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لَاًیي پیاهک 

پیاهکْای ارسالی تِ شرکت الزهست ٍاجذ شرایط زیر تاشذ 

  ثب اكَٛ ٚ ٔجب٘ي ديٗ اػالْ ٚ لبٖ٘ٛ اػبػي خٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ ٔغبيشت ٘ذاؿتٝ ٚ دس توبد ٘جبؿذ

 ثبػث تـٛيؾ ارٞبٖ ػٕٛٔي ٍ٘شدد .

 ٔخُ ٘ظٓ ٚ آسأؾ حبوٓ ثش خبٔؼٝ ٘جبؿذ .

 ثٝ اخالق حؼٙٝ حبوٓ ثش خبٔؼٝ آػيت ٘شػب٘ذ .

 ثب ػيبػت ٞبي فشٍٞٙي، اختٕبػي ٚ التلبدي وـٛس ٔغبيشت ٘ذاؿتٝ ثبؿذ.  

 ٔغبيش ثب اكَٛ ا٘تخبثبتي ٚ لٛا٘يٗ حبوٓ ثش خبٔؼٝ ٘جبؿذ.  

  ػذْ تحشيه ، تـٛيك ، تشغيت ، تٟذيذ يب دػٛت ثٝ فؼبد ٚ فحـبء ٚ استىبة خشايٓ ٔٙبفي ػفت يب ا٘حشافبت

 ( لبٖ٘ٛ ٔدبصات اػالٔي 639 لبٖ٘ٛ خشائٓ سايب٘ٝ اي ٚ ٔبدٜ 15ثٙذ ة ٔبدٜ  ). خٙؼي

 ( لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت 6 ٔبد2ٜثٙذ ). ػذْ اؿبػٝ فحـبء ٚ ٔٙىشات 

 لبٖ٘ٛ 6 ٔبدٜ 2ثٙذ  ) (ٔجتزَ ٚ ٔؼتٟدٗ  ). ػذْ ا٘تـبس ، تٛصيغ ٚ ٔؼبّٔٝ ٔحتٛاي خالف ػفت ػٕٛٔي 

تحشيه ، تـٛيك ، تشغيت ، تٟذيذ يب تٌٕيغ افشاد ثٝ دػتيبثي . 4 ( لبٖ٘ٛ خشائٓ سايب٘ٝ اي 14ٌٔجٛػبت ٚ ٔبدٜ 

 ( لبٖ٘ٛ خشايٓ سايب٘ٝ اي 15ٔبدٜ  ). ثٝ ٔحتٛيبت ٔؼتٟدٗ ٚ ٔجتزَ

  ( لبٖ٘ٛ ٔدبصات اػالٔي 514ٔبدٜ  )ٚ تحشيف آثبس ايـبٖ  (سٜ  )ػذْ اٞب٘ت ثٝ أبْ خٕيٙي 

  لبٖ٘ٛ 6 ٔبدٜ 7ثٙذ  )ٚ ػبيش ٔشاخغ ٔؼّٓ تمّيذ  (أبْ خبٔٙٝ اي  )ػذْ اٞب٘ت ثٝ ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشي 

 (ٌٔجٛػبت

 ( لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت 6 ٔبدٜ 12ثٙذ  ). ػذْ ا٘تـبس ٔحتٛا ػّيٝ اكَٛ لبٖ٘ٛ اػبػي 

 ػذْ فبؽ ٕ٘ٛدٖ ٚ ( لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت 6 ٔبدٜ 6ثٙذ  ). ػذْ فبؽ ٕ٘ٛدٖ ٚ ا٘تـبس غيشٔدبص اػشاس ٘يشٚٞبي ٔؼّح

 ( لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت 6 ٔبدٜ 6ثٙذ  ). ا٘تـبس غيشٔدبص ٘مـٝ ٚ اػتحىبٔبت ٘ظبٔي

  3ثٙذ )ػذْ ا٘تـبس ٞشٌٛ٘ٝ ٔحتٛا ثب ٞذف تشغيت ٚ تـٛيك ٔشدْ ثٝ تحشيٓ ٚ يب وبٞؾ ٔـبسوت دس ا٘تخبثبت ٚ 

 ( آييٗ ٘بٔٝ اخشايي آ46ٖ لبٖ٘ٛ ا٘تخبثبت ٔدّغ ؿٛساي اػالٔي ٚ ٔبدٜ 66 ٔبدٜ 8
  

  لاًَى جراین رایاًِ ای21 هجرهاًِ هَضَع هادُ ایفْرست هصادیك هحتَ

 عوَهی اخالق ٍ عفت علیِ هحتَا ( الف 

   ( لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت 6 ٔبد2ٜثٙذ ) .ٔٙىشات  اؿبػٝ فحـبء ٚ.1

 لبٖ٘ٛ 15ثٙذ ة ٔبدٜ  ) . دػٛت ثٝ فؼبد ٚ فحـبء ٚ استىبة خشايٓ ٔٙبفي ػفت يب ا٘حشافبت خٙؼييب تحشيه ، تـٛيك ، تشغيت ، تٟذيذ .2

    (اػالٔي  ٔدبصات لبٖ٘ٛ  639خشائٓ سايب٘ٝ اي ٚ ٔبدٜ 

 لبٖ٘ٛ خشائٓ 14ٔبدٜ   لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت 6ٚ  ٔبد2ٜثٙذ  )  (ٔؼتٟدٗ   ٚٔجتزَ ). ػٕٛٔي ، تٛصيغ ٚ ٔؼبّٔٝ ٔحتٛاي خالف ػفت ا٘تـبس .3

  (سايب٘ٝ اي 

  ( اي سايب٘ٝ خشايٓ لبٖ٘ٛ 15 ٔبدٜ  ) .ٔجتزَ تٌٕيغ افشاد ثٝ دػتيبثي ثٝ ٔحتٛيبت ٔؼتٟدٗ ٚ  تحشيه ، تـٛيك ، تشغيت ، تٟذيذ يب.4

 تدٕالت ٘بٔـشٚع ٚ ، تجّيغ تـشيفبت ٚ تٛٞيٗ ثٝ خٙغ صٖ ، تحميش ٚا ٔحتٛ دس تلبٚيش ٚ (ٔشد  اػٓ اص صٖ ٚ )  اػتفبدٜ اثضاسي اص افشاد.5

 ( لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت 6 ٔبد10ٜ ثٙذ ). غيشلب٘ٛ٘ي

 هحتَا علیِ همذسات اسالهی (ب  

 ( لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت 6ٔبد1ٜثٙذ ) ٔخبِف ٔٛاصيٗ اػالٔي  ٔحتٛاي اِحبدي ٚ.1

 ( ٖ ٔدبصات اػالٔي لب513ٛ٘ٔبدٜ   لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت 6ٚ  ٔبد7ٜثٙذ  )ٔمذػبت آٖ   اٞب٘ت ثٝ ديٗ ٔجيٗ اػالْ ٚ.2

 



 ( اػالٔي ٔدبصات لبٖ٘ٛ  513 ٔبدٜ  ) (ع  ) يب حوشت كذيمٝ ًبٞشٜ (ع  ) اٞب٘ت ثٝ ٞش يه اص ا٘جيبء ػظبْ يب ائٕٝ ًبٞشيٗ .3

  (لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت  6  ٔبد9ٜ ثٙذ ) ٔخبِف اػالْ  تجّيغ ثٝ ٘فغ حضة ٌشٜٚ يب فشلٝ ٔٙحشف ٚ.4

 9 ثٙذ ). آٟ٘ب ثبؿذ ٔخبِف اػالْ ثٝ ٘حٛي وٝ تجّيغ اص خبسخي ٔٙحشف ٚ ٞبي داخّي ٚ ٌشٜٚ سػب٘ٝ ٞب ٚ احضاة ٚ  ٘مُ ٌٔبِت اص ٘ـشيبت ٚ.5

 ( لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت 6 ٔبدٜ

 (ٖ ٔدبصات اػالٔي لب٘ٛ  514 ٔبدٜ )تحشيف آثبس ايـبٖ  ٚ (سٜ  )  اٞب٘ت ثٝ أبْ خٕيٙي.6

 ( لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت 6  ٔبد7ٜثٙذ  ) ٔشاخغ ٔؼّٓ تمّيذ ػبيش ٚ (أبْ خبٔٙٝ اي  )  اٞب٘ت ثٝ ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشي.7

 آسایش عوَهی هحتَا علیِ اهٌیت ٍ (ج  

 ( اػالٔي ٔدبصات لبٖ٘ٛ  498ٔبدٜ  ). ٞذف ثشٞٓ صدٖ أٙيت وـٛس ثب (ػبيجش  )  تـىيُ خٕؼيت ، دػتٝ ، ٌشٜٚ دس فوبي ٔدبصي.1

 (  اػالٔي ٔدبصات لبٖ٘ٛ  511ٔبدٜ  ) . ٞش ٌٛ٘ٝ تٟذيذ ثٝ ثٕت ٌزاسي.2

 (   لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت6  ٔبد1ٜ ثٙذ ).  ٔحتٛايي وٝ ثٝ اػبع خٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ ٌِٕٝ ٚاسد وٙذ.3

   ( لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت 6  ٔبد12ٜ ثٙذ ).  ػّيٝ اكَٛ لبٖ٘ٛ اػبػيا ا٘تـبس ٔحتٛ.4

  (  اػالٔي ٔدبصات لبٖ٘ٛ  500 ٔبدٜ ).  تجّيغ ػّيٝ ٘ظبْ خٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ.5

 ( لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت 6  ٔبد4ٜثٙذ  ) .لٛٔي ًشيك ًشح ٔؼبئُ ٘ظادي ٚ  اخالَ دس ٚحذت ّٔي ٚ ايدبد اختالف ٔبثيٗ الـبس خبٔؼٝ ثٝ ٚيظٜ اص.6

 (  اػالٔي ٔدبصات لبٖ٘ٛ  512ٔبدٜ  ) .وـتبس يىذيٍش  تحشيه يب اغٛاي ٔشدْ ثٝ خًٙ ٚ.7

ا٘حب دس خذٔت ٘يشٚٞبي ٔؼّح ٞؼتٙذ ثٝ ػليبٖ ، فشاس، تؼّٓ يب ػذْ اخشاي ٚظبيف   تحشيه ٘يشٚٞبي سصٔٙذٜ يب اؿخبكي وٝ ثٝ ٘حٛي اص.8

 (  اػالٔي ٔدبصات لبٖ٘ٛ  504 ٔبدٜ ). ٘ظبٔي

 ). ٔٙبفغ خٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ دس داخُ يب خبسج اص وـٛس ، حيثيت ٚ ٞب ثٝ استىبة اػٕبِي ػّيٝ أٙيت ٌشٜٚ تـٛيك افشاد ٚ  تحشيق ٚ.9

 ( لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت 6  ٔبد5ٜ ثٙذ

 ( ا. ق 500ْ ٔبدٜ )ػبصٔبٟ٘بي ٔخبِف ٘ظبْ خٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ  ٞب ٚ  تجّيغ ثٝ ٘فغ ٌشٜٚ.10

 2ٚ3ٔٛاد   لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت 6ٚ  ٔبد6ٜثٙذ  ). ػٕٛٔي ٔؼبيُ ٔحشٔب٘ٝ ٚ ػشي دِٚتي ٚ غيشٔدبص اػٙبد ٚ دػتٛسٞب ٚ ا٘تـبس  فبؽ ٕ٘ٛدٖ ٚ.11

 ( لبٖ٘ٛ خشائٓ سايب٘ٝ اي 3ٔبدٜ   لبٖ٘ٛ ٔدبصات ا٘تـبس ٚ افـبي اػٙبد ٔحشٔب٘ٝ ٚ ػشي دِٚتي ٚ

 ( لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت 6  ٔبد6ٜثٙذ  ). ا٘تـبس غيشٔدبص اػشاس ٘يشٚٞبي ٔؼّح  فبؽ ٕ٘ٛدٖ ٚ.12

 ( لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت 6  ٔبد6ٜثٙذ  ). اػتحىبٔبت ٘ظبٔي ا٘تـبس غيشٔدبص ٘مـٝ ٚ  فبؽ ٕ٘ٛدٖ ٚ.13

 ( لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت 6  ٔبد6ٜ ثٙذ ).  ا٘تـبس غيشٔدبص ٔزاوشات غيشػّٙي ٔدّغ ؿٛساي اػالٔي.14

 ( لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت 6  ٔبد6ٜثٙذ  ). تحميمبت ٔشاخغ لوبيي  ا٘تـبس ثذٖٚ ٔدٛص ٔزاوشات ٔحبوٓ غيشػّٙي دادٌؼتشي ٚ.15

 .  ا٘تـبس ٔحتٛاي وٝ اص ػٛي ؿٛساي ػبِي أٙيت ّٔي ٔٙغ ؿذٜ ثبؿذ.16

 ًْادّای دٍلتی ٍ عوَهی هحتَا علیِ هماهات ٍ (د  

 لبٖ٘ٛ  700 ٚ 609ٔٛاد   لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت 6ٚ  ٔبد8ٜ ثٙذ ). ػٕٛٔي ، ٟ٘بدٞب ٚ ػبصٔبٖ ٞبي حىٛٔتي ٚ ٞدٛ ٘ؼجت ثٝ ٔمبٔبت  اٞب٘ت ٚ.1

 ( اػالٔي ٔدبصات

 ( اػالٔي ٔدبصات لبٖ٘ٛ  697  لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت 6ٚ  ٔبد8ٜ ثٙذ ). ػبصٔبٖ ٞبي حىٛٔتي ٚ ػٕٛٔي ، ٟ٘بدٞب ٚ  افتشا ثٝ ٔمبٔبت.2

 ٔدبصات لبٖ٘ٛ  698 لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت ٚ 6 ٔبد11ٜ ثٙذ ) .ػبصٔبٟ٘بي حىٛٔتي ٟ٘بدٞب ٚ تـٛيؾ ارٞبٖ ػٕٛٔي ػّيٝ ٔمبٔبت ،  ٘ـشاوبريت ٚ.3

  ( اػالٔي

  (1388 لبٖ٘ٛ خشايٓ سايب٘ٝ اي ٔلٛة ػبَ 7 ٚ 6ٔٛاد )خؼُ پبيٍبٜ ٞبي ايٙتش٘تي ثب٘ه ٞب ، ػبصٔبٖ ٞب ٚ ٟ٘بدٞبي دِٚتي ٚ ػٕٛٔي  .4

 (هحتَا هرتثط تا جراین رایاًِ ای ) هحتَای کِ ترای ارتکاب جراین رایاًِ ای تِ کار هی رٍد  (ُ  

 25ٔبدٜ  ). ي وٝ كشفبً ثشاي استىبة خشايٓ سايب٘ٝ اي ثٝ وبس ٔي سٚدي٘شْ افضاسٞبا ٔؼبّٔٝ دادٜ ٞب ي دادٖ يب دس دػتشع لشاس  ا٘تـبس يب تٛصيغ ٚ.1

 (لبٖ٘ٛ خشائٓ سايب٘ٝ اي 

دادٜ ٞبيي وٝ أىبٖ دػتشػي غيشٔدبص ثٝ دادٜ ٞب يب ػبٔب٘ٝ ٞبي سايب٘ٝ اي يب  دادٖ غيشٔدبص ٌزسٚاطٜ ٞب ٚ  فشٚؽ ا٘تـبس يب دس دػتشع لشاس.2



 ( لبٖ٘ٛ خشائٓ سايب٘ٝ اي 25ٔبدٜ  ). فشاٞٓ ٔي وٙذ ػٕٛٔي سا ٔخبثشاتي دِٚتي يب

اخالَ دس دادٜ ٞب  ، تحشيف ٚ ، خبػٛػي سايب٘ٝ اي ، ؿٙٛد غيشٔدبص دادٖ ٔحتٛيبت آٔٛصؽ دػتشػي غيشٔدبص يب دس دػتشع لشاس  ا٘تـبس.3

 ( لبٖ٘ٛ خشائٓ سايب٘ٝ اي 25ٔبدٜ  ). ٔخبثشاتي يب ػيؼتٓ ٞبي سايب٘ٝ اي ٚ

 ( لبٖ٘ٛ خشائٓ سايب٘ٝ اي 21 ٔبدٜ ).  آٔٛصؽ ٚ تؼٟيُ ػبيش خشايٓ سايب٘ٝ اي.4

 ( لبٖ٘ٛ خشائٓ سايب٘ٝ اي 25ثٙذ ج ٔبدٜ  ). آٔٛصؽ سٚؿٟبي ػجٛس اص ػبٔب٘ٝ ٞبي فيّتشيًٙ  ا٘تـبس فيّتشؿىٗ ٞب ٚ.5

ػبيش  لبٖ٘ٛ اخالَ دس ٘ظبْ التلبدي وـٛس ٚ ) .التلبدي سايب٘ٝ اي ٔدشٔب٘ٝ ٔب٘ٙذ ؿشوت ٞبي ٞشٔي  ا٘دبْ ٞشٌٛ٘ٝ فؼبِيت تدبسي ٚ.6

 (لٛا٘يٗ

  ( لبٖ٘ٛ ٔدبصات اػالٔي710 ٚ 708، 705ٔٛاد )ايدبد ٔشاوض لٕبس دس فوبي ٔدبصي  .7

 (جراین   هرتثط تا سایریهحتَا ) یا دعَت تِ ارتکاب جرم هی کٌذ ترغیة ، ، هحتَای کِ تحریک (ٍ  

 ( لبٖ٘ٛ خشائٓ سايب٘ٝ اي 15ٔبدٜ  ). خٛدوـي يب دػٛت ثٝ اػٕبَ خـٛ٘ت آٔيض ٚ تشغيت ، ،  حبٚي تحشيهيا٘تـبس ٔحتٛا .1

 ( 1385 لبٖ٘ٛ خبٔغ وٙتشَ ٚ ٔجبسصٜ ّٔي ثب دخب٘يبت 3ٔبدٜ  ) .ػيٍبس سٚاٖ ٌشداٖ ٚ ، ٔٛاد ٔخذس تشٚيح ٔلشف ٔٛاد  تجّيغ ٚ.2

يب تجّيغ تبسٕ٘بٞبي فيّتش ؿذٜ يب ثبص ا٘تـبس ٔحتٛاي ٔدشٔب٘ٝ ٘ـشيبت تٛليف ؿذٜ ٚ سػب٘ٝ ٞبي ٚاثؼتٝ ثٝ ٌشٜٚ ٞب ٚ  (ِيٙه)دسج پيٛ٘ذ . 3

 .خشيب٘بت ٔٙحشف ٚ غيش لب٘ٛ٘ي

، تخشيت أٛاَ ػٕٛٔي ، استـبء  تؼٟيُ استىبة خشائٕي وٝ داساي خٙجٝ ػٕٛٔي ٞؼتٙذ اص لجيُ اخالَ دس ٘ظٓ ،  تـٛيك تحشيه ٚ. 4

 ( اػالٔي ٔدبصات لبٖ٘ٛ  126ٔبدٜ  ). غيشٜ ٔخذس، لبچبق ٔـشٚثبت اِىّي ٚ اختالع ،والٞجشداسي ، لبچبق ٔٛاد

  ( لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت 6  ٔبد3ٜثٙذ  ). تجّيغ ٚ تشٚيح اػشاف ٚ تجزيش. 5

 لبٖ٘ٛ ٕٔٙٛػيت ثىبسٌيشي تدٟيضات دسيبفت ٔبٞٛاسٜ 1ٔبدٜ )فشٚؽ، تجّيغ، تٛصيغ ٚ آٔٛصؽ اػتفبدٜ اص تدٟيضات دسيبفت اص ٔبٞٛاسٜ  .6

  (25/11/1373ٔلٛة 

 هحتَا هجرهاًِ هرتَط تِ اهَر سوعی ٍ تصری ٍ هالکیت هعٌَی (ز  

 ( اي سايب٘ٝ خشائٓ لبٖ٘ٛ ٚ اػالٔي ٔدبصات لبٖ٘ٛ  ٔٛاد ٔختّف ). دٞي ثبصي ٞبي سايب٘ٝ اي داساي ٔحتٛاي ٔدشٔب٘ٝ ػشٚيغ  ا٘تـبس ٚ.1

ثلشي فؼبِيت  اؿخبكي وٝ دس أٛس ػٕؼي ٚ  لبٖ٘ٛ ٘حٜٛ ٔدبصات1ٔبدٜ  ). ثلشي غيشٔدبص ثٝ خبي آثبس ٔدبص  ٔؼشفي آثبس ػٕؼي ٚ.2

  (غيشٔدبص داس٘ذ 

 لبٖ٘ٛ ٘حٜٛ ٔدبصات اؿخبكي وٝ دس أٛس ػٕؼي ٚ 2ٔبدٜ  )اسؿبد اػالٔي  ثلشي ثذٖٚ ٔدٛص ٚصاست فشًٞٙ ٚ  ػشهٝ تدبسي آثبس ػٕؼي ٚ.3

  (ثلشي فؼبِيت غيش ٔدبص داس٘ذ 

 لبٖ٘ٛ 74ٔبدٜ   لبٖ٘ٛ حٕبيت اص حمٛق پذيذ آٚس٘ذٌبٖ ٘شْ افضاس ٞبي سايب٘ٝ اي 1ٚٔبدٜ  )تشغيت ثٝ ٘من حمٛق ٔبِىيت ٔؼٙٛي   تـٛيك ٚ.4

 (تدبست اِىتشٚ٘يىي 

  هرتثط تا اًتخاتات هجلس شَرای اسالهی هحتَای هجرهاًِ (ح 

 لبٖ٘ٛ ا٘تخبثبت 66 ٔبدٜ 8 ٚ 3ثٙذ ) ا٘تـبس ٞشٌٛ٘ٝ ٔحتٛا ثب ٞذف تشغيت ٚ تـٛيك ٔشدْ ثٝ تحشيٓ ٚ يب وبٞؾ ٔـبسوت دس ا٘تخبثبت .1

 ( آييٗ ٘بٔٝ اخشايي آ46ٖٔدّغ ؿٛساي اػالٔي ٚ ٔبدٜ 

، تحلٗ ٚ ٞش الذأي وٝ ثٝ ٘حٛي ٔٛخت  ، اػتلبة  ا٘تـبس ٞشٌٛ٘ٝ ادػبي غيشٚالغ ٔجٙي ثش تٛلف ا٘تخبثبت ٚ يب دػٛت ثٝ تدٕغ اػتشام آٔيض.2

 ( لبٖ٘ٛ ا٘تخبثبت ٔدّغ ؿٛساي اػالٔي66 ٔبدٜ 8ثٙذ )اخالَ دس أش ا٘تخبثبت ٌشدد 

 ( لبٖ٘ٛ ٔدبصات اػالٔي500ٔبدٜ ) ا٘تـبس ٚ تجّيغ ػالئٓ تحشيٓ ا٘تخبثبت ٌشٜٚ ٞبي هذ ا٘مالة ٚ ٔؼب٘ذ .3

ٗ آٔيض دس فوبي ٔدبصي ػّيٝ ا٘تخبثبت .4  66 ٔبدٜ 8 لبٖ٘ٛ ٔدبصات اػالٔي ٚ ثٙذ 700ٔبدٜ ) ا٘تـبس ٞدٛ يب ٞدٛيٝ ٚ يب ٞشٌٛ٘ٝ ٔحتٛاي تٛٞي

 (لبٖ٘ٛ ا٘تخبثبت ٔدّغ ؿٛساي اػالٔي

 ( لبٖ٘ٛ ا٘تخبثبت ٔدّغ ؿٛساي اػالٔي64ٔبدٜ ) ا٘تـبس ٞشٌٛ٘ٝ ٌّٔت خالف ٚالغ ٔجٙي ثش ا٘لشاف ٌشٜٚ ٞبي لب٘ٛ٘ي اص ا٘تخبثبت .5

.  اػتفبدٜ اص ػبيت ٞب ٚ ٚثالي ٞبي سػٕي ٟ٘بدٞب ٚ دػتٍبٜ ٞبي دِٚتي خٟت ثٟشٜ ثشداسي دس تجّيغبت ٘بٔضدٞبي ا٘تخبثبتي.6

ٖ ٞب ٚ ٟ٘بدٞبيي وٝ لؼٕتي اص داسايي آٟ٘ب خضء ثٛدخٝ ٚ أٛاَ ػٕٛٔي اػت  ، ؿٟشداسي ٞب ، ٔٛػؼبت ؿبيبٖ روش اػت تٕبٔي ؿشوت ٞب ، ػبصٔب
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 ( لبٖ٘ٛ ا٘تخبثبت ٔدّغ ؿٛساي اػالٔي59ٔبدٜ ). ٔـَٕٛ ايٗ ٔبدٜ ٔي ؿٛ٘ذ

 لبٖ٘ٛ لبٖ٘ٛ ا٘تخبثبت ٔدّغ 56ٔبدٜ ).  دسج ٔحتٛاي تجّيغبتي ٘بٔضدٞبي ا٘تخبثبتي خبسج اص ٔذت صٔبٖ ٔمشس ؿذٜ ثشاي فؼبِيت ا٘تخبثبتي.7

ٗ ٘بٔٝ اخشايي آ45ٖؿٛساي اػالٔي ٚ ٔبدٜ   ( آيي

، ساي دادٖ ثب ؿٙبػٙبٔٝ خؼّي ٚ ؿٙبػٙبٔٝ  ، تٌٕيغ ٚ يب تٟذيذ افشاد ثٝ خشيذ ٚ فشٚؽ آساء ، تشغيت  ا٘تـبس ٞشٌٛ٘ٝ ٔحتٛا دس خٟت تحشيه.8

 لبٖ٘ٛ ا٘تخبثبت ٔدّغ 66ٔبدٜ ). ، ساي دادٖ ثيؾ اص يه ثبس ٚ ػبيش سٚؽ ٞبي تمّت دس ساي ٌيشي ٚ ؿٕبسؽ آساء ، خؼُ اٚساق تؼشفٝ ديٍشي

 ( لبٖ٘ٛ ٔدبصات اػالٔي126ؿٛساي اػالٔي ٚ ٔبدٜ 

 لبٖ٘ٛ ا٘تخبثبت ٔدّغ ؿٛساي 66 ٔبدٜ 16ثٙذ ).  ا٘تـبس ٞشٌٛ٘ٝ ٔحتٛا خٟت ايدبد سػت ٚ ٚحـت ثشاي ساي دٞٙذٌبٖ يب اػوبء ؿؼت.9

 (اػالٔي

 اػتفبدٜ اثضاسي اص تلبٚيش ص٘بٖ ثشاي تجّيغبت ا٘تخبثبتي ٚ يب ػذْ سػبيت ؿئٛ٘بت اػالٔي دس ا٘تـبس تلبٚيش ٔشثٛى ثٝ ص٘ب٘ي وٝ ٘بٔضد .10

 ( لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت6 ٔبدٜ 10ثٙذ ). ا٘تخبثبتي ٔي ثبؿٙذ

ٝ ٌب٘ٝ ، افتشا ٚ ٘ـش اوبريت ثب ٞذف تخشيت ٘ظبْ  ا٘تـبس ٞشٌٛ٘ٝ ٔحتٛا دس خٟت تٛٞيٗ.11 ٖ ٞبي حىٛٔتي ٚ ٟ٘بدٞبي اخشايي ٚ  ، لٛاي ػ ، ػبصٔب

 18 لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت ٚ ٔبدٜ 6 ٔبدٜ 8 لبٖ٘ٛ ٔدبصات اػالٔي ٚ ثٙذ 609 ، 698 ، 500ٔٛاد ). ٘ظبستي ا٘تخبثبت ثٝ ٔٙظٛس ثٟشٜ ثشداسي ا٘تخبثبتي

ٝ اي  (لبٖ٘ٛ خشايٓ سايب٘

ٝ ثٙذي .12  لبٖ٘ٛ ٔدبصات ا٘تـبس ٚ افـبي اػٙبد 3ٔبدٜ ). ٔشتجي ثب ا٘تخبثبت (ٔحشٔب٘ٝ ٚ ػشي) ا٘تـبس ٞشٌٛ٘ٝ ٔحتٛا ٚ ٔىبتجبت داساي ًجم

ٝ اي ٚ ثٙذ 3ٔحشٔب٘ٝ ٚ ػشي دِٚتي ٚ ٔبدٜ   ( لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت6 ٔبدٜ 6 لبٖ٘ٛ خشايٓ سايب٘

، ادػبٞبي ثي اػبع پيشأٖٛ تمّت دس ا٘تخبثبت يب ٔخذٚؽ ثٛدٖ ا٘تخبثبت  ، ؿٕبسؽ آساء  ا٘تـبس اخجبس وزة اص ٘تبيح ثشسػي كالحيت ٞب.13

 ( لبٖ٘ٛ ا٘تخبثبت ٔدّغ ؿٛساي اػالٔي66 ٔبدٜ 8 لبٖ٘ٛ ٔدبصات اػالٔي ٚ ثٙذ 698 ٚ 697ٔٛاد ). ثذٖٚ دِيُ ٚ ٔذسن

  هرتثط تا اًتخاتات ریاست جوَْری هحتَای هجرهاًِ (ط  

ا٘تـبس ٞشٌٛ٘ٝ ٔحتٛا ثٝ ٔٙظٛس تشغيت ٚ تـٛيك ٔشدْ ثٝ تحشيٓ ٚ يب وبٞؾ ٔـبسوت دس ا٘تخبثبت ، تدٕغ اػتشام آٔيض ثذٖٚ ٔدٛص ،   .1

اػتلبة ، تحلٗ ، ادػبي غيشٚالغ ٔجٙي ثش تٛلف ا٘تخبثبت ٚ يب ٞش الذأي وٝ ثٝ ٘حٛي ٔٛخت اخالَ دس أش ا٘تخبثبت سيبػت خٕٟٛسي 

 .( لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت 25 ٚ 6 ٔبدٜ 5 لبٖ٘ٛ ا٘تخبثبت سيبػت خٕٟٛسي ٚ ثٙذ33 ٔبدٜ 7ثٙذ ).ٌشدد

 ايدبد اختالفبت ٔبثيٗ الـبس خبٔؼٝ ثٛيظٜ اص ًشيك ًشح   تـٛيؾ ارٞبٖ ػٕٛٔي ، ػيبٜ ٕ٘بيي ٚ ثيبٖ ٌٔبِت خالف ٚالغ ػّيٝ وـٛس ،.2

 7ثٙذ) ٘تبيح ٘ظشػبصي ٚ ٘ظشػٙدي وبرة دس خلٛف ا٘تخبثبت ٚ ٘بٔضدٞبي ا٘تخبثبت سيبػت خٕٟٛسي ٔؼبئُ لٛٔي ٚ ٘ظادي ، ا٘تـبسٞشٌٛ٘ٝ

ٔلٛثٝ ؿٛسايؼبِي -  لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت6 ٔبد٠ 4 ثٙذ – لبٖ٘ٛ ٔدبصات اػالٔي 698   500ٚ ٔٛاد– لبٖ٘ٛ ا٘تخبثبت سيبػت خٕٟٛسي33ٔبد٠ 

 (أٙيت ّٔي

 .( لبٖ٘ٛ ٔدبصات اػالٔي500ٔبدٜ ) ا٘تـبس ٚ تجّيغ ػالئٓ تحشيٓ ا٘تخبثبت   .3

ا٘تـبس ٞدٛ يب ٞدٛيٝ ٚ يب ٞش ٌٛ٘ٝ ٔحتٛاي تٛٞيٗ آٔيض يب تخشيت دس فوبي ٔدبصي ػّيٝ ا٘تخبثبت ٚ ٘بٔضدٞبي ا٘تخبثبت سيبػت خٕٟٛسي  .4

  .( لبٖ٘ٛ ٔدبصات اػالٔي700ٔبدٜ  )

ا٘تـبس ٞشٌٛ٘ٝ ٌّٔت ،ػّيٝ ٘بٔضدٞبي ا٘تخبثبتي ٚ يب ا٘تـبسٌٔبِجي خالف ٚالغ داَ ثش ا٘لشاف ٌشٜٚ يب ٘بٔضدٞبي ا٘تخبثبت سيبػت خٕٟٛسي  .5

  .( لبٖ٘ٛ ا٘تخبثبت سيبػت خٕٟٛسي اػالٔي91 ٚ 74ٔٛاد )

 ثخـي اص داسايي ٚ ثٛدخٝ  ػتفبدٜ غيشٔدبص اص ػبيت ٞب ٚ ٚثالي ٞبي ٔتؼّك ثٝ دػتٍبٜ ٞبي دِٚتي ٚ ٔؤػؼبت ٚ ٟ٘بدٞبيي وٝ تٕبْ يبا. 6

 لبٖ٘ٛ ا٘تخبثبت سيبػت 88 ٚ 68 ، 62ٔٛاد)آٟ٘ب اص أٛاَ ػٕٛٔي اػت ، ثٝ ٔٙظٛس تجّيغ ِٝ يب ػّيٝ ٘بٔضدٞبي ا٘تخبثبت سيبػت خٕٟٛسي 

 .(خٕٟٛسي

 67 ٚ 66ٔٛاد )ا٘تـبس ٔحتٛاي تجّيغبتي ٘بٔضدٞبي سيبػت خٕٟٛسي دس فوبي ٔدبصي خبسج اص ٔذت صٔبٖ ٔمشس ثشاي فؼبِيت ا٘تخبثبتي  .7

 .(لبٖ٘ٛ ا٘تخبثبت سيبػت خٕٟٛسي 

ا٘تـبس ٞشٌٛ٘ٝ ٔحتٛا دس خٟت تحشيه ، تشغيت ، تٌٕيغ ٚ يب تٟذيذ افشاد ثٝ خشيذ ٚ فشٚؽ آساء، سأي دادٖ ثب ؿٙبػٙبٔٝ خؼّي ٚ  .8

 لبٖ٘ٛ ا٘تخبثبت سيبػت 33ٔبدٜ )ؿٙبػٙبٔٝ ديٍشي ، خؼُ اٚساق تؼشفٝ ، سأي دادٖ ثيؾ اص يه ثبس ، تمّت دس سأي ٌيشي ٚ ؿٕبسؽ آساء 

 .( لبٖ٘ٛ ٔدبصات اػالٔي 126خٕٟٛسي ٚ ٔبدٜ 



 لبٖ٘ٛ ا٘تخبثبت سيبػت 33 ٔبدٜ 16ثٙذ )ا٘تـبس ٞشٌٛ٘ٝ ٔحتٛا ثٝ ٔٙظٛس ايدبد سػت ٚ ٚحـت ثشاي سأي دٞٙذٌبٖ يب اػوبء ؿؼت  .9

  .(خٕٟٛسي ٚ آئيٗ ٘بٔٝ اخشايي آٖ 

 .( لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت 6 ٔبدٜ 10ثٙذ  ) اػتفبدٜ اثضاسي اص تلبٚيش اؿخبف ثشاي تجّيغبت ا٘تخبثبت سيبػت خٕٟٛسي .10

 ٚ ٟ٘بدٞبي اخشايي ٚ   ٘ظبْ ، لٛاي ػٝ ٌب٘ٝ ، ػبصٔبٖ ٞبي حىٛٔتي  ػّيٝ ا٘تـبس ٞشٌٛ٘ٝ ٔحتٛا ٔـتُٕ ثش تٛٞيٗ، افتشا ٚ ٘ـش اوبريت .11

 لبٖ٘ٛ خشايٓ 18 لبٖ٘ٛ ٌٔجٛػبت ٚ ٔبدٜ 6 ٔبدٜ 8 لبٖ٘ٛ ٔدبصات اػالٔي ٚ ثٙذ 609 ٚ 618 ، 500ٔٛاد )٘ظبستي ا٘تخبثبت سيبػت خٕٟٛسي 

 .(سايب٘ٝ اي 

 لبٖ٘ٛ ا٘تخبثبت 80 ٔبدٜ 4تجلشٜ )ٔشتجي ثب ا٘تخبثبت سيبػت خٕٟٛسي  (ٔحشٔب٘ٝ ٚ ػشي )ا٘تـبس ٞشٌٛ٘ٝ ٔحتٛاي داساي ًجمٝ ثٙذي  .12

 لبٖ٘ٛ 6 ٔبدٜ 6 لبٖ٘ٛ خشايٓ سايب٘ٝ اي ٚ ثٙذ 3 لبٖ٘ٛ ٔدبصات ا٘تـبس ٚ افـبي اػٙبد ٔحشٔب٘ٝ ٚ ػشي دِٚتي ٚ ٔبدٜ 3سيبػت خٕٟٛسي، ٔبدٜ 

 .(ٌٔجٛػبت 

 لبٖ٘ٛ ٔدبصات 698 ٚ 697ٔٛاد ). ا٘تـبس ٔحتٛاي خالف ٚالغ دس استجبى ثب ٘تبيح ثشسػي كالحيت ٞب ، ؿٕبسؽ آساء ، ٘تبيح ا٘تخبثبت . 13

  ( لبٖ٘ٛ ا٘تخبثبت سيبػت خٕٟٛسي85 ٚ 80 ٚ 33ٔبدٜ 7اػالٔي ٚ ثٙذ 

 ٚ 33 ٔبدٜ 17 ٚ 15ثٙذ )ا٘تـبس ٔحتٛا ثب ٞذف دخبِت دس أش ا٘تخبثبت ثب ػٕت يب ػٙذ ٔدؼَٛ يب ثٝ ٞش ٘حٛ غيش لب٘ٛ٘ي دس فوبي ٔدبصي. 14

 .( لبٖ٘ٛ ا٘تخبثبت سيبػت خٕٟٛسي 85

ا٘تـبس ٚ تٛصيغ ٞشٌٛ٘ٝ ٔحتٛاي تجّيغبتي اص ػٛي وبسوٙبٖ اداسات ، ػبصٔبٖ ٞب ، اسٌبٖ ٞبي دِٚتي ٚ ٟ٘بدٞب ثب روش ػٕت خٛد، ِٝ يب ػّيٝ  .15

 .( لبٖ٘ٛ ا٘تخبثبت سيبػت خٕٟٛسي 88ٚ 68ٔٛاد )ٞش يه اص ٘بٔضدٞبي ا٘تخبثبت سيبػت خٕٟٛسي دسفوبي ٔدبصي 

ا٘تـبس ٚ تٛصيغ ٞشٌٛ٘ٝ ٔحتٛاي تجّيغبتي اص ػٛي ٔمبٔبت اخشايي ٚ ٘ظبستي ا٘تخبثبت ِٝ يب ػّيٝ ٞش يه اص ٘بٔضدٞبي ا٘تخبثبت سيبػت  .16

. ( لبٖ٘ٛ ا٘تخبثبت سيبػت خٕٟٛسي 73ٔبدٜ )خٕٟٛسي دسفوبي ٔدبصي 

سایر هحتَای غیر هجاز  ( ظ

.  ثبؿذ .... پيبٟٔبيي وٝ ٔتوٕٗ استىبة خشْ اػٓ اص تٛٞيٗ ، افتشا ، ٘ـش اوبريت ٚ  .1

، تـٛيؾ ارٞبٖ ػٕٛٔي ٚ يب ٔغبيش ثب ٘ظٓ  ٔٛخت خذؿٝ داس ؿذٖ أٙيت ّٔي  ا٘تـبس آٟ٘بوٝاػت  حبٚي اًالػبتي پيبٟٔبيي وٝ .2

 .ػٕٛٔي تّمي ٌشدد 

     وٝ ٔٛخت تخشيت ٚ يب ٞته حشٔت اؿخبف حميمي ٚ حمٛلي ؿٛدپيبٟٔبيي .3

تجّيغ ٘بْ ٚ خذٔبت ػبيش اپشاتٛسٞب  .4

 .ا٘تمبَ ٔحتٛا خذٔبت اسصؽ افضٚدٜ وٝ دس ٔٛهٛع لشاسداد آٖ ؿشوت ٔدبص ثٝ اسائٝ آٖ ٕ٘ي ثبؿذ .5

ا٘تمبَ ٔحتٛاٞبي ٔشثٛى ثٝ وبالٞب ٚ خذٔبت ٕٔٙٛػٝ، غيش لب٘ٛ٘ي ٚ غيش ٔدبص   .6

 ٔحتٛا ٞبي ٔشثٛى ثٝ خؼُ اخجبس ٚ اسػبَ اًالػبت غّي  .7

هٕٙب . ٔشثٛى ثٝ وبالٞب ٚ خذٔبت ٕٔٙٛػٝ، غيش لب٘ٛ٘ي ٚ غيش ٔدبص وٝ اص دػتٍبٟٞب ٚ ػبصٔبٟ٘بي ريشثي اػالْ ٌشديذٜ اػتٔحتٛاي  .8

 ٚ ٔحلٛالت ٚ خذٔبتي وٝ ٘يبص ثٝ  اخز ٔدٛصٞبي الصْ  خٟت ٘ـش ٔحتٛاي  داسٚ ػبصٔبٖ غزا ٚآئيٗ ٘بٔٝ ٞب ٚ هٛاثيسػبيت لٛا٘يٗ ٚٔمشسات، 

 وـٛس ، ػبصٔبٖ ثٟضيؼتي ٚ ػبصٔبٖ ٘ظبْ سٚاٖ ؿٙبػي ٚ ٔـبٚسٜآٖ اص  ٔؼبٚ٘ت غزا ٚداسٚي ٚصاست ثٟذاؿت، ٚصاست كٙؼت، ٔؼذٖ ٚ تدبست، 

 .يب ديٍش ػبصٔبٟ٘بي ريشثي ٚخٛد داسد، اِضأي اػت

 تعْذات طرف دٍم در هَرد هحتَا ( ع

ػمذ لشاسداد ثب ًشف دْٚ ٚ اخبصٜ اسائٝ خذٔت دسثشٌيش٘ذٜ تبييذ ٔحتٛا يب ٔدٛص ٘ـش ٔحتٛا پيبٔىٟبي اسػبِي تٛػي ًشف دْٚ يب  .1

.  ٕ٘ي ثبؿذ....  ػبّٔيٗ ، ٕ٘بيٙذٌبٖ اٚ ٚ خشدٜ فشٚؿٟب ٚ 

ًشف دْٚ ٔتؼٟذ ثٝ ثشسػي ٔحتٛاي پيبٟٔب لجُ اص اسػبَ اص خٟت سػبيت لٛا٘يٗ ٚٔمشسات ٚاخز ٔدٛصٞبي الصْ اص ٔشاخغ ري كالح  .2

ٚ دس ايٗ خلٛف ٔتؼٟذ اػت وٝ ثش ػّٕىشد ٚ فؼبِيتٟبي ؿخق ثبِث ٚ يب ػبّٔيٗ فشٚؽ صيش ٔدٕٛػٝ خٛد وٙتشَ ٚ ٕٔيضي الصْ . ٔي ثبؿذ

سا داؿتٝ ثبؿذ، دس ٞش حبَ ٔؼئِٛيت ٘من ايٗ تؼٟذ ٚ پبػخٍٛئي ثٝ اػتشاهبت ٔؼتشهيٗ ٚ ٔشاخغ ريلالح لب٘ٛ٘ي ثش ػٟذٜ ًشف دْٚ خٛاٞذ 

. ثٛد



ًشف دْٚ ٔتؼٟذ ثٝ اسائٝ ٔدٛص اص ٔشاخغ لب٘ٛ٘ي ريشثي ٚ اػٙبد ٔؼتجش دس ٔٛسد ٔبِىيت ٔحتٛا ٚ يب حك اػتفبدٜ اص ٔحتٛايي وٝ دس  .3

.  كذد اػتفبدٜ اص آٖ اػت، ٔي ثبؿذ 

ؿٕب الذاْ ثٝ اسػبَ پيبْ ))ًشف دْٚ ٔتؼٟذ اػت ػالٜٚ ثش پباليؾ پيبٟٔب ٚ دس ِيؼت ػيبٜ لشاسدادٖ پيبٟٔبي ٕٔٙٛع ، پيبٔي ثب ٔتٗ  .4

ثشاي ؿشوت اسػبَ وٙٙذٜ اسػبَ ٕ٘بيذ ٚ دس كٛست تىشاس اسػبَ پيبْ ٕٔٙٛع ؿشوت اسػبَ وٙٙذٜ سا دس ِيؼت ػيبٜ ( (غيش ٔدبص ٕ٘ٛدٜ ايذ

. لشاسدادٜ ٚ ػالٜٚ ثش ثشخٛسد اٚ اص ػمذ لشاسدادٞبي آتي ثب چٙيٗ ؿشوتي أتٙبع ٕ٘بيذ 

ًشف دْٚ دس ثشاثش ٞش ٌٛ٘ٝ اػتشام ٚ ادػبي احتٕبِي ٔـتشويٗ يب اؿخبف ثبِث دس خلٛف ٔحتٛاي پيبٔىٟب يب پيبٔذٞبي ٘بؿي اص  .5

 .٘ـش آٟ٘ب پبػخٍٛ ثٛدٜ ٚ دس ثشاثش ٔشاخغ ٔشثًٛٝ ٔتؼٟذ ٚ ٔؼئَٛ ٔي ثبؿذ

ًشف دْٚ ٔتؼٟذ ثٝ اخز تؼٟذ ٘بٔٝ اص ٕ٘بيٙذٞبي خشدٜ فشٚؽ آٖ ؿشوت خٟت حلَٛ إًيٙبٖ اص ا٘دبْ فشايٙذ ٕٔيضي ٔحتٛاي  .6

 . پيبٔىٟبي اسػبِي ٚ ٘يض ا٘دبْ اًالع سػب٘ي الصْ ثٝ آ٘بٖ دس خلٛف ٔحتٛاٞبي ٕٔٙٛع ٚ هشٚست خٌّٛيشي اص ا٘تـبس آٟ٘ب ٔي ثبؿذ

ًشف دْٚ ٔتؼٟذ اػت خٟت وٙتشَ ٔٛثش ٔحتٛا ٚ احشاص ٚ تـخيق پيبٟٔبي ٕٔٙٛػٝ اص ٘ظشات ٔتخلليٗ ٚ كبحجٙظشاٖ اػتفبدٜ  .7

                                                                                                                       .ٕ٘بيذ ٕٞچٙيٗ دس ٔٛاسد ثشٚص تشديذ دس ٔحتٛاي پيبٔىٟب ٔي تٛا٘ذ اص ايٗ  پشٚاي دس ٘يض اػتؼالْ ٕ٘بيذ 
 


