ث ٚتبسيخ ثيست وٛطتْ تريٓب6431 ٙ
مشبسٓ 3224 ٙىسخ 31/5/3
(( هبٗىٕ ٓىاد خىسدين وآضبٓيذين وآسايطي وهبذاضيت ))
ٓبدٓ -6 ٙشتٌت ٛشيكي اص اكؼكبٍ صيشدسٓكىاد خكىسدين وآضكبٓيذين وآسايطكي
وهبذاضيت ث ٚجمبصاهتبي ٓوشس دس ايٖ هبٗىٕ حمٌىّ خىاٛذ ضذ.
- 6ػشض ٚيب كشوش ج٘سي ث ٚجبي ج٘س ديگش.
- 2خمِىط ًشدٕ ٓىاد خبسجي ث ٚج٘س ث٘ٓ ٚظىس سىء استلبد.ٙ
- 4ػذّ سػبيت استبٗذاسد يب كشٓىٍ ثجكت ضكذ ٙدسٓكىاسدي ًك ٚتؼكيو كشٓكىٍ
وسػبيت إٓ مهچ٘و تؼيو استبٗذاسد وسػبيت إٓ اُضآي ثبضذ.
- 3كشوش وػشض ٚج٘س كبسذ ويب كشوش وػشض ٚج٘سي ًٓ ٚىػكذ ٓػكشف إٓ
گزضت ٚثبضذ.
- 5ثٌبس ثشدٕ سٗگهب واسبٗسهب وسبيشٓىاد اضبيف ؿريجمكبص دسٓكىاد خكىسدين يكب
آضبٓيذين يب هبذاضيت ويب ُىاصّ ثبصي ًىدًبٕ.
ٓبد -2 ٙاستٌبة ٛشيي اص اػٔبٍ ٓزًىس دسٓبد ٙيي عجن ٗتبيج وآثبسحبغَ اصإٓ
ث ٚضشح ريَ ٓستِضّ جمبصات خىاٛذ ثىد:
- 6دسغىستيٌٓ ٚىجت ثئبسي ٓػشف ً٘٘ذ ٙيب آسييب گشدد ًٓ ٚؼبجل ٚإٓ ًٔتكش
اص ئٌب ٙثبضذ جمبصات ٓشتٌت ضطٔب ٙتب دوسبٍ حجس تكددييب خىاٛكذ ثكىد
وٛشگبٓ ٙذت ٓؼبجل ٚثيطتشاص ئٌب ٙثبضذ جمبصات ٓشتٌت تب س ٚسكبٍ حكجس
تددييب است.

- 2دسغىستيٌٓ ٚىجت ٗوع يٌي اص اػضبء ٓػشف ً٘٘ذ ٙگشدد جمبصات ٓشتٌكت
ثب تىج ٚثٓ ٚيضإ ٗوع س ٚتب  64سبٍ حجس ثب اػٔبٍ ضبه ٚاست .
- 4دسغىستيٌ ٚدسٓىسد ٓىاد هبذاضيت يب آسايطي ٓىجت ٗوع صيجبئي يب ًشاٛكت
ٓ٘ظش ضىد جمبصات ٓشتٌت ثب تىج ٚثٓ ٚيضإ ٗوع يب ًشاٛت يٌسكبٍ تكب سكٚ
سبٍ حجس تددييب خىاٛذ ثىد.
- 3دسغىستيٌٓ ٚىجت ٓشگ ٓػشف ً٘٘ذ ٙضىد جمبصات ٓشتٌت اص س ٚسكبٍ تكب
پبٗضد ٙسبٍ حجس ثب اػٔبٍ ضبه ٚاست .
دسٓىسد ث٘ذٛبي 6و2و 4ايٖ ٓبد ٙضشوع ث ٚجشّ حذاهَ جمبصاهتبي ٓوكشس دسايكٖ
ٓبد ٙاست.
تجػش - ٙدسٓىسد ايٖ ٓبد ٙدادگب ٙثبيذ ٓشتٌت سا ػالو ٙثشًيلش حجس ث ٚپشداخت
ؿشآت  5444تب يٌػذٛضاسسيبٍ وحمشوٓيت اص اضتـبٍ ثً ٚست ويب ًكبس ٓشثكىط
ثٓ ٚىاد خىسدين وآضبٓيذين يب آسايطي يب هبذاضيت اص يٌسبٍ تكب  4سكبٍ حمٌكىّ
منبيذ.
ٓبدٛ - 4 ٙشًس ٓىاد خىسدين وآضبٓيذين وآسايطي وهبذاضيت سا ٓتوِجبٗ ٚثسكبصد
وٓػشف ٓىاد ٓزًىس ٓ٘جش ثٓ ٚشگ ٓػشف ً٘٘ذ ٙضىد جمبصات واػذاّ است .
ٓبد - 3 ٙدسٛشٓىسد ً ٚدسٓىاد خىسدين وآضبٓيذين وآسايطكي وهبذاضكيت ٓكىاد
مسي حبذ ؿري جمبصثبضذ دادگبٓ ٙشتٌت سا ثشحست ٓكىسد ثك ٚحكذاًاجش جمبصاهتكبي
ٓزًىس دسٓبد 2 ٙحمٌىّ خىاٛذ منىد.
ٓبد - 5 ٙسهبثت ٌٓبساٗ ٚدسٓىسد ٓىاد ٓىضىع ايكٖ هكبٗىٕ اص عكشف ٛكش ًكس
ٓطٔىٍ ث٘ذ اُق ٓبد 223 ٙهبٗىٕ ًيلش ػٔىٓي خىاٛذ ثىد .

ٓبدٛ - 1 ٙشگب ٙدسٗتيج ٚيب احتيبعي يب يب ٓجبا يت يب ػذّ ٓهبست هتيً٘٘ ٚذ ٙيكب
سبصٗذ ٙيب كشوض٘ذ ٙيب ػشضً٘٘ ٚكذ ٙيكب ٛشيكي اص ػكبِٓو آوكب ٓكىاد خكىسدين
وآضبٓيذين وآسايطي وهبذاضيت ثػىس يت دسآيذ ًٓ ٚػشف إٓ ٓىجت ثئكبسي يكب
آسييب گشدد ًٓ ٚؼبجل ٚإٓ ًٔتش اص ئٌب ٙثبضذ جمبصات اضخبظ ٓزًىس ثشحسكت
ٓىسد دوٓب ٙتب ضطٔب ٙتددييب خىاٛذ ثكىد ودس غكىس يت ًكٓ ٚكذت ٓؼبجلك ٚصائكذ
ثشئٌب ٙثبضذ حذاًاجشجمبصات حجس ٓزًىس دسايٖ ٓبد ٙوتدديك ٚؿشآكت اص 5444
تب 54444سيبٍ حمٌىّ ٓيطىد .
ٓبد - 7 ٙاص تبسيخ تػىيت ايٖ هبٗىٕ تدسيس ٛشگىًٗ ٚبسخبٗ ٚيكب ًبسگكب ٙهتيكٚ
ٓىاد خىسدين وآضبٓيذين وآسايطي وهبذاضيت ٓ٘ىط ث ٚربػكيَ پشواٗك ٚاص وصاست
هبذاسي ودسٓىسد ًبسخبٗٛ ٚب پشواٗ ٚتدسيس ٗيض اص وصاست اهتػبد است  .ضشايظ
غذوس پشواٗ ٚوعشص ًبس وتىُيذ وهبش ٙثشداسي واداسٓ ٙؤسسبت ٓضثىس دسآئو ٗبٓٚ
اي ً ٚث ٚوسيِ ٚوصاست هبذاسي هتيٓ ٚيطىد تؼيو خىاٛذ گشديذ.
تجػشٓ - ٙسئىُيت كك ًبسخبٗكٛ ٚكبي ٓكىاد خكىسدين آضكبٓيذين وآسايطكي
وهبذاضيت ثك ٚػهكذ ٙاككشادي خىاٛكذ ثكىد ًك ٚدسك٘كىٕ پضضكٌي داسوسكبصي
دآپضضكٌي سضكتٛ ٚككبي تـزيك ٚضككئي وػِكىّ ذبككشيب داساي دسجك ٚربػككيِي
داٗطگبٛي اص ُيسبٗس ث ٚثبا ثبض٘ذ وثب تىجك ٚثك ٚسضكتٛ ٚكبي ٓشثكىط ( ٓكىاد
خىسدين وآضبٓيذين آسايطي وهبذاضيت ) دسج ٚربػيِي سضت ٚزبػػي وٓيكضإ
ذبشث ٚاصّ ثشاي ٓسئىُيت ك ٓؤسسبت كىم اُزًش ً ٚثٓ ٚىجت آئو ٗبٓ ٚايٌكٚ
ثىسيِ ٚوصاست هبذاسي هتيٓ ٚيطىد تؼيو خىاٛذ ضذ.
ٓبد - 8 ٙوصاست هبذاسي جهكت غكذوس پشواٗك ٚسكبخت ٛشٗكىع ككشآوسدً ٙكٚ
دسًبسخبذمبت هتيٓ ٚي ضىد ٓجِؾ  5444سيكبٍ وجهكت غكذوس پشواٗك ٚسكبخت

ٛشٗىع كشآوسدٛ ٙبئيٌ ٚدسًبسگبٛهبي ٓطٔىٍ ايٖ هبٗىٕ هتيٓ ٚيطكىد  544سيكبٍ
دسيبكت خىاٛكذ داضكت ًك٘ٓ ٚاػكشا ثكٓ ٚػكشف تدسكيس وتىسكؼ ٚوتٌٔيكَ
آصٓبيطگبٛهبي ٓىاد ؿزائي خىاٛذ سسيذ.
تجػشً -6 ٙبسگبٛهبئيٌ ٚكشآوسدٛ ٙبي خىد سا ثب ػالٓت وثست ٚث٘كذي ٓطكخع
ثػىست ثبصسگبين ػشضٓ ٚيٌ٘٘ذ ٓطٔىٍ ايٖ هبٗىٕ خىا٘ٛذ ثىد.
تجػشٛ -2 ٙشيي اص آصٓبيطكگبٛهبي ريػكالحيت واثسكت ٚثك ٚوصاست هبكذاسي
جمبصٗذ اص اضخبظ حويوي يب حوىهي ً ٚتوبضبي آصٓبيص ٓىاد يب حمػىات خىد
سا ٓي٘ٔبيذ دبىجت تؼشك ٚاي ً ٚاص عشف وصاست هبكذاسي پيطك٘هبد وثك ٚتػكىيت
ًٔيسيىوبي داسائي جمِسو خىاٛذ سسيذ حن آصٓبيص دسيبكت منبي٘ذ.
دسآٓذ ٛبي حبغَ اص اجشاي ايٖ سأي وايٖ ٓكبد ٙدسحسكبيب دسخضاٗك ٚداسيٌكَ
ٓتٔشًض ضذ ٙودسٛشيي اص ٓؤسسبت ثٓ ٚػشف تىسكؼ ٚوتٌٔيكَ مهكبٕ ٓؤسسكٚ
خىاٛذ سسيذ .
تجػش -4 ٙكهشست ًبسخبذمبت وًبسگبٛهبي ٓطٔىٍ ايٖ هبٗىٕ اص عكشف وصاست
هبذاسي هتي ٚوپس اص تػىيت ًٔيسيىوبي هبذاسي جمِسو آگهي خىاٛذ ضذ.
ٓبد -9 ٙهتيً٘٘ ٚذگبٕ وسبصٗذگبٕ و واسد ً٘٘كذگبٕ ٓكىاد خكىسدين وآضكبٓيذين
وهبذاضيت وآسايطي ًٗ ٚىع ٓؤسسبت آوب دسآگهي وصاست هبذاسي هيكذ خىاٛكذ
ضذ ودستبسيخ تػىيت ايٖ هبٗىٕ وآئو ٗبٓٛ ٚبي اجشائي إٓ ٓطـىٍ ثٌبس ٛست٘ذ
ٌِٓل٘ذ ظشف ٓ 1ب ٙاص تبسيخ اٗتطبس آگهي توبضكبي پشواٗك ٚهبذاضكيت اص وصاست
هبذاسي ث٘ٔبي٘ذ  .ث ٚتوبضبٛبي سسيذ ٙدسًٔيسيىين ك ٓشًكت اص ٗ 4لشاضكخبظ
غالحيتذاس ث ٚتؼيو وصاست هبذاسي سسيذگي وظشف ٓ 1ب ٙتػٔيْ ًٔيسكيىٕ ثكش
سد يب هجىٍ توبضب غبدس خىاٛذ ضذ.

ٛشگب ٙدسٓىػذ ٓوشس توبضبي غذوس پشواٗ ٚضىد ويب ًٔيسيىٕ توبضكبي غكبحت
ٓؤسس ٚسا سد منبيذ ث ٚدستىسدادستبٕ ٓؤسسٓ ٚىهتب تؼغيَ خىاٛذ گشديذ.
اص دستىسٓضثىستب  64سوص پس اصاثالؽ ٓيتىإ ث ٚدادگب ٙضهشسكتبٕ ضكٌبيت منكىد
ودادگب ٙخبسج اص ٗىثت ث ٚضٌبيت سسيذگي ًشد ٙو سأي ٓكي دٛكذ سأي ٓضثكىس
هغؼي است .
تجػش - ٙآئو ٗبٓٛ ٚبي اجشائي ٓىاد  8و 9ثىسيِ ٚوصاست هبذاسي هتي ٚوپس اص
تػىيت ًٔيسيىوبي هبذاسي جمِسو ثٓ ٚىسد اجشا گزاسد ٙخىاٛذ ضذ.
ٓبد - 64ٙسد توبضبي غذوس پشواٗٓ ٚبٗغ اص إٓ ٗيست ًك ٚغكبحت ٓؤسسك ٚثكب
سػبيت ٓوشسات ٓبد 8 ٙجمذدا توبضبي غذوس پشواٗ ٚهبذاضيت وسبخنت ث٘ٔبيذ.
ٓبد -66 ٙدسٓؤسسبت داخِكي ًكٗ ٚكىع آوكب اص عكشف وصاست هبكذاسي ٓؼكو
وغىست إٓ ٓ٘تطشٓيگشدد غبحجبٕ آوب ٌِٓل٘كذ عجكن دسكتىس وصاست هبكذاسي
ٓطخػبت اصّ سا دسٓىسد ٛشٗىع كشآوسد ٙخبظ كبسسي خىاٗب سوي ثست ٚث٘ذي يب
ظشف حمتىي ج٘س هيذ منبيذ .دسٓىاسديٌ ٚكشٓىٍ حمػىٍ يب ٓكىاد تكشًييب عجكن
توبضبي سبصٗذ ٙكشٓىٍ ثبيسيت حملىػ دببٗذ ثبيذ كشٓىٍ حمػىٍ سا هجال ث ٚوصاست
هبذاسي تسِيْ ومشبس ٙپشواٗ ٚإٓ سا سوي ثست ٚث٘ذي رًش منبيذ .
ٓتخِلو اص ٓوشسات ايٖ ٓبد ٙثك ٚپشداخكت ؿشآكت اص  5444تكب  24444سيكبٍ
حمٌىّ خىا٘ٛذ ضذ.
ٓبد - 62 ٙوصاست هبذاسي ٌِٓق است كهشست سٗگهب واسبٗسهب وسبيشٓىاد هبثَ
اكضودٕ ثٓ ٚىاد خىسدين يب آضبٓيذين وآسايطي وهبذاضيت ومهچك٘و ٗكىع جك٘س
ظشف ٓىسد استلبد ٙدسغ٘بيغ ٓىاد خىسدين وآضبٓيذين ويب سٗگهبي ٓىسد ٓػشف
دس اسجبة ثبصي سا آگهي منبيذ  .اكضودٕ ٓىادي ً ٚدسآگهي رًش ٗطكذ ٙثبضكذ ثكٚ

ٓىاد خىسدين وآضبٓيذين وآسايطكي وهبذاضكيت واسكجبة ثكبصي ثكذوٕ اجكبص ٙاص
وصاست هبذاسي ومهچ٘و ثٌبس ثشدٕ ٓىاد مسي ثػىست وٓيضإ ؿريجمبص دس سكليذ
ًشدٕ وپبى ًشدٕ وضلبف ًشدٕ يبسٗك

آٓيكضي ظكشوف ؿكزائي يكب پىضكص و

ثست ٚث٘ذي ٓىاد خىسدين وآضبٓيذين وآسايطي وهبذاضيت دم٘كىع اسكت وجمكبصات
سبصٗذگبٕ يب هتيً٘٘ ٚذگبٕ ٓىاد ٓىضىع ايٖ ٓبد ٙدسغكىستيٌٓ ٚسكتِضّ جمكبصات
ضذيذ تشي ٗجبضذ حجس تددييب اص ٓ 4ب ٙتب  6سبٍ خىاٛذ ثىد.
ٓبدٓ - 64 ٙوشسات هبذاضيت عجن آئو ٗبٓ ٚاي اص عكشف وصاست هبكذاسي تؼكيو
وثشاي اعالع ػٔىّ ث ٚوسبيَ ٓوتضي آگهي ٓيطىد  .زبِق اص ٓوكشسات هبذاضكيت
ٓزًىس ٓستىجت جمبصات خاليف اسكت ًك ٚثشعجكن آئكو ٗبٓكٓ ٚػكىة وصاست
دادگستشي و وصاست هبذاسي تؼيو خىاٛذ ضكذٓ .كدٓىسييت ًك ٚاصعكشف وصاست
هبذاسي يب ٓؤسسبت ٓسئىٍ ديگش ثكشاي ٗظكبست دسٓكىاد خكىسدين وآضكبٓيذين
وهبذاضيت تؼيو ٓيطىٗذ ٌِٓل٘ذ ٓتخِلو اصٓوشسات هبذاضيت سا ثبرًش ٓىسد زبِكق
ثب ت٘ظيْ گضاسش ثٓ ٚسئىٍ هبذاضت حمَ ٓؼشيف منبي٘ذ.
ٓسئىٍ هبذاضت حمَ دسغىست تدييذ گكضاسش ٓكدٓىس ٗظكبست ٓتخِكق سا ثكٚ
دادگككب ٙخككالف ٓؼككشيف منككىد ٙوثككٓ ٚذيشٓؤسسككٗ ٚيككض ًتجككب اخغككبس ٓي٘ٔبيذًككٚ
دسٓىػذٓوشسًٓ ٚذت إٓ دسآئو ٗبٓ ٚتؼيو خىاٛذ ضذ وث ٚسكغ ٗىاهع هبذاضكيت
اهذاّ منبيذ.
دسغىستيٌ ٚپس اصاٗوضبي ٓهِت ٓوشس ٗوبئع ٓزًىس سككغ ٗطكذ ٙثبضكذ ٓكدٓىس
ٗظبست ٌِٓق است ٓشاتت سا ثكٓ ٚسكئىٍ هبذاضكت حمكَ جمكذدا گكضاسش دٛكذ
وٓسئىٍ ٓضثىس پس اص سسيذگي وتدييذ گضاسش ٓدٓىس ٗظبست حمَ تؼكيو ضكذٙ
سا ثب دستىسًتيب ٓىهتب تؼغيَ ٓيٌ٘ذ.

ادآً ٚبس دسغىس يت اجبص ٙداد ٙخىاٛذ ضذ ً ٚغبحت يكب ٓذيشٓسكئىٍ ٓؤسسكٚ
ٓسئىٍ هبذاضت حمَ سا اص اجشاي ٓوشسات ٓغٔئٖ سبصد.
ٓبدًِ - 63ٙيٓ ٚىاد توِيب يب كبسذ يب ٓىادي ًٓ ٚذت ٓػشف آوب ٓ٘وضكي ضكذٙ
ثبضذ ثالكبغِ ٚپس اص ًطق تىهيق ٓيطىد ٛشگب ٙوصاست هبذاسي يكب ٓؤسسكبت
ٓسئىٍ ديگشگىاٛي منبي٘ذ ًٓ ٚىاد ٌٓطىك ٚجهت ثشخي اص ٓػكبسف اٗسكبين يكب
حيىاين يب غ٘ؼيت هبثَ استلبد ٙاسكت و ٗگبٛكذاسي آوكب آٌكبٕ ٗكذاسد ٓكىاد
ٌٓطىك ٚث ٚدستىسدادستبٕ ضهشستبٕ ثب اعالع غكبحت ًكبا وثكب حضكىسمنبي٘ذٙ
دادستبٕ ضهشستبٕ ثلشوش ٓي سسذ و وجى ٙحبغَ تكب خكتْ دادسسكي وغكذوس
حٌْ هغؼي دسغ٘ذوم دادگستشي تىديغ خىاٛذ ضذ وٛشگب ٙگىاٛي ضىد ًٓ ٚىاد
ٌٓطىك ٚهبثِيت ٓػشف اٗسبين يب حيىاين يب غ٘ؼيت ٗذاسد ككىسا ثذستىسدادسكتبٕ
ٓؼذوّ ٓيطىد.
دسًِيٓ ٚىاسدكىم ومهچ٘و دسٓىسد اسجبة -ثكبصي واثكضاس وآات جكشّ دادگكبٙ
عجن ٓبد 5ٙهبٗىٕ جمبصات ػٔىٓي تؼيو تٌِيق ٓي٘ٔبيذ واگش هجال ثلشوش سسكيذٙ
ثبضذ دسٓىسد وجى ٙحبغَ اص كشوش ٗيضتؼيو تٌِيق خىاٛذ ًشد.
دسآٓككذ حبغككَ اصاجككشاي ايككٖ ٓككبد ٙثككٓ ٚػككشف تدسككيس وتىسككؼ ٚوتٌٔيككَ
آصٓبيطگبٛهبي ربوين وً٘تشٍ ٓىاد ؿزايي خىاٛذ سسيذ.
ٓبدً-65ٙسبٗيٌٓ ٚىاد ٓزًىس دسٓبد 63ٙسا خشيذاسي ٓكي منبي٘كذ ثبيكذ ٓ٘اػكشا
ثشاي ٓػبسيف ً ٚاص عشف وصاست هبذاسي يب ٓؤسسبت ٓسئىٍ ديگشتؼيو گشديذٙ
ٓؼبِٓ ٚمنبي٘ذ يب ثٌبسثشٗذ واا ثشحست ٓىسد ثك ٚجمبصاهتكبي ٓكزًىسدسايٖ هكبٗىٕ
حمٌىّ خىا٘ٛذ ضذ.

ٓبد - 61 ٙاص تبسيخ تػىيت ايٖ هبٗىٕ تشخيع ٓكىاد ؿكزايي يكب هبذاضكيت يكب
آسايطي اص گٔشى هبشضٌِي وًيلييت ث٘ٓ ٚظىس ثبصسگبين يكب تجِيـكب يت ثكب سػبيكت
ٓوشسات ػٔىٓي ػالو ٙثشداسا ثىدٕ گىاٛي هبذاضيت وهبثِيت ٓػشف اص ًطىسٓجذأ
ٓستِضّ ربػيَ پشواٗ ٚوسود اص وصاست هبذاسي است وواسدً٘٘ذٗ ٙيض ٌِٓق اسكت
ثشاي ربػيَ پشواٗٓ ٚضثىسكشٓىٍ ٓىاد ومهچ٘و ٓىاديٌ ٚثشاي ٗگبٛذاسي ث ٚآوكب
اضبك ٚضذ ٙث ٚوصاست هبذاسي تسِيْ منبيذ.
ٓبدًِ -67 ٙي ٚجشائْ ٓ٘ذسج دسايٖ هبٗىٕ اصجشائْ ػٔىٓي حمسىة است.
ٓبد -68 ٙدوُت ٓدٓىس اجشاي ايٖ هبٗىٕ است .
هبٗىٕ ثبا ٓطتَٔ ثشٓ 68بد ٙو 1تجػكشً ٙك ٚدستكبسيخ سوص دوضك٘ج 69 ٚتريٓكبٙ
يٌهضاس وسيػذوچهَ وضص مشسي ث ٚتػىيت جمِس س٘ب سسيذ ٙثكىد دسجِسكٚ
سوصپ٘ج ض٘ج 22ٚتريٓب ٙيٌهضاسوسيػذوچهَ وضص مشسي ٓىسد تػىيت جمِكس
ضىساي ِٓي هشاس گشكت .

