
اليحِ هبًًَي ًحَُ خشيذ ٍ تولي اساضي ٍ اهالى ثشاي اجشاي ثشًبهِ ّبي ػوَهي, ػوشاًي ٍ 

 ثب اغالحبت( (17/11/1358ًظبهي دٍلت )هػَة 

ّشگبُ ثشاي اجشاي ثشًبهِ ّبي ػوَهي، ػوشاًي ٍ ًظبهي ٍصاستخبًِ ّب يب هؤسسبت ٍ  - 1هبدُ 

ب ٍ ثبًٌْب ٍ داًطگبّْبي دٍ لتي ٍ ضشًتْبي دٍلتي يب ٍاثستِ ثِ دٍ لت، ّوچٌيي ضْشداسيْ

« دستگبُ اجشايي»سبصهبًْبيي ًِ ضوَل هبًَى ًسجت ثِ آًْب هستلضم رًش ًبم ثبضذ ٍ اص ايي پس 

ًبهيذُ هي ضًَذ ثِ اساضي، اثٌيِ، هستحذثبت، تأسيسبت ٍ سبيش حوَم هشثَط ثِ اساضي هزًَس 

يب اص « دستگبُ اجشايي»س آى هجال ٍسيلِ هتؼلن ثِ اضخبظ حويوي يب حوَهي ًيبص داضتِ ثبضٌذ ٍ اػتجب

هي تَاًذ هَسد ًيبص سا هستويوبً يب « دستگبُ اجشايي»عشف سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ تأ هيي ضذُ ثبضذ 

ثِ ٍ سيلِ ّش سبصهبى خبغي ًِ هوتضي ثذاًذ ثشعجن هوشسات هٌذسج دس ايي هبًَى خشيذاسي ٍ 

 .تولي ًوبيذ

اهبت دستگبُ ّبي اجشايي هجٌي ثش هبلٌيت هبًًَي )اػن اص ايي دس هَاسدي ًِ اسٌبد يب اهذ -تجػشُ

ًِ ثِ اضخبظ حويوي ٍ حوَهي ٍاگزاس ضذُ يب ًطذُ ثبضذ( ثِ هَجت احٌبم الصم االجشاء هضبيي 

اثغبل گشديذُ يب هي گشدد، دستگبُ هشثَعِ هَظق است اهالى يبد ضذُ سا ثِ هبلي آى هستشد 

حذثبت يب هشاسگشكتي اساضي هزًَس دس عشح ّبي هػَة، ًوبيذ لٌي چٌبًچِ دس اثش ايجبد هست

استشداد آى ثِ تطخيع هشجغ غبدسًٌٌذُ حٌن هتؼزس ثبضذ دستگبُ اجشايي ري سثظ هي تَاًذ ثب 

تأهيي اػتجبس الصم ًسجت ثِ تولي ايي هجيل اهالى هغبثن ايي هبًَى اهذام ًوبيذ. دس غَستي ًِ 

غبدس ضذُ ثبضذ دادگبُ هضثَس ثب دسخَاست دستگبُ  حٌن دادگبُ هجٌي ثش خلغ يذ يب هلغ ٍ هوغ

اجشائي دستَس تَهق اجشاي حٌن هضثَس سا غبدس ٍ دستگبُ اجشايي ري سثظ هَظق است ظشف 

هذت ضص هبُ اص تبسيخ غذٍس دستَس هَهت ًسجت ثِ پشداخت يب تَديغ هيوت سٍص اهالى يبدضذُ 

 .اهذام ًوبيذ



ضبهل ثشًبهِ ّبيي است ًِ اجشاي ثِ هَهغ آى ثشاي اهَس (1ثشًبهِ ّبي هزًَس دس هبدُ ) - 2هبدُ 

الصم ٍ ضشٍسي ثبضذ. ضشٍ ست اجشاي عشح ثبيذ ثِ تأييذ ٍ «دستگبُ اجشايي»ػوَهي ٍ اهٌيتي 

 .ثشسذ« دستگبُ اجشايي»تػَيت ثبالتشيي هوبم اجشايي

ُ يب دستگبُ اجشايي هَظق است ثشاي اجشاي عشح حتي الووذٍس اص اساضي هلي ضذ - 1تجػشُ 

دٍلتي استلبدُ ًوبيذ. ػذم ٍ جَد ايي هجيل اساضي حست هَسد ثبيذ ثِ تأييذ ٍ صاست ًطبٍ سصي ٍ 

ػوشاى سٍ ستبيي يب سبصهبى ػوشاى اساضي ضْشي دس تْشاى ٍ اداسات ًل ٍ ضؼت هشثَط دس استبًْب 

 .سسيذُ ثبضذ

ي هلي سا ثب تَجِ اداسُ ثجت اسٌبد ٍ اهالى هحل هٌلق است هحل ٍ هَع ٍ ٍضغ ثجت - 2تجػشُ 

 .سٍ ص اص تبسيخ استؼالم پبسخ دّذ 15ثِ ًوطِ اسائِ ضذُ حذاًثش ظشف 

ثْبي ػبدلِ اساضي، اثٌيِ، هستحذثبت، تأسيسبت ٍ سبيش حوَم ٍ خسبسات ٍ اسدُ اص عشين  - 3هبدُ 

 .ٍ هبلي يب هبلٌيي ٍ غبحجبى حوَم تؼييي هي گشدد« دستگبُ اجشايي»تَاكن ثيي 

ست تَاكن دس هَسد ثْبي ػبدلِ ّشگبُ هجلؾ هَسد هؼبهلِ يب خسبست ّشيي اص دس غَ - 1تجػشُ 

هيتَاًذ سأسبً ًسجت ثِ خشيذ هلي ٍ « دستگبُ اجشايي»هبلٌيي ثيص اص يي هيليَى سيبل ًجبضذ 

پشداخت خسبست اهذام ًوبيذ ٍ ّشگبُ هجلؾ هَسد هؼبهلِ يب خسبست ّشيي اص هبلٌيي ثيص اص يي 

ي خشيذ هلي يب هيضاى خسبست ٍ اًجبم هؼبهلِ ثبيذ ثِ تػَيت ّيئت هوشس دس هيليَى سيبل ثبضذ ثْب

 .( هبًَى هحبسجبت ػوَهي ٍ دس هَسد ضْشداسيْب ثِ تػَيت اًجوي ضْش ثشسذ71هبدُ )

هَظق است حذاًثش ظشف سِ هبُ ًسجت ثِ «دستگبُ اجشايي»دس غَست حػَل تَاكن  - 2تجػشُ 

هذام ٍ يب آى ًِ اًػشاف خَد سا اص خشيذ ٍ تولي ًتجبً خشيذ هلي ٍ پشداخت حوَم يب خسبسات ا

ثِ هبلي يب هبلٌيي اػالم ًوبيذ ثِ ّش حبل ػذم اهذام ثِ خشيذ يب اػالم اًػشاف دس هذت هزًَس ثِ 

 .هٌضلِ اًػشاف است



ّشگبُ ًسجت ثِ تؼييي ثْبي ػبدلِ اساضي ٍ ايٌٌِ ٍ تأسيسبت ٍ حوَم ٍ خسبسات ٍاسدُ  - 4هبدُ 

ٍ هبلي تَاكن حبغل ًطَد، ثْبي ػبدلِ تَسظ ّيئتي هشًت اص سِ ًلش « اجشايي دستگبُ»ثيي 

 .ًبسضٌبس سسوي دادگستشي تؼييي هي گشدد

يي ًلش اص عشف هبلي يب غبحت حن ٍ ًلش سَم ثِ «دستگبُ اجشايي»ًبسضٌبسبى يي ًلش اص عشف 

حل ٍ هَع هلي اًتخبة عشكيي ٍ دس غَست ػذم تَاكن يب استٌٌبف ثِ هؼشكي دادگبُ غبلحِ ه

 .اًتخبة هي ضًَذ. سأي اًثشيت ّيئت هضثَس هغؼي ٍ الصم االجشاء است

( 29دس غَستيٌِ دس هحل ًبسضٌبس سسوي دادگستشي ٍ جَد ًذاضتِ ثبضذ عجن هبدُ ) - 1تجػشُ 

 .ػول هي ضَد 1317هبًَى ًبسضٌبسبى سسوي هػَة 

ف يي هبُ اص تبسيخ اػالم ّشگبُ هبلي يب هبلٌيي ًبسضٌبس خَد سا حذاًثش ظش - 2تجػشُ 

ًِ ثِ يٌي اص غَس اثالؽ ًتجي، اًتطبس دس يٌي اص سٍصًبهِ ّبي ًثيشاالًتطبس يب « دستگبُ اجشايي»

آگْي دس هحل ثِ اعالع ػوَم هي سسذ تؼييي ًٌوبيذ ٍ يب ثِ ػلت هجَْل ثَدى هبلي، ػذم تٌويل 

هبلي ٍ هَاًؼي اص ايي هجيل، تطشيلبت ثجتي، ػذم غذٍ س سٌذ هبلٌيت،اختالف دس هبلٌيت، كَت 

سٍص اص  15اهٌبى اًتخبة ًبسضٌبس هيسش ًجبضذ دادگبُ غبلحِ هحل ٍ هَع هلي حذاًثش ظشف 

 .ثِ دادگبُ ًسجت ثِ تؼييي ًبسضٌبس اهذام هي ًوبيذ« دستگبُ اجشايي»تبسيخ هشاجؼِ 

ٍ تأسيسبت ٍ  هالى تؼييي هيوت ػجبست است اص ثْبي ػبدلِ سٍص توَين اساضي ٍ اثٌيِ - 5هبدُ 

حوَم ٍ خسبسات هطبثِ ٍاهغ دس حَصُ ػوليبت عشح ثذٍى دس ًظش گشكتي تأثيش عشح دس هيوت 

 .آًْب

دس هَاسدي ًِ هلي هحل سًٌَت يب هوشاػبضِ هبلي ثبضذ ػالٍُ ثش ثْبي ػبدلِ غذي  - 1تجػشُ 

 .پبًضدُ ثِ هيوت هلي اكضٍدُ خَاّذ ضذ



« دستگبُ اجشايي»لي هوشاػبضِ ٍ ي هي ثبضذ ثب تطخيع ايي ًِ هبلي دس هحل سبًي است يب ه

است ٍ دس غَست ثشٍ ص اختالف تطخيع ًْبيي ثب دادگبُ غبلحِ هحل ٍ هَع هلي هي ثبضذ ًِ 

 .ثِ توبضبي ّشيي اص عشكيي اظْبسًظش خَاّذ ًشد

دس غَستي ًِ عجن ًظش اداسُ ًطبٍسصي ٍ ػوشاى سٍستبيي هحل، صاسػيي حوَهي دس  - 2تجػشُ 

ثحث داضتِ ثبضٌذ حوَم صاسػيي ريٌلغ ثِ تطخيع اداسُ هزًَس اص هحل اسصش ًل  هلي هَسد

 .هلي ثِ آًبى پشداخت ٍ ثويِ دس ٌّگبم اًجبم هؼبهلِ ثِ هبلي پشداخت خَاّذ ضذ

چٌبًچِ دس هلي هَسد هؼبهلِ، سبختوبًْبي سٍستبيي كبهذ سٌذ هبلٌيت ٍ ًيض ّشگًَِ اػيبًي ٍ يب 

خن، ثزس، ًَد ٍ سبيش صحوبتي ًِ صاسع ثشاي آهبدُ ًشدى صهيي حوَم ًظيش حن سيطِ، ثْبي ض

هتحول ضذُ است ٍ جَد داضتِ ثبضذ ثْبي اػيبى ٍ حوَم هتؼلن ثِ آًبى ثشاثش هشاسدادّبي هَجَد 

ثيي صاسع ٍ يب عجن هوشسات يب ػشف هحل اص عشكي تَاكن يب اص سَي ًبسضٌبسبى تؼييي ٍ اص هحل 

 .ِ هبلي پشداخت هي گشدداسصش ًل هلي ثِ ايطبى ٍ ثويِ ث

چٌبًچِ هلي هَسد هؼبهلِ هحل ًست ٍ پيطِ اضخبظ ثبضذ دس غَستي ثِ آى حن  - 3تجػشُ 

هحل « دستگبُ اجشايي»ًست ٍ پيطِ تؼلن خَاّذ گشكت ًِ حذاهل يي سبل هجل اص اػالم تػوين 

 .ًست ٍ پيطِ ثَدُ ثبضذ

ى اٍهبف تجذيل ثِ احسي آًْب هبًًَبً ًسجت ثِ اهالى هَهَكِ اي ًِ عجن تطخيع سبصهب - 4تجػشُ 

هجبص است ثِ عشين هزًَس دس ايي هبًَى اهذام ٍ آًْب سا ًِ ضشػبً هجبص ًيست ثِ عشين اجبسُ عَيل 

الوذت ػول خَاّذ ضذ دس هَسد اهالى اخيش دس غَست ٍ جَد اػيبًي هتؼلن ثِ اضخبظ ٍ يب 

حوَم كَم اص سَي ّيئت ًبسضٌبسي (، ايي هبًَى 5( هبدُ )3ٍ  2حوَم هٌذسج دس تجػشُ ّبي )

هٌذسج دس ايي هبًَى تؼييي ٍ اص هحل اػتجبس عشح پشداخت ٍ هبل االجبسُ هلي هَهَكِ ثب دس ًظش 

 .گشكتي پشداخت هضثَس اص سَي ّيئت ًبسضٌبسي تؼييي خَاّذ ضذ



دس ًليِ هَاسد هٌذسج دس ايي هبًَى ّيئت ًبسضٌبسي هٌلق است ثشاسبس هوشسات ٍ  - 5تجػشُ 

ٍ سبيش هوشسات هشثَط حذاًثش ظشف يي  1317ضَاثظ هٌذسج دس هبًَى ًبسضٌبسي هػَة سبل 

هبُ ًظشات خَد سا دهيوبً اػالم ًوبيذ. دستوضد ًبسضٌبسبى عجن آئيي ًبهِ دستوضد ًبسضٌبسبى سسوي 

حبت ثؼذي آى ٍ دس غَست اختالف عجن ًظش دادگبُ هحل هطخع ٍ اص هحل اػتجبس ٍ اغال

هشثَط ثِ عشح هبثل پشداخت هي ثبضذ. ًػق ّضيٌِ ًبسضٌبسي پشداخت ضذُ ًِ ثِ ػْذُ هبلي 

 .هي ثبضذ دس ٌّگبم اًجبم هؼبهلِ اص اسصش هلي ًسش هي گشدد

س غَست سضبيت هبلي ػَؼ اساضي هوتضي ثذاًذ ٍ د«دستگبُ اجشايي»دس هَاسدي ًِ  - 6هبدُ 

توليي ضذُ, اص اساضي هطبثِ هلي يب دٍلتي هتؼلن ثِ خَد تأهيي ٍ ثب حلظ ضَاثظ هٌذسج دس هَاًيي 

ٍ هوشسات هشثَط, ثِ هبلٌيي ٍاگزاس هي ًوبيذ. دس ايي غَست ًيض تؼييي ثْبي ػَؼ ٍ هؼَؼ ثِ 

 .ػْذُ ّيئت ًبسضٌبسي هٌذسج دس ايي هبًَى هي ثبضذ

هجبص است ثِ جبي پشداخت حن ًست ٍ پيطِ دس غَست سضبيت « دستگبُ اجشايي» - 7هبدُ 

غبحت حن تؼْذ ًوبيذ ًِ پس اص اًجبم عشح، هحل ًسجي دس ّوبى حذٍ د ثِ غبحت حن ٍ 

 .اگزاس ًوبيذ

تػشف اساضي, اثٌيِ ٍ تأسيسبت ٍ خلغ يذ هبلي هجل اص اًجبم هؼبهلِ ٍ پشداخت هيوت  - 8هبدُ 

ي هجبص ًوي ثبضذ هگش آى ًِ دس اثش هَاًؼي اص هيل استٌٌبف هبلي اص اًجبم هلي يب حوَم هبل

هؼبهلِ, اختالكبت هبلٌيت، هجَْل ثَدى هبلي سّي يب ثبصداضت هلي، كَت هبلي ٍ ؿيشُ اًجبم 

هؼبهلِ هغؼي هوٌي ًگشدد، دس ايي غَست ثِ هٌظَس جلَگيشي اص ٍ هلِ ثب تأخيش دس اجشاي عشح 

 :ضَدثِ ضشح صيش اهذام هي 

( 2ثِ يٌي اص اًحبء هوشس دس تجػشُ )« دستگبُ اجشايي»چٌبًچِ هبلي ظشف يي هبُ اص تبسيخ اػالم

( ثشاي اًجبم هؼبهلِ هشاجؼِ ًٌٌذ يب اص اًجبم هؼبهلِ ثِ ًحَي استٌٌبف ًوبيذ هشاتت ثشاي ثبس 4هبدُ )

ّيئت  سٍص هْلت هجذد، اسصش توَيوي هلي ًِ عجن ًظش 15دٍم اػالم ٍ پس اص اًوضبي 



( آى تؼييي ضذُ است ثِ هيضاى ٍ هسبحت هَسد تولي 2( يب تجػشُ )4ًبسضٌبسي هٌذسج دس هبدُ )

ثِ غٌذٍم ثجت هحل تَديغ ٍ دادستبى هحل يب ًوبيٌذُ ٍ ي سٌذ اًتوبل سا اهضبء ٍ ظشف يي هبُ 

ًِ دس ثِ تخليِ ٍ خلغ يذ اهذام خَاّذ ًوَد ٍ ثْبي هلي يب حوَم يب خسبسات ثِ هيضاى هبلٌيتي 

هشاجغ ريشثظ احشاص هي گشدد اص سَي اداسُ ثجت ثِ ريحن پشداخت ٍ اسٌبد هجلي هبلي حست 

هَسد اغالح يب اثغبل ٍ هبصاد سپشدُ عجن هوشسات هشثَط ثِ غٌذٍم دٍ لت هستشد هي ضَد. اداسُ 

ثجت هحل هَظق است ثشاسبس سٌذ اًتوبل اهضبء ضذُ ٍسيلِ دادستبى يب ًوبيٌذُ ٍي سٌذ هبلٌيت 

غبدس ٍ « دستگبُ اجشايي»جذيذي ثِ هيضاى ٍ هسبحت اساضي، اثٌيِ ٍ تأسيسبت هَسد تولي ثِ ًبم 

 .تسلين ًوبيذ

دس غَستيٌِ كَسيت اجشاي عشح ثب رًش داليل هَجِ ثِ تطخيع ٍ صيش دستگبُ اجشايي  - 9هبدُ 

بپزيشي ضشٍست داضتِ ثبضذ ثِ ًحَي ًِ ػذم تسشيغ دس اًجبم عشح هَجت ضشس ٍ صيبى ججشاى ً

هي تَاًذ هجل اص اًجبم هؼبهلِ هغؼي ٍ ثب تٌظين غَستوجلس ٍضغ هَجَد « دستگبُ اجشايي»گشدد، 

هلي ثب حضَس هبلي يب ًوبيٌذُ ٍي ٍ دس ؿيبة اٍ ٍ ًوبيٌذُ دادستبى ٍ ًبسضٌبس سسوي ًسجت ثِ 

تبسيخ هٌلق است حذاًثش تب سِ هبُ اص « دستگبُ اجشايي»تػشف ٍ اجشاي عشح اهذام ًوبيذ لٌي 

 .تػشف ًسجت ثِ پشداخت يب تَديغ هيوت ػبدلِ عجن هوشسات ايي هبًَى اهذام ًوبيذ

هبلي يب غبحت حن هي تَاًذ دس غَست ػذم پشداخت ثْب دس هذت هزًَس ثب هشاجؼِ ثِ  -تجػشُ 

دادگبُ غبلحِ دسخَاست تَهيق ػوليبت اجشايي سا تب صهبى پشداخت ثْب ثٌوبيذ ٍ هحبًن غبلحِ 

بسج اص ًَثت سسيذگي ٍ حٌن الصم غبدس هي ًوبيذ ٍ دس غَست پشداخت هيوت ثِ هَضَع خ

 .تؼييي ضذُ ثالكبغلِ سكغ تَهيق ػوليبت اجشايي ثِ ػول خَاّذ آهذ

چٌبًچِ هجل اص تػَيت ايي هبًَى، اساضي، اثٌيِ يب تأسيسبتي ثشاسبس هَاًيي هَضَػِ  - 10هبدُ 

بي دٍلتي ٍ يب ٍ اثستِ ثِ دٍلت ٍ ّوچٌيي هجلي ثِ تػشف ٍ صاستخبًِ ّب, هؤسسبت ٍ ضشًتْ

ضْشداسيْب، ثبًٌْب ٍ داًطگبّْبي دٍلتي يب سبصهبًْبيي ًِ ضوَل هبًَى ًسجت ثِ آًْب هستلضم رًش 



ًبم ثبضذ دسآهذُ ٍ يب دس هحذٍدُ هَسد تػشف هشاس گشكتِ ثبضذ ًِ ثشاسبس هَاًيي هزًَس دٍلت 

تؼلوِ ثَدُ ٍ لي تؼييي ثْبي آى ٍ يب حوَم ٍ هٌلق ثِ پشداخت ثْبي ػبدلِ ٍ حوَم ٍ خسبسات ه

خسبسات هتؼلوِ هٌجش ثِ غذٍس ًظش هغؼي دس هشاجغ ريػالح ًطذُ ثبضذ ٍ يب ثِ تػشف هجشي 

 :عشح دس ًيبهذُ ثبضذ ثْب ٍ حوَم ٍ خسبسات هشثَط ثِ ضشح صيش پشداخت خَاّذ ضذ

ت ٍ سبيش حوَم هتؼلوِ اسصش ًليِ اػيبًي اػن اص ّشگًَِ سبختوبى، تأسيسبت هستحذثب -الق 

 .عجن هوشسات ايي هبًَى توَين ٍ ًوذاً پشداخت هي ضَد

ثْبي صهيٌْبي دايش دس ثخص خػَغي ثِ هيوت سٍ ص توَين ٍ پشداخت خَاّذ ضذ ٍ ثبثت  -ة 

صهيٌْبي هَات، جٌگلْب، هشاتغ ٍ ّش هسوتي ًِ عجن هبًَى اسبسي جضٍ اهَال ػوَهي دسآهذُ ٍجِ 

 .پشداخت ًخَاّذ ضذ

ٌْبي دايش سا ثِ آى هسوت ًِ اضبكِ ثش حذاًثش هجبص صهيٌْبي هزًَس دس هبًَى هػَة ضَساي صهي

 .اًوالة ًِ تَسظ ٍصاست ًطبٍسصي پيطٌْبد ضذُ ّيچ گًَِ ٍ جْي تؼلن ًوي گيشد

اسصش توَين ضذُ صهيي دس غَست اختالف ًظش اص عشف ّيئت ًبسضٌبسبى هَضَع  - 1تجػشُ 

 .ظشگشكتي هيبًگيي اسصش ًل هسبحت ّش هلي تؼييي خَاّذ ضذ( ايي هبًَى ثب دس 4ًهبدُ )

 .ّشگًَِ اًتوبل هْشي ٍ يب هلٌيت هطبع ثِ هٌضلِ يي ٍ احذ هبلٌيت خَاّذ ثَد - 2تجػشُ 

( 10هٌلق هي ثبضٌذ اػتجبس هَسدًيبص جْت اجشاي هلبد هبدُ )« دستگبّْبي اجشايي» - 3تجػشُ 

تجبسًبهِ الصم ثِ تشتيت كشاّن ضذى هوذهبت اًجبم هؼبهلِ ايي هبًَى سا پيص ثيٌي ٍ پس اص تأهيي اػ

سبل ثْبي ًليِ اساضي هتػشكي سا پشداخت ٍ تولي ًوبيٌذ. اداسات ثجت 5هغؼي حذاًثش ظشف 

 .اسٌبد ٍ اهالى هٌلق ثِ غذٍ س سٌذ هبلٌيت هي ثبضٌذ



ػَاسؼ عشحْبي هَضَع ايي هبًَى اص تبسيخ ضشٍ ع ثِ اجشاء اص پشداخت ّش ًَع  - 4تجػشُ 

هستوين ثِ ضْشداسيْب هثل اًَاع ػَاسؼ هتؼلن ثِ صهيي ٍ سبختوبى ٍ سبيش اهَال هٌوَل ٍ ؿيشهٌوَل 

 .ٍ حن تطشف ٍ حن هشؿَثيت ٍ هطبثِ آى هؼبف ّستٌذ

احتيبج ثِ اساضي دايش يب ثبيش اثٌيِ يب تأسيسبت « دستگبُ اجشايي»ّشگبُ ثبسي اجشاي عشح  - 11هبدُ 

بًِ ّب يب هؤسسبت ٍ ضشًتْبي دٍلتي يب ٍاثستِ ثِ دٍلت ٍ ّوچٌيي هتؼلن ثِ سبيش ٍ صاستخ

ضْشداسيْب, ثبًٌْب ٍ داًطگبّْبي دٍ لتي ٍ سبصهبًْبيي ًِ ضوَل هبًَى ًسجت ثِ آًْب هستلضم رًش 

ًبم است داضتِ ثبضذ ٍ اگزاسي حن استلبدُ ثِ هَجت هَاكوت ٍ صيش يب سئيس هؤسسِ يب ضشًت ًِ 

هوٌي خَاّذ ثَد. ايي ٍ اگزاسي ثِ غَست ثالػَؼ هي ثبضذ ٍ دس هلي سا دس اختيبس داسد 

 .غَستي ًِ هسؤٍليي هشثَط ثِ تَاكن ًشسٌذ عجن ًظش ًخست ٍ صيش ػول خَاّذ ضذ

دس غَستيٌِ اساضي ٍ اثٌيِ ٍ تأسيسبت يب حوَم آى هتؼلن ثِ ضشًت يب سبصهبى يب  -تجػشُ 

ثالػَؼ آى ثشاثش اسبسٌبهِ ضشًت هوذٍ س  هؤسسبت دٍ لتي يب ٍاثستِ ثِ دٍلت ثَدُ ٍ ٍ اگزاسي

ًجبضذ، ثْبي آى ثشاسبس اسصش تؼييي ضذُ دس تشاصًبهِ ضشًت هبثل پشداخت است. دس ايٌػَست 

 .هٌتول خَاّذ ضذ« دستگبُ اجشايي»هلي ثِ غَست هغؼي ثِ 

ٍ  ًليِ هَاًيي ٍ هوشساتي ًِ تب ايي تبسيخ دس هَسد اليحِ ًحَُ خشيذ ٍ تولي اساضي - 12هبدُ 

اهالى ثشاي اجشاي ثشًبهِ ّبي ػوَهي ٍ ػوشاًي ٍ ًظبهي دٍ لت تػَيت ضذُ ٍ ثب ايي هبًَى 

 .هـبيشت داسد اص تبسيخ تػَيت ايي هبًَى هلـي االثش هي ثبضذ

 


