
یعامتجا هافر و راک ، نواعت تارزو
يعامتجاروما و راک ترازو :بيوصت عجرم
١٢٣٠ :همان هژيو هرامش

١٣٩٨ رذآ ٢٠،هبنشراهچ

٢١٧٧٠ هرامش جنپ و داتفه لاس
تخوس هضرع یاههاگياج رد ینميا هماننييآ

١۶١۵٢٧٣/٩/١٣٩٨هرامش

روپربکا رتکد یاقآ بانج

روشک یمسر همانزور مرتحم لماعریدم

،راک نوناق ٨۶ هدام عوضوم ینف تظافح یلاع یاروش رد هدش نیودت ،»تخوس هضرع یاھهاگیاج رد ینمیا هماننییآ« تسویپ هب
هافر و راک ،نواعت مرتحم ریزو بیوصت و حیشوت هب ٢٢/٨/١٣٩٨ خروم رد هک روکذم هدام )١( هرصبت دانتسا هب هک نآ هدرشف حول هب مضنم
.ددرگیم لاسرا روشک یمسر همانزور رد جرد یارب ،تسا هدیسر یعامتجا

هب هدش پاچ هماننییآ یواح نآ زا هخسن ود لاسرا هب تبسن ،همانزور نآ رد تبون کی جرد زا سپ ،دییامرف روتسد ؛تسا دنمشھاوخ
.دنیامن مادقا هناخترازو نیا

یمرکاش متاح ـ یعامتجا هافر و راک ،نواعت ترازو نواعم

تخوس هضرع یاھهاگیاج رد ینمیا هماننییآ

یریگشیپ و تخوس هضرع یاھهاگیاج رد راک طیحم یزاسنمیا فدھ اب ،ناریا یمالسا یروھمج راک نوناق )٨۶( و )٨۵( داوم دانتسا هب
"ینف تظافح یلاع یاروش" ١۴/٠۵/١٣٩٨ خروم هسلج رد هک "تخوس هضرع یاھهاگیاج رد ینمیا هماننییآ" ،راک زا یشان ثداوح زا
.ددرگیم بیوصت ریز حرش هب ،تسا هدش داھنشیپ اروش نآ طسوت و نیودت

تخوس هضرع یاھهاگیاج رد ینمیا هماننییآ

:تایلک ـ لوا لصف

:فیراعت ـ١هدام

:تخوس هضرع هاگیاج .١

هیلقنلیاسویارب ار عیامزاگ ونیزنب،لیئوزاگ دننام عیام تخوس ای و هدرشفیعیبطزاگ زا معا تخوس عاوناهکتسایتاسیسأت
.دیامنیم عیزوت و هضرع یروتوم

:ییایرد /یلحاس تخوس هاگیاج .٢

یاھروانش کاب لخاد هب ار تخوس هک روانش زادناراب کی ای هاگرگنل ،هلکسا ،نآ رواجم ای و لحاس رد رقتسم تخوس عیزوت هاگیاج
.دیامنیم عیزوت ییایرد

:هاگیاج زوجم رودص عجرم .٣

،یرادربهرھب،ثادحایاربمزالیاھزوجم رودص هب تبسن هک تسا تفنترازو هعومجم ریز ،ناریایتفنیاھهدروآرفشخپیلمتکرش
.دنکیم مادقاهاگیاجتشادھگنوریمعت
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:) رادهاگیاج( هاگیاجکلام .۴

هدھع رب ار نآ تیکلام و هدومنیراذگهیامرس ،تخوسهضرعهاگیاجیرادربهرھب و تخاسیاربهکتسا یقوقحاییقیقحصخش
.دشاب زین رادربهرھب دناوتیم هاگیاج کلام ؛دراد

:رادربهرھب .۵

ویرادھگن،تاریمعت،یرادربهرھب،ینمیاتیلوئسم ،هاگیاجزوجمرودصعجرمزا یرادربهرھب زوجم ذخا اب هک یقوقح ای یقیقح صخش
.دشاب رادربهرھب ای و هاگیاج کلام دناوتیم امرفراک .دراد هدھعربارهاگیاج ردتخوسهضرع

:برجم رگراک .۶

.دشابرادروخربهلوحمروماردنمیاراک ماجناایتراظنیاربمزالهبرجتوتراھم ،ینفشناد،شزومآزا هکیرگراک

:زاجم رگراک .٧

.تسا صخشم راک ماجنا یاربتیحالص یاراد عجارم زا یمسر و یبتک ،ربتعم یاھزوجم یاراد هک تسایبرجم رگراک

:یعیبط زاگ .٨

یاھنبرکوردیھوناپورپ،ناتادننام تابیکرت رگید لماشًالومعمونآنیرتیلصاناتمهکینبرکوردیھتابیکرتزالکشیزاگطولخم
ایورگیدیازجالماشدناوتیمنینچمھیعیبطزاگ ؛تسا نبرکدیسکا ید ونژورتیندنناملاعتشالباقریغ یاھزاگیخربورتنیگنس
.دشابییایمیشتابیکرترگیدایدرگوگدننامهدنیالآداوم

:هدرشف یعیبطزاگ .٩

.دوشیمهضرع و هریخذ،هدرشف؛یروتوم هیلقنلیاسو ردتخوسفرصمروظنمهبهکتسا یعیبطیزاگ

:عیام تخوس .١٠

.دوشیمهضرع و هریخذ،یروتوم هیلقنلیاسو ردتخوسفرصمروظنمهبهکتسا یعیام

:تازیھجت هدننکنیمأت .١١

و درادهدھعربارهاگیاجتازیھجتینمیا وشورف زاسپتامدخهئاراولیوحت،نیمأت ،یحارطتیلوئسمهکتسا یقوقحیصخش
.دشابهاگیاج زوجمرودصعجرمدییأت درومدیاب

:تشادھگن و ریمعتتکرش .١٢

.دشاب هدومنذخاارمزالیاھزوجمهاگیاجتازیھجت یرادھگنوتاریمعتماجنایاربزوجمرودصعجرمزاهک یقوقح یصخش

:روسرپمک .١٣

.ددرگیم یعیبط زاگ یزاس هدرشف بجوم ،فلتخم لحارم یطهکتسا یھاگتسد

:رسنپسید .١۴

نیا ؛دھدیم لیوحت و هدرک عیزوت ار یعیبط زاگ دننام "لکش یزاگ تخوس" ای و لیئوزاگ و نیزنب دننام "عیام تخوس" هک یھاگتسد
.دھد لیوحت هناگادج ار تخوس عون دنچ ای کی دناوتیمو هدومن یریگهزادنا ار تخوس تمیق و مجح نامزمھهاگتسد

:عیام تخوس لمح صوصخم فرظ .١۵

یحارط یاهنوگ هبو زیھجت رادظافحیرنفرداب هک رتیل )٢٠(تسیبیواسم ای رتمکتیفرظ اب رادتیحالص عجارم دییأت دروم نزخم
.دزاساھرنمیاتروصهباردوخیلخادراشف،شتآضرعمردنتفرگرارقابهکهدش

:هدنوشادج هلیسو .١۶

هب دناوتب دیاب هدننکدودسم دوخریش؛دوشیم شیادجثعابیرورضعقاومردوهدشبصن صاخ یاھلحمردهکتسایگنیلپوک
.دیامنیدنببآ ار هدشادج تمسق راکدوختروص

:)یپوناک( تازیھجتکقاتا .١٧

ودیامنیمتظفاحمیطیحم لماوعرباربردارتازیھجتهکشتآرباربردمواقم وصخشمیکیناکمتمواقمیارادتسایاهزاس
.دوشیم ببس ار اھنآینمیاوتازیھجتلقنولمحردتلوھس ،ادصراشتنا شھاکنمض

:یرارطضا عطقریش .١٨

زا)یاهجرد٩٠شخرچ( رودعبر تکرحاب ًالومعم ودوشیم هدافتسایرارطضاعقاومردتخوس عیرسنایرجعطقیاربهکیریش
.دیآیمردهتسبًالماکتیعضوهبزابًالماکتیعضو
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:زاسراکشآیاھهناماس .١٩

و هدنھدرادشھیاھهناماسوتسا نیعمدصردو نازیمهبترارحوهلعش،دود،زاگتشنییاسانشهبرداقرگسحدنچایکی
.دنکیملاعفارینمیا

:ینایم هریخذنزخم .٢٠

راکب ،هدرشف یعیبط زاگ تخوس هضرع یاھهاگیاج ردهدرشفیعیبطزاگیزاسهریخذروظنمهبهکراشفتحتنزخمدنچایکی
.دوریم

:یگدیکرتراشف .٢١

.ددرگیمتازیھجتزالایسجورخهبرجنمهجیتنردوهدشبیرختثعاب و هدوب رتشیب تاعطق زاجم راشف نازیمرثکادح زا هکیراشف

:ردنلیس .٢٢

.دوشیم هدافتساعیام زاگ ای هدرشفیعیبطزاگهریخذیاربهکتسا یراشفتحتنزخم

:هدننکعیزوت گنلیش .٢٣

.ددرگیم هدافتسا زاگ و عیام تخوس عاونا لاقتنا یارب هکتسافاطعنا لباق و مواقم ،لکش یاهلول هلیسو

:هیلختگنلیش .٢۴

.دیامنیم لقتنم هاگیاج نزاخمهب لمح رکنات زا ار عیام تخوسهکتسافاطعنا لباق و مواقم ،لکش یاهلول هلیسو

:رلیرت بویت ای رایسهریخذ .٢۵

فراصم یاربزاگو عیام تخوس نیمأت تھجودناهدشبصنرلیرتایهیلقنهلیسویورهک هطوبرم تامضنمابنزخمایردنلیسنیدنچ
.دنوریم راکهب ییوردوخ ای و یتعنص ،یگناخ

:هشنارت ،تاسیسأتلاناک  .٢۶

.دنکیمروبعنآزادراومریاسوقربیاھلباک،تاسیسأتیاھهلول،زاگیاھهلولهکتسا ییارجم 

:رطخهقطنم .٢٧

.دشاب نکممتاعفدهب یطیارشنینچراظتناایدراددوجوراجفنالباقتابیکرتنآ ردهکتسا یاهقطنم  

:رطخیبهقطنم .٢٨

،دوشتیاعر تازیھجتزا هدافتساوبصن،تخاس ردیاهژیوتاظحالمدیابهکینازیمهبراجفنالباقزاگدوجونآردهکیاهدودحم 
.دوریمنراظتنا

:هیحان .٢٩

نیارارکتنازیم ساسا ربونآردراجفنالباقتابیکرت طیارشدوجونامزتدمبسحربهکتسایکانرطخهقطنم ،نوز ای هیحان
.ددرگیمیدنبهقبط،طیارش

:رفصهیحان .٣٠

نینچایودشابدوجوم ینالوط نامزتدمیاربهکدوریم راظتناایدراددوجومئادروطهبراجفنالباقتابیکرتنآردهکتسایاهیحان
.دھدخر تدمهاتوکیاھهرودرددایزتاعفدهبیطیارش

:کیهیحان .٣١

.تشادراظتناارراجفنا لباق تابیکرت هاگهگایبوانتمدوجوناوتیم،یداعراکیطردهکتسایاهیحان

:ود هیحان .٣٢

تدمردومکرایسب تاعفدهبیطیارشنینچای ودوریمنراظتناراجفنالباق تابیکرت دوجو،یداعراکهرودیطردهکتسایاهیحان
.دھدخرهاتوک نامز

:هاگھانپ .٣٣

.تسا مواقم شتآ ربارب رد و هدش هتخاس عیام تخوس نزخم تظفاحم یارب هک تسا یکقاتا

:ینفد نزاخم .٣۴

هلیسو هب نآ فارطا و هتفرگ رارق نیمز حطس ریز رد نزاخم نیا .دوریم راکب عیام تخوس هریخذ یارب هک دوشیم قالطا یزلف نزاخم هب

http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=18521

3 of 9 12/14/2019, 9:06 AM



.دیآ لمعب یریگشیپ نزخم یزلف هندب هب تبوطر ذوفن زا ات ددرگیم رپ یداب هسام

:لومش هنماد و فدھ ـ٢هدام

هیلک رد و هدش هیھتراک زا یشان ثداوح زایریگشیپ و تخوس هضرع یاھهاگیاج رد راک طیحم یزاسنمیا فدھ اب هماننییآ نیا
.تسا ارجالامزال ،ناریا یمالسا یروھمج راک نوناق ٨۵ هدام لومشم تخوس هضرع یاھهاگیاج

:مود لصف

:یمومع تاررقم ـ فلا

ینف تظافحیلاع یاروش تابوصم تیاعر هب فلکم امرفراک و تساامرفراک هدھعرب تخوس هضرعهاگیاج ردینمیاتیلوئسم ـ٣هدام
تفایردار طبترم یاھزوجم ،طبریذ عجارمزا دیاب و هدوب یتظافح و ینمیا یاھلمعلاروتسد و اھهماننییآ ،تاررقم ،نیناوق رگید و
و هدوبن طبترم یاھنامزاس رگید و ناریا درادناتسا یلم نامزاس ،تفن ترازو تامازلا و تاررقم ،نیناوق یفان قوف دراوم تیاعر .دیامن
.تسا اھنآ تیاعر هب مزلم امرفراک

و اھیشکهلول ،نزاخم ،اھنامتخاس هب طوبرم یساسا تاریمعت و نمیا یرادربهرھب،ثادحا یاھزوجم رودصعجرمتفنترازو ـ۴هدام
.تسا تخوس هضرع یاھهاگیاج تاسیسات ریاس

دننام اھتخوس رگید؛یعیبطزاگربهوالعهک هروظنمدنچتخوس هضرع هاگیاج یارجا و یحارط رد تسا فلکم امرفراک ـ ۵هدام
.دنک تیاعر تخوس رھ زا یشان تارطاخمساسا رب ار ینمیا لوصا ؛دیامنیم هضرع زین ارعیامزاگو نیزنب،لیئوزاگ

رد ینمیا لوئسم یریگراکب هماننییآ اب قباطم،تیحالص دییأت یاراد ینمیا لوئسم یریگراکب هب تبسن ،تسا فلکم امرفراک ـ ۶هدام
.دیامن مادقا ،اھهاگراک

اب ،ربتعم تشادھگنوریمعتتکرش طسوت و امرفراک دییأت و ینمیا لوئسم زوجم اب دیاب ،تخوس هضرعهاگیاجتازیھجت ریمعت ـ٧هدام
تبث هاگیاج رد تایلمع حرش و هطوبرم همانیھاوگ زا هخسن کی ودریذپ ماجنانمیاشور هب  و هدنزاس تکرش یاھلمعلاروتسد تیاعر
.ددرگ طبض و

ارتازیھجت نیالحم هبنمیایسرتسدهراومھ ،زاجم نارگراکهکددرگ بصن یاهنوگ هبدیابتخوسهضرع هاگیاجتازیھجت ـ ٨هدام
.دنشابهتشاد

تیاعر و ینمیا لوئسم زا زوجم ذخا ،امرفراک دییأت اب دیاب تخوس هضرع هاگیاج نزاخم لخادهب،زاجم نارگراک دورو ـ٩هدام
.دریگ ماجنا تیلاعف عون اب بسانتم یدرف تظافح لیاسو اب و هدنزاس تکرش ییارجا و ینمیا یاھلمعلاروتسد

تادنتسم و قباوس و مادقاکسیر تیریدمماجنا هب تبسن رمتسم روط هب ،تسا فلکمتخوسهضرع هاگیاج یامرفراک ـ١٠هدام
.دیامن یرادھگن و تبث ،تخوس هضرع هاگیاج لحم رد یاهناگادج هدنورپ رد ار طبترم

ددرت لحم ،تخوس هیلخت لحم ،تازیھجت ،تاسیسأت ،اھنامتخاس نیب لصاوف یاھدرادناتسا و تامازلا تسا فلکم امرفراک ـ١١هدام
  .دیامن تیاعر اھهاگیاج تخاس و یحارط رد ار اھوردوخ و یداع دارفا ،نارگراک

و اھنامتخاس یارب ینف تظافح یلاع یاروش بوصم راک تشادھب و تظافح یاھهماننییآ و تاررقم ،نیناوق تیاعرـ١٢هدام
اھتمسق رگید و اھهاگریمعت ،هاگشیامن ،گنیکراپ ،هاگشورف ،ناروتسر ،اھرابنا ،رتافد دننام تخوس هضرع هاگیاج یبناج تاسیسأت
.تسایمازلا نایامرفراک طسوت

اب و ازجم یناسرتخوس یاھرلیرت و اھرکنات روبع لحم زا دیاب تخوس هضرع هاگیاج رد هقرفتم دارفا و نارگراک ددرت یاھریسمـ١٣هدام
.دشاب نمیا هلصاف تیاعر

امرفراک ،دشاب هتشاد هباشم دراوم ای وسنف،راوید هب زاینیدنبراصح یارب تخوس هضرعهاگیاجیلخاد هطوحمهکیتروص رد ـ١۴هدام
.دیامن هیبعت یلصاجورخودورو ریسمربهوالع،یرارطضاجورخ هارکی ،تازیھجتبصن لحمهبهجوت اب دیاب

.تسایمازلا ،راجفنا لباق زاگ دوجو لامتحا اب قطانم رد بسانم راجفنا دض تازیھجتزاهدافتساـ١۵هدام

هلعش اب یراخب ای یشیامرگ تازیھجت زا هدافتسا ،دراد دوجو قارتحا لباق یاھزاگ عمجت لامتحا هک تخوس هضرع هاگیاج رد ـ١۶هدام
.تسا عونمم ،هباشم دراوم و تایناخد فرصم ،کدنف ،تیربک زا هدافتسا ،هلعش ای و شتآ هنوگرھ نتخورفا ،زاب

دوخ ای شتآ هب مواقم ،لاعتشا لباقریغ داوم سنج زاهک اھنآ ریاظنوراوید،سنف دننام ییاھظافح اب تسا فلکم امرفراک ـ١٧هدام
.دروآ لمعب تعنامم،اھوردوخ هب یریگتخوسهطوحمرد زج،یتایلمعیاھهطوحم هب زاجمریغ دارفا یسرتسد زا ،ءافطا

ضرعمردهک یناسرتخوس و تاسیسأت ،نزاخم ،تازیھجت زاتظفاحم یارب ینمیالیاسو رگید و مواقم یاھظافح بصن ـ١٨هدام
.تسا یمازلا ،دنراد رارقهیلقنلیاسودروخربزایشانیاھبیسآ

تاداریا ای و یگدیسوپ ،یگتسکش ،یتشن نودب ،ملاس ًالماک دیاب تخوس هضرع تاسیسأت و تازیھجت ،اھهاگتسد هیلکـ١٩هدام
.دنشاب ینف

رپ ضحم هب و یریگتخوس نامز رد هک یوحن هب دشاب نایرج نکعطق هب زھجم و ملاس دیاب ،تخوس هدننکعیزوت هاگتسد لزان ـ٢٠هدام
.ددرگ عطق تخوس لزان نایرج ،کاب ندش

هببآسپایتخوس،بآهیلختو یروآعمجاتدوشیدنببیشیوحن هب دیابتخوس هضرع هاگیاج فلتخم یاھتمسق فک ـ٢١هدام
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هدیشوپ وشتسش لباق و هدنزغلریغ حلاصم اب دیاب روتارنژ قاتا ،نزاخم لحم ،اھقاتا ،هطوحم فک نینچمھ ؛دشاب ریذپناکما تلوھس
لصاح بآسپ نمیا لاقتنا و یروآعمج یارب یلاناک یاراد ،تسیز طیحم تظافح نامزاس تاررقم قباطم و ددرگ تفاظن هراومھ و هدش

.دشاب هاگیاج زا نوریب هب

.تسا یرورض نزاخم یالاب رد رگراک رارقتسا و یسرتسد یارب نمیا راک هاگیاج داجیا ونیمأت ـ٢٢هدام

و تالایس ،ناراب بآ یبایھار و ذوفن زا یریگشیپ روظنمهب تخوس ینیمز نزاخم رارقتسا لحم هاگیاج لخاد هب یدورو هچیردـ٢٣هدام
.ددرگلصتم نیمز لاصتا متسیس هب و بصن نیمز حطس زا رتالاب یمک و ینمیا لوصا تیاعر اب دیاب ،هباشم دراوم

و یکینورتکلا عون ود رھ زا جنسامد و جنسحطس هب زھجم دیاب ،نآ یامد و تخوس یدوجوم نازیم هدھاشم یارب نزاخم هیلکـ٢۴هدام
.دنشاب یکیناکم

.دیآ لمع هب یریگولج زاگ راشتنا ای و عمجت زا ات دنشاب هلصاح یاھزاگ یروآعمج متسیس هب زھجم دیاب تخوس هریخذ نزاخمـ٢۵هدام

.دنشاب یدنبزاگ ای یدنببآً الماک دیاب نزاخم لوھنم رد نینچمھ و تازیھجت ،تاقلعتم ،تالاصتا مامتـ٢۶هدام

.دشاب ملاس نآ نتب حطس و هدوب زارتً الماک دیاب اھھدننکعیزوت و یریگتخوس ،تخوس هیلخت لحم فک ـ٢٧هدام

ات،دوش هداد رارقهلول لوطلکدادتمارد وهلولطخیالابًاقیقدونیمزحطسریز رتم یتناس ١۵لقادحدیابیرادشھراون ـ٢٨هدام
.دشابیرافحنامزیارب یرادشھ

زایراع ،نآ لخاد هدننکرپداومواھلاناک یبناج حوطس دیاب یشکهلولمتسیس هب همدص و بیسآ زا یریگشیپ یاربـ٢٩هدام
.دوش هدناشوپ رتمیتناس١۵تماخضهبهسامزایاهیال اب هلول فارطا و دشابزیتهبل اب یاھگنس

.تسا زاجم یریگتخوس یارب طقفهیلقنلیاسو فقوت و ددرت ،نامتخاسلخاد تخوس هضرعیاھهاگیاجرد ـ٣٠هدام

،تسیز طیحم تظافح نامزاس تاررقم ربارب هک دیامن بصن نمیا یوحن هب ار یجورخ هیوھت یاھهلول ،تسا فلکم امرفراک ـ٣١هدام
عمجت لحم کی رد دنناوتن لاعتشا لباق یاھزاگ ات دریگرارق یاهنوگهب دیاب یجورخ هناھدً انمض .دوش ماجنا الاب تھج رد زاگ هیلخت لمع
.دنوش اھنامتخاس دراو ای هتفای

هب یفاکیاضف،نآتاقلعتمونزخمیرادھگنوریمعت یاربویاهرود ،هنازور یاھیسرزابماجنایارب تسا فلکم امرفراک ـ٣٢هدام
.دیامن داجیااھراویداب)ینفد نزاخم زج( نزخمفارطا رد ،رتم یتناس ۶٠ لقادح نازیم

قیرط زا و دنریگ رارق زیررس یروآ عمج هظفحم کی نورد دیاب دنراد رارق نیمزریز و هاگھانپ رد هک ینزاخم ریاس و ینفد نزاخم ـ٣٣هدام
ددرت و یسرتسد یارب ،تخوس لمح وردوخ هطوحم ترواجم رد بسانم یاضف صاصتخا .دنوش رپ ،دنتسھ دنببآ هک یتالاصتا
.تسا یمازلا ،دوشیم هدیمان هیلخت هچضوح هک روکذم هظفحم یارب ،نارگراک و هیلخت نیلوئسم

،شزرل ،هبرض زا یشان یاھشنت ،ییایمیش و یکیزیف تامدص لباقم رد دیاب تخوس هضرع هاگیاج یشکهلول متسیس ـ٣۴هدام
طیحم تظافح نامزاس تاررقم و نیناوق تیاعر رب هوالع دیاب نزخمتاراخبهیلختهلول .ددرگ تیوقت و تظافح ،یتشن و ضابقنا ،طاسبنا
هطقننیرتالابزا رتم ۵/١ لقادح ،دشابنآهبلصتماینابهیاسلخادرگا وهتشادهلصافنیمزحطسزا رتم ۶/٣لقادح ،تسیز

.دنک ادیپدادتمانابهیاس

لباقحلاصمزاهدافتساتروصردوهتخاسقارتحالباقریغ حلاصمزادیاب تخوس هضرع هاگیاج یریگتخوس هطوحم فک ـ٣۵هدام
.)تسا عونمم ،فک ششوپ یارب تلافسآ زا هدافتسا( دوش هدادششوپبذاجریغ وقارتحالباقریغحلاصماب دیاب ؛قارتحا

یریوصتویتوصهدنھدرادشھلیاسویاراد هک لاعتشا لباق یاھزاگ صیخشتمتسیسهبدیابتخوس نزاخم هاگھانپ ـ٣۶هدام
نامھ رطخ هدودحم رد یتوصهدنھدرادشھکی،نآندشلاعف اب هک یوحن هبدوشزھجم ،تسا نابیتشپیرطاباب و )لحمرددوجوم(
.دیآردادصهب ماحدزارپوصخشمیناکمردو هاگیاج

یردابو روصحم نزاخم رگید اب رتم ٣ لقادح هلصافاب و رتم ٨/١ لقادحعافتراهب یاهتسویپراصحطسوتدیاب ینیمز ور نزاخم ـ٣٧هدام
.)دوش قیرح یافطا تایلمع عنام دیابن راصح( دنوش زیھجت ،دنکیریگولجهقرفتمدارفا دوروزاهک

.تسا زاجم لماک هیلخت تلاح رد و یزاسنمیا زا سپ اھنت تخوس هضرع هاگیاج نزاخم ییاجباج ـ٣٨هدام

و یتشندوجومدع زا نانیمطانینچمھ و تخوس هضرع و لاقتناتازیھجتنمیادرکلمعدییأت روظنمهبتسا فلکم امرفراک ـ٣٩هدام
یناگیاب ،هاگیاج رتفد رد و تبث ار نآ جیاتن و مادقا لیذ یاھیسرزاب ماجناهب تبسن ،هدنزاس تکرش هیصوت اب قباطم ،درکلمع تحص
.دریگ رارق اھنآ رایتخا رد تیحالص یاراد عجارم تساوخرد تروص رد ات دیامن

عطقریش ،گنلیشدرگزرھ،گنلیش ،هدنوشادج هعطق ،لزانریش ،لزان لماش نآ تاقلعتموتخوسیاھهدننک عیزوتزایسرزاب ـ فلا
.یوجیاھبیسآاییگدروخ،یتشن،بیسآ یاھهناشنییاسانش یاربنایرج

.تخوسهدنھدلاقتنایازجا و تاعطقوتالاصتاینیبزاب نینچمھ و هیلختهطوحم زا یسرزاب ـ ب

یارب لیذهناریگشیپتامادقا دیاب ،تایلمع عورشزالبقودریگ تروص دیابزاجم نارگراکطسوت طقف یدروم تاریمعت ـ۴٠هدام
:دریگ ماجنا ،دراد دوجواھنآ رد تاعیامقارتحااییزاساھرلامتحا هک یتازیھجت

.ددرگ عطقیلصاقربولباتزادیابیلرتنکیاھرادمیمامتواھپمپ،یناسرتخوستازیھجتقرب نایرجـ فلا

.دریگرارقهتسبتلاحرددیاب هدننکعیزوتیرارطضانکعطقریش ـ ب
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.تسا یمازلا یناسرتخوسهاگتسدزایرتم ۶ هلصافهبهقرفتمدارفاوهیلقنلیاسوندشکیدزن زا تعناممـ پ

وردوخ رارقتسا هب طونم و هیلخت تایلمع مامتا نامز ات وردوخ هدننار مئاد روضح اب دیاب ناسرتخوس یوردوخ زا تخوس هیلخت ـ۴١هدام
.)دنرادن دربراک نامتخاس نورد تخوس هضرع تازیھجت دروم رد تامازلا نیا( تسا زاجم هیلخت صوصخم هطوحم نورد

؛تسا عونمم صاخشا رگید و هاگیاج نارگراک ،امرفراک طسوت درادناتساریغ و یلومعم فورظ اب عیام تخوس ییاجباج ـ۴٢هدام
،نانیمطا هظفحم و صوصخم فورظ زا هدافتسا اب طقف نآ ییاجباج هنوگ رھ عیام تخوس ششاپ و شزیر زا یریگشیپ یارب نینچمھ
.تسا زاجم

.تسا عونمم تخوس هضرع لحمیالاب ردناکسا لحم رارقتسا ـ۴٣هدام

زا ات هتشاد عافترا نیمز حطس زا رتم یتناس ١۵ لقادح و هدوب رادروخرب لماک یرادیاپ و لداعت زا دیاب ینیمز ور نزاخم ـ۴۴هدام
.دیآ لمع هب یریگولج نیمز اب سامت هطساو هب نزخم نییاپ تمسق یگدروخ

صاصتخا نارگراک تحارتسا یارب دشاب سابل دمک و شیامرگ ،شیامرس لیاسو هب زھجم هک ار یقاتا تسا فلکم امرفراکـ۴۵هدام
.تسا عونمم نکتخر ای و رابنا ،هناخرادبآ ،نارگراک تحارتسا یارب نمیاریغ یاھناکم ریاس ای قرب قاتا زا هدافتسا و دھد

:شزومآ و کسیر تیریدم ـ ب

و نازومآراک و نارگراک شزومآ هب تبسن دیاب و تسا تخوس هضرع هاگیاج رد کسیر تیریدم دنیآرف ماجنا هب فلکم امرفراک ـ۴۶هدام
حیحص هدافتسا رب تراظن نینچمھ و )راک عون اب بسانتم( یدرف تظافح لیاسو هماننییآ قباطم یدرف تظافح تازیھجت لیوحت و هیھت
.دیامن مادقا اھنآ زا

تاررقم و نیناوق رگید نینچمھ و نازومآراک و نارگراک ،نایامرفراک ینمیا شزومآ هماننییآ ساسا رب ؛تسا فلکم امرفراک ـ۴٧هدام
ابهلباقمیاھحرطو اھشور یرازگرب هب تبسن ،ینمیا تامازلا شزومآ یاھهرود رب هوالع ،راک نیح و مادختسا یادتبا رد ،طبترم

.دیامن مادقا یرارطضا طیارش

ویرارطضاطیارشابهلباقمیاھلمعلاروتسد،رضاح دارفا ونارگراک و هاگیاجینمیانیمأت روظنم هب تسا فلکم امرفراک ـ۴٨هدام
لحمرداھبسچرب نیابصن .دیامن بصن ،دشابندید لباقتلوھس هب هکییاھناکم رد ارطیارش نیا رد ثداوحتیریدمیاھشور
.تسا یمازلا اھهدننک عیزوت و اھروسرپمک ،تخوس هضرع هاگیاجتسرپرسایروتارپارتفد

ار تخوس هضرع هاگیاجزانمیا یرادربهرھبهوحن درومردمزال یاھشزومآ دیابتخوسهضرع هاگیاج نارگراک و امرفراک ـ۴٩هدام
و تبث هاگیاج رد هناگادج یاهدنورپ رد ار طبترم کرادم و هتفرگ ارف"نازومآراک و نارگراک ،نایامرفراک ینمیا شزومآ هماننییآ" قباطم
.دنیامن یرادھگن

:نیمز هب لاصتا متسیس و قرب ـ ج

و تازیھجت ،اھهاگتسد هیلک یارب هقعاص ربارب رد تظافح و نیمز هب لاصتا متسیس نومزآ صوصخ رد مزال یاھهیدییأت ذخاـ ۵٠هدام
متسیس هماننییآ اب قباطم هقعاص دروخرب لامتحا ای و ندش رادقرب ضرعم رد یاھتمسق و تخوس هضرع هاگیاج یقرب تاسیسأت
.تسا یمازلا نیمز هب لاصتا

لاصتا متسیس هب زھجم دیاب ،هباشم دراوم و راشف تحت نزاخم ،اھزیرپ و دیلک ،اھهدننکعیزوت ،یقرب تازیھجت و لیاسو هیلک ـ ۵١هدام
،قارتحا لباق زاگ دوجو لامتحا اب یاھتمسق رگید و تخوس هضرع هطوحم ،نزاخم هطوحم ،رلیرت هیلخت لحم رد نینچمھ  و هدوب نیمز
.دنشاب طبترم یاھدرادناتسا قباطم و راجفنا دض عون زا دیاب لیاسو نیا

تلو و رتمرپمآ هب زھجم دیاب ،اھهاگراک رد یکیرتکلا تاسیسأت یتظافح هماننییآ دافم تیاعر رب هوالع قرب یلصا یاھولبات ـ ۵٢هدام
.دنشاب زین رتم

و هدش عطقیروف و نمیا ،راکدوختروص هبزاگنایرجدیاب،متسیس رد لاکشا دوجو ای و قربنایرج عطقماگنھ هبـ ۵٣هدام
تروصهب و زاجمنارگراکطسوتدیاب متسیسنیا ددجمیزاسلاعفو یزادناهار .دوش جراخ رادم زا ،هاگیاج تخوس هضرع یاھمتسیس
عطقتلاح رد دیاب هضرع و لاقتنا متسیس ،نآ زا لبق ات یلو دوش ماجنا یرارطضاطیارشندشفرطربزا لماکنانیمطااب و یتسد
.دنامب یقاب

هاگیاجفلتخمطاقنرد تلوھس هبدیاب،عیام تخوس و هدرشفیعیبطزاگهضرع تازیھجتیرارطضاعطقیراشفیاھدیلک ـ ۵۴هدام
 ،عیام تخوس و هدرشفیعیبطزاگهبطوبرم تازیھجتمامتدرکلمع ،اھدیلک نیا ندشهدرشفضحم هب ات دشاب نارگراک سرتسد رد
.ددرگعطق،بیعصیخشت و زاس راکشآ ،ییانشوریاھمتسیسزج هب

تلاح هب تشگرب و ددجم یزادناهار .دیامن عطق ار اھپمپ روتوم قرب نایرج ًامیقتسم دیاب ،قرب نایرج یرارطضا عطق تاوداـ ۵۵هدام
"دننام ،دییأت دروم زمرق گنر یراذگهناشن کی اب دیاب اھنکعطق نیا .دشاب ریذپناکما دیاب یلصا چییوس اب و یتسد تروص هب طقف هیلوا
.دنوش صخشم ،"پمپ یرارطضا نک عطق

و روسرپمک کیدزندیابدنوشیملاعفتسداب،تخوس هضرع تازیھجت یبارخنامزردهک یتسد یرارطضاعطقیاھدیلکـ ۵۶هدام
همھ دیاب،روسرپمکدنچدوجوتروصرد؛دنوش بصنیرادارتفدلخادو هدننکعیزوتکیدزن،هظفحم،هیاپ یاھتمسقیور رب
.ددرگ عطقتخوسنایرجوهدشفقوتم ،یرارطضاعطقدیلککی درکلمعابنامزمھاھهاگتسد

طسوت دیاب ،دننکیمروبعنآزادراومریاسو قربیاھلباک،تاسیسأت و زاگیاھهلولهکییاھارجم و یتاسیسأت یاھلاناک ـ ۵٧هدام
 هب دیاب اھهلول فارطا و لاناک لخاد نینچمھ ؛دشاب هتشادن دوجو اھنآ رد زاگ عمجت لامتحا و هدناشوپ ملاس ینتب یاھلاد و شوپرد
.ددرگ یراددوخ تخوس یاھهلول اب قرب یاھلباک سامت زا ات هدش رپ یداب هسام هلیسو
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هاگراک رد یکیرتکلا تاسیسأت یتظافح هماننییآ قباطم دیابیکینورتکلایازجاای و اھلانیمرتدننامرادقربیاھتمسقـ ۵٨هدام
.دنوشتظفاحم ،تسا نتشادرب لباقو یراطخانتم یاراد هک یظافح اب ،راکنیحرد یدمعریغسامت زا یریگشیپ یارب

رایس هریخذ یاھدحاوایورلیرتبویتهب نیمز هب لاصتا متسیسلصویاربیلیاسوهب زھجم دیاب تخوس هضرع هاگیاج ـ ۵٩هدام
نیا .دنیامن مادقا نیمز هب لاصتا متسیس بصن هب تبسن تخوس هیلخت گنلیش لصو زا لبق دنفلکم ،تخوس هیلخت نایدصتم ؛دشاب
.دنشاب رگید یاھیگدولآ و یگدز گنز ،یال و لگ ،گنر زا یراع دیاب حیحص لاصتا روظنم هب اھلباک

:قیرح یافطا و مالعا ـ د

و مالعا لیاسو یفاک دادعت زا دیاب "اھهاگراک ردیزوسشتآ اب هزرابم و یریگشیپ" هماننییآ اب قباطم تخوس هضرع هاگیاجـ ۶٠هدام
.دشاب رادروخرب تازیھجت نیاهبناسآ و عیرس یسرتسد ناکما اب و تخوس هضرع عون اب بسانتم قیرح یافطا

و امرفراک تراظن و دییأت اب و زاجم زکارم قیرط زا دیاب قیرح یافطا و ینمیا تازیھجت ژراش و ضیوعت ،ریمعت تایلمع هیلکـ ۶١هدام
.دریگ ماجنا ینمیا لوئسم

یاھلحم رد ار نآ هب طوبرم تامازلا و قیرح یافطا یاھمتسیس هدنزاس تکرش یاھلمعلاروتسد ؛تسا فلکم امرفراکـ ۶٢هدام
.دیامن بصن ،ناسآ هدھاشم تیلباق اب تخوس هضرع هاگیاج زا بسانم

یاھهعومجم و فک،نشیتراپ،راویدطسوت دحاو یزاسادجدیاب ،تخوس هضرع نامتخاس رد یزوسشتآ زایریگشیپ یارب ـ ۶٣هدام
سوبحمو عمجت لامتحا هک دشاب یاهنوگ هبدیاب تازیھجت( دریذپ تروصشتآرباربرد تعاسکی لقادح یروآبات تیلباق اب فقسوفک

.)دشاب هتشادن دوجویتمسق چیھردراجفنالباقیاوھ ایوزاگطولخمندش

:ینمیا  و یرادشھ یاھولبات ـ ـھ

نینچمھ و اھکسیر،تارطخییاسانشیاربینمیاهدنھدرادشھ مئالع ،نارگراکیزاسهاگآروظنمهب ؛تسا فلکم امرفراکـ ۶۴هدام
.دیامن بصن رطخ هطوحم رد رضاح دارفا رگید و نارگراک دید ضرعم رد حضاو و صخشم روط هب ار هباشم دراوم و اھنآشھاکیاھشور

.تسا یمازلا ،ناسآتیؤرتیلباقاب یاھلحمرد یرارطضاعقاوم یارب نمیارارفریسم یامنھار و ولبات بصنـ ۶۵هدام

یوررب نینچمھ و هریخذنزخمیدورو ،اھهدننک عیزوت ،اھروسرپمک یکیدزن رد و تخوس هضرع هاگیاج تاسیسأتترواجمردـ ۶۶هدام
زاگ" ،"عونمم هارمھنفلتزاهدافتسا" ،"عونممندیشکراگیس" لیبق زا یرادشھمئالع دیاب اھولبات و تازیھجتهبیسرتسدیاھرد
.ددرگ بصن ،تیور لباقفورحهزادنااب "شوماخروتوم" و "لاعتشالباق

بصن رتمیتناس ۵/٢ لقادح فورحهزادنااب و "یرارطضا عطق" تاملکابتمالعکیدیاب یرارطضاعطقدیلکرھ ترواجمرد ـ ۶٧هدام
.دوش

رانکرد ،یریگتخوس نمیا و حیحص شور یریگراکهب و ندومن تیاعر روظنم هب ار ینمیا میالع و اھولبات تسا فلکم امرفراکـ ۶٨هدام
.دیامن بصنتخوس هدننکعیزوترھ

:تازیھجت ـ موس لصف

:اھروسرپمک ـ فلا

ای و ظافح هب دیاب هباشم دراوم واھنف،اھگنیلپوک،اھهمستدننامکرحتمیازجارگیدوروسرپمکهکرحمیورینمتسیس ـ ۶٩هدام
.دنشاب زھجم یفاک تماقتسا اب یتظافح ششوپ

قیرطزا زاجمنارگراک طسوت و امرفراک تراظن اب طقف زاجمریغ یاھاضف و اھقاتاهب ایروسرپمکرارقتساناکم هب دوروـ٧٠هدام
.دریگ تروص دیاب درادناتسا تاناکماریاسو اھنابدرن،ورمدآیاھهچیرد

و نامتخاس لخاد رد هدش بصن یاھهدننکعیزوت یهظفحمایقاتارد ینایمنزاخم و روسرپمکدننام یتازیھجت رارقتساـ٧١هدام
.تسا عونمم ،هوقلابتارطخ یاراد یاھناکم

.دنکن عمجت اجنآرد ،زاگ یلامتحا تشن هکدشاب یاهنوگ هبدیابروسرپمک نامتخاسواھهظفحمـ٧٢هدام

،هدنوشءافطادوخایشتآربارب رد مواقم ،لاعتشالباقریغ داومزا دیابتسا نامتخاسهبلصتمایلخادهکروسرپمکقاتاـ٧٣هدام
.دوشهتخاس

یاضفهکدشابیاهنوگ هب دیاب تازیھجتبصن و تسا عونمم،روسرپمکرارقتسالحم هبزاجمریغ نارگراک ودارفایسرتسدـ٧۴هدام
.دشاب هتشاددوجو هباشم روما و یرادھگن ،ریمعت،یسرزاب،تایلمعماجنا یاربیفاک

ات دوش داجیا نارگراکددرتیارب رتم کیلقادحضرعابییورھارهیبعتو یفاک تعسو اب دیابروسرپمکنامتخاسایهظفحمـ٧۵هدام
ندشزاب ناکما ابلفقندوب ارادتروص رد و نوریبتمس هبوشزابِرد دوجو نینچمھ ؛دشاب رودقم نآ لخادهب زاجم نارگراک دورو ناکما

.تسا یمازلا نآ یارب دیلکهبزایننودبو لخادزاعیرس

رد یریذپانذوفن و فقسات فکزا یگتسویپ نمضدیاب،رواجم یاھنامتخاسوروسرپمکهظفحمنیبیاھهدننکادجایاھراویدـ٧۶هدام
.دنشابهتشادتمواقمشتآرباربردتعاس ٢لقادح و مکحتسمنمیا روط هب ،زاگ لباقم

؛دشابیجراخراوید نآ یاھراویدزایکیلقادح دیاب روسرپمکقاتا هبیلصانامتخاسنوریبزایسرتسدناکما روظنم هب ـ٧٧هدام
زادنوشیمهتسبقیرحعقاومردراکدوخروطهبهک،دودلباقمردذوفنلباقریغ و شتآربارب ردمواقم ردوددیاب ،تروص نیاریغ رد
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.دشابهتشاددوجو یلصا نامتخاسلخاد

.تسا یمازلاینیمزریزیاھاضف ای و اھقاتاردرقتسم یاھروسرپمکیراجفناهیلختیارب ،ینمیاتادیھمت ینیبشیپ ـ٧٨هدام

لماکهیوھت ناکمازا دیاب ،زاگ عمجت لامتحا اب یاھناکم ای و روسرپمک رارقتسا یاھتمسق رگید و نیمز ریزیاھاضف،اھقاتا ـ٧٩هدام
متسیسزاادجولقتسمدیاب تسانامتخاسهبلصوایلخاد هک روسرپمکقاتاهیوھتمتسیس نینچمھ ،دنشاب رادروخربیکیناکم
.دشاب رگید یاھنامتخاس هیوھت

:گنلیش ـ ب

طیارش و زاجمیراکراشفرثکادح اب بسانتم هک درادناتسا هدنوشادج هلیسو و گنلیش هعومجم زا تسا فلکم امرفراکـ ٨٠هدام
.دیامن هدافتسا ،دشاب یرادربهرھب

.دشاب زھجم صوصخم زیوآ و یلزان اج ،نکعمج گنلیشمتسیسهب دیاب ،تخوس هضرع هاگیاج هدننکعیزوت هاگتسد ـ ٨١هدام
؛دنو هدافتساو بصنهدنزاس تکرشیاھلمعلاروتسدقبطو هدوب داریا و یگدز ،یگدییاس نودب ،ملاس ًالماک دیاب اھگنلیش
.ددرگ تظفاحم ،نیمز اب سامت رثا رد شیاس و نیمز حطس رد ندش اھر ،یگدیدهمدص ،یگدروخ چیپ زا دیاب گنلیشهعومجم

رظنزاوهدوبرارقرب هدننکعیزوتهبگنلیشزاموادم روط هبییاناسرریسمهکدوشبصنیروطدیابگنلیشهعومجمـ ٨٢هدام
.دشابهدشلصونیمزهبیکیرتکلا

:CNG هدرشف یعیبط زاگتخوس هضرع هاگیاج ـ مراھچ لصف

لحم رد( وردوخ نانیشنرس هیلک ندرک هدایپ یارب وردروخ ناگدننار رب تراظن روظنم هب مزال تادیھمت ،تسا فلکم امرفراک ـ ٨٣هدام
جورخ زا سپ اھنت وردوخ هب تخوس هضرع ؛دھد ماجنا ار هدرشفیعیبطزاگتخوس هضرع هاگیاج هب دورو زا لبق )رارقتسا صوصخم
.تسا زاجم نانیشنرس هیلک لماک

هزابرد و هدشیرادھگنوضیوعت ،ریمعت؛هدنزاس تکرشیاھلمعلاروتسدقباطمدیابتخوس هضرع هاگیاج یاھزاسراکشآ ـ ٨۴هدام
.دنوش هربیلاک و سیورس ،دیدزاب ،رابکی یلاسلقادح ینامز

تخوس ؛دوش ماجنا زاجم نارگراک طسوت طقف دیاب یریگتخوس تایلمع ،هدرشف یعیبط زاگ تخوس هضرع یاھهاگیاج ردـ ٨۵هدام
.تسا عونمم ،هقرفتم دارفا ای و هدننار طسوت یریگ

یمازلا هباشم دراوم و نکرپ زا لزانندشادج زا لبق ،هقرج داجیا و زاگ یتشن ای هیلخت زا یریگولج روظنم هب مزال تادیھمتـ ٨۶هدام
.تسا

یاھلاناک دننام یتاسیسأت یاھلاناکرگیداب دیابن یعیبطزاگیاھھلول روبع صوصخم ینیمزریز یتاسیسأت یاھلاناک ـ ٨٧هدام
یاھهاگیاجرددوجوم یاھهشنارت ایزابوریاھلاناک ؛دنشابکرتشمهریغوقرب یاھلباک،تخوس یاھهلول،بآیاھهلول هب طوبرم
.دنوشیمنعوضوم نیا لماش ،هدرشفیعیبطزاگتخوس هضرع

اینفدننامیعونصملماوعایامدفالتخا،دابرثا تحتهک هزاتیاوھندشنیزگیاجروظنم هباوھنایرج یرارقرب و هیوھتـ ٨٨هدام
.دیامن لمع ود هیحان هب کی هیحان زا ،رطخ هیحان لیدعت هب تبسن ات دشاب یاهنوگهب دیاب ،دوشیمداجیاهدنکم

یاھهناماس هب زھجم دیاب ،ترارحوهلعش،دود،یعیبطزاگتشنییاسانش و صیخشت یارب تخوس هضرع هاگیاجـ ٨٩ هدام
.دشابینمیاو هدنھدرادشھیاھهناماسندومنلاعفو صیخشت تیلباق اب ،رگسحدنچایکیلماشیھورگ زاسراکشآ

ریشهیلختریسمناونع هبهباشم دراوم و اھلاناک ،اھهلول دننام نآ یازجا رگید و نامتخاسیزلفیاھهزاس زا هدافتسا ـ٩٠هدام
.تسا عونمم،نانیمطا

نامزاس طبترم تاررقم و نیناوق تیاعر نمضنامتخاس ایکقاتا ،هتسب یاھاضف زا جراخ هبزاگ ناسآ وعیرس هیلختیارب ـ٩١هدام
زا رتالاب رتم کی لقادح و یتایلمعیاھتمسقریاسونیمزحطسزاعافترا رتم ٣زاشیب ابییاھهلول دیاب ،تسیز طیحم تظافح

واھنامتخاس رگید تمس هب ای نییاپ تمس هب دیابن یجورخنایرجتھج( ددرگهیبعتیرتم ۵ عاعش ردرواجمیاھنامتخاسحطس
.)دشاب رتم ۵ زا رتمک هلصافردتازیھجت

زا ،نآ نوردهبیجراخ مسج هنوگ رھ یلامتحا دورو زا تعنامم نمض دیاب تخوس هضرع هاگیاج رد زاگ هیلخت یاھهلول ـ٩٢هدام
.دشاب رادروخربهیلختهلولنییاپتمسقزابآجورخروظنم هبمزال تازیھجت

و یرارطضاعقاومیارب دیاب و تسا یمازلا تخوس هضرع هاگیاج رد نکاس هتیسیرتکلا فذح یارب مزال تازیھجت بصن ـ٩٣هدام
.دشاب هتشاد دوجو تخوسهضرع هاگیاجو گنیرتیم زایعیبطزاگهلولطخ یزاسادج ناکما،یتاریمعتروما

یمازلا ،رایسهریخذیاھدحاو و اھرلیرتبویتفارطا رد هلصاف رتم کیلقادح صاصتخا ،هطوحم زا ناسآ جورخ و ددرت یارب ـ٩۴هدام
.)دیامن مھارفار اھیسرزاب ماجنا یاربیفاکیاضف و هلصاف دیابنزاخم نامدیچ هوحن( تسا

و تازیھجت طسوت وزابهشیمھ نآ یاھتناود و دشاب حطسم و راومھدیاب لمحلباقیاھدحاوایرلیرتبویترارقتسالحم ـ٩۵هدام
.ددرگصخشم یکیزیف مئالع

لحم ؛تسا عونمم ،هدشنییعتناکمزا جراخ رد هریخذلباقرایسیاھدحاوایرلیرتبویترارقتسا ،تخوس هیلخت نامز رد ـ٩۶هدام
یمازلا ،اھخرچ تیبثت یارب ییاھهوگ زا هدافتسا یلامتحا ای هتساوخان یاھتکرح زا یریگشیپ روظنم هب و هدوب زارت ًالماک دیاب هیلخت
.تسا
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رگم،دوشفقوتملماکروطهبهاگیاج ردتخوس هضرع دیاب ؛هریخذلباقرایسیاھدحاوایرلیرتبویتضیوعتتایلمعنامزرد ـ٩٧هدام
لباق،تخوس هضرعهاگیاجینمیایاھتیلاعفابلخادتنودبضیوعت لمع ،یصاصتخا گنیکراپ ثادحا دننام یطیارش قبط هک نیا
.دشاب ماجنا

تظفاحمزاجمریغ دارفاسرتسدزا،راصح ای و ظافح ،هدرنبصندننام ؛نمیا یکیزیفیاھشوراب دیاب تخوس هریخذهطوحم ـ٩٨هدام
.ددرگ

ایرلیرتبویتتایلمعهبمیقتسمروط هبهک دنتسھ ییاھتیلاعف ماجنا هب زاجم ًافرص ،تخوس هریخذ هطوحم رد نارگراک ـ٩٩هدام
.دشابطبترم،هریخذرایسیاھدحاو

و دنشاب ربتعم ییاسانش کالپ یاراد دیابدنوشیم هدافتسا اھهاگیاج رد زاگهریخذیاربهک تیزوپماکای یزلفمامتنزاخم ـ١٠٠هدام
.دنوش بصن دید ضرعم رد الماک دیاب اھکالپ نیا

نانیمطاریشطسوتدیابهاگیاج هباشم دراوم و ینایم هریخذنزاخم ،تازیھجت ،عبانم ،اھهلول ،راشف تحت یاھتمسق هیلک ـ١٠١هدام
.دنوشتظفاحم،دناهدشمیظنت زاجمیراک راشفرثکادحزا رتنییاپ هک راشف

.دنشاب زھجم ،رگید هورگزالقتسم راشفنانیمطاتازیھجت هب دیابهاگیاج هریخذنزاخمزاهورگرھ ـ١٠٢هدام

.تسا یمازلا ،ازجمیتسدریش هب هاگیاجهریخذ نزاخم هیلک زیھجت و بصن ـ١٠٣هدام

نینچمھ و یرارطضاعطقیزاس لاعفدیلکدننام تخوس نایرج یرارطضاعطقتازیھجت عاونا هب دیاب تخوس هضرع هاگیاج ـ١٠۴هدام
.دوش زھجم اھنآ ریاظنوهلزلز،ترارح،شتآ ،دود،زاگیالابتظلغدننام کانرطختیعضوییاسانشتازیھجت

:یلحاس تخوس هضرع یاھهاگیاج ـ مجنپ لصف

هک دشاب هتشاد فظوم رظان ای تسرپرس رفن کی دیاب ،ییایرد یروتوم تازیھجت و لیاسو هب تخوس هضرع هاگیاج رھـ١٠۵هدام
.تسا تخوس هضرع لرتنک و یگدیسر ،تراظن ،یو یلصا هفیظو

یاھشنت ،ییایمیش و یکیزیف تامدص ،دم و رزج یاھدمایپ ربارب رد دیاب یلحاس تخوس هضرع هاگیاج یشکهلول متسیسـ١٠۶هدام
.ددرگ تظفاحم ،تخوس تشن و ضابقنا ،طاسبنا ،شزرل ،هبرض زا یشان

رب ای و لحاس رد دیاب ،ییایرد یروتوم تازیھجت و لیاسو هب تخوس هدننکعیزوت یاھهاگتسد یارب تخوس هدننکنیمأت نزاخمـ١٠٧هدام
.دنشاب رقتسم ،هدش یزیرکاخ یاھنکش جوم یور

طسوت دیاب ،دراد رارق هدمع یزاس هریخذ تاسیسأت لحم رد هک ییایرد یروتوم تازیھجت و لیاسو هب تخوس هضرع هاگیاجـ١٠٨هدام
.دوش ادج تاسیسأت نآ یهطوحم زا ،بسانم عناوم ای و راوید ،سنف ،راصح

هاگیاج یامرفراک هدھع رب هماننییآ نیا تاررقم تیاعر تیلوئسم ،ناریا یمالسا یروھمج راک نوناق ٩۵ و ٩١ داوم دانتسا هب ـ١٠٩هدام
دھاوخ هدراو تاراسخ ناربج هب فلکم یو ،ینوناق تامازلا هب امرفراک هجوت مدع لیلدهب هثداح عوقو تروص رد و تسا تخوس هضرع
.دوب

هب ٢٢/٠٨/١٣٩٨ خیرات رد و نیودت ینف تظافح یلاع یاروش ١۴/٠۵/١٣٩٨ خروم هسلج رد هدام ١٠٩ رب لمتشم هماننییآ نیا
.تسا هدیسر یعامتجا هافر و راک ،نواعت ریزو بیوصت

یرادمتعیرش دمحم ـ یعامتجا هافر و راک ،نواعت ریزو
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