
ثكًّ تؼبني

كبؼكُبٌ لبٌَٕ گؿيُم يؼهًبٌ ٔ كبؼكُبٌ آيٕؾل ٔ پؽٔؼل ثّلبٌَٕ تكّؽي 

قبيؽ ٔؾاؼتطبَّ ْب ٔ قبؾيبَٓب ٔ يؤقكبت ٔ نؽكتٓبي ظٔنتي

ٔ اػًبل قیبقت ٔازع ظؼ ( ؼِ)ثًُظٕؼ اخؽاي كبيم فؽيبٌ زُؽت ايبو  –ٔازعِ  يبظِ

قؽاقؽ كهٕؼ ، ايؽ گؿيُم ٔ اخؽاي َٕاثّ ٔ يمؽؼات يؽثِٕ ثّ آٌ ظؼ كهیّ گؿيُهٓبي

قبؾيبَٓب ، يؤقكبت ٔ نؽكتٓبي ظٔنتي ، نؽكتٓبي يهي َفت ٔ گبؾ ٔ ٔؾاؼتطبَّ ْب ،

گكتؽل ٔ َٕقبؾي يُبيغ ايؽاٌ ، قبؾيبٌ يُبيغ يهي ايؽاٌ ،  پتؽٔنیًي ، قبؾيبٌ

نٓؽظاؼيٓب ، قبؾيبٌ تأيیٍ اختًبػي ، ثبَكٓب ، يؤقكبت ٔ  خًؼیت ْالل ازًؽ ،

يكتهؿو غكؽ َبو اقت يؤقكبت ٔ نؽكتٓبئي لبٌَٕ ثؽ آَٓب  نؽكتٓبي ظٔنتي كّ يهًٕل

ٔ ًْچُیٍ گؿيُم .آَٓب اؾ ثٕظخّ ػًٕيي تأيیٍ يي نٕظ كّ تًبو يب لًكتي اؾ ثٕظخّ

لبٌَٕ گؿيُم يؼهًبٌ ٔ كبؼكُبٌ آيٕؾل ٔ پؽٔؼل  كبؼكُبَي كّ ثّ ظقتگبْٓبي يهًٕل

ػكٕؼ ضٕاُْع اقاليي تبثغ ازكبو يمؽؼ ظؼ لبٌَٕ ي يأيٕؼ يب يُتمم گؽظَع ٔ َٓبظْبي اَمالة

 .ثٕظ

ظاَهگبْٓب ٔ يؤقكبت آيٕؾل ػبني غیؽ ثٕؼقیّ يب غیؽ  ظأْهجبٌ ٔؼٔظ ثّ -1تجًؽِ 

غیؽ ٔاثكتّ ثّ ظقتگبْٓبي يػكٕؼ ظؼ فٕق ، لُبت ٔ  يتؼٓع ضعيت ٔ يؽاكؿ آيٕؾل ػبني

يؤقكبت آيٕؾل ػبني ، پؽقُم َیؽْٔبي يكهر  اػُبء ْیأتٓبي ػهًي ظاَهگبِ ٔ

غیؽ َظبيي اؼتم ، قپبِ ٔ َیؽْٔبي  اػى اؾ كبظؼ َظبيي ٔ) خًٕٓؼي اقاليي ايؽاٌ 

 .ثٕظ تبثغ ازكبو يؽثِٕ ثّ ضٕظ ضٕاُْع( اَتظبيي

زكًي  ظؼ ْؽ يٕؼظ كّ ثؽاي ٔؾيؽ يب ٔؾاؼت آيٕؾل ٔ پؽٔؼل ظؼ لبٌَٕ يبظ نعِ -2تجًؽِ 

 پیم ثیُي نعِ اقت ظؼ ظقتگبْٓبي يػكٕؼ زكت يٕؼظ ثبالتؽيٍ يمبو ظقتگبِ غيؽثّ

 .ؼ ٔظبيف يمؽؼ ضٕاْع ثٕظػٓعِ ظا

يؼهًبٌ ٔ كبؼكُبٌ آيٕؾل ٔ پؽٔؼل ظؼ يٕؼظ  لبٌَٕ گؿيُم 12يبظِ  2زكى تجًؽِ  -3تجًؽِ 

يهًٕل يبظِ ٔازعِ ضٕاْع ثٕظ ٔ ظؼ يٕؼتیكّ  اقتفبظِ اؾ ايكبَبت نبيم كهیّ ظقتگبْٓبي

 فبلع ٔازع گؿيُهي ثبنُع اؾ َیؽْٔب ٔ ثؼُي اؾ نؽكتٓبي ظٔنتي ٔ ٔاثكتّ ثّ ظٔنت

 .اقتفبظِ ضٕاُْع كؽظ ايكبَبت يٕخٕظ يؽثِٕ ثّ گؿيُم ظقتگبِ يتجٕع ضٕظ

ؼٔؾ يكهُجّ يٕؼش َٓى  لبٌَٕ فٕق يهتًم ثؽ يبظِ ٔازعِ ٔ قّ تجًؽِ ظؼ خهكّ ػهُي

تًٕيت ٔ ظؼ تبؼيص  اؼظيجٓهت يبِ يكٓؿاؼٔ قیًعْٔفتبظ ٔ پُح يدهف نٕؼاي اقاليي

 .ثّ تأيیع نٕؼاي َگٓجبٌ ؼقیعِ اقت 26/2/1375




