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تسوِ تعالی

« اساسٌاهِ اًجوي صٌفی شرکتْای خدهات پس از فرٍش خَدرٍ »

فصل یکن
کلیات
هادُ ّ -1دف :
دز اخسای هادُ  131قاًَى کاز خوَْزی اسالهی ایساى ٍ آییني ًاهیِ اًدویي ّیای غیٌیی ٍ کاًًَْیای هستیَـ ٍ
توٌهَز حیم حقَق  ،دفاو اش هٌافى هطتسک حسفِ ای  ،تْثَد ٍؾى اقتػادی ٍ اختوايی  ،کَضص دز تیا تیسدى
سكح آگاّی ايؿا  ٬ایي اًدوي غٌیی تطکنل هی گسدد .
هادُ ً -2ام  ،حَزُ فعالیت ٍ الاهتگاُ لاًًَی اًجوي صٌفی :
ًام « -اًدوي غٌیی ضسکتْای خدهات پس اش فسٍش خَدزٍ »
کِ دز ایي اساسٌاهِ تِ اختػاز (اًدوي غٌیی) ًاهندُ هی ضَد .
حَشُ فًالنت اًدوي غٌیی – حَشُ خغسافنایی استاى تْساى هی تاضد ،اقاهتگاُ قاًًَی ٍ هحل استقسازدفتس هسکصی
تِ ضسح ذییل اسیت  :تْیساى ٬خناتیاى آشادی  ٬خناتیاى اسیکٌدزی ضیوالی  ٬کیَی خیاشًی ٬پیالک  ٬ 1تلییي :
ً 66911756-9واتس 66925043 :
تثصرُ ّ :نأت هدیسُ هی تَاًد ّس شهاى کِ ایداب ًواید  ،اقاهتگاُ قاًًَی اًدویي غیٌیی زا دز هحیدٍدُ حیَشُ
فًالنت خَد تغننس دادُ ٍ هساتة زا ّوصهاى تا اًتطاز دز یکی اش زٍشًاهِ ّا کِ تِ تػَیة هدویى يویَهی زسیندُ
تاضد  ،تِ اقالو ٍشازت تًاٍى  ،کاز ٍ زفاُ اختوايی تسساًد .

هادُ  – 3حمَق ٍ ٍظایف اساسی اًجوي صٌفی :
 - 1کَضص دز خْت استنیای حقَق ٍ خَاستِ ّای هطسٍو ٍ قاًًَی ايؿا اش قسیق ایداد شهنٌِ ّای هسیايد تیِ
هٌهَز ًنل تِ اّداف اًدوي .
 -2دزیافت ٍزٍدیِ  ،حق يؿَیت ٍ کوکْای هالی داٍقلثاًِ ايؿا .
ّ -3وکازی دز خْت تاسنس  ،تقَیت ٍ گستسش ضسکتْای تًاًٍی هستثف تا ٍنیای

اًدویي غیٌیی تیِ هٌهیَز

تسخَزدازی ايؿا اش تسْنالت تنطتس .
 -4اًتطاز ًطسیِ کاغری  ،زاُ اًداشی پایگاُ ٍ ًطسیِ الکتسًٍنکی تیِ هٌهیَز گسیتسش يٌػیس آگیاّی ترطیی دز
حَشُ ّای يوَهی ٍ ترػػی
 -5حوایت  ،دفاو ٍ پطتنثاًی اش حقَق ٍ هٌافى غٌیی ٍ حسفِ ای ايؿا تكَز اين اش قسیق ازایِ پنطیٌْاد ٍ خلیة
پطتنثاًی هساخى ٍ ساشهاًْای دٍلتی ٍ هلی ًسثت تِ ّدفْای اًدوي غٌیی .
 -6ایداد ٍ گستسش فًالنت ّای آهَشضی تسای تَاًوٌدساشی کازکٌاى ضاغل دز ضسکت ّیای خیدهات پیس اش
فسٍش خَدزٍ ٍ ًوایٌدگی ّای هداش ٍاتستِ دز چازچَب قاًَى ٍ هقسزات هستَـ .
 -7خسید  ،فسٍش ٍ تولک اهَال هٌقَل ٍ غنس هٌقَل اًدوي غٌیی تٌام اًدوي غٌیی ٍ تِ حساب اًدوي غیٌیی
هطسٍـ تس آًکِ تقػد تدازت ٍ خلة ًیى ًثاضد .
 -8اًًقاد پنواًْای دستِ خوًی کاز دز حدٍد هقسزات قاًًَی .
 -9پنَستي تِ اًدوي ّای غٌیی ّوگي توٌهَز تطکنل کاًَى یا يؿَیت دز کاًَى اًدوٌْای غٌیی هستَـ پس
اش تػَیة هدوى يوَهی تا زيایت هقسزات قاًًَی .
ّ -10وکازی تا سایس تطکلْای غٌیی تسای اًدام سایس ٍنای

ٍ اختنازاتی کیِ تیِ هَخیة هقیسزات قیاًًَی تیس

يْدُ اًدوٌْای غٌیی قساز دادُ ضدُ یا خَاّد ضد .
 -11کوک تِ ایداد ضسایف ٍ اهکاًات هٌاسة هحنف کسة ٍ کاز تسای ضیسکت ّیای يؿیَ ٍ ًوایٌیدگی ّیای
هستَقِ .
ّ -12وکازی تا ًْادّا ٍ ساشهاًْایی کِ اش حقَق هػسف کٌٌدُ حوایت هی کٌٌد .
 -13تسغنة ضسکت ّای يؿَ تِ تْنٌِ کسدى زٍش ّای اًدام کاز
فصل دٍم
شرایط عضَیت  ،تعلیك  ،سلة عضَیت ٍ هٌاتع هالی اًجوي صٌفی
هادُ  – 4شرایط عضَیت :
کلنِ اضراظ حقَقی کِ دز شهنٌِ تْنِ ٍ تَشیى قكًات ٍ خیدهات پیس اش فیسٍش خَدزٍفًالنیت هیی کٌٌید دز
غَزت دازا تَدى ضسایف شیس هی تَاًٌد تِ يؿَیت ایي اًدوي دز آیٌد:

 -1تاتًنت ایساى  -2ضاغل دز حسفِ تْنِ ٍ تَشیى قكًیات ٍ خیدهات پیس اش فیسٍش خیَدزٍ دز حیَشُ فًالنیت
اًدوي غٌیی تا ازایِ هدازک ضٌاسایی هًتثسضاهل تػَیس گَاّی ثثت  ،تػَیس اساسٌاهِ  ،تػَیس آخسیي زٍشًاهِ
زسوی تأسنس ٍ آخسیي تغننسات ّنأت هدیسُ  ،ايالم ًَو ٍ تًداد خَدزٍّای تحیت پَضیص ٍ ضیثکِ خیدهات
پس اش فسٍش  -3قثَل ٍ تًْد اخسای هقسزات ایي اساسٌاهِ ٍ تػیونوات ٍ هػیَتات قیاًًَی ازکیاى اًدویي -4
پسداخت ٍزٍدیِ ٍ ّوچٌني حق يؿَیت تكَز هستة .
تثصرُ  -1کلنِ ٍاخداى ضسایف هی تَاًٌد آشاداًِ يؿَیت اًدوي زا تپریسًد ٍ ّنچکس زا ًوی تیَاى تیِ قثیَل
يؿَیت دز اًدوي هدثَز یا اش قثَل يؿَیت آى هٌى ًوَد .
تثصرُ  -2چٌاًچِ تِ دلنل ٍاخد ضسایف ًثَدى تًؿی اش هتقاؾناى  ،تقاؾای يؿَیت آًاى اش سَی ّنأت هدیسُ
پریسفتِ ًگسدد  ،هتقاؾی هی تَاًد ضکایت خَد زا دز اٍلني خلسِ هدوى يوَهی هكسح ًواید ٍ تػونوات هدوى
يوَهی دز ایي شهنٌِ قكًی است.
تثصرُ  -3دز غَزتی کِ ّس یک اش ايؿا ضسایف يؿَیت اًدویي زا اش دسیت دّید  ،اش يؿیَیت دز اًدویي
هستًیی ضٌاختِ هنطَد  ،لنکي هلصم تِ اًدام تًْدات قثلی هی تاضد .
هادُ  – 5هَارد تعلیك یا هحرٍهیت از عضَیت اًجوي صٌفی:
 – 1يدم پسداخت تِ هَقى حق يؿَیت تًنني ضدُ تا تَخِ تِ هیادُ  8اییي اساسیٌاهِ (تیا ايیالم هسیمَ ى هیالی
اًدوي غٌیی)
 – 2يدم زيایت هیاد ایي اساسٌاهِ ٍ تَغنِ ّا ٍ تػونوات قاًًَی ّیس ییک اش ازکیاى اًدویي (تیا ايیالم ّنیأت
هدیسُ اًدوي )
 – 3اش دست دادى ضسایف هٌدزج دز هادُ  4ایي اساسٌاهِ.
 – 4آزای قكًی غادزُ اش هساخى قؿایی کطَز.
 – 5تغننس ضغل ٍ يدم اضتغال دز ضغل هستَـ تنص اش ضص هاُ .

تثصرُ  -دز هَازد تٌد ّای  2ٍ1يؿَیت ضرع هَزد ًهس تا تطکنل هدوى يوَهی تِ حالت تًلنق دز هی آید
ٍ زای هدوى يوَهی دز ایي خػَظ قكًی هی تاضد.
هادُ  – 6هٌاتع هالی اًجوي صٌفی :
ال

– ٍزٍدیِ تسای ّس يؿَ فقف تسای یک تاز دزیافت هی گسدد ٍ تًنني هنصاى آًسا هدویى يویَهی يیادی تیِ

ّنأت هدیسُ تیَیؽ هی ًواید .
ب – حق يؿَیت سالناًِ ايؿا تساساس هػَتِ هدوى يوَهی يادی سا ًِ خَاّد تَد .
ج – کوک ّای هالی داٍقلثاًِ ايؿا دز حد تَاى تِ اختناز کوک دٌّدُ هی تاضد .
تثصرُ  – 1اًدوي غٌیی تاید دازای حد اقل  2دفتس تا يٌَاى ّای دفتس يؿَیت ٍ دفتس اهَز هالی هی تاضد .
تثصرُ  - 2اًدوي هی تَاًد ًسثت تِ دز اختناز گسفتي اهَال سسهایِ ای هٌقَل ٍ غنس هٌقیَل هیَزد ًنیاش خیَد اش
قسیق ايؿاء اقدام ًواید  .تحَیل ایي اهَال قثق غَزتدلسِ ای اًدام خَاّد گسفت کِ تِ اهؿای زینس ّنیأت
هدیسُ  ،دتنس یا خصاًِ داز ٍ تحَیل دٌّدُ تسسد ًَ .و اهَال هَزد ًناش ایي تثػسُ زا ّنأت هدیسُ تًنني هی ًواید .
تثصرُ  -3تسگطت اهَال تثػسُ  2هادُ  ، 6تا تػَیة ّنأت هدیسُ خَاّد تَد .
هادُ  – 7کلنِ ايؿا تاید ّوِ سالِ حق يؿَیت خَد زا هستثا تِ خصاًِ (خصاًِ اًدوي)پسداخت ٍ ییا تیِ حسیاب
تاًکی کِ اًدوي غٌیی تًنني ٍ ايالم هی کٌد ٍازیص ٍ زسیند تیاًکی زا تیِ خصاًیِ داز تسیلنن ًوایٌید  .خصاًیِ داز
هَن

است پس اش دزیافت زسند ّای حق يؿَیتٍ ٬غَل آى زا تا غدٍز ٍ تحَیل قثؽ ّای چیاپی ضیوازُ

داز يؿَیت ايالم دازد.
تثصرُ  – 1حق يؿَیت ٍ سایس هٌاتى هالی تاید تِ حساب اًدوي ٍازیص ٍ زسند آى تِ اهؿای خصاًِ داز ٍ یا دتنس
اًدوي تسسد .
تثصرُ  -2هثالغی کِ تِ يٌَاى ٍزٍدیِ ٍ حق يؿَیت دزیافت هی ضَد قاتل استسداد ًنست .
تثصرُ ّ – 3نأت هدیسُ ًوی تَاًد هٌاتى هالی اًدوي غٌیی زا خازج اش حدٍد هقسز دز ایي اساسٌاهِ تِ هػیسف
تسساًد .

هادُ  – 8چٌاًچِ ّس یک اش ايؿا دز هدت حداکثس  3هاُ پس اش تػَیة هدوى يویَهی تیدٍى يیرز هَخیِ اش
پسداخت حق يؿَیت خَددازی ًواید  ،اش قسف خصاًِ داز یا دتنس تِ آًاى اخكیاز کتثیی هیی ضیَد ٍ چٌاًچیِ اش
تازیخ اخكاز حداکثس نسف یک هاُ اقدام تِ پسداخت حق يؿَیت ّای يقة افتادُ ًٌواید  ،تیا تػیَیة ّنیأت
هدیسُ يؿَیت آًْا تا تطکنل هدوى يوَهی تِ حالت تًلنق دز هی آید  .اخساج یا قثَل هددد آًیاى اش اختنیازات
هدوى يوَهی هی تاضد.
تثصرُ – تطرنع هَخِ تَدى يرز ايؿای هَزد ًهس تا زای ايؿای ّنأت هدیسُ خَاّد تَد .
فصل سَم
ارکاى اًجوي صٌفی
هادُ  – 9ارکاى اًجوي صٌفی عثارت است از :
 -1هدوى يوَهی
ّ - 2نأت هدیسُ
 – 3تاشزس
الف -هجوع عوَهی حدٍد ٍظایف ٍ اختیارات آى :
هادُ  – 11هدوى يوَهی کِ يالی تسیي زکي اًدوي غٌیی است  ،اش اختواو ايؿا تِ دٍ غَزت يادی ٍ فَق
الًادُ تطکنل هی گسدد .
تسای تطکنل هداهى يوَهی يادی ٍ فَق الًادُ ّ ،نأت هدیسُ هَن

است ً ،سثت تِ ديَت ايؿا تیِ ٍسینلِ ی

دزج آگْی دز یکی اش زٍشًاهِ ّا ٍ یا ازسال ديَتٌاهِ کتثی تسای ايؿاکِ دز آى زٍش ٬سايت  ٬هکاى تطکنل ٍ
دستَز خلسِ تكَز زٍضي قند ضدُ تاضد  ،اقدام ًواید  .تدیْی است  ،اش تازیخ اًتطاز آگْی یا تسلنن ديَتٌاهیِ تیا
تطکنل هدوى يوَهی ٍ ّوچٌني تني دٍ هسحلِ هدوى يوَهی  ،تاید حداقل  15زٍش فاغلِ تاضید ٍ حیداکثس اییي
فاغلِ ًثاید اش  45زٍش تداٍش ًواید.

تثصرُ  – 1ديَت هداهى يوَهی تا تػَیة ّنأت هدیسُ خَاّد تیَد ٍ دز غیَزت اسیتٌکاف ّنیأت هیدیسُ ،
تاشزس هی تَاًد ضرػاً ًسثت تِ ديَت هدوى يوَهی اقدام ًوایٌد ّ .وچٌیني دز غیَزت خیَددازی تیاشزس ،
حداقل یک سَم ايؿا اًدوي هی تَاًٌد هدوى يوَهی زا ديَت ًوایٌد.
تثصرُ  – 2ديَت کٌٌدگاى هدا هى يوَهی يیادی ییا فیَق الًیادُ  ،هکلیٌید هَؾیَو ٍ تیازیخ تطیکنل هدویى
يوَهی زا حد اقل  15زٍش قثل اش تطکنل  ،قی ديَتٌاهِ کتثی تیِ ٍشازت تًیاٍى  ،کیاز ٍ زفیاُ اختویايی تسیلنن
ًوایٌد.
تثصرُ  – 3اخر زای دز خلسات هداهى يوَهی يلٌیی اسیت هگیس دز اًتریاب ّنیأت هیدیسُ ّ ،نیأت داٍزی ٍ
تاشزس ٍ سایس هَازدی کِ هدوى يوَهی تػَیة ًواید  ٬کِ تكَز کتثی ٍ هریی تًول خَاّد آهد.
تثصرُ ّ -4س یک اش ايؿای هدوى يوَهی هی تَاًد فقف ٍکالت یکی دیگس اش ايؿا زا تس يْدُ گنسد .
هادُ  – 11هدوى يوَهی يادی ّس سال یک تاز تا حؿَز دست کن ًػ

تًالٍُ یک ايؿا زسونت هی یاتد ٍ

چٌاًچِ هدوى يوَهی تاز اٍل تِ حد ًػاب شم ًسسد  ،تسای تاز دٍم تِ ّواى تستنة ديَت ٍ تا حؿَز حیداقل
یک سَم ايؿا زسونت خَاّد یافت .دز غَزت يدم کسة حد ًػیاب ییاد ضیدُ  ،هدویى يویَهی يیادی دز
هسحلِ سَم تا حؿَز دست کن یک پٌدن ايؿا تطکنل هی گسدد.
تثصرُ  – 1هدوى يوَهی يادی دز هَاقى ؾسٍزی تٌا تِ تطرنع ٍ ديَت ّنأت هیدیسُ ییا تیاشزس ٍ ییا ییک
سَم ايؿا  ،تكَز فَق الًادُ (هدوى يوَهی يادی تِ قَز فَق الًادُ) تطکنل هی گیسدد .اییي هدویى ًنیص دازای
ّواى ٍنای

ٍ اختنازات هدوى يوَهی يادی هی تاضد ٍ تستنة ديَت ٍ تددید ديَت ٍ حد ًػاب آى ًنص ٬

ّواًٌد هدوى يوَهی يادی خَاّد تَد.
تثصرُ  – 2تػونوات هداهى يوَهی يادی دز کلنِ هساحل ،تاآزای اکثسیت ًػ

تًالٍُ یک حاؾیساى هًتثیس

است  ،هگس دز هَازد اًتراب ّنأت هدیسُ ٍ تاشزساى کِ تا اکثسیت ًسثی آزای حاؾساى ًافر خَاّد تَد.

هادُ ٍ – 12ظایف ٍ اختیارات هجوع عادی عوَهی عثارتست از :
 – 1استواو گصازش ّنأت هدیسُ ٍ تاشزس دز هَزد کاز ّای اًدام ضیدُ ٍ زسیندگی ٍ اتریاذ تػیونن دز هیَزد
تػَیة آى ٍ ّوچٌني اتراذ تػونن دزتازُ پنطٌْاد ّای هستَـ تِ تسًاهِ ّای سال خازی ٍ آتی اًدوي .
 – 2استواو  ،زسندگی ٍ اتراذ تػونن دز هَزد تػَیة یا يدم تػَیة گصازش هالی خصاًیِ داز ٍ تَدخیِ آتیی
اًدوي غٌیی .
 – 3دادى زٌّوَد ٍ تػَیة سناست ّای کلی ٍ تًنني خف هطی ٍ تسًاهِ ّای آتی اًدوي غٌیی .
 – 4تًنني زٍشًاهِ ّای کثنس ا ًتطاز خْت دزج آگْی ّا.
 – 5تسزسی ٍ تػَیة یا زد تقاؾای هتقاؾناى يؿَیت دز اًدویي غیٌیی کیِ غیالحنت آًیاى اش سیَی ّنیأت
هدیسُ تایند ًطدُ تاضد.
 – 6زسندگی ًْایی تِ ايتساؼ کساًی کِ قثق هقسزات اًؿثاقی ایي اساسٌاهِ ٬اش يؿَیت اًدوي هًلق یا سلة
يؿَیت ضدُ اًد.
 – 7تػَیة تیَیؽ اختناز تِ ّنأت هدیسُ دز هَزد اًًقاد پنواًْیای دسیتِ خوًیی دز خْیت اسیتنیای حقیَق ٍ
خَاستْای قاًًَی ايؿا .
 – 8تػَیة ایداد کونتِ ٍ ّوکازی دز خْت تاسنس ٍ تقَیت تًاًٍنْا.
 – 9اًتراب ٍ يصل ايؿای اغلی ٍ يلی الثدل ّنأت هدیسُ ٍ تاشزس اًدوي .
هادُ  – 13هدوى يوَهی فَق الًادُ خْت اتراذ تػونن دز هَازد شیس تا حؿَز دست کن ًػ

تًیالٍُ ییک

ايؿا تطکنل خَاّد ضد ٍ چٌاًچِ تاز اٍل ایي حد ًػاب حاغل ًطَد  ،دز هسحلِ دٍم تا حؿَز دست کن ییک
سَم ايؿا زسونت هی یاتد ٍ دز ّس حال تػونوات آى اين اش هسحلِ اٍل یا دٍم ٬تیا اکثسییت سیِ چْیازم آزای
ايؿای حاؾس دز خلسِ هًتثس خَاّد تَد .
هادُ ٍ – 14ظایف ٍ اختیارات هجوع عوَهی تِ طَر فَق العادُ عثارتست از :
 -1قسح ٍ تػَیة اغالحات اساسٌاهِ.

 -2اتراذ تػونن دز هَزد پنَستي تِ اًدوي ّای غٌیی دیگس تِ هٌهَز تطکنل کاًَى ٍ الحاق تِ کاًَى یا فًالنت
هطتسک تا کاًَى اًدوٌْای غٌیی هستَـ ٍ یا خازج ضدى اش کاًًَْای هرکَز .
 -3اًحالل اًدوي غٌیی ٍ اًتراب ّنأت تسَیِ.
تثصرُ – پنطٌْادّا دز شهنٌِ تغننس یا اغالح هَاد اساسیٌاهِ  ،تایید تكیَز هطیرع دز آگْیی ديیَت تیِ هدویى
يوَهی فَق الًادُ دزج ضَد .
هادُ  – 15پس اش تِ حد ًػاب زسندى تًداد ايؿای حاؾس ٍ ايالم زسونت خلسِ هدوى يوَهی تَسف زینس
یا یکی اش ايؿای ّنأت هدیسُ ّ ،نأت زینسِ هدوى هسکة اش یک زینس  ٬یک یا دٍ ًایة زینس ٍ ییک ییا دٍ
هٌطی اش تني ايؿای حاؾس تا زای اکثسیت ايؿا اًتراب ٍ ادازُ ی خلسِ زا تیس يْیدُ خَاٌّید گسفیت  .چٌاًچیِ
اًتراتات ّنأت هدیسُ ٍ تاشزس یا یکی اش آًْا ًنص دز دستَز کاز هدوى يوَهی تاضد  ،دٍ ًیس دیگسًنص تیِ يٌیَاى
ًانس اش تني ايؿای حاؾس دز خلسِ تا زای اکثسیت ايؿا اًتراب هی ضًَد.
تثصرُ  -1ايؿا ّنأت زینسِ هدوى ًثاید کاًدیدای ّنأت هدیسُ ٍ تاشزس تاضٌد(.هگس دز غَزت ًهس هثثت سِ
چْازم حاؾساى دز هدوى يوَهی ٍ یا شهاًی کِ اًدوي غٌیی دازای کوتس اش  20يؿَ تاضٌد)
تثصرُ  – 2تسگصازکٌٌدگاى هداهى يوَهی يادی یا فَق الًادُ هَنیٌید فْسسیت اسیاهی ٍ هطرػیات ايؿیای
اًدوي غٌیی زا تْنِ ٍ پنص اش آغاش هدوى يوَهی  ،آى زا تِ اهؿای ايؿای حاؾس تسساًٌد.
تثصرُ ّ – 3نأت زینسِ تِ يٌَاى ًانس تس اًتراتات  ،هکلیٌد دز پایاى زای گنسی  ،پس اش ضوازش ٍ قسائیت آزا
تِ تستنة حائصاى اکثسیت آزا  ،ايؿای اغلی ٍ يلی الثدل ّنأت هدیسُ ّ ٬نأت داٍزی (دز غَزت اًتراب) ٍ ًنص
تاشزساى اغلی ٍ يلی الثدل زا قی غَزتدلسِ تًنني ًوایٌد.
هادُ  – 16چٌاًچِ ايؿای ضسکت کٌٌدُ دز اًتراتات نسف یک ّیتِ اش تازیخ تطکنل هدوى يویَهی تیا ذکیس
د یل تِ چگًَگی اًدام اًتراتات کتثا ″ايتساؼ ًوایٌد ّ ،نأت زینسِ هکل

خَاٌّد تَد  ،حداکثس نسف هدت

یک ّیتِ اش تازیخ زٍیت ايتساؼ  ،تِ آى زسندگی ٍ ًتندِ زا تِ ًحَ هقتؿی تیِ اقیالو ايؿیای اًدویي غیٌیی
خػَغاً ايؿای هًتسؼ تسساًد ٍ زًٍَضت آى زا تِ ٍشازت تًاٍى  ،کاز ٍ زفاُ اختوايی تسلنن ًوایٌد.

تثصرُ – چٌاًچِ ايتساؼ یا ايتساؾْای زسندُ ٍازد تاضد ّ ،نأت ًهازت  ،اتكال اًتراتات زا ايالم ٍ تیِ تستنیة
هقسز دز اساسٌاهِ ًسثت تِ ديَت هدوى يوَهی ٍ تددید اًتراتات  ،اقدام خَاّد ضد.
ب – ّیأت هدیرُ ٍ ٍظایف ٍ اختیارات آى
هادُ ّ – 17نأت هدیسُ دازای  5يؿَ اغلی ٍ  2يؿَ يلی الثدل تَدُ کِ  2يؿَ اغلی آى ًوایٌدگاى ضسکت
ّای ایساکَ ٍ سایپا یدک تِ يٌَاى يؿَ ثاتت هی تاضٌد ٍ اش تیني کاًدییداّای ٍاخید ضیسایف  ،تیا زای کتثیی ٍ
هریی ايؿای حاؾس دز خلسِ هدوى يوَهی يادی  3يؿَ اغلی دیگس ٍ  2يؿَ يلی الثدل  ،تسای هدت  3سال
اًتراب هی ضًَد ٍ تددید اًتراب آًاى تسای دٍزُ ّای تًدی دز غَزت حیم ضسایف شم ،تالهاًى است.
هادُ ّ – 18نأت هدیسُ هکل

است  ،پس اش قكًنت اًتراتات  ،نسف یک ّیتِ اٍلني خلسِ خَد زا تطکنل ٍ

اش تني خَد  ،یک زینس یک ًایة زینس ٍ یک خصاًِ داز ٍ ّوچٌني دز غَزت لصٍم یک دتنس اش تیني ايؿیای
ّنأت هدیسُ یا خازج اش آى اًتراب ٍ غاحثاى اهؿیای هدیاش اسیٌاد ٍ هیدازک هیالی ٍ اٍزاق تًْید آٍز زا قیی
غَزتدلسِ ای تِ اقالو ايؿا تسساًد ٍ ًسر ِ ای اش غَزتدلسِ هرکَز زا تِ ّوساُ هدازک ذیل تِ هٌهَز اًدیام
تطسییات ثثت  ،تِ ٍشازت تًاٍى  ،کاز ٍ زفاُ اختوايی تسلنن ًواید.
هادُ  – 19خلسات يادی ّنأت هدیسُ ّس هاُ یک تاز تطکنل ٍ تا حؿَز اکثسیت ايؿیاء زسیونت هیی یاتید ٍ
تػونوات آى تا اکثسیت آزای ايؿای حاؾس دز خلسِ هًتثس خَاّد تَد ٍ ّوچٌیني تسحسیة ؾیسٍزت  ،تٌیا تیِ
ديَت زینس ً ،ایة زینس یا  1/3ايؿای ّنأت هدیسُ تكَز فَق الًادُ تطکنل هی گسدد.
تثصرُ  – 1خدهات ّنأت هدیسُ افترازی است هگس ایٌکِ هدوى يوَهی دز ایي هَزد تستنة دیگسی اتراذ ٍ تِ
تػَیة تسساًد.
تثصرُ  – 2غنثت دز سِ خلسِ هتَالی یا پٌح خلسِ هتٌاٍب  ،تدٍى ازایِ يرز هَخِ تًٌَاى استًیا اش سوت ّنأت
هدیسُ تلقی هی گسدد ٍ يؿَ یا ايؿای يلی الثیدل تیِ تستنیة تقیدم آزا خاًطیني يؿیَ هسیتًیی خَاٌّید ضید.
تطرنع هَخِ یا غنس هَخِ تَدى يرز تس يْدُ ّنأت هدیسُ خَاّد تَد .
هادُ ّ – 21نأت هدیسُ هَن

است حداکثس نسف یک هاُ پس اش تِ ثثت زسندى هػَتات هدوى يوَهی دز

ٍشازت تًاٍى  ،کاز ٍ زفاُ اختوايی ٍ دزیافت گَاّنٌاهِ ثثت اًدوي  ،تِ ًام اًدوي غٌیی ٍ تا اهؿیای هطیتسک

غاحثاى اهؿای هداش اسٌاد ٍ هدازک هالی اًدوي غٌیی (زینس  ،دتنس ٍ خصاًِ داز) ٬دزتاًک یا تاًکْای کطیَز
حساب تاش ًوَدُ ٍ ٍخَُ هتًلق تِ اًدوي غٌیی زا دز آى ٍازیص ًواید.
هادُ  – 21زینس ّنأت هدیسُ یا دتنس ٍ یا خصاًیِ داز دٍ اهؿیاء اش سیِ اهؿیاء غیاحثاى اهؿیای هدیاش اسیٌاد ٍ
هدازک هالی ٍ کال هسمَ ى ادازی ٍ هالی اًدوي تَدُ ٍ حییم کلنیِ اهیَال  ،دازائنْیا  ،اسیٌاد  ،اٍزاق تْیاداز ٍ
دفاتس هالی اًدوي تِ يْدُ آًاى هی تاضد.
تثصرُ – کلنِ هکاتثات ادازی ٍ اٍزاق يادی اًدوي تا اهؿای زینس ّنأت هدیسُ یا دتنس اًدوي هوَْز تیِ هْیس
اًدوي ٍ کلنِ اسٌاد هالی  ،اٍزاق زسوی تْاداز ٍ قسازدادّای تًْد آٍز کِ تِ تػَیة ّنأت هدیسُ زسندُ تاضیٌد
تا اهؿای هطتسک زینس ّنأت هدیسُ یا دتنس ٍ یا خصاًِ داز دٍ اهؿاء اش سِ اهؿاء ٍ هوَْز تِ هْس اًدوي غیٌیی
هًتثس خَاّد تَد.
هادُ  – 22دز غَزت استًیا  ،فَت ٍ یا تس کٌازی ّیس ییک ايؿیای ّنیأت هیدیسُ اًدویي اش سیوت خیَد دز
ضسکت هستَقِ  ،هدیس ياهل تًدی ضسکت تِ يٌَاى يؿَ ّنأت هدیسُ اًدوي تسای تاقنواًدُ دٍزُ تػدی ّنیأت
هدیسُ ٍازد ّنأت هدیسُ اًدوي هی گسدد ّ .نأت هدیسُ هکل

است ًتندِ زا ؾوي تٌهنن ٍ اهؿای غَزتدلسیِ

تِ ٍشازت تًاٍى  ،کاز ٍ زفاُ اختوايی تسلنن ًواید.
تثصرُ  – 1دز غَزت تحقق ّس یک اش ضسایكی کِ تِ سلة يؿیَیت ٍ ییا خیسٍج ضیسکتی کیِ يؿیَ ّنیأت
هدیسُ اًدوي تاضد  ،هٌدس گسدد ايؿای يلی الثدل تِ تستنة اٍلَیت آزاء خایگصیي يؿیَ هیَزد ًهیس دز ّنیأت
هدیسُ اًدوي خَاّد ضد ٍ هاداهی کِ اکثسیت ايؿای ّنأت هدیسُ  ،سوت خَد زا حیم ًوَدُ تاضیٌد اًتراتیات
تکونلی تسای تاقنواًدُ دٍزُ تسگصاز هی گسدد.
تثصرُ  – 2دز غَزت استًیا  ،فَت  ،اش دست دادى ضسایف یا سلة يؿیَیت اکثسییت ايؿیای ّنیأت هیدیسُ
تَسف هدوى يوَهی فَق الًادُ  ،اًتراتات ّنأت هدیسُ تاید تددید گسدد  .دز ایي غَزت تاشزس یا یک سیَم
ايؿای اًدوي غٌیی هَنیٌد هدوى يوَهی زا خْت اًدام اًتراتات ديَت ًوایٌد.تِ ّس حیال چٌاًچیِ نیسف 6
هاُ دز ایي شهنٌِ اقداهی غَزت ًگنسد  ،تاشزس یا یک سَم ايؿا هَن
اقالو ٍشازت تًاٍى  ،کاز ٍ زفاُ اختوايی تسساًد.

ّستٌد خْت تًنني تکلن

هساتة زا تِ

هادُ ّ – 23نأت هدیسُ هَن

است دست کن سِ هاُ پنص اش پایاى دٍزُ ايتثاز قاًًَی  ،دز هَزد ديَت هدوى

يوَهی تِ هٌهَز تددید اًتراب هسمَ ى اًدوي غٌیی اقداهات شم زا تًول آٍزد.
هادُ  – 24سایر ٍ ظایف ٍ اختیارات ّیأت هدیرُ :
 -1تْنِ دفاتس زسوی ٍ قاًًَی اًدوي غٌیی ( دفاتس هالی -يؿَیت) .
 -2اخسای دقنق هیاد اساسٌاهِ ٍ هػَتات هداهى يوَهی.
 -3ديَت هداهى يوَهی دز هَيد هقسز ٍ تسزسی ٍ تكثنق ضسایف هتقاؾناى يؿَیت دز اًدوي غٌیی .
 -4تسزسی تَدخِ ٍ گصازش هالی خصاًِ داز ٍ پنطٌْاد آى تِ هدوى يوَهی .
 -5تطکنل هستة ٍ تِ هَقى خلسات ّنأت هدیسُ تِ هٌهَز زسندگی تِ اهَز خازی اًدوي غٌیی .
 -6تًنني هحل اقاهتگاُ قاًًَی ٍ دفتس هسکصی اًدوي غٌیی.
 -7اًتراب ٍ هًسفی ًوایٌدُ تِ هساخى ذیػالح تسای هَازد خاظ ٍ هًني .
 -8تسزسی ٍؾى هالی اًدوي غٌیی ٍ اتراذ تػونن ًسثت تِ ّصیٌِ ّای خازی ٍ ؾسٍزی آى.
ّ -9وکازی دز خْت تاسنس ٍ تقَیت ضسکتْای تًاًٍی ٍ ایداد اهکاًات زفاّی تسای ايؿا .
ٍ -10کالت ٍ ًوایٌدگی اًدویي دز هساخیى قیاًًَی  ،حقیَقی  ،قؿیایی  ،دسیتگاّْای دٍلتیی ٍ هلیی دز حیدٍد
هقسزات ایي اساسٌاهِ .
 -11اتراذ تػونن دز هَزد پنواًْای دستِ خوًی ٍ تسزسی ٍ تػَیة آیني ًاهِ ّای داخلی .
 -12تْنِ گصازش يولکسد ّنأت هدیسُ ٍ ازایِ آى تِ هدوى يوَهی .
 -13تًنني ٍ ايصام ًوایٌدگاًی خْت ضسکت دز خلسات هساخى حل اختالف ٍ کونتِ ّای هرتل

ًهنس حیانت

فٌی ٍ تْداضت کاز ٍ ًهایس آى تا زيایت هقسزات قاًًَی.
 -14تطکنل کونتِ ّای هرتل

(دز غَزت لصٍم ) اش قثنیل – کونتیِ حیل اخیتالف  ،کونتیِ يؿیَیت  ،کونتیِ

تدازکات ٍ پطتنثاًی  ،کونتِ اهَز حقَقی  ،کونتِ زفاّی  ،کونتِ خدهات تًونسگیاّی  ،کونتیِ قكًیات ٍ لیَاشم
یدکی  ،کونتِ آهَشش ٍ تثلنغات  ،کونتِ قسح ٍ تسًاهِ ٍ سایس کونتِ ّا .

هادُ ٍ – 25ظایف رییس ّیأت هدیرُ :
زینس ّنأت هدیسُ دازای ٍنای

ٍ اختنازاتی تِ ضسح ذیل است :

 -1هساقثت دز حسي خسیاى اهَز اًدوي غٌیی ٍ ديَت اش ايؿای ّنأت هدیسُ تِ تطکنل هستة خلسات .
 -2ادازُ خلسات ّنأت هدیسُ ٍ تٌهنن غَزتدلسِ ّا تا ّوکازی هٌطی خلسِ.
 -3اتالٌ تػونوات ٍ هػَتات هداهى يوَهی ٍ ّنأت هدیسُ تِ دتنس ٍ سایس هسٍَ ى اًدوي غٌیی ٬خْت اخیسا
ٍ پنگنسی آى .
 -4اهؿای کلنِ قسازدادّا ٍ احکام استرداهی کازضٌاساى  ،هطاٍزاى ،دتنس ٍ سایس هسَ ى اًدویي غیٌیی کیِ تیا
تػَیة ّنأت هدیسُ استردام یا تِ کاز گوازدُ خَاٌّد ضد.
 -5اهؿای کلنِ چک ّا ٍ اسٌاد ٍ اٍزاق تْاداز ٍ تًْد آٍز تِ اتیاق خصاًِ داز ٍ یا دتنس اًدوي ٍ هوْیَز ًویَدى
آى تِ هْس اًدوي غٌیی.
 -6اًدام سایس اهَزی کِ تِ هَخة اساسٌاهِ تس يْدُ زینس قساز دازد.
تثصرُ – قسوتی اش ٍنای

زینس ّنأت هدیسُ کِ هستَـ تِ اهَز ادازی هیی تاضید  ،قاتیل ٍاگیرازی تیِ دتنیس

اًدوي خَاّد تَد.
هادُ  – 26دتنسخاًِ اًدوي غٌیی تحت هسٍَلنت هستقنن دتنس اًدویي ٍ تیِ هٌهیَز ادازُ تطیکنالت اخساییی ٍ
اخسای هػَتات ّنأت هدیسُ دز هسکص اغلی اًدوي غٌیی دایس ٍ هی تَاًد دازای کازکٌاًی تاضد کِ تا تػیَیة
دتنس اًدوي  ،تِ کاز گوازدُ هی ضًَد.
هادُ ٍ – 27ظایف دتیر:
 -1حیم ٍ ًگْدازی کلنِ اسٌاد ٍ هدازک ٍ غَزتدلسات ٍ سَاتق ايؿا ٍ دفتسّای اًدوي غٌیی.
 -2اًدام هکاتثات ادازی ٍ خازی اًدوي غٌیی .
 -3اهؿای اسٌاد ٍ هدازک هالی ٍ اٍزاق تًْدآٍز تْوساُ زینس ّنأت هدیسُ یا خصاًِ داز .
 -4غدٍز ٍ تْنِ ٍ اتالٌ ديَتٌاهِ ّا ٍ اهؿای کازتْای يؿَیت ايؿا تا تیاق خصاًِ داز اًدوي.

 -5تْنِ دفتسّای «يؿَیت» ٍ «دفتس اهَز هالی» تا ًهس ٍشازت تًاٍى  ،کاز ٍ زفاُ اختویايی ٍ ّوچٌیني دفتسّیای
اًدیکاتَز ٍ ثثت ٍ غدٍز ًاهِ ّا .
 -6تْنِ ٍ تٌهنن ًطسیات هستَـ تِ اًدوي غٌیی دز حدٍد هقسزات قاًًَی .
 -7تکثنس اساسٌاهِ ٍ ترطٌاهِ ّا ٍ ضنَُ ًاهِ ّای دٍلتی ٍ سایس هقسزات قاًًَی تسای آگاّی ٍ استیادُ هسمَ ى ٍ
ايؿای اًدوي غٌیی .
 -8هْنا ساختي هکاى تطکنل خلسات هداهى يوَهی ّ ،نأت هدیسُ ٍ تاشزس.
 -9اتالٌ هػَتات ٍ تػونوات ازکاى اًدوي ٍ احکام ٍ ًاهِ ّای ٍاغلِ اش هساخى قاًًَی ٍ دستگاّْای ادازی تِ
هسمَ ى هستَـ
 -10تکازگنسی پسسٌل هَزد ًناش ٍ تًننني حقَق آى ّا
 -11اًدام سایس اهَزی کِ تِ ًحَی اش اًحا تا ٍنای

دتنسخاًِ ازتثاـ دازد .

تثصرُ -کازکٌاى دتنسخاًِ دز تساتس دتنس ٍ دتنس ًنص دز تساتس ّنأت هدیسُ هسمَل ّستٌد .
هادُ ٍ – 28ظایف ٍ اختیارات خساًِ دار:
خصاًِ داز هسمَل اهَز هالی اًدوي غٌیی تَدُ ٍ دازای ٍنای

ٍ اختنازاتی تِ ضسح ذیل است :

 -1اهؿای کلنِ چک ّا ٍ اسٌاد ٍ اٍزاق تًْد آٍز تِ اتیاق زینس ّنأت هدیسُ یا دتنس اًدوي ٍ هوَْز ًوَدى آى
تِ هْس اًدوي غٌیی .
 -2ادازُ اهَز هالی اًدوي  ،تْنِ ٍ تٌهنن دفاتس ٍ اسٌاد ٍ غَزتدلسات هالی ٍ زسندگی ٍ حیم حساتْای اًدوي
غٌیی .
 -3زسییندگی تییس غییحت اسییٌاد ٍ هییدازک تٌهیینن ضییدُ دز هییَزد کلنییِ دزیافتْییا ٍ پسداختْییا ٍ تاینیید ٍ اهؿییای
غَزتحساتْای هستَـ .
 -4اهؿا ٍ غدٍز کازت يؿَیت ايؿا تِ اتیاق زینس ّنأت هدیسُ یا دتنس .

ً -5هازت تس خسید  ،فسٍش  ،اخازُ ٍ ّس ًَو يول هالی ٍ هسمَلنت دز حیم اهَال هٌقَل  ،غنس هٌقَل ٍ ،خَُ ،
اسٌاد  ،هدازک هالی ٍ غحت هًاهالت اًدوي غٌیی .
 -6ثثت کلنِ دزیافتی ّا ٍ ّصیٌِ ّای اًدوي غٌیی دز دفاتس زسوی اًدوي غٌیی .
 -7پنص تنٌی تَدخِ ٍ ّصیٌِ ّای یک سالِ اًدوي غٌیی ٍ تسیلنن آى تیِ ّنیأت هیدیسُ خْیت ازاییِ تیِ هدویى
يوَهی .
تثصرُ  - 1خصاًِ داز هَن

است ّس سال قثل اش تطکنل هدوى يوَهی سا ًِ  ،گصازش هالی اًدوي غٌیی زا

خْت ازایِ تِ هدوى يوَهی تٌهنن ٍ پیس اش اهؿیای خیَد ٍ زیینس ّنیأت هیدیسُ  ،زًٍَضیت آى زا دز اختنیاز
تاشزساى قساز دّد .
تثصرُ  - 2خصاًِ داز هَن

است دز ّس هَزد تٌا تِ تقاؾای تاشزس  ،کلنِ دفتسّا ٍ اسٌاد هالی اًدوي غٌیی زا

تسای زسندگی دز هحل اًدوي غٌیی دز اشای زسند ٍ تسای هدت هًني دز اختناز آًاى قساز دّد .
ج -تازرس ٍ حدٍد ٍظایف ٍ اختیارات ٍی
هادُ  – 29تاشزس اًدوي غٌیی تا زای هستقنن ٍ هریی ايؿا اش تني کاًدیداّای ٍاخید ضیسایف يؿیَ اًدویي
تسای هدت حداکثس سِ سال اًتراب هی ضَد ٍ تددید اًتراب اٍ تسای دٍزُ ّای تًدی هطسٍـ تِ حیم ضیسایف
شم تالهاًى است .
دز ایي هادُ تًداد تاشزس تِ یک ًیس تغننس یافتِ ٍ تس ّوني اساس ایي تغننیس دز سیایس هیادُ ّیای اساسیٌاهِ ايویال
گسدیدُ است .
هادُ ٍ – 31ظایف ٍ اختیارات تازرس :
ً -1هازت تس کلنِ اقداهات ّنأت هدیسُ ٍ دتنس دز حدٍد هقسزات ایي اساسٌاهِ ٍ ّوچٌني هساقثت دز کلنیِ اهیَز
هستَـ تِ ديَت هداهى يوَهی يادی ٍ فَق الًادُ .
 -2زسندگی ٍ ًهازت تس دفتسّا ٍ اٍزاق ٍ اسٌاد هالی ٍ ّصیٌِ ّای اًدوي غٌیی ٍ هساقثت دز حسي خسیاى اهَز
هالی ٍ ادازی اًدوي غٌیی .

 -3پنگنسی ٍ زسندگی تِ ضکایات ايؿا ٍ دز غَزت لصٍم تْنِ گصازش ٍ ازایِ تِ ٍشازت تًیاٍى  ،کیاز ٍ زفیاُ
اختوايی ٍ ّوچٌني ازایِ زًٍَضت گصازش تِ ّنأت هدیسُ یا هدوى يوَهی (حسة هَزد) .
 -4زسندگی ٍ انْاز ًهس دز هَزد گصازش هالی خْت ازائِ تِ هدوى يوَهی .
 -5اقدام تِ ديَت ٍ تطکنل هدوى يوَهی دزغَزت لصٍم  ،تا تَخِ تِ هیاد ایي اساسٌاهِ .
 -6ضسکت دز خلسات ّنأت هدیسُ (دز غَزت لصٍم) تدٍى داضتي حق زای.
ً-7هازت تس چگًَگی اخسای هػَتات هدویى يویَهی ٍ تكثنیق يولکیسد ّنیأت هیدیسُ  ،دتنیس ٍ خصاًیِ داز تیا
اساسٌاهِ اًدوي .
تثصرُ -تاشزس تاید پنص اش تازیخ تطکنل هدوى يوَهی سا ًِ  ،گصازش هالی ٍ کلنِ هحاسثات اًدوي غیٌیی
زا زسندگی ٍ ًهس هثثت یا هٌیی خَد زا تِ دتنسخاًِ اًدوي غٌیی تسلنن کٌد ّ .وچٌني
تاشزس هلصم است اقداهات خَد زا حداقل سالی یک تاز تِ هدوى يوَهی سا ًِ تكَز کتثیی ٍ زسیوی گیصازش
ًواید .
فصل چْارم
سایر همررات
هادُ  – 31کاًدیداّای يؿَیت دز ّنأت هدیسُ ّ ،نأت داٍزی ٍ تاشزس  ،تاید دازای ضسایف شیس تاضد :
 -1تاتًنت خوَْزی اسالهی ایساى  -2هتدیي تِ یکی اش ادیاى زسوی کطَز  -3داضتي حسي ضْست  -4يدم
ايتناد تِ هَاد هردز ً -5داضتي ّس گًَِ سَء پنطنٌِ کنیسی  -6يدم ٍاتستگی تِ احصاب ٍگسدّوایی سناسی غنس
قاًًَی -7حداقل سي  30سال توام  -8حداقل تحػنالت لنساًس  -9داضتي حداقل  3سال ساتقِ يؿَیت اًدوي
غٌیی  ،هٌتْی تِ شهاى کاًدیداتَزی ٍ اداهِ يؿَیت  -10هدیس ياهل یکی اش ضسکت ّای يؿَ اًدوي غٌیی یا
ًوایٌدُ تام ا ختناز هدیسياهل ضسکت خَدزٍساش کِ ضسکت ٍاسكِ خدهاتی ًدازد .

هادُ  – 32دز اخسای هادُ  18آیني ًاهِ اًدوي ّای غٌیی  ،تِ هٌهَز ثثت ٍ آهَشش ايؿا ّس دٍزُ حیداقل 5
دزغد حق يؿَیت دزیافتی اش ايؿا تِ حساب ايالم ضدُ اش قسف ادازُ کل ساشهاًْای کازگسی ٍ کازفسهیایی
ٍازیص خَاّد ضد .
هادُ  – 33هدوى يوَهی يادی هی تَاًد اش تني ايؿای هدوى  3 ،ییا ً 5ییس افیسادی زا کیِ ضیسایف هٌیدزج دز
هادُ 31ایي اساسٌاهِ زا دازا تاضٌد تِ يٌَاى ايؿای ّنأت داٍزی تسای تِ هدت  3سال اًتراب ٍ قی غَزتدلسِ
تِ ٍشازت تًاٍى  ،کاز ٍ زفاُ اختوايی هًسفی ًواید – ايؿای ّنأت داٍزی دز تساتس هدوى هسمَلنت دازًد .
تثصرُ  – 1ايؿای ّنأت داٍزی دز اٍلني خلسِ پس اش اًتراب اش تني خَد یک ًییس زیینس  ،ییک ًییس ًاییة
زینس ٍ یکٌیس هٌطی اًتراب ٍ غَزتدلسِ ای تٌهٌنن ٍ اهؿا ًوَدُ  ،خْت ثثت تِ ٍشازت تًیاٍى  ،کیاز ٍ زفیاُ
اختوايی ازایِ هی ًوایٌد .
تثصرُ  – 2حل اختالفات تني ايؿای ّنأت هدیسُ تا یکدیگس  ،یا ّنأت هدیسُ تا تاشزس ٍ یا ايؿای اًدویي تیا
ّس یک اش ايؿای ّنأت هدیسُ یا تاشزس  ،دز چْازچَب هقسزات قاًًَی  ،تِ يْدُ ّنأت داٍزی تَدُ ٍ ايؿای
ایي ّنأت هَن

ّستٌد ؾوي تسلنن گصازش  ،اقداهات خَد زا دز قالة غَزتدلسات تٌهنوی تِ ٍشازت تًاٍى

 ،کاز ٍ زفاُ اختوايی تسلنن ًوایٌد ،گصازش اقداهات خَد زا تِ هدوى يوَهی سا ًِ ًنص تاید ازایِ ًوایٌد .
هادُ  – 34هسمَ ى اًدوي غٌیی  ،هکلیٌد ّس ًَو هدزک  ،دفتس ٍ سٌد هَزد دزخَاست ٍشازت تًاٍى  ،کیاز
ٍ زفاُ اختوايی ز ا خْت تسزسی دز هحل اًدوي یا خازج اش آى دز اختناز ٍشازت تًاٍى  ،کاز ٍ زفیاُ اختویايی
قساز دٌّد.
هادُ  – 35اًجوي صٌفی در هَارد زیر هٌحل هی گردد :
 -1دز غَزت تػَیة هدوى يوَهی فَق الًادُ .
 -2چٌاًچِ حداکثس هدت ضص هاُ اش تازیخ پایاى ايتثاز ّنأت هدیسُ سپسی ضدُ ٍ ًسثت تِ تددید اًتراتات اقدام
ًطدُ تاضد.
 -3دز غَزت غدٍز زای اش قسف هساخى قؿایی کطَز

تثصرُ  – 1اًحالل اًدوي  ،هَخة تؿننى حق یا اسقاـ تکلن

دٍ قسف قسازداد هًٌقد قثلی ًرَاّد تَد.

تثصرُ  – 2چٌاًچِ اًدوي تٌا تِ تػَیة هدوى يوَهی فَق الًادُ هٌحل گسدد  ،هدوى هرکَز هکل

است دز

ّواى خلسِ اش تني ايؿای تا سَاد ٍ تا سلنقِ ٍ هكلى حاؾس دز خلسِ ًسثت تِ اًتراب  3یا ً 5ییس تًٌیَاى ايؿیای
ّنأت تسَیِ اقدام ٍ ًتندِ زا ؾوي تٌهنن ٍ اهؿای غَزتدلسِ  ،تِ ٍشازت تًاٍى  ،کیاز ٍ زفیاُ اختویايی ايیالم
ًواید.
تثصرُ  – 3چٌاًچِ اًدوي تِ لحال يدم تددید اًتراتات ّنأت هدیسُ دز هْلت هقسز قیاًًَی ییا تیس اسیاس زای
هساخى قؿایی هٌحل گسدد ٍ تطکنل هدوى يوَهی فَق الًادُ دیگس اهکاًپریس ًثاضد ،حداکثس نسف دٍ ّیتِ تاید
ّنأت تسَیِ ای هسکة اش  3یا ً 5یس اش ايؿای تا سَاد ٍ تا ساتقِ ٍ هكلى اًدوي  ٍ ،تا ًهازت ٍشازت تًاٍى  ،کاز
ٍ زفاُ اختوايی تطکنل گسدد.
هادُ  – 36چٌاًچِ حداکثس تا پایاى دٍزُ ايتثاز ّنأت هدیسُ ً ،سثت تِ تطکنل هدوى يوَهی ٍ تددید اًتراتات
ّنأت هدیسُ اقدام ًطدُ تاضد  ،تاشزساى ًسثت تِ تطکنل هدوى يوَهی ٍ اًدام اًتراتات تِ ايؿا اخكاز هی دٌّد.
پس اش اخكاز تاشزس یک سَم ايؿای اًدوي حد اکثس تا ضص هاُ فسغت دازًد ًسثت تِ تطکنل هدوى يوَهی
ٍ تددید اًتراتات اقدام ًوایٌد ٍ چٌاًچِ دز ایي هدت ( حداکثس  6هاُ پس اش پایاى دٍزُ ايتثیاز ّنیأت هیدیسُ) ،
تددید اًتراتات غَزت ًگسفتِ تاضد  ،تاشزس یا یک سَم ايؿای اًدوي هکلی

ّسیتٌد اًحیالل اًدویي زا تیِ

ٍشازت تًاٍى  ،کاز ٍ زفاُ اختوايی ٍ دز غَزت دازا تَدى يؿَیت کاًَى  ،تِ کاًَى ذیستف ايالم ًوایٌد.
هادُ ّ – 37نأت تسَیِ هکل

است حداکثس نسف  6هاُ تا ّواٌّگی ٍ زاٌّوایی ٍشازت تًیاٍى  ،کیاز ٍ زفیاُ

اختوايی تِ کلنِ حساتْای اًدوي زسندگی ًوَدُ  ،لنست کاهلی اش کلنِ دازاینْای اًدوي ضاهل اهیَال هٌقیَل ٍ
غنس هٌقَل ٍ ّوچٌني غَزتی اش تدّی ّای اًدوي زا تْنِ ًوَدُ ٬دازایی اًدوي زا پس اش تسَیِ کلنِ حساتْای
تدّکازاى ٍ تستاًکازاى ٍ تایندیِ تدّی ّا  ،ؾوي تٌهنن ٍ اهؿای غَزتدلسِ ای ها تقی زا دز غَزت هیاشاد ٬تیا
ًهازت ٍشازت تًاٍى  ،کاز ٍ زفاُ اختوايی تِ ًسثت حق يؿَیت پسداختی ايؿاء تني آًْا تقسنن خَاّد ضد.

هادُّ – 38سگًَِ اتْاهی دز اخسای هقسزات ایي اساسٌاهِ ٍخَد داضتِ تاضد ً ،هس ٍشازت تًیاٍى  ،کیاز ٍ زفیاُ
اختوايی شم السيایِ هی تاضد.
هادُ ّ – 39سگًَِ تغننس دز هیاد اساسٌاهِ  ،پس اش هَافقت ٍشازت تًاٍى  ،کاز ٍ زفاُ اختوايی قاتل اخیسا هیی
تاضد.
هادُ  – 41هْلت ّای هٌدزج دز اساسٌاهِ تدٍى احتساب زٍشّای تًكنل خَاّد تَد.
ایي اساسٌاهِ دز  4فػل ٍ  40هادُ ٍ  38تثػسُ دز تازیخ  95/04/01تا اکثسیت آزا تیِ تػیَیة هدویى يویَهی
فَق الًادُ اًدوي غٌیی ضسکتْای خدهات پس اش فسٍش خَدزٍ زسند.
هحل اهضای اعضای ّیأت رئیسِ هجوع:
 -1زینس هدوى – آقای هٌْدس هػكیی ٍحندشادُ
ً -2ایة زینس – آقای هٌْدس يثدالسؾا اهندی
 -3هٌطی – آقای يثاسًلی غناثی

