک

،يداصتقاهعسوت موس همانرب ءادتبا زا اهنآ تیکلام ای و یئاراد ،ماهس زا )%50( دصرد

دیاب ،دوشیمو هدش راذگاو یتلودریغ شخب هب ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا

هب نیناوقبوچراچ رد هدام نیا ییارجا هماننییآ .ددرگ فیلکت نییعت نوناق قباطم

.دسریم ناریزو تأیه بیوصت

طبريذ یئارجا هاگتسد اب اهنآ یمادختسا هطبار هک نانکراک هنوگ نیا - هرصبت

قودنص تاررقم عبات نانچمه یمادختسا قباوس ظفح اب دنناوتیم ددرگیمعطق
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.دنشاب طوبرمیگتسشنزاب

- 149 هدام

و يراداطابضنا و مظن تیوقت روظنم هب تسا فظوم روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس

هبتبسن ،تلود ياهنیزه تارابتعا رد یئوجهفرص و روشک روما هرادا ماظن رد یلام

هب یئارجاياههاگتسد طسوت ،ناریزو تأیه بیوصت زا سپ ات مادقا هطوبرم طباوض نیودت

.دوش هتشاذگ ارجا دروم

طباوض يارجاهوحن ،ییاهصخاش نیودت اب ،تسا فلکم روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس

هب ار نآشرازگ هلاسره و هداد رارق یبایزرا دروم یئارجا ياههاگتسد رد ار روکذم

.دیامن میدقت ناریزو تأیه

- 150 هدام

ردو مراهچ همانرب یط ار تلود ناگتسشنزاب و نانکراک هیلک قوقح تسا فظوم تلود

.دهد شیازفا مروت خرن اب بسانتم ،یلغش ياههتشر یمامت يارب لاس ره يادتبا

هک یتارابتعا)%70( دصرد داتفه ات دوشیم هداد هزاجا یئارجا ياههاگتسد هب - هرصبت

هنالاسهجدوب نوناق رد هک ینازیم هب یناسنا يورین شهاک و راتخاس حالصا لحم زا

رمتسمریغ ییآراک هداعلاقوف ناونع هب ار دنیامنیم ییوجهفرص ددرگیم روظنم

.دنیامن تخادرپ ،دنهدیم ماجنا هتسجرب تامدخ هک ینانکراکهب

و هیهت روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس طسوت هدام نیا یئارجا هماننیئآ

.دسریم ناریزو تأیه بیوصتهب

- 151 هدام

ياهورین لک داتس و روشک و حلسم ياهورین ینابیتشپ و عافد ياههناخترازو

مزال ياهلمعلاروتسد ،حلسم ياهورین لک یهدنامرف ریبادت بوچراچ رد دنفظومحلسم

بیوصت زا سپ و هیهت یماظتنا و یماظن ياهورین يارب ار لصف نیا ماکحا يارجايارب

غالبا طبريذ ياهدحاو هب ارجا تهج حلسم ياهورین لک یهدنامرف دییأت و ناریزوتأیه

.دنیامن

- 152 هدام

تیفیکياقترا ،دوجوم تاناکما زا هنیهب هدافتسا ،یهدناماس روظنم هب تسا فظوم تلود

ياهنامتخاسثادحا رد اهدرادناتسا و طباوض ،تاررقم تیاعر موزل زین و زاس و تخاس

و یحارط ،هعلاطم،يزیرهمانرب روما ،يرورضریغ تالیکشت فذح نینچمه و یمومع و یتلود

لیکشت نوناق ساساربو روظنم نیدب هک یتلود ياهنامزاس رد ار روبزم ياهنامتخاس يارجا

.دیامن زکرمتم ،تساهدش

و نکسمترازو و روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس طسوت هدام نیا یئارجا هماننیئآ

.دیسر دهاوخ ناریزو تأیه بیوصت هب و هیهت يزاسرهش

- 153 هدام

و تلوديزاسون شخب ماکحا ياتسار رد دنفظوم )160( هدام رد روکذم ياههاگتسد هیلک

شش ره ار دوخدرکلمع شرازگ لصف نیا ماکحا قیقد يارجا نمض ،تیمکاح یشخبرثا ءاقترا

اب نامزاسنیا و دنیامن هئارا روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس هب راب کی هام

طوبرمياهنویسیمک و ناریزو تأیه يارب ار هجیتن اههاگتسد تیقفوم نازیم يدنبهبتر

.دنیامن شرازگ یمالسا ياروش سلجم
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- 154 هدام

يروهمجیگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت موس همانرب نوناق )123( و )90( ،)1( داوم

هعسوتمراهچ همانرب هرود يارب نآ ياههیحالصا و 1379.1.17 بوصم ناریا یمالسا

.ددرگیمذیفنت )1384-1388( ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا

همانرب یئارجا تایلمع ناماس - مهدزیس لصف

- 155 هدام

هک يراذگهیامرس و ياهیامرس ياهیئاراد کلمت ياهحرط ،یئارجا تایلمع هیلک

و یناتسا هعسوت یلم دانسا ،یشخب هعسوت یلم دانسا يانبم رب مراهچ همانرب ياهلاسرد

تأیه بیوصت هب نوناق نیا يانبم رب و لیذ تایصوصخ اب ،هژیو هعسوت یلمدانسا

:دوشیم ارجا و یهدنامزاس ،دسریمناریزو

،تاناکما،اهتیلباق هب هجوت اب هک تسا يدربهار يدنس ،شخب هعسوت یلم دنس - فلا

نایم و تدمدنلبیفیک و یمک ياهفده ،یلصا ياهیریگتهج ،یساسا لئاسم و اهتیدودحم

و يروحم مهم ياهمادقانینچمه و ياهقطنم و ییاضف ياهتسایس و يروحم ياهتیلاعف ،تدم

هب یشخب روما هعسوتیلم دانسا .دیامنیم نییبت ار شخب هعسوت رادتیولوا ياهتیلاعف

هیهت ،طبريذ یئارجاياههاگتسد و روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس كرتشم داهنشیپ

.دوشیم

اهتیدودحم ،اهتیلباق هب هجوت اب هک تسا يدربهار يدنس ،ناتسا هعسوت دنس - ب

،یناسنا يورین و تیعمج هنیمز رد اهیریگتهج نیرتیلصا ،ناتسا هعسوت ياهانگنتو

و یمک ياهفده و یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا ياهتیلاعف و اهانبریز ،یعیبطعبانم

و مراهچ همانرب نالک ياهدربهار بوچراچ رد ار ناتسا هعسوت تدمنایم و تدمدنلبیفیک

یشخب هعسوت یلم دانسا و نارمع و هعسوت ياهحرط و نیمزرس شیامآ یلمدنس

.دیامنیمنییبت

ششوپاب تیلاعف و حرط دنچ زا ياهعومجم ، )یشخبارف( هژیو هعسوت یلم دنس - ج

،لاغتشاو ییادزرقف ،یعامتجا نیمأت ورملق دننام فلتخم ياهشخب و قطانم يارب ریگارف

)فلتخم ياهشخب(یعوضوم ،ینامز ياهتیولوا ،يدنبنامز .دوشیم میظنت و هتفای تیعوضوم

.دوشیم صخشم دنسنیا رد نآ ياههژورپ و اهحرط يارجا )فلتخم ياهناتسا( یناکم و

،یشخبهعسوتدانسا رد هدش ینیبشیپ ياهفده ققحت تهج رد هک یتایلمع و اهمادقا - د

جرد روشک لکهنالاس هجدوب هحیال رد ،دنباییم ارجا ترورض )یشخبارف( هژیو و یناتسا

.دسریم یمالسا ياروش سلجم بیوصت هب و

ردار دوخ یتایلمع و یئارجا همانرب دنفظوم روشک یلم یئارجا ياههاگتسد هیلک - ـه

يزیرهمانربو تیریدم نامزاس یگنهامه اب قوف طباوض بوچراچ رد هعسوت یلم دانسا بلاق

نیا یتاونسهجدوب .دنروآرد ارجا هلحرم هب ناریزو تأیه رد بیوصت زا سپ و هیهت روشک

.دوشیم میظنت قوف دانسا ساسارب اههاگتسد

بلاقردار دوخ یتایلمع و یئارجا همانرب ،دنفظوم یناتسا یئارجا ياههاگتسد هیلک - و

يزیرهمانربو تیریدم نامزاس یگنهامه اب قوف طباوض بوچراچ رد یناتسا هعسوت دانسا

.دنروآردارجا هلحرم هب ناتسا هعسوت و يزیرهمانرب ياروش بیوصت زا سپ و هیهت ناتسا

.دوشیم میظنت دانسا نیا ساسارب یناتسا ياههاگتسد یتاونس هجدوب

،یشخبهعسوتدانسا قیفلت هب تبسن تسا فلکم روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس - ز

تأیه بیوصتهبار دراوم و مادقا طبريذ یئارجا ياههاگتسد یگنهامه اب هژیو و یناتسا

.دناسرب ناریزو

تلود یلام تاررقم زا یشخب میظنت نوناق ذیفنت - مهدراهچ لصف

حياول و اه حرط - اهشهوژپ زکرم https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/94202

73 of 75 1/16/2023, 10:50 AM



- 156 هدام

مراهچهمانرب هرود يارب 1382.10.26 بوصم تلود یلام تاررقم زا یشخب میظنت نوناق

.ددرگیم دیدمت)1384-1388( ناریا یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت

تراظن - مهدزناپ لصف

- 157 هدام

ره تفرشیپیبایزرا و تراظن شرازگ روهمج سیئر ،مراهچ همانرب يارجا نسح روظنم هب

ياروشسلجم هب لیذ دراوم لماش ،دعب لاس هامرذآ نایاپ ات رثکادح ار همانرب لاس

:دیامن هئارا یمالسا

.همانرب ینوناق داوم درکلمع یسررب - فلا

.یئارجا ياهتسایس درکلمع یسررب - ب

تراجت ،يراذگهیامرسو دیلوت هلمج زا ،یشخب و نالک هدمع ياهریغتم درکلمع یسررب - ج

.يراکیبو لاغتشا ،مروت و یلوپ شخب ،هجدوب ،اهتخادرپ زارت ،یجراخ

.هژیو و یناتسا ،یشخب هعسوت یلم دانسا تایلمع تفرشیپ - د

.همانرب اب تریاغم للع نییبت و درکلمع جیاتن یبایزرا - ـه

.همانرب درکلمع دوبهب روظنم هب مزال ياهداهنشیپ هئارا - و

- 158 هدام

بوچراچردروشک تفرشیپ نازیم یبایزرا روظنم هب روشک يزیرهمانرب و تیریدم نامزاس

ياهصخاش اب بسانتمار طوبرم ياهصخاش ،ماظن یلک ياهتسایس و زادنامشچ همانرب نیزاوم

ياهصخاش يریگهزادنازا لصاح جیاتن لاس ره هامریت رد و هسیاقم و میظنت یللملانیب

هب روشک تیعضو دوبهبيارب رثؤم ياهداهنشیپ و فعض و توق طاقن هارمه هب ار روکذم

.دیامنیممیدقت یمالسا ياروش سلجم و تلود ،يربهر مظعم ماقم

- 159 هدام

اههماننیئآ هیلک 1384 لاس لوا همین نایاپ ات رثکادح تسا فلکم تلود

.دناسرب بیوصتهب و هیهت ار نوناق نیا یئارجا ياهلمعلاروتسدو

- 160 هدام

یمومعتابساحم نوناق« )4( هدام عوضوم یتلود ياهتکرش و تاسسؤم ،اههناخترازو هیلک

ماهس و هیامرس)%50( دصرد هاجنپ زا شیب هک یئاهتکرش ریاس و »1366.6.1 بوصم ،روشک

يانثتسا هب،یتلود ياهتکرش و یتلود تاسسؤم ،اههناخترازو هب ًاکرتشم ای ًادرفنم اهنآ

اهتکرش نینچمهو دنشاب هتشاد قلعت ،ینوناق همیب ياهتکرش و يرابتعا تاسسؤم و اهکناب

مان حیرصت ای رکذمزلتسم ،اهنآ هب یمومع تاررقم و نیناوق لومش هک یتلود تاسسؤم و

ياهتکرش و تفنترازو هب هتسباو هعبات ياهتکرش و ناریا تفن یلم تکرش : هلمجزا ،تسا

و هعسوت نامزاس،هعبات ياهتکرش و ناریا عیانص يزاسون و شرتسگ نامزاس ،اهنآ هعبات

تاررقم لومشم،طوبرم دراوم رد هعبات ياهتکرش و ناریا یندعم عیانص و نداعم يزاسون

.دنشابیم نوناق نیا

- 161 هدام

.دشابیم رثالایغلم نآ ءارجا لوط رد نوناق نیا اب ریاغم تاررقم و نیناوق هیلک
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هسلج ردلودج هُن و هرصبت راهچ و یس و هدام کی و تصش و دصکی رب لمتشم قوف نوناق

ياروش سلجمهس و داتشه و دصیس و رازهکی هام رویرهش مهدزای خروم هبنشراهچ زور ینلع

،ماظن تحلصم صیخشتعمجم رد حرط و نابهگن ياروش هب عاجرا زا سپ و بیوصت یمالسا

ـع.دش غالباتلود هب ،عمجم داهنشیپ اب يربهر مظعم ماقم تقفاوم اب ًاتیاهن

لداع دادح یلعمالغ

یمالسا ياروش سلجم سیئر

 نوناق پاچ
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