
 

  1346ث٠ تبضيد ثيست ١ٝطتٖ تيطٗبٟ 

  4/5/46ٗٞضخ  4220ض٘بضٟ 

 ((ٝآضايطي ٝث٢ساضتي  هبٛٞٙ ٗٞاز ذٞضزٛي ٝآضبٗيسٛي)) 

 

ٗطتٌت ١طيي اظ اكؼابّ ظيطزضٗاٞاز ذاٞضزٛي ٝآضابٗيسٛي ٝآضايطاي       -1ٗبزٟ 

 .ٝث٢ساضتي ث٠ ٗدبظات٢بي ٗوطض زض ايٚ هبٛٞٙ ٗحٌٕٞ ذٞا١س ضس

 .س زيِطػطض٠ يب كطٝش خٜسي ث٠ خبي خٜ -1

 .ٗرٔٞط ًطزٙ ٗٞاز ذبضخي ث٠ خٜس ث٠ ٜٗظٞض سٞء استلبزٟ  -2

ػسٕ ضػبيت استبٛساضز يب كطّٗٞ ثجات ضاسٟ زضٗاٞاضزي ًا٠ تؼيايٚ كطٗاّٞ         -3

 .ٝضػبيت آٙ ١٘چٜيٚ تؼييٚ استبٛساضز ٝضػبيت آٙ آعاٗي ثبضس

كطٝش ٝػطض٠ خٜس كبسس ٝيب كطٝش ٝػطض٠ خٜسي ٠ً ٗٞػاس ٗػاطف آٙ    -4

 .ُصضت٠ ثبضس

ض٢ِٛب ٝاسبٛس٢ب ٝسبيطٗٞاز اضبكي ؿيطٗدبظ زضٗاٞاز ذاٞضزٛي ياب    ثٌبض ثطزٙ  -5

 .آضبٗيسٛي يب ث٢ساضتي ٝيب ٓٞاظٕ ثبظي ًٞزًبٙ

اضتٌبة ١طيي اظ اػ٘بّ ٗصًٞض زضٗبزٟ يي عجان ٛتابيح ٝآثبضصبغاْ     -2ٗبزٟ 

 :اظآٙ ث٠ ضطح شيْ ٗستٔعٕ ٗدبظات ذٞا١س ثٞز

ؼبٓد٠ آٙ ً٘تاط  زضغٞضتي٠ٌ ٗٞخت ثي٘بضي ٗػطف ًٜٜسٟ يب آسيجي ُطزز ٠ً ٗ -1

اظ يٌ٘بٟ ثبضس ٗدبظات ٗطتٌت ضط٘بٟ تب زٝسبّ صجس تأزيجي ذٞا١اس ثاٞز   

١ٝطُبٟ ٗست ٗؼبٓد٠ ثيطتطاظ يٌ٘بٟ ثبضس ٗدبظات ٗطتٌت تب س٠ سبّ صاجس  

 .تأزيجي است



زضغٞضتي٠ٌ ٗٞخت ٛوع يٌي اظ اػضبء ٗػطف ًٜٜسٟ ُطزز ٗدبظات ٗطتٌت  -2

 .ػ٘بّ ضبه٠ است سبّ صجس ثب ا 10ثب تٞخ٠ ث٠ ٗيعاٙ ٛوع س٠ تب 

زضغٞضتي٠ٌ زضٗٞضز ٗٞاز ث٢ساضتي يب آضايطي ٗٞخت ٛوع ظيجبئي يب ًطا١ات   -3

ٜٗظط ضٞز ٗدبظات ٗطتٌت ثب تٞخ٠ ث٠ ٗيعاٙ ٛوع يب ًطا١ت يٌسبّ تاب سا٠   

 .سبّ صجس تأزيجي ذٞا١س ثٞز

زضغٞضتي٠ٌ ٗٞخت ٗطٍ ٗػطف ًٜٜسٟ ضٞز ٗدبظات ٗطتٌت اظ س٠ سبّ تاب   -4

 .به٠ است پبٛعزٟ سبّ صجس ثب اػ٘بّ ض

ايٚ ٗبزٟ ضطٝع ث٠ خطٕ صساهْ ٗدبظات٢بي ٗوطض زضاياٚ   1ٝ2ٝ3زضٗٞضز ثٜس١بي 

 .ٗبزٟ است

زضٗٞضز ايٚ ٗبزٟ زازُبٟ ثبيس ٗطتٌت ضا ػالٟٝ ثطًيلط صجس ث٠ پطزاذت  -تجػطٟ 

تب يٌػس١عاضضيبّ ٝٗحطٝٗيت اظ اضتـبّ ث٠ ًست ٝيب ًبض ٗطثاٞط   5000ؿطاٗت 

سبّ ٗحٌإٞ   3ضايطي يب ث٢ساضتي اظ يٌسبّ تب ث٠ ٗٞاز ذٞضزٛي ٝآضبٗيسٛي يب آ

 .ٛ٘بيس

١طًس ٗٞاز ذٞضزٛي ٝآضبٗيسٛي ٝآضايطي ٝث٢ساضتي ضا ٗتؤجب٠ٛ ثسبظز  - 3ٗبزٟ 

 .ٝٗػطف ٗٞاز ٗصًٞض ٜٗدط ث٠ ٗطٍ ٗػطف ًٜٜسٟ ضٞز ٗدبظات ٝاػسإ است 

زض١طٗٞضز ٠ً زضٗٞاز ذٞضزٛي  ٝآضبٗيسٛي ٝآضايطي ٝث٢ساضاتي ٗاٞاز    - 4ٗبزٟ 

حس ؿيط ٗدبظثبضس زازُبٟ ٗطتٌت ضا ثطصست ٗٞضز ث٠ صساًثط ٗدبظات٢ابي  س٘ي ث

 .ٗحٌٕٞ ذٞا١س ٛ٘ٞز 2ٗصًٞض زضٗبزٟ 

ضهبثت ٌٗبضا٠ٛ زضٗٞضز ٗٞاز ٗٞضٞع اياٚ هابٛٞٙ اظ عاطف ١اط ًاس       - 5ٗبزٟ 

 .هبٛٞٙ ًيلط ػ٘ٞٗي ذٞا١س ثٞز  224ٗطّ٘ٞ ثٜس آق ٗبزٟ 



تي يب ػسٕ ٢ٗبضت ت٢ي٠ ًٜٜسٟ يب ي ٗجبالث١طُبٟ زضٛتيد٠ ثي اصتيبعي يب  - 6ٗبزٟ 

سبظٛسٟ يب كطٝضٜسٟ يب ػطض٠ ًٜٜسٟ ياب ١طياي اظ ػابٗٔيٚ آ٢ٛاب ٗاٞاز ذاٞضزٛي       

ٝآضبٗيسٛي ٝآضايطي ٝث٢ساضتي ثػٞضتي زضآيس ٠ً ٗػطف آٙ ٗٞخت ثي٘بضي ياب  

آسيجي ُطزز ٠ً ٗؼبٓد٠ آٙ ً٘تط اظ يٌ٘بٟ ثبضس ٗدبظات اضربظ ٗصًٞض ثطصست 

جي ذٞا١س ثٞز ٝزض غاٞضتي ًا٠ ٗاست ٗؼبٓدا٠ ظائاس      ٗٞضز زٝٗبٟ تب ضط٘بٟ تأزي

 5000ثطيٌ٘بٟ ثبضس صساًثطٗدبظات صجس ٗصًٞض زضايٚ ٗبزٟ ٝتأزي٠ ؿطاٗات اظ  

 .ضيبّ ٗحٌٕٞ ٗيطٞز  50000تب

اظ تبضيد تػٞيت ايٚ هبٛٞٙ تأسيس ١ط٠ُٛٞ ًبضذب٠ٛ ياب ًبضُابٟ ت٢يا٠     - 7ٗبزٟ 

ػيْ پطٝاٛا٠ اظ ٝظاضت  ٗٞاز ذٞضزٛي ٝآضبٗيسٛي ٝآضايطي ٝث٢ساضتي ٜٗٞط ث٠ تح

ضاطايظ  . ث٢ساضي ٝزضٗٞضز ًبضذب٠ٛ ١ب پطٝا٠ٛ تأسيس ٛيع اظ ٝظاضت اهتػبز است 

غسٝض پطٝا٠ٛ ٝعطظ ًبض ٝتٞٓيس ٝث٢طٟ ثطزاضي ٝازاضٟ ٗؤسسبت ٗعثٞض زضآئيٚ ٛب٠ٗ 

 .اي ٠ً ث٠ ٝسي٠ٔ ٝظاضت ث٢ساضي ت٢ي٠ ٗيطٞز تؼييٚ ذٞا١س ُطزيس

ٞ    -تجػطٟ  از ذاٞضزٛي   آضابٗيسٛي ٝآضايطاي    ٗسئٞٓيت كٜي ًبضذبٛا٠ ١ابي ٗا

ٝث٢ساضتي ث٠ ػ٢اسٟ اكاطازي ذٞا١اس ثاٞز ًا٠ زضكٜاٞٙ پعضاٌي  زاضٝسابظي           

زاٗپعضٌي  ضضت٠ ١ابي تـصيا٠ ضاي٘ي ٝػٔإٞ تدطثاي زاضاي زضخا٠ تحػائي        

ٗاٞاز  ) زاٛطِب١ي اظ ٓيسبٛس ث٠ ثبال ثبضٜس ٝثب تٞخا٠ ثا٠ ضضات٠ ١ابي ٗطثاٞط      

ضخا٠ تحػائي ضضات٠ ترػػاي     ز( ذٞضزٛي ٝآضبٗيسٛي   آضايطاي ٝث٢ساضاتي   

ٝٗيعاٙ تدطث٠ الظٕ ثطاي ٗسئٞٓيت كٜي ٗؤسسبت كٞم آصًط ٠ً ث٠ ٗٞخات آئايٚ   

 .ٛب٠ٗ اي٠ٌ ثٞسي٠ٔ ٝظاضت ث٢ساضي ت٢ي٠ ٗيطٞز تؼييٚ ذٞا١س ضس

ٝظاضت ث٢ساضي خ٢ات غاسٝض پطٝاٛا٠ سابذت ١طٛاٞع كاطآٝضزٟ ًا٠         - 8ٗبزٟ 

پطٝاٛا٠ سابذت   ضيبّ ٝخ٢ات غاسٝض    5000زضًبضذبٛدبت ت٢ي٠ ٗي ضٞز ٗجٔؾ 



ضيابّ   ١500طٛٞع كطآٝضزٟ ١بئي٠ٌ زضًبضُب٢١بي ٗطّ٘ٞ ايٚ هبٛٞٙ ت٢ي٠ ٗيطٞز 

زضيبكت ذٞا١اس زاضات ًا٠ ٜٗحػاطا  ثا٠ ٗػاطف تأسايس ٝتٞساؼ٠ ٝتٌ٘ياْ          

 .آظٗبيطِب٢١بي ٗٞاز ؿصائي ذٞا١س ضسيس

ًبضُب٢١بئي٠ٌ كطآٝضزٟ ١بي ذٞز ضا ثب ػالٗت ٝثست٠ ثٜاسي ٗطارع    -1تجػطٟ 

 .طض٠ ٗيٌٜٜس ٗطّ٘ٞ ايٚ هبٛٞٙ ذٞا١ٜس ثٞزثػٞضت ثبظضُبٛي ػ

١طيي اظ آظٗبيطِب٢١بي شيػاالصيت ٝاثسات٠ ثا٠ ٝظاضت ث٢اساضي      -2تجػطٟ  

ٗدبظٛس اظ اضربظ صويوي يب صوٞهي ٠ً توبضبي آظٗبيص ٗاٞاز ياب ٗحػاٞالت    

ذٞز ضا ٗيٜ٘بيس ث٘ٞخت تؼطكا٠ اي ًا٠ اظ عاطف ٝظاضت ث٢اساضي پيطا٢ٜبز ٝثا٠       

 .دٔسيٚ ذٞا١س ضسيس صن آظٗبيص زضيبكت ٛ٘بيٜستػٞيت ً٘يسي٢ٛٞبي زاضائي ٗ

زضآٗس ١بي صبغْ اظ اخطاي ايٚ ضأي ٝايٚ ٗبزٟ زضصسابثي زضذعاٛا٠ زاضيٌاْ    

ٗت٘طًع ضسٟ ٝزض١طيي اظ ٗؤسسبت ث٠ ٗػطف تٞسؼ٠ ٝتٌ٘ياْ ١٘ابٙ ٗؤسسا٠    

 .ذٞا١س ضسيس 

ك٢طست ًبضذبٛدبت ًٝبضُب٢١بي ٗطّ٘ٞ ايٚ هبٛٞٙ اظ عاطف ٝظاضت   -3تجػطٟ 

 .٠ ٝپس اظ تػٞيت ً٘يسي٢ٛٞبي ث٢ساضي ٗدٔسيٚ آ٢ُي ذٞا١س ضسث٢ساضي ت٢ي

ت٢ي٠ ًٜٜسُبٙ ٝسبظٛسُبٙ ٝ ٝاضز ًٜٜاسُبٙ ٗاٞاز ذاٞضزٛي ٝآضابٗيسٛي      -9ٗبزٟ 

ٝث٢ساضتي ٝآضايطي ٠ً ٛٞع ٗؤسسبت آ٢ٛب زضآ٢ُي ٝظاضت ث٢ساضي هياس ذٞا١اس   

ٜس ضس ٝزضتبضيد تػٞيت ايٚ هبٛٞٙ ٝآئيٚ ٛب٠ٗ ١بي اخطائي آٙ ٗطـّٞ ثٌبض ١ست

ٗبٟ اظ تبضيد اٛتطبض آ٢ُي توبضابي پطٝاٛا٠ ث٢ساضاتي اظ ٝظاضت     6ٌٗٔلٜس ظطف 

ٛلطاضاربظ   3ث٠ توبضب١بي ضسيسٟ زضً٘يسيٞٛي كٜي ٗطًت اظ . ث٢ساضي ثٜ٘بيٜس 

ٗبٟ تػ٘يٖ ً٘يسيٞٙ ثاط   6غالصيتساض ث٠ تؼييٚ ٝظاضت ث٢ساضي ضسيسُي ٝظطف 

 .ضز يب هجّٞ توبضب غبزض ذٞا١س ضس



١طُبٟ زضٗٞػس ٗوطض توبضبي غسٝض پطٝا٠ٛ ضٞز ٝيب ً٘يسيٞٙ توبضابي غابصت   

 .ٗؤسس٠ ضا ضز ٛ٘بيس ث٠ زستٞضزازستبٙ ٗؤسس٠ ٗٞهتب  تؼغيْ ذٞا١س ُطزيس

ضٝظ پس اظاثالؽ ٗيتٞاٙ ث٠ زازُبٟ ض٢طستبٙ ضاٌبيت ٛ٘اٞز    10اظ زستٞضٗعثٞضتب 

ضأي ٗعثاٞض   ٝزازُبٟ ذبضج اظ ٛٞثت ث٠ ضٌبيت ضسيسُي ًطزٟ ٝ ضأي ٗاي ز١اس   

 .هغؼي است 

ثٞسي٠ٔ ٝظاضت ث٢ساضي ت٢ي٠ ٝپس اظ  9ٝ 8آئيٚ ٛب٠ٗ ١بي اخطائي ٗٞاز   -تجػطٟ 

 .تػٞيت ً٘يسي٢ٛٞبي ث٢ساضي ٗدٔسيٚ ث٠ ٗٞضز اخطا ُصاضزٟ ذٞا١س ضس

ضز توبضبي غسٝض پطٝا٠ٛ ٗبٛغ اظ آٙ ٛيست ًا٠ غابصت ٗؤسسا٠ ثاب      - 10ٗبزٟ

 .ض پطٝا٠ٛ ث٢ساضتي ٝسبذتٚ ثٜ٘بيسٗدسزا  توبضبي غسٝ 8ضػبيت ٗوطضات ٗبزٟ 

زضٗؤسسبت زاذٔاي ًا٠ ٛاٞع آ٢ٛاب اظ عاطف ٝظاضت ث٢اساضي ٗؼايٚ         -11ٗبزٟ 

ٝغٞضت آٙ ٜٗتططٗيِطزز غبصجبٙ آ٢ٛب ٌٗٔلٜاس عجان زساتٞض ٝظاضت ث٢اساضي     

ٗطرػبت الظٕ ضا زضٗٞضز ١طٛٞع كطآٝضزٟ ثرظ كبضسي ذٞاٛب ضٝي ثست٠ ثٜاسي  

زي٠ٌ كطّٗٞ ٗحػّٞ ياب ٗاٞاز تطًيجاي    زضٗٞاض. يب ظطف ٗحتٞي خٜس هيس ٛ٘بيس

عجن توبضبي سبظٛسٟ كطّٗٞ ثبيستي ٗحلٞػ ث٘بٛس ثبيس كطّٗٞ ٗحػّٞ ضا هجال  ث٠ 

 .ٝظاضت ث٢ساضي تسٔيٖ ٝض٘بضٟ پطٝا٠ٛ آٙ ضا ضٝي ثست٠ ثٜسي شًط ٛ٘بيس 

ضيابّ   20000تاب   5000ٗترٔليٚ اظ ٗوطضات ايٚ ٗبزٟ ثا٠ پطزاذات ؿطاٗات اظ    

 .ٗحٌٕٞ ذٞا١ٜس ضس

ٝظاضت ث٢ساضي ٌٗٔق است ك٢طست ض٢ِٛب ٝاسبٛس٢ب ٝسبيطٗٞاز هبثْ  - 12ٗبزٟ 

اكعٝزٙ ث٠ ٗٞاز ذٞضزٛي يب آضبٗيسٛي ٝآضايطي ٝث٢ساضتي ١ٝ٘چٜيٚ ٛاٞع خاٜس   

ظطف ٗٞضز استلبزٟ زضغٜبيغ ٗٞاز ذٞضزٛي ٝآضبٗيسٛي ٝيب ض٢ِٛبي ٗٞضز ٗػطف 

طاسٟ ثبضاس ثا٠    اكعٝزٙ ٗٞازي ٠ً زضآ٢ُي شًط ٛ. زض اسجبة ثبظي ضا آ٢ُي ٛ٘بيس 



ٗٞاز ذٞضزٛي ٝآضبٗيسٛي ٝآضايطي ٝث٢ساضاتي ٝاساجبة ثابظي ثاسٝٙ اخابظٟ اظ      

ٝظاضت ث٢ساضي ١ٝ٘چٜيٚ ثٌبض ثطزٙ ٗٞاز سا٘ي ثػاٞضت ٝٗياعاٙ ؿيطٗدابظ زض     

سليس ًطزٙ ٝپبى ًطزٙ ٝضلبف ًطزٙ يبضَٛ آٗيعي ظطٝف ؿصائي يب پٞضاص ٝ       

تي ٜٗ٘ٞع است ٝٗدابظات  ثست٠ ثٜسي ٗٞاز ذٞضزٛي ٝآضبٗيسٛي ٝآضايطي ٝث٢ساض

سبظٛسُبٙ يب ت٢ي٠ ًٜٜسُبٙ ٗٞاز ٗٞضٞع ايٚ ٗبزٟ زضغٞضتي٠ٌ ٗساتٔعٕ ٗدابظات   

 .سبّ ذٞا١س ثٞز 1ٗبٟ تب  3ضسيس تطي ٛجبضس صجس تأزيجي اظ 

ٗوطضات ث٢ساضتي عجن آئيٚ ٛب٠ٗ اي اظ عطف ٝظاضت ث٢اساضي تؼيايٚ    - 13ٗبزٟ 

ترٔق اظ ٗوطضات ث٢ساضاتي  . ٝثطاي اعالع ػٕ٘ٞ ث٠ ٝسبيْ ٗوتضي آ٢ُي ٗيطٞز 

الكي است ًا٠ ثطعجان آئايٚ ٛبٗا٠ ٗػاٞة ٝظاضت      ذٗصًٞض ٗستٞخت ٗدبظات 

ٗاأٗٞضيتي ًا٠ اظعاطف ٝظاضت    . زازُستطي ٝ ٝظاضت ث٢ساضي تؼييٚ ذٞا١س ضس

ث٢ساضي يب ٗؤسسبت ٗسئّٞ زيِط ثطاي ٛظابضت زضٗاٞاز ذاٞضزٛي ٝآضابٗيسٛي     

ت ث٢ساضاتي ضا ثابشًط ٗاٞضز    ٝث٢ساضتي تؼييٚ ٗيطٞٛس ٌٗٔلٜس ٗترٔلايٚ اظٗواطضا  

 .ترٔق ثب تٜظيٖ ُعاضش ث٠ ٗسئّٞ ث٢ساضت ٗحْ ٗؼطكي ٛ٘بيٜس

ٗسئّٞ ث٢ساضت ٗحْ زضغٞضت تأييس ُعاضش ٗاأٗٞض ٛظابضت   ٗترٔاق ضا ثا٠     

زازُابٟ ذااالف ٗؼطكااي ٛ٘ااٞزٟ ٝثاا٠ ٗسيطٗؤسسا٠ ٛيااع ًتجااب  اذغاابض ٗيٜ٘بيسًاا٠   

كغ ٛٞاهع ث٢ساضاتي  زضٗٞػسٗوطض٠ً ٗست آٙ زضآئيٚ ٛب٠ٗ تؼييٚ ذٞا١س ضس ٝث٠ ض

 .اهسإ ٛ٘بيس

زضغٞضتي٠ٌ پس اظاٛوضبي ٢ٗٔت ٗوطض ٛوبئع ٗصًٞض ضكاغ ٛطاسٟ ثبضاس ٗاأٗٞض     

ٛظبضت ٌٗٔق است ٗطاتت ضا ث٠ ٗسئّٞ ث٢ساضات ٗحاْ ٗداسزا  ُاعاضش ز١اس      

ٝٗسئّٞ ٗعثٞض پس اظ ضسيسُي ٝتأييس ُعاضش ٗأٗٞض ٛظبضت   ٗحْ تؼييٚ ضاسٟ  

 .ضا ثب زستٞضًتجي ٗٞهتب  تؼغيْ ٗيٌٜس



ازا٠ٗ ًبض زضغٞضتي اخبظٟ زازٟ ذٞا١س ضس ٠ً غبصت ياب ٗسيطٗسائّٞ ٗؤسسا٠    

 .ٗسئّٞ ث٢ساضت ٗحْ ضا اظ اخطاي ٗوطضات ٗغ٘ئٚ سبظز

ًٔي٠ ٗٞاز تؤجي يب كبسس يب ٗٞازي ٠ً ٗست ٗػطف آ٢ٛب ٜٗوضاي ضاسٟ    - 14ٗبزٟ

ثبضس ثالكبغ٠ٔ پس اظ ًطق تٞهيق ٗيطٞز ١طُبٟ ٝظاضت ث٢ساضي ياب ٗؤسسابت   

يِطُٞا١ي ٛ٘بيٜس ٠ً ٗٞاز ٌٗطٞك٠ خ٢ت ثطذي اظ ٗػبضف اٛسابٛي ياب   ٗسئّٞ ز

صيٞاٛي يب غٜؼتي هبثْ استلبزٟ است ٝٓاي ِٛب١اساضي آ٢ٛاب اٌٗابٙ ٛاساضز ٗاٞاز       

ٌٗطٞك٠ ث٠ زستٞضزازستبٙ ض٢طستبٙ ثب اعالع غابصت ًابال ٝثاب صضاٞضٛ٘بيٜسٟ     

زازستبٙ ض٢طستبٙ ثلطٝش ٗي ضسس ٝ ٝخٟٞ صبغْ تاب ذاتٖ زازضساي ٝغاسٝض     

ٖ هغؼي زضغٜسٝم زازُستطي تٞزيغ ذٞا١س ضس ١ٝطُبٟ ُٞا١ي ضٞز ٠ً ٗٞاز صٌ

ٌٗطٞك٠ هبثٔيت ٗػطف اٛسبٛي يب صيٞاٛي يب غٜؼتي ٛساضز كٞضا  ثسستٞضزازساتبٙ  

 .ٗؼسٕٝ ٗيطٞز

ثبظي ٝاثاعاض ٝآالت خاطٕ زازُابٟ     -زضًٔي٠ ٗٞاضزكٞم ١ٝ٘چٜيٚ زضٗٞضز اسجبة

ٗيٜ٘بيس ٝاُط هجال  ثلطٝش ضسيسٟ هبٛٞٙ ٗدبظات ػ٘ٞٗي تؼييٚ تٌٔيق  5عجن ٗبزٟ

 .ثبضس زضٗٞضز ٝخٟٞ صبغْ اظ كطٝش ٛيعتؼييٚ تٌٔيق ذٞا١س ًطز

زضآٗااس صبغااْ اظاخااطاي ايااٚ ٗاابزٟ ثاا٠ ٗػااطف تأساايس ٝتٞسااؼ٠ ٝتٌ٘يااْ 

 . آظٗبيطِب٢١بي تحوين ًٜٝتطّ ٗٞاز ؿصايي ذٞا١س ضسيس

حػاطا   ضا ذطيساضي ٗي ٛ٘بيٜاس ثبياس ٜٗ   14ًسبٛي٠ٌ ٗٞاز ٗصًٞض زضٗبزٟ-15ٗبزٟ

ثطاي ٗػبضكي ٠ً اظ عاطف ٝظاضت ث٢اساضي ياب ٗؤسسابت ٗسائّٞ زيِاطتؼييٚ       

ُطزيسٟ ٗؼب٠ٔٗ ٛ٘بيٜس يب ثٌبضثطٛس ٝاال ثطصست ٗٞضز ث٠ ٗدبظات٢بي ٗاصًٞضزضايٚ  

 .هبٛٞٙ ٗحٌٕٞ ذٞا١ٜس ضس



اظ تبضيد تػٞيت ايٚ هبٛٞٙ تطذيع ٗاٞاز ؿاصايي ياب ث٢ساضاتي ياب       - 16ٗبزٟ 

يتي ث٠ ٜٗظٞض ثبظضُبٛي يب تجٔيـابتي ثاب ضػبيات    آضايطي اظ ُ٘طى ث٢طضٌٔي ًٝيل

ٗوطضات ػ٘ٞٗي ػالٟٝ ثطزاضا ثٞزٙ ُٞا١ي ث٢ساضتي ٝهبثٔيت ٗػطف اظ ًطٞضٗجسأ 

ٗستٔعٕ تحػيْ پطٝا٠ٛ ٝضٝز اظ ٝظاضت ث٢ساضي است ٝٝاضزًٜٜسٟ ٛيع ٌٗٔق است 

ثطاي تحػيْ پطٝا٠ٛ ٗعثٞضكطّٗٞ ٗٞاز ١ٝ٘چٜيٚ ٗٞازي٠ٌ ثطاي ِٛب١ساضي ث٠ آ٢ٛب 

 .بك٠ ضسٟ ث٠ ٝظاضت ث٢ساضي تسٔيٖ ٛ٘بيساض

 .ًٔي٠ خطائٖ ٜٗسضج زضايٚ هبٛٞٙ اظخطائٖ ػ٘ٞٗي ٗحسٞة است -17ٗبزٟ 

 .زٝٓت ٗأٗٞض اخطاي ايٚ هبٛٞٙ است  -18ٗبزٟ 

تيطٗابٟ   19تجػاطٟ ًا٠ زضتابضيد ضٝظ زٝضاٜج٠      6ٗبزٟ ٝ 18هبٛٞٙ ثبال ٗطتْ٘ ثط

سيسٟ ثٞز زضخٔس٠ ي٢ٌعاض ٝسيػسٝچ٢ْ ٝضص ض٘سي  ث٠ تػٞيت ٗدٔس سٜب ض

تيطٗبٟ ي٢ٌعاضٝسيػسٝچ٢ْ ٝضص ض٘سي ٗٞضز تػٞيت ٗدٔس  22ضٝظپٜح ضٜج٠

 .ضٞضاي ٗٔي هطاض ُطكت 

 

 

 

 

 

 
 


