
57953/2581389/8/30 هرامش                            

 تاعارتخا و اه يروآون يزاس يراجت و ناینب شناد تاسسؤم و اه تکرش زا تیامح نوناق

داژن يدمحا دومحم رتکد ياقآ بانج

ناریا یمالسا يروهمج مرتحم تسایر

 يراجت و ناینب شناد تاسسؤم و اه تکرش زا تیامح نوناق ناریا یمالسا يروهمج یساسا نوناق )123( موس و تسیب و دصکی لصا ءارجا رد 8/10/1387 خروم 181333/40768 هرامش همان هب فطع       
 هبنشراهچ زور ینلع هسلج رد بیوصت اب ،دوب هدیدرگ میدقت یمالسا ياروش سلجم هب تاعارتخا و اه يروآون يزاس يراجت و ناینب شناد ياه تکرش زا تیامح هحیال ناونع اب هک تاعارتخا و اه يروآون يزاس
.ددرگ یم غالبا تسویپ هب نابهگن مرتحم ياروش دییأت و 5/8/1389 خروم

یناجیرال یلع ـ یمالسا ياروش سلجم سییر

19560216/9/1389هرامش

يروآ نف و تاقیقحت ،مولع ترازو ـ )روهمج سییر يروانف و یملع تنواعم( يروهمج تسایر داهن

 بیوصت یمالسا ياروش سلجم هن و داتشه و دصیس و رازهکی هام نابآ مجنپ خروم هبنشراهچ زور ینلع هسلج رد هک تاعارتخا و اه يروآون يزاس يراجت و ناینب شناد تاسسؤم و اه تکرش زا تیامح نوناق       
.ددرگ یم غالبا ءارجا تهج تسویپ هب ،تسا هدیدرگ لصاو یمالسا ياروش سلجم 30/8/1389 خروم 57953/258 هرامش همان یط و هدیسر نابهگن ياروش دییأت هب 19/8/1389 خیرات رد و

داژن يدمحا دومحم ـ روهمج سییر

تاعارتخا و اه يروآون يزاس يراجت و ناینب شناد تاسسؤم و اه تکرش زا تیامح نوناق

 دربراک و شرتسگ لماش( يداصتقا و یملع فادها ققحت ،روحم شناد داصتقا هعسوت ،تورث و ملع ییازفا مه روظنم هب هک تسا ینواعت ای یصوصخ هسسؤم ای تکرش ناینب شناد تاسسؤم و اه تکرش -1 هدام
.دوش یم لیکشت طوبرم ياهرازفا مرن دیلوت رد هژیو هب ناوارف هدوزفا شزرا اب و رترب ياه يروانف هزوح رد )تامدخ و الاک دیلوت و یحارط لماش( هعسوت و قیقحت جیاتن يزاس يراجت و )يروآون و عارتخا

 ریغ یمومع ياهداهن و تاسسؤم و یتلود ياه تکرش هب قلعتم اهنآ تیکلام زا )%50( دصرد هاجنپ زا شیب هک یتاسسؤم و اه تکرش زین و یتلود ریغ یمومع ياهداهنو تاسسؤم ،یتلود ياه تکرش -هرصبت
.دنتسین نوناق نیا ياه تیامح لومشم ،دشاب یتلود

 لوؤسم اروش هناخریبد .دوش یم هدیمان اروش راصتخا هب نوناق نیا رد سپ نیا زا هک دراد هدهع هب ار نوناق نیا ءارجا يریگیپ و يزیر همانرب ،يراذگ تسایس تیلوؤسم يروانف و تاقیقحت ،مولع یلاعیاروش -2 هدام
.دوب دهاوخ طبریذ ياه هاگتسد قیرط زا اروش تابوصم ءارجا يریگیپ

:زا دنترابع نوناق نیا عوضوم ناینب شناد تاسسؤم و اه تکرش هب ءاطعا لباق تالیهست و اه تیامح -3 هدام

لاس هدزناپ تدم هب یتارداص ضراوع و یناگرزاب دوس ،یکرمگ قوقح،ضراوع ،تایلام تخادرپ زا تیفاعم -فلا

یعرش دوقع قبط رب تدم هاتوک ای تدمدنلب هرهب نودب ای هرهب مک تالیهست ءاطعا اب يروانف و يروآون يریگراک هب ای هضرع ،دیلوت هنیزه زا یشخب ای مامت  نیمأت -ب

 هژیو قطانم ای و يداصتقا هژیو قطانم ،دشر زکارم ،يروانف و ملع ياه كراپ لحم رد نوناق نیا عوضوم ناینب شناد تاسسؤم و اه تکرش يدیلوت و یسدنهم و يروانف ،یشهوژپ ياهدحاو رارقتسا تیولوا -ج
 يروانف و ملع

 یمالسا يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت مراهچ همانرب نوناق زا يداوم حالصا نوناق طباوض ساسارب يراذگاو لباق یتلود یشهوژپ تاسسؤم و زکارم ماهس زا یشخب ای مامت يراذگاو تیولوا -د
نوناق نیا عوضوم ناینب شناد تاسسؤم و اه تکرش هب یساسا نوناق )44( مراهچ و لهچ لصا یلک ياه تسایس ءارجا و ناریا

يریگراک هب و هضرع ،دیلوت لحارم مامت رد يروانف و يروآون ،شناد ياهدرواتسد تالوصحم يریذپ رطخ شهاک يارب بسانم يا همیب ششوپ داجیا -ـه

نوناق نیا عوضوم ناینب شناد تاسسؤم و اه تکرش تکراشم ناکما دیهمت و )1( هدام اب طبترم تاعوضوم رد هصقانم طیارش لیهست -و

 اب ،نوناق نیا بیوصت خیرات زا هام هس فرظ یسمش 1386 هام نمهب بوصم یساسا نوناق )44( مراهچ و لهچ لصا یلک ياه تسایس ءارجا نوناق ياتسار رد تسا فظوم ییارادو يداصتقا روما ترازو -4 هدام
 ریغ یشهوژپ تاسسؤم و زکارم ،تسرهف نیا تفایرد خیرات زا هام هس فرظ تسا فظوم اروش .دیامن هئارا اروش هب و هیهت ار یتلود یشهوژپ تاسسؤم و زکارم یمامت تسرهف ،یتلود ياه هاگتسد هیلک يراکمه
.دیامن مهارف ار اهنآ يراذگاو هنیمز هدام نیا رد روکذم نوناق قباطم ییاراد و يداصتقا روما ترازو و هدومن ءاصحا ار ینواعت و یصوصخ شخب هب يراذگاو لباق یتیمکاح

.دنک رییغت دیابن يراذگاو زا سپ اه تکرش نیا تیهام -1 هرصبت

.دراد هدهعرب هدام نیا رد ار نارادیرخ تیحالص زارحا و ءارجا نسح رب تراظن هفیظو يروانف و تاقیقحت،مولع ترازو -2 هرصبت

 اب تکراشم و نیمضت هنوگره ذخأ نودب تالیهست و هنسحلا ضرق تالیهست و کمک هئارا قیرط زا ینف شناد ندومن يدربراک و يزاسافوکش و تاعارتخا و اه يروآون يزاس يراجت هب کمک روظنم هب -5 هدام
 سیسأت اروش سیئر رظن ریز و يروانف و تاقیقحت ،مولع یلاعیاروش هب هتسباو ییافوکش و يروآون قودنص ناونع تحت یقودنص ،ناینب شناد تاسسؤم و اه تکرش هب تکراشم مهس زا یشخب ای مامت ششخب رایتخا
 و یتلودریغ یمومع ياهداهن ،عبات و هتسباو یتلود ياه تکرش و یقوقح و یقیقح صاخشا يراذگ هیامرس و کمک هنوگره ،هنالاس هجدوب رد جردنم تارابتعا ،تلود ياه کمک لماش قودنص یلام عبانم .دوش یم
.دشاب یم عبات و هتسباو ياه تکرش و اه يرادرهش

 زا )%5/0( دصرد مین لقادح ،هجدوب هحیال رد دعب هب موس لاس زا تسا فظوم تلود ،قودنص یلام عبانم نیمأت روظنم هب .دنیامن نیمأت ار هدش دای قودنص عوضوم تالیهست عبانم زا یشخب دنناوت یم زین اه کناب
.دریگب رظن رد قودنص نیا هب کمک تهج ار دوخ یمومع هجدوب عبانم

 يروهمج یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت مراهچ همانرب نوناق )45( هدام عوضوم يروانف و یشهوژپ یتلود ریغ ياه قودنص هب تالیهست ءاطعا تهج قودنص نیا هیامرس زا )%5( دصرد جنپ لقادح -1 هرصبت
.تفای دهاوخ صیصخت يروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو دییأت دروم ناریا یمالسا
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.ددرگ یم نیمأت يزرا هریخذ باسح ای یلم هعسوت قودنص لحم زا لاس هس فرظ رثکادح جیردت هب لایر )30.000.000.000.000(  درایلیمرازه یس نازیم هب ییافوکش و يروآون قودنص هیلوا هیامرس -2 هرصبت

 بیوصت خیرات زا هام هس فرظ رثکادح يروانف و تاقیقحت ،مولع یلاعیاروش طسوت نوناق نیا بوچراچ رد قودنص رب تراظن و تیریدم ،تیلاعف هوحن ،تارایتخا ،فیاظو ،ناکرا لماش قودنص نیا همانساسا -3 هرصبت
.دسر یم ناریزو تأیه بیوصت هب و هیهت نوناق نیا

 يروانف هعسوت و قیقحت يا هتیلاعف ماجنا قیرط زا هنیمز نامه رد ییافکدوخ هب لین تهج ار یجراخ أدبم اب تامدخ ای الاک دیرخ ياهدادرارق غلبم زا یشخب دنزاجم یتلود ياه تکرش و اه هاگتسد هیلک -6 هدام
 .دنناسر ماجنا هب ناینب شناد تاسسؤم و اه تکرش اب دادرارق دقع نمض

 مالعا یضاقتم هب ار ییاهن هجیتن و دننک یگدیسر نوناق نیا رد جردنم تیامح زا هدافتسا تهج نایضاقتم ياه تساوخرد هب هام کی فرظ رثکادح دنتسه فظوم نوناق نیا يرجم ياه هاگتسد هیلک -7 هدام
 هلصاو تیاکش هب هام کی فرظ تسا فظوم اروش و دنک ضارتعا هناخریبد دزن دناوت یم هدننک تساوخرد .دنناسرب هدننک تساوخرد یهاگآ هب لدتسم روط هب دیاب دشاب تساوخرد در رب ینبم رظن هچنانچ ،دنیامن
 .دنک یگدیسر

.دنیامن رقتسم یطیحم تسیز تاررقم تیاعر اب اهرهش رگید و نارهت رهش هدودحم رد ار دوخ تیلاعف زکرم دنزاجم ناینب شناد تاسسؤم و اه تکرش -8 هدام

 تهج رد يروانف و ملع ياه كراپ رد رقتسم یسدنهم و يروانف و یشهوژپ ياهدحاو دوشیم هداد هزاجا یللملا نیب ياه يراکمه تیوقت و ناینب شناد تاسسؤم و اه تکرش هعسوت و داجیا روظنم هب -9 هدام
.دندرگ رادروخرب یللملا نیب یلام تالدابم و یجراخ يراذگ هیامرس ضراوع و یتایلام ياه تیفاعم ،راک طباور صوصخ رد دازآ قطانم ینوناق يایازم زا هلوحم ياه تیرومأم ماجنا

 تهج يروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو طسوت نوناق نیارد جردنم فادها اب قابطنازا سپ ناینب شناد تاسسؤمو اه تکرش يارب نوناق نیارد هدش ناونع تالیهست و تازایتما ،ایازمزا هدافتسا هنوگره -10 هدام
.ددرگ یم هئارا يروانف و تاقیقحت مولع یلاعیاروش هب بیوصت

 زا تیمورحم نمض دننک فرصم يرگید دصاقم يارب ار نوناق نیا قبط رب هدش ءاطعا تالیهست و اه تیامح هچنانچ دنا هدش رادروخرب نوناق نیا ياه تیامح زا هک )یقوقح ای یقیقح( صاخشا هیلک -11 هدام
.دوش یم لامعا اهنآ دروم رد ریز ياه تازاجم نوناق نیا ياه تیامح زا ددجم هدافتسا

.دنوش یم موکحم یتفایرد تالیهست اب ربارب يدقن همیرج هب ،لام در رب هوالع یلام تالیهست زا يرادروخرب تروص رد -فلا

.دنوش یم عنم اه هصقانم هیلک رد تکرش زا لاس هس تدم هب هصقانم هب دورو رد تالیهست طیارش زا يرادروخرب تروص رد -ب

.دنوش یم موکحم هدش ءاطعا تیفاعم نازیم ربارب يدقن همیرج هب اهنآ تخادرپ رب هوالع ضراوع ای یتایلام ياه تیفاعم زا يرادروخرب تروص رد -ج

.دنوش یم موکحم یتفایرد  يا همیب ششوپ لداعم همیرج تخادرپ هب ،يا همیب ششوپ زا يرادروخرب تروص رد – د

.ددرگ یم هئارا یمالسا ياروش سلجم هب و هیهت اروش هناخریبد طسوت رابکی هام شش ره نوناق نیا ءارجا هوحن شرازگ -12 هدام

.دیسر دهاوخ ناریزو تأیه بیوصت هب و هیهت يروانف و تاقیقحت و مولع یلاعیاروش و يروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو طسوت نآ بیوصت زا هام هس فرظ رثکادح نوناق نیا ییارجا ياه همان نییآ -13 هدام

 نابهگن ياروش دییأت هب 19/8/1389 خیرات رد و بیوصت یمالسا ياروش سلجم هن و داتشه و دصیس و رازهکی هام نابآ مجنپ خروم هبنشراهچ زور ینلع هسلجرد هرصبت شش و هدام هدزیس رب لمتشم قوف نوناق
.دیسر

یناجیرال یلع ـ یمالسا ياروش سلجم سیئر

 نوناق پاچ
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