بسوِ تعالي

هعاًٍت اهَس شْشداسيْا -دفتش بشًاهِ سيضي ٍ هذيشيت تَسعِ شْشي
سَهيي جلسِ «شَساي هذيشيت باص آفشيٌي فضاي شْشي »

سٍص:

سه شنبه

ساعت:

 10 /30لغايت 12/30

هَسخ1313/08/00 :

ريه  :آقاي دكتر وًذر پًر (معاين امًر شُرداريُا) ،آقايمُىدسجعفري(مدير عامل سازمان بُسازي يوًسازي اصفُان)،
حاض 
آقايمُىدسبُادري(مديرعاملسازمانبُسازييوًسازيشيراز)،آقايمُىدسخسائلي(مديرعاملسازمانبُسازييوًسازي
قسييه)،آقايمُىدسطاَروژاد(مديرعاملسازمانبُسازييوًسازيآمل) يآقايمُىدسالًُرديزادٌ(معاينبروامٍريسي

سازمانوًسازيشُرتُران)،آقايمُىدسرسًليكارشىاسدفتربروامٍريسييمديريتتًسعٍشُريسازمان .
دستَس کاس جلسِ :اعمال تغيير در اساسنامه سازمان بهسازي و نوسازي
«بررسي اساسنامه سازمان بهسازي و نوسازي»
خالصِ هزاکشات ٍ هصَبات:

رلؼِ ثب هوبٗؼِ اػبػٌبهِ ّبٕ ؿشًت ػوشاى ٍ ثْؼبصٕ ؿْشٕ اٗشاى ،اػبػٌبهِ ػبصهبى ؿْشداسْٗب ٍ دّ٘بسْٗب ،اػبػٌبهِ
ػبصهبى ه٘شاث كشٌّگٖ ،كٌبٗغ دػتٖ ٍ گشدؿگشٕ ،اػبػٌبهِ كٌذٍم اح٘بء ٍاثؼتِ ثِ ه٘شاث كشٌّگٖ ٍ اػبػٌبهِ ػبصهبى
ثْؼبصٕ ٍ ًَػبصٕ ؿْشداسْٗب ٍ هوبٗؼِ ٍظبٗق ّش ًذام اص ػبصهبًْبٕ كَم الزًش ًِ ثبٗذ دس هحذٍدُ ّب ٍ هحلِ ّبٕ ّذف
ثْؼبصٕ ٍ ًَػبصٕ ؿْشٕ اًزبم دٌّذ ،ؿشٍع گشدٗذ ٍ تـبثْبت ٍظ٘لِ إ احلبء ٍ هَسد ثحج ٍ ثشسػٖ هشاس گشكت .
اػبػٌبهِ ػبصهبى ثْؼبصٕ ٍ ًَػبصٕ ؿْشداسْٗب ثب سٌٍٗشدّبٕ هٌشح دس «اليحه پيشنهادي قانون جامع مديريت شهري» ٍ
ثب هذ ًظش هشاس دادى « سند ملي راهبردي احياء ،بهسازي ،نوسازي وتوانمند سازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري»،
هَسد ثبصثٌٖ٘ هشاس گشكت.

پيشٌْادات هطشح شذُ دس جلسِ:

پيشنهاد تغييرات اساسنامه و بازبيني اعمال شده براي «اساسنامه سازمان بهسازي و نوسازي شهرداريها» ،پيوست
صورتجلسه مي باشد.

اعضاي جلسِ:

آقايدكتروًذرپًرآقايميروجاتيآقايمُىدسريستا 
 
آقايمُىدسفتحالُيآقايمُىدسجمشيدزادٌآقايمُىدسالًُرديسادٌ 

آقايمُىدساكبريآقايصابريآقايمُىدسرسًلي 


بسوِ تعالي

(پيشٌَيس ًْايي شذُ دس شَساي هذيشيت باصآفشيٌي فضاي شْشي)

اساسٌاهِ ساصهاى بْساصي ٍ ًَساصي شْش

.................

هقذهِ:

هحذٍدُ ّبٕ ً٘بصهٌذ اح٘بء ،ثْؼبصٕ ٍ ًَػبصٕ ٍاهغ دس هحذٍدُ تبسٗخٖ ؿْشّب ،ثبكت ه٘بًٖ ؿْشّب ًِ حبكل ػبختٍػبص
دِّّبٕ اخ٘ش ّؼتٌذ ،پٌِّْبٕ ؿْشٕ ثب پ٘ـٌ٘ٔ سٍػتبٖٗ ًِ دس احش گؼتشؽ ثٖسٍٗٔ ؿْش دس ػشكٔ ًًٌَٖ ؿْش ادؿبم ؿذُاًذ
ٍ ػًٌَتگبُّبٕ ؿ٘شسػوٖ ًِ دس هحذٍدٓ ؿْشّب هشاس داسًذّ ،ذف ثشًبهِّبٕ اح٘بء ،ثْؼبصٕ ٍ ًَػبصٕ ؿْشٕ هٖثبؿذ .ثِ
هٌظَس ثبص آكشٌٖٗ هحذٍدُ ّب ٍ هحلِ ّبٕ ّذف ،اح٘بء ،ثْؼبصٕ ٍ ًَػبصٕ ثبكت ّبٕ كشػَدُ ٍ ًبًبسآهذ ؿْشٕ دس ساػتبٕ
حلظ حوَم ؿْشًٍذٕ ،استوبء ً٘ل٘ت صًذگٖ ،ثبصٗبثٖ َّٗت ؿْشٕ ،اػوبل حٌوشٍاٖٗ هحلٖ ٍ دس رْت ساّجشٕ ،هذٗشٗت
ٌٗپبسچِ ٍ اٗزبد ٍحذت سٍِٗ ث٘ي ًلِ٘ ػَاهل هشتجي دس ػٌح هحلٖ ثب سٌٍٗشد ؿْشػبصٕ ٍ هؼوبسٕ اػالهٖ-اٗشاًٖ ،ػبصهبى
ثْؼبصٕ ًٍَػبصٕ ؿْش ٍ ...............اثؼتِ ثِ ؿْشداسٕ  ..............ثِ اػتٌبد هَاد  111ٍ 84هبًَى ؿْشداسٕ ٍ ثٌذ  15هبدُ 71
هبًَى تـٌ٘الت ٍظبٗق ٍ اًتخبثبت ؿَساّبٕ اػالهٖ ًـَس ٍ اًتخبة ؿْشداساى هلَة  ، 75/3/1هبًَى حوبٗت اص اح٘بء،
ثْؼبصٕ ٍ ًَػبصٕ ثبكتْبٕ كشػَدُ ٍ ًبًبسآهذ ؿْشٕ هلَة  ٍ 1389ثب سػبٗت ػبٗش هَاً٘ي هشثًَِ ٍ ثب تَرِ ثِ ًبهِ
 .................اػتبًذاسٕ  ...............تـٌ٘ل ًِ ثش اػبع هلبد اٗي اػبػٌبهِ اداسُ خَاّذ گشدٗذ.
فصل اٍل کليات:

هادُ ً :1بم ػبصهبى  :ػبصهبى ثْؼبصٕ ٍ ًَػبصٕ ؿْش  .................اػت ًِ دس اٗي اػبػٌبهِ هي ثؼذ اختلبساً «ػبصهبى» ًبه٘ذُ
هٖ ؿَد ًجن هلبد ٍ هوشسات اٗي اػبػٌبهِ اداسُ هٖ ؿَد.
هادُ :2هشکض ساصهاى ٍ هحذٍدُ فعاليت ٍ عوليات آى

هشًض اكلٖ ػبصهبى ؿْش  .................ثَدُ ٍ هحذٍدُ ػول آى هحذٍدُ ٍ حشٗن ؿْش هٖ ثبؿذ.
هادُ : 3هذت صهبى كؼبل٘ت ػبصهبى ًبهحذٍد هٖ ثبؿذ .
فصل دٍم:سشهايِ ٍ هٌابع دسآهذ ساصهاى

هادُ :4ػشهبِٗ ؿ٘ش ًوذٕ ػبصهبى ؿبهل ًلِ٘ اساهٖ ٍ اهالى ٍ اهَالٖ اػت ًِ ثب سػبٗت هوشسات ٍ آئ٘ي ًبهِ هبلٖ ؿْشداسٕ
ٍ ػبٗش هوشسات هَهَػِ ٍ ثش اػبع اسصٗبثٖ ًبسؿٌبع سػوٖ دادگؼتشٕ ًِ ثِ تأئ٘ذ ؿَسإ ػبصهبى ٍ ؿَسإ اػالهٖ ؿْش هٖ
سػذ ثب سػبٗت ػبٗش هوشسات هَهَػِ دس اخت٘بس ػبصهبى هشاسخَاّذ گشكت.
ػشهبِٗ ًوذٕ ػبصهبى ػجبست اػت اص هجلؾ دُ ه٘ل٘بسد سٗبل ٍرِ ًوذ ًِ توبهٖ آى پغ اص تلَٗت ؿَسإ اػالهٖ ؿْش اص هحل
اػتج بسات ؿْشداسٕ ثِ حؼبة ػبصهبى ًضد ثبًي ٍ ..............................اسٗض خَاّذ ؿذً .لِ٘ ػشهبِٗ ػبصهبى هتؼلن ثِ ؿْشداسٕ
 .........................ه٘جبؿذ ٍ هبثل اًتوبل ثِ ؿ٘ش ًوٖ ثبؿذ.
تبصشُ– 1ؿْشداسٕ هٌلق اػت حذاًخش ظشف هذت ؿؾ هبُ اص تبسٗخ تأػ٘غ ،ػشهبِٗ كَم سا ثب سػبٗت ًبهل هوشسات هبلٖ ثِ
ػبصهبى تحَٗل ًوبٗذ .
تبصشُ  – 2اًتوبل ٍ ٍاگزاسٕ اهَال ػبصهبى تبثغ آئ٘ي ًبهِ هبلٖ ٍ هؼبهالتٖ ػبصهبى ٍ دس ًْبٗت آئ٘ي ًبهِ هبلٖ ؿْشداسْٗب ٍ
هبًَى ؿْشداسٕ اػت ٍ ػبصهبى داسإ اػتوالل هبلٖ ثَدُ ٍ اهَال آى ً٘ض اختلبف ثِ ؿخل٘ت حوَهٖ ػبصهبى داسد .

تبصشُ – 3دس ارشإ ػ٘بػت خَدًلبٖٗ ٍ دس كَست ػَددّٖ ،ػبصهبى هٖ تَاًذ ػبل٘بًِ پٌذ( )5الٖ دُ ( )10دسكذ ػَد ٍٗظُ
خَد سا ثبثت اػتْالى ثذّٖ ّبٕ خَد ثِ ؿْشداسٕ ،ثِ حؼبة ؿْشداسٕ ٍ .....................اسٗض ًوبٗذ .
هادُ  :5هَضَع ٍ فعاليت ساصهاى

ػبصهبى ثب سػبٗت ًلِ٘ هَاثي ٍ هوشسات ٍ ّوچٌ٘ي ثب دس ًظش گشكتي سػبٗت ًلِ٘ اكَل ٍ هَاػذ ٍ هوشسات ٍ آئ٘ي ًبهِ ّب ٍ
دػتَسالؼول ّبٖٗ ًِ ثشإ ؿْش  .........................اص ًشٗن هشارغ رٗشثي هبًًَٖ كبدس ؿذُ اػتً ،ؼجت ثِ هَاسد صٗش اهذام هبًًَٖ
هؼوَل خَاّذ داؿت.
هوٌبً چٌبًچِ ارشإ ّش ٗي اص ثٌذّبٕ رٗل ً٘بص ثِ اخز هزَص اص هشارغ هبًًَٖ رٗشثي داؿتِ ثبؿذ ػبصهبى هَظق ثِ اخز
هزَصّبٕ هشثًَِ هٖ ثبؿذ.
 .1ؿٌبػبٖٗ ،حلظ ،توَٗت ٍ ثْشُگ٘شٕ اص ظشك٘تّب ٍ هبثل٘تّبٕ ًبلجذٕ ،ارتوبػٖ ،اهتلبدٕ ٍ هحٌٖ٘ اهبًي ٍ
هحذٍدُّبٕ تبسٗخٖ-كشٌّگٖ ؿْشّب دس رْت اح٘بء ،ثْؼبصٕ ٍ ًَػبصٕ هحذٍدُّب ٍ هحلِّبٕ ّذف ،تَاًوٌذ ػبصٕ
ٍ ػبهبًذّٖ ػًٌَتگبّْبٕ ؿ٘شسػوٖ ٍ پ٘ـٌْبد تلَٗت آى ثِ هشارغ رٗشثي هبًًَٖ.
 .2تِْ٘ ٍ ارشإ ًشح ّبٕ هَهَػٖ ٍ هَهؼٖ هحذٍدّب ٍ هحلِ ّبٕ ّذف ثْؼبصٕ ٍ ًَػبصٕ ؿْشٕ اص هج٘ل«ًشح
اح٘بء ٍ ػبهبًذّٖ ٍ ثْؼبصٕ ثبكت تبسٗخٖ»ً« ،شح ػبهبًذّٖ ثبكت كشػَدُ»ً«،شح تَاًوٌذ ػبصٕ ٍ ػبهبًذّٖ
ػًٌَتگبّْبٕ ؿ٘ش سػوٖ» ًِ ثِ تلَٗت هشارغ رٗلالح هبًًَٖ ثشػذ.
 .3سػبٗت اٍلَٗت هحذٍدُ ّب ٍ هحلِ ّبٕ ّذف دس تخل٘ق هٌبثغ رْت ارشاء ًشح ّب ثب سٌٍٗشد هحشى تَػؼِ ٍ ثب
حلظ َّٗت ٍ هٌبكغ ارتوبع هحلٖ دس هحذٍدُّب ٍ هحلِّبٕ ّذف.
 .4اسائِ ٍ ارشإ توْ٘ذات الصم رْت حلظ ٍ اح٘بء هٌظش تبسٗخٖ ؿْش اص رولِ ،ثبؽ ّبٕ تبسٗخٖ هٌٌجن ثب اكَل
ؿْشػبصٕ ٍ هؼوبسٕ اػالهٖ-اٗشاًٖ ًِ هشهت ،اح٘بء ٍ ًگْذاسٕ آًْب هَرت ًشاٍت ٍ ؿبداثٖ ؿْشّب ؿذُ ،ه٘شاث ٍ
َّٗت كشٌّگٖ ربهؼِ سا حلظ هٖ ًوبٗذ ،ثب ػٌَاى ػٌبكش ح٘بتٖ ؿْش ثب ّوٌبسٕ ػبصهبًْبٕ رٗشثي اصرولِ ،ؿْشداسٕ،
ػبصهبى ه٘شاث كشٌّگٖ ،كٌبٗغ دػتٖ ٍ گشدؿگشٕ ٍ ػبٗش ًْبد ّب ٍ دػتگبّْبٕ ارشاٖٗ.
 .5احذاث ػبختوبًْب ٍ تبػ٘ؼبت هَسد ً٘بص ػوَهٖ ؿْش دس ارشإ ًشح ّب ٍ پشٍطُ ّبٕ هلَة ؿْشداسٕ دس هحذٍدُ ّب
ٍ هحلِ ّبٕ ّذف ثشًبهِ ّبٕ اح٘بء ،ثْؼبصٕ ٍ ًَػبصٕ ؿْشٕ ًِ ثشاثش هلبد ثٌذ ٗي ثشإ آًْب ًبسثشٕ ٍ ًشح
تلَٗت ؿذُ اػت ٍ ً٘ض اسائِ خذهبت دس صهٌِ٘ كَم ثلَست پ٘وبًٌبسٕ ثب سػبٗت هوشسات هشتجي.
 .6اػتلبدُ ثٌِْ٘ اص اساهٖ هشؿَة ؿْشٕ ًِ دس احش ػذم ثشًبهِ سٗضٕ كح٘ح دس هحذٍدُ ّب ٍ هحلِ ّبٕ ّذف ثِ
كَست هتشًٍِ ٍ ثالاػتلبدُ هبًذُ ٍ ثِ ؿٌل ٗي هؼول ؿْشٕ اص ًظش ًبلجذٕ ،ارتوبػٖ ،اهتلبدٕ ٍ صٗؼت هحٌٖ٘
دس آهذُ اػت ،دس داخل ػٌَحٖ ًِ هؼبحت آًْب ثِ كَست ده٘ن ثشسٍٕ ًوـِ ّبٖٗ ثب هو٘بع هٌبػت
( )1/500ٍ1/1000تَػي ػبصهبى ثشاػبع ًشح ّبٕ هلَة ٍٗظُ هحذٍدُ ّب ٍ هحلِ ّبٕ ّذف (ًشح تلل٘لٖ ؿْش)
ٍ ثب سػبٗت ػبٗش هوشسات هشثًَِ تِْ٘ ٍ ثِ تلَٗت هشارغ رٗلالح هبًًَٖ ثشػذ.
 .7تٌظ٘ن ًظبم تأه٘ي هبلٖ هٌبػت ثشإ تحون ٍ ارشإ ًشحّب ٍ ثشًبهِّبٕ اح٘بء ،ثْؼبصٕ ٍ ًَػبصٕ هحذٍدُّب ٍ
هحلِّبٕ ّذف ٍ ػشهبِٗ گزاسٕ ٍ هـبسًت ثب ثبًٌْب ٍ هَػؼبت ػشهبِٗ گزاس دس اهَس هشثًَِ ثِ ًشٗوٖ ًِ ثشإ
ػبصهبى ثب سػبٗت هوشسات تبه٘ي هٌبكغ ًوبٗذ.
 .8ػبصهبى هٖتَاًذ ثشإ تأه٘ي اػتجبسات ػوشاى ؿْشٕ دس هحذٍدُّب ٍ هحلِّبٕ ّذف حؼت ً٘بص ،اٍسام هـبسًت،
كٌَى ٍ  ....هٌتـش ػبصد ٍ ٗب تؼْ٘الت ثبًٌٖ دسٗبكت داسد.

 .9ؿٌبػبٖٗ ػٌبكش ثباسصؽ تبسٗخٖ ٍ پ٘ـٌْبد ًبسثشٕ هٌبػت ثشإ ّش ثٌب رْت تلَٗت ثِ هشارغ رٗشثي ٍ دس كَست
ً٘بصً ،ؼجت ثِ تولي ،حلبظت ،هشهت ٍ ثْشُ ثشداسٕ اهذام گشدد.
 .10اسائِ ًشح ارشاٖٗ ثشاػبع ًشح ّبٕ تَػؼِ ؿْشٕ (ربهغّ ،بدٕ ،تلل٘لٖ) ،هَهَػٖ ٍ هَهؼٖ ٍٗظُ هحذٍدُ ّب ٍ
هحلِ ّبٕ ّذف ،ثب دس ًظش گشكتي ٍ سػبٗت ًلِ٘ اكَل ٍ هَاػذ ٍ هَاً٘ي ٍ هوشسات ٍ آئ٘ي ًبهِ ّب ٍ دػتَسالؼولْبٖٗ
ًِ ثشإ ؿْش  .....................اص ًشٗن هشارغ هبًًَٖ رٗشثي كبدس ؿذُ اػت ثشإ هَاسد صٗش:
الق :ؿٌبػبٖٗ ٍ ؿٌبخت هحَسّبٕ ثباسصؽ تبسٗخٖ ٍ پ٘ـٌْبد تؼ٘٘ي تٌل٘ق هٌبػت ثشإ ّش ٗي رْت تلَٗت ثِ هشارغ
رٗشثي (پ٘بدُ  ،ػَاسُ  ،هحذٍدٗت تشاك٘ي ػَاسُ ٍ پبسًٌ٘گْبٕ هحلٖ) ثب سػبٗت هوشسات هشثَى.
ة :ؿٌبػبٖٗ ٍ ؿٌبخت ػٌبكش هْن كشٌّگٖ  ،هزّجٖ  ،خذهبتٖ  ،تزبسٕ  ،هؼًٌَٖ دس ثبكتْبٕ هذٗوٖ ؿْش ٍ پ٘ـٌْبد
ٍهؼ٘ت ػبختوبًٖ ثشإ ّشٗي (هبثل حلظ  ،هبثل هشهت  ،تخشٗت) ثِ هشارغ رٗشثي ٍ ثب سػبٗت هوشسات هشثًَِ.
د  :ثشسػٖ ٍ پ٘ـٌْبد هَاثي ؿْشػبصٕ ٍ هؼوبسٕ رْت احذاث ثٌب (حزن ،كشم ،استلبعً،حَُ اػتوشاس ،ؿَُ٘ ػبخت ٍ
ًوبػبصٕ) ثِ هشارغ رٗشثي ثب دس ًظش گشكتي ٍ سػبٗت ًلِ٘ اكَل ٍ هَاػذ ٍ هوشسات آئ٘ي ًبهِ ٍ دػتَسالؼولْبٖٗ ًِ دس اٗي
استجبى ثشإ ؿْش  ...................اص ًشٗن هشارغ رٗشثي هبًًَٖ كبدسؿذُ اػت.
د :ثشسػٖ ٍ پ٘ـٌْبد هحذٍدُ حشٗن آحبس تبسٗخٖ هْن ٍ اسائِ ًشح كوبػبصٕ هٌبػت ثب ّوبٌّگٖ ٍ ًؼت هزَصّبٕ الصم
اص هشارغ هبًًَٖ رٗشثي حؼت هَسد.
ُ  :ؿٌبػبٖٗ ٍ ؿٌبخت ػٌبكش ؿْشٕ تخشٗجٖ ٍ ربًوبئٖ آى ثش سٍٕ ًوـِ ٍ پ٘ـٌْبد ًبسثشٕ ثب هشارغ رٗشثي ٍ ثب سػبٗت
هوشسات هشثًَِ.
ٍ  :ارشإ ًشحْبٕ هلَة ٍ هحَل ؿذُ اص ػَٕ ؿْشداسٕ ٍ هشارغ رٗشثي ٍ دس كَست اهٌبى اص ًشٗن هـبسًت هشدهٖ
ٍ ثخؾ خلَكٖ ثب تلَٗت ؿَسإ ػبصهبى ٍ سػبٗت هوشسات هشثَى.
 .11اً زبم اهَس تَل٘ذٕ ٍ ثبصسگبًٖ (خشٗذ هَاد اٍلِ٘ ٍ كشٍؽ تَل٘ذات) دس حذٍد هَهَع ٍ اّذاف ػبصهبى ثب سػبٗت هوشسات.
 .12حوبٗت ٍ ّوٌبسٕ ثب ػبصهبًْبٕ هشدم ًْبد ،تؼبًٍْ٘بٕ هحلِ إ ٍ  ،ثب تلَٗت ؿَسإ اػالهٖ ؿْش ٍ تؼْ٘ل ؿٌل
گ٘شٕ آًْب تَػي ػبصهبى ثْؼبصٕ ٍ ًَػبصٕ.
 .13ساُ اًذاصٕ دكبتش خذهبت ًَػبصٕ ٍ ػبٗش ًْبدّبٕ تؼْ٘ل گش تَػؼِ هحلٖ دس چبسچَة ػبصهبى اداسٕ هلَة ػبصهبى
ٍ اخز هزَص اص ػبصهبى ؿْشداسْٗب ٍ دّ٘بسْٗبٕ ًـَس.
 .14ثشگضاسٕ ثشًبهِ ّبٕ آهَصؿٖ ،ثِ هٌظَس استوبٕ كشٌّگ ؿْشًٍذٕ ٍ رلت ّوٌبسٕ ارتوبػبت هحلٖ تَػي ػبصهبى ثب
حوبٗت ؿْشداسٕ ٍؿَسإ اػالهٖ ؿْش دس ساػتبٕ اّذاف ػبصهبى.
 .15تِْ٘ ٍ ارشإ ًشح ّبٕ گشدؿگشٕ دس ثبكت ّبٕ تبسٗخٖ ٍ هحذٍدُ ّب ٍ هحلِ ّبٕ ّذف ،ثب ّوٌبسٕ ػبصهبًْبٕ
رٗشثي دس ساػتبٕ اٗزبد سًٍن ٍ تَاًوٌذ ػبصٕ ثبكت.
 .16هـبسًت ٍ ّوٌبسٕ ثب ػبصهبًْب ٍ دػتگبّْبٕ ث٘ي الوللٖ دس ساػتبٕ پ٘ـجشد اّذاف تؼ٘٘ي ؿذُ ػبصهبى ،ثب سػبٗت
هوشسات هشثًَِ.
 .17اًزبم ػبٗش اهَس دس چبسچَة هَهَع كؼبل٘ت ػبصهبى ثب سػبٗت هوشسات.

فصل سَم  :اسکاى اصلي ساصهاى

هادُ : 6اسًبى ػبصهبى ػجبستٌذ اص:
الق – ؿَسإ ػبصهبى

ة – ّ٘أت هذٗشُ
د – هذٗش ػبهل
د – ثبصسع
هادُ : 7ؿَسإ ػبصهبى ًِ هٌجؼذ «ؿَسا» ًبه٘ذُ خَاّذ ؿذ هشًت اص پٌذ ًلش ثـشح رٗل خَاّذ ثَد.
الق – اػتبًذاس ٍ دس ؿ٘بة ٍٕ هؼبٍى ػوشاًٖ اػتبًذاس ثؼٌَاى سئ٘غ ؿَسا
ة – ؿْشداس  ...................ثِ ػٌَاى ًبئت سئ٘غ ؿَسا
د – هؼبٍى ؿْشػبصٕ ٍ هؼوبسٕ ؿْشداسٕ  ( ...................دس كَست ػذم ٍرَدپؼت هزًَس هؼبٍى كٌٖ ٍ ػوشاًٖ ؿْشداس)
د -دٍ ًلش ًبسؿٌبع ثِ پ٘ـٌْبد ؿْشداس ٍ تبٗ٘ذ ؿَسإ ػبصهبى.
تبصشُ  : 1رلؼِ اٍل ؿَسإ ػبصهبى ثب حوَس ػِ ًلش اٍل (ثٌذ الق،ة د) تـٌ٘ل ٍ ًؼجت ثِ ػوَٗت دًٍلش ًبسؿٌبع
تلو٘ن گ٘شٕ هٖ ؿَد.
تبصشُ ً : 2بسؿٌبػبى پ٘ـٌْبد ؿذُ تَػي ؿْشداس تشر٘حبً اص هتخلل٘ي ثْؼبصٕ ٍ ًَػبصٕ ؿْشٕ ٍ ه٘شاث كشٌّگٖ
خَاٌّذ ثَد .
تبصشُ   : 3هذت ػوَٗت اػوبٕ ؿَسإ ػبصهبى اص تبسٗخ ؿشٍع ثِ ًبس ؿَسا ثِ ؿشى تذاٍم ؿشاٗي احشاص  2ػبل خَاّذ
ثَد .
هادُ  : 8تشكيل جلسات شَسا ٍ ًحَُ اتخار تصوين:

رلؼبت ؿَسا ثٌَس ػبدٕ ػبلٖ دٍثبس ٌٖٗ دس ت٘ش هبُ ثشإ تلَٗت تشاصًبهِ ٍ حؼبة ػَد ٍ صٗبى ػبل هجل ٍ تلشٗؾ ثَدرِ ٍ
دٗگشٕ دس دٕ هبُ ثشإ تلَٗت ثشًبهِ ٍ ثَدرِ ػبل آٌٗذُ ٍ اًزبم ػبٗش ٍظبٗق ثِ دػَت سئ٘غ ؿَسا دس هحل ػبصهبى
تـٌ٘ل خَاّذ ؿذ.
تبصشُ : 1رلؼبت ؿَسا خبسد اص هَاػذ هزًَس دس هبدُ  8ثٌب ثِ توبهبٕ هذٗش ػبهل ٍ ٗب سئ٘غ ّ٘أت هذٗشُ ٍ ٗب ثبصسع ٍ ٗب
دٍ ًلش اص اػوبء ؿَسا تـٌ٘ل خَاّذ ؿذ .
تبصشُ : 2دػتَس رلؼبت ؿَسا سا سئ٘غ ؿَسا ثش اػبع پ٘ـٌْبد هتوبهٖ تؼ٘٘ي هٌ٘وبٗذ .
تبصشُ : 3دػَت ثشإ رلؼبت ؿَسا ثب رًش تبسٗخ ٍ هحل تـٌ٘ل آى ٍ اػالم هَهَع دػتَس رلؼِ ثبٗذ حذاهل ّلت سٍص
هجل اص تـٌ٘ل رلؼِ ؿَسا ثِ ٍػ٘لِ دػَتٌبهِ ًتجٖ اص اػوبء تَػي سئ٘غ ؿَسا ثِ ػول آٗذ .
تبصشُ  : 4رلؼبت ؿَسا ثب حوَس ًلِ٘ اػوبء سػو٘ت هٖ ٗبثذ ٍ چٌبًچِ دس ًَثت اٍل ًل اػوبء حوَس ثْن ًشػبًٌذ دس
ًَثت دٍم ًِ حذاًخش ظشف پبًضدُ سٍص آٌٗذُ خَاّذ ثَد ،ثب حوَس حذاهل ػِ ًلش ٌٖٗ ًِ ،اص ػِ ًلش سئ٘غ ؿَسإ ػبصهبى
ثبؿذ ،سػو٘ت خَاّذ ٗبكت .
ٍظايف ٍ اختياسات شَساي ساصهاى

هادُ ٍ: 9ظبٗق ؿَسا ثِ ؿشح صٗش ه٘جبؿذ .
 -1اػتوبع گضاسؽ ػبالًِ ّ٘أت هذٗشُ ٍ حؼبثشع سارغ ثِ اهَس ػبصهبى ٍ تلَٗت آى.
 -2ثشسػٖ ٍ تلَٗت تشاصًبهِ ،حؼبة ػَد ٍصٗبى ٍ دَٗى ٍ ػول٘بت ػبصهبى ثش اػبع گضاسؽ ّ٘أت هذٗشُ ٍ حؼبثشع ٍ
اتخبر تلو٘ن ثِ آًْب.
 -3ثشسػٖ ٍ اتخبر تلو٘ن ًؼجت ثِ خي هـٖ ٍ ثشًبهِ سٗضٕ ثشإ كؼبل٘تْبٕ ػبل آتٖ ٍ ثشًبهِ ّبٕ دساص هذت ػبصهبى.

 -4ثشسػٖ ٍ تلَٗت ثَدرِ  ،هتون ٍ اكالح ٍ تلشٗؾ ثَدرِ  ،هلَثبت ؿَسإ ػبصهبى دس اهَس كَم ثالكبكلِ پغ اص
تلَٗت ثِ ؿَسإ اػالهٖ ؿْش ٗب ربًـ٘ي هبًًَٖ آى رْت تلَٗت اسػبل خَاّذ ؿذ.
تبصشُ   :ؿَسإ اػالهٖ ؿْش ٗب ربًـ٘ي هبًًَٖ آى ظشف هذت پبًضدُ سٍص اص تبسٗخ دسٗبكت ثَدرِ  ،هتون  ،اكالح ٍ تلشٗؾ
ثَدرِ سا ثشسػٖ ٍ تلَٗت خَاّذ ًشد.
  – 5ثشسػٖ ٍ تأئ٘ذ تـٌ٘الت اداسٕ ػبصهبى ٍ ٍاحذّبٕ تبثؼِ آى ًِ تَػي ّ٘أت هذٗشُ تِْ٘ ٍ پ٘ـٌْبد ه٘گشدد ٍ ارشإ آى
پغ اص اػوبل هلبد  54هبًَى ؿْشداسٕ ٍ اخز هلَثِ ػبصهبى ؿْشداسْٗب ٍ دّ٘بسْٗب .
تبصشُ  :ثب ؿشٍع ثِ ًبس ػبصهبى چٌبًچِ دس ؿْشداسٕ ثشإ اًزبم ٍظبٗق ػبصهبى پؼتْبٕ هلَة ٍرَد داؿتِ ثبؿذ ،پؼتْبٕ
هزًَس ٍ ؿبؿل٘ي آًْب تحت هذٗشٗت ػبصهبى هشاس گشكتِ ٍ اص هحل اػتجبسات ػبصهبى حوَم ٍ هضاٗبٕ خَد سا دسٗبكت خَاٌّذ ًشد.
ثذْٖٗ اػت چٌبًچِ ثشإ ػبصهبى تـٌ٘الت تلل٘لٖ رذاگبًِ إ ثش اػبع هوشسات اػتخذاهٖ ؿْشداسْٗبٕ ًـَس تِْ٘ ؿَد
ؿبؿل٘ي پؼتْبٕ هزًَس دس پؼتْبٕ رذٗذ تٌج٘ن خَاٌّذ ٗبكت.
 – 6ثشسػٖ ٍ تبئ٘ذ ًلِ٘ آئ٘ي ًبهِ ّبٕ داخلٖ ٍ دػتَسالؼولْب ٍ هَاثي هَسد پ٘ـٌْبد ػبصهبى دس حذٍد هوشسات ٍ هَاً٘ي ٍ هلبد
اٗي اػبػٌبهِ.
–7آئيهوامٍمالييمعامالتيسازمانبراساسقاوًنشُردارييآييهوامٍَايماليشُرداريُايمفاداساسىامٍتًسط
مديرعاملتُيٍيپسازتاييدَيأتمديرٌبٍشًرايسازمانپيشىُادميشًدكٍپسازتاييدشًرايسازمانيتصًيب
شًراياسالميشُربٍمًرداجرادرخًاَدآمد .
تبصشُ  :تب صهبًٌِ٘ ػبصهبى آئ٘ي ًبهِ هبلٖ ٍ هؼبهالتٖ خبكٖ ًذاؿتِ ثبؿذ آئ٘ي ًبهِ هبلٖ ؿْشداسٕ ّب هلَة ٍ 46/4/12
اكالحِ٘ ّبٕ ثؼذٕ آى ثب سػبٗت هلبد اػبػٌبهِ ػبصهبى ٍ سػبٗت ػبٗش هوشسات هشتجي هالى ػول خَاّذ ثَد .
 – 9اتخبر تلو٘ن دس هَسد رخ٘شُ ّبٕ هبلٖ ػبصهبى پغ اص سػ٘ذى ثِ حذ ًلبة ( ٗي پٌزن) ػشهبِٗ ثوٌظَس اػتلبدُ كؼبل اص
رخ٘شُ هزًَس.
 – 10اًتخبة ٍ تزذٗذ اًتخبة اػوبء اًتخبثٖ ّ٘أت هذٗشُ ٍ هذٗشػبهل اص ه٘بى اكشادهؼشكٖ ؿذُ تَػي ؿْشداس ٍ ّوچٌ٘ي
تؼ٘٘ي ه٘ضاى حن الزلؼِ اػوبٕ ؿَسا ًجن هوشسات هبًًَٖ رٗشثي ٍ پ٘ـٌْبد آى ثِ ؿَسإ ػبصهبى رْت تلَٗت.
 – 11اًتخبة ثبصسع ٍ هؼشكٖ ٍٕ اص ًشٗن اػتبًذاسٕ ثب كذٍس حٌن تَػي اػتبًذاس ثشإ ثبصسع ٍ تؼ٘٘ي حن الضحوِ ثبصسع
ثب سػبٗت هوشسات هشثًَِ.
 – 12اتخبر تلو٘ن ًؼجت ثِ ّش هَهَػٖ ًِ اص ًشف هذٗش ػبهل ٗب اػوبء ؿَسا دس دػتَس رلؼِ هشاس گشكتٍِ ،كن هلبد
اػبػٌبهِ.
 – 13اتخبر تلو٘ن ًؼجت ثِ اكضاٗؾ ٗب ًبّؾ ػشهبِٗ ػبصهبى ٍ پ٘ـٌْبد آى ثشإ تلَٗت ؿَسإ اػالهٖ ؿْش.
 – 14اكالح ٍ تزذٗذ ًظش ًْبٖٗ دس هَاد اػبػٌبهِ ،ثب تَرِ ثِ ثٌذ  15هبدُ  71هبًَى تـٌ٘التٍ ،ظبٗق اًتخبثبت ؿَساّبٕ
اػالهٖ ًـَس ٍ اًتخبة ؿْشداساى هلَة  75/3/1پغ اص تلَٗت ؿَسإ اػالهٖ ؿْش ثب ػبصهبى ؿْشداسْٗب ٍ دّ٘بسْٗب هٖ
ثبؿذ ،ثذْٖٗ اػت ؿَسإ ػبصهبى ً٘ض ه٘تَاًذ ثب تلَٗت ؿَسإ اػالهٖ ؿْش ،اكالح ٍ تزذٗذ ًظش دس هَاسد اػبػٌبهِ سا ثِ
ػبصهبى ؿْشداسْٗب ٍ دّ٘بسْٗب پ٘ـٌْبد ًوبٗذ.
 – 15پ٘ـٌْبد اًحالل ػبصهبى پغ اص تلَٗت ؿَسإ اػالهٖ ؿْش رْت تأئ٘ذ ثِ ػبصهبى ؿْشداسْٗب ٍ دّ٘بسْٗب.

تبصشُ  :دس كَستٌِ٘ ػبصهبى ًبسآٖٗ الصم سا ًجن هلبد اػبػٌبهِ ًذاؿتِ ثبؿذ ٍ ٗب هَهَع هبدُ  ٍ 4تجلشُ ٗي آى دس صهبى
هوشس ٍ ثب سػبٗت هوشسات هشثَى هحون ًـذُ ثبؿذ  ،ػبصهبى ؿْشداسْٗب ٍ دّ٘بسْٗب دس كَست لضٍم پغ اص ثشسػٖ ّبٕ الصم ٍ ثب
سػبٗت هوشسات ًؼجت ثِ اًحالل ػبصهبى تلو٘ن الصم اتخبر خَاّذ ًوَد .
 – 16ثشهشاسٕ حوَم ٍ هضاٗبٕ هذٗش ػبهل ٍكن هوشسات هَهَػِ.
 – 17تلَٗت هجَل ّذاٗب ٍ اػبًبت ٍ ًوٌْب ثِ ًبم ػبصهبى ثب سػبٗت هوشسات هَهَػِ.
 – 18تلو٘ن گ٘شٕ دس هَسد دػبٍٕ اص ًشٗن هلبلحِ ٍ ٗب اسربع اهش ثِ هوبهبت رٗلالح ٍ تؼ٘٘ي داٍس ثب سػبٗت اكل 139
هبًَى اػبػٖ ٍ ػبٗش هوشسات هَهَػِ.
 – 19ثشسػٖ ٍ تلَٗت پ٘ـٌْبداتٖ ًِ ثشإ اخز ٍام ٍ ًحَُ ّضٌِٗ ٍ ثبص پشداخت آى ٍ هَاكوت ثب هشاسدادّبٖٗ ًِ ثذٗي هٌظَس
ثبٗذ تِْ٘ ٍ هجبدلِ ؿَد ثب سػبٗت هوشسات هبًًَٖ هشثَى ٍ هٌٌجن ثب كؼبل٘تْبٕ ػبصهبى.
 – 20اربصُ هـبسًت ٍ ػشهبِٗ گزاسٕ ثب هؤػؼبت ػشهبِٗ گزاس ٍ ثبًٌْب ٍ تلَٗت هؼبهالت داخلٖ ثب سػبٗت هوشسات هشثَى ٍ
دس هبلت كؼبل٘تْبٕ ػبصهبى.
هادُ  : 11اعضاء ّيأت هذيشُ :

اػوبء ّ٘أت هذٗشُ ػبصهبى هشًت اص ػِ ًلش ػوَ اكلٖ ٍ ٗي ًلش ػوَ ػلٖ الجذل ه٘جبؿذ ًِ ػجبستٌذ اص :
 -1هؼبٍى ؿْشػبصٕ ٍ هؼوبسٕ ٗب هؼبٍى كٌٖ ٍ ػوشاًٖ ؿْشداسٕ ًِ ػوت سٗبػت ّ٘أت هذٗشُ سا ثؼْذُ خَاّذ داؿت( .
دس كَست ػذم ٍرَد پؼت هزًَس هؼبٍى ؿْشداس).
 -2دٍ ًلش ًبسؿٌبع هزشة آگبُ ثِ اهَس ٍ هؼبئل ػبصهبى ،اص ث٘ي اكشادٌِٗ داسإ تحل٘الت ػبلِ٘ ٍ تزشث٘بت ًبكٖ هَسد
ً٘بص  ،ػبصهبى سا داؿتِ ثبؿٌذ ثب پ٘ـٌْبد شهردار ٍ تلَٗت ؿَسإ ػبصهبى ثشإ هذت دٍ ػبل اًتخبة ٍ ثب حٌن
سئ٘غ ؿَسا هٌلَة خَاٌّذ ؿذ ٍ توذٗذ اًتخبة آًْب ثشإ دٍسُ ّبٕ ثؼذ ثالهبًغ اػت.
تبصشُ ٗ : 1ي ًلش ػوَ ػلٖ الجذل ً٘ض ثب ؿشاٗي كَم اًتخبة خَاّذ ؿذ ًِ دس كَست ػضل ،اػتؼلب ،حزش ٍ كَت ّش ٗي اص
اػوبء اكلٖ ثِ ربٕ اٍ اًزبم ٍظ٘لِ خَاّذ ًوَد .
تبصشُ   : 2چٌبًچِ ّش ٗي اص اػوبء ّ٘أت هذٗشُ دس اًزبم ٍظبٗلٖ ًِ ًجن هلبد اػبػٌبهِ ػْذُ داس ه٘جبؿٌذ هلَس ٍسصد ؿَسا
ه٘تَاًذ ثب تَرِ ثِ هَاسد رٗل پغ اص ػئَال ًؼجت ثِ ػضل ٍٕ اهذام ًٌذ .
 .1چٌبًچِ ػبصهبى ؿْشداسْٗب ٍ دّ٘بسْٗب دس ًت٘زِ ثبصسػٖ ثِ ػولٌشد ّش ٗي اص اػوبء ّ٘أت هذٗشُ اٗشادٕ داؿتِ ٍ ٗب آى
سا هـبٗش هوشسات تـخ٘ق دّذ .هشاتت سا ثِ ؿَسا هٌؼٌغ هٌ٘وبٗذ  ،سئ٘غ ؿَسا هَظق اػت حذاًخش تب پبًضدُ سٍص ثؼذ
اص دسٗبكت ًبهِ هَهَع سا دس رلؼِ كَم الؼبدُ ؿَسا هٌشح ٍ ًت٘زِ سا هؼتذالً اػن اص آًٌِ هٌزش ثِ اثوبء ٗب ػضل ػوَ
ّ٘أت هذٗشُ ؿَد  ،ثالكبكلِ ثِ ػبصهبى ؿْشداسْٗب ٍ دّ٘بسْٗب گضاسؽ ًوبٗذ.
 .2چٌبًچِ ّش ٗي اص اػوبء ؿَسا ًؼجت ثِ ػولٌشد ّشٗي اص اػوبء ّ٘بت هذٗشُ ػبصهبى اػتشاهٖ داؿتِ ثبؿٌذ ه٘جبٗؼتٖ
ًتجبً ثِ سئ٘غ ؿ َسا گضاسؽ دٌّذ ٍ سئ٘غ ؿَسا ه٘جبٗؼتٖ ثش اػبع گضاسؿبت هزًَس ٍ ٗب گضاسؿبت ٍاكلِ اص ثبصسػٖ،
رلؼِ كَم الؼبدُ ؿَسا سا تـٌ٘ل تب ثِ هَهَع سػ٘ذگٖ ؿَد .سئ٘غ ؿَسا هَظق اػت هٌبلت هزًَس سا ثِ ػوَ ّ٘أت
هذٗشُ ًِ هَسد ػؤال هشاس گشكتِ اثالؽ ًوبٗذ ،كشد هَسد ًظش هٌلق اػت دس اٍل٘ي رلؼِ ؿَسا ًِ تَػي سئ٘غ ؿَسا
تؼ٘٘ي هٖ ؿَد حوَس ثْن سػبًذُ ٍ پبػخ اسائِ ًوبٗذ  .چٌبًچِ ؿَسا ثِ ػوَ ّ٘أت هذٗشُ (كشد هَسد ػؤال ٍاهغ ؿذُ )
سإٔ ػذم اػتوبد دّذ  ،ثالكبكلِ اص ػوت خَد ػضل هٖ ؿَد.

چٌبًچِ ػوَ هَسد ػؤال ٍاهغ ؿذُ ّ٘أت هذٗشُ ،سئ٘غ ّ٘أت هذٗشُ ثبؿذ رلؼِ ؿَسا ثب حوَس ثذٍى حن سإٔ ٍٕ،
تـٌ٘ل خَاّذ ؿذ دس اٌٗلَست تلو٘وبت ثبتلبم آساء ٗب اًخشٗت  3سإٔ هـشٍى ثش آًٌِ ٌٖٗ اص آى ػِ ًلش ؿْشداس
ثبؿذ اتخبر خَاّذ ؿذ ٍ چٌبًچِ سإٔ ثش ػذم اػتوبد ثبؿذ سئ٘غ ّ٘أت هذٗشُ ػالٍُ ثش ،ثشًٌبسٕ اص سٗبػت ّ٘أت
هذٗشُ ثب رًش تخللبت ثِ ّ٘أت سػ٘ذگٖ ثِ تخللبت اداسٕ هؼشكٖ خَاّذ ؿذ .ثذْٖٗ اػت تب تؼ٘٘ي ربًـ٘ي ٍٕ هؼبٍى
ؿْشداسٕ ٍ ٗب ٌٖٗ اص ًبسؿٌبػبى ثل٘ش ٍ هٌلغ ثب اًتخبة ؿْشداس ٍ ثب اًالع ؿَسا ػْذُ داس ٍظبٗق هزًَس دس ّ٘أت
هذٗشُ خَاّذ ؿذ ،كَستزلؼِ ؿَسا هجٌٖ ثش ػضل سئ٘غ ّ٘أت هذٗشُ ٍ سإٔ ػذم اػتوبد ثب رًش دالئل ٍ هؼتٌذات هٖ
ثبٗؼتٖ ثالكبكلِ تَػي سئ٘غ ؿَسا ثِ اػتبًذاسٕ اسػبل گشدد.
ّ .3ش ٗي اص اػوبء ّ٘أت هذٗشُ هَهَع ثٌذ  2هبدُ  10ه٘تَاًذ اػتؼلبء خَد سا اص دٍ هبُ هجل ثِ اًالع سئ٘غ ؿَسا
ثشػبًذ .سئ٘غ ؿَسا هٖ تَاًذ ثب اػتؼلبء هخبللت ًٌذ ٍ ػوَ هزًَس ً٘ض ه٘تَاًذ ثؼذ اص ٗي هبُ اص تبسٗخ اػالم  ،اػتؼلبء
هزذد خَد سا ثب دسد هْلت دٍ هبِّ اػالم داسد ٍ سئ٘غ ؿَسا هَظق اػت حذاًخش تب پبًضدُ سٍص ًؼجت ثِ تـٌ٘ل رلؼِ
كَم الؼبدُ ؿَسا اهذام ٍ هَهَع اػتؼلبء سا هٌشح ٍ حوَ ربٗگضٗي سا هؼشكٖ ًٌذ ،ؿَسا هَظق اػت هجل اص اتوبم
هْلت دٍ هبِّ ػوَ هؼتؼلًٖ ،ؼجت ثِ اًتخبة ػوَ ربٗگضٗي اهذام ًٌذ.
هادُ : 11طشص تشكيل جلسات ّيأت هذيشُ:

تـٌ٘ل ّ٘أت هذٗشُ ثوَرت دػتَس رلؼِ هٌون ثِ دػَت ًتجٖ سئ٘غ ّ٘أت هذٗشُ خَاّذ ثَد ًِ اص اػوبء اكلٖ ثؼول
هٖ آٗذ.
تبصشُ  – 1رلؼبت ّ٘أت هذٗشُ حذاهل دٍ ّلتِ ٌٗجبس دس سٍص ٍ ػبػت هؼ٘ي دس هحل ػبصهبى تـٌ٘ل هٖ ؿَد ٍ چٌبًچِ
رلؼبت كَم الؼبدُ هشٍست ٗبثذ ثب دسخَاػت ًتجٖ هذٗش ػبهل ثب اػوبٕ ّ٘أت هذٗشُ ٍ ثب دػَت سئ٘غ ّ٘أت هذٗشُ
تـٌ٘ل خَاّذ ؿذ .
تبصشُ  – 2رلؼبت ّ٘أت هذٗشُ ثب حوَس ًلِ٘ اػوبء تـٌ٘ل ه٘گشدد ٍ هلَثبت ثِ اتلبم آساء ٍ ٗب ثب اًخشٗت دٍ ( )2سإٔ
هَاكن ٍهتٖ هؼتجش خَاّذ ثَد ًِ سئ٘غ ّ٘أت هذٗشُ ٌٖٗ اص دٍ (ً )2لش ثبؿذ ٍ دس كَستٌِ٘ ّشٗي اص اػوبء سإٔ هخبلق
داؿتِ ثبؿذ ،ثبٗؼتٖ هشاتت سا ثِ كَست هؼتذل دس كَستزلؼِ رًش ًوبٗذ .كَستزلؼِ ّ٘أت هذٗشُ دس دكتش كَستزلؼبت
ًِ تَػي ؿَسإ ػبصهبى اهوبء ٍ ؿوبسُ گزاسٕ ؿذُ اػت حجت ٍ ثِ اهوبء اػوبء خَاّذ سػ٘ذ .
تبصشُ - 3هَهَػٖ ًِ ٌٗجبس ثب آى هخبللت ؿذُ ثبؿذ ٍ ثِ دل٘ل ػذم ًؼت آساء هَاكن ثِ تلَٗت ًشػ٘ذُ اػتً ،جبٗذ
ثذٍى حوَس هخبلل٘ي هزذداً هٌشح ؿَد هگش آًٌِ هخبلل٘ي هؼتؼلٖ ؿذُ ثبؿٌذ ًِ دس اٌٗلَست رْت اًالع اػوبٕ رذٗذ
اص دالٗل هخبلل٘ي ً ،ظشِٗ هخبلق ه٘جبٗؼتٖ دس رلؼِ هشائت گشدد .
تبصشُ   – 4چٌبًچِ ّش ٗي اص اػوبء اًتخبثٖ ّ٘أت هذٗشُ  ،ػِ هشتجِ ثذٍى ػزس هَرِ ٗب ػِ هبُ هتَالٖ ثبػزس هَرِ دس
رلؼِ ؿشًت ًٌٌذ ثخَدٕ خَد هؼتؼلٖ ؿٌبختِ خَاّذ ؿذ ٍ .تـخ٘ق اٗي اهش ثب ّ٘ئت هذٗشُ ٍ ؿَسإ ػبصهبى خَاّذ
ثَد .
هادُ : 12هذٗش ػبهل چٌبًچِ ػوَ ّ٘أت هذٗشُ ًجبؿذ ً٘ض هَظق ثِ حوَس دس ًلِ٘ رلؼبت ّ٘أت هذٗشُ اػت ٍ ه٘تَاًذ ًظشات
خَد سا ًؼجت ثِ اهَس كٌٖ  ،هبلٖ  ،اداسٕ ٍ هؼبئل هشتجي ػبصهبى اثشاص ًوبٗذٍ .لٖ حن سإ ًذاسد چٌبًچِ هذٗش ػبهل دس
هؼزسٍٗت هشخلٖ ٍ ٗب هبهَسٗت ثبؿذ دس اٗي كَست ربًـ٘ي ٍٕ ًِ ثشاثش تجلشُ ثٌذ  11هبدُ  18اػبػٌبهِ تؼ٘٘ي ؿذُ ثبؿذ دس
رلؼبت ثذٍى حن سإ حوَس خَاّذ ٗبكت .
هادُ ٍ : 13ظايف ٍ اختياسات ّيات هذيشُ:

ّ٘بت هذٗشُ داسإ اخت٘بسات رًش ؿذُ دس اٗي اػبػٌبهِ ٍ ٗب تلَٗن ؿذُ اص ًشف ؿَسا ثشإ اداسُ اهَس ثب تَرِ ثِ هَهَع ٍ
اّذاف ػبصهبى هٖ ثبؿذ هگش دس هَاسدٕ ًِ اخز تلو٘ن دسثبسُ آًْب ًجن اػبػٌبهِ دس كالح٘ت ؿَسا ٍ ٗب هذٗش ػبهل ثبؿذ.
ّيات هذيشُ اص جولِ داساي ٍظايف ٍ اختياسات صيش است:

.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9
.10
.11

.12
.13

پ٘گ٘شٕ ثشًبهِ ّب ٍ تلو٘وبت ٍ هلَثبت ؿَسا.
ثشسػٖ ثَدرِ ٍ اكالح ٍ هتون ٍ تلشٗؾ ثَدرِ ػبالًِ تؼل٘وٖ هذٗش ػبهل ػبصهبى ٍ اسائِ ثِ ؿَسا ٍ پ٘گ٘شٕ آى ثؼذ اص
تلَٗت
ثشسػٖ تشاص ًبهِ ٍ حؼبة ػَد ٍ صٗبى ػبل٘بًِ ٍ ػبٗش گضاسؿْبٕ هبلٖ ٍ ػول٘بتٖ تؼل٘وٖ هذٗش ػبهل ٍ پ٘ـٌْبد آى ثِ ؿَسا.
پ٘ـٌْبد تـٌ٘الت اداسٕ ػبصهبى ٍ ٍاحذّبٕ تبثؼِ آى هتٌبػت ثب ً٘بص ٍ حزن ًبس ٍ دسآهذ ٍ ثشًبهِ ػبالًِ ػبصهبى رْت
ثشسػٖ ٍ اهذاهبت ثؼذٕ ثِ ؿَسا.
تِْ٘ ٍ تٌظ٘ن آئ٘ي ًبهِ هبلٖ ٍ هؼبهالتٖ ػبصهبى ٍ پ٘ـٌْبد آى ثِ ؿَسا ٍ ًظبست ثش ارشإ آى پغ اص هَاكوت ؿَسا ٍ
تلَٗت ٍصاست ًـَس ٍ ً٘ض ثشسػٖ ٍ پ٘ـٌْبد آئ٘ي ًبهِ ّبٕ داخلٖ ٍ دػتَسالؼول ّب ٍ هَاثي هَسد ً٘بص ػبصهبى پ٘ـٌْبدٕ
هذٗش ػبهل ثـَسإ ػبصهبى ٍ ًظبست ثش ارشإ آى پغ اص تلَٗت.
سػ٘ذگٖ ٍ تلَٗت هؼبهالت دس هَاسدٕ ًِ ًجن آئ٘ي ًبهِ هبلٖ ٍ هؼبهالتٖ ػبصهبى ثش ػْذُ ّ٘بت هذٗشُ اػت ٍ ًظبست
ثش ارشإ آى.
ثشسػٖ ٍ پ٘ـٌْبد اخز ٍام تؼ٘٘ي ًحَُ ّضٌِٗ ٍ اػتْالى آى ثِ ؿَسا ٍ هـبسًت ػبصهبى ثب ثبًٌْب ٍ هَػؼبت اػتجبسٕ هزبص
ثِ ؿَسا دس هبلت كؼبل٘ت ّبٕ ػبصهبى ٍ ثب سػبٗت هوشسات هَهَػِ.
ثشسػٖ ٍ تلَٗت ًلِ٘ هشاسدادّبٖٗ ًِ ثب اكشاد حو٘وٖ ٍ حوَهٖ هٌؼوذ خَاّذ ؿذ .ثب سػبٗت هوشسات هَهَػِ ٍ آئ٘ي ًبهِ
هبلٖ ٍ هؼبهالتٖ ػبصهبى.
ًظبست دس حلظ ٍ ًگْذاسٕ داساٖٗ ٍ ػشهبِٗ ٍ اهَال ػبصهبى ٍ تٌظ٘ن دسآهذ ٍ ّضٌِٗ ٍ ًظبست دس حؼي اداسُ اهَس ػبصهبى.
ًظبست ثش حؼي ارشإ ٍظبٗق هذٗش ػبهل.
تلَٗت پبداؽ ٍ ثشهشاسٕ حوَم ٍ هضاٗبٕ اكشادٌِٗ ثِ خذهت ػبصهبى پزٗشكتِ هٖ ؿًَذ .ثب سػبٗت هوشسات هبلٖ ٍ
اػتخذاهٖ ٍ اداسٕ ػبصهبى ٍ پ٘ـٌْبد هجَل ّذاٗب ٍ اػبًبت ٍ ًوي ثِ ًبم ػبصهبى ثب سػبٗت ثٌذ ( )11هبدُ ( )55هبًَى
ؿْشداسْٗب.
ثشسػٖ ٍ اظْبس ًظش ٍ اخز تلو٘ن دسخلَف ػبٗش پ٘ـٌْبدات ٍ اهَسٕ ًِ اص ًشف هذٗش ػبهل دس هبلت ٍظبٗق ػبصهبى
پ٘ـٌْبد ه٘گشدد.
هَاكوت ثب اكتتبح حؼبة دسآهذ ٍ ّضٌِٗ ٍ ػبٗش حؼبثْبٕ هَسد ً٘بص دس ثبًٌْب ٍ هَػؼبت اػتجبسٕ هزبص ثب سػبٗت هوشسات
هبًًَٖ ٍ آئ٘ي ًبهِ هبلٖ ٍ هؼبهالتٖ.

هادُ  : 14چٌبًچِ اػوبٕ ّ٘بت هذٗشُ دس هَسد تلو٘وبت ٍ هؼبئل هبلٖ ٍ حتٖ اداسٕ ػبصهبى اختالف ًظش داؿتِ ثبؿٌذ
ه٘جبػتٖ هشاتت سا ًتجب ثِ ؿَسا اػالم ًوَدُ ٍ تلو٘بت ؿَسا ًِ ثب سػبٗت هلبد اػبػٌبهِ اتخبر هٖ ؿَد ًؼجت ثِ هؼبئل هشثَى
ً ،بكز هٖ ثبؿذ .
هادُ ّ٘  : 15بت هذٗشُ دس حذٍد هلَثبت ؿَسا دسًلِ٘ هحبًن ٍ هشارغ هوبئٖ ًوبٌٗذُ تبم االخت٘بس ػبصهبى ثَدُ ٍ داسإ ًلِ٘
اخت٘بسات هٌذسد دس هَاد  36 ٍ 35هبًَى دادسػٖ هذًٖ ثب كلح ٍ ػبصؽ ثب سػبٗت اكل  139هبًَى اػبػٖ ٍ ػبٗش هَاً٘ي ٍ
هوشسات هشثَى خَاّذ ثَد .

هادُ ّ٘: 16بت هذٗشُ هٖ تَاًذ دس حذٍد اػبػٌبهِ ٍ آئ٘ي ًبهِ ّبٕ هشثًَِ هؼوتٖ اص اخت٘بسات خَد سا ثب حلظ هؼئَل٘ت خَد
ثِ هذٗش ػبهل تلَٗن ًوبٗذ .
تبصره  :هذٗشػبهل هَظق ه٘جبؿذ گضاسؽ ػول٘بت ارشاٖٗ دس حذٍد اخت٘بسات تلَٗوٖ دس اٗي هبدُ سا ّوِ هبِّ ثِ ّ٘أت
هذٗشُ تؼل٘ن ًوبٗذ.
هادُ  : 17هذيش عاهل

هذٗش ػبهل ػبصهبى اص اكشاد رٗلالح ًِ ػالٍُ ثش داؿتي هذسى تحل٘لٖ ل٘ؼبًغ (ًبسؿٌبع) تشر٘حبً هذسى ًبسؿٌبػٖ دس
سؿتِ ّبٕ «هذٗشٗت»« ،ػوشاى»« ،ؿْشػبصٕ»« ،رـشاك٘ب ٍ ثشًبهِ سٗضٕ ؿْشٕ»« ،هؼوبسٕ»« ،اح٘بء ٍ هشهت ؿْشٕ» ٍ
هشتجي ثب تَرِ ثِ ػَاثن ارشاٖٗ ٍ داسإ تزشث٘بت ًبكٖ دس هؼبئل هشثَى ثِ ػبصهبى ثبؿذ ثشإ خذهت توبم ٍهت اص ث٘ي اػوبء
اًتخبثٖ ( اػن اص اكلٖ ٗب ػلٖ الجذل) ّ٘بت هذٗشُ ٍ ٗب خبسد اص ػبصهبى ( هـشٍى ثِ داؿتي ؿشاٗي كَم الزًش ) ثب پ٘ـٌْبد
ؿْشداس ٍ تلَٗت ؿَسا ثشإ هذت چْبس ػبل اًتخبة ٍ ثب حٌن سئ٘غ ؿَسا هٌلَة هٖ گشدد ٍ تزذٗذ اًتخبة هذٗش ػبهل
ثالهبًغ اػت.
تبصشُ :1دٍسُ خذهت هذٗش ػبهل دس هَاسد رٗل خبتوِ هٖ پزٗشد:
 -1چٌبًچِ ّشٗي اص اػوب ّ٘بت هذٗشُ ػبصهبى ثِ ػولٌشد هذٗش ػبهل اٗشاد ٍ ٗب اػتشاهٖ داؿتِ ثبؿٌذ هٖ ثبٗؼتٖ هٌلت
سا ًتجبً ثِ هذٗش ػبهل ٍ ّوچٌ٘ي ثِ سئ٘غ ّ٘بت هذٗشُ تؼل٘ن داسًذ ٍ سئ٘غ ّ٘بت هذٗشُ ه٘جبٗؼتٖ هَهَع سا دس اٍل٘ي
رلؼِ ّ٘بت هذٗشُ ًِ ثب حوَس هذٗشػبهل تـٌ٘ل هٖ ؿَد هٌشح ًوبٗذ هذٗش ػبهل پبػخ خَاّذ داد ٍ دس كَستٌِ٘
ػوَ هؼتشم هبًغ ًـذُ ثبؿٌذ ػَال خَد سا ًتجب ثِ ؿَسا اسػبل خَاّذ داؿت دس اٗي كَست ٍ ّوچٌ٘ي دس كَستٌِ٘
ّشٗي اص اػوب ؿَسا ثِ ػولٌشد هذٗش ػبهل اػتشام داؿتِ ثبؿٌذسئ٘غ ؿَسا ه٘جبٗؼتٖ ثشاػبع گضاسؿبت هزًَس ٍ ٗب
گضاسؿبت ٍاكلِ اص ثبصسػٖ ٍ ّوچٌ٘ي ثشاػبع ًظشات اػالهٖ ٍصاست ًـَس رلؼِ كَم الؼبدُ ؿَسا سا تـٌ٘ل تب ثِ
هَ هَع سػ٘ذگٖ ؿَد .سئ٘غ ؿَسا هَظق اػت هٌبلت هزًَس سا ثِ هذٗش ػبهل اثالؽ ًوبٗذ .هذٗش ػبهل هٌلق اػت دس
رلؼِ ػبدٕ ٍ ٗب كَم الؼبدُ ؿَسا ًِ حذاًخش ظشف  10سٍص تَػي سئ٘غ ؿَسا تؼ٘٘ي هٖ ؿَد حوَس ثْن سػبًذُ ٍ
پبػخ اسائِ ًوبٗذ ٍ چٌبًچِ ؿَسا ثِ هذٗش ػبهل سإ ػذم اػتوبد دّذ هذٗش ػبهل ثالكبكلِ اص ػوت خَد ػضل هٖ ؿَد.
 -2دس هَسد تؼل٘ن ًجن هوشسات هبًًَٖ.
 -3خبتوِ هذتٖ ًِ ثشإ آى دٍسُ اًتخبة ؿذُ اػت.
 -4چٌبًچِ كبهذ ّشٗي اص ؿشاٗي هشثَى ثِ اًتخبة هذٗش ػبهل ثبؿذ.
 -5اػتؼلب ،كَت ٍ حزش
تبصشُ :2دس كَست تؼل٘ن ،كَت ،حزش ،اػتؼلبء خبتوِ هذت ٍ ٗب ثشًٌبسٕ هذٗشػبهل ،حؼت اػالم ّ٘بت هذٗشُ ٌٖٗ اص هذٗشاى
ٗب هؼئَالى ػبصهبى ثب اًتخبة ّ٘بت هذٗشُ ػبصهبى ٍظبٗق هذٗشػبهل سا حذاًخش ثِ هذت ػِ هبُ ػْذُ داس خَاّذ ؿذ.
تبصشُ   :3هذٗش ػبهل هٖ تَاًذ اػتؼلبء خَد سا اص دٍ هبُ هجل ثِ اًالع سئ٘غ ؿَسا ثشػبًذ سئ٘غ ؿَسا هٖ تَاًذ ثب اػتؼلبء
هخبللت ًٌذ ٍ هذٗشػبهل ً٘ض هٖ تَاًذ ثؼذ اص ٗي هبُ اص تبسٗخ اػالهٖ اػتؼلبء خَد سا ثب دسد هْلت ٌٗوبِّ اػالم داسد ٍ سئ٘غ
ؿَسا هَظق اػت حذاًخش هجل اص اتوبم هْلت  2هبِّ  ،هذٗش ػبهل رذٗذ سا رْت اًتخبة ثِ ؿَسا هؼشكٖ ًوبٗذ.
تبصشُ  :4هذٗش ػبهل خبتوِ خذهت ٗبكتِ هَظق ثِ تٌظ٘ن ٍ اهوب كَستزلؼِ تحَٗل ٍ تحَل ثب هذٗش ػبهل ٍ هؼئَل رذٗذ
ه٘جبؿذ.

هادُ ٍ : 18ظايف ٍ اختياسات هذيشعاهل :

هذٗشػبهل ثبالتشٗي هوبم اداسٕ ٍ ارشاٖٗ ػبصهبى اػت ًِ ثش ًلِ٘ ٍاحذّبٕ تبثؼِ ػبصهبى ػشپشػتٖ ٍ ًظبست داؿتِ ٍ هؼئَل
حؼي ارشإ اهَس ٍ حلظ هٌبكغ ٍ ػشهبِٗ ٍ اهَال ٍ داساٖٗ ػبصهبى ٍ ارشإ هلبد اػبػٌبهِ ٍ هلَثبت ؿَسا ٍ ّ٘بت هذٗشُ
ه٘جبؿذ ٍ دس هوبثل اٗي دٍ هشرغ هؼئَل خَاّذ ثَد.
مديرعامل داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

ارشإ هلَثبت ؿَسإ ػبصهبى ٍ ّ٘بت هذٗشُ ًِ هٌٌجن ثب هلبد اػبػٌبهِ ثَدُ ٍ اهذام دس اداسُ اهَس ػبصهبى ٍ ًَؿؾ
دس رْت پ٘ـجشد اّذاف آى ثب اػوبل هذٗشٗت كح٘ح ٍ ًظبست ثش ًلِ٘ اهَس ػبصهبى ٍ حلبظت اهَال ٍ داساٖٗ آى.
ّوٌبسٕ دس ثشسػٖ ٍ تِْ٘ ًشح تـٌ٘التٖ ،آئ٘ي ًبهِ هبلٖ ٍ هؼبهالتٖ ٍ ػبٗش آئ٘ي ًبهِ ّبٕ داخلٖ ػبصهبى ثب
پ٘ـٌْبد اكالح ٍ تـ٘٘شات دس آى ثِ ّ٘بت هذٗشُ.
پ٘ـٌْبد اػتخذام پشػٌل هَسد ً٘بص ػبصهبى ثشاػبع تـٌ٘الت هلَة ٍ ّوچٌ٘ي پ٘ـٌْبد ه٘ضاى حوَم ٍ هضاٗب ٍ ٗب
پبداؽ پشػٌل ثِ ّ٘بت هذٗشُ ٍكن هوشسات ٍ آئ٘ي ًبهِ ّبٕ هبلٖ ٍ اداسٕ ٍ اػتخذاهٖ ػبصهبى.
ػضل ٍ ًلت ًبسًٌبى ٍ اػٌبٕ هشخلٖ ٍ تشك٘ؼبت ثشاػبع هوشسات هَهَػِ ػبصهبى ٍ اًؼوبد هشاسداد ثب اؿخبكٖ ًِ
هؼئَل٘ت اهَس اداسٕ ػبصهبى سا ثِ ػْذُ داسًذ.
تِْ٘ ٍ تٌظ٘ن ثَدرِ  ،هتون ٍ اكالح ٍ تلشٗؾ ثَدرِ ػبالًِ رْت تؼل٘ن ثِ ّ٘بت هذٗشُ.
تِْ٘ ٍ تٌظ٘ن تشاص ًبهِ ٍ حؼبة ػَد ٍ صٗبى ٍ ػبٗش گضاسؿْبٕ هبلٖ ٍ ػول٘بتٖ ػبصهبى رْت ثشسػٖ ٍ ًشح دس ّ٘بت
هذٗشُ ٍ تؼ٘لن آى ثِ ؿَسإ ػبصهبى.
اًزبم ًلِ٘ هؼبهالت ٍ اًؼوبد ٍ هجبدلِ هشادادّبٕ هبلٖ ٍ كٌٖ هلَة ّ٘بت هذٗشُ ثب سػبٗت هوشسات ٍ آٗ٘ي ًبهِ ّبٕ
هبلٖ ٍ هؼبهالتٖ هلَة ػبصهبى.
اهوب ًلِ٘ اػٌبد ٍ اٍسام هبلٖ تؼْذ آٍس ،هجَل تؼْذ ،ظْش ًَٗؼٖ ،پشداخت ٍ ٍاخَاػت اٍسام تزبسٍٕ ،كَل هٌبلجبت،
پشداخت دَٗى ٍ اًزبم ّشگًَِ هؼبهلِ اػن اص خشٗذ ،كشٍؽ ،اربسُ ،اػت٘زبسُ ،تـ٘٘ش ٍ تجذٗل ٍ كؼخ هشاسدادّب ،سّي
گزاؿتي اهَال هٌوَل ٍ ؿ٘ش هٌوَل ػبصهبى دس ثشاثش دَٗى ،ارشإ اػٌبد الصم االرشا ثش حؼت هَسد ثِ اتلبم هؼبٍى
اداسٕ ٍ هبلٖ ػبصهبى ّوشاُ ثب هْش ػبصهبى ثشاػبع هوشسات ٍ هلبد اػبػٌبهِ .

تبصشُ  :هؼبٍى اداسٕ ٍ هبلٖ ثِ پ٘ـٌْبد هذٗش ػبهل ٍ تلَٗت ّ٘بت هذٗشُ ٍ صٗش ًظش هذٗش ػبهل ثب سػبٗت كشكِ ٍ كالح
ػبصهبى ٍ هوشسات اٗي اػبػٌبهِ ٍ آئ٘ي ًبهِ هلَة ،اًزبم ٍظ٘لِ ًوَدُ ٍ ثشدسآهذ ٍ ّضٌِٗ ّبٕ ػبصهبى ًظبست هؼتو٘ن
داؿتِ ٍ ًؼجت ثِ تٌظ٘ن دكبتش هبًًَٖ ثشاػبع سٍؽ دكتش داسٕ دًٍشكِ ٍ حجت حؼبثْب اهذام ٍ ًظبست هٖ ًوبٗذ .هذٗش ػبهل
ٍ هؼبٍى اداسٕ ٍ هبلٖ رٗحؼبة هـتشى هٖ ثبؿذ.
 -9هذٗش ػبهل هوي ًظبست ثش ارشإ كح٘ح اهَس دس ٍاحذّبٕ تبثؼِ هٖ ثبٗؼتٖ دس رْت ػ٘بػت خَد ًلبٖٗ ثب اػتلبدُ
اص حذاهل ً٘شٍٕ اًؼبًٖ  ،سػ٘ذى ثِ حذاًخش ثْشُ ٍسٕ دس ػبصهبى اهَس كٌٖ  ،خذهبتٖ ٍ اداسٕ  ،هؼبهالتٖ ٍ تٌظ٘ن
ثَدرِ ٍ ؿ٘شُ ٍ ثٌَس ًلٖ كشكِ ٍ كالح  ،ػبصهبى سا هذًظش هشاس دادُ ٍ اص ّشگًَِ هبٗؼبت ٍ ًبسػبئْ٘ب دس اهَس هشثَى
ثِ ػبصهبى ؿذٗذا رلَگ٘شٕ ًوبٗذ.
 -11هذٗش ػبهل حبكظ هٌبكغ ػبصهبى ثَدُ ٍ ثب تلَٗت ّ٘بت هذٗشُ ٍ ثِ ًوبٌٗذگٖ اص ػبصهبى اخت٘بسات هبدُ  18اٗي
اػبػٌبهِ سا خَاّذ داؿت.

 -11هذٗش ػبهل هٖ تَاًذ ثب تلَٗت ّ٘بت هذٗشُ ٍ ثِ هٌظَس تؼشٗغ دس اهَس ربسٕ ػبصهبى ،ثخـٖ اص اخت٘بسات خَد سا ثِ
ّش ٗي اص اػوبٕ ّئ٘ت هذٗشُ ٍ هؼبٍى هبلٖ ٍ اداسٕ ػبصهبى تلَٗن ًوبٗذ .لٌ٘ي اٗي تلَٗن اخت٘بس ساكغ هؼئَل٘ت
هذٗش ػبهل ًجَدُ ٍ هؼئَل٘ت حؼي اداسُ اهَس حلظ داساٖٗ ػبصهبى ّوچٌبى ثؼْذُ اٍ خَاّذ ثَد.
تبصشُ  :هذٗش ػبهل هَظق اػت دس هذت هؼزٍسٗت ٗب هشخلٖ ٗب هبهَسٗت ثِ تشت٘ت كَم ربًـ٘ي هؼ٘ي ًٌذ.
 -12هذٗش ػبهل ّش ؿؾ هبُ ٌٗجبس هَظق ثِ تِْ٘ ٍ تؼل٘ن كَستْبٕ هبلٖ ٍ داساٖٗ ٍ دَٗى ػبصهبى ٍ اسائِ آى ثِ ّ٘بت
هذٗشُ ه٘جبؿذ.
 -13توؼ٘ ن ًبس كح٘ح ث٘ي ًبسًٌبى ٍ اٗزبد ّوبٌّگٖ ث٘ي ثخـْب ٍ ٍاحذّبٕ هختلق ػبصهبى ٍ ً٘ض اتخبر تلو٘وبت
اًوجبًٖ دسثبسُ هؼتخذه٘ي ثشاػبع هوشسات هَهَػِ.
 -14اهَس اداسٕ ػبصهبى تَػي اؿخبف حو٘وٖ ٗب حوَهٖ هٌحلشاٌ دس هبلت هشاسدادّبٕ پ٘وبًٌبسٕ ًِ ثب آًْب هٌؼوذ هٖ
ؿَد ثب رًش ًبسّبٕ هؼ٘ي ثب صهبى هـخق ٍ ثشاػبع ثشًبهِ هلَة ػبالًِ ػبصهبى اًزبم ه٘ـَد ثٌَسٌِٗ ّ٘چگًَِ
تؼْذ اػتخذاهٖ ثشإ ػبصهبى اٗزبد ًـذُ ٍ ًلِ٘ تؼْذات ًبؿٖ اص ارشإ هَاً٘ي ًبس ٍ تبه٘ي ارتوبػٖ ثؼْذُ پ٘وبًٌبس
ثبؿذ .ثذْٖٗ اػت ػبصهبى هٖ تَاًذ اص خذهت ًبسًٌبى دٗگش ػبصهبًْب ًِ ثشاثش هوشسات ه٘تَاًذ ثِ ػبصهبى هبهَس خذهت
ؿًَذ ثِ كَست هبهَس اػتلبدُ ًوبٌٗذ.
تبصشُ  :دس كَست لضٍم اػتخذام پشػٌل هَسد ً٘بص دس هؼوت ًبسگشٕ ثِ تؼذاد هحذٍد ٍ كشكبً ثشاػبع پؼتْبٕ
هلَة ػبصهبًٖ ثب تبٗ٘ذ ّ٘أت هذٗشُ دس چبسچَة هَاً٘ي ٍ هوشسات هشتجي اهٌبًپزٗش خَاّذ ثَد ٍ اػتخذام هَسد ً٘بص دس
هؼوت ًبسهٌذٕ ً٘ض ثشاػبع پؼتْبٕ هلَة ػبصهبًٖ هـوَل هوشسات اػتخذاهٖ ؿْشداسْٗب ٍ پغ اص ًؼت
هزَصّبٕ هشثَى دس چبسچَة هَاً٘ي هشتجي هٖ ثبؿذ.
 -15تِْ٘ تٌظ٘ن ّشگًَِ هوشسات ٍ دػتَسالؼول ّبٕ الصم ثشإ پ٘ـجشد اهَس ػبصهبى.
فصل چْاسم :
هادُ  : 19باصسس:

ؿَسإ ػبصهبى ٗي ؿخل٘ت حو٘وٖ ثب هذسى تحل٘لٖ ل٘ؼبًغ ٍ ٗب حذاهل  5ػبل ػبثوِ ًبس هشتجي ثب اهَس ػبصهبى سا
ثؼٌَاى ثبصسع ثشإ هذت ٌٗؼبل اًتخبة ٍ تَػي حٌن اػتبًذاس ،هؼشكٖ هٖ ًوبٗذ .اًتخبة هزذد ٍٕ ثشإ دٍسُ ّبٕ ثؼذ
ثالهبًغ هٖ ثبؿذ ٍ دس اًتخبة ثبصسع سػبٗت هبدُ  147هبًَى تزبست الضاهٖ اػت.
هادُ ٍ : 21ظايف باصسس

 -1هشاهجت دس تٌج٘ن ػول٘بت ػبصهبى ثب هَاً٘ي ٍ آئ٘ي ًبهِ ّبٕ هشثًَِ ٍ تؼل٘ن گضاسؿبت هبّبًِ ثِ هذٗش ػبهل ٍ سئ٘غ
ّئ٘ت هذٗشُ ٍ دس كَست لضٍم ثِ سئ٘غ ؿَسإ ػبصهبى ّوشاُ ثب اظْبس ًظش كشٗح
ّ -2وٌبسٕ ثب حؼبثشػبى هٌتخت ؿَسإ اػالهٖ ؿْش ٍ ثبصسػبى اػضاهٖ ٍصاست ًـَس.
تبصشُ  -1چٌبًچِ ػبصهبى ؿْشداسْٗب ٍ دّ٘بسْٗب دس ًت٘زِ ثبصسػٖ  ،ػولٌشد هذٗش ػبهل سا هـبٗش هوشسات تـخ٘ق دّذ هشاتت
ساثِ ؿَسإ ػبصهبى هٌؼٌغ هٖ ًوبٗذ.
سئ٘غ ؿَسا هَظق اػت حذاًخش ثِ كبكلِ  15سٍص اص دسٗبكت ًبهِ ًؼجت ثِ تـٌ٘ل رلؼِ كَم الؼبدُ ؿَسا اهذام ٍ هَهَع سا دس
رلؼِ هٌشح ٍ ًت٘زِ سا هؼتذال اػن اص آًٌِ هٌزش ثِ اثوب ٍ ٗب ػضل هذٗش ػبهل ؿَد ثالكبكلِ ثِ ػبصهبى ؿْشداسْٗب ٍ دّ٘بسْٗب
گضاسؽ ًوبٗذ ثذْٖٗ اػت ًظش ٍاكلِ اص ػبصهبى ؿْشداسْٗب ٍ دّ٘بسْٗب هالى ػول خَاّذ ثَد.


تبصشُ  -2هذٗشػبهل ٍ ّشٗي اص اػوبٕ ّئ٘ت هذٗشُ ٍ ّوچٌ٘ي ًلِ٘ ًبسًٌبى ػبصهبى هَظلٌذ ّش هَهغ ٍ ّش ًَع تَه٘ح
ؿلبّٖ ٍ ًتجٖ ٍ ٗب ّشگًَِ هذاسى ٍ اٍساهٖ سا ًِ ثبصسع ػبصهبى ٍ ٗب حؼبثشع ثخَاٌّذ ثالكبكلِ دس اخت٘بس آًْب ثگزاسًذ
ثبصسػٖ ٍ هٌبلجِ اػٌبد ٍ هذاسى ثبٗذ ثٌحَٕ اًزبم گ٘شد ًِ ثِ اهَس ربسٕ ػبصهبى لٌوِ ٍاسد ًؼبصد.
 -3سػ٘ذگٖ ثِ ّشگًَِ اهذاهبت هبلٖ ػبصهبى ثِ هٌظَس حلَل اًوٌ٘بى اص اٌٌِٗ دسآهذ ثٌَس كح٘ح ٍكَل ٍ ّضٌِٗ ّب ثب
سػبٗت هوشسات ثَدرِ هلَة ٍ كشكِ ٍ كالح ػبصهبى اًزبم خَاّذ گشكت.
 -4گضاسؽ ّشگًَِ اثْبم ٗب اٗشاد دس اهَس ربسٕ ٍ ػول٘بتٖ ػبصهبى ثٌَس ًتجٖ ثِ ؿَسإ ػبصهبى ٍ اػالم هَاسدٕ ًِ ً٘بص
ثِ ًشح دس ؿَسإ ػبصهبى ًذاسد ثِ ّ٘بت هذٗشُ ٍ هذٗش ػبهل رْت اكالح.
 -5سػ٘ذگٖ ٍ اظْبس ًظش ًؼجت ثِ تشاصًبهِ ٍ حؼبة ػَد ٍ صٗبى ٍ تلشٗؾ ثَدرِ ٍ ػبٗش گضاسؿبت ػبالًِ ٍ اهوب آًْب ٍ
تؼل٘ن آى ،پبًضدُ سٍص هجل اص تـٌ٘ل رلؼِ ؿَسإ ػبصهبى ثِ سئ٘غ ؿَسا ٍ سئ٘غ ّ٘ئت هذٗشُ.
تبصشُ –اثْبهبت ٍ ًوبٗن هَسد اؿبسُ ثبصسع هٖ ثبٗؼتٖ حذاًخش ظشف دٍ ّلتِ ٍ ٗب دس اٍل٘ي رلؼِ ّ٘بت هذٗشُ هٌشح ٍ ثشاثش
هوشسات سػ٘ذگٖ ؿَد ٍ دس ؿ٘ش اٌٗلَست ثبصسع هَظق ثِ تؼل٘ن گضاسؽ ًتجٖ ثِ سئ٘غ ؿَسإ ػبصهبى ه٘جبؿذ.
 -6اًزبم ػبٗش اهَسٕ ًِ ثِ ًحَٕ هوٌي اػت ثِ كَست هَسدٕ ثِ ثبصسع هحَل ؿذُ ثبؿذ.
تبصشُ –ثبصسع حن هذاخلِ هؼتو٘ن دس ارشإ اهَس اداسٕ ٍ هؼبهالت ػبصهبى سا ًذاسد ٍلٖ هٖ تَاًذ ًظشات خَد سا ًتجب ثِ هذٗش
ػبهل ٍ ّ٘بت هذٗشُ ٍ ؿَسإ ػبصهبى اثالؽ ًوبٗذ.
 -7تلو٘وبت ٍ اهذاهبت ثبصسع ثبٗؼتٖ دس دكتش هخلَف ثب ه٘ذ تبسٗخ ٍ اهوبؿَد ؿَسا ٍ ّ٘بت هذٗشُ ػبصهبى دس هَاهغ
لضٍم هٖ تَاًٌذ ثبصسع سا دػَت ًوبٌٗذ تب ثشإ ثشسػٖ هؼبئل ثب آًبى تـٌ٘ل رلؼِ دّذ.
 -8چٌبًچِ ثبصسع ثشإ اًزبم ٍظبٗق خَد سػ٘ذگٖ ثِ اهَس ػبصهبى ٗب اػٌبد هبلٖ ٍ دكبتش ػبصهبى سا الصم ثذاًذ هٖ تَاًذ ثب
تَرِ٘ ًبكٖ ثشإ اًزبم آًْب اص هتخلل٘ي هشثَى ٍ ٗب حؼبثشع هٌتخت ؿَسإ اػالهٖ ؿْش دس حذ اػتجبسات هلَة
دػَت ثِ ّوٌبسٕ ًوبٗذ.
هادُ   : 21دس كَست هؼزٍسٗت ،كَت ،حزش ،ثب اػتؼلبء ٗب ػلت ؿشاٗي ٗب ػذم هجَل ػوت تَػي ثبصسع رْت اًزبم ٍظ٘لِ
هحَلِ ؿَسإ ػبصهبى ثالكبكلِ ٍكن هوشسات هبدُ  22اهذام خَاّذ ؿذ .
اهَس هالي ساصهاى

هادُ : 22ػبل هبلٖ ػبصهبى اص اٍل كشٍسدٗي هبُ ّش ػبل آؿبص ٍ تب پبٗبى اػلٌذهبُ ّوبى ػبل ثِ اتوبم ه٘شػذ ٍلٖ اٍل٘ي ػبل
هبلٖ ػبصهبى اػتخٌبًبٌ اص تبسٗخ تبػ٘غ تب پبٗبى اػلٌذ هبُ ّوبى ػبل خَاّذ ثَد .
هادُ ّ٘  : 23بت هذٗشُ هَظق اػت ّوِ ػبلِ تشاصًبهِ ػبل٘بًِ ٍ حؼبة ػَد ٍ صٗبى ٍ تلشٗؾ ثَدرِ ٍ ػبٗش كَستْبٕ هبلٖ
ثبٗؼتٖ حذاًخش تب آخش اسدٗجْـت هبُ ّش ػبل ثِ دسخَاػت سئ٘غ ّ٘بت هذٗشُ اص ًشف شهردار دػَت ٍ تـٌ٘ل رلؼِ دّذ ٍ
حذاًخش تب آخش خشدادهبُ ؿَسا هَظق اػت ًظشِٗ هٌؼٖ خَد سا ثشإ تلَٗت ؿَسإ اػالهٖ ؿْش اػالم ًوبٗذ .
هادُ : 24ثشًبهِ ًبس ٍ ثَدرِ ػبل آتٖ ػبصهبى ثبٗذ حذاًخشتب اٍل دٕ هبُ ّش ػبل ثشإ ثشسػٖ ٍ تلَٗت ّ٘بت هذٗشُ تَػي
هذٗش ػبهل اسائِ ٍ تب پبًضدّن دٗوبُ رْت تلَٗت ًْبٖٗ ثِ ؿَسإ ػبصهبى تؼل٘ن ؿَد ٍ ؿَسإ ػبصهبى سػ٘ذگٖ ثِ ثَدرِ سا
حذاًخش تب آخش دٗوبُ ّوبى ػبل خبتوِ خَاّذ داد ٍ ٗي ًؼخِ اص ثَدرِ تلَٗجٖ سا رْت تلَٗت ًْبٖٗ ثِ ؿَسإ اػالهٖ
ؿْش اسػبل خَاّذ ًوَد .

هادُ ً  : 25لِ٘ دسآهذّبٕ ػبصهبى دس حؼبثٖ ًضد ثبًي ٍ ...........................اسٗض خَاّذ ؿذ.ثب اٗي هلذ ًِ ثشداؿت اص اٗي
حؼبة كشكب رْت ٍاسٗض ثِ حؼبة ّضٌِٗ ّب ًِ رذاگبًِ ًضد ّو٘ي ثبًي ٗب ؿؼجبت آى ثِ اًالع ؿَسإ ػبصهبى اكتتبح ه٘ـَد
ثب كذٍس چي ٍ اهوبٕ هذٗش ػبهل ٍ هؼبٍى اداسٕ ٍ هبلٖ هوذٍس خَاّذ ثَد .
تبصشُ – اكتتبح ٍ هؼذٍد ًوَدى حؼبة دس ؿؼت ثبًي هؼتجش تَػي داسًذگبى اهوب ثب تلَٗت ّ٘بت هذٗشُ ٍ هؼشكٖ سئ٘غ ّ٘بت
هذٗشُ ٍ ثب تلَٗت ّ٘بت هذٗشُ ٍ ؿَسإ اػالهٖ ؿْش خَاّذ ثَد .
هادُ ّ٘: 26بت هذٗشُ هٌلق اػت ّشػبل ٗي ث٘ؼتن ػَد ٍٗظُ ػبصهبى سا تبسػ٘ذى ثِ ٗي دّن ػشهبِٗ رخ٘شُ ًوبٗذ .
هادُ ً  : 27لِ٘ هٌبتجبت ػبصهبى ثب اهوبٕ هذٗش ػبهل ٍ هْش ػبصهبى دس ؿ٘بة اٍ ثِ اهوبٕ ربًـ٘ي ٍٕ ًِ ثب اًالع ّ٘بت
هذٗشُ تؼ٘٘ي هٖ ؿَد ٍ هْش ػبصهبى هؼتجش خَاّذ ثَد .
هادُ  : 28دخل ٍ تلشف دس ٍرَُ ٍ اهَال ػبصهبى ثِ هٌضلِ دخل ٍتلشف دس ٍرَُ ٍ اهَال ػوَهٖ ٍ ؿْشداسٕ ثَدُ ٍ
هتخلل٘ي ثش ًجن هبًَى ٍ هوشسات هشثًَِ تحت تؼو٘ت هشاس خَاٌّذ گشكت .
هادُ : 29تلَٗت تشاصًبهِ ٍ حؼبة ػَد ٍ صٗبى ٍ تلشٗؾ ثَدرِ ٍ ػولٌشد ّ٘أت هذٗشُ ثوٌضلِ هلبكب حؼبة هذٗشاى ثشإ آى
دٍسُ هبلٖ خَاّذ ثَد .
هادُ ّ٘ :31أت هذٗشُ هٌلق اػت ّش ػبل ٗي ث٘ؼتن اص ػَد ٍٗظُ ػبصهبى سا تب سػ٘ذى ثِ ٗي پٌزن ػشهبِٗ رخ٘شُ ًوبٗذ.
تؼ٘٘ي ه٘ضاى رخبٗش هبلٖ ثِ پ٘ـٌْبد ّ٘أت هذٗشُ ٍ تلَٗت ؿَسإ ػبصهبى خَاّذ ثَد .

فصل پٌجن :هقشسات هختلف

هادُ  :31اػوبٕ ؿَسإ ػبصهبى ٍ ّ٘أت هذٗشُ ٍ هذٗشػبهل حن ًذاسًذ دس هؼبهالتٖ ًِ ثب ػبصهبى ٍ ٗب ثِ حؼبة ػبصهبى
كَست ه٘گ٘شد ثٌَس هؼتو٘ن ٗب ؿ٘شهؼتو٘ن ؿشًت ًوَدُ ٗب ػْ٘ن ؿًَذ ٍ ّوچٌ٘ي سػبٗت هبًَى هٌغ هذاخلِ ًبسهٌذاى دٍلت دس
هؼبهالت الضاهٖ اػت .
هادُ  :32اًحالل ساصهاى:

ػبصهبى دس هَاس د لضٍم ثب پ٘ـٌْبد ؿَسإ ػبصهبى ٍ ؿَسإ اػالهٖ ؿْش ٍ تبٗ٘ذ ػبصهبى ؿْشداسْٗب ٍ دّ٘بسْٗب هٌحل خَاّذ
گشدٗذ ٍ ًلِ٘ داساٖٗ ّب اػن اص هٌوَل ٍ ؿ٘شهٌوَل ٍ هٌبلجبت ٍ دَٗى ٍ تؼْذات ػبصهبى ثِ ؿْشداسٕ هٌتول هٖ ؿَد.
هادُ  :33چٌبًچِ هَاسدٕ دس اٗي اػبػٌبهِ پ٘ؾ ثٌٖ٘ ًـذُ ثبؿذ ثشاػبع هبًَى ؿْشداسٕ ٍ ػبٗش هَاً٘ي ٍ هوشسات ربسٕ
هشثًَِ ثب ّوبٌّگٖ ٍصاست ًـَس ػول خَاّذ ؿذ .هوٌأ چٌبًچِ دس هَاً٘ي ٍ هوشسات هَهَػِ اخت٘بساتٖ سارغ ثِ اهَس ػبصهبى
ثشإ ؿَسإ اػالهٖ ؿْش پ٘ؾ ثٌٖ٘ ؿذُ ثبؿذ هؼئَل٘ي ػبصهبى هَظلٌذ ػالٍُ ثش سػبٗت اػبػٌبهِ هَاكوت ؿَسإ اػالهٖ
ؿْش  ...................سا ًؼت ٍ هزَص الصم اخز ًوبٌٗذ .
هادُ ً:34لِ٘ آگْٖ ّب ٍ اًالػِ٘ ّبٕ ػبصهبى دس سٍصًبهِ سػوٖ ًـَس ٍ ٌٖٗ اص رشاٗذ ًخ٘شاالًتـبس هشًض دسد خَاّذ گشدٗذ .
هادُ  :35اٗي اػبػٌبهِ هـتول ثش پٌذ كلل ٍ  35هبدُ ٍ  35تجلشُ ٍ  94ثٌذ دس  .............كلحِ هؼتٌذ ثِ هبدُ 111 ٍ84
هبًَى ؿْشداسٕ ٍ ثٌذ پبًضدّن هبدُ  71هبًَى تـٌ٘التٍ ،ظبٗق ٍ اًتخبثبت ؿَساّبٕ اػالهٖ ًـَس ٍ اًتخبة ؿْشداساى
هلَة  75/3/1هَسد تأٗ٘ذ ٍ هَاكوت هشاس گشكت ٍ ًلِ٘ كلحبت آى هوَْس ٍ هٌوؾ ثِ هْش ثشرؼتِ ػبصهبى ؿْشداسْٗب
ٍدّ٘بسْٗب اػت.

