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" باسمه تعالي "
حمـایت اص کاالی ایشاوـی

جناب آقاي دکتر صفري
شهردار محترم قـزوین
با سالم و احترام

تاصگشت تٍ الیحٍ پيشىُادی شماسٌ  10/1397/9918مًسخٍ  97/3/27دسخظًص تأسيس ساصمان
قطاس شُشی  ،مًضًع دس کميسيًن حمل ي وقل ي امًس صیشتىایی َمچىيه طحه ػلىی شًسای اسالمی
شُش قضيیه مًسخ  97/5/6مطشح ي پس اص تحث ي تشسسی مته مظًتٍ شماسٌ  75مشتمل تش مادٌ ياحذٌ
ي چُاس تثظشٌ اتالؽ می گشدد .
مادٌ ياحذٌ  :تش اساس تىذ  15مادٌ  80قاوًن تشكيالت  ،يظایف ي اوتخاتات شًساَای اسالمی کشًس ي
اوتخاب شُشداسان مظًب  1375/3/1تٍ شُشداسی قضيیه اجاصٌ دادٌ می شًد :
دسخظًص تأسيس ساصمان قطاسشُشی قضيیه ي حًمٍ ي تٍ مىظًس مذیشیت امًس سیلی ي تكاسگيشی
ساص ي کاسَای مىاسة تشای تًسؼٍ صیشساخت َای حمل ي وقل ػمًمی  ،استقاء ي اسائٍ خذمات ي تسُيالت
مىاسثت تٍ شُشيوذان دس قالة ساصمان تخظظی  ،تشاتش اساسىامٍ پيًست ممًُس تٍ مُش شًسای اسالمی
شُش قضيیه اقذام ومایذ:
َضیىٍ مطالؼات ي تشسسی َای کاسشىاسی ضشيست یا ػذم ضشيست اجشای طشح قطاس شُشی دس
شُش قضيیه  ،تش ػُذٌ ششکت مشايس ي پيشىُاد دَىذٌ طشح می تاشذ .
پس اص مطالؼات ي تشسسی َای ايليٍ َ ،شگًوٍ َضیىٍ کشد ي ػمليات اجشایی پشيطٌ مزکًس مىًط
تٍ اخز مجًص اص شًسای اسالمی شُش قضيیه می تاشذ .
مظًتٍ مزکًس تشاتش مادٌ  90قاوًن تشكيالت  ،يظایف ي اوتخاتات شًساَای اسالمی کشًس
چىاوچٍ دس مذت صمان قاوًوی مًسد اػتشاع مشاجغ ریشتط قشاس وگشفت الصم االجشا خًاَذ تًد .
سػایت طشفٍ ي طالح شُشداسی دس اجشای مظًتٍ مزکًس تش ػُذٌ شخض شُشداس محتشم
قضيیه خًاَذ تًد%

حکمت اله داودي
رییس شوراي اسالمی شهر قزوین
سيوًشت :

 دفتش شًسااقذام کىىذٌ  :ػشتی

۱۳۹۷/۰۵/۰۸
۲۲/۱۳۹۷/۱۵۱۶

ثؼوِ تؼبلي

اساسنامه سازمان قطار شهری قسویه وحومه
فصل اول :كليات
هبدُ ً : 1بم ٍ ًَع ػبصهبى :
ػبصهبى هغبسؿْشي ؿْش هضٍیي ٍ حَهِ ًِ اص ایي ثِ ثؼذ دس ایي اػبػٌبهِ ػبصهبى ًبهيذُ هي ؿَد ٍ ثِ هَخت هبًَى
حوبیت اص ػبهبًِ ّبي سیلي ؿْشي ٍ حَهِ هلَة  ، 85 /5/22هبدُ  84هبًَى ؿْشداسي ٍ ثٌذپبًضدُ هبدُ  71هبًَى
تـٌيالت ٍ ،ظبیق ٍ اًتخبثبت ؿَساّبي اػالهي ًـَسٍاًتخبة ؿْشداساى هلَة  75/3/1تبػيغ ٍ ٍاثؼتِ ثِ
ؿْشداسي هضٍیي هي ثبؿذ ٍ داساي ؿخليت حوَهي ٍ اػتوالل هبلي ٍ اداسي اػت ٍ هغبثن هلبد ٍ هَاد ایي اػبػٌبهِ،
هبًَى ٍ آئيي ًبهِ هبلي ؿْشداسیْب ٍ ػبیش هَاًيي ٍ هوشسات ریشثظ اداسُ خَاّذ ؿذ
هبدُ  : 2هذت كؼبليت ػبصهبى ًبهحذٍد ٍ هشًضآى ؿْش هضٍیي اػت
هبدُ  : 3هَضَع كؼبليت ػبصهبى :هغبلؼِ ٍ تحوين ،عشاحي ،احذاث ،ثْشُ ثشداسي ،تَػؼِ ًوي ًٍيلي ػبهبًِ ّبي
حول ٍ ًول سیلي ؿْش ؿبهل تشاهَا ،هٌَسیل ،هتشٍ ٍ ػبهبًِ ّبي هـبثِ دس ؿْش هضٍیي ٍحَهِ آى هي ثبؿذ
هبدُ ٍ: 4ظبیق ٍاختيبسات ػبصهبى ثذیي هشاسهي ثبؿذ:
 -1-4اًدبم ّشًَع ػوليبت هغبلؼبتي ٍ ػبختوبًي ضشٍسي
 -2-4خشیذ ٍػبیل ٍهبؿيي آالت هَسدًيبص
 -3-4خشیذ ٍاخبسُ ٍتولي اساضي ٍاهالى ٍّوچٌيي پشداخت خؼبست ثِ هبلٌيي اهالى هَسد ًيبصثبسػبیت هَاًيي ٍهوشسات
-4-4دسیبكت ٍام ٍاػتجبس  ،عجن هَاًيي ٍ هوشسات هشثَط
 -5-4اًؼوبد ّشگًَِ هشاس داد ثش اػبع هوشسات آئيي ًبهِ ّبي هبلي ٍ هؼبهالتي ػبصهبى
 -6-4اًدبم ػبیشػوليبت هدبص اػن اصػوشاًي ،تدبسي ،ثبصسگبًي ٍاهتلبدي ًِ دسخْت ّذف كَم ضشٍست داؿتِ
ثبؿذ (داخلي ٍ خبسخي)
فصل دوم ۺ سرمایه سازمان
ماده : ۵ػشهبیِ ًوذي ػبصهبى هجلؾ 000/س000س 100سیبل اػت ًِ توبهي آى تَػظ ؿْشداسي هضٍیي تأهيي ٍ
پشداخت خَاّذ ؿذ ػشهبیِ ؿيشًوذي ػجبست اػت اص اهَال هٌوَل ٍ ؿيشهٌوَل اػن اص هبؿيي آالت ،صهيي ،ػبختوبى ،
هدتوغ ّبي ایؼتگبّي  ،تأػيؼبت ٍ ًِ .....هبثل اػتلبدُ هيجبؿذ ٍ اص عشف ؿْشداسي هضٍیي ثب سػبیت هوشسات ٍ آئيي
ًبهِ هبلي ؿْشداسیْب ٍ ثشاػبع اسصیبثي ًبسؿٌبع سػوي دادگؼتشي ًِ ثِ تأیيذ ؿَساي ػبصهبى هيشػذ ثب سػبیت ػبیش
هوشسات هَضَػِ ٍ دسكَست تلَیت ؿَساي اػالهي ؿْش هضٍیي دس اختيبس ػبصهبى هشاس خَاّذ گشكت ًل ػشهبیِ
هتؼلن ثِ ؿْشداسي هضٍیي ثَدُ ٍ هبثل اًتوبل ثِ ؿيش ًوي ثبؿذ
تجلشُ  1دس كَست اًحالل ػبصهبى ًليِ داسایي ّب اػن اص هٌوَل ٍ ؿيشهٌوَل ٍ هغبلجبت ٍ دیَى ٍ تؼْذات ثِ
ؿْشداسي هٌتول هيگشدد
تجلشُ  2اػضبي ؿَساي ػبصهبى ًوبیٌذگبى هبًًَي ػشهبیِ ؿْشداسي دس ػبصهبى ثَدُ ٍ ثْوشاُ اػضبء ّيأت هذیشُ ٍ هذیشػبهل دس
حذٍد ٍظبیق ٍ اختيبساتي ًِ دس ایي اػبػٌبهِ داسًذ ًؼجت ثِ ػشهبیِ ٍ اهَال ٍ داسایي ػبصهبى اهيي هحؼَة هي ؿًَذ
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ماده : ۶منابع درآمذ سازمان
ػبصهبى هي تَاًذ ػالٍُ ثش تأهيي اػتجبسات جاسي هَسد ًيبص اص عشف ؿْشداسي ثشا ي تأهيي ّضیٌِ ٍ توَیت ثٌيِ هبلي
خَد اص عشم صیش ثب سػبیت هوشسات هشثَعِ ًؼت دسآهذ ًٌذ
 1اًؼوبد هشاسدادّبي هشثَط ثِ عشاحي ٍ اخشاي پشٍطُ حول ٍ ًول ؿْشي ثب اػتلبدُ اص هحل اػتجبسات دٍلتي ًِ عجن
هبًَى هي ثبیؼتي كشف ثْجَد اهَس حول ٍ ًول ؿْشي گشدد
 2دسآهذ حبكل اص ٍاگزاسي اهٌبًبت تدبسي ،تجليـبتي هؼيشّب ٍ ایؼتگبُ ّب ٍ ػبختوبًْبٍتبػيؼبت خٌجي ثِ ثخؾ خلَكي
 3دسیبكت ّذایب ٍ اػبًبت ثب تلَیت هلبدین آى ثلَست هَسد ثِ هَسد تَػظ ؿَساي ػبصهبى ثب سػبیت هوشسات هشثَعِ
 4هـبسًت ثب ثبًٌْب ٍ هَػؼبت اػتجبسي هدبصداخلي ٍ خبسخي ثب سػبیت هوشسات هشثَعِ
 5ػبیش ًوٌْبي دٍلت ٍ ػبصهبى ؿْشداسیْب ٍ دّيبسیْبي ًـَس
 6ػبیش دسآهذّبي هبًًَي ػبصهبى
فصل سوم  :اركان سازمان
هبدُ : 7اسًبى ػبصهبى ػجبستٌذ اص:
الق ؿَساي ػبصهبى
ة ّيأت هذیشُ
ج هذیشػبهل
د ثبصسع
ماده : ۸تركيب شورای سازمان
ؿَساي ػبصهبى هتـٌل اص پٌح ( ً )5لش ثِ ؿشح صیش هي ثبؿذ
 1اػتبًذاس هضٍیي ثؼٌَاى سئيغ ؿَسا یب خبًـيي اػتبًذاس
 2ؿْشداس
 3سئيغ ؿَساي اػالهي ؿْش
 4سئيغ ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضي اػتبى
ً 5وبیٌذُ ٍصاست ًـَسثب تلَیت ؿَساي ػبصهبى
ماده : ۹ؿَساي ػبصهبى حذاهل ػبلي دٍ ثبس یٌي دس ثْوي هبُ ثشاي ثشسػي ٍ تلَیت ثشًبهِ ٍ ثَدخِ ػبل آیٌذُ
ٍدیگشي دس تيشهبُ ثشاي تلَیت تشاصًبهِ ٍ حؼبة ػَد ٍ صیبى ػبل هجل ثِ دػَت ؿَساي ػبصهبى تـٌيل هيگشدد
ماده ۱۰ۺ
خلؼبت ؿَساي ػبصهبى ثِ عَس كَم الؼبدُ ثٌب ثِ دػَت سئيغ ؿَسا یب سئيغ ّيأت هذیشُ ٍ یب ثٌب ثِ توبضبي هذیشػبهل
ٍ یب ثبصسع تـٌيل خَاّذ ؿذ ًِ دسكَست اخيش پغ اص اػالم توبضب ،دػَت ثشاي تـٌيل خلؼِ اص ػَي هذیشػبهل
یب یٌي اص اػضبء ّيأت هذیشُ كَست هيگشدد
ماده ۱۱ۺ
تـٌيل خلؼبت ثب دػَتٌبهِ ًتجي ًِ دس آى دػتَس خلؼِ ،صهبى ٍ هحل تـٌيل خلؼِ هيذ گشدیذُ ثبؿذ ثؼول هي آیذ
دػَتٌبهِ ثبیذ الاهل پبًضدُ سٍص هجل اص تبسیخ تـٌيل خلؼِ ثب هذاسى الصم ثشاي اػضبء ؿَسا كشػتبدُ ؿَد
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ماده ۱۲ۺ
خلؼبت ؿَساي ػبصهبى ثب حضَس دٍ ػَم اػضبي ؿَسا سػويت یبكتِ ٍ تلويوبت ؿَسا ثب سأي اًثشیت هغلن اػضب
حبضش دس خلؼِ ثِ تلَیت سػيذُ ٍ هبثل اخشا هي ثبؿذ دسكَست ػذم حلَل حذ ًلبة اػضب ثشاي سػويت خلؼِ
ؿَسا ،ثٌب ثِ دػَت هدذد دػَت ًٌٌذُ ،خلؼِ ؿَسا تدذیذ خَاّذ ؿذ صهبى تـٌيل خلؼِ هدذد حذاًثش ظشف
هذت یي هبُ اص تبسیخ خلؼِ ثذٍي ؿَسا خَاّذ ثَد خلؼِ هدذد ؿَسا ثب حضَس حذاهل ػِ ًلش اص اػضب ؿَسا
سػويت یبكتِ ٍ تلويوبت آى ثب سأي هَاكن ّش ػِ ػضَ هالى اخشا خَاّذ ثَد
ماده ۱۳ۺ
اػضبء ّيأت هذیشُ ٍ ثبصسع دس خلؼبت ؿَساي ػبصهبى حبضش خَاٌّذ ثَد ٍلي حن سأي ًذاسًذ
ماده ۱۴ۺ وظایف و اختيارات شورا به شرح زیر است
 1ثشسػي ٍ تلَیت خظ هـي ّب ،ػيبػت ّب ٍ ثشًبهِ ّبي ًلي ػبصهبى
 2سػيذگي ٍ تأیيذ تشاصًبهِ ٍ حؼبة دسآهذ ٍ ّضیٌِ ػبصهبى ثب تَخِ ثِ گضاسؽ ّيأت هذیشُ ٍ ثبصسع ػبصهبى
 3ثشسػي ٍ تْيِ ثَدخِ ػبالًِ ػبصهبى ٍ هتون ٍ تلشیؾ ثَدخِ آى ثوٌظَس اسائِ ثِ ؿَساي اػالهي ؿْش هضٍیي خْت تلَیت
 4اًتخبة ٍ یب ػضل اػضبء ّيأت هذیشُ ٍ هذیشػبهل(تشخيحب اًتخبة هذیشػبهل ثب پيـٌْبد ؿْشداس)
 5تؼييي حوَم ٍ هضایبي ّيأت هذیشُ ٍ هذیشػبهل عجن هوشسات هشثَعِ
 6آئيي ًبهِ ّبي هبلي ٍ هؼبهالتي ػبصهبى ثشاػبع هبًَى ؿْشداسي ٍ هلبد اػبػٌبهِ تَػظ ّيأت هذیشُ تْيِ ٍ ثِ
ؿَساي ػبصهبى پيـٌْبد هيگشدد ًِ پغ اص تلَیت ؿَساي ػبصهبى ٍ ؿَساي اػالهي ؿْش ثب سػبیت هَاًيي ًـَس ثِ
هَسد اخشا دسخَاّذ آهذ
تجلشُ تب صهبًي ًِ ػبصهبى آئيي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي خبكي ًذاؿتِ ثبؿذ آئيي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي ؿْشداسیْبي
تْشاى ٍ اكالحيِ ّبي ثؼذي آى ثب سػبیت هلبد اػبػٌبهِ ػبصهبى هالى ػول خَاّذ ثَد (دسساثغِ ثبآى ثخؾ
اصاػتجبسات دٍلتي ًِ ثِ ػبصهبى تخليق دادُ هي ؿَد ثشاثش هوشسات هشثَعِ ػول خَاّذ ؿذ ٍ ایي هَضَع دس آئيي
ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي ػبصهبى ثبیذ پيؾ ثيٌي گشدد )
 7تلَیت تـٌيالت ػبصهبى خْت ػيش هشاحل هبًًَي ٍ اخشاي آى پغ اص اػوبل هلبد هبدُ  54هبًَى ؿْشداسي
 8تلَیت ّشگًَِ تـييش ٍ اكالح اػبػٌبهِ ػبصهبى ًِ تَػظ ّيبت هذیشُ تْيِ گشدیذُ ٍ هَسد تلَیت ؿَساي
اػالهي ؿْش هشاس گشكتِ ثشاي ًؼت هَاكوت ٍصاست ًـَس
 9تلَیت اكضایؾ یب ًبّؾ هيضاى ػشهبیِ ػبصهبى ثب اخز هلَثِ ؿَساي اػالهي ؿْش
10

سػيذگي ٍ اتخبر تلوين دس هَسد ػشهبیِ گزاسي ،هـبسًت ،اخز ٍام ٍ تحليل اػتجبس ثب سػبیت هوشسات

هشثَعِ ٍ دس هبلت هَضَع ٍ اّذاف ػبصهبى
11

اتخبر تلوين ًؼجت ثِ پيـٌْبد ّيأت هذیشُ دسخلَف كلح ٍ ػبصؽ دس دػبٍي ٍ اسخبع اهش ثِ داٍسي

ثبسػبیت اكل  139هبًَى اػبػي ٍػبیشهوشسات هشثَعِ ثب تلَیت ؿَساي اػالهي ؿْشهضٍیي
 12اًتخبة ثبصسع ٍ تؼييي حن الضحوِ ایـبى ثب سػبیت هوشسات
 13سػيذگي ٍ اتخبر تلوين ًؼجت ثِ ػبیش هؼبیلي ًِ هـبیش ثب هَضَع كؼبليت ػبصهبى ًجبؿذ ٍ دس دػتَس ًبس خلؼِ هٌظَس گشدد
ماده ۱۵ۺ
ّيأت هذیشُ ػبصهبى هشًت ا ص پٌح ًلش ػضَ اكلي ٍ دٍ ًلش ػضَ ػلي الجذل هيجبؿذ ٍ تشًيت آى ثِ ؿشح ریل هي ثبؿذ
 1هؼبٍى اهَسػوشاًي اػتبًذاسي هضٍیي ًِ ػوت سئيغ ّيأت هذیشُ سا خَاّذ داؿت
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 2ؿْشداس
 3دٍ ًلش ًبسؿٌبع هغلغ ٍ آگبُ ًِ ػالٍُ ثشداؿتي هذاسى ػلوي ٍ تخللي هشثَط ،داساي تدشثيبت ًبكي دس
هؼبئل حول ٍ ًول ٍ تشاكيي ؿْشي ثبؿذ ثِ پيـٌْبد ّيبت هذیشُ ،تأیيذ ؿَساي ػبصهبى ٍ ثب حٌن سئيغ ؿَسا
هٌلَة هي ؿَد
 4هؼبٍى حول ًٍول ٍتشاكيي
تجلشُ  1دٍ ًلش ػضَ ػلي الجذل ًيض ثب ؿشایظ ثٌذ  3اًتخبة خَاٌّذ ؿذ ًِ دسكَست اػتؼلب ،ػضل ،حدش یب كَت ّش
یي اص اػضبء ثٌذّبي  4 ٍ 3ثِ خبي اٍ اًدبم ٍظيلِ خَاّذ ًوَد
تجلشُ  2چٌبًچِ ّش یي اص اػضبء ّيأت هذیشُ دس اًدبم ٍظبیلي ًِ عجن هلبد اػبػٌبهِ ػْذُ داس هيجبؿٌذ هلَس ٍسصد
ؿَسا هيتَاًذ ثب تَخِ ثِ هَاسد ریل پغ اص ػَال ًؼجت ثِ ػضل ٍي اهذام ًٌذ
 1چٌبًچِ ٍصاست ًـَس دس ًتيدِ ثبصسػي ثِ ػولٌشد ّش یي اص اػضبء ّيأت هذیشُ ایشادي داؿتِ ٍ یب آى سا هـبیش
هوشسات تـخيق دّذ هشاتت سا ثِ ؿَسا هٌؼٌغ هيٌوبیذ سئيغ ؿَسا هَظق اػت حذاًثش تب پبًضدُ سٍص ثؼذ اص
دسیبكت ًبهِ هَضَع سا دس خلؼِ كَم الؼبدُ ؿَسا هغشح ٍ ًتيدِ سا هؼتذ ًال اػن اص آًٌِ هٌدش ثِ اثوبء یب ػضل ػضَ
ّيأت هذیشُ ؿَد ،ثالكبكلِ ثِ ٍصاست ًـَس گضاسؽ ًوبیذ
 2چٌبًچِ ّش یي اص اػضبء ؿَسا ًؼجت ثِ ػولٌشد ّش یي اص اػضبء ّيأت هذیشُ ػبصهبى اػتشاضي داؿتِ ثبؿٌذ
هيجبیؼتي ًتجًب ثِ سئيغ ؿَسا گضاسؽ دٌّذ ٍ سئيغ ؿَسا هيجبیؼتي ثشاػبع گضاسؿبت هزًَس ٍ یب گضاسؿبت ٍاكلِ اص
ثبصسػي ،خلؼِ كَم الؼبدُ ؿَسا سا تـٌيل تب ثِ هَضَع سػيذگي ؿَد سئيغ ؿَسا هَظق اػت هغبلت هزًَس سا ثِ
ػضَ ّيأت هذیشُ ًِ هَسد ػَال هشاس گشكتِ اثالؽ ًوبیذ ،كشد هَسد ًظش هٌلق اػت دس اٍليي خلؼِ ؿَسا ًِ تَػظ
سئيغ ؿَسا تؼييي هي ؿَد حضَس ثْن سػبًذُ ٍ پبػخ اسائِ ًوبیذ چٌبًچِ ؿَسا ثِ ػضَ ّيأت هذیشُ كشد هَسد ػَال
ٍاهغ ؿذُ سأي ػذم اػتوبد دّذ ،ثالكبكلِ اص ػوت خَد ػضل ٍ هشاتت خْت اتخبر تلوين ثِ ّيأت سػيذگي ثِ
تخللبت اداسي اػالم هيگشدد
چٌبًچِ ػضَ هَسد ػئَال ٍاهغ ؿذُ ّيأت هذیشُ ،سئيغ ّيأت هذیشُ هؼبٍى اهَس ػوشاًي اػتبًذاسي ٍ یب ؿْشداس
ثبؿذ خلؼِ ؿَسا ثب حضَس ثذٍى حن سأي ٍي تـٌيل خَاّذ ؿذ دس ایٌلَست تلويوبت ثِ اتلبم آسا یب اًثشیت 3
سأي هَاكن هـشٍط ثش آًٌِ یٌي اص آى ػِ ًلش اػتبًذاس ثبؿذ اتخبر خَاّذ ؿذ ٍ چٌبًچِ سأي ثشػذم اػتوبم ثبؿذ
سئيغ ّيأت هذیشُ ٍ یب ؿْشداس ػالٍُ ثش ثشًٌبسي اص ػضَیت دس ّيأت هذیشُ ثب رًش تخللبت ثِ ّيأت سػيذگي ثِ
تخللبت اداسي هؼشكي خَاّذ ؿذ
ثذیْي اػت تب تؼييي خبًـيي هؼبٍى اهَس ػوشاًي اػتبًذاس یٌي دیگش اص هؼبًٍتْبي اػتبًذاسي ثب اًتخبة ٍ هؼشكي
اػتبًذاس ٍ تب تؼييي خبًـيي ؿْشداس یٌي اص هؼبًٍتْب ٍ یب هؼئَليي اسؿذ ؿْشداسي ثب هؼشكي ؿَساي اػالهي ؿْش ٍ
تأیيذ ؿَساي ػبصهبى ػْذُ داس ٍظبیق هزًَس دس ّيأت هذیشُ خَاّذ ؿذ كَستدلؼِ ؿَسا هجٌي ثش ػضل سئيغ
ّيأت هذیشُ ٍ یب ؿْشداس ٍ سأي ػذم اػتوبد ثب رًش دالیل ٍ هؼتٌذات هيجبیؼتي ثالكبكلِ تَػظ سئيغ ؿَسا ثِ ٍصاست
ًـَس اداسُ ًل اهَس ؿْشداسیْب اسػبل گشدد
ماده ۱۶ۺ
هذت تلذي اػضبي ّيأت هذیشُ ٍ هذیشػبهل  3ػبل خَاّذ ثَد ٍ اًتخبة هدذد ّش یي اص اػضبء ّيأت هذیشُ ٍ
هذیشػبهل ثالهبًغ اػت
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ماده ۱۷ۺ
ّيأت هذیشُ ّش هبُ حذاهل  2خلؼِ خَاّذ داؿت ًِ ثب دػَت سئيغ ّيأت هذیشُ تـٌيل هيگشدد ٍ تلويوبت ّيأت
هذیشُ ثب اًثشیت آساء حذاهل ثب ػِ سأي هؼتجش اػت ٍ تلويوبت ٍ ًظشات ّيأت هذیشُ دس دكتش هخلَف ثجت ٍ
ضجظ خَاّذ ؿذ
ماده ۱۸ۺ
هيأت مذیره از جمله دارای وظایف و اختيارات زیر است
 1اداسُ اهَس ػبصهبى دس چبسچَة هلَثبت ؿَساي ػبصهبى ٍ ػبیش هوشسات هشثَعِ
 2تْيِ ٍ تٌظين تشاصًبهِ ٍ گضاسؽ ػبالًِ ٍ ثَدخِ ػبصهبى
 3سػيذگي ٍ اتخبر تلوين ًؼجت ثِ هؼبهالت ػبصهبى ثب سػبیت آئيي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي ػبصهبى ٍ هَاًيي ٍ
هوشسات هشثَعِ
 4تْيِ ٍ تذٍیي تـٌيالت ػبصهبى خْت تلَیت ؿَساي ػبصهبى
 5پيـٌْبد ّشگًَِ تـييش دس اػبػٌبهِ خْت عشح دس ؿَساي ػبصهبى
 6تْيِ آئيي ًبهِ ّبي هبلي ٍ هؼبهالتي ٍ اػتخذاهي ٍػبیش آئيي ًبهِ ّب ثشاي پيـٌْبد ثِ ؿَساي ػبصهبى
 7تلَیت آئيي ًبهِ ّبي اخشایي ػبصهبى دس حذٍد هوشسات ایي اػبػٌبهِ ٍ ثٌب ثِ پيـٌْبد هذیشػبهل ثب سػبیت
دػتَسالؼول ّبي ٍصاست ًـَس
 8پيـٌْبد دسیبكت ٍام ٍ اػتجبس اص هٌبثغ داخلي یب خبسخي ثِ ؿَساي ػبصهبى
 9تلَیت هشاسدادّب ٍ هَاكوت ًبهِ ّب دس چبسچَة آئيي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي ػبصهبى
 10سػيذگي ٍ اخز تلوين دس هَسد ًليِ پيـٌْبدّبي هذیشػبهل ٍ ثبصسع ػبصهبى
 11پيـٌْبد اكضایؾ یب ًبّؾ ػشهبیِ ػبصهبى ثِ ؿَساي ػبصهبى
 12پيـٌْبد ثِ ؿَساي ػبصهبى دس هَسد كلح ٍ ػبصؽ دس دػبٍي ٍ اسخبع اهش ثِ دادسػي
 13سػيذگي ٍ اتخبر تلوين ًؼجت ثِ ّش هؼبلِ اي ًِ ثب ّذف ػبصهبى هشثَط ثبؿذ
تجلشُ ّيأت هذیشُ هي تَاًذ اختيبس ًبؿي اص ثٌذ  9 ٍ 3سا ثب ػوق هـخق ٍ ثِ كَست هٌدض ثب تلَیت ؿَساي ثِ
هذیشػبهل تلَیض ًوبیذ
ماده  : ۱۹مذیرعامل
هذیشػبهل ثبالتشیي هوبم اخشایي ػبصهبى اػت ًِ ػْذُ داس اخشاي هلَثبت ؿَساي ػبصهبى ٍ ّيأت هذیشُ هي ثب ؿذ
اداسُ اهَس ػبصهبى اػن اص اداسي ٍ هبلي ٍ اػتخذاهي دس حذٍد آئيي ًبهِ ّبي هلَة ػبصهبى ٍ ثَدخِ اي ًِ ثِ
تلَیت ؿَساي اػالهي ؿْشهضٍیي سػيذُ ثبؿذ ثب هذیشػبهل اػت
هذیشػبهل اص ثيي اكشاد ریلالح ٍ هتخلق داساي هذسى تحليلي ًبسؿٌبػي ٍ یب ثبالتش دس اهَس حول ٍ ًول ٍ
تشاكيي ٍ یب سؿتِ ّبي كٌي ًِ داساي حذاهل پٌح ػبل تدشثِ دس اهَس هشثَط ثِ ػبصهبى ثبؿذ ثب پيـٌْبد ؿْشداس،
تلَیت ؿَساي ػبصهبى ٍ حٌن سئيغ ؿَسا هٌلَة خَاّذ ؿذ
هـخلبت ًبهل هذیشػبهل هي ثبیؼتي ّوشاُ ثب كشم هؼشكيٌبهِ ثِ ٍصاست ًـَس اػالم ؿَد
هذیشػبهل اص خولِ داساي ٍظبیق ٍ اختيبسات صیش اػت
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 1اخشاي هلَثبت ؿَساي ػبصهبى ٍ ّيأت هذیشُ ًِ هٌغجن ثب هلبد اػبػٌبهِ ثَدُ ٍ اهذام دس اداسُ اهَس ػبصهبى ٍ
ًَؿؾ دس خْت پيـجشد اّذاف آى ثب اػوبل هذیشیت كحيح ٍ ًظبست ثش حؼي اخشاي اًدبم ٍظبیق ٍاحذّبي تبثؼِ
اص هجيل ًبسگبّْبي تَليذي تؼويشاتي ،خذهبتي ٍ ؿيشُ ّوچٌيي اهَس اداسي ػبصهبى
ّ 2وٌبسي دس ثشسػي ٍ تْيِ عشح تـٌيالتي ،آئيي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي ٍ ػبیش آئيي ًبهِ ّبي داخلي ػبصهبى ثب
پيـٌْبد اكالح ٍ تـييشات دس آى ثِ ّيأت هذیشُ ٍ ػبیش هشاخغ هبًًَي ریشثظ
 3پيـٌْبد اػتخذام پشػٌل هَسد ًيبص ػبصهبى ثشاػبع تـٌيالت هلَة ٍ ّوچٌيي پيـٌْبد هيضاى حوَم ٍ هضایب ٍ یب
پبداؽ پشػٌل ثِ ّيأت هذیشُ ٍكن هوشسات ٍ آئيي ًبهِ ّبي هبلي ٍ اداسي ٍ اػتخذاهي ػبصهبى ّيبت هذیشُ ػبصهبى
هي تَاًذ ثب تلَیت ؿَساي ػبصهبى اختيبسات خَد دسایي صهيٌِ ساثِ هذیشػبهل تلَیض ًوبیذ ليٌي ایي تلَیض اختيبس
ساكغ هؼئَليت ّيبت هذیشُ ًجَدُ ٍهؼئَليت ایي اهشّوَاسُ ثِ ػْذُ ّيبت هذیشُ خَاّذ ثَد
 4ا ػوبل هذیشیت كحيح ثش ًليِ اهَس ػبصهبى ٍ حلبظت اهَال ٍ داسایيْبي آى
 5توؼين ًبس كحيح ثيي ًبسًٌبى ٍ ایدبد ّوبٌّگي ثيي ٍاحذّبي تبثؼِ ٍ اتخبر تلويوبت اًضجبعي دسثبسُ ًبسًٌبى
ػبصهبى ثشاػبع هوشسات هَضَػِ
تجلشُ ػبصهبى هي تَاًذ اص خذهت ًبسًٌبى دیگشاسگبى ّب ًِ ثشاثش هوشسات هي تَاًٌذ ثِ ػبصهبى هأهَس خذهت ؿًَذ
ثلَست هأهَس اػتلبدُ ًوبیذ
 6تْيِ ٍ تٌظين ثَدخِ ،اكالح ٍ هتون ثَدخِ ٍ تلشیؾ ثَدخِ ػبالًِ خْت تؼلين ثِ ّيأت هذیشُ
ً 7لت ٍ ػضل ًبسًٌبى ٍ اػغبي هشخلي ٍ تشكيؼبت ثشعجن هوشسات اػتخذاهي ػبصهبى ٍ خلغ یذ ٍ اًؼوبد هشاسداد ثب
اؿخبكي ًِ هؼئَليت اهَس اداسي ػبصهبى سا ثِ ػْذُ داسًذ
 8تْيِ ٍ تٌظين تشاصًبهِ ٍ حؼبة ػَد ٍ صیبى ٍ ػبیش گضاسؿْبي هبلي ٍ ػوليبتي ػبصهبى خْت ثشسػي ٍ عشح دس
ّيأت هذیشُ ثوٌظَس تؼلين ثِ ؿَساي ػبصهبى ٍ ػبیش هشاخغ ریشثظ
 9اًدبم ًليِ هؼبهالت ٍ اًؼوبد ٍ هجبدلِ هشاسدادّبي هبلي ٍ كٌي هلَة ّيأت هذیشُ ثب سػبیت هوشسات ٍ آئيي ًبهِ
هبلي ٍ هؼبهالتي ػبصهبى
 10اهضبء ًليِ اػٌبد ٍ اٍسام هبلي تؼْذآٍس ،هجَل تؼْذ ،ظْشًَیؼي ،پشدا خت ٍ ٍاخَاػت اٍسام تدبسيٍ ،كَل
هغبلجبت ،پشداخت دیَى ٍاًدبم ّشگًَِ هؼبهلِ اػن اص خشیذ ٍاهَال هٌوَل ٍ ؿيشهٌوَل ػبصهبى دس ثشاثش دیَى ،اخشاي
اػٌبد الصم االخشا ثش حؼت هَسد ثبتلبم هؼبٍى اداسي ٍ هبلي ػبصهبى یب یٌي اص اػضبي ّيأت هذیشُ ٍیب ري حؼبة
ػوشاًي حؼت هَسد ّوشاُ ثب هْش ػبصهبى ثشاػبع هوشسات ٍ هلبد اػبػٌبهِ
تجلشُ هؼبٍى اداسي ٍ هبلي ثِ پيـٌْبد هذیشػبهل ٍ تلَیت ّيأت هذیشُ اًتخبة ٍ صیش ًظش هذیشػبهل ثب سػبیت كشكِ
ٍ كالح ػبصهبى ٍ هوشسات ایي اػبػٌبهِ ٍ آئيي ًبهِ ّبي هلَة اًدبم ٍظيلِ ًوَدُ ٍ ثش دسآهذ ٍ ّضیٌِ ػبصهبى
ًظبست هؼتوين داؿتِ ٍ ًؼجت ثِ تٌظين دكبتش هبًًَي ثشاػبع سٍؽ دكتشداسي دٍ عشكِ ٍ ثجت حؼبثْب اهذام ٍ ًظبست
هي ًوبیذ هذیشػبهل ٍ هؼبٍى اداسي ٍ هبلي ریحؼبة هي ثب ؿٌذ ،دسساثغِ ثبآى ثخؾ اص اػتجبسات دٍلتي ًِ ثِ ػبصهبى
تخليق دادُ هي ؿَد ریحؼبة دٍم ثشاثش هوشسات هشثَعِ تؼييي خَاّذؿذ
 11اًدبم ػبیش اهَسي ًِ عجن هلبد ایي اػبػٌبهِ ٍ آئيي ًبهِ ّبي هلَة كشكًب ثؼْذُ هذیشػبهل اػت
 12هذیشػبهل هي تَاًذ ثب تلَیت ّيأت هذیشُ ثِ هٌظَس تؼشیغ دس اهَس خبسي ػبصهبى هؼوتي اص اختيبسات خَد سا
ثِ هؼبٍى اداسي ٍ هبلي ٍ یبػبیش هؼئَليي ػبصهبى تلَیض ًوبیذ ليٌي ایي تلَیض اختيبس ساكغ هؼئَليت هذیشػبهل
ًجَدُ ٍ هؼئَليت حؼي اداسُ اهَس ٍ حلظ داسایي ػبصهبى ّوچٌبى ثِ ػْذُ اٍ خَاّذ ثَد
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تجلشُ هذیشػبهل هَظق اػت دس هذت هؼزٍسیت یب هشخلي ٍ یب هأهَسیت ثِ تشتيت كَم ػضَ خبًـيي هؼيي ًٌذ
 13هذیشػبهل ّش ؿؾ هبُ یي ثبس هَظق ثِ تْيِ ٍ تؼلين كَستْبي هبلي ٍ داسایي ٍ دیَى ػبصهبى ٍ اسائِ آى ثِ
ّيأت هذیشُ هي ثبؿذ
ةاثش اداسات ،هَػؼبت دٍلتي ٍ خلَكي ٍهشاخغ اًتظبهي ٍهضبئي
ً 14وبیٌذگي ػبصهبى دس س
ماده ۲۰ۺ
هؼئَليت اػضبي ّيأت هذیشُ ٍ هذیشػبهل دس ثشاثش ػبصهبى ػالٍُ ثش هؼئَليت ّبي هلشح دس اػبػٌبهِ هؼئَليت
ًٍيل دس ثشاثش هًَل اػت
ماده  : ۲۱بازرس
ؿَساي ػبصهبى یي ؿخق حويوي ثب هذسى تحليلي حذاهل ليؼبًغ دسیٌي اص سؿتِ ّبي حؼبثذاسي یب حؼبثشػي یب
هذیشیت ثبصسگبًي ٍ اهتلبد ٍ یب یي ؿخق حوَهي هتخلق دس سؿتِ هبلي ثب حذا هل  5ػبل ػبثوِ ًبس هشتجظ ثب
اهَس ػبصهبى سا ثؼٌَاى ثبصسع ثشاي هذت یي ػبل اًتخبة ٍ ثب حٌن سئيغ ؿَسا هٌلَة ًوبیذ اًتخبة هدذد ٍي
ثشاي دٍسُ ّبي ثؼذ ثالهبًغ هي ثبؿذ
دس اًتخبة ثبصسع سػبیت هبدُ  147هبًَى تدبست الضاهي اػت
ماده  : ۲۲وظایف بازرس

 1هشاهجت دس تغجين ػوليبت ػبصهبى ثب هَاًيي ٍ آئيي ًبهِ ّبي هشثَعِ ٍ تؼلين گضاسؿبت هبّبًِ ثِ هذیشػبهل ٍ سئيغ
ّيأت هذیشُ ٍ دسكَست لضٍم ثِ سئيغ ؿَساي ػبصهبى ّوشاُ ثب اظْبسًظش كشیح
ّ 2وٌبسي ثب حؼبثشػبى هٌتخت ؿَساي اػالهي ؿْش ٍ ثبصسػبى اػضاهي ٍصاست ًـَس
تجلشُ  1چٌبًچِ ٍصاست ى ؿَس دس ًتيدِ ثبصسػي ،ػوليبت ّش یي اص اػضبء ّيأت هذیشُ ٍ یب هذیشػبهل سا هـبیش
هوشسات تـخيق دّذ هشاتت سا ثِ ؿَساي ػبصهبى هٌؼٌغ هي ًوبیذ سئيغ ؿَسا هَظق اػت حذاًثش ثِ كبكلِ
پبًضدُ سٍص اص دسیبكت ًبهِ ًؼجت ثِ تـٌيل خلؼِ كَم الؼبدُ ؿَسا اهذام ٍ هَضَع سا دس خلؼِ هغشح ٍ ًتيدِ سا
هؼتذال اػن اص آًٌِ هٌدش ثِ اثوبء ٍ یب ػضل ػضَ ّيأت هذیشُ ٍ هذیشػبهل ؿَد ثالكبكلِ ثِ ٍصاست ًـَس گضاسؽ
ًوبیذ ثذیْي اػت ًظش ٍاكلِ اص ٍصاست ًـَس هالى ػول خَاّذ ثَد
تجلشُ  2هذیشػبهل ٍ ّش یي اص اػضبي ّيأت هذیشُ ٍ ّوچٌيي ًليِ ًبسًٌبى ػبصهب ى هَظلٌذ ّش هَهغ ٍ ّش ًَع
تَضيح ؿلبّي یب ًتجي ٍ یب ّشگًَِ هذاسى ٍ اٍساهي سا ًِ ثبصسع ػبصهبى ٍ یب ثبصسػبى ٍصاست ًـَس ثخَاٌّذ
ثالكبكلِ دس اختيبس آًْب ثگزاسًذ ،ثبصسػي ٍ هغبلجِ اػٌبد ٍ هذاسى ثبیذ ثٌحَي اًدبم گيشد ًِ ثِ اهَس خبسي ػبصهبى
لغوِ ٍاسد ًؼبصد
 3سػيذگي ثِ ّشگًَِ اهذاهبت هبلي ػبصهبى ثوٌظَس حلَل اعويٌبى اص ایٌٌِ دسآهذ ثغَس كحيح ٍكَل ٍ ّضیٌِ ّب
ثب سػبیت هوشسات ثَدخِ هلَة ٍ كشكِ ٍ كالح ػبصهبى اًدبم گشكتِ یب خَاّذ گشكت
 4چٌبًچِ ثبصسع ثشاي اًدبم ٍظبیق خَد سػيذگي ثِ اهَس ػبصهبى یب اػٌبد هبلي ٍ دكبتش ػبصهبى سا الصم ثذاًذ هي
تَاًذ ثب تَخيِ ًبكي ثشاي اًدبم آًْب اص هتخلليي هشثَط ٍ یب حؼبثشع هٌتخت ؿَساي اػالهي ؿْش دس حذ اػتجبسات
هلَة دػَت ثِ ّوٌبسي ًوبیذ
 5گضاسؽ ّشگًَِ اثْبم یب ایشاد دس اهَس خبسي ٍ ػوليبتي ػبصهبى ثغَس ًتجي ثِ ؿَساي ػبصهبى ٍ اػالم هَاسدي ًِ
ًيب ص ثِ عشح دس ؿَساي ػبصهبى ًذاسد ثِ ّيأت هذیشُ ٍ هذیشػبهل خْت اكالح
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تجلشُ اثْبهبت ٍ ًوبئق هَسد اؿبسُ ثبصسع هيجبیؼتي حذاًثش ظشف دٍ ّلتِ ٍ یب دس اٍليي خلؼِ ّيأت هذیشُ هغشح
ٍ ثشاثش هوشسات سػيذگي ؿَد ٍ دس ؿيش ایٌلَست ثبصسع هَظق ثِ تؼلين گضاسؽ ًتجي ثِ سئيغ ؿَساي ػبصهبى
هيجبؿذ
 6اًدبم ػبیش اهَسیٌِ ثِ ًحَي هوٌي اػت ثِ كَست هَسدي ثِ ثبصسع هحَل ؿذُ ثبؿذ
تجلشُ ثبصسع حن هذاخلِ دس اهَس اخشایي اداسي ٍ هؼبهالت ػبصهبى سا ًذاسد ٍلي ًظشات خَد سا ًتجًب ثِ تشتيت ثِ
هذیشػبهل ٍ ّيأت هذیشُ ٍ ؿَساي ػبصهبى اثالؽ هي ًوبیذ
 7تلويوبت ٍ اهذاهبت ثبصسع ثبیؼتي دس دكتش هخلَف ثب هيذ تبسیخ ثجت ٍ اهضبء ؿَد ،ؿَساّ ،يبت هذیشُ
ٍهذیشػبهل ػبصهبى دس هَاهغ لضٍم هي تَاًٌذ ثبصسع سا دػَت ًوبیٌذ تب ثشاي ثشسػي هؼبئل ثب آًبى تـٌيل خلؼِ دّذ
ماده  : ۲۳دس كَست هؼزٍسیت یب كَ ت ،حدش ،یب اػتؼلبء یب ػلت ؿشایظ یب ػذم هجَل ػوت تَػظ ثبصسع خْت
اًدبم ٍظيلِ هحَلِ ؿَساي ػبصهبى ثالكبكلِ ٍكن هوشسات هبدُ  21اهذام خَاّذ ًوَد
فصل چهارم :مقررات مختلف
ماده  : ۲۴ػبل هبلي ػبصهبى اص اٍل كشٍسدیي هبُ ّش ػبل تب آخش اػلٌذهبُ ّوبى ػبل خَاّذ ثَ د اػتثٌبئًب اٍليي ػبل
هبلي اص تبسیخ تأػيغ تب پبیبى اػلٌذ ّوبى ػبل هي ثبؿذ دس ثَدخِ دٍلتي هٌغجن ثب هَاًيي خبسي ًـَس خَاّذثَد.
دسخلَف آى ثخؾ اصاػتجبسات دٍلتي ًِ ثِ ػبصهبى تخليق دادُ هي ؿَدثشاثشهوشسات هشثَعِ ػول خَاّذؿذ)
ماده ّ : ۲۵يأت هذیشُ هَظق اػت ّوِ ػبلِ تشاصًبهِ ػبليبًِ ٍ حؼبة ػَد ٍ صیبى ٍ تلشیؾ ثَدخِ ػبصهبى سا تْيِ ٍ
یي ًؼخِ اص آى سا ّوشاُ ثب گضاسؽ ػولٌشد تب پبًضدّن اسدیجْـت هبُ ػبل ثؼذ ثشاي سػيذگي ثِ ثبصسع ػبصهب ى
تؼلين ًوبیذ دسخلَف آى ثخؾ اصاػتجبسات دٍلتي ًِ ثِ ػبصهبى تخليق دادُ هي ؿَدثشاثشهوشسات هشثَعِ ػول
خَاّذؿذ)
تجلشُ ؿَساي ػبصهبى خْت سػيذگي ٍ تلَیت تشاصًبهِ ٍ حؼبة ػَد ٍ صیبى ٍ تلشیؾ ثَدخِ ٍ ػبیش كَستْبي
هبلي ثبیؼتي حذاًثش تب اٍل تيشهبُ ّش ػبل ثِ دسخَاػت سئيغ ّيأت هذیشُ اص عشف سئيغ ؿَسا دػَت ٍ تـٌيل
خلؼِ دّذ ٍ حذاًثش تب آخش تيشهبُ ؿَسا هَظق اػت ًظشیِ هغؼي خَد اػالم ًوبیذ
ماده  : ۲۶ثشًبهِ ًبس ٍ ثَدخِ ػبل آتي ػبصهبى ثبیذ حذاًثش تب پبًضدّن دیوبُ ّش ػبل ثشاي ثشسػي ٍ تلَیت ّيأت
هذیشُ تَػظ هذیشػبهل اسائِ ٍ تب آخش دي هبُ ثشاي تلَیت ًْبیي ثِ ؿَساي ػبصهبى تؼلين ؿَد ٍ ؿَساي ػبصهبى
سػيذگي ثِ ثَ دخِ سا حذاًثش تب پبًضدّن ثْوي ّوبى ػبل ٍیي ًؼخِ اصثَدخِ هلَة ساخْت اهذاهبت ثؼذي ثِ
ؿَساي اػالهي ؿْشاسػبل خَاّذ ًوَد
تجلشُ دٍسُ ػول ثَدخِ هلَة ّش ػبل تب آخش اسدیجْـت هبُ ػبل ثؼذ ٍ ّضیٌِ ّبي پشداخت ًـذُ ٍ تؼْذاتي ًِ تب
آخش اػلٌذهبُ ّش ػبل تخليق یبكتِ ثبؿذ تب خبتوِ دٍسُ ػول ثَدخِ اص هحل اػتجبسات هشثَعِ هبثل پشداخت خَاّذ
ثَد آى ثخؾ اصاػتجبسات دٍلتي ًِ ثِ ػبصهبى تخليق دادُ هي ؿَد تبثغ هوشسات هشثَعِ خَاّذ ثَد)
ماده ً : ۲۷ليِ دسآهذّبي ػبصهبى دس حؼبثي یٌي اص ثبًٌْبي هدبص ٍاسیض خَاّذ ؿذ ثب ایي هلذ ًِ ثشداؿت اص ایي
حؼبة كشكٌب خْت ٍاسیض ثِ حؼبة ّضیٌِ ّب ًِ خذاگبًِ ًضد ّوبى ثبًي یب ؿؼجبت آى ثب اعالع ؿَساي ػبصهبى اكتتبح
هي ؿَد ثب كذٍس چي ٍ ثب اهضبء هذیشػبهل ٍ هؼبٍى اداسي ٍ هبلي هوذٍس خَاّذ ثَد دسساثغِ ثبآى ثخؾ
اصاػتجبسات دٍلتي ًِ ثِ ػبصهبى تخليق دادُ هي ؿَدثشاثشهوشسات هشثَعِ ػول خَاّذؿذ)
تجلشُ اكتتبح ٍ هؼذٍد ًوَدى حؼبة ّوبى ػبصهبى تَػظ داسًذگبى اهضبء ثب تلَیت ّيأت هذیشُ خَاّذ ثَد

۱۳۹۷/۰۵/۰۸
۲۲/۱۳۹۷/۱۵۱۶
ماده ً : ۲۸ليِ هٌبتجبت ػبصهبى ثب اهضبي هذیشػبهل ػبصهبى ٍ دس ؿيبة اٍ ثِ اهضبي خبًـيي ٍي ًِ ثب اعالع ّيأت
هذیشُ تؼييي هي ؿَد ٍ هْش ػبصهبى هؼتجش خَاّذ ثَد
ماده  : ۲۹چٌبًچِ هَاسدي دس ایي اػبػٌبهِ پيؾ ثيٌي ًـذُ اػت ثشاػبع هبًَى ؿْشداسي ٍ ػبیش هَاًيي ٍ هوشسات
خبسي ًـَس ػول خَاّذ ؿذ ضوًٌب چٌبًچِ دس هَاًيي ٍ هوشسات هَضَػِ اختيبساتي ساخغ ثِ اهَس ػبصهبى ثشاي
ؿَساي اػالهي ؿْش پيؾ ثيٌي ؿذُ ثبؿذ  ،هؼئَليي ػبصهبى هَظلٌذ ػالٍُ ثش سػبیت هلبد اػبػٌبهِ هَاكوت ؿَساي
اػالهي ؿْش هضٍیي سا ًؼت ٍ هدَص الصم اخز ًوبیٌذ
ماده ّ : ۳۰يأت هذیشُ هٌلق اػت ّش ػبل یي ثيؼتن اص ػَد ٍیظُ ػبصهبى سا تب سػيذى ثِ یي دّن ػشهبیِ رخيشُ
ًوبیذ تؼييي هيضاى ػبیش رخبیش هبلي ثِ پيـٌْبد ّيأت هذیشُ ٍ تلَیت ؿَساي ػبصهبى خَاّذ ثَد
ماده ً : ۳۱ليِ آگْي ّب ٍ اعالػيِ ّبي ػبصهبى دس سٍصًبهِ سػوي ًـَس ٍیب یٌي اص خشائذ ًثيشاالًتـبس دسج
خَاّذ ؿذ
ماده  : ۳۲دخل ٍ تلشف دس ٍخَُ ٍاهَال ػبصهبى ثِ هٌضلِ دخل ٍ تلشف دس ٍخَُ ٍ اهَال ػوَهي ٍ ؿْشداسي
ثَدُ ٍ هتخلليي ثش عجن هبًَى ٍ هوشسات هشثَعِ تحت تؼويت هشاس خَاٌّذ گشكت
ماده  : ۳۳تلَیت تشاصًبهِ ٍ حؼبة ػَد ٍ ص یبى ٍ تلشیؾ ثَدخِ ٍ ػولٌشد ّيأت هذیشُ ثوٌضلِ تؼَیِ حؼبة
هذیشاى ثشاي آى دٍسُ هبلي خَاّذ ثَد
ماده  : ۳۴ایي اػبػٌبهِ دس  13كلحِ هـتول ثش چْبس كلل ٍ  34هبدُ ٍ  17تجلشُ ٍ  83ثٌذ هؼتٌذ ثِ هبدُ  84هبًَى
ؿْشداسي ٍ ثٌذ پبًضدُ هبدُ ّلتبد ٍ یي هبًَى تـٌيالت ٍظبیق ٍ اًتخبثبت ؿَساّبي اػالهي ًـَس ٍ اًتخبة
ؿْشداساى هلَة  75/3/1هَسد تأیيذ ٍ هَاكوت هشاس گشكت ٍ ًليِ كلحبت آى ثب هيذ ؿوبسُ ٍ تبسیخ تلَیت هوَْس
ثِ هْش ٍصاست ًـَس ٍ هٌوؾ ثِ هْش ثشخؼتِ اداسُ ًل اهَس ؿْشداسیْب اػت

