جمٍُري اسالمي ايران
َزارت تعبَن ،کبر َ رفبي اجتمبعی
اسب سىبم
ي
شركت تعبَوي تبمیه ویبز مصرف کىىدگبن
.....................................
..............
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فصل اول
مبدٌ  - 1وبم ششًت تؼبيوي ...........................................ي وًع آن  ...............................است ًهٍ دس انهه اسبسهىبمٍ ثهٍ
اختصبس تؼبيوي وبميذٌ مي شًد.
(دسصًستي ًٍ تؼبيوي ثٍ مىظًس اشتـبل اػعبء تأسيس شًد ي دس امًس مشثًغ ثٍ تًليهذا ًاهبيسص د دامهذاس د رهشيس

ي صهيذ

مبَيد صىؼتيد مؼذويد تًسؼٍ ي ػمشان شُش سيستبني ي ػابنش د احذاث مسٌهد تًليذا كشَىگي ي وظبنش انىُب كؼبليهت ًىهذ.
وًع آن تًليذ خًاَذ ثًد.
دسصًستيٌٍ ثٍ مىظًس تأميه ويبصمىذنُب ماتشى اػعبء تأسيس شًد ي دس امًس مشثًغ ثٍ تُيٍ ي تًصنغ ًبالد تُيٍ مسٌهد
خذمب مشثًغ ثٍ اداسٌ مجتمغ َب مسًٌويد خذمب صبدسا د اداس د آمًصشيد ثُذاشتي دسمبويد ماهبيسٌ ا د اشهتـبل ي سهبنش
صميىٍ َب ثشا اػعبء كؼبليت ًىذد تًصنؼي خًاَذ ثًد.
دسصًستيٌٍ تؼبيوي ثخًاَذ ثٍ َش دي وًع كؼبليت ثپشداصد وًع آن تًليذ  -تًصنؼي خًاَذ ثًد .دسَشحبل ثبنذ دس جب خبلي حسهت
مًسد ػجبس تًليذ نب تًصنؼي ي نب تًليذ  -تًصنؼي دسج شًد).

هبده  -2اهذاف تعبوني:
 -1تشينج ي تحٌيم مابسًت د َمٌبس ي تؼبين ػمًمي.
-2تأميه ويبصَب ماتشى اهتصبد د اجتمبػي ي كشَىگي اػعبء ي ًمي ثٍ تحون ػذالت اجتمبػي.
............................................................................-3
....................................................................4
(ثىذَب  1ي  2اَذاف ػمًمي َستىذ ي تؼبيوي ثبنذ َذف ي نب اَذاف اختصبصي خًد سا متىبست ثب وًع تؼبيوي دس جبَهب خهبلي
ثىًنسيذ .ثشخي اَذاف اختصبصي ػجبستىذ اص  :تأميه اشتـبل اػعبءد تأميه ويبصَهب حشكهٍ ا ي شهـ ي اػعهبءد تهأميه ويبصَهب
مصشكي ي سكبَي شخصي ي خبوًادگي اػعبء تأميه مسٌه اػعبء ي ). . . .

مبدٌ -3مًظًع كؼبليت :
 : 1-3تُيٍ مًاد ايليٍ ًبالَب ي خذمب ي يسبنل ي اثضاس ي دنگش ويبصمىذنُب ػمًمي اػعبء ثب سػبنت هًاويه ي موهشسا
هبوًوي ي كشي آن ثٍ صًس ػمذٌ ي خشدٌ.
 : 2-3انجبد كشيشگبٌ (مجبص يكيضنٌي) دس حًصٌ ػم يب ششًت ي شؼت نب دكبتش ومبنىذگي
 : 3-3اخز يام هشض الحسىٍ ي سبنش تسُيال اػتجبس اص مىبثغ ثبوٌي ي دنگش مؤسسب مبلي اػتجبس ي اشخبص حويوي
ي حوًهي دنگش ي تأميه تىخًاٌ الصم ثب اوؼوبد ػوًد اسالمي.
 :4-3اخز ًمي ي َذانب ووذ ي ؿيش ووذ اص ديلتد اشخبص حويوي نب حوًهي يسبنش وُبدَب.
 :5-3تًدنغ يجًٌ ثٍ حسبة سپشدٌ ث ىذمذ ي ًًتبٌ مذ دس ثبوٌُب ي مؤسسب مبلي ي اػتجبس
 :6-3اسائٍ خذمب آمًصشي مًسد ويبص ًبسًىبن دس صميىٍ َب تؼبيويد شـ يد كىيد تخصصي ي وظبنش آن دس صًس لهضيم
ثب َمبَىگي يصاس تؼبيند ًبس ي سكبٌ اجتمبػي ي مشاجغ رنشثػ دنگش ي اوتابس واشنب خجش دس مًسد كؼبليت تؼهبيوي ي
آشىب ومًدن اػعبء ثٍ اصًل ي آسمبوُب تؼبيوي.
َ :7-3مٌبس ثب ًبسشىبسبن ي ثبصسسبن يصاس تؼبيند ًبس ي سكبٌ اجتمبػي دس اوجبم يظبنق ي اػمبل اختيبسا هبوًوي آن.
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 : 8-3انجبد دسمبوگبٌد ثيمبسستبند داسيخبوهٍد مسهجذد ًتبثخبوهٍد ثبشهگبَُب يسصشهي ي تلشنحهيد وهبوًانيد سسهتًساند
استشاحتگبَُب تبثستبوي ي صمستبويد مُذًًدىد ي اوجبم سبنش خذمب مىهذسج دس مهبدٌ  79ههبوًن شهشًتُب تؼهبيوي
مصًة 1350ثشا اػعبء.
 :9-3سشمبنٍ گزاس ي خشنذ سُبم اتحبدنٍَب تؼبيوي ي نب سبنش ششًتُب ي مؤسسب ػمًمي تؼبيوي ي نب خصًصي.
 :10-3اػؽب ًمٌُب ووذ ي ؿيشووذ ثٍ مؤسسب خيشنٍ ي آمًصشي ي دسمبوي ي ػبم المىلؼٍ.
 :11-3اوجبم سبنش كؼبليتُب مشتجػ ثب اَذاف ششًت
...............................................:12-3
...............................................:13-3
تبصره -1دسصًستيٌٍ ثشا اوجبم َشني اص كؼبليتُب مًظًع تؼبيويد ويبص ثٍ اخزمجًص اص مشاجهغ رنصهالق ههبوًوي
ثبشذ تؼبيوي مٌ ق ثٍ اخز آن است.
تبصره........................................... -2
تبصره........................................... -3
(حست مًظًع كؼبليت تؼبيوي ممٌه است الصم ثبشذ تجصشٌ نب تجصشٌَب دنگش اظبكٍشًد).

هبده  -4حوزه عوليبت تعبوني  ............................................. :مي ثبشذ.
(محذيدٌ جـشاكيبني كؼبليت تؼبيوي مبوىذ سيستبد شُشد شُشستبند استبن نب سشاسش ًاًس وًشتٍ شًد).
هبده  - 5هذت تعبوني اص تبسنخ ثجت  .......................................است.
(مذ تؼبيوي مي تًاوذ وبمحذيد ي نب ثشا مذتي محذيد تؼييه شًدد دس َش حبل دس تؼبيويُب مسٌه مهذ محهذيد ي حهذاً ش 5
سبل خًاَذ ثًد).

هااابده  -6هركاااس ا ااالي عوليااابت تؼهههبيوي .................................................................ي نشااابني آن
 ...............................................................................................................................................است.
َيئت مذنشٌ مي تًاوذ اهذام ثٍ انجبد شؼت ي دكبتش ومبنىذگي دس سبنش ووبغ داخل ي خبسج اص ًاًس ومًدٌ ي نب ػىذاالهتعب
دس مًسد تـييش آن اهذام ًىذ .دسانىصًس ميجبنست مًظًع اص ؼشنن اداسٌ ًل تؼبيند ًبس ي سكبٌ اجتمبػي استبن محل ثٍ
مشجغ ثجت تؼبيوي اػالم تب وسجت ثٍ ثجت آگُي آن دس سيصوبمٍ سسمي جمًُس اسالمي انشان اهذام گشدد.
(شُش ي نب سيستبني ًٍ اداسٌ امًس تؼبيوي دسآن مستوش است ثؼىًان مشًض اص ي تؼبيوي ثبنذ وًشتٍ شًد؛ وابوي دكتهش مشًهض ويهض
ثؼىًان وابوي مشًض اص ي دسج شًد).

هبده  -7سشمبنٍ ايليٍ تؼبيوي مج ؾ ........................................سنبلاستًٍ ثهٍ  ..................سهُم  ......................سنهبلي
مىوسم گشدنذٌ است .مج ؾ ....................................سنبل آن ووذاً تًسػ اػعبء رشداخت ي مج ؾ ....................................سنبل
آن تًسػ(....................................دستگبَُب مًظًعمبدٌ17هبوًن ثخش تؼبيوي دسصًستيٌٍ ششني تؼهبيوي ثبشهىذ ثبنهذ
وًشتٍ شًد) تأميه ي مؼبدل  ......................................سنبل ويض ثٍ صًس آيسدٌ ؿيهش ووهذ تًسهػ اػعبء/دسهتگبَُب
مًظًع مبدٌ 17هبوًن توًنم ي ثٍ تؼبيوي تس يم ي مبثوي دس تؼُذ آوُب مي ثبشذ.
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هبده َ -8شني اص اػعب تؼبيوي ثبنذ حذاهل مؼبدل نيسًم مج ؾ اسهمي سهُبمي ساًهٍ خشنهذاس ومهًدٌد دسمًههغ
تأسيس تؼبيوي رشداخت ًىذ.
تجصشٌ -اػعب مٌ لىذ ظشف مذتي ًٍ مجمغ ػمًمي ػبد تؼييه مي ًىذ ي اص دي سبل تجبيص وخًاَذ ًشد مج ؾ رشداخت
واذٌ سُبم خًدسا تأدنٍ ومبنىذ.
هبده  - 9سُم اػعبء دس تأميه سشمبنٍ تؼبيوي ثشاثش است مگش انىٌٍ مجمغ ػمًمي ػبد تصًنت ومبنذ ًٍ ثؼعهي اص
اػعب سُم ثياتش تأدنٍ ومبنىذ .دسانىصًس حذاً ش ميضان سُبم َش ػعً وجبنذ اص  .....دسصذ سشمبنٍ تؼبيوي تجبيص ًىذ.
هبده  -11سُبم تؼبيوي ثبوبم ي ؿيشهبثل توسيم است ي اوتوبل آن ثٍ اػعب نب متوبظيبن ػعًنت (ياجذششانػ) جذنذ ثهب
مًاكوت َيئت مذنشٌ ي ثب سػبنت مبدٌ  9مجبص مي ثبشذ.
هبده  -11تؼبيوي ظشف مذ نٌسبل اص تبسنخ ثجت نب اكضانش سشمبنٍد حست مًسد ثشا َشني اص اػعهبء ثهٍ ميهضان
سُبمي ًٍ خشنذاس ًشدٌ اوذ يسهٍ سُم صبدس ي تحًنل خًاَذ ومًد.
تبصره -1يسهٍ سُم ثبنذ متحذالاٌلد چبري ي داسا شمبسٌ تشتيت ثًدٌ ي وبم تؼبيوي ي شمبسٌ ثجت آن ي مج ؾ اسهمي
سُم ي تؼذاد سُبمي ًٍ َش يسهٍ ومبنىذٌ آن است دس آن دسج ي ثٍ امعب مذنشػبمل ي ني ولش اص اػعب َيئت مذنشٌ
ًٍ داسا امعب مجبص است ثشسذ؛ مبدام ًٍ ايسام سُبم صبدسواذٌ تؼبيوي ثبنذ ثٍ اػعهب گًاَيىبمهٍ مًههت سهُم ًهٍ
مؼشف تؼذاددمج ؾ اسمي ي مج ؾ رشداخت شذٌ است تحًنل ومبنذ.
تبصره -2وبم ي وابوي ي تؼذاد سُم َشني اص سُبمذاسان ي مًاسد وول ي اوتوبل آن ثبنذ دس دكتش سُبم تؼبيوي ثهٍ ثجهت
ثشسذَ .شوول ي اوتوبلي ًٍ ثذين سػبنت تاشنلب كًم ثؼمل آنذد اص وظش ششًت كبهذ اػتجبس است.
فصل دوم -هقررات هربوط به عضويت
هبده  -12ػعًنت دس تؼبيوي ثشا ً يٍ اشخبص حويوي ياجذ ششانػ ًٍ ويبص ثٍ خذمب تؼبيوي داشتٍ ثبشىذ ي داسا
ششانػ صنش ثبشىذ آصاد است:
الف-شرايظ عووهي:
 -1تبثؼيت جمًُس اسالمي انشان.
 -2ػذم ممىًػيت هبوًوي ي حجش.
 -3ػذم ػعًنت َمضمبن دس تؼبيوي مابثٍ.
-4دسخًاستًتجيػعًنت يتؼُذ سػبنت موشسا اسبسىبمٍ ي خشنذ حذاهل .................سُم اص سُبم تؼبيوي.
ة -ششانػ اختصبصي
............................ -1
............................ -2
)تؼبيوي مي تًاوذ داسا ششانػ ػعًنت اختصبصي ثبشذ .دس انىصًس دسجب خهبلي شهشانػ اختصبصهي ثبنهذ وًشهتٍ شهًد يلهيٌه ثهشا
تؼبيويُب ًبسًىبن ي محال اوتخبة نٌي اص دي گضنىٍ صنش الضامي است:
 ً يٍ ًبسًىبن ي ًبسگشان سسميد ريمبويد هشاسداد شبؿل ي ثبصواستٍ دس (تاٌيال سبصمبن) -سبًىبن مح ٍ ).....
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تبصره  -1احشاص ششانػ ػعًنت َش متوبظي ثؼُذٌ َيئت مهذنشٌ اسهت ي َيوگًوهٍ تجؼهيط نهب محهذيدنتي ثهشا
ػعًنت ياجذنه ششانػ وجبنذ يجًد داشتٍ ثبشذ مگش ثٍ سجت ػذم ًلبنت امٌبوب ي ظشكيت تؼبيوي َيئت مذنشٌ مٌ ق
است دس مًاسد ًٍ متوبظيبن كبهذ َشني اص ششانػ مزًًس ثبشىذددسخًاست ػعًنت آوُب سا سدًىذ.
تبصره  -2احشاص ششانػ دايؼ جبن ػعًنت هجل اص اوتخبة ايليه َيأ مذنشٌ ثشػُذٌ َيأ مؤسس تؼبيوي ميثبشذ
هبده  -13مسئًليت مبلي اػعبء دس تؼبيوي محذيد ثٍ ميضان سُم آوبن مي ثبشذ مگش آوٌٍ دس هشاسداد تشتيهت دنگهش
ششغ شذٌ ثبشذ.
تبصره -مسئًليت دستگبَُب ػمًمي تأميه ًىىذٌ سشمبنٍ تؼبيوي(مًظًع مبدٌ 17هبوًن) ثٍ ميضان سشمبنٍ متؼ ن ثٍ
آوبن مي ثبشذمگش دس هشاسداد تشتيت دنگش ششغ شذٌ ثبشذ.
هبده  ً - 14يٍ اػعبء مٌ لىذ ثٍ يظبنق ي مسئًليتُبني ًٍ دس حذيد هًاويه ي موشسا تؼُذ ًشدٌاوذ ػملًىىذ.
هبده  -15تؼبيوي مي تًاوذ تًسػ َيئت مذنشٌ ؼ ت خًد سا اص ػعً ثب اخؽبس ًتجي مؽبلجٍ ومبنذ ي دسصهًس يصهًل
واذن ؼ ت ي سپش شذن  30سيص اص تبسنخ اخؽبسوبمٍداصًل مؽبلجب ي اص تؼبيوي ي دسصًس ػذم تٌبكً اص ثُب سُبم
ي ثشداشت ًىذ ي َشگبٌ مجبلؾ مزًًس ًلبنت وٌىذ تؼبيوي ثشا يصًل ثبهي مبوذٌ ؼ ت خًد ثٍ ثذٌَبس مشاجؼٍ خًاَهذ
ًشد.
هبده  - 16خشيج ػعً اص تؼبيويد اختيبس است ي ومي تًان آن سا مىغ ًشد.
تبصره -دسصًستيٌٍ خشيج اختيبس ػعً مًجت ظشس ثشا تؼبيوي ثبشذ ي م ضم ثٍ ججشان است.
(دسصًستيٌٍ تؼبيوي اص وًع تًليذ ثبشذ تجصشٌ رنل ويض ثبنذ اظبكٍ شًد).

تبصره  -2دس تؼبيويُب تًليذ َيئت مذنشٌ مًظق است هجالً اػعب متخصص تؼبيوي سا شىبسبني يمشاتت سا ثٍ آوُب
اػالم ومبنذ .دس انىصًس انىگًوٍ اػعبء حذاهل  6مبٌ هجل اص استؼلبء اص ػعًنت ثبنذ مشاتت سا ًتجهبً ثهٍ َيئهت مهذنشٌ
اؼالع دَىذ.
هبده  -17دس مًاسد صنش ػعً اص تؼبيوي اخشاج مي شًد:
مٌتهًة

 -1اص دست دادن َشني اص ششانػ ػمًمي نب اختصبصي ػعًنت موشس دسانه اسبسىبمٍدثٍ استىبد گضاس
مشاجغ رنشثػ.
 -2ػذم سػبنت موشسا اسبسىبمٍ يسبنش تؼُذا هبوًوي رس اص دياخؽبسًتجي تًسػ َيئت مذنشٌ ثٍ كبص ٍ  15سيص
ي گزشته  15سيص اص تبسنخ اخؽبس ديم.
 -3استٌبة اػمبلي ًٍ مًجت صنبن مبد شًد ي ي وتًاوذ ظشف مذ نٌسبل آن سا ججشان ومبنذ نب اوجبم اػمبلي
ًٍ ثٍ حي يت ي اػتجبس تؼبيوي لؽمٍ ياسد ًىذ ي نب ثب تؼبيوي سهبثتي وبسبلم ومبنذ.
تبصره -تاخيص مًاسد كًم ثىب ثٍ رياىُبد َشني اص َيئت مذنشٌ نب ثبصسسبن ي تصًنت مجمغ ػمًمي ػبد خًاَذ
ثًد.
هاابده  -18دسصههًس لـههً ػعههًنت ثههٍ سههجت كههً د اسههتؼلبد اوحههالل ي اخههشاجد اسص

سههُبم ػعههً ثشاسههب

 ........................................محبسجٍ ي رس اص مىظًس ومًدن سبنشحوًم ي مؽبلجب ي د ثٍ دنًن تؼبيوي تجهذنل مياهًد ي
رس اص ًسشثذَي ي ثٍ تؼبيوي د ثٍ اي نب يسثٍ ا
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(دس جب خبلي مي تًان اص َشني اص سيشُب هيمت سيصد اسص
مجمًع اسص

اسمي ي اوذيختٍَب توسيم ثش سُبم ي نب َش سي

اسميد ميهبوگيه اسص

سيص ي اسص

دكتهش د اسص

ينهشٌ شهبمل

مىبست دنگش استلبدٌ ًشد).

تبصره -دسصًستيٌٍ يسثٍ توبظب ومبنذ ًٍ سُم ػعً متًكي اص ػيه امًال تؼبيوي رشداخت شًد ي تشاظي نهب مصهبلحٍ
ممٌه وجبشذد چىبووٍ ػي ه د هبثل ياگزاس ثًدٌ ي ثٍ تاخيص َيئت مذنشٌ مًجت اخالل ي ظهشس كهبحش ثهٍ اػعهب ي
تؼبيوي وگشدد آن هسمت اص امًال تس يم يسثٍ مي شًد.
هبده  -19دسصًس كً ػعًد يسثٍ ي ًٍ ياجذششانػ ػعًنت ثبسػبنت تجصشٌ مبدٌ 12انه اسبسىبمٍ ثبشىذد ػعهً
تؼبيوي شىبختٍ ميشًوذ يدسصًس تؼذد ثبنستي مبثٍالتلبي اكضانش سُم وبشي اص تؼذد خًد ساثٍ تؼبيوي ثپشداصوذ؛ امب اگش
ًتجبً اػالم ومبنىذ ًٍ مبنل ثٍ ػعًنت دس تؼبيوي ويستىذ ي نب َيوٌذام ياجذششانػ وجبشىذد ػعًنت لـً ميگشدد.
تبصره -اگش تؼذاد يسثٍ ثيش اص ظشكيت تؼبيوي ثبشذد ني نب چىذ ولش ثٍ تؼذاد مًسد ويبص تؼبيوي ثب تًاكن سبنش يساث ي ثٍ
تاخيص َيئت مذنشٌ ػعً تؼبيوي شىبختٍ مي شًوذ.
فصل سوم -اركبى تعبوني
هبده  -21اسًبن تؼبيوي ػجبستست اص :
 -1مجمغ ػمًمي

َ-2يئت مذنشٌ

 -3ثبصس /ثبصسسبن.

 هجوع عووهي:هبده  -21مجبمغ ػمًمي تؼبيوي ثٍ دي صًس مجمغ ػمًمي ػبد ي مجمغ ػمًمي كًمالؼبدٌ تاهٌيل مهيگهشدد.
چگًوگي تاٌيل مجمغ ػمًمي ي سبنش موشسا مشثًؼٍ مؽبثن آنيه وبمٍ تاٌيل مجمغ ػمًمي مًظًع تجصشٌ  3مبدٌ
 33هبوًن ثخش تؼبيوي خًاَذ ثًد.
تبصره -دػً اص مجبمغ ػمًمي ي اػالم تصميمب ثٍ اػعب اص ؼشنن  ......................................................... ....صًس
مي گيشد.
(نٌي اص سي

َب اوتابس آگُي دس سيصوبمٍ َب ً يشاالوتابسد رست سلبسشي ثٍ آخشنه اهبمتگبٌ ههبوًوي اػهالم شهذٌ ػعهً ثهٍ
َب هبثل اثجب سا اوتخبة ومبنيذ).

تؼبيوي نب دنگش سي

 هيئت هذيره:هبده  -22اداسٌ امًس تؼبيوي ؼجن اسبسىبمٍ ثش ػُذٌ َيأ مذنشٌ مشًت اص  ..........ولش ػعً اص ي ي  ............ولش ػعً
ػ ي الجذل است ًٍ اص ثيه اػعبء ثشا مذ سٍ سبل اوتخبة مي شًوذ .اوتخبة اػعب اص ي ي ػ هي الجهذل دس نهي
وًثت ثٍ ػمل مي آنذ ي داسوذگبن اً شنت وسجي آساء ثؼذ اص اػعب اص ي ثٍ تشتيت اػعب ػ هي الجهذل محسهًة مهي
شًوذ .اوتخبة اػعب َيب مذنشٌ ثشا ثيش اص دي ديسٌ متًالي ثب اوتخبة حذاهل دي سهًم اػعهب حبظهش دس مجمهغ
ػمًمي ثالمبوغ است.
(تؼذاد اػعب اص ي َيأ مذنشٌ  7 / 5 / 3ولش ي تؼذاد اػعب ػ يالجذل َيب مذنشٌ  4 / 3 / 2ولش خًاَذ ثًد).

تبصره َ -1يأ مذنشٌ دس ايليه ج سٍ اص ميبن خًد ني ولش سا ثؼىًان سئيس َيأ مذنشٌ نهي ولهش سا ثؼىهًان وبئهت
سئيس ي  2 / 1ولش سا ثؼىًان مىاي اوتخبة ميًىذ.
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تبصره -2دس صًس استؼلبءد كً د ممىًػيت هبوًوي ي نب ؿيجت ؿيش مًجٍ مٌشس َش ني اص اػعب اص ي َيب مذنشٌ
نٌي اص اػعب ػ ي الجذل ثٍ تشتيت آساء ثياتش ثشا ثويٍ مذ موشس جبوايه ي دس َيأ مذنشٌ مي شًد .ؿيجهت ؿيهش
مًجٍ مٌشس ثٍ مًاسد اؼالم ميشًد ًٍ ػعًد ػ يشؿم اسسبل دػً وبمٍد ثذين ػزس مًجهٍ حهذاهل دس چُهبس ج سهٍ
متًالي ي نب َات ج سٍ ؿيش متًالي ؼي نٌسبل دس ج سب َيأ مذنشٌ حبظش واًد.
تبصره -3اػعب َيأ مذنشٌ مي تًاوىذ ثب تصًنت مجمغ ػمًمي حوًم ي مضانب دسنبكت ومبنىذ .دس صًستي ًٍ ػعً
َيأ مذنشٌ اص محل دنگش حوًم مي گيشد دس تؼبيوي مشثًغ صشكبً حن ج سٍ ي ربدا
حذاً ش حوًم ي مضانب َي أ مذنشٌ ي ربدا

دسنبكت مهي ًىهذ  .حهذاهل ي

آوبن ي مًاسد است ىبء ثٍ مًجت دستًس الؼمل مًسد تصًنت مجمغ ػمهًمي

تؼبيوي است.

تبصره  -4دس مًاسدنٌٍ َيأ مذنشٌ اص اً شنت موشس خبسج شًدد دس كبصه ٍ مهذ الصم ثهشا اوتخهبة ي
تٌميل اػعب َيأ مذنشٌد ثٍ يصاس تؼبين ًبس ي سكبٌ اجتمبػي اختيبس دادٌ ميشًد ًٍ ثهٍ مىظهًس اداسٌ
امًس جبس تؼبيويد ثشا جبوايىي اشخبصي ًٍ ثٍ نٌي اص دالنل كًم دس ج سب َيهأ مهذنشٌ شهشًت
وميًىىذ اص ميبن اػعب تؼبيوي تؼذاد الصم سا ثٍ ؼًس مًهت ي حذاً ش ثشا مذ رىج مبٌ مىصًة ومبنذ.
تبصره  -5دسصًس استؼلب دستٍ جمؼي َيب مذنشٌ ي هجًلي آن تًسػ مجمغ ػمًمي كًم الؼبدٌ تؼهبيويد مجمهغ
ػمًمي ػبد ثىب ثٍ دػً َيب مذنشٌ مستؼلي ي نب يصاس تؼبيند ًبس ي سكبٌ اجتمبػي ي دس صًس ػضل اػعب َيهب
مذنشٌد مجمغ ػمًمي ػبد ثىب ثٍ دػً ثبصس

هبوًوي تؼبيوي نب يصاس تؼبيند ًبس ي سكبٌ اجتمبػي ثشا اوتخبة َيب

مذنشٌ جذنذ تاٌيل مي شًد.
هبده  - 23رس اص اووعب مذ مأمًسنت َيئت مذنشٌ دس صًستي ًٍ َيأ مذنشٌ جذنذ اوتخبة واهذٌ ثبشهذ َيئهت
مذنشٌ مًجًد تب اوتخبة ي هجًلي َيئت مذنشٌ جذنذ ًمبًبن ثٍ يظبنق خًد دس تؼبيوي ادامٍ دادٌ ي مسهئًليت اداسٌ امهًس
تؼبيوي سا ثش ػُذٌ خًاَذ داشت.
هبده َ –24يأ مذنشٌ مٌ ق است ثالكبص ٍ ثؼذ اص اوتخبةد ثشا اداسٌ امهًس ي اجهشا تصهميمب مجمهغ ػمهًمي ي
َيأ مذنشٌ كشد ياجذ ششانؽي سا اص ثيه اػعب تؼبيوي ي نب خبسج اص آن ثشا مذ سٍ سبل ثهٍ ػىهًان مهذنش ػبمهل
اوتخبة ًىذ .وصت ي ػضل ي هجًل استؼلب مذنش ػبمل ي وظبس ثش ػم ٌشد ي تؼييه حذيد اختيهبسا د يظهبنق ي ميهضان
حوًم ي مضانب ي ثش ػُذٌ َيأ مذنشٌ مي ثبشذ ي اوتخبة مجذد مذنش ػبمل ثالمبوغ است.
هبده  –25ج سب َيئت مذنشٌ َش دي َلتٍ نٌجبس دس مًػذ ي محل مؼيىي ًٍ هجالً ثٍ تصًنت َيئت مذنشٌ سسهيذٌ ثهب
حعًس ثيش اص وصق اػعب اص ي َيئت مذنشٌ تاٌيل ي سسميت مينبثذ ي ثهشا اتخهبر تصهميم سا اً شنهت اػعهب
حبظش دس ج سٍ ظشيس است .تصميمب َيئت مذنشٌ دس دكتش ثٍ وبم دكتش صًستج سب َيئت مذنشٌ ثجت ميگشدد ي
ثبمعب اػعب حبظش دس ج سٍ ميسسذ.
تبصره– ج سٍ كًم الؼبدٌ َيئت مذنشٌ ثب دػً ًتجي سئيس نب وبئت سئيس َيئت مذنشٌ نب مذنشػبمل ي دس صًس ػذم
دػً ًتجي آوبن ثب دػً ًتجي اً شنت اػعب َيئت مذنشٌ تاٌيل ميگشدد.
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هبده َ –26يئت مذنشٌ جض دس مًاسد ًٍ ثٍ مًجت اسبسىبمٍ اتخبر تصميم دسثبسٌ آوُب دس صالحيت مجهبمغ ػمهًمي
هشاس دادٌ شذٌد دس سبنش مًاسد ي ثشا تحون اَذافد مًظًع ي ػم يب تؼهبيوي ثهب سػبنهت ههًاويه ي موهشسا جهبس ي
اسبسىبمٍ ي مصًثب مجبمغ ػمًمي ي سػبنت صشكٍ ي صالق تؼبيوي ي اػعب داسا اختيبسا الصم جُت اداسٌ امًس تؼبيوي
ثًدٌ ي مىجم ٍ ػُذٌداس اوجبم يظبنق رنل است:
 .1دػً مجمغ ػمًمي ػبد ي كًمالؼبدٌ
 .2اجشا اسبسىبمٍ ي تصميمب مجبمغ ػمًمي ي سبنش موشسا مشثًغ.
 .3وصت ي ػضل ي هجًل ي استؼلب مذنشػبمل ي وظبس ثش ػم يب ي ي تؼييه حذيد يظبنق ي اختيبسا ي .
 .4هجًل دسخًاست ػعًنت ي اخز تصميم وسجت ثٍ اوتوبل سُبم اػعب ثٍ نٌذنگش ي دسنبكت اسهتؼلب َشنهي اص
اػعب َيئت مذنشٌ.
 .5وظبس ثش مخبسج جبس ششًت ي سسيذگي ثٍ حسبثُب ي اسائٍ ثٍ ثبصس  /ثبصسسبن ي تس يم ثهٍ مًههغ گهضاس
مبلي ي يتشاصوبمٍ ثٍ مجمغ ػمًمي.
 .6تُيٍ ي تىظيم ؼشحُب ي ثشوبمٍَب ي ثًدجٍ ي سبنش رياىُبدا ي اسائٍ ثٍ مجمغ ػمًمي جُت اتخبر تصميم.
 .7تُيٍ ي تىظيم آنيه وبمٍ َب ي دستًسالؼمل َب داخ ي تؼبيوي يتوذنم آن ثٍ مجمغ ػمًمي ثشا تصًنت.
 .8رياىُبد دستًسالؼمل تؼييه حوًم ي مضانب د حن ج سٍ ي ربدا اػعب َيب مذنشٌ ثٍ مجمغ ػمًمي.
 .9تؼييه ومبنىذٌ نب يًيل دس دادگبَُب ي مشاجغ هبوًوي ي سبنش سبصمبوُب ثب حن تًًيل ؿيش.
 .10تؼييه ومبنىذٌ اص ثيه اػعب تؼبيوي ثشا حعًس دس ج سب مجمغ ػمًمي ششًتُب ي اتحبدنٍَبني ًٍ تؼبيوي
دس آوُب مابسًت داسد.
 .11تؼييه ي مؼشكي صبحجبن امعب مجبص (ني نب دي ولش اص اػعب َيئت مذنشٌ ثٍ اتلبم مذنشػبمل) ثشا هشاسدادَب ي
اسىبد تؼُذآيس تؼبيوي.
 .12اوجبم سبنش يظبنق ي تٌبليلي ًٍ ثٍ مًجت انه اسبسىبمٍ مستويمبً ي نب ثٍ اػتجبس تصذ اداسٌ امهًس تؼهبيوي ثهش
ػُذٌ َيئت مذنشٌ گزاسدٌ شذٌ است.
هبده َ –27يئت مذنشٌ ومبنىذٌ هبوًوي تؼبيوي است ي ميتًاوذ مستويمبً ي نب ثب يًبلت ثب حن تًًيلد انه ومبنىذگي سا دس
دادگبَُب ي مشاجغ هبوًوي د ي سبنش سبصمبوُب اػمبل ًىذ .مسئًليت َيئت مذنشٌ دس موبثل تؼبيوي مسئًليت يًيل دس موبثل
مًًل است.
هبده  –28مؼبمال تؼبيوي ثب َش ني اص اػعب َيئت مذنشٌد مذنشػبملد ثبصس  /ثبصسسبن تبثغ آئيهوبمٍا خًاَذ ثهًد
ًٍ دس چبسچًة دستًسالؼمل يصاس تؼبيند ًبس ي سكبٌ اجتمبػي ثٍ تصًنت مجمغ ػمًمي ػبد تؼبيوي ميشسذ.
هبده َ –29يئت مذنشٌ يظبئق خًد سا ثٍ صًس جمؼي اوجبم ميذَذ ي َيچ ني اص اػعب َيئت مهذنشٌ حهن وهذاسد اص
اختيبسا َيب د مىلشداً استلبدٌ ًىذ مگش دس مًاسد خبص ًٍ يًبلت نب ومبنىذگي ًتجي اص ؼشف َيئت مذنشٌ داشتٍ ثبشذ.
َيئت مذنشٌ ميتًاوذ هسمتي اص اختيبسا خًد سا ثب اً شنت سٍ چُبسم آساء ثٍ مذنشػبمل تلًنط ًىذ.
هبده –31تحًنل ي تحًل ي اوتوبل مسئًليت اص َيئت مذنشٌ سبثن ثٍ َيئت مذنشٌ ثؼذ ثبنذ ثالكبصه ٍ ثؼهذ اص تهبسنخ
هجًلي سمت َيئت مذنشٌ ي تبئيذ صحت اوتخبثب تًسػ يصاس تؼبيند ًبس ي سكبٌ اجتمبػي صًس گيشد ي ً يٍ ايسام ي
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اسىبد يدكبتش ي حسبثُب ي مًجًد َب تؼبيوي ثٍ َيئت مذنشٌ جذنذ تحًنل ي رس اص ثجت تـييشا دس اداسٌ ثجت ششًتُب
تشتيت مؼشكي امعبَب مجبص دادٌ شًد.
تبصره -ششيع تصذ ماشيغ ثٍ انه است ًٍ (دس صًس ػذم كً نب هجًل استؼلب نب ثشًىبس َيئت مهذنشٌ هج هي)
مذ مبمًسنت آوُب خبتمٍ نبكتٍ ثبشذ .ثؼذ اص هبوًوي شذن ششيع تصذ د تب صمبويٌٍ تشتيت مؼشكي امعهبَب مجهبص دادٌ
واذٌ َيئت مذنشٌ جذنذ مي تًاوذ اختيبسا محذيد سا ثٍ َيئت مذنشٌ هج ي تلًنط ًىذ ي دس َش حبل َش اهذام ثبنذ ثهب
تصميم َيئت مذنشٌ جذنذ ثبشذ.
هبده  – 31مشاتت وول ي اوتوبل ثبنذ دس صًستمج سي مىؼٌس ي ثٍ امعب اً شنهت اػعهب َيئهت مهذنشٌ سهبثن ي
اػعب َيئت مذنشٌ جذنذ ي ثبصس  /ثبصسسبن تؼبيوي ثشسذ .صًستمج س مزًًس ثبنذ جضي اسىبد ششًت وگُذاس شًد.
تبصره– دس صًستيٌٍ اػعب َيئت مذنشٌ هج ي اهذام ثٍ تحًنل وىمبنىذ ثٍ ػىًان متصشف ؿيشمجهبص دس امهًال ؿيهش ي
خيبوت دس امبوت تحت تؼويت هشاس ميگيشوذ.
هبده  –32استؼلب َش ني اص اػعب َيئت مذنشٌ تب تؼييه ػعً جذنذ ي هجًلي سمت آن ساكغ مسهئًليت وسهجت ثهٍ
يظبنق وخًاَذ ثًد.
هبده َ – 33يچ ني اص اػعب َيئت مذنشٌد ثبصس  /ثبصسسبن ي مذنشػبمل تؼبيوي وميتًاوذ سمت ثبصسسي نب مذنشنت
ػبمل ي نب ػعًنت َيئت مذنشٌ ششًت تؼبيوي دنگش سا ثب مًظًع ي كؼبليت مابثٍ هجًل ًىذ.
هبده  –34وخستيه َيئت مذنشٌ تؼبيوي مًظق است ظشف نٌمبٌ اص تبسنخ ج سٍ مجمهغ ػمهًمي ػهبد ثهشا ثجهت
تؼبيوي دس مشاجغ رنصالحيت اهذام ًىذ.
هبده  –35اػعب َيأ مذنشٌ د مذنش ػبمل ي ثبصسسبن تؼبيوي ثبنذ ياجذ ششانػ صنش ثبشىذ :
الف -شرايظ عووهي
 .1انمبن ي تؼُذ ثٍ اسالم (دس تؼبيويُب متاٌل اص اه يتُب دنىي شىبختٍ شذٌ دس هبوًن اسبسيد ششغ يثبههت ي
امبوت)
 .2وذاشته مىغ هبوًوي ي محجًس وجًدن.
 .3ػذم ػعًنت دس گشيَُب محبسة ي ػذم استٌبة جشائم ػ يٍ امىيت ًاًس ي ػذم محًٌميت ثٍ جؼل اسىبد.
 .4ػذم سبثوٍ محًٌميت ثٍ استابءد اختال د ًالَجشداس د خيبوت دس امبوتد تذليسد تصشف ؿيشهبوًوي دس امهًال
ديلتي ي يسشٌستگي ثٍ توصيش.
ة -ششانػ اختصبصي
اػعب َيأ مذنشٌد مذنش ػبمل ي ثبصسسبن تؼبيوي ػاليٌ ثش ششانػ ػمًمي كًم ثبنستي داسا ششانػ اخصبصهي صنهش
ثبشىذ:
 .1داسا ثًدن اؼالػب نب تجشثٍ الصم ثشا اوجبم يظبنق محًلٍ
 .2داسا ثًدن حذاهل  3سبل تجشثٍ مًثش ي نب تحصيال داواگبَي مشتجػ ثشا اً شنهت اػعهب َيهأ
يمذنشػبمل
......................................................................................... .3
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مهذنشٌ

– ببزرسي
هبده  –36مجمغ ػمًمي ػبد  .......اص اشخبص حويوي نب حوًهي سا ثشا مذ ني سبل مهبلي ثهٍ ػىهًان ثهبصس /
ثبصسسبن اوتخبة ميٌىذ .اوتخبة مجذد آوبن ثالمبوغ است.

(تؼذاد ثبصسسبن ػذد كشد ثبشذ م الً ني نب سٍ ولش)

تبصره –1دس صًس كً نب ممىًػيت هبوًوي ي نب استؼلب ثبصس  /ثبصسسبن اص يد َيئت مذنشٌ مٌ ق است ظشف دٌ
سيص ثبصس  /ثبصسسبن ػ يالجذل سا ثٍ تشتيت آساء ثياتش ثشا ثويٍ مذ دػً
تبصره –2حنالضحمٍ ي ربدا

ومبنذ .

ثبصسسبن ثب تصًنت مجمغ ػمًمي تؼييه ميگشدد.

تبصره –3تب صمبوي ًٍ ثبصس  /ثبصسسبن جذنذ اوتخبة ي هجًلي سمت وٌشدٌاوذ ثبصس  /ثبصسسبن هج ي ًمبًبن مسئًليت
ثبصسسي سا ثٍ ػُذٌ داسوذ.
هبده  –37يظبنق ثبصسسبن تؼبيوي ثٍ ششق صنش است:
 وظبس مستمش ثش اوؽجبم وحًٌ اداسٌ امًس تؼبيوي ي ػم يب ي مؼبمال اوجبم شذٌ ثب اسبسىبمٍ ي هًاويه ي موهشساي دستًسالؼم ُب مشثًؼٍ .
سسيذگي ثٍ حسبثُبد دكبتشد اسىبد – صًستُب مبلي اص هجيل تشاصوبمٍ ي حسبثُب ػم ٌشد ي سهًد ي صنهبند ثًدجهٍرياىُبد ي گضاسشب َيئت مذنشٌد مجمغ ػمًميد شخصبً ي نب دس صًس لضيم ثب استلبدٌ اص ًبسشىب ًٍ دس انهه
صًس رشداخت َضنىٍ ًبسشىب ثب تصًنت مجمغ ػمًمي ثش ػُذٌ تؼبيوي خًاَذ ثًد.
سسيذگي ثٍ شٌبنب اػعبء ي اسائٍ گضاس ثٍ مجمغ ػمًمي ي مشاجغ رنشثػ.تزًش ًتجي تخ لب مًجًد دس وحًٌ اداسٌ امًس تؼبيوي ثٍ َيئت مذنشٌ ي مذنشػبمل ي توبظب سكغ ووص.وظبس ثش اوجبم حسبثشسي ي سسيذگي ثٍ گضاسشُب حسبثشسي ي گضاس وتيجٍ سسيذگي ثٍ مجمغ ػمًمي تؼبيويي مشاجغ رنشثػ.
تبصره –1ثبصس مًظق است  /ثبصسسبن مًظلىذ  /گضاس جبمؼي ساجغ ثٍ يظؼيت تؼبيوي ثٍ مجمغ ػمهًمي ػهبد
سبليبوٍ تس يم ًىذ .گضاس

ثبنذ الاهل  10سيص هجل اص تاٌيل مجمغ ػمًمي ػبد سبليبوٍ جُت مشاجؼٍ صبحجبن

ثبصس

سُبم دس مشًض تؼبيوي آمبدٌ ثبشذ .دس صًستيٌٍ تؼبيوي ثبصسسبن متؼذد داشتٍ ثبشذ َشني ميتًاوذ ثٍ تىُبني يظبنق خًد
سا اوجبم دَذ .ليٌه ً يٍ ثبصسسبن ثبنذ گضاس
اختالف ثب رًش دليل دس گضاس

ياحذ تُيٍ ًىىذ .دس صًس يجًد اخهتالف وظهش ثهيه ثبصسسهبند مهًاسد

رًش خًاَذ شذ.

تبصره –2ثبصس  /ثبصسسبن حن دخبلت مستويم دس اداسٌ امًس تؼبيوي سا وذاشتٍ يلي ميتًاوذ /ميتًاوىذ ثذين حهن سا
دس ج سب َيئت مذنشٌ ششًت ًىذً /ىىذ ي وظشا خًد سا وسجت ثٍ مسبئل جبس تؼبيوي اظُبس وظش داسد /داسوذ.
هبده  –38دس صًستيٌٍ َشني اص ثبصسسبن تاخيص دَذ ًٍ َيئت مذنشٌ ي نهب مهذنشػبمل دس اوجهبم يظهبنق محًلهٍ
مشتٌت تخ لي شذٌ ي ثٍ تزًشا تشتيت اثش ومي دَىذد مٌ ق است اص َيئت مذنشٌ توبظهب ثشگهضاس مجمهغ ػمهًمي
كًمالؼبدٌ ثشا سسيذگي ثٍ گضاس

خًد سا ثىمبنذ.

هبده  –39ثبصس  /ثبصسسبن وسجت ثٍ تخ لبتي ًٍ دس اوجبم يظبنق خًد مشتٌت مياًد ؼجن هًاػذ ػمًمي مشثًغ ثهٍ
مسئًليت مذوي مسئًل است.
فصل چهبرم  :هقررات هبلي
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هبده  –41اثتذا سبل مبلي تؼبيوي ايل  .........مبٌ ي اوتُب آن آخش  ..........مبٌ َمهبن سهبل /سهبل ثؼهذ خًاَهذ ثهًد
ثبست ىب سبل ايل تبسيس ًٍ اص تبسنخ تاٌيل تب ربنبن  ..........مبٌ است.
هبده َ –41يئت مذنشٌ مًظق است وسخٍا اص گضاس

َبد صًس َب مبلي ربنبن ديسٌ اص هجيل تشاصوبمٍ ي حسبثُب

ػم ٌشد ي سًد ي صنبن د رياىُبد وحًٌ توسيم سًد خبلص ي ثًدجٍ رياىُبد سبل ثؼذ سا رس اص آمبدٌ شذن حذاً ش تهب
 30سيص هجل اص تبسنخ تاٌيل ج سٍ مجمغ ػمًمي ػبد سبالوٍ ثشا سسيذگي ثٍ ثبصس  /ثبصسسبن تس يم ومًدٌ ي ػاليٌ
ثش آن َش سٍ مبٌ نٌجبس تشاص آصمبناي حسبة َب تؼبيوي سا َمشاٌ ثب تجضنٍ ي تح يل كؼبليت سٍ مبٍَ تؼبيوي تُيٍ ي دس
اختيبس ثبصس /ثبصسسبن هشاس دَذ ي وسخٍ اص آن سا ويض ثٍ يصاس تؼبيند ًبس ي سكبٌ اجتمبػي اسسبل ومبنذ.
هبده َ –42شني اص اػعب دس صًس مابَذٌ ووص نب تخ ق دس اداسٌ امًس تؼبيوي ميتًاوذ گضاس

ي نب شٌبنب خًد سا

ثٍ ثبصس  /ثبصسسبن اػالم ومبنذ ي دس صًس ػذم اخز وتيجٍ ي ثبهي ثهًدن ثهش شهٌبنتد ثهب يصاس تؼهبيند ًهبس ي سكهبٌ
اجتمبػي مٌبتجٍ ًىذَ .يئت مذنشٌ مٌ ق ثٍ اجشا وظش يصاس تؼبيند ًبس ي سكبٌ اجتمبػي مضثًس ًهٍ ثهٍ ؼهًس ًتجهي ي
سسمي اثالؽ مياًد خًاَذ ثًد.
مذنشان تؼبيوي مًظلىذ ثب ًبسشىبسبند حسبثش

نب حسبثشسبن مىتخهت يصاس تؼهبيند ًهبس ي سكهبٌ اجتمهبػي َمٌهبس

ثىمبنىذ ي ً يٍ اسىبد ي مذاسى مًسد ويبص سا دس اختيبسشبن هشاس دَىذ.
هبده  –43دس تُيٍ ي تىظيم اسىبد حسبثذاس ي دكبتش هبوًوي ي صهًستُب مهبليد سػبنهت اصهًل ي مهًاصنهد سيشهُب
متذايل ي هبثل هجًل ي هًاويه ي موشسا جبس الضامي است.
هبده َ -44ذانب ي ًمٌُب ثالػًض دس صًستي ًٍ اص ؼشف اػؽبء ًىىذٌ ثشا مصشف خبصي تؼييه واذٌ ثبشذ اگهش
ووذ ثبشذ ثحسبة دسآمذ ي اگش ؿيش ووذ ثبشذ توًنم يثٍ حسبة دسآمذ مىظًس خًاَذ شذ.
هبده  -45اكتتبق َش وًع حسبة وضد ثبويَب ي سبنش مؤسسب اػتجبس د رس اص تصًنت َيأ مذنشٌ ثب امعبَب مجبص
مؼشكي شذٌ اص ؼشف َيأ مذنشٌ امٌبن رزنش خًاَذ ثًد.
هبده  - 46سًد خبلص تؼبيوي دس َش سبل مبلي ثٍ تشتيت صنش توسيم ميشًد:
-1اص حذاهل رىج دسصذ ثٍ ثبال ثب تصًنت مجمغ ػمًمي ػبد ثٍ ػىًان رخيشٌ هبوًوي مىظًس ميشًد.
-2حذاً ش رىج دسصذ اص سًد خبلص ثؼىًان اوذيختٍ احتيبؼي ثٍ رياىُبد َيئت مذنشٌ ي تصًنت مجمغ ػمًمي ػبد ثٍ
حسبة مشثًؼٍ مىظًس ميگشدد ي وحًٌ مصشف آن ثب تصًنت مجمغ ػمًمي ػبد است.
-3حذ اً ش  ........دسصذ اص سًد جُت ربدا ثٍ اػعبءد ًبسًىبند مذنشان ي ثبصسسبن ثٍ رياىُبد َيأ مذنشٌ ي تصهًنت
مجمغ ػمًمي ػبد تخصيص دادٌ ميشًد.
-4پس از يضع يجًٌ تاقيماودٌ 05درصد سًد خالص تٍ تىاسة سُام ي05درصد ديگر ترٍ ميزان خريدز خ
(مازندخبيگشتيخ) َ يک از اعضا تقسيم ميگ دد
تبصره -1رخيشٌ هبوًوي تب صمبوي ًٍ مج ؾ ًل رخيشٌ حبصل اص دسآمذَب مزًًس ثٍ ميضان ني چُبسم مؼهذل سهشمبنٍ
سٍ سبل اخيش تؼبيوي وشسيذٌ ثبشذ الضامي است.
تبصره -2تؼبيوي مي تًاوذ ثب تصًنت مجمغ ػمًمي ػبد تب حذاً ش ني ديم رخيشٌ هبوًوي سا جُت اكضانش سهشمبنٍ
خًد ثٍ ًبس ثشد .استلبدٌ مجذد اص ثبهيمبوذٌ آن جُت اكضانش سشمبنٍ مجبص ويست.
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تبصرهَ -3يئت مذنشٌ مي تًاوذ اص محل اوذيختٍ احتيبؼي ثب تصًنت مجمغ ػمًمي ػبد مج ـي سا ثشا اوجهبم امهًس
خيشنٍ ي ػبم المىلؼٍ تخصيص دَذ.
فصل پنجن  :هقررات هختلف
هبده َ -47ش ني اص دستگبٌَبد ششًتَب ي مًسسب مًظًع مبدٌ  17هبوًن ثخش تؼهبيوي ًهٍ ثهذين ػعهًنتد دس
تؼبيوي مابسًت نب سشمبنٍ گزاس ًشدٌ ثبشذ ميتًاوذ ومبنىذٌا ثشا وظبس ثش تؼهبيوي ي حعهًس دس ج سهب مجهبمغ
ػمًمي ي َيئت مذنشٌ ثٍ ػىًان وبظش داشتٍ ثبشذ.
هبده  -48اوحاللد ادؿبم نب تـييش مًاد اص اسبسىبمٍ تؼبيوي ًٍ مـبنش ششيغ ي هشاسدادَب مىؼوذ ثب مىبثغ تأميه ًىىذٌ
اػتجبس ي ًمي مبلي ي امٌبوب مخت ق ي سشمبنٍگزاس ي مابسًت ثبشذ مًًًل ثٍ مًاكوت مشاجغ مزًًس خًاَذ ثًد.
هبده  -49دس صًستيٌٍ مجمغ ػمًمي كًم الؼبدٌ تـييش ثؼعي اص مًاد اسبسىبمٍ سا تصًنت ًىذ دسصهًس تأئيهذ يصاس
تؼبيند ًبس ي سكبٌ اجتمبػي (اص جُت اوؽجبم ثب هبوًن ثخش تؼبيوي) مؼتجش خًاَذ ثًد.
مادهخ :05ش کت مًظف است َمًارٌ کاالَاي مًرد وياز اعضاء خًد در از مىاتع دست ايل ي اتحاديٍ م تًطٍ
در ش ايط مسايي تُيٍ ومايد .
مادهخ :05ف يش اعتثاري کاال تٍ اعضاء مطاتق آييه وامٍ اي خًاَد تًد کٍ تٍ پيشىُاد َيات مدي ٌ يتصًية
مجمع عمًمي رسيدٌ است .
مادهخ -05ش کت مًظف است آمار ي اطالعات در خًاستي سازمان متثًع اعضاءرا تُيٍ ي ارائٍ ومايد.

مادهخ :05تًقف فعاليت ي يا اوحالل اختياري ش کت مًکًل تٍ طي م احر قراوًوي ي تعيريه تف يرف وحرًٌ
تازپ داخت اوًاع سپ دٌ َاي ياعالم قث ي ي مفتًب تٍ يزارت تعاين ي کسة مًافقت دسرتگاٌ تُر ٌ تر دار آن
اوجام ميشًد.
ماده -05ت تيثات اوحالل ي يرشفستگي ش کت در چارچًب قرًاويه ي مقر رات يرترط ترٍ وحرًي اوجرام
ميشًد کٍ پ داخت سپ دٌَا ي است داد ک يٍ امًال ي مىاتع عمًمي ديلت ي تاوکَا در ايلًيت ق ار گي د.
هبده  ً -55يٍ امًالي ًٍ اص مىبثغ ػمًمي ديلتي ي ثبويَب دس اختيبس تؼبيوي هشاسگشكتٍ ثب اوحالل آن ثبنذ مستشد شًد.
هبده  -56ادؿبم ي اوحالل تؼبيوي آن تبثغ ظًاثػ موشس دس هبوًن ثخش تؼبيوي ي آئيه وبمٍَب اجشائي مشثًغ ميثبشذ.
هبده  -57دس صًس ثشيص اختالف ثيه تؼبيوي ي اػعب آن ي نب ثيه تؼهبيوي ي سهبنش شهشًتُب تؼهبيوي ثهب مًظهًع
كؼبليت مابثٍد نب ثيه تؼبيوي ي اتحبدنٍ مًظًع اختالف ثشا دايس ثٍ اتحبدنٍ ثهبالتش نهب اتهبم تؼهبين مشثهًغ اسجهبع
ميشًد ي دس صًس ثشيص اختالكب ثيه تؼبيوي ي سبنش تؼبيوي َبني ًٍ مًظهًع كؼبليهت آوُهب ماهبثٍ وجبشهذد نهب سهبنش
اشخبص حويوي ي حوًهي اتبم تؼبين مشثًغ مشجغ دايس خًاَذ ثًد.
انه اسبسىبمٍ دس  57مبدٌ ي  ...............تجصشٌ دس مجمغ ػمًمي  .....................مًسخٍ  .........................ثٍ تصًنت سسيذ ي
آووٍ دس آن ريشثيىي واذٌ تبثغ هبوًن ثخش تؼبيوي اهتصبد جمًُس اسالمي ي اصالحب ثؼذ آند هبوًن ششًتَب
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تؼبيوي (دس مًاسد ًٍ ثٍ هً خًد ثبهي است)د آنيه وبمٍَب ي دسهتًسالؼمل َهب ههبوًوي ي هشاسدادَهب مىؼوهذٌ ثهيه
ششًت ي اػعبء ي نب مؤسسب ؼشف هشاسداد ميثبشذ.
ٌیئت رئیسً مجمع:
رئيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييی :
وبييييييييييييييييييييييي رئييييييييييييييييييييييی :
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