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ُبی هظتمین زر طبل جبری، هْضْع افشایغ  ُوشهبى ثب اجزای اصالحیَ لبًْى هبلیبت

زرصسی عولکزز  58طزهبیَ اس هحل هبساز تجسیس ارسیبثی زارایی ُب ّ احتظبة هبلیبت 

 .گذاراى ّ ًبػزاى ثبسار طِبم تجسیل ػس ُب ثَ اثِبهی ثشرگ ثزای اغلت طزهبیَ ػزکت

 

ای ثَ  ایي هْضْع تب جبیی پیغ رفت کَ هحوس فغبًت رییض طبسهبى ثْرص زر ًبهَ

طبسی  ًژاز رییض طبسهبى اهْر هبلیبتی ثب عزح زّ پزطغ اس ایي همبم هظئْل ػفبف تمْی

ُبی هبلیبتی  ُب ّ هعبفیت زر هْضْع افشایغ طزهبیَ اس هحل هبساز تجسیس ارسیبثی زارایی

  .را ذْاطتبر ػس

 

کٌس کَ ؛ چٌبًچَ اػربؽ حمْلی تب  ًگبری عٌْاى هی یي گشارع، چکیسٍ ایي ًبهَثز اطبص ا

ُب را عی  تجسیس ارسیبثی ًوبیٌس ّ هجبلغ ًبػی اس تجسیس ارسیبثی زارایی 4637پبیبى طبل 

طبل هذکْر زر زفبتز لبًًْی ثَ حظبة هبساز ًبػی اس تجسیس ارسیبثی هٌظْر ّ زر 

عکض ًوبیٌس، افشایغ طزهبیَ اس هحل تجسیس ارسیبثی ُبی هبلی طبل هشثْر ًیش هٌ صْرت

لبًْى  41ثب رعبیت همزرات ثٌس هذکْر ّ طبیز ػزایظ آییي ًبهَ اجزایی هْضْع هبزٍ 

 .هْصْف، هعبف اس هبلیبت ذْاُس ثْز

 

اطفٌس هبٍ  6ًگبری رییض طبسهبى ثْرص ثب رییض طبسهبى اهْر هبلیبتی زر تبرید  ًبهَ

ُب ّ  اهیزی، عضْ ُیبت هسیزٍ ّ هعبّى ًظبرت ثز ثْرصًیش ثَ اهضبی حظي  4637

 .ًبػزاى طبسهبى ثْرص رطیسٍ اطت

 

ًژاز رئیض طبسهبى اهْر هبلیبتی آهسٍ  زر ًبهَ اهیزی هعبّى طبسهبى ثْرص ذغبة ثَ تمْی

هجلض ػْرای اطالهی، اصالحبتی زر لبًْى  37/47/64اطت، ثز اطبص هصْثَ هْرخ 

ُب زر لبًْى یبز  َ اُن هْارز هزتجظ ثب تجسیس ارسیبثی زاراییهبلیبت هظتمین صْرت گزفتَ ک

 :ػسٍ ثَ ػزح سیز اطت

 

لبًْى اصالح لبًْى هبلیبت هظتمین عٌْاى ػسٍ کَ هتي سیز جبیگشیي هبزٍ  63زر ثٌس 4- 

 :ػْز ُبی آى هی ّ تجصزٍ 473

 

عبیت ُب اػربؽ حمْلی، ثب ر افشایغ ثِبی ًبػی اس تجسیس ارسیبثی زارایی -4تجصزٍ 

اطتبًسارزُبی حظبثساری هؼوْل پززاذت هبلیبت ثز زرآهس ًیظت ّ ُشیٌَ اطتِالک ًبػی 

ػْز. زر سهبى  ُب ثَ عٌْاى ُشیٌَ لبثل لجْل هبلیبتی تلمی ًوی اس افشایغ تجسیس ارسیبثی

التفبّت لیوت فزّع ّ ارسع  ُبی تجسیس ارسیبثی ػسٍ، هبثَ فزّع یب هعبّضَ زارایی



 .ػْز تجسیس ارسیبثی زر هحبطجَ زرآهس هؼوْل هبلیبت هٌظْر هیزفتزی ثسّى اعوبل 

 

ُبی  ًبهَ اجزایی ایي تجصزٍ زر هْرز ًحٍْ تجسیس ارسیبثی، فزّع ّ اطتِالک زارایی آییي

تجسیس ارسیبثی ػسٍ ّ طبیز الشاهبت ّ تزتیجبت اجزایی کَ ثب رعبیت اطتبًسارزُبی 

التصبزی ّ زارایی ظزف هست ػغ هبٍ اس  ػْز، ثَ پیؼٌِبز ّسیز اهْر حظبثساری تِیَ هی

 .رطس ( ثَ تصْیت ُیبت ّسیزاى هی4638/44/44االجزاء ػسى ایي لبًْى ) تبرید السم

 

ثَ لبًْى هبلیبت  585لبًْى اصالح لبًْى هبلیبت هظتمین اػبرٍ ػسٍ کَ هبزٍ  94زر ثٌس 5- 

 .ػْز هظتمین الحبق هی

 

لبًْى حساکثز اطتفبزٍ اس  41حکبم هبلیبتی هبزٍ لبًْى یبز ػسٍ ا 585زّ هبزٍ  ثز اطبص جش 

تْاى تْلیسی ّ ذسهبتی زر تبهیي ًیبسُبی کؼْر ّ تمْیت آًِب زر اهز صبزرات اس اثتسای 

 .ػْز لغْ هی 38طبل 

 

لبًْى حساکثز اطتفبزٍ اس تْاى تْلیسی ّ ذسهبتی زر  41ًبهَ اجزایی هبزٍ  زر هْرز آییي

ب زر اهز صبزرات ّ اصالحیَ آى ًیش هْارز سیز لبثل تبهیي ًیبسُبی کؼْر ّ تمْیت آًِ

 :هالحظَ اطت

 

ُبی التصبزی کَ عی پٌج طبل اذیز  ثٌگبٍ»الذکز  ًبهَ اجزایی فْق آییي 5ثز اطبص هبزٍ - 4

اًس، زر صْرتی کَ ثب رعبیت همزرات  ُبی ذْز ًٌوْزٍ السام ثَ تجسیسًظز ارسیبثی زارایی

تجسیس  39/9/58تب 34/9/58ُبی ذْز را اس تبرید  راییًبهَ، زا لبًًْی ّ هفبز ایي آییي

ارسیبثی ًوْزٍ ّ هبساز حبصل اس آى را ثَ حظبة طزهبیَ هٌظْر ًوبیٌس اس ػوْل هبلیبت 

 .هعبف ذْاٌُس ثْز

 

ًبهَ هذکْر ثَ هٌظْر اطتفبزٍ اس هعبفیت هبلیبتی ًبػی اس  آییي 5هبٍ  6هغبثك تجصزٍ -5 

بؽ حمْلی کَ تب پبیبى طبل تجسیس ارسیبثی افشایغ طزهبیَ اػر»ُب  تجسیس ارسیبثی زارایی

ُب ثجت ًٌوبیٌس، هْظفٌس  ُبی ذْز را زر ازارٍ ثجت ػزکت ًبػی اس تجسیس ارسیبثی زاریی

ُب را عی طبل هذکْر زر زفبتز لبًًْی ثَ حظبة  هجبلغ ًبػی اس تجسیس ارسیبثی زارایی

پبیبى طبل هبلی ثعس اس تجسیس ارسیبثی  هبساز ًبػی اس تجسیس ارسیبثی هٌظْر ّ حساکثز تب

ُب ثجت ّ ظزف ُویي هست ثَ حظبة طزهبیَ زر زفبتز  ُب، زر ازارٍ ثجت ػزکت زارایی

 .«لبًًْی، عی طبل ثعس اس تجسیس ارسیبثی هٌظْر ًوبیٌس

 

ُبی افشایغ  ثب زرًظز گزفتي هْاز لبًًْی یبز ػسٍ ّ زر راطتبی رطیسگی ثَ زرذْاطت

ُب، طْاالتی ثَ ػزح سیز ثزای ایي طبسهبى  از تجسیس ارسیبثی زاراییطزهبیَ اسهحل هبس

 ؛هغزح اطت

 41ًبهَ اجزایی هبزٍ  ُبیی کَ تب پیغ اس پبیبى هِلت لبًًْی همزر زر آییي آیب ػزکت-4 



لبًْى حساکثز اطتفبزٍ اس تْاى تْلیسی ّ ذسهبتی زر تبهیي ًیبسُبی کؼْر ّ تمْیت آًِب زر 

ُبی ذْز السام ًوْزٍ ّ هبساز  َ آى، ًظجت ثَ تجسیس ارسیبثی زاراییاهز صبزرات ّ اصالحی

حبصل اس آى را ثَ حظبة طزهبیَ هٌظْر ًوبیٌس، ُوچٌبى اس هعبفیت هبلیبتی هزثْعَ 

هعبفیت هبلیبتی هزثْط ثَ اًتمبل هبساز  38ثزذْرزار ذْاٌُس ػس یب ایٌکَ اس اثتسای طبل 

 ؟یَ لغْ ذْاُس ػسُب ثَ حظبة طزهب تجسیس ارسیبثی زارایی

 

ُبی ذْز ًوْزٍ ّ هبساز  السام ثَ تجسیس ارسیبثی زارایی 37ُبیی کَ زر طبل  آیب ػزکت5- 

تْاًٌس ثَ هٌظْر اطتفبزٍ اس هعبفیت  هشثْر را زر ایي طبل زر زفبتز ذْز ثجت ًوبیس، هی

جت ثَ ثجت ( ًظ38ُب )اًتِبی طبل  هبلیبتی تب پبیبى طبل هبلی ثعس اس تجسیس ارسیبثی زارایی

افشایغ طزهبیَ اس هحل هبساز تجسیس ارسیبثی السام ًوبیٌس ّ اس هعبفیت هبلیبتی هزثْعَ 

 ؟اطتفبزٍ ًوبیٌس

 

ثب عٌبیت ثَ هْارز عٌْاى ػسٍ، همتضی اطت زطتْر فزهبییس ًظز آى طبسهبى هحتزم زر 

 .ذصْؽ اثِبهبت هغزح ػسٍ ثَ ایي طبسهبى اعالم ػْز

 

فزّرزیي هبٍ اهظبل  64، رییض طبسهبى اهْر هبلیبتی زر تبرید  ثَ زًجبل ایي ًبهَ ًگبری 

ثب ارطبل ًبهَ زّ صفحَ ای ثَ طبسهبى ثْرص اّراق ثِبزار اثِبم هبلیبتی ًبػی اس تجسیس 

 .ارسیبثی زارایی ُب را ػفبف طبسی کززٍ اطت

 

 ًژاز رئیض طبسهبى اهْر هبلیبتی ذغبة ثَ فغبًت رئیض طبسهبى ثْرص ّ زر ًبهَ تمْی

زر  4637/45/44هْرخ  455.7398اّراق ثِبزار آهسٍ اطت: ثبسگؼت ثَ ًبهَ ػوبرٍ 

 :رطبًس ُب ثَ آگبُی هی ذصْؽ تجسیس ارسیبثی زارایی

 

لبًْى حساکثز اطتفبزٍ اس تْاى تْلیسی ّ ذسهبتی زر تبهیي ًیبسُبی  41ثزاطبص هبزٍ -4 

ُبی هظتمین،  ًْى هبلیبت( لب447کؼْر ّ تمْیت آًِب زر اهز صبزراتت ّ اصالح هبزٍ )

هْرخ  544/454635اثالغی عی ثرؼٌبهَ ػوبرٍ  4634/48/44هصْة 

ُبی  ُبی التصبزی ًبػی اس تجسیس ارسیبثی زارایی افشایغ طزهبیَ ثٌگبٍ»، 4634/49/54

آًِب، اس تبرید السم االجزا ػسى ایي لبًْى ثَ هست پٌج طبل اس ػوْل هبلیبت هعبف اطت 

ت آى ثَ ًظجت اطتِالک زارایی هزثْعَ ّ یب زر سهبى فزّع، هؼزّط ثز آًکَ هتعبل

هجٌبی هحبطجَ هبلیبت اصالح ػْز ّ ثٌگبٍ یبز ػسٍ عی پٌج طبل اذیز تجسیس ارسیبثی ًؼسٍ 

 .«ثبػس

 

( لبًْى هذکْر هْضْع تصْیت ًبهَ 41آییي ًبهَ اجزایی هبزٍ ) 5ثز اطبص هبزٍ -5 

ُبی  ثٌگبٍ»ُیبت هحتزم ّسیزاى،  4635/47/84ُـ هْرخ  78163/ تت 34869ػوبرٍ 

اًس، زر  ُبی ذْز ًٌوْزٍ التصبزی کَ عی پٌج طبل اذیز السام ثَ تجسیس ارسیبثی زارایی

ُبی ذْز را اس تبرید  ًبهَ، زاریی صْرتی کَ ثب رعبیت همزرات لبًًْی ّ هفبز ایي آییي



ثَ حظبة  تجسیس ارسیبثی ًوْزٍ ّ هبساز حبصل اس آى را 4639/9/57تب  4634/9/58

 .«طزهبیَ هٌظْر ًوبیٌس، اس ػوْل هبلیبت هعبف ذْاٌُس ثْز

 

الذکز هْضْع تصْیت ًبهَ ػوبرٍ  ًبهَ اجزایی فْق اصالحی آییي 5هبٍ  6عجك تجصزٍ -6 

اػربؽ حمْلی »ُیبت هحتزم ّسیزاى،  4636/44/46ُـ هْرخ  84319/ت 469834

ُبی ذْز را  اس تجسیس ارسیبثی زارایی کَ تب پبیبى طبل تجسیس ارسیبثی افشایغ طزهبیَ ًبػی

ُب را عی  زارایی  ُب ثجت ًٌوبیٌس، هْظفٌس هجبلغ ًبػی اس تجسیس ارسیبثی زر ازارٍ ثجت ػزکت

طبل هذکْر زر زفبتز لبًًْی ثَ حظبة هبساز ًبػی اس تجسیس ارسیبثی هٌظْر ّ حساکثز تب 

ُب ثجت ّ ثَ حظبة  ٍ ثجت ػزکتُب، زر ازار پبیبى طبل هبلی ثعس اس تجسیس ارسیبثی زارایی

 .«طزهبیَ زر زفبتز لبًًْی هٌظْر ًوبیٌس

 

ُبی هظتمین،  لبًْى هبلیبت 4637/47/64الحبلی هصْة  585هبزٍ  5ثزاطبص ثٌس -7 

( لبًْى اطتفبزٍ اس حساکثز تْاى تْلیسی ّ ذسهبتی زر تبهیي ًیبسُبی کؼْر ّ 41هبزٍ )

ُبی هظتمین، هصْة  ( لبًْى هبلیبت447تمْیت آى زر اهز صبزرات ّ اصالح هبزٍ )

ُبی هظتمین هصْة  اس تبرید السم االجزا ػسى لبًْى اصالح لبًْى هبلیبت 4634/48/44

 .ػْز ( لغْ هی4638لبًْى اذیزالذکز اس اثتسای طبل  584)ّفك هبزٍ  4637/47/64

 

زٍ ثب عٌبیت ثَ هزاتت فْق، زر ذصْؽ طْال یک هغزّحَ زر ًبهَ صسرالذکز، حکن هب

 4637/47/64الحبلی هصْة  585هبزٍ  5لبًْى یبز ػسٍ ثب تْجَ ثَ همزرات ثٌس  41

 473لغْ ّ همزرات تجصزٍ یک هبزٍ  4638ُبی هظتمین اس اثتسای طبل  لبًْى هبلیبت

 .گیزز ُب لزار هی ًبهَ اجزایی آى هجٌبی تجسیس ارسیبثی زارایی لبًْى اذیزالذکز ّ آییي

 

  الذکز، فْق 6زر ًبهَ هذکْر، ثب عٌبیت ثَ همزرات ثٌس زر ذصْؽ طْال زّ هغزّحَ 

تجسیس ارسیبثی ًوبیٌس ّ هجبلغ ًبػی اس تجسیس  4637چٌبًچَ اػربؽ حمْلی تب پبیبى طبل 

ُب را عی طبل هذکْر زر زفبتز لبًًْی ثَ حظبة هبساز ًبػی اس تجسیس  زارایی  ارسیبثی

یش هٌعکض ًوبیٌس، افشایغ طزهبیَ اس ُبی هبلی طبل هشثْر ً هٌظْر ّ زر صْرت  ارسیبثی

ًبهَ اجزایی  هحل تجسیس ارسیبثی ثب رعبیت همزرات ثٌس هذکْر ّ طبیز ػزایظ آییي

 .لبًْى هْصْف، هعبف اس هبلیبت ذْاُس ثْز 41هْضْع هبزٍ 


