اساسناهه شرکتهای تعاونی
دهیاری

در اجرای اصل یکصذ ٍ تیست ٍ سَم قاًَى اساسی جوَْری اسالهی ایراى (( ،قاًَى اصالح هَادی از قاًَى
تخش تعاًٍی اقتصادی جوَْری اسالهی ایراى)) در جلسِ علٌی رٍز چْارشٌثِ هَرخ ّفذّن اردیثْشت هاُ
یکْسارٍسیصذ ٍ ًَد ٍ سِ هجلس شَرای اسالهی تصَیة ٍ در تاریخ  1393/02/31تِ تاییذ شَرای ًگْثاى
رسیذُ ٍ عی ًاهِ شوارُ  31/14499هَرخ  1393/03/05ریاست هجلس شَرای اسالهی ٍاصل گردیذُ ،تا
عٌایت تِ ایي هَضَع اساسٌاهِ اصالح شذُ جْت اجرای هفاد آى اتالغ هیگردد.

0

فصل اٍل

هادُ ً -1ام  :ضشوت تعبًٍي خذهبتي دّيبسيْبي هٌكمهِ ً ٍ ......................................هَ آى تَليهذي ٍ تهَصيعي
است وِ دس ايي اسبسٌبهِ ثِ اختػبس « تعبًٍي » ًبهيذُ هي ضَد .
هادُ  -2اّذاف تعاًٍی:

 -1استفبدُ اصهطبسوت ّبي التػبي داخلي ٍخبسخي خْت سشهبيِ گزاسي دسـعبليت ّبي تَليذي ،خهذهبتي،
هعذًي ،وطبٍسصي ،ثْذاضتي ،آهَصضي ،سـبّي ٍ ًظبيشآًْب .
 -2تالش دسخْت اضتؽبل هَلذ ٍ پبيذاس .
 -3تَسعِ ٍگستشش ـعبليتْب ثِ هٌظَس اـضايص دسآهذ ٍ استمبء سكح هعيطت ٍ ثْذاضت ٍ سـبُ اّبلي سٍستب. .
 -4ووه ثِ خَدوفبيي ٍ تمَيت ثٌيِ التػبدي ًْبد دّيبسي.
 -5تسْيل دس اسايِ خذهبت ٍ اخشاي پشٍطُّبي دّيبسي.
هادُ  -3هَضَع فعالیت

 -1سشهبيِ گزاسي ٍ هطبسوت دساًدبم ـعبليتْبي التػبدي  ،ثبصسگبًي  ،خذهبتي ٍ ….
 -2هطبسوت ٍ ّوىبسي دساخشاي پشٍطُّب ٍقشحّبي عوشاًي ،ثْذاضتي ،آهَصضي ٍ ……
ّ -3وىبسي ٍاخشاي قشحّب ٍپشٍطُّب دسخْت حفظ ٍ ًگْذاسي هٌبثع قجيعي ٍ حفظ ٍ ثْجَد هحيف صيست
 -4قشاحي ٍ احذاث ٍ اداسُ ٍاحذّبي تَليذ غٌبيع سٍستبيي ٍ غٌبيع دستي .
ّ -5وىبسي ٍ هطبسوت ٍ سشهبيِگزاسي دساحذاث ًَاحي لكتّبي غٌعتي ٍ وطبٍسصي
 -6احذاث ٍ سبخت هدتوعّبي ٍسصضي ،تفشيحي ،سـبّي ٍ…..
 -7احذاث ٍ سبخت ٍ اداسُ هدتوعّبي اداسي ،خذهبتي هبًٌذ تَصيع وبال ،سَخت ،خذهبت ثبًىي ،هخهبثشاتي،
ثبصاسهحلي .
 -8تٌظيؿ ٍ ًگْذاسي ٍ تسكيح هعبثش ٍ اًْبس عوَهي ٍ هدبسي آة ٍ ـبؾالة ٍ اليشٍثي لٌهَات ٍ تهأهيي آة
آضبهيذًي ٍ ثشق سٍستب .
 -9هطبسوت ٍ سشهبيِ گزاسي دس احذاث ٍ سبخت ٍ اداسُ اهَس هشثَقِ ثِ هشالجتّهبي ثْذاضهتي ،پضضهىي ٍ
ٍاوسيٌبسيَى دسخْت پيطگيشي اص اهشاؼ ٍ ثيوبسيْبي ٍاگيشداس.
 -10هطبسوت ٍ سشهبيِ گزاسي دس سبخت ٍ ثْيٌِ سبصي هسىي ،هعبثش ٍ خبدُّب ٍ ّوىبسي ثب ثٌيهبد هسهىي
اًمالة اسالهي دسخْت ثْجَد ٍؾع اسىبى اّبلي .
 -11سشهبيِگزاسي ٍ لجَل سشهبيِّبي داخلي ٍ خبسخي ٍ لجَل ّذايب ٍووهّبي سهبصهبًْبي خيشيهِ ًظيهش
سبصهبى ثْضيستي ٍوويتِ اهذاد اهبم خويٌي (سُ ) ثِ هٌظهَس اًدهبم ـعبليتْهبي التػهبدي دسخْهت اـهضايص
دسآهذ ٍ استمبء سكح هعيطت اّبلي .
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ّ -12وىبسي ٍ سشهبيِگزاسي ٍ سبخت ٍ اداسُ پبيبًِّبي هسبـشثشي ٍ حوهل ثهبس ٍ هحػهَالت وطهبٍسصي ٍ
غٌعتي .
 -13سشهبيِگزاسي ٍ احذاث ثبصاسّب ٍ ًوبيطگبّبي داخل ٍ خبسج اص سٍستب ثِ هٌظَس ًوبيص ،عشؾِ ٍ ـشٍش
هحػَالت تَليذي ٍوطبٍسصي ٍ خذهبتي اّبلي دسخْت لكع دست ٍاسكِ ّب .
ّ -14وىبسي ٍ سشهبيِگزاسي ٍ اداسُ ًبًَاييّب ٍ ـشٍضگبُّب ثِ هٌظهَس اسائهِ ًهبى هشؼهَة ٍ تَصيهع اخٌهب
سْويِثٌذي ضذُ ٍ وبالّبي اسصاى ليوت .
 -15سشهبيِگزاسي دسخْت ثْجَد تَليذات وطبٍسصي ٍ غٌعتي اصقشيك وال ّبي آهَصضهي ٍ دسهتيبثي ثهِ
ًْبدُّبي وطبٍسصي ٍ غٌعتي اسصاى ٍ هشؼَة ٍ تَليذات ثب ويفيت.
 - 16سبخت ٍ اداسُ هيبديي خشيذ ٍ ـشٍش دام ٍ قيَس ٍ هحػَالت وطبٍسصي .
 -17تطىيل تعبًٍيّبي هسىي ،هػشؾ ٍ اعتجبس دسخْت ثْجَد ٍؾعيت التػبدي ٍ اـضايص سهكح دسآههذ ٍ
ووه دس هَالع ؾشٍسي ثِ اّبلي.
 -18سبخت ٍ اداسُ هدتوع داهپضضىي دسخْت حفظ ٍ ًگْذاسي دام ٍ قيَس اّبلي .
ّ -19وىبسي ٍ سشهبيِگزاسي ٍ سبخت اهَس سـبّي ٍ ؾشٍسي هبًٌذ آة ،ثشق ،تلفي ٍ…..
ّ -20وىبسي ٍ احذاث ٍ اداسُ اهبوي تفشيحي ،ـشٌّگي ،دّىذُ تَسيستي ثِ هٌظَس خلت گشدضگش ٍ تَسيست
ٍ حفظ آثبس ثبستبًي.
 -21سشهبيِگزاسي ٍ احذاث ٍ اداسُ ٍاحذّبي آهَصضي عوَهي – تخػػي ثِ هٌظهَس استمهبء سهكح سهَاد ٍ
ثيٌص ٍ هْبست اّبلي ٍ آهبدگي دس سكَح ثبالتش ًظيش دثستبى ،ساٌّوبيي ٍ دثيشسهتبى ،وهال ّهبي آههَصش
صثبى ٍ لشآى تمَيت ٍ آهبدگي وٌىَس ثب استفبدُ اص سشهبيِ ٍ ًيشٍي وبس ،هْبست ٍ تخػع اعؿب.
تثصرُ :1دسغَستي وِ ثشاي اًدبم ّش يه اص ـعبليتْبي هَؾَ تعبًٍيً ،يبص ثِ اخز هدَص اص هشاخهع ريغهالح
لبًًَي ثبضذ تعبًٍي هىلؿ ثِ اخز آى است .

هادُ  -4حَصُ عوليبت تعبًٍي  :ثخص .............................ضْشستبى  ......................................هي ثبضذ .
(نام روستا ،شهر ،شهرستان یا

استان نوشته شود)

هادُ  -5هذت تعبًٍي اص تبسيخ ثجت ثِ هذت ًبهحذٍد هي ثبضذ.
هادُ  -6هشوضاغلي عوليبت تعبًٍي ثخص ً ٍ .......................................................طبًي دـتش هشوضي آى............. :
 ........................................................................................................................................................است.
ّيأت هذيشُ هيتَاًذ الذام ثِ تؽييش دـتش هشوضي ،ايدبد ضعت ٍ دـهبتش ًوبيٌهذگي دس سهبيش ًمهبـ داخهل ٍ
خبسج اص وطَس ًوَدُ ٍ يب دس غَست لضٍم دس هَسد تؽييش آى الذام وٌذ؛ دس ايٌػَست هيثبيست هَؾَ سا ثهِ
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هشخع ثجت تعبًٍي اعالم تب ًسجت ثِ ثجت آگْي آى دس سٍصًبهِ سسوي خوَْسي اسهالهي ايهشاى الهذام گهشدد
يه ًسخِ اص آگْي هضثَس ًيض تَسف ّيأت هذيشُ ثبيذ حست هَسد ثِ ٍصاست تعبٍى ،وبس ٍ سـبُ اختوبعي ٍ يهب
اداسُ ول تعبٍى ،وبس ٍ سـبُ اختوبعي استبى هحل هشوض اغلي تعبًٍي اسسبل گشدد.
هادُ  -7سشهبيِ اٍليِ تعبًٍي هجلػ  ................................سيبل است وهِ ثهِ تعهذاد  ..............سهْن ..........................
سيبلي ثبًبم هٌمسن گشديذُ وِ هجلػ ....................................آى ًمذاً تَسف اعؿب پشداخهت ٍ ثهِ تعهبًٍي تسهلين ٍ
هبثمي دس تعْذ آًبى هيثبضذ
هادُ ّ -8ش يه اص اعؿبي تعبًٍي ثبيذ حذالل هعبدل يه سَم هجلػ اسوي سْبهي سا وِ خشيذاسي ًوَدُ دس
هَلع تأسيس تعبًٍي پشداخت وٌذ.
تثصرُ :اعؿب هىلفٌذ ظشؾ هذتي وِ هدوع عوَهي عبدي تعييي هيوٌهذ ٍ اص دٍ سهبل تدهبٍص ًخَاّهذ وهشد
هجلػ پشداخت ًطذُ سْبم خَد سا تأديِ ًوبيذ.

هادُ -9سْن اعؿب دس تأهيي سشهبيِ تعبًٍي ثشاثش است هگش ايٌىِ هدوع عوهَهي عهبدي تػهَيت ًوبيهذ وهِ
ثعؿي اعؿب سْن ثيطتش تأديِ ًوبيذ .دس ايي غَست حذاوثش هيضاى سْبم ّش عؿَ ًجبيذ اص 30دسغهذ سهشهبيِ
تعبًٍي تدبٍص وٌذ.
هادُ -10سْبم تعبًٍي ثبًبم ٍ ؼيشلبثل تمسين است ٍ اًتمبل آى ثِ اعؿب يب هتمبؾهيبى عؿهَيت (ٍاخذضهشايف)
خذيذ ثب هَاـمت ّيأت هذيشُ ٍ ثب سعبيت سمؿ هَؾَ هبدُ ( )9هدبص هيثبضذ.

هادُ -11تعبًٍي ظشؾ هذت يىسبل اص تبسيخ ثجت يب اـضايص سشهبيِ.حست هَسد ثشاي ّشيه اص اعؿب ثِ هيضاى
سْبهي وِ خشيذاسي وشدُاًذ ٍسلِ سْن غبدس ٍ تحَيل خَاّذ ًوَد.
تثصرٍُ -1سلِ سْن ثبيذ هتحذالطىل ،چبپي داساي ضوبسُ تشتيت ثَدُ ٍ ًبم تعبًٍي ٍ ضوبسُ ثجهت آى ٍ هجلهػ
اسوي سْن ٍ تعذاد سْبهي وِ ّش ٍسلِ ًوبيٌذُ آى است دس آى دسج ٍ ثِ اهؿهبي ههذيشعبهل ٍ يهه ًفهش اص
اعؿبي ّيأت هذيشُ وِ داساي اهؿبي هدبص است ثشسذ؛ هبدام وِ اٍساق سْبم غبدس ًطذُ تعبًٍي ثبيذ ثِ اعؿب
گَاّيٌبهِ هَلت سْن وِ هعشؾ تعذاد ،هجلػ اسوي ٍ هجلػ پشداخت ضذُ است ،تحَيل ًوبيذ.
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فصل دٍم  :هقررات هرتَط تِ عضَیت

هادُ  -12عؿَيت دس تعبًٍي ثشاي دّيبسيْبي تبثعِ ثخص يب ضْشسهتبى وهِ هدهَص تأسهيس اص ٍصاست وطهَس
دسيبـت ًوَدُ ٍ ساُاًذاصي ضذُ ثبضذ اهىبىپزيش است.
الف – شرایظ عوَهی

ًوبيٌذُ هعشـي ضذُ اصسَي ّش دّيبسي ثبيستي ٍاخذ ضشايف ريل ثبضذ :
 -1تبثعيت خوَْسي اسالهي ايشاى.
 -2عذم هوٌَعيت لبًًَي ٍ حدش.
 -3عذم عؿَيت ّوضهبى دس تعبًٍي هطبثِ.
 -4دسخَاست وتجي عؿَيت ٍ تعْذ سعبيت همشسات اسبسٌبهِ ٍ خشيذ حذالل تعذاد  .......سهْن اص سهْبم
تعبًٍي.
ب -شرایظ اختصاصی

غشـبٌ ضخػيت حمَلي ًْبد دّيبسي هيتَاًذ ثِ عؿَيت تعبًٍي دّيبسيْب دسآيذ.
تثصرُ  :1دسغَست دسيبـت عؿَيت دّيبسيْبي تبصُ تأسيس ٍ ٍاخذ ضشايفّ ،يأت هذيشُ هىلؿ است دس اسش
ٍلت ؾوي ثشسسي هَؾَ ٍ دس غَست ٍاخذ ضشايف ثَدى ثب عؿَيت دّيبسي هشثَـ هَاـمت ًوبيذ.
تثصرُ  :2احشاص ضشايف عؿَيت ّشهتمبؾي ثعْذُ ّيأت هذيشُ است ٍ ّيچگًَِ تجعيؽ يب هحهذٍديتي ثهشاي
عؿَيت ٍاخذيي ضشايف ًجبيذ ٍخَد داضتِ ثبضذ هگش ثِ سجت عذم وفبيت اهىبًبت ٍ ظشـيت تعهبًٍيّ ،يهأت
هذيشُ هىلؿ است دس هَاسدي وِ هتمبؾيبى ـبلذ ّشيه اص ضشايف هزوَس ثبضٌذ دسخَاست عؿَيت آًْب سا سد
وٌذ.
هاده  -13هسئَليت هبلي اعؿب دس تعبًٍي هحذٍد ثِ هيضاى سْن آًبى هي ثبضذ هگش آًىهِ دس لهشاسداد تشتيهت
ديگشي ضشـ ضذُ ثبضذ.
تثصرُ :هسئَليت دستگبُّبي عوَهي تأهييوٌٌذُ سشهبيِ تعبًٍي (هَؾَ هبدُ  17لبًَى) ثِ هيضاى سهشهبيِ
هتعلك ثِ آًبى هيثبضذ هگش دس لشاسداد تشتيت ديگشي ضشـ ضذُ ثبضذ.
هاده  -14وليِ اعؿب هىلفٌذ ثِ ٍظبيؿ ٍ هسئَليتّبيي وِ دس حذٍد لَاًيي ٍ همشسات تعْذ وشدُاًهذ عوهل
وٌٌذ.
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هاده  -15تعبًٍي هيتَاًذ تَسف ّيأت هذيشُ قلت خَد سا اص عؿَ (ٍ يب سْبهذاس) ثب اخكهبس وتجهي هكبلجهِ
ًوبيذ ٍ دس غَست ٍغَل ًطذى ٍ سپشي ضذى  30سٍص اص تبسيخ اخكبس ًبهِ ،اص ول هكبلجهبت ٍي اص تعهبًٍي ٍ
دس غَست عذم تىبـَ اص ثْبي سْبم ٍي ثشداضت وٌذ ٍ ّشگبُ هجبلػ هزوَس وفبيت ًىٌذ تعبًٍي ثهشاي ٍغهَل
قلت خَد ثِ ثذّىبس هشاخعِ خَاّذ وشد.
هاده  -16خشٍج اص تعبًٍي ،اختيبسي است ٍ ًويتَاى آى سا هٌع وشد.
تثصرُ :دس غَستي وِ خشٍج اختيبسي عؿَ هَخت ؾشسي ثشاي تعبًٍي ثبضذ ٍي هلضم ثِ خجشاى است.
هاده  -17دس هَاسد صيش عؿَ اص تعبًٍي اخشاج هيضَد :
 -1اص دست دادى ّش يه اص ضشايف عوَهي ٍ اختػبغي عؿَيت همشس دس اسبسٌبهِ ثهِ اسهتٌبد گهضاسش
هىتَة هشاخع ريشثف.
 -2عذم سعبيت همشسات اسبسٌبهِ ٍ سبيش تعْذات لبًًَي پس اص دٍ اخكبس وتجي تَسف ّيأت ههذيشُ ثهِ
ـبغلِ  15سٍص ٍ گزضتي  15سٍص اص تبسيخ اخكبس دٍم.
 -3استىبة اعوبلي وِ هَخت صيبى هبدي تعبًٍي ضَد ٍ ٍي ًتَاًذ ظشؾ هذت يىسبل آى سا خجشاى ًوبيذ
يب اًدبم اعوبلي وِ ثِ حيثيت ٍ اعتجبس تعبًٍي لكوِ ٍاسد وٌذ ٍ يب ثب آى سلبثتي ًبسبلن ًوبيذ.
تثصرُ :تطخيع هَاسد ـَق ثٌب ثِ پيطٌْبد ّيأت هذيشُ يب ثبصسسبى ٍ تػَيت هدوهع عوهَهي عهبدي خَاّهذ
ثَد.
هاده  -18دس غَست لؽَ عؿَيت ثِ سجت ـَت ،استعفب ،اًحالل ٍ اخشاج ،اسصش سْبم ٍي ثش اسب اسصش سٍص
هحبسجِ ٍ پس اص هٌظَس ًوَدى سبيش هكبلجبت ٍي ثِ ديَى تعبًٍي تجذيل هيضَد ٍ پس اص وسهش ثهذّي ٍي
ثِ تعبًٍي ،ثِ دّيبسي ظشؾ هذت سِ هبُ پشداخت ٍ تسَيِ حسبة خَاّذ ضذ.
هاده  -19دس غَستي وِ دّيبسي تمبؾب ًوبيٌذ وِ سْن عؿَ اص عيي اهَال تعبًٍي پشداخت ضهَد ٍ تشاؾهي ٍ
هػبلحِ هوىي ًجبضذ ،چٌبًچِ عيي لبثل ٍاگزاسي ثَدُ ٍ ثِ تطخيع ّيهأت ههذيشُ هَخهت اخهالل ٍ ؾهشس
ـبحص ثِ اعؿب ٍ تعبًٍي ًگشدد آى لسوت اص اهَال تسلين دّيبسي هيضَد.
فصل سوم – ارکاى تعاونی :

هاده  -22اسوبى تعبًٍي عجبستست اص :
 -1هدوع عوَهي
ّ -2يأت هذيشُ
 -3ثبصس يب ثبصسسبى
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 -1هجوع عووهی :

هاده  -21هدبهع عوَهي تعبًٍي ثِ دٍ غَست تطهىيل ههيگهشدد .هدوهع عوهَهي عهبدي ،هدوهع عوهَهي
ـَقالعبدُ ،چگًَگي تطىيل هدوع عوَهي ٍ سبيش همشسات هشثَقِ هكبثك ثب آئييًبهِ ًحهَُ تطهىيل هدهبهع
عوَهي (هَؾَ تجػشُ  3هبدُ  33لبًَى ثخص تعبٍى) خَاّذ ثَد.
تثصرُ :دعَت اص هدبهع عوَهي ٍ اعالم تػهويوبت آًْهب اصقشيهك .................................................................غهَست
هيگيشد .
(دعوت از مجامع عمومی و اعالم تصمیمات آنها از طریق روزنامههای کثیراالنتشار ،پست سفارشی یا دیگر روشهای قابل اثبات صورت گیرد ).

 -2هیأت هذیره :

هاده  -22اداسُ اهَس تعبًٍي ،قجك اسبسٌبهِ ثش عْذُ ّيأتهذيشُاي هشوت اص ً .........فش (سهِ ،پهٌح يهب ّفهت)
عؿَ اغلي ٍ ً ...........فش (دٍ ،سِ يب چْبس) عؿَ عليالجذل است وِ اص ثيي اعؿب ثشاي هذت سِ سهبل اًتخهبة
هيضًَذ .اًتخبة اعؿبي اغلي ٍ عليالجذل دس يه ًَثت ثِ عول هيآيذ ٍ داسًذگبى اوثشيت ًسجي آساء ثعذ اص
اعؿبي اغلي ثِ تشتيت اعؿبي عليالجذل هحسَة ههيضهًَذ .اًتخهبة ثهيص اص دٍ دٍسُ هتهَالي ثهب اًتخهبة
حذالل دٍ سَم اعؿبي حبؾش دس هدوع عوَهي ثالهبًع است.
تثصرُ ّ :1يأتهذيشُ دس اٍليي خلسِ اص هيبى خَد يه ًفش سا ثِ عٌَاى سئهيس ّيهأتههذيشُ ،يهه ًفهش سا ثهِ
عٌَاى ًبئت سئيس ٍ يه يب دٍ ًفش سا ثِ عٌَاى هٌطي اًتخبة هيوٌذ.
تثصرُ  :2دس غَست استعفب ،ـَت ،هوٌَعيت لبًًَي ٍ يب ؼيجهت ؼيشهَخهِ هىهشس ّهش يهه اص اعؿهبي اغهلي
ّيأتهذيشُ ،يىي اص اعؿهبي علهيالجهذل ،ثهِ تشتيهت آساء ثيطهتش ثهشاي ثميهِ ههذت همهشس ،خبًطهيي ٍي دس
ّيأتهذيشُ هيضَد .ؼيجت ؼيش هَخِ هىشس ثِ هَاسدي اقالق هيضَد وِ عؿَ ّيأتهذيشُ  ،عليهشؼن اقهال
اص دعَت ،ثذٍى اخبصُ لجلي ٍ يب عزس هَخِ حذالل دس چْبس خلسِ هتَالي ٍ يب ّطت خلسِ ؼيش هتهَالي قهي
يىسبل دس خلسبت ّيأت هذيشُ حبؾش ًطَد.
تثصرُ  :3دس غَست استعفبي دستِ خوعي ّيأتهذيشُ ٍ لجَلي آى تَسف هدوع عوَهي ـَقالعهبدُ ،هدوهع
عوَهي عبدي ثٌب ثِ دعَت ّيأت هذيشُ هستعفي ٍ يب ٍصاست تعبٍى ،وبس ٍ سـبُ اختوبعي ثشاي اًتخهبة ّيهأت
هذيشُ خذيذ تطىيل خَاّذ ضذ.
تثصرُ  :4دس هَاسدي وِ ّيأت هذيشُ اص اوثشيت همشس خبسج ضَد ،دس ـبغلِ هذت الصم ثشاي اًتخبة ٍ تىويهل
اعؿبي ّيأت هذيشُ ،ثِ ٍصاست تعبٍى ،وبس ٍ سـبُ اختوبعي اختيبس دادُ هيضَد وِ ثِ هٌظَس اداسُ اهَس خهبسي
تعبًٍي ،ثشاي خبًطيٌي اضخبغي وِ ثِ ّش دليل دس خلسبت ّيأت هذيشُ ضشوت ًويوٌٌهذ اص هيهبى اعؿهبي
تعبًٍي ،تعذاد الصم سا هَلتبً حذاوثش ثشاي هذت پٌح هبُ اًتػبة ًوبيذ.
تثصرُ  :5اعؿبي ّيأتهذيشُ هيتَاًٌذ ثب تػَيت هدوع عوَهي حمَق ٍ هضايب دسيبـت ًوبيٌذ .دس غَستي وهِ
عؿَ ّيأتهذيشُ اص هحل ديگشي حمَق هيگيشد دس تعبًٍي هشثَـ غشـبً حك خلسِ ٍ پبداش دسيبـت هيوٌذ.
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حذالل ٍ حذاوثش حمَق ٍ هضايبي ّيأتهذيشُ ٍ پبداش آًبى ٍ هَاسد استثٌب ثِ هَخت دستَسالعولي است وهِ
ثِ تأييذ هدوع عوَهي هيسسذ.
هاده  -23پس اص اًمؿبي هذت هأهَسيت ّيأت هذيشُ دس غَستي وِ ّيأت هذيشُ خذيذ اًتخبة ًطذُ ثبضهذ
ّيأت هذيشُ هَخَد تب اًتخبة ٍ لجَلي ّيأت هذيشُ خذيذ ووبوبى ثِ ٍظبيؿ خهَد دس تعهبًٍي اداههِ دادُ ٍ
هسئَليت اداسُ اهَس تعبًٍي سا ثش عْذُ خَاّذ داضت.
هاده ّ -24يأت هذيشُ هىلؿ است ثالـبغلِ ثعهذ اص اًتخهبة ،ثهشاي اداسُ اههَس ٍ اخهشاي تػهويوبت هدوهع
عوَهي ٍ ّيأت هذيشُ ،ـشد ٍاخذ ضشايكي سا اص ثيي اعؿبي تعبًٍي ٍ يب خبسج اص آى ثشاي هذت سهِ سهبل ثهِ
عٌَاى هذيشعبهل اًتخبة وٌذً .ػت ٍ عضل ٍ لجَل استعفبي هذيشعبهل ٍ ًظبست ثش عولىشد ٍ تعيهيي حهذٍد
اختيبساتٍ ،ظبيؿ ٍ هيضاى حمَق ٍ هضايبي ٍي ثش عْذُ ّيأت هذيشُ ههيثبضهذ ٍ اًتخهبة هدهذد ههذيشعبهل
ثالهبًع است.
هاده  -25خلسبت ّيأت هذيشُ حذالل ّش دٍ ّفتِ يىجبس ثٌب ثِ دعَت سئيس يب ًبيت سئيس ّيأت هذيشُ ٍ يب
هذيشعبهل يب اوثشيت ّيأت هذيشُ ثب حؿَس ثيص اص ًػؿ اعؿهبي اغهلي ّيهأت ههذيشُ تطهىيل ٍ سسهويت
هييبثذ ٍ ثشاي اتخبر تػوين سأي اوثشيت اعؿبي حبؾش دس خلسِ ؾشٍسي است .تػويوبت ّيهأت ههذيشُ دس
دـتشي ثِ ًبم دـتش غَست خلسبت ّيأت هذيشُ ثجت هيگشدد ٍ ثِ اهؿبي اعؿبي حبؾش دس خلسِ هيسسذ.
تثصرُ :خلسِ ـَقالعبدُ ّيأت هذيشُ ثب دعَت وتجي سئيس يب ًبيت سئيس ّيهأت ههذيشُ يهب ههذيشعبهل ٍ دس
غَست عذم دعَت وتجي آًبى ثب دعَت اوثشيت اعؿبي ّيأت هذيشُ تطىيل هيگشدد.
هاده ّ -26يأت هذيشُ خض دس هَاسدي وِ ثِ هَخت اسبسٌبهِ اتخبر تػوين دسثبسُ آًْب دس غالحيت هدهبهع
عوَهي لشاس دادُ ضذُ ،دس سبيش هَاسد ٍ ثشاي تحمك اّذاؾ ،هَؾَ ٍ عوليهبت تعهبًٍي ثهب سعبيهت لهَاًيي ٍ
همشسات خبسي اسبسٌبهِ ٍ هػَثبت هدبهع عوَهي ٍ سعبيت غشـِ ٍ غالح تعهبًٍي ٍ اعؿهب ،داساي اختيهبسات
الصم خْت اداسُ اهَس تعبًٍي ثَدُ ٍ هٌدولِ عْذُداس اًدبم ٍظبيؿ صيش است :
 -1دعَت هدوع عوَهي(عبدي – ـَقالعبدُ)
 -2اخشاي اسبسٌبهِ ٍ تػويوبت هدبهع عوَهي ٍ سبيش همشسات هشثَـ
ً -3ػت ٍ عضل ٍ لجَل استعفبي هذيشعبهل ٍ ًظبست ثش عولىهشد ٍ تعيهيي حهذٍد اختيهبساتٍ ،ظهبيؿ ٍ
هيضاى حمَق ٍ هضايبي ٍي.
 -4لجَل دسخَاست عؿَيت ٍ اخز تػوين ًسجت ثِ اًتمبل سْبم اعؿب ثِ يىذيگش ٍ اخهشاج عؿهَ قجهك
همشسات اسبسٌبهِ ٍ دسيبـت استعفبي ّش يه اص اعؿبي ّيأت هذيشُ.

رئیس هجوع

7

هنشی هجوع

ً -5ظبست ثش هخبسج خبسي ضشوت ٍ سسيذگي ثِ حسبثْب ٍ اسائِ ثِ ثبصس  /ثبصسسبى ٍ تسهلين ثهِ هَلهع
گضاسش هبلي ٍ تشاصًبهِ ثِ هدوع عوَهي.
 -6تْيِ ٍ تٌظين قشحْب ٍ ثشًبهِ ّب ٍ ثَدخِ ٍ سبيش پيطٌْبدات ٍ اسائِ ثِ هدوع عوهَهي خْهت اتخهبر
تػوين.
 -7تْيِ ٍ تٌظين دستَسالعولّبي داخلي تعبًٍي ٍ تمذين آى ثِ هدوع عوَهي ثشاي تػَيت.
 -8پيطٌْبد آئييًبهِ حذالل ٍ حهذاوثش حمهَق ٍ هضايهبي ّيهأت ههذيشُ ٍ پهبداش ايطهبى وهِ ثبيهذ دس
چبسچَة ؾَاثف ٍصاست تعبٍى ،وبس ٍ سـبُ اختوبعي ثبضذ ،خْت تػَيت هدوع عوَهي عبدي.
 -9تعييي ًوبيٌذُ يب ٍويل دس دادگبّْب ٍ هشاخع لبًًَي ٍ سبيش سبصهبًْب ثب حك تَويل ؼيش.
 -10تعييي ًوبيٌذُ اص ثيي اعؿبي تعبًٍي ثشاي حؿَس دس خلسبت هدبهع عوهَهي ضهشوتْب ٍ اتحبديهِّهبي
تعبًٍي وِ تعبًٍي دس آًْب هطبسوت داسد.
 -11تعييي ٍ هعشـي غبحجبى اهؿبي هدبص (يه يب دٍ ًفش اص اعؿبي ّيأت هذيشُ ثِ اتفبق هذيشعبهل) ثهشاي
لشاسدادّب ٍ اسٌبد تعْذآٍس تعبًٍي.
 -12اًدبم سبيش ٍظبيؿ ٍ تىبليفي وِ ثِ هَخت ايي اسبسٌبهِ هستميوبً ٍ يهب ثهِ اعتجهبس تػهذي اداسُ اههَس
تعبًٍي ثش عْذُ ّيأت هذيشُ گزاسدُ ضذُ است.
هاده ّ -27يأت هذيشُ ًوبيٌذُ لبًًَي تعبًٍي است ٍ هيتَاًذ هستميوبً ٍ يب ثب ٍوبلهت ثهب حهك تَويهل ،ايهي
ًوبيٌذگي سا دس دادگبّْب ٍ هشاخع لبًًَي ٍ سبيش سبصهبًْب اعوهبل وٌهذ .هسهئَليت ّيهأت ههذيشُ دس همبثهل
تعبًٍي هسئَليت ٍويل است دس همبثل هَول.
هاده  -28هعبهالت تعبًٍي ثب ّشيه اص اعؿبي ّيأت هذيشُ ،هذيشعبهل ،ثهبصس  /ثبصسسهبى تهبثع آئهييًبههِاي
خَاّذ ثَد وِ دس چبسچَة دستَسالعولّبي ٍصاست تعبٍى ،وبس ٍ سـبُ اختوبعي تٌظهين ضهذُ ٍ ثهِ تػهَيت
هدوع عوَهي عبدي تعبًٍي هيسسذ.
هاده ّ -29يأت هذيشُ ٍظبيؿ خَد سا ثِ غَست خوعي اًدبم هيدّذ ٍ ّيچيه اص اعؿبي ّيأت هذيشُ حهك
ًذاسد اص اختيبسات ّيأت هذيشُ ،هٌفشداً استفبدُ وٌذ هگش دس هَاسد خبظ وهِ ٍوبلهت يهب ًوبيٌهذگي وتجهي اص
قشؾ ّيأت هذيشُ داضتِ ثبضذّ ،يأت هذيشُ هيتَاًذ لسوتي اص اختيبسات خَد سا ثب اوثشيت سهِ چْهبسم آساء
ثِ هذيشعبهل تفَيؽ وٌذ.
هاده  -32تحَيل ٍ تحَل ٍ اًتمبل هسئَليت اص ّيأت هذيشُ سبثك ثِ ّيأت هذيشُ ثعذي ثبيذ ثالـبغلِ ثعذ اص
تبسيخ لجَلي سوت ّيأت هذيشُ ٍ تأييذ غحت اًتخبثبت تَسف ٍصاست تعبٍى ،وهبس ٍ سـهبُ اختوهبعي غهَست
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گيشد ٍ وليِ اٍساق ٍ اسٌبد ٍ دـبتش ٍ حسبثْب ٍ هَخَديْبي تعبًٍي ثِ ّيأت هذيشُ خذيهذ ،تحَيهل ٍ پهس اص
ثجت تؽييشات دس اداسُ ثجت ضشوتْب ،تشتيت هعشـي اهؿبّبي هدبص دادُ ضَد.
تثصرُ :ضشٍ تػذي هطشٍـ ثِ ايي است وِ دٍسُ لجلي خبتوِ يبـتِ ثبضذ ،ثعذ اص لبًًَي ضذى ضشٍ تػهذي
صهبًي وِ تشتيت هعشـي اهؿبّبي هدبص دادُ ًطذُ ّيأت هذيشُ خذيذ ههيتَاًهذ اختيهبسات هحهذٍدي سا ثهِ
ّيأت هذيشُ لجلي تفَيؽ وٌذ ٍ دس ّش حبل ّش الذام ثبيذ ثب تػوين ّيأت هذيشُ خذيذ ثبضذ.
هاده  -31هشاتت ًمل ٍ اًتمبل ثبيذ دس غَست هدلس هٌعىس ٍ ثِ اهؿبي اوثشيت اعؿبي ّيأت هذيشُ سبثك
ٍ اعؿبي ّيأت هذيشُ خذيذ ٍ ثبصس  /ثبصسسبى ضشوت ثشسذ .غَست هدلس هزوَس ثبيذ خضٍ اسهٌبد ضهشوت
ًگْذاسي ضَد.
تثصرُ :دس غَستيىِ اعؿبي ّيأت هذيشُ لجلي الذام ثِ تحَيل ًٌوبيذ ثِ عٌَاى هتػشؾ ؼيشهدبص دس اهَال ؼيش
ٍ خيبًت دس اهبًت تحت تعميت لشاس هيگيشًذ.
هاده  -32استعفبي ّشيه اص اعؿبي ّيأت هذيشُ تب تعييي عؿَ خذيذ ٍ لجَلي سهوت آى ،ساـهع هسهئَليت
ًسجت ثِ ٍظبيفي وِ ثِ ٍي هحَل ضذُ است ًخَاّذ ثَد.
هاده ّ -33يچ يه اص اعؿبي ّيأت هذيشُ يب ثبصس  /ثبصسسبى /هذيشعبهل تعبًٍي ًويتَاًذ سوت ّيأت
هذيشُ ،ثبصسسي /ثبصسسبى يب هذيشيت عبهل ضشوت تعبًٍي ديگشي سا ثب هَؾَ ـعبليت هطبثِ لجَل وٌذ.
هاده ّ -34يأت هذيشُ هىلؿ است حذاوثش ظشؾ سِ سٍص اص تبسيخ ثشگضاسي هدوع ،سِ ًسخِ هػذق
اصغَستدلسِ تٌظيو ي ٍ هذاسن ٍ هستٌذات هشثَقِ سا ثِ ّوشاُ آگْي دعَت هدوع عوَهي [ٍ دس غَستيىِ
هدوع ثشگضاس ضذُ ًَثت دٍم يب سَم ثَدُ ،آگْي دعَت ًَثتّبي لجلي ٍ غَستدلسِ هشثَقِ] سا خْت
ثشسسي ٍ تكجيك ثب همشسات ثِ ٍصاست تعبٍى ،وبس ٍ سـبُ اختوبعي تسلين وٌذ.
هاده ً -35وبيٌذگبى دّيبسيّبي داٍقلت عؿَيت دس ّيأت هذيشُ ٍ يب ثبصسسي ٍ يب هذيش عبهل تعبًٍي ثبيذ ٍاخذ
ضشايف صيش ثبضٌذ :

1ه ايوبى ٍ تعْذ ثِ اسالم (دس تعبًٍيّبي هتطىل اص الليتّبي ديٌي ضٌبختِ ضذُ دس لبًَى اسبسي ،ضشـ
ٍثبلت ٍ اهبًت)
2ه ًذاضتي هٌع لبًًَي ٍ هحدَس ًجَدى
3ه عذم عؿَيت دس گشٍّْبي هحبسة ٍ عذم استىبة خشائن عليِ اهٌيت وطَس ٍ عذم هحىَهيت ثِ خعل اسٌبد
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 4ه عذم سبثمِ هحىَهيت ثِ استطبء ،اختال  ،والّجشداسي ،خيبًت دس اهبًت ،تذليس ،تػشؾ ؼيشلبًًَي دس
اهَال دٍلتي ٍ ٍسضىستگي ثِ تمػيش

 -3بازرسی :

هاده  -36هدوع عوَهي عبدي ً ...............فش اص اضخبظ حميمي يب حمَلي سا ثشاي هذت يه سهبل ههبلي ثهِ
عٌَاى ثبصس  /ثبصسسبى اًتخبة هيوٌذ ،اًتخبة هدذد آًبى ثالهبًع است.
(تعذاد ثبصسسبى ثبيذ عذد ـشد ثبضذ يه يب سِ ًفش)
تثصرُ  :1دس غَست ـَت يب هوٌَعيت لبًًَي ٍ يب استعفبي ثبصس ّ /ش يه اص ثبصسسهبى اغهليّ ،يهأت ههذيشُ
هىلؿ است ظشؾ هذت دُ سٍص ثبصس  /ثبصسسبى عليالجذل سا ثِ تشتيت آساء ثيطهتش ثهشاي ثميهِ ههذت دعهَت
ًوبيذ.
تثصرُ  :2حكالضحوِ ٍ پبداش ثبصسسبى ثب تػَيت هدوع عوَهي تعييي هيگشدد.
تثصرُ  :3تب صهبًي وِ ثبصس  /ثبصسسبى خذيذ اًتخبة ٍ لجَلي سوت ًىشدُاًذ ثبصس  /ثبصسسبى لجلهي ووبوهبى
هسئَليت ثبصسسي سا ثِ عْذُ داسًذ.
هاده ٍ -37ظبيؿ ثبصسسبى تعبًٍي ثِ ضشح صيش است :
ً -1ظبست هستوش ثش اًكجبق ًحَُ اداسُ اهَس تعبًٍي ٍ عوليهبت ٍ هعهبهالت اًدهبم ضهذُ ثهب اسبسهٌبهِ ٍ
لَاًيي ٍ همشسات ٍ دستَسالعولّبي هشثَقِ.
 -2سسيذگي ثِ حسبثْب ،دـبتش ،اسهٌبد ٍ غهَستْبي ههبلي ضخػه ًب ٍ يهب دس غهَست لهضٍم ثهب اسهتفبدُ اص
وبسضٌب وِ دس ايي غَست پشداخت ّضيٌِ وبسضٌب ثب تػَيت هدوهع عوهَهي ثهش عْهذُ تعهبًٍي
خَاّذ ثَد.
 -3سسيذگي ثِ ضىبيبت اعؿب ٍ اسائِ گضاسش ثِ هدوع عوَهي ٍ هشاخع ريشثف.
 -4تزوش وتجي تخلفبت هَخَد دس ًحَُ اداسُ اهَس ضشوت ثِ ّيأت ههذيشُ ٍ ههذيشعبهل ٍ تمبؾهبي سـهع
ًمع.
ً -5ظبست ثش اًدبم حسبثشسي ٍ سسيذگي ثِ گضاسضْبي حسبثشسي ٍ گضاسش ًتيدِ سسيذگي ثهِ هدوهع
عوَهي تعبًٍي ٍ هشاخع ريشثف.
تثصرُ  :1ثبصس يب ثبصسسبى هَظفٌذ گضاسش خبهعي ساخع ثِ ٍؾع تعبًٍي ثهِ هدوهع عوهَهي عهبدي تسهلين
وٌٌذ گضاسش ثبصس ثبيذ الالل  10سٍص لجل اص تطىيل هدوع عوَهي عبدي خْت هشاخعِ غبحجبى سهْبم دس
هشوض تعبًٍي آهبدُ ثبضذ دس غَستي وِ تعبًٍي ثبصسسبى هتعذد داضتِ ثبضذ ّش يه هيتَاًٌذ ثِ تٌْبئي ٍظبيؿ
خَد سا اًدبم دٌّذ .ليىي وليِ ثبصسسبى ثبيذ گضاسش ٍاحذي تْيِ وٌٌذ دس غَست ٍخهَد اخهتالؾ ًظهش ثهيي
ثبصسسبى هَاسد اختالؾ ثب روش دليل دس گضاسش روش خَاّذ ضذ.
رئیس هجوع
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تثصرُ  :2ثبصس  /ثبصسسبى حك دخبلت هستمين دس اداسُ اهَس تعبًٍي سا ًذاضتِ ٍلي هيتَاًذ  /هيتَاًٌذ ثهذٍى
حك سأي دس خلسبت ّيأت هذيشُ ضشوت وٌذ /وٌٌذ ٍ ًظشات خَد سا ًسجت ثِ هسبئل خهبسي تعهبًٍي اظْهبس
داسد /داسًذ.
هاده  -38دس غَستي وِ ّشيه اص ثبصسسبى تطخيع دّذ وِ ّيأت هذيشُ ٍ يب ههذيشعبهل دس اًدهبم ٍظهبيؿ
هحَلِ هشتىت تخلفبتي گشديذُ است ٍ ثِ تزوشات تشتيت اثش ًويدٌّذ هىلؿ است اص ّيأت ههذيشُ تمبؾهبي
ثشگضاسي هدوع عوَهي ـَقالعبدُ ثشاي سسيذگي ثِ گضاسش خَد سا ثٌوبيذ.
هاده  -39ثبصس يب ثبصسسبى ًسجت ثِ تخلفبتي وِ دس اًدبم ٍظبيؿ خهَد هشتىهت ههيضهًَذ قجهك لهَاًيي
عوَهي هشثَـ ثِ هسئَليت هذًي هسئَلٌذ.
فصل چهارم :هقررات هالی :

هاده  -42اثتذاي سبل هبلي تعبًٍي اٍل  ...............هبُ ٍ اًتْبي آى آخش  ................هبُ ّوبى سبل  /سبل ثعذ
خَاّذ ثَد ثِ استثٌبي سبل اٍل تأسيس وِ اص تبسيخ تطىيل تب پبيبى  ...............هبُ ّوبى سبل /سبل ثعذ است.

هاده ّ -41يأت هذيشُ هَظؿ است ًسخِ اي اص گضاسضْب ،غَستْبي هبلي تهب پبيهبى دٍسُ اص لجيهل تشاصًبههِ ٍ
حسبثْبي عولىشد ٍ سَد ٍ صيبى ،پيطٌْبد ًحَُ تمسين سَد خبلع ٍ ثَدخِ پيطٌْبدي سبل ثعهذ سا پهس اص
آهبدُ ضذى حذاوثش تب  30سٍص لجل اص تبسيخ تطىيل خلسِ هدوع عبدي سهبالًِ ثهشاي سسهيذگي ثهِ ثهبصس /
ثبصسسبى تسلين ًوَدُ ٍ عالٍُ ثش آى ّش سِ هبُ يىجبس تشاص آصهبيطي حسهبثْبي تعهبًٍي سا ّوهشاُ ثهب تدضيهِ ٍ
تحليل ـعبليت سِ هبِّ تعبًٍي تْيِ ٍ دس اختيبس ثبصس  /ثبصسسبى لشاس دّذ ٍ ًسخِاي اص آًْب سا ًيض ثِ ٍصاست
تعبٍى ،وبس ٍ سـبُ اختوبعي ٍ اعؿب اسسبل داسد.
هاده ّ -42ش يه اص اعؿب دس غَست هطبّذُ ًمع يب تخلؿ دس اداسُ اهَس تعبًٍي ثبيهذ گهضاسش ٍ يهب ضهىبيت
خَد سا ثِ ثبصس  /ثبصسسبى اعالم ًوبيذ ٍ دس غَست عذم اخز ًتيدِ ٍ ثبلي ثَدى ثِ ضىبيت ثهب ٍصاست تعهبٍى،
وبس ٍ سـبُ اختوبعي هىبتجِ وٌذّ .يأت هذيشُ هىلؿ ثِ اخشاي ًظش ٍصاست هضثَس وِ ثِ قهَس وتجهي ٍ سسهوي
اثالغ هيضَد ،خَاّذ ثَد .ههذيشاى تعهبًٍي هَظفٌهذ ثهب وبسضٌبسهبى ٍصاست تعهبٍى ،وهبس ٍ سـهبُ اختوهبعي ٍ
حسبثش

يب حسبثشسبى هٌتخت آى ّوىبسي ثٌوبيٌذ ٍ وليِ اسٌبد ٍ هذاسن هَسد ًيبص سا دس اختيبسضهبى لهشاس

دٌّذ.
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هاده -43

دس تْيِ ٍ تٌظين اسٌبد حسبثذاسي ٍ دـهبتش لهبًًَي ٍ غهَستْبي ههبلي ،سعبيهت اغهَل ٍ ههَاصيي،

سٍضْبي هتذاٍل ٍ لبثل لجَل ٍ لَاًيي ٍ همشسات خبسي الضاهي است.
هاده ّ -44ذايب ٍ ووىْبي ثالعَؼ دس غَستي وِ اص قشؾ اعكبوٌٌذُ ثهشاي هػهشؾ خبغهي تعيهيي ًطهذُ
ثبضذ ،اگش ًمذي ثبضذ ثِ حسبة دسآهذ ٍ اگش ؼيشًمذي ثبضذ تمَين ٍ ثِ حسبة دسآهذ هٌظَس خَاّذ ضذ.

هاده  –45اـتتبح ّش ًَ حسبة ًضد ثبًىْب ٍ ،هَسسبت اعتجبسي پس اص تػَيت ّيأت هذيشُ ثب اهؿبّبي هدبص
هعشـي ضذُ اص قشؾ ّيأت هذيشُ اهىبىپزيش خَاّذ ثَد.
هاده  -46سَد خبلع تعبًٍي دس ّش سبل هبلي ثِ تشتيت صيش تمسين هيضَد :
 -1اص حذالل  ٪5ثِ ثبال ثب تػَيت هدوع عوَهي عبدي ،ثِ عٌَاى رخيشُ لبًًَي هٌظَس هيضَد.
 -2حذاوثش  ٪5اص سَد خبلع ثِ عٌَاى اًذٍختِ احتيبقي ثِ پيطٌْبد ّيهأت ههذيشُ ٍ تػهَيت هدوهع
عوَهي عبدي ثِ حسبة هشثَقِ هٌظَس هيگشدد ٍ ًحَُ هػشؾ آى ثب تػَيت هدوع عوهَهي عهبدي
است.
 -3دسغذي اص سَد خْت پبداش ثِ اعؿب ،وبسوٌهبى ،ههذيشاى ٍ ثبصسسهبى ثهِ پيطهٌْبد ّيهأت ههذيشُ ٍ
تػَيت هدوع عوَهي عبدي تخػيع دادُ هيضَد.
 -4پس اص ٍؾع ٍخَُ ـَق ثبليوبًذُ سَد خبلع ثِ ًسجت سْبم ثيي اعؿب تعبًٍي تمسين هيگشدد.
تثصرُ  :1رخيشُ لبًًَي تب صهبًي وِ هجلػ ول رخيشُ حبغل اص دسآهذّبي هزوَس ثِ هيضاى يه چْهبسم هعهذل
سشهبيِ سِ سبل اخيش تعبًٍي ًشسيذُ ثبضذ الضاهي است.
تثصرُ  :2تعبًٍي هيتَاًذ ثب تػَيت هدوع عوَهي عبدي تب حذاوثش يه دٍم رخيشُ لبًًَي سا خْهت اـهضايص
سشهبيِ خَد ثِ وبس ثشد ،استفبدُ هدذد اص ثبليوبًذُ آى خْت اـضايص سشهبيِ هدبص ًيست.
تثصرُ ّ :3يأت هذيشُ هيتَاًذ اص هحل اًذٍختِ احتيبقي ثب تػَيت هدوهع عوهَهي عهبدي هجلؽهي سا ثهشاي
اًدبم اهَس خيشيِ ٍ عبمالوٌفعِ تخػيع دّذ.
فصل پنجن :هقررات هختلف :

هاده ّ -47شيه اص دستگبّْب ،ضشوتْب ،هؤسسبت هَؾَ هبدُ  17لبًَى ثخص تعبًٍي وِ ثذٍى عؿَيت ،دس
تعبًٍي هطبسوت يب سشهبيِگزاسي وشدُ ثبضٌذ ههيتَاًٌهذ ًوبيٌهذُاي ثهشاي ًظهبست دس تعهبًٍي ٍ حؿهَس دس
خلسبت هدبهع عوَهي ٍ ّيأت هذيشُ ثِ عٌَاى ًبظش داضتِ ثبضٌذ.
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هاده  -48اًحالل ،ادؼبم يب تؽييش هَادي اص اسبسٌبهِ تعبًٍي وِ هؽبيش ضشٍـ ٍ لشاسدادّبي هٌعمذُ ثهب هٌهبثع
تأهييوٌٌذُ اعتجبس ٍ ووه هبلي ٍ اهىبًبت هختلؿ ٍ سشهبيِگهزاسي ٍ هطهبسوت ثبضهذ هَوهَل ثهِ هَاـمهت
هشاخع لبًًَي هزوَس خَاّذ ثَد.
هاده  -49دس غَستي وِ هدوع عوَهي ـَقالعبدُ تؽييش ثعؿي اص هَاد اسبسٌبهِ سا تػهَيت وٌهذ دس غهَست
تأييذ ٍصاست تعبٍى ،وبس ٍ سـبُ اختوبعي (اص خْت اًكجبق ثب لبًَى ثخص تعبًٍي) هعتجش خَاّذ ثَد.
هاده  -52وليِ اهَالي وِ اص هٌبثع عوَهي دٍلتي ٍ ثبًىْب دس اختيبس تعبًٍي لهشاس گشـتهِ ثهب اًحهالل آى ثبيهذ
هستشد ضَد.
هاده  -51ادؼبم تعبًٍي يب اًحالل آى تبثع ؾَاثف همشس دس لبًَى ثخص تعبًٍي ٍ آئييًبهِّبي اخشائهي هشثهَـ
هيثبضذ.

هاده -52

دس غَست ثشٍص اختالؾ ثيي تعبًٍي ٍ اعؿبي آى ٍ يهب ثهيي تعهبًٍي ٍ سهبيش ضهشوتْبي تعهبًٍي ثهب

هَؾَ ـعبليت هطبثِ ٍ ،يب سبيش اضخبظ حميمي ٍ حمَلي ،هَؾَ اختالؾ ثشاي داٍسي ثِ اتحبديهِ هشثَقهِ
(ثػَست وذخذا هٌطي) يب هشوض داٍسي اتبق تعبٍى اسخب خَاّذ ضذ ٍ چٌبًچِ ثيي تعبًٍي ٍ اتحبديِ هشثَقِ،
اختالـي ثشٍص ًوبيذ ،هَؾَ اختالؾ ثِ هشوض داٍسي اتبق تعبٍى خْت داٍسي اسخب ضَد.
تبصره  :1دس غَست ثشٍص اختالؾ ثيي تعبًٍي ٍ سبيش تعبًٍيّبيي وِ هَؾَ ـعبليت آًْب هطبثِ ًجبضهذ ،هشوهض
داٍسي اتبق تعبٍى هشخع داٍسي خَاّذ ثَد.
تبصره :2ثِ هٌظَس داٍسي دس اهَس حشـِاي ثيي اضخبظ حمَلي ثخص تعبًٍي ثب يىذيگش ٍ يب ثب سبيش اضخبظ
حميمي ٍ حمَلي ٍ ًيض ثيي ّش ضخع حمَلي ثخص تعبًٍي ثب اعؿبيص هَؾَ اص قشيك هشوض داٍسي اتبق
تعبٍى اًدبم هيپزيشد.
تبصره :3

حل اختالؾ ٍ داٍسي دس هحذٍدُ اهَس هشثَـ ثِ تعبًٍيّب هكبثك آيييًبهِ داٍسي اثالؼي ٍصاست

تعبٍى ،وبس ٍ سـبُ اختوبعي ٍ اغالحبت ثعذى آى غَست هيگيشد.
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ايي اسبسٌبهِ دس  52هبدُ ٍ  ....................تجػشُ دس هدوهع عوهَهي  ...................ههَس ................... .ثهِ تػهَيت
سسيذ ٍ آًچِ دس آى پيصثيٌي ًطذُ تبثع لبًَى ثخص تعبًٍي التػبد خوْهَسي اسهالهي ٍ لهبًَى ضهشوتْبي
تعبًٍي (دس هَاسدي وِ ثِ لَت خَد ثبلي است) آئييًبهِّب ٍ دستَسالعولّبي لبًًَي ٍ لشاسدادّهبي هٌعمهذُ
ثيي ضشوت ٍ اعؿب ٍ يب هؤسسبت قشؾ لشاس هيثبضذ.
هیأت رئیسه هجوع
هنشی
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