بسمه تعالی

اسبسنبهه

اتحبدیه تولیذ و صبدرات نسبجی و پوشبک ایزاى

هقذهه :

ثِ هٌظَض سبهبًسّی تَلیس ٍ غبزضات وبال ٍ ذسهبت زض اهَض غٌبیغ ًسبخی ٍ پَضبن ٍ حفظ تَاظى ٍ ًظن ٍ فطاّن وطزى اهىبى ثْطُ
ثطزاضی ثیطتط اظ سطهبیِ گصاضی ٍ تَلیس ٍ ّوچٌیي استفبزُ ٍ اًتمبل تدطثیبت ػلوی ٍ ػولی زست اًسضوبضاى ٍ ثِ ٌّگبم ًوَزى آى
ثطای ًیل ثِ اّساف ل بًًَی تَسؼِ زض ایٌگًَِ هَاضز ٍ زفبع اظ هٌبفغ هططٍع اضربظ حمیمی ٍ حمَلی ػؿَ ،اتحبزیِ تَلیس ٍ غبزضات
ًسبخی ٍ پَضبن ایطاى ثِ استٌبز ثٌس (ن) هبزُ ( )5لبًَى اتبق ثبظضگبًی ٍ غٌبیغ ٍ هؼبزى ایطاى هكبثك ثب هفبز شیل تطىیل هی گطزز :

فصل اول – کلیبت
هبده  - 1هویت

اتحبزیِ تَلیس ٍ غبزضات ًسبخی ٍ پَضبن ایطاى وِ زض ایي اسبسٌبهِ اذتػبضاً " اتحبزیِ " ًبهیسُ هی ضَز ،زض اخطای ثٌس (ن) هبزُ
( )5لبًَى اتبق ثبظضگبًی ٍ غٌبیغ ٍ هؼبزى ایطاى ( هػَة  ٍ 1369/12/15اغالحیِ  ٍ )1373/09/15ثب هَافمت ٍ ًظبضت اتبق ایطاى
تطىیل هی ضَز ٍ زاضای ضرػیت حمَلی هستمل ٍ استمالل هبلی هی ثبضس ٍ ثػَضت غٌفی ٍ غیطاًتفبػی فؼبلیت هی ًوبیس.

هبده  - 2تببعیت

تبثؼیت اتحبزیِ ایطاًی است.

هبده  - 3اقبهتگبه

البهت لبًًَی اتحبزیِ زض ذیبثبى ٍیال (استبز ًدبت الْی) ،وَچِ ذسطٍ ،پالن ، 31قجمِ  5هی ثبضس.
تبصزه  :زض غَضت تغییط البهتگبُ لبًًَی اتحبزیِ هطاتت زض ضٍظًبهِ وثیطاالًتطبض هٌترت آگْی ٍ وتجبً ثِ اقالع اتبق ثبظضگبًی ٍ غٌبیغ
ٍ هؼبزى ایطاى ذَاّس ضسیس.
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هبده  - 4حوسه فعبلیت

حَظُ فؼبلیت زض سطاسط ایطاى است .اتحبزیِ هی تَاًس پس اظ تػَیت ّیبت هسیطُ ٍ تبئیس اتبق ثبظضگبًی ٍ غٌبیغ ٍ هؼبزى ایطاى زض
هطاوع استبًْب ضؼجِ ٍ زض ضْطستبًْب ػٌساللعٍم ًوبیٌسگی زایط ًوبیس.
تبصزه  :ضطایف تطىیل ضؼت ٍ ًوبیٌسگی هی ثبیست هكبثك ثب آئیي ًبهِ ّبی اخطایی شیطثف اتبق ثبظضگبًی ٍ غٌبیغ ٍ هؼبزى ایطاى
ثبضس.

هبده  - 5هذت

هست فؼبلیت اتحبزیِ ًبهحسٍز است.

فصل دوم – اهذاف

هبده  - 6هذف هبی اتحبدیه عببرتنذ اس :

 -1-6تالش ثطای سبهبًسّی تَلیس ٍ غبزضات ٍ ثْجَز ویفیت ذسهبت زّی اػؿبء .
 -2-6ثبظاضیبثی هستوط ثب وست اقالػبت هطثَـ ثِ ػطؾِ ٍ تمبؾب ،لیوت  ،ثبظاضّبی هػطف ٍ تَلیس ثطای ػطؾِ ثِ اػؿبء ثب ثْطُ
گیطی اظ آذطیي ضّیبفت ّبی خْبًی خْت ًیل ثِ اّساف لبًًَی تَسؼِ تَلیس ٍ غبزضات.
 -3-6هطبضوت گطٍّی زض تػوین سبظی ٍ تػوین گیطی ّب ٍ تْیِ ٍ تٌظین پیص ًَیس لَاًیي ٍ هػَثبت هطتجف ثب تَلیس ٍ
غبزضات وبالّب ٍ ذسهبت زض خْت حفظ هٌبفغ هلی ٍ اػؿبء ثب ّوبٌّگی اتبق ایطاى.
 -4-6ایدبز اضتجبـ ثب ثبًىْب ٍ سبظهبًْبی اػتجبضی وطَض ٍ ّوچٌیي سبظهبى ّبی هبلی ٍ پَلی ثیي الوللی زض لبلت لَاًیي خوَْضی
اسالهی ٍ فطاّن سبظی ظهیٌِ تسْیالت هبلی زض خْت تَسؼِ فؼبلیت اػؿبء.
 -5-6ایدبز ثبًه اقالػبتی زض ظهیٌِ ّبی هطتجف ثب اّساف ٍ ٍظبیف اتحبزیِ ،فؼبلیت ّبی تَلیسی ٍ غبزضاتی اػؿبء ٍ اقالع
ضسبًی اظ قطیك ایدبز ضجىِ اقالع ضسبًی ٍ ًطط وتت ،هدالت ٍ ثطٍضَضّبی ترػػی.
 -6-6فؼبلیت ثطای خصة ٍ هطبضوت اضربظ حمیمی ٍ حمَلی ٍاخس ضطایف خْت ػؿَیت زض اتحبزیِ.
 -7-6اضتمبء اػتجبض ٍ حیثیت اػؿبء اتحبزیِ اظ قطیك سبهبًسّی ٍ ایدبز ضٍاثف هٌبست ثیي ٍاحسّبی ػؿَ.
 -8-6اًدبم ّطگًَِ فؼبلیتْبی ػلوی ،تحمیمبتی زض زاذل ٍ ذبضج وطَض زض چبضچَة لَاًیي هَؾَػِ ثطای ًیل ثِ اّساف اتحبزیِ.
 -9-6تالش ثطای تَسؼِ تَلیس ٍ غبزضات وبال ٍ یب ذسهبت هَؾَع فؼبلیت اتحبزیِ.
 -11-6ووه ثِ تحمك ّسفْبی ووی ٍ ویفی تؼییي ضسُ ثطای تَلیس ٍ غبزضات وبالّب ٍ یب ذسهبت هَؾَع فؼبلیت اتحبزیِ.
 -11-6حوبیت اظ هٌبفغ هطتطن اػؿبء.
 -12-6اضائِ ذسهبت حمَلی ٍ هطَضتی ثِ اػؿبء.
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 -13-6تطَیك ٍ حوبیت اظ سطهبیِ گصاضی زض آى ثرص اظ تَلیس وِ ظهیٌِ افعایص غسٍض وبال  ،یب ذسهبت ضا فطاّن هی وٌس.
 -14-6خلَگیطی اظ اًدبم ضلبثت ّبی ًبسبلن اػؿبء زض ثبظاضّبی ّسف اظ قطیك اػوبل ؾَاثف وویتِ اًؿجبقی اتبق ایطاى.
 -15-6تالش ثطای افعایص زستطسی ثِ ثبظاضّبی خْبًی وبالّب ٍ یبذسهبت تَلیسی ٍ غبزضاتی وطَض ٍ ایدبز فطغتْبی هٌبست
ثطای ولیِ اػؿبء خْت ٍضٍز ثِ ایي ثبظاضّب.
 -16-6هطبضوت زض تسٍیي ٍ اخطای استبًساضزّبی هَضزًیبظ تَلیس ٍ غبزضات وبالّب ٍ ذسهبت هَؾَع فؼبلیت اتحبزیِ ٍ وٌتطل
آى اظ قطیك تبسیس ضطوتْبی ثبظضسی.
 -17-6وَضص زض خْت ضفغ اذتالفبت فی هبثیي اػؿبء ٍ ػٌساللعٍم اظ قطیك حىویت هطوع زاٍضی اتبق ایطاى.
 -18-6هؼطفی اػؿبء ثِ ٍظاضتربًِ ّب ٍ سبظهبًْبی هرتلف خْت استفبزُ اظ ذسهبت ٍ تسْیالت هَضز ًیبظ.
 -19-6اخطای آًسستِ اظ ٍظبیف اخطایی هطتجف ثب تَلیس ٍ غبزضات ٍظاضتربًِ ّب ٍ سبظهبًْبی التػبزی وِ ثِ اتحبزیِ تفَیؽ
هیطَز.
 -21-6تْیِ گعاضضبت ّط ضص هبُ یىجبض اظ ػولىطز اتحبزیِ ٍ اضظیبثی آى ،قطح هسبئل ٍ هطىالت ّوطاُ ثب پیطٌْبز ضاُ حل ّبی
اخطایی ثطای ضفغ هطىالت ٍ اضائِ گعاضش هعثَض ثِ اتبق ایطاى.
 -21-6اضائِ پیطٌْبزّبی اخطایی خْت ضفغ هطىالت تَلیس ٍ غبزضات غٌبیغ ًسبخی ٍپَضبن ٍ یب ذسهبتی هَؾَع فؼبلیت
اتحبزیِ هطثَـ ثِ ًْبزّب ٍ سبظهبًْب ٍ ٍظاض تربًِ ّبی شیطثف ٍ اضسبل ضًٍَضت آى ثِ اتبق ثبظضگبًی ٍ غٌبیغ ٍ هؼبزى ایطاى خْت
اقالع.
 -22-6ثطگعاضی زٍضُ ّبی آهَظضی ٍ اًدبم تحمیمبت ػلوی ،غٌؼتی ٍ تدبضی هَضز ًیبظ اػؿبء ٍ ثطگعاضی ّوبیطْبی ترػػی ٍ
هیعگطزّب ٍ ّوچٌیي حؿَض زض ّوبیص ّبی هرتلف زاذلی ٍ ذبضخی ٍ تبلیف ٍ تطخوِ همبالت ػلوی زض ظهیٌِ هَؾَع فؼبلیت
اتحبزیِ.
 -23-6ثطگعاضی ٍ یب حؿَض زض ًوبیطگبّْبی زاذلی ٍ ذبضخی هطتجف ثب ٍظبیف اتحبزیِ.
 -24-6وَضص ثطای خصة سطهبیِ ،فٌبٍضی ،هسیطیت ،زاًص فٌی ٍ ًیطٍی اًسبًی هبّط ذبضخی ثطای ضضس ٍ اضتمبء ظهیٌِ ّبی
هَؾَع فؼبلیت اتحبزیِ.
 -25-6العام اػؿبء ثِ اخطای غحیح همطضات تدبضی وطَض ٍ اسبسٌبهِ ٍ همطضات ٍ ؾَاثف اتحبزیِ ٍ ّوىبضی هستوط ثب وویتِ
اًظجبقی اتبق ایطاى.

فصل سوم – عضویت و شزایط آى

هبده  - 7ولیِ تَلیسوٌٌسگبى ٍ غبزضوٌٌسگبى اػن اظ اضربظ حمیمی ٍ حمَلی هی تَاًٌس ثِ ػؿَیت اتحبزیِ زضآیٌس.
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تبصزه  : 1اضربظ حمیمی ٍ حمَلی ایطاًی همین ذبضج اظ وطَض هی تَاًٌس ثِ ػؿَیت اتحبزیِ زضآیٌس.
تبصزه : 2اضربظ حمیمی ٍ حمَلی ذبضخی لین ایطاى ثِ ضطـ ػول هتمبثل وطَض هتجَع آًْب زض هَضز ایطاًیبى همین آى وطَض هی
تَاًٌس ثب ضػبیت همطضات هطثَـ ثِ ػؿَیت اتحبزیِ زضآیٌس.

هبده  - 8انواع عضویت عببرتنذ اس :

الف -اصلی  :ضبهل افطاز حمیمی ٍ حمَلی است وِ هستمیوبً هطغَل فؼبلیت زض اهَض هطثَـ ثِ اتحبزیِ هی ثبضٌس.
ة -وابسته  :ضبهل افطاز حمیمی ٍ حمَلی وِ ثػَضت غیط هستمین زض ذسهت فؼبلیت ّبی اغلی اتحبزیِ هی ثبضٌس.
ج -افتخبری  :ضبهل آًسستِ اظ افطاز حمیمی ٍ حمَلی اظ لجیل اسبتیس زاًطگبُ ٍ یب هَسسبت تحمیمبتی هطتجف وِ ثٌبثط اًگیعُ ٍ
ػاللِ ضرػی ٍ یب زضذَاست ثِ ػؿَیت اتحبزیِ زض هی آیٌس.
تبصزه  :حؿَض اػؿبی افتربضی زض خلسبت اتحبزیِ ثسٍى حك ضای ذَاّس ثَز.

هبده  – 9ػؿَیت اضربظ حمَلی هٌَـ ثِ تبثؼیت ایطاًی ثب هطاػبت هبزُ  21لبًَى تدبضت ٍ ضػبیت ضطایف ثٌس ج هبزُ 10
اسبسٌبهِ هی ثبضس.
هبده  – 11شزایط پذیزش عضویت اشخبص حقیقی :

ولیِ تَلیسوٌٌسگبى ٍ غبزضوٌٌسگبى اػن اظ اضربظ حمیمی ٍ حمَلی وِ ثِ اهَض تَلیس ٍ غبزضات وبالّبی ًسبخی ٍ پَضبن اضتغبل
زاضًس ثب ضػبیت هَاضز ظیط هی تَاًٌس ثِ ػؿَیت اتحبزیِ زضآیٌس :
الف -زاضتي تبثؼیت ایطاًی.
ة -هتسیي ثِ یىی اظ ازیبى ضسوی وطَض.
ج -زاضتي وبضت هؼتجط ػؿَیت زض اتبق ثبظضگبًی ٍ غٌبیغ ٍ هؼبزى ایطاى یب وبضت هؼتجط ثبظضگبًی.
د -زاضتي پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی یب خَاظ غٌفی اظ هطاخغ شیطثف.

هبده  - 11ولیِ اػؿبء اتحبزیِ هَظف ثِ ضػبیت هفبز اسبسٌبهِ ٍ همطضات ٍ آئیي ًبهِ ّبی هػَة ّیبت هسیطُ ٍ همیس ثِ ّوىبضی
خْت زستیبثی ثِ اّساف اتحبزیِ هی ثبضٌس.
هبده  -12پطزاذت ٍضٍزیِ ٍ حك ػؿَیت تؼییي ضسُ سبالًِ.

فصل چهبرم – ارکبى
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هبده  - 13ارکبى اتحبدیه عببرتنذ اس :
 هدوغ ػوَهی ّیبت هسیطُ -ثبظضس

هبده  - 14هجوع عووهی
هدوغ ػوَهی ثبالتطیي هطخغ تػوین گیطی ٍ هتطىل اظ اػؿبء یب ًوبیٌسگبى ضسوی آًبى هی ثبضس.

 -1-14تطىیل هدوغ ػوَهی ثب یىجبض زضج آگْی زض یىی اظ خطایس وثیطاالًتطبض ٍ حسالل پبًعزُ ضٍظ لجل اظ تطىیل خلسِ هدوغ
ػوَهی ٍ ثب اػالم ضٍظ ٍ سبػت ٍ هحل ثطگعاضی هدوغ غَضت هی پصیطز.
 -2-14اضربظ حمَلی ػؿَ اتحبزیِ ثطای ضطوت زض خلسبت هدوغ ػوَهی یه ًفط ضا وتجبً ثؼٌَاى ًوبیٌسُ تبم االذتیبض ضطوت ثب
اهؿبء زاضًسگبى حك اهؿبء اسٌبز تؼْسآٍض ٍ ثب هْط ضطوت هؼطفی هی ًوبیٌس.
 -3 -14خلسِ هدوغ ػوَهی ( ػبزی ٍ ػبزی فَق الؼبزُ ) ثب ضطوت اوثطیت هكلك اػؿبء ( ًػف ثؼالٍُ یه ) ضسویت پیسا هی
وٌس ٍ هػَثبت آى ثب اوثطیت هكلك آضاء حبؾطیي ( ًػف ثؼالٍُ یه ) هؼتجط هی ثبضس.
 -4 -14اذص ضای زض هدبهغ ػوَهی اتحبزیِ ثػَضت وتجی ٍ هرفی هی ثبضس.
 -5 -14ثب ضسویت یبفتي هدوغ زض اثتسا اظ هیبى حبؾطیي هسي تطیي فطز خلسِ ثؼٌَاى ضئیس سٌی ازاضُ خلسِ ضا ثؼْسُ هی گیطز ٍ
ثالفبغلِ خْت اًتربة یه ضئیس ،یه هٌطی ٍ زٍ ًبظط ثطای هدوغ اذص ضای ثؼول ذَاّس آهس سپس ّیبت ضئیسِ اًتربثی ازاضُ
خلسِ هدوغ ضا ثؼْسُ هی گیطز.
 -6 -14ه ٌطی زض اثتسا اسبهی حبؾطیي زض خلسِ هدوغ ضا قی غَضتدلسِ ای ثِ اهؿبء ّیبت ضئیسِ هی ضسبًسّ .وچٌیي هٌطی
هَظف ثِ ثجت ٍ ؾجف هصاوطات ٍ تػویوبت هدوغ هی ثبضس.
 -7-14هػَثبت هدوغ زض چبضچَة اسبسٌبهِ اتحبزیِ ثطای ولیِ اػؿبء الظم االتجبع هی ثبضس.
 - 8-14حؿَض ًوبیٌسُ اتبق ثبظضگبًی ٍ غٌبیغ ٍ هؼبزى ایطاى زض ولیِ خلسبت هدوغ ػوَهی (ػبزی ٍ فَق الؼبزُ) ثؼٌَاى ًبظط
ؾطٍضی است ٍ ثسٍى حك ضای اظْبض ًظط ذَاّس ًوَز.
 -9 -14اتحبزیِ هَظف است ضًٍَضتی اظ ولیِ هػَثبت هدبهغ ػوَهی (ػبزی ٍ فَق الؼبزُ) ضا ثطای اتبق ثبظضگبًی ٍ غٌبیغ ٍ هؼبزى
ایطاى اضسبل ًوبیس.
هبده  – 15هجبهع عووهی بز دو نوع انذ :
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 هدوغ ػوَهی ػبزی -هدوغ ػوَهی فَق الؼبزُ

هبده  -16هدوغ ػوَهی ػبزی اتحبزیِ یه ًَثت زض سبل (تطخیحبً زض سِ هبِّ اٍل سبل ّدطی ضوسی) قجك هبزُ  14تطىیل هی
گطزز .تطىیل هدوغ ػوَهی ػبزی ثكَض فَق الؼبزُ ثِ ّط تؼساز وِ الظم ثبضس ثالهبًغ است.
هبده  – 17وظبیف هجوع عووهی عبدی و عبدی بطور فوق العبده بشزح سیز است :

 -1-17استوبع گعاضش ّیبت هسیطُ زضثبضُ ػولىطز سبل گصضتِ.
 -2-17استوبع گعاضش ذعاًِ زاض پیطاهَى ثیالى سبل گصضتِ ٍ ثَزخِ سبل خبضی ٍ تػَیت آًْب.
 -3-17تػَیت پیطٌْبز ّیبت هسیطُ زض هَضز هجلغ ٍضٍزیِ ٍ حك ػؿَیت سبالًِ اػؿبء.
 -4-17استوبع گعاضش ثبظضس.
 -5-17تػَیت تطاظًبهِ ٍ گعاضش هبلی سبالًِ ّیبت هسیطُ.
 -6-17تؼییي ذف هطی اتحبزیِ ٍ ثطضسی ٍ اذص تػوین زض هَضز پیطٌْبزّبی ّیبت هسیطُ ثطای سبل خبضی.
 -7-17اًتربة اػؿبء اغلی ٍ ػلی الجسل اػؿبء ّیبت هسیطُ ٍ ثبظضس وِ هست هبهَضیت آًْب ذبتوِ یبفتِ یب هستؼفی ضسُ اًس ٍ یب
فَت ًوَزُ اًس.
 -8-17اًتربة ضٍظًبهِ وثیطاالًتطبض.

هبده ّ - 18یبت هسیطُ هَظف است حسالل  20ضٍظ لجل اظ اتوبم زٍضُ خبضی اػؿبی ّیبت هسیطُ السام ثِ ثطگعاضی هدوغ ػوَهی
ػبزی ٍفك هبزُ  13ثٌوبیس .زض ّط غَضت تب ظهبى تطىیل ّیبت هسیطُ خسیسّ ،یبت هسیطُ لجلی زاضای هسئَلیت ذَاّس ثَز ٍ زض
غَضت ػسم زػَت ثِ هدوغ تَسف ّیبت هسیطُ اتحبزیِ ،اتبق ثبظضگبًی ٍ غٌبیغ ٍ هؼبزى ایطاى هی تَاًس ًسجت ثِ تطىیل هدوغ
ػوَهی السام ًوبیس.

هبده  - 19هدوغ ػوَهی ثكَض فَق الؼبزُ زض هَالغ ؾطٍضی ثِ زػَت ّیبت هسیطُ یب ثبظضس یب زضذَاست ًػف ثؼالٍُ یه اظ
اػؿبی اتحبزیِ ثب ضػبیت هبزُ  13اسبسٌبهِ تطىیل هی گطزز.

هبده  -21هدوغ ػوَهی فَق الؼبزُ ثب حؿَض حسالل زٍ سَم اػؿبء اتحبزیِ ٍ یب ًوبیٌسگبى لبًًَی آًبى ضسویت پیسا هی وٌس ٍ
تػویوبت هدوغ ثب سِ چْبضم آضا افطاز حبؾط زض خلسِ تػَیت هی ضَز.
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هبده  - 21ثب تطریع ؾطٍضت تطىیل هدوغ ػوَهی ػبزی ثػَضت فَق الؼبزُ تَسف ثبظضس هطاتت ثِ ّیبت هسیطُ اػالم ٍ ّیبت
هسیطُ هىلف است حساوثط ظطف  15ضٍظ اظ تبضید ٍغَل زضذَاست ثبظضس ،اظ اػؿبی اتحبزیِ ٍفك هبزُ  13ثطای تطىیل هدوغ
ػوَهی زػَت ثؼول آٍضز ٍ زض غَضت استٌىبف ،ثبظضس هی تَاًس ضاسبً ثب ضػبیت هبزُ  13السام ًوبیس.

هبده  -22ثب زضذَاست وتجی حسالل ًػف ثؼالٍُ یه اػؿبء اتحبزیِ هجٌی ثط تطىیل هدوغ ػبزی ثكَض فَق الؼبزُ ٍ یب هدوغ
فَق الؼبزُ ّیبت هسیطُ اتحبزیِ ثبیس حساوثط ظطف هست  20ضٍظ اظ تبضید زضیبفت تمبؾبی وتجی اػؿبء ضا خْت تطىیل هدوغ قجك
هبزُ  13زػَت ًوبیس ،زض غَضت استٌىبف ّیب ت هسیطُ ،زضذَاست وٌٌسگبى هی تَاًٌس زػَت هدوغ ػوَهی فَق الؼبزُ ضا اظ ثبظضس
ثرَاٌّس ٍ ثبظضس هىلف است حساوثط ظطف هست  15ضٍظ قجك هبزُ  13اظ اػؿبء زػَت ًوبیس ٍ چٌبًچِ ثبظضس ًیع اهتٌبع ًوبیس،
زضذَاست وٌٌسگبى هستمیوبً ًسجت ثِ زػَت اظ اػؿبء ثطای تطىیل هدوغ ػوَهی ثب ضػبیت ولیِ تططیفبت هٌسضج زض اسبسٌبهِ السام
هی ًوبیس.

هبده  -23زض غَضت ػسم ضسویت یبفتي ّط یه اظ خلسبت هدوغ ػوَهی ثؼلت حسًػبة ،حساوثط ظطف  20ضٍظ خلسِ ثؼسی
ثب ضػبیت هبزُ 13اظ ًظط زضج آگْی زض ضٍظًبهِ ٍ زػَت اظ اػؿبء السام ٍ خلسِ زٍم هدوغ ثب ّط تؼساز ضسویت ذَاّس زاضت.

هبده  -24وظبیف و اختیبرات هجوع عووهی فوق العبده عببرتنذ اس :
الف -تغییط ٍ اغالح اسبسٌبهِ اتحبزیِ.
ة -ػعل اًفطازی یب خوؼی ّیبت هسیطُ ٍ یب ثبظضسبى.
ج -اًحالل اتحبزیِ ٍ اًتربة اػؿبء ّیبت تػفیِ.

هبده  -25هیبت هذیزه
 -1-25اتحبزیِ ثَسیلِ ّیبت هسیطُ ای هطوت اظ یبظزُ ًفط ػؿَ اغلی ٍ زٍ ًفط ػؿَ ػلی الجسل اظ اػؿبء اتحبزیِ وِ ثَسیلِ هدوغ
ػوَهی ٍ یب ػبزی ثػَضت فَق الؼبزُ اظ ثیي اػؿبء ٍ یب ًوبیٌسگبى لبًًَی آًبى ثطای هست  3سبل اًتربة هی ضًَس ازاضُ ذَاّس ضس.
 -2-25ثؼس اظ اذتتبم زٍضُ هبهَضیت ّیبت هسیطُ تب اًتربة ّیبت هسیطُ خسیس ولیِ هسئَلیت ّب ّوچٌبى ثِ ػْسُ اػؿبء ّیبت
هسیطُ لجلی ذَاّس ثَز.
 -3-25اًتربة ّط یه اض اػؿبء ّیبت هسیطُ لجلی ثطای زٍضُ ّبی ثؼسی ثالهبًغ است.

هبده  -26شزایط عضویت در هیبت هذیزه :
 -زاضا ثَزى تبثؼیت ایطاًی.
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 زاضتي حسي ضْطت. اضائِ هؼطفی ًبهِ وتجی (ثطای اضربظ حمَلی). زاضاثَزى حسالل زاًطٌبهِ لیسبًس اظ یىی اظ زاًطگبّْبی هؼتجط زاذل یب ذبضج ٍ پٌح سبل سبثمِ وبض هطتجف ٍ هَثط زض اهَض تَلیس ٍغبزضات ًسبخی ٍ پَضبن ٍ سبیط غٌبیغ هطتجف یب حسالل زیپلن ٍ  15سبل وبض اخطایی هطتجف ٍ هَثط .
تبصره ً – 1بهعز ػؿَیت زض اًتربثبت ّیبت هسیطُ هی ثبیست ضرػب زض خلسِ هدوغ حؿَض زاضتِ ثبضس هگط ثب ػصض هَخِ ثب تبییس
هدوغ .
تبصره  – 2زثیطذبًِ هی ثبیست حسالل  3ضٍظ هبًسُ ثِ اًتربثبت لیست اسبهی زاٍقلجبى ضا ّوطاُ ثب ضظٍهِ زضیبفتی اظ ایطبى ثِ اػؿبء
اقالع ضسبًی ًوبیس .
تبصره  – 3چٌبًچِ ػؿئ ّیبت هسیطُ اتحبزیِ اظ تطىیالت ضطوت هتجَع ذَز ذبضج گطزز الظم است حساوثط ظطف هست  2هبُ
هساضن الظهِ زال ثط ػؿَیت زض یىی اظ ضطوتْبی ػؿَ ( سبثك یب خسیسالَضٍز ) ضا اضائِ ًوبیس .زض غیط ایي غَضت ّیچ سوتی زض
ّیبت هسیطُ اتحبزیِ ًرَاّس زاضت ٍ ػؿَ ػلی الجسل خبیگعیي ذَاّس ضس .
هبده  -27زاٍقلت ػؿَیت زض ّیبت هسیطُ هَظف است لجل اظ تطىیل هدوغ زضذَاست وتجی ذَز ضا ّوطاُ ثب هساضن هَضز ًیبظ
ثِ اتبق ایطاى ٍ اتحبزیِ تسلین ًوبیس.
تبصزه  :ثطضسی ٍاخس ضطایف ثَزى زاٍقلجبى ػؿَیت زض ّیبت هسیطُ لجل اظ تطىیل اٍلیي هدوغ ػوَهی ػبزی تَسف ّیبت هسیطُ
هَسس ٍ پس اظ آى ثَسیلِ ّیبت هسیطُ ّبی هٌترت غَضت هی گیطز.
ّیبت هسیطُ هَظف است ٍاخس ضطایف ًطٌبذتي زاٍقلت ضا ظطف هست پٌح ضٍظ اظ زضیبفت زضذَاست ثِ اقالع اٍ ثطسبًس ٍ زض
غَضت تسلین اػتطاؼ تَسف فطز یبز ضسُ تب هست یه ّفتِ ثِ اتبق ثبظضگبًی ٍ غٌبیغ ٍهؼبزى ایطاى ،ثطضسی الظم غَضت هی پصیطز ٍ
ًظط اتبق ایطاى الظم االخطا هی ثبضس.

هبده  -28زض غَضت استؼفب اظ ػؿَیت ،اذطاج ٍ یب اًحالل ضطوت ػؿَی وِ ًوبیٌسُ آى زض اضوبى اتحبزیِ زاضای سوتی است،
هبهَضیت آى ًوبیٌسُ ًیع ثِ تجغ ضطوت هتجَع ٍی هٌتفی ٍ ظایل ذَاّس ضس.

هبده  -29چٌبًچِ ًوبیٌسُ اضربظ حمَلی ػؿَ پس اظ اًتربة زض اضوبى اتحبزیِ ثِ ّط زلیلی اظ ػؿَیت زض ضطوت هتجَع ذَز
ذبضج گطزز ،پس اظ اػالم ضطوت ثِ ذَزی ذَز اظ سوتی وِ زض اتحبزیِ زاضز هؼعٍل ٍ ّیچگًَِ سوتی زض اتحبزیِ ذَاّس زاضت ٍ
سوت ًبهجطزُ ثِ ػؿَ ػلی الجسل تفَیؽ ٍ زض غَضت ًیبظ ثطاثط همطضات ،اًتربثبت ثؼول ذَاّس آهس.
هبده  -31ظایل ضسى هَضزی اظ ثٌسّبی هبزُ  25ثطای ّط یه اظ اػؿبء ّیبت هسیطُ زض قَل زٍضُ هبهَضیت ثبػث هؼعٍل ضسى آى
ػؿَ ذَاّس ضس.
هبده  -31زض غَضت استؼفب ٍ یب فَت ٍ یب ػعل ًػف ثِ اؾبفِ یه اػؿبی ّیبت هسیطُ اًتربثبت ّیبت هسیطُ تدسیس ذَاّس ضس.
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هبده ّ -32یبت هسیطُ زض اٍلیي خلسِ ای وِ حساوثط ظطف یه ّفتِ ثؼس اظ لكؼی ضسى اًتربة آًْب تطىیل هی ضَز اظ ثیي ذَز
یه ًفط ضا ثِ ػٌَاى ضئیس ،زٍ ًفط ضا ثِ ػٌَاى ًَاة ضئیس ،یه ًفط ضا ثِ ػٌَاى ذعاًِ زاض ٍ یه ًفط ضا ثغ ػٌَاى هٌطی اًتربة ذَاّس
ًوَز.

هبده  -33هست تػسی ّطیه اظ سوت ّبی اػؿبء ّیبت هسی طُ ثیص اظ هست ػؿَیت آًْب زض ّیبت هسیطُ ًرَاّس ثَز.
هتػسیبى ّط یه اظ سوت ّب تَسف ّیبت هسیطُ لبثل ػعل ٍ یب تدسیس اًتربة هی ثبضٌس.

هبده ّ -34یبت هسیطُ زض همبقؼی وِ هطرع هی ًوبیس ٍ یب زض هَالغ ؾطٍضی ثِ زػَت وتجی ضئیس یب ًَاة ضئیس تطىیل خلسِ
ذَّس زاز .خلسِ ّیبت هسیطُ زض هطوع اغلی اتحبزیِ یب زض هحل زیگطی وِ زض زػَتٌبهِ هؼیي ضسُ تطىیل ذَاّس ضس.

هبده  -35زض غَضت استؼ فبء ،فَت ٍ یب ػعل ّط یه اظ اػؿبء ّیبت هسیطُ ،ػؿَ ػلی الجسلی وِ زض اًتربثبت ضای ثیطتطی زاضتِ
است ،ثطای ثبلیوبًسُ زٍضُ ّیبت هسیطُ خبًطیي ػؿَ اغلی ذَاّس ضس ٍ زضغَضتیىِ اػؿبء ػلی الجسل زاضای آضاء هسبٍی ثبضٌس
اًتربة زض ّیبت هسیطُ ثِ لیس لطػِ ثؼول ذَاّس آهس.
تبصزه  : 1غیجت ثسٍى ػصض هَخِ زض سِ خلسِ هتَالی هَخت ػعل اظ ػؿَیت زض ّیبت هسیطُ ذَاّس ثَز.
تبصزه  : 2تطریع هَخِ یب غیط هَخِ ثَزى غیجت ،حسالل ثب زٍ سَم اػؿبء ّیبت هسیطُ هی ثبضس.

هبده  -36خلسبت ّیبت هسیطُ ثب حؿَض اوثطیت اػؿبی زاضای حك ضای ضسویت پیسا هی وٌس.

هبده  -37ازاضُ خلسبت ّیبت هسیطُ ثب ضئیس ّیبت هسیطُ ٍ زض غَضت غیجت اٍ ثب ًَاة ضئیس است .زض غَضت غیجت ضئیس ٍ
ًَای ضئیس ،سبیط اػؿبی ّیبت هسیطُ یه ًفط اظ اػؿبء حبؾط زض خلسِ ضا تؼییي هی ًوبیٌس تب ٍظبیف ضئیس ضا زض اضتجبـ ثب ازاضُ
خلسِ اًدبم زّس.

هبده  -38هػَثبت ّیبت هسیطُ ثب ضای اوثطیت ًػف ثِ اؾبفِ یه اػؿبی اغلی ّیبت هسیطُ اغلی ( حسالل  6ضای) هؼتجط
ذَاّس ثَز.

هبده  -39غَضت هصاوطات ٍ تػویوبت ّیبت هسیطُ زض زفتط ثجت ٍ ثِ اهؿبی حبؾطیي هی ضسس.
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هبده -41ضطوت اػؿبی ػلی الجسل ٍ ثبظضس زض خلسبت ّیبت هسیطُ ثالهبًغ است ٍلی حك ضای ًرَاٌّس زاضت.

هبده ّ -41یبت هسیطُ هی تَاًس اظ ثیي ذَز یب ذبضج ،یه ًفط ضرع حمیمی ضا ثػَضت هَظف ثؼٌَاى زثیط اًتربة ًوبیس.
تبصزه ّ : 1یبت هسیطُ هی تَاًس توبم یب لسوتی اظاذتیبضات ذَز ضا ثِ ضئیس ّیبت هسیطُ تفَیؽ ًوبیس.
تبصزه  : 2زض غَضتیىِ زثیط ػؿَ ّیبت هسیطُ ثبضس زٍضُ زثیطی اٍ اظ هست ػؿَیت زض ّیبت هسیطُ ثیطتط ًرَاّس ثَز.
تبصزه  : 3زضغَضتیىِ زثیط ػؿَ ّیبت هسیطُ ًجبضس ،حك ضطوت زض خلسبت ّیبت هسیطُ ضا ثسٍى حك ضای زاضز.

هبده  - 42ثطای اًدبم اهَض ازاضی اتحبزیِ اػن اظ ثجت هىبتجبت ٍ هربثطات ٍ تحطیط ٍ تىثیطآى ،قجمِ ثٌسی ٍ ؾجف ٍ حفظ ٍ
ًگْساضی اسٌبز ٍ اٍضاق اتحبزیِ ،تْیِ آهبض ٍ اقالػبت هَضز ًیبظ ٍ حفبظت آى ،خوغ آٍضی لَاًیي ٍ آئیي ًبهِ ّب ٍ ثرطٌبهِ ّبی
هطتجف ثب فؼبلیت اتحبزیِ ،تطىیل پطًٍ سُ ثطای اػؿبء ٍ ثجت ػؿَیت آًْب ،اًدبم تططیفبت ازاضی هطثَـ ثِ اًتطبض آگْی ّب ٍ اضسبل
زػَت ًبهِ ،اذص زضذَاست هتمبؾیبى ػؿَیت زض ّیبت هسیطُ ٍ ثبظضس اتحبزیِ ،اذص هؼطفی ًبهِ ّبی ًوبیٌسگبى ضطوتْبی ػؿَ
ثطای ٍضٍز ثِ هدبهغ ،فطاّن آٍضزى اهىبًبت الظم ثطای تطىیل هدتوغ ػوَهی ،تٌظین پطسطٌبهِ ّبی الظم ثطای استرسام وبضوٌبى هَضز
ًیبظ ،وٌتطل ویفیت ػولىطز ٍ حؿَض ٍ غیبة وبضوٌبىً ،گْساضی ٍ حفظ اهَال ٍ اثبثیِ اتحبزیِ ٍ تؼویط ٍ سطٍیس ثِ هَلغ آى ،تْیِ ٍ
اهؿبء گعاضضبت ازاضی زض هَضز وبضّبی زض زست اخطا ٍ هسبئل زاذل اتحبزیِ ،اخطای هػَثبت زض اتحبزیِ ٍ ّط الساهی وِ ػطفبً
ثطای ازاضُ اهَض اتحبزیِ ؾطٍضی ثبضس ،زثیطذبًِ ای تحت سطپطستی زثیط ظیط ًظط ضئیس ّیبت هسیطُ تبسیس هی گطزز.

هبده  -43وظبیف و اختیبرات حذود هسئولیت هیبت هذیزه :
ّیبت هسیطُ ًوبیٌسُ لبًًَی اتحبزیِ است ٍ اظ ولیِ اذتیبضات لبًًَی خْت ازاضُ اهَض اتحبزیِ ثطذَضزاض است ٍظبیف ٍ اذتیبضات ّیبت
هسیطُ ثِ ضطح ظیط است :
 -1-43افتتبح حسبة خبضی ثِ ًبم اتحبزیِ زض ثبًىْبی هدبظ ٍ ٍاضیع ولیِ ٍخَّبت اتحبزیِ ٍ پطزاذت ّعیٌِ ّب اظ ایي حسبة ٍ زض
غَضت لعٍم تحػیل ٍام.
 -2-43اًدبم ػولیبت هبلی ٍ پَلی ٍ ت ؼْسات هبلی قجك اذتیبضت ٍ اضائِ گعاضش سبالًِ ػولیبت ٍ الساهبت هبلی ذَز ثِ هدوغ
ػوَهی.
 -3-43ػمس ّطگًَِ لطاضزاز ٍ تجسیل ٍ تغییط آى ضاخغ ثِ ذطیس ٍ فطٍش ٍ اخبضُ ٍ توله اهَال هٌمَل ٍ غیط هٌمَل ثٌبم ٍ حسبة
اتحبزیِ ثسٍى لػس ٍ اًگیعُ تدبضی زض خصة ٍ خلت هٌفؼت.
 -4-43ازاضُ اهَض هبلی اتحبزیِ وِ سطپطستی آى ثب ذعاًِ زاضاست.
 -5-43زضیبفت هكبلجبت اتحبزیِ ٍ پطزاذت زیَى آى.
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 -6-43استرسام ٍ ػعل ٍ ًػت زثیط ٍ وبضوٌبى اتحبزیِ ٍ تؼییي ضغل ٍ حمَق ٍ زستوعز ٍ سبیط پطزاذتْب ،تطفیغ ٍ تٌجیِ ٍ تؼییي
سبیط ضطایف استرسام هكبثك لَاًیي هَؾَػِ وطَض.
 -7-43البهِ استطزاز ّطگًَِ زػَی حمَلی ٍ ویفطی ثب زاضتي توبم اذتیبضات هطاخؼِ ثِ هحبون ٍ پطزاذتي ثِ اهط زازضسی اظ حك
تدسیس ًظط زض زازگبُ ّبی استبى ٍ زیَاى ػبلی وطَض ،هػبلحِ ،تؼییي ٍویل ،سبظش ،استفبزُ اظ حمَق ٍ تىبلیف هطثَـ ثِ زاٍضی.
 -8-43السا م ثِ ّط ًَع اهط اظ اهَضی وِ زض چبضچَة لَاًیي ٍ همطضات هَؾَػِ اخطای آى اظ سَی همبهبت زٍلیت خوَْضی
اسالهی ایطاى ثِ اتحبزیِ ٍاگصاض هی گطزز.
 -9-43اًدبم اهَضی وِ قجك هَاظیي لبًًَی ثطای ازاضُ اتحبزیِ ٍ پیططفت همبغس ٍ اّساف آى ؾطٍضت زاضتِ ٍ زض اسبسٌبهِ هٌغ
ًطسُ ثبضس.
 -11-43تؼییي ٍ اػعام ًوبیٌسُ ثِ وویتِ ّبی ّوىبضی ّبی التػبزی ،ثبظضگبًی ٍ فٌی ثب ضػبیت ضطایف هٌسضج زض آئیي ًبهِ ّبی
هطثَقِ.
 -11-43تْیِ ،تسٍیي ٍ تػَیت همطضات ٍ آئیي ًبهِ ّبی زاذلی ثطای ازاضُ ثْتط اهَض اتحبزیِ زض چبضچَة اسبسٌبهِ ٍ اذتیبضات
تفَیؿی.
 -12-43ضاٌّوبی اػؿبء زض اهَض اخطایی ،هسیطیتی ،هبلی ٍ هبلیبتی ،ثیوِ ،هسبئل لطاضزازی ٍ حمَلی زض غَضت ضخَع ثِ اتحبزیِ.
 -13-43تسٍیي پیطٌَیس ثَزخِ ثطای تػَیت اظ قطیك هدبهغ هطثَقِ.
 -14-43تْیِ غَضت زاضائی ٍ زیَى اتحبزیِ پس اظ اًمؿبی سبل هبلی ٍ اضائِ آى ثِ ثبظضس ٍ ًیع تٌظین تطاظًبهِ ٍ حسبة
ػولىطزّبی سبل گصضتِ خْت اضائِ ثِ هدوغ ػوَهی.
ّ -15-43یبت هسیطُ هی تَاًس ػؿَ هتركی اظ اّساف ٍ همطضات اسبسٌبهِ اتحبزیِ ضااظ ػؿَیت زض اتحبزیِ اذطاج ًوبیس ٍ ػلت
اذطاج ػؿَ ضا ثب اضائِ زالیل آى ثِ اتبق ثبظضگبًی ٍ غٌبیغ ٍ هؼبزى ایطاى گعاضش وٌس .تػوین اتبق ایطاى زض ایي ذػَظ لكؼی است.
 -16-43ثطگعاضی ّوبیطْبی ترػػی ٍ غٌفی ثب زػَت اظ غبحت ًظطاى ثطای اضتمبء ویفی سكح زاًص اػؿبء.
 -17-43تْیِ گعاضضبت ضص هبِّ اظ ػولىطز اتحبزیِ ٍ اضسبل آى ثِ اتبق ایطاى.

هبده  -44خشانه دار
ذعاًِ زاض هسئَل ازاضُ اهَضهبلی اتحبزیِ ثَزُ ٍ هَظف است زفبتط ٍ اسٌبز ٍ غَضتدلسبت هبلی اتحبزیِ ضا تٌظینٍ ،غَلی ّب ٍ
پطزاذتْب ضا وٌتطل ٍ اسٌبز هطثَـ ثِ آى ضاثجت ،ؾجفً ،گْساضی ٍ حفبظت ًوبیس ٍ ثب زضذَاست ثبظضس هجٌی ثط ثطضسی زفبتط ٍ اسٌبز
هبلی اتحبزیِ ،ثب اقالع ضئیس ّیبت هسیطُ زض هحل زثیطذبًِ اسٌبز هصوَض ضا زض اذتیبض ثبظضس لطاض زّس.

هبده  -45ولیِ اسٌبز ٍهساضن هبلی ٍ تؼْسآٍض ثب اهؿبء ضئیس ّیبت هسیطُ ٍ اهؿبی ذعاًِ زاض ّوطاُ ثب هْط اتحبزیِ هؼتجط ذَاّس
ثَز  .زض غیبة یىی اظ افطاز فَق فمف وی اظ ًَاة ضئیس حك اهؿب خبیگعیي زاضز .
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هبده  -46ببسرس
 -1-46ضطایف اًتربة ثبظضس هكبثك ثب هبزُ  25اسبسٌبهِ است.
 -2-46یه ًفط ثبظضس اغلی ٍ یه ًفط ثبظضس ػلی الجسل تَسف هدوغ ػوَهی ػبزی ثطای هست یه سبل اًتربة ٍ اًتربة
هدسز آًْب ثالهبًغ است.
 -3-46زض غَضت فَت ،استؼفبء یب سلت ضطایف هٌسضج زض هبزُ  25اسبسٌبهِ اظثبظضس اغلیٍ ،ظیفِ اٍ ضا ثبظضس ػلی الجسل اًدبم
ذَاّس زاز.

هبده  -47وظبیف ببسرس
ً -1-47ظبضت ثط ولیِ الساهبت ٍ ػولیبت ّیبت هسیطُ زض حسٍز همطضات ایي اسبسٌبهِ ٍ تكجیك آى ثب هفبز اسبسٌبهِ ،هػَثبت
ه دبهغ ػوَهی ٍ لَاًیي خبضی وطَض اظ ٍظبیف ثبظضس هی ثبضس ٍ زض غَضت هطبّسُ ترلف اظ قطیك زثیطذبًِ هطاتت ضا ثِ ّیبت
هسیطُ اقالع ٍ ضفغ آى ضا زضذَاست هی ًوبیس.
 -2-47ثبظضس ،تطاظًبهِ تْیِ ضسُ تَسف ّیبت هسیطُ ثطای تسلین ثِ هدوغ ػوَهی سبالًِ ّوچٌیي زض غَضت لعٍم ولیِ اسٌبز ٍ
اٍضاق هبلی اتحبزیِ ضا هَضز ثطضسی لطاض زازُ ٍ هَظف است ًظط ذَز ضا ثِ غَضت هىتَة زض اذتیبض هدوغ ػوَهی ثگصاضز.
 -3-47ثبظضس حسالل  10ضٍظ لجل اظ تطىیل هدوغ ػوَهی ػبزی گعاضش هىتَة ذَز ضا خْت اقالع اػؿبء تْیِ ٍ اضائِ ذَاّس
ًوَز.
 -4-47ثبظضس هَظف است زض ولیِ اهَض هطثَـ ثِ زػَت ٍ ثطگعاضی هدبهغ ػوَهی ػبزی ٍ فَق الؼبزُ ًظبضت ًوبیس.
 -5-47ثبظضس هَظف است یه ًسرِ اظ گعاضضبت ذَز ضا ثِ زثیطذبًِ اتحبزیِ تحَیل زّس.

هبده  -48کویته هب و هشبوراى
اتحبزیِ ثِ هٌظَض پیطجطز اّساف ٍ ایفبی هكلَة ٍظبیف ذَز هی تَاًس وویتِ ّبیی هتطىل اظ ًوبیٌسگبى ضطوتْبی ػؿَ ٍ اػؿبء
حمیمی اتحبزیِ تطىیل زّسًَ .ع فؼبلیت ّط وویتِ ٍ تؼساز اػؿبء آى ٍ قطظ اًتربة آًبى ٍ ٍظبیف وویتِ ّب ثطاسبس آئیي ًبهِ ای
ذَاّس ثَز وِ تَسف ّیبت هسیطُ تْیِ ٍ تػَیت هی گطزز.

فصل پنجن– هنببع هبلی

هبده  -49اضربظ حمیمی ٍ حمَلی زاٍقلت ػؿَیت زض اتحبزیِ هَظف ثِ پطزاذت هجلغ ٍضٍزیِ ثِ حسبة خبضی اتحبزیِ ٍ
تسلین لجؽ آى ثِ زثیطذبًِ هی ثبضٌس.
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هبده ّ -51ط ػؿَ ػالٍُ ثط ٍضٍزیِ ،هَظف است سبلیبًِ هجلغ حك ػؿَیت ذَز ضا ثِ حسبة خبضی اتحبزیِ ٍاضیع ٍ لجؽ ٍ ضسیس
آى ضا ًیع تحَیل زثیطذبًِ ًوبیس.

هبده  -51اتحبزیِ هی تَاًس اظ ّسایب ،ػكبیبٍ ،لف ،لجَل ٍغیت ٍ ووىْبی ًمسی ٍ غیط ًمسی اػؿبء یب اضربظ ثبلث ثطذَضزاض
گطزیسُ ٍ چٌبًچِ ؾطٍضت التؿبء ًوبیس ثب تػَیت ّیبت هسیطُ حك تحػیل اػتجبض ٍ اذص ٍام اظ ثبًىْب ٍ هَسسبت اػتجبضی یب اظ
ضطوت ّب ٍ اضربظ ػؿَ ضا زاضز.

فصل ششن– انحالل و تصفیه

هبده  -52اتحبزیِ ثِ هَخت تػوین هدوغ ػوَهی فَق الؼبزُ یب ثط قجك ضای ًْبیی ٍ لكؼی هحبون لؿبیی هٌحل هی ضَز.

هبده -53چٌبًچِ اًحالل اتحبزیِ اظ سَی هدوغ ػوَهی فَق الؼبزُ ثبضس هدوغ ّیبت تػفیِ ای ضا هتطىل اظ سِ ًفط ًوبیٌسگبى
اػؿبء اًتربة هی ًوبیس .اًتربة اػؿبء ّیبت هسیطُ اتحبزیِ لجل اظ اًحالل زض همبم اػؿبء ّیبت تػفیِ ثالهبًغ است .چٌبًچِ اًحالل
اتحبزیِ اظ سَی هحبون لؿبیی اػالم ضَز هحىوِ ّیبت تػفیِ ضا تؼییي ذَاّس ًوَز.

هبده  -54پس اظ اػالم اًحالل اتحبزیِ ٍ تؼییي اػؿبی ّیبت تػفیِ ،هسیطاى سبثك اتحبزیِ هىلف هی ثبضٌس توبهی اٍضاق ،اسٌبز،
زفبتط ،اهَال ٍ اثبثیِ اتحبزیِ ضاثب تٌظین غَضتدلسِ تحَیل ًوبیٌس.

هبده ّ -55یبت تػفیِ ثب ًظبضت ًوبیٌسُ اتبق ایطاى ٍؾؼیت ثسّی ّب ٍ زاضایی ّب ضا ضٍضي ٍ پس اظ تػفیِ ،ولیِ اهَال هٌمَل ٍ
غیط هٌمَل زض اذتیبض اتبق ثبظضگبًی ٍ غٌبیغ ٍ هؼبزت ایطاى لطاض ذَاّس گطفت.

هبده ٍ -56ظبیف ٍ تىبلیف ٍ اذتیبضات ّیبت تػفیِ زض ضاثكِ ثب اهَال هَخَز ،هكبلجبت ٍ زیَى اتحبزیِ ٍ ثكَض ولی اهط تػفیِ
قجك همطضات الیحِ اغالحی لسوتی اظ لبًَى تدبضت هػَة ٍ 1347/12/24هفبز اسبسٌبهِ ذَاّس ثَز.

هبده  – 57حکویت
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اتحبزیِ هی تَاًس زض اهَض ترػػی ذَز السام ثِ پصیطش اهط حىویت (زاٍضی) ًوبیس .زضایي غَضت ّیبت هسیطُ اظ ثیي ذَز ٍ سبیط
ًوبیٌسگبى ضطوتْبی ػؿَ ٍ یب اضربظ حمیمی ػؿَ ،فطز یب افطاز ٍاخس ضطایف ضا تؼییي ٍ پس اظ خلت هَافمت ،آًْب ضا هبهَض
ضسیسگی ٍ اػالم ًظط ًوبیس.

هبده  -58زض غَضتیىِ اسبسٌبهِ ًیبظ ثِ تفسیط زاضتِ ثبضس ،ایي اهط تَسف اتبق ثبظضگبًی ٍ غٌبیغ ٍ هؼبزى ایطاى غَضت هی پصیطز.
زض غَضت اػتطاؼ هطاتت ثِ ضَضای ػبلی ًظبضت هٌؼىس هی ضَزً ،ظط ضَضاء لكْی ٍ الظم االتجبع ذَاّس ثَز.

هبده  -59ایي اسبسٌبهِ زض یه همسهِ ٍ  7فػل ٍ  59هبزُ ٍ  11تجػطُ تْیِ ٍ ثِ تػَیت ّیبت هدوغ ػوَهی فَق الؼبزُ هَضخ
 1380/08/08اتحبزیِ هتطىل اظ اهؿبء وٌٌسگبى شیل ضسیسُ است.
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