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:تػَيتًوَز

كلیبت- فصل اٍل

ِ ًبهِ- ۱هبدُ  ًِبهِثطاسبسهبًَىثيوِهػَةاضزيجْطتهبُ،سبلۺاسبس بیو ٍسبيطهَاًييٍهوطضات1316اييثيو

ِگصاض ًِبهِهيثبضس)هطتجظٍپيطٌْبزًتجيثيو آى.تٌظينگطزيسٍُهَضزتَاكنعطكييهيثبضس(ًِرعءاليٌلياييثيو
ِگصاضاػالم ًِبهِيبهجلاظآىًتجبًثِثيو ِگطًجَزٍُّوعهبىثبغسٍضثيو ِگصاضًِهَضزهجَلثيو هسوتاظپيطٌْبزثيو

ِگطهحسَةًويضَز .گطزيسُاست،رعءتؼْساتثيو

:اغغالحبتظيطزضاييضطايظػوَهيثبتؼطيقهوبثلآىثًِبضضكتِاستۺتعبریف ٍ اصطالحبت- ۲هبدُ 

ِ گز- ۱ ِاياستًِزاضايپطٍاًِكؼبليتاظثيوِهطًعيروَْضياسالهيايطاىثَزٍُهزبظثِۺ بیو هؤسسِثيو

.اًزبمػوليبتثيوِزضاييضضتِاست

ٍرْيًِثيوْگصاضزضثطاثطاذصپَضصٍتؼْسثيوْگطثطايرجطاىذسبضتًبضياظٍهَعيبثطٍظحبزحِۺحق بیوِ- ۲

.تحتپَضصثيوٌْبهِهيپطزاظز

ِ گذار- ۳ ِگطهٌؼوسهيًٌسٍهتؼْسثِپطزاذتحنثيوِۺ بیو ّطضرعحويوييبحوَهيًِهطاضزازثيوِضاثبثيو

.هيثبضس

ِگصاضحنالؼولاػناظحوَمٍهعز،سْنسَزٍيبسبيطۺ كبركٌبى-۴ اكطازيًِزضاظاياًزبمًبضهَضَعثيوِاظثيو

ًِبهِزضدضسُاست .هعايبزضيبكتهيًوبيٌسٍيبهطرػبتآًْبزضضطايظذػَغيثيو

ِگصاضضرعحوَهيثبضس،اػضبيّيبتهسيطٍُهسيطػبهلضطًتًيعهيتَاًٌسرعءًبضًٌبى-تبصزُ زضغَضتيٌِثيو

.تحتپَضصثيوًِبهِثبضٌس

.ٍيبكَتگطزيسُاًس(ًلييبرعئي)ًبضًٌبًيًِزضاحطٍهَعحبزحِزچبضغسهِرسوي،ًوعػضَۺسیبًدیدگبى- ۵

.ّطًَعٍظيلِضـليًِثطحستاضربعًبضكطهب،ًبضًٌبىهَظقثِاًزبمآىّستٌسۺ كبر هَضَع بیوِ-۶

ًِبهِاتلبمۺحبدثِ هَضَع بیوِ- ۷ ضٍيسازياستًِحييٍثِهٌبسجتاًزبمًبضهَضَعثيوٍِزضهستاػتجبضثيو

ِگصاضهسئَلرجطاىذسبضتيب اكتسٍهٌزطثِغسهِرسوي،ًوعػضَ،اظًبضاكتبزگييبكَتًبضًٌبىگطززٍثيو
.پطزاذتؿطاهتًبضياظآىضٌبذتِضَز

ًليِحَازحيًِزضرطيبىاهَضضٍظهطٍُربضيٍزضهحلاستطاحتٍؿصاذَضيًٍظبكتٍاهخبلآىزض-تبصزُ

.هحسٍزُهٌبًيهَضَعثيوِثطايًبضًٌبىاتلبمهياكتس،حبزحِهَضَعثيوِتلويهيگطزز

هحسٍزُاياستًًِبضًٌبىحستزضذَاستًبضكطهبيبًوبيٌسُاٍزضآًزبًبضۺ هحدٍدُ هكبًي هَضَع بیوِ- ۸

ًِبهِهطرعهيگطزز .هيًٌٌسٍٍاظعطينزضدًطبًييبتؼيييحسٍزآىزضضطايظذػَغيثيو

هغغ،تـييطضٌلٍيباظزستزازىتَاًبيياًزبمًبضػضَياظاػضبيثسىًًِبضياظحبزحِۺًقص عضَ- ۹

.هَضَعثيوِثَزٍٍُضؼيتزائنٍهغؼيزاضتِثبضس
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ِگطهتؼْسهيگطزززضغَضتثطٍظغسهبترسوييبكَتۺغزاهت فَت ٍ ًقص عضَ- ۱۰ ٍرْياستًِثيو

ًِبهِثِظيبًسيسُيبشيٌلغثپطزاظز .ًبضًٌبىًبضياظٍهَعحبزحِهطوَلثيوِعجنضطايظاييثيو

ِّبيپعضٌيٍؿطاهتۺهَضَع بیوِ- ۱۱ ِگصاضزضهجبلپطزاذتّعيٌ ِايثيو ػجبضتاستاظهسئَليتهسًيحطك

ِگصاضًبضياظحبزحِهَضَعثيوِ .غسهِرسوي،ًوعػضٍَكَتًبضًٌبىثيو

ِ ًبهِ- ۳هبدُ  ًِبهِهطرعۺهدت بیو ًِبهِثِتطتيجيذَاّسثَزًِزضضطايظذػَغيثيو ضطٍعٍاًوضبيهستثيو

.هيگطزز

ِ گذار - فصل دٍم ٍظبیف ٍ تعْدات بیو

ِگطّوِاعالػبتضارغثِهَضَع-۴هبدُ  ِگصاضهٌلقاستثبضػبيتزهتٍغساهتزضپبسدثِپطسصّبيثيو ثيو

ِگطثِػوساظاظْبضهغلجيذَززاضيًوبيسٍيبثِ.ثيوِضازضاذتيبضٍيهطاضزّس ِگصاضزضپبسدثِپطسصّبيثيو اگطثيو
ًِبهِثبعلذَاّسثَزٍلَهغلجيًًِتوبىضسُيبثطذالفٍاهغاظْبضضسُاست ػوسثطذالفٍاهغاظْبضيثٌوبيسثيو

ِگصاضثٍِيهستطزًرَاّسضسثلٌِ.ّيچگًَِتأحيطيزضٍهَعحبزحًِساضتِثبضس ثِػالًٍُِكوظٍرَُپطزاذتيثيو
ِگصاضهغبلجًِوبيس ِگطهيتَاًساهسبطحنثيوِضاًِتبآىتبضيدػوتاكتبزُاستًيعاظثيو .ثيو

ّطگبُزضعَلهستثيوِتـييطاتيزضًيليتٍٍضؼيتًبضهَضَعثيوِثَرَزآيسًِهَرتتطسيسذغطضَزٍ-۵هبدُ 

ِگصاضهَظق يبتـييطيزضهحسٍزُهٌبًيهَضَعثيوٍِيبًبضًٌبىثٍِرَزآيسٍلَآًٌِهٌزطثِتطسيسذغطًطَزثيو
ِگطثطسبًس ِگصاض.استثالكبغلِهَضَعضاثِاعالعثيو اگطتطسيسذغطيبتـييطٍضؼيتهَضَعثيوِزضًتيزِػولثيو

زضغَضتتطسيسذغطهجلاظ.ضٍظاظتبضيداعالعذَزضسوبًثِثيوِگطاػالمًٌس10ًجبضسهطبضاليِثبيسهطاتتضاظطف
ِگطهيتَاًسحنثيوِاضبكيضاهتٌبستثبذغطثطايهستثبهيوبًسُهغبلجٍِزضغَضتػسمپطزاذتآى ٍهَعذسبضت،ثيو

ًِبهِضاكسدًوبيس ِگصاضثيو ّطگبُثؼساظٍهَعحبزحِهؼلَمضَزًِذسبضتًبضياظتطسيسذغطثَزُاست.تَسظثيو
ِگطهيتَاًسذسبضتضاثًِسجتحنثيوِتؼيييضسُثِحنثيوِهتٌبستثبذغطهطسز،پطزاذتًوبيس .ثيو

ِگصاضهَظقاستحستهَضزهوطضاتهػَةضَضايػبليحلبظتكٌيضاضػبيتًوبيسٍاهساهبتالظمٍ-۶هبدُ  ثيو

.هتؼبضفضاثطايرلَگيطياظٍهَعحَازثٍتَسؼِذسبضتثِػولآٍضز

ًِبهٍِّوچٌييزضيبكتّطًَع-۷هبدُ  ِگصاضهَظقاستاظتبضيداعالعذَزاظٍهَعّطگًَِحبزحِهَضَعاييثيو ثيو

ًِبهِهطثَطهيضَز :اهساهبتظيطضااًزبمزّس(اػناظًتجييبضلبّي)ازػبٍيبهغبلجًِبضًٌبىػليِذَزًِثِاييثيو
ِگطهطارؼٍِثبتٌويلكطماػالمذسبضت،ٍهَعحبزحٍِيبازػبي-1 حساًخطظطفپٌذضٍظًبضيثِيٌياظضؼتثيو

ِگطثطسبًس .هغطٍحِضااػالمًوبيسٍيبهطاتتضاظطفهستهصًَضاظعطينپستسلبضضيثِاعالعثيو
ًٌٌِسُزػَاٍػٌَاًيًِثِهَرتآىهغبلجِذسبضتٍيب-2 ذَاستِيبهَضَعزػَا،ًبمًٍطبًيذَاّبىٍيباهبه

اهبهِزػَاضسُاست،هطرػبتظيبًسيسُ،ًبمًٍطبًيضَْزاحتوبلي،هجلؾهَضزازػبٍّطگًَِاعالػبت،
هطرػبتًٌٍبتزيگطهطثَطثِهَضَعضاًِثطآىٍهَفزاضزٍّطًَعاسٌبزٍهساضًيضاًِزضاييثبضُزض

ِگطضازضتحويوبتٍضسيسگيٍزكبعًويًوبيس ِگطتسلينٍثيو .اذتيبضزاضزثِثيو
ِگطثِػولآٍضز-3 .ثطايثبظزيساظهحلحبزحٍِاًزبماهَضًبضضٌبسيّوٌبضيالظمضاثبثيو

ِگصاضثبحنٍاگصاضيثِؿيط،زضزػبٍيهطثَطثِاييثيوًِبهِهحسَةهيضَزًِثتَاًس-۸هبدُ  ثيوِگطهبئنهوبمثيو

ًِبهِتؼويتًوبيس ِگصاضزضعَلهسترطيبىزػَيًجبيس.پطًٍسُّبيهطثَطضازضهطارغهضبييتبهيعاىتؼْساييثيو ثيو
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ًِبهِ ِگطزضتؼويتزػَيلغوٍِاضزآٍضزٍليًسجتثِهبظازتؼْساتاييثيو اهساهيثِػولآٍضزًِثِحوَمثيو
ِگصاضحنّطگًَِاهساهيذَاّسزاضت .ثيو

ًِبهِضااًزبمًسّسٍثبػجاكعايص-۹هبدُ  ِگصاضثِتطريعهطارغشيػالحسَْاًٍظبيقهٌسضدزضاييثيو چٌبًچِثيو

ِگصاضاظهيعاىذسبضت ِگطهيتَاًسثًِسجتتأحيطهػَضثيو ِگطٍيبهبًغتطريعػلتيبهبّيتحبزحِضَزثيو تؼْسثيو
.حٌناييهبزًُبكيحوَمظيبًسيسًُرَاّسثَز.هبثلپطزاذتثٌبّس

ِگطاػالمًوبيس-۱۰هبدُ  ِگصاضهَظقاستتؼسازٍاهؼيًبضًٌبىضاثِثيو چٌبًچِثؼساظٍهَعحبزحِهؼلَمگطززًِ.ثيو

ِگطثًِسجتتؼسازاظْبضضسُثِتؼسازٍاهؼيًبّص آذطييتؼسازاظْبضضسًُبضًٌبىًوتطاظتؼسازٍاهؼياستتؼْساتثيو
ِگصاضذَاّسثَز.هييبثس .زضايٌػَضتپطزاذتهبثِالتلبٍتذسبضتثطػْسُثيو

ِگط-۱۱هبدُ  ِگطغبزضهيضَزٍليضطٍعپَضصثيوِايٍارطايتؼْساتثيو ِگصاضٍهجَلثيو ًِبهِثبتوبضبيثيو ثيو

ًِبهِپيصثيٌيضسُاست چٌبًچِپطزاذتحنثيوِثِغَضتهسغي.هٌَطثِپطزاذتحنثيوِثِتطتيجياستًِزضثيو
ًِبهِضاثبضػبيتهبزُ ِگطهيتَاًسثيو ِگصاضّطيياظاهسبطهَػسضسيسُضاثِّطزليلپطزاذتًٌٌسثيو ايي23ثبضسٍثيو

ًِبهِضاكسدًٌطزُثبضسزضغَضتٍهَعحبزحِ،ذسبضتثًِسجتحنثيوِ.آيييًبهِكسدًوبيس ِگطثيو چٌبًچِثيو
ِايًِتبظهبىٍهَعحبزحِثبيسپطزاذتهيضسپطزاذتذَاّسضسهگطآًٌِزضضطايظذػَغي پطزاذتضسُثِحنثيو

ًِبهِضَاثظزيگطيزضدضسُثبضس .ثيو

ًِبهِزضدگطزيسُاست-۱۲هبدُ  ِگصاضّوبىاستًِزضپيطٌْبزثيوٍِهتياييثيو .ًطبًيٍاهبهتگبُهبًًَيثيو

ِگطثطسبًس ِگصاضهَظقاستتـييطًطبًيٍاهبهتگبُهبًًَيذَزضاثِغَضتًتجيثِاعالعثيو زضؿيطاييغَضت.ثيو
ِگصاضهؼتجطضٌبذتِهيضَز .ًطبًيٍاهبهتگبُهجليثيو

ًِبهٍِاٍضامالحبهيثبهَاكوتّبييًِثييعطكييثِػولآهسُاستهغبثوتًساضتِثبضس-۱۳هبدُ  ّطگبُهلبزثيو

ِگصاضهَظقاستظطف ًِبهِيبالحبهيِثغَضًتجيتوبضبياغالحًوبيسٍگطًِاٍضام15ثيو ضٍظاظتبضيدزضيبكتثيو
.هصًَضهغؼيتلويذَاّسضس

ِ گز- فصل سَم ٍظبیف ٍ تعْدات بیو

ِگطذَاّسثَزۺپَشش ّبي اصلي- ۱۴هبدُ  ًِبهِزضتؼْسثيو :هَاضزظيطثبغسٍضثيو

ؿطاهتكَت،غسهِرسويًٍوعػضَزائناػناظًليٍرعئيثطايّطًلطزضّطحبزحِهَضَعثيوِحساًخطثِ-۱

ًِبهِ .هيعاىهٌسضدزضضطايظذػَغيثيو

ِّبيپعضٌيثطايّطًلطزضّطحبزحِهَضَعثيوِپساظتبييسپعضيهؼتوسٍحساًخطثِهيعاىهٌسضدزض-۲ ّعيٌ

ًِبهِ .ضطايظذػَغيثيو

ِگصاضزض-تبصزُ ِگصاضيبثطهجٌبيزضغسهسئَليتثيو ِگطٍثيو ؿطاهتكَت،غسهِرسوييبًوعػضَثبتَاكنثيو

زضّطغَضت.هطارغهضبئيتؼيييهيضَزٍاػوبلآىثطضٍيهؼبزلضيبلياضظاًتطييزيِضايذضٍظهحبسجِهيضَز
ًِبهِثيطتط حساًخطهجلؾهبثلپطزاذتزضّطحبزحِهَضَعثيوِثطايّطًلطاظهجلؾهٌسضدزضضطايظذػَغيثيو

.ًرَاّسثَز

ِگصاضٍهَاكوتثيوِگطثباذصحنثيوِاضبكيثطۺپَشش ّبي اضبفي- ۱۵هبدُ  پَضصّبياضبكيثبزضذَاستثيو

ًِبهِهيتَاًستحتپَضصهطاضگيطز .اسبسضطايظاذتػبغيثيو
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زضهَاضزيًِپطزاذتذسبضتثِغَضتتَاكوياًزبمًطسٍُهًََلثِاضائِضأيزازگبُضسُاست،حست-۱۶هبدُ 

هَضزظيبًسيسُيبشيٌلغيبهبئنهوبمهبًًَيآًْبهٌللٌسظطفپبًعزُضٍظاظتبضيداثالؽضأيهغؼييبظطفپبًعزُضٍظپساظ
ِگطهطارؼٍِزضذَاستذَزضاتسلينًوبيٌس ِگط.هغؼيضسىضأياثالؿيثبهساضىالظمثطايزضيبكتذسبضتثِثيو ثيو

هٌلقاستثِهحضٍغَلزضذَاست،آىضاحجتٍضويتحَيلضسيسيثِهتوبضيهطتولثطًبمهتوبضي،تبضيد
چٌبًچِهساضىزضظهبىتوبضبًبهل.تسلينٍضوبضُحجت،ًوػبىيبًبهلثَزىهساضىضازضحضَضهتوبضيثطضسيًٌس

ِگطهَظقاستحساًخطظطفسي ضٍظاظتبضيدتوبضب،ذسبضتهتؼلوِضاپطزاذتًوبيسٍچٌبًچِهساضى(30)ثبضسثيو
تسليويًبهعثبضس،هطاتتضاحضَضاًٍثِغَضتًتجيثِهتوبضياػالمتبًسجتثِضكغًوعحساًخطظطفييّلتِ

.اهسامًٌس

ِگطًرَاّس- تبصزُ ػسمهطارؼِاضربظهصًَضظطفهْلتهوطضٍيبتبذيطزضتٌويلهساضىهَرتاكعايصتؼْساتثيو

.ثَز

ًِبهِپطزاذتذَاّسًطزٍثِ-۱۷هبدُ  ِگصاضثِظيبًسيسُيبشيٌلغثيو ًِبهِضاثباعالعثيو ِگطذسبضتهَضَعاييثيو ثيو

ِگصاضٍضرعيباضربظظيبىزيسُثطيالصهِهيگطزز ِّبيتحت.هحضپطزاذتذسبضت،زضهوبثلثيو سبيطّعيٌ
ِگصاضيبظيبىزيسُپطزاذتذَاّسضس ِگطزضپطزاذت.پَضص،حستهَضزثِثيو چٌبًچِپساظتٌويلهساضىالظم،ثيو

ِگطذَاّسثَز .ذسبضتتأذيطًٌساكعايصذسبضتًبضياظاكعايصاحتوبليهجلؾزيِثطػْسُثيو

ِگطهَظقاستثطهجٌبيايي-۱۸هبدُ  ِگطاىثبضسثيو ِگصاضّوعهبىتحتپَضصسبيطثيو زضغَضتيًِهسئَليتثيو

ِگطاىثِآًْبهطارؼًِوبيس ًِبهِتؼْساتذَزضاايلبًوبيسٍسپسهيتَاًسثطايثبظيبكتسْنسبيطثيو .ثيو

ِگطهحطظثبضسهيتَاًسهجلاظ-۱۹هبدُ  ِگصاضثبتَرِثِاسٌبزٍهساضىاضائِضسُاظًظطثيو زضهَاضزيًِهسئَليتثيو

ِگصاضٍاذصضضبيتاظهسػييبهسػيبى،ذسبضتٍيبؿطاهت غسٍضضأيهطارغهبًًَيشيغالح،زضغَضتتَاكنثبثيو
ِگطزضثطاثطّطگًَِازػبيثؼسيتؼْسيًرَاّسزاضت.هطثَطضاپطزاذتًٌس .زضاييغَضتثيو

زضغَضتغسٍضضايهغؼيهجٌيثطهسئَليتًبضكطهب،هؤسسِثيوِهٌلقثِپطزاذتذسبضتتبسوقتؼْسات-۲۰هبدُ 

ًِبهِثطاسبسهلبزضايغبزضُذَاّسثَز .ثيو

ِ گز- فصل چْبرم خسبرت ّبي خبرج اس تعْد بیو

ِ گز- ۲۱هبدُ  ًِبهًِيستهگطآًٌِزضۺخسبرت ّبي خبرج اس تعْد بیو ذسبضتّبيظيطتحتپَضصاييثيو

ًِبهِيبالحبهيِآىثًِحَزيگطيتَاكنضسُثبضس :ثيو
ًليِاهطاضيًِضرعزضاحطكؼبليتػبزيٍثِهطٍضظهبىثِآىزچبضگطزيسُثبضسهگطزضهَاضزيًِثٌبثِضايهطارغ-1

ِگصاضهسئَلضٌبذتِضسُثبضس .شيػالحثيو
.ذسبضتْبيًبضياظحَازثٍسبيلًوليِهَتَضي-2
.ذسبضتْبيهستوينٍيبؿيطهستوينًبضياظتطؼطؼبتضازيَاًتيَ-3
.حَازثًبضياظرٌگ،اػتػبة،ضَضش،اؿتطبش،ثلَاٍتؼغيليًبض-4

ِگطًرَاّسثَزۺخسبرت ّبي غیزقببل جبزاى- ۲۲هبدُ  :زضهَاضزظيطرجطاىذسبضتزضتؼْسثيو

ِگصاضًٍبضًٌبىٍيزضايزبزحبزحِهَضَعثيوِثبتطريعهطارغشيػالحزضعَل-1 ذسبضتْبيًبضياظػوسٍتولتثيو
ًِبهِ .هستاػتجبضثيو
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.حَازثًبضياظزضگيطيًٍعاع-2
.حَازثًبضياظهػطفهسٌطات،هَازهرسضيبضٍاىگطزاىتَسظًبضًٌبى-3
.هحٌَهيتثِرعايًوسيثًِلغزٍلتٍهزبظاتّبيهبثلذطيس-4
.ؿطاهتٍذسبضتٍاضزُثًِبضًٌبًيًِسيآًْبًوتطاظپبًعزُسبلتوبمثبضس-5
.ؿطاهتٍذسبضتٍاضزثِاتجبعذبضريكبهسهزَظهؼتجطًبضاظهطارغشيغالح-6
.ذسبضتْبيهستوينٍؿيطهستوينًبضياظاًلزبضّستِاي-7
ِگصاضهسئَلآىضٌبذتًِويضَز-8 .ًليِحَازحيًِعجنًظطهطارغشيػالحثيو

سبیز هَارد- فصل پٌجن

ِ ًبهِ- ۲۳هبدُ  ًِبهِهيتَاًسثباذغبضًتجيۺًحَُ فسخ بیو ًِبهِضا20زضهَاضزظيطّطيياظعطكييثيو ضٍظُثيو

:كسدًوبيس

ِ گز- ۱ ۺهَارد فسخ اس سَي بیو
ِّبيثسٌّبضغبزضُ- .ػسمپطزاذتحنثيوِزضسطضسيسّبيهٌسضدزضاػالهي
ِگصاضثِپطزاذتحنثيوِاضبكيهطثَط- .تطسيسذغطٍػسمهَاكوتثيو
ِگصاضتَسظٍضحِيبهٌتولاليِ- ِگصاضٍػسماًزبمٍظبيقثيو .كَتثيو

ِ گذار- ۲ ۺهَارد فسخ اس سَي بیو
ِگطثِترليقحنثيوِضاضيًطَز- .زضغَضتيًِذغط،ثطعطفضسُيبًبّصيبثسٍثيو
ِگطثِّطزليل- .هتَهقضسىكؼبليتثيو
ِگصاضثِازاهِپَضص- .ػسمتوبيلثيو

ِگط،ثبيسحنثيوِهستيًِثبهيهبًسُاستثِغَضتضٍظضوبضهحبسجٍِثِ-۲۴هبدُ  زضغَضتكسداظعطفثيو

ِگصاضثطگطتزازُضَز ِگصاضحنثيوِهستثيوِثطاسبستؼطكًَِتبُهستثِ.ثيو ًِبهِاظعطفثيو زضغَضتكسدثيو
:ضطحشيلهحبسجٍِثويِآىهستطزذَاّسضس

حق بیوِ بز هبٌبي حق بیوِ یكسبلِهدت اعتببر

زضغسحنثيوِسبال5ًِضٍظ5تب

زضغسحنثيوِسبال10ًِضٍظ15ضٍظتب6اظ

زضغسحنثيوِسبال20ًِضٍظ30ضٍظتب16اظ

زضغسحنثيوِسبال30ًِضٍظ60ضٍظتب31اظ

زضغسحنثيوِسبال40ًِضٍظ90ضٍظتب61اظ

زضغسحنثيوِسبال50ًِضٍظ120ضٍظتب91اظ

زضغسحنثيوِسبال60ًِضٍظ150ضٍظتب121اظ

زضغسحنثيوِسبال70ًِضٍظ180ضٍظتب151اظ

زضغسحنثيوِسبال85ًِضٍظ270ضٍظتب181اظ

زضغسحنثيوِسبال100ًِضٍظثِثبال270اظ
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ًِبهِضخۺهزٍر سهبى- ۲۵هبدُ  ِگصاضثطايحَازحياستًِزضهستاػتجبضثيو ِگطهٌحػطثِهسئَليتثيو تؼْساتثيو

ِگطاػالمضَز ًِبهِثِثيو ِگصاضيب.زّسٍازػبيذسبضتحساًخطظطفزٍسبلپساظاًوضبيثيو ّطگًَِاهسامثيو
.ًبضًٌبىٍيثِهٌظَضهغبلجِذسبضتهبعغهطٍضظهبىذَاّسثَز

ِاظعطينۺًحَُ حل ٍ فصل اختالف- ۲۶هبدُ  ًِبهِ،زضغَضتيً ِاذتالفًبضياظتلسيطٍيبارطاياييثيو ّطگًَ

ِزاٍضهطضيالغطكيياضربعذَاّسضسٍضأيزاٍضهعثَضهغؼيٍثطايعطكييالظماالتجبعاست .هصاًطُحلٍكػلًطَزث
ِّيأتزاٍضياضربعٍثِتطتيتظيط ِتَاكنًطسٌسهَضَعث ِعطكييزضهَضزاًتربةزاٍضهطضيالغطكييث زضغَضتيً

:ػولذَاّسضس

ِعطفزيگطهؼطكيهيًوبيس-۱ .ّطيياظعطكييييًلطزاٍضاذتػبغيتؼيييٍث

ِػٌَاىسطزاٍضاًتربة زاٍضاىاذتػبغيهجل-۲ ِاتلبم،زاٍضزيگطيضاث اظثحجزضثبضُهَضَعهَضزاذتالفث

.ذَاٌّسًوَز

.ضأيّيأتزاٍضيثباًخطيتآضا،هؼتجطٍثطايعطكييالظماالتجبعذَاّسثَز-۳

ِّطيياظعطكييتب-۴ ،زاٍضاذتػبغيذَزضاتؼيييضٍظثؼساظاًتربةٍهؼطكيزاٍضعطفهوبثل30زضغَضتيً

ِتَاكنًطسٌسّطيياظعطكييهيتَاًٌسحستهَضزاظ30ًٌٌسٍيبزاٍضاىاذتػبغيتب ضٍظزضهَضزتؼيييسطزاٍضث
ُشيغالحزضذَاستتؼيييزاٍضيبسطزاٍضثٌوبيس .زازگب

ًِبهِشًطًطسُاستثطاسبسهبًَىثيوِ،ػطفثيوٍِۺهَارد پیش بیٌي ًشدُ- ۲۷هبدُ  زضهَاضزيًِزضاييثيو

.سبيطهَاًييربضيًطَضروَْضياسالهيايطاىػولذَاّسضس
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