بسمه تعالی

تاریخ 39/.........../........... :
شماره /39/10/................ :ب/چ
پیوست ....................... :

اساسنامه موسسه بانک چشم جمهوري اسالمي ايران ثبت شده به شماره 7953
هادٍ ً -1ام :هْقكَ غيؽاًتفبػي ّ ػبمالوٌفؼَ ثبًک چهن خوِْؼي
اقالهي ايؽاى کَ ظؼ ايي اقبقٌبهَ ثؽاي اضتًبؼ فمّ ثبًک ًبهيعٍ
هينْظ.
هادٍ -2اُداف:اًدبم تسميمبت ّ آهْؾنِبي الؾم ظؼ خِت گكتؽل پيًْع
لؽًيَ ّ يلجيَ ّ تِيَ ّ ًگِعاؼي آى ثَ نؽذ ؾيؽ:
الف -تِيَ ّ ًگِعاؼي چهن اؾ خكع اًكبى ثَ هٌظْؼ تبهيي لؽًيَ ّ
يلجيَ هْؼظ ًيبؾ ثيوبؼاى هستبج ثَ پيًْع لؽًيَ يب يلجيَ ظؼ تِؽاى
ّ ظؼ يْؼت اهکبى اؼقبل آى ثَ قبيؽ ًمبِ.
ة -آگبٍ ًوْظى هؽظم ًكجت ثَ اؼؾل ّاالي اًكبًي ّ ظؼهبًي چهن ّ
تهْيك ثَ اُعاي چهن ضْظ پف اؾ فْت.
هادٍ-3هدت:اؾ تبؼيص تهکيل قبل  ،7631ثَ هعت ًبهسعّظ
هادٍ  -4آدرش ّ ًشاًي :تِؽاى -ضيبثبى ّليؼًؽ (ػح) -ثبالتؽ اؾ
هيؽظاهبظ -اّل ثلْاؼ نِيع ُؽهؿ قتبؼي -پالک  -49کع پكتي 7433496793
هادٍ  -5ثبًک غيؽاًتفبػي ّ ػبمالوٌفؼَ ثْظٍ ّ اُعاف آى ثؽ هجٌبي
هبظٍ  ّ 2ايْل ؾيؽ اقتْاؼ هيثبنع.
ُ -7-9وکبؼي ثب هؼبًّتُبي ظؼهبًي ّ آهْؾني ّؾاؼت ثِعانت ،ظؼهبى ّ
آهْؾل پؿنکي ظؼ ؼاقتبي ثِجْظ قالهت آزبظ خبهؼَ ّ اهؽ آهْؾل پؿنکي ّ
ُوچٌيي هؽاکؿ پؿنکي لبًًْيّ ،ؾاؼت ظاظگكتؽي ّ اًدوي پيًْع اػُب
ايؽاى ظؼ خِت گكتؽل ّ تدِيؿ ثبًک ثؽاي تبهيي لؽًيَ يب يلجيَ ،هْؼظ
ًيبؾ ثيوبؼاى هستبج ثَ پيًْع لؽًيَ ّ يب يلجيَ ظؼ قؽاقؽ کهْؼ.
 -2-9ايدبظ هؽکؿ پژُّهي کَ پيمؼفتُب ّ ضعهبت ظؼهبًي هْخْظ ظؼ اهؽ
پيًْع لؽًيَ ّ يب يلجيَ ظؼ کهْؼُبي پيهؽفتَ ّ هتؽلي ؼا ظؼ ظقتؽـ
خؽازبى پيًْع لؽًيَ لؽاؼ ظُع ّ ُوچٌيي تهکيل کويتَُبي پژُّهي ّ
ههْؼتي ػلوي ّ ظػْت اؾ آگبُبى ايي ؼنتَ خِت کٌفؽاًف ظؼ ؾهيٌَ
هؽثَْْ
 -6-9ثبال ثؽظى هيؿاى آگبُي پؿنکبى ّ هؽظم ظؼ هْؼظ اُعاف ايي ثبًک
ّ ثيوبؼاًي کَ هستبج ثَ پيًْع لؽًيَ ّ يلجيَ هيثبنٌع اؾ ْؽيك
ثؽگؿاؼي کٌفؽاًفُب ّ اًتهبؼ ًهؽيبت ّ پطم اْالػبت اؾ ْؽيك ؼقبًَُبي
ُوگبًي ّ غيؽٍ.
 -9-9پژُّم ّ آهْؾلُبي الؾم ثؽاي کوک ثَ ثبالثؽظى کيفيت ظؼهبى
ثيوبؼاى ًيبؾهٌع ثَ پيًْع لؽًيَ ّ يلجيَ
 -9-9اؼتجبْبت ضبؼخي ثب ثبًکُبي چهن ظيگؽ کهْؼُبي خِبى ّ هؽاکؿ
ػلوي خِت ثبالثؽظى قٓر ػلوي ّ ػولي ثبًک چهن
تبصرٍ ُ -1ؽ گًَْ اؼتجبِ ضبؼخي ثؼع اؾ اخبؾٍ هؽاخغ غيؽثّ ضْاُع
ثْظ.
حجت االضالمّالوطلوييحاجشيخحطيصاًعي

دکترُاديهٌافي

دكترضيدهحودرضاكالًترهعتودي 
دکترهحودرضاهٌصْري



دكترهحطيكاظويهقدم

دکتراحودعليًْرباال



رييصکلهرکسپسشکيقاًًْي



دکترضيدعليرضاهرًدي



دکترهحودعليجْادي





دکترهحودزارعجْشقاًي 



دکتربِرامعييالِي










دکترحطيٌعليشِرياري

دکترفريدّىًْحي



بسمه تعالی

تاریخ 39/.........../........... :
شماره /39/10/................ :ب/چ
پیوست ....................... :

هادٍْ -6ؽزِب ّ ثؽًبهَُب ّ قبيؽ العاهبتي کَ ظؼ اقبقٌبهَ پيمثيٌي
ّ ثَ ًسْي ثَ ّظبيف يکي اؾ ّؾاؼتطبًَُب يب قبؾهبىُبي ظّلتي اؼتجبِ
ظاؼظ پف اؾ کكت هْافمت هؽاخغ غيؽثّ ثَ هؽزلَ اخؽا ظؼضْاُع آهع.
هادٍ-7هٌابعهاليّاقتصادي
الف -اػتجبؼات ّ کوکِبي قبؾهبًِبي ظّلتي ّ ضًْيي ّ کوکِبي ثالػٌْ
انطبو ضيؽ.
ةّ -خٍْ اُعايي اؾ ْؽف ثيوبؼاى پيًْع لؽًيَ ّ يلجيَ ثَ هؽکؿ
ظؼيبفت کٌٌعٍ لؽًيَ ّ يب يلجيَ.
ج -اقتفبظٍ اؾ تكِيالت هبلي ّ اػتجبؼي اؾ ثبًکِب ّ هْقكبت اػتجبؼي
تبصرٍ-1کليَ ّخٍْ ظؼيبفتي ّ اهْال هٌمْل ّ غيؽهٌمْل کَ هتؼلك ثَ
ً ثؽاي پيهؽفت اُعاف ّ
ً اُعا هيگؽظظ هٌسًؽا
ثبًک ثْظٍ ّ يب ثؼعا
اخؽاي همبيع ثبًک اضتًبو ظاظٍ هينْظ.
تبصرٍ -2کليَ ظؼآهعُب ّ ػْايع ثَ هًؽف اهْؼ هػکْؼ ظؼ ثٌع 3ّ 9 ،2
ايي اقبقٌبهَ (اُعاف هْقكَ) ضْاُع ؼقيع ّ هْقكيي ّ يبزجبى قؽهبيَ
زك ثؽظانت ّ يب تطًيى ُيچ گًَْ قْظي اػن اؾ قْظ قِبم يب قؽهبيَ ؼا
ًعانتَ ّ ضْظ ّ ّاثكتگبى ظؼخَ يک آًِب زك اًدبم هؼبهلَ ثب ثبًک ؼا
ًعاؼًع.
تبصرٍ -3کليَ اهْال اػن اؾ هٌمْل ّ غيؽهٌمْل ّ قبيؽ زمْق فؽَيَ،
ػؽفيَّ ،الؼيَ ّ اػتجبؼات هْخْظ ثَ ثجت ؼقيعٍ ّ يب ًؽقيعٍ کَ ُوَ
قبلَ تْقّ ُيبت هعيؽٍ تمْين نعٍ ّ ثَ تًْيت ُيبت اهٌب ؼقيعٍ ،تست
ػٌْاى قؽهبيَ هْقكَ ظؼ تؽاؾ هبلي هٌظْؼ هيگؽظظ.
هادٍ-8باًکدارايارکاىزيراضت:
الفُ-ياتهْضص
بُ-ياتاهٌا
جُ-ياتهديرٍ
د-بازرضاى
هادٍُ -9يبت هْقف ؼا افؽاظ غيل تهکيل هيظٌُع.
 -7آلبي ظکتؽ قيعػليؽَب هؽًعي
 -2آلبي ظکتؽ ُبظي هٌبفي
 -6آلبي ظکتؽ قيعزويع قدبظي
 -9آلبي ظکتؽ خِبًگيؽ هلک ًيبؾي
 -9آلبي ظکتؽ يسيي ًبير
 -3آلبي ظکتؽ هسوعػلي خْاظي
 -1آلبي ظکتؽ قيعهسوعؼَب کالًتؽ هؼتوعي
هادٍ-11شرحّظايفُياتهْضص:تاضيصباًکچشن
ُياتاهٌاازافرادذيلتشکيلهيگردد:

هادٍ-11
حجت االضالمّالوطلوييحاجشيخحطيصاًعي
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 -7آيتالَ زبج نير زكي يبًؼي ًوبيٌعٍ همبم هؼظن ؼُجؽي ّ ؼيبقت
ثٌيبظ  79ضؽظاظ
 -2هؼبًّت ظؼهبى ّؾاؼت ثِعانت ،ظؼهبى ّ آهْؾل پؿنکي
 -6هؼبًّت آهْؾني ّؾاؼت ثِعانت ،ظؼهبى ّ آهْؾل پؿنکي
 -9آلبي ظکتؽ ُبظي هٌبفي
 -9آلبي ظکتؽ قيعهسوعؼَب کالًتؽ هؼتوعي
 -3ؼيبقت کل هؽکؿ پؿنکي لبًًْي
 -1آلبي ظکتؽ قيعػليؽَب هؽًعي
 -3آلبي ظکتؽ هسوعػلي خْاظي
 -4آلبي ظکتؽ زكيٌؼلي نِؽيبؼي
 -71آلبي ظکتؽ فؽيعّى ًْزي
 -77آلبي ظکتؽ ازوعػلي ًْؼثبال
 -72آلبي ظکتؽ هسوع ؾاؼع خْنمبًي
 -76آلبي ظکتؽ هسوعؼَب هًٌْؼي
 -79آلبي ظکتؽ هسكي کبظوي همعم
 -79آلبي ظکتؽ ثِؽام ػييالِي
هادٍ -12اػُب ثبيكتي ظاؼاي نؽايّ ؾيؽ ثبنٌع:
الف -تبثؼيت ظّلت خوِْؼي اقالهي ايؽاى
ة -التؿام ثَ لبًْى اقبقي خوِْؼي اقالهي ايؽاى
ج -هلتؿم ثَ ازکبم اقالهي
ظ -ػعم انتِبؼ ثَ فكبظ
ُـ -ػعم ّاثكتگي ثَ قبّاک هٌسلَ ّ قبيؽ ازؿاة هٌسلَ
هادٍ  -13اػُبي ثبًک ّ نؼت ّاثكتَ ثَ آى ثَ ًبم ثبًک زك ُيچگًَْ
فؼبليت قيبقي تست ًبم ثبًک ؼا ًعانتَ ّ ًويتْاًٌع ثَ ظقتَخبت ّ
ازؿاة قيبقي ّاثكتگي ظانتَ ثبنٌع.
هادٍ -14خلكَ ُيبت اهٌب ثبًک چهن خوِْؼي اقالهي ايؽاى زعالل قبلي
ظّثبؼ تهکيل هينْظ .يک ثبؼ زعاکثؽ تب پبيبى تيؽهبٍ ثؽاي تًْيت
تؽاؾًبهَ ّ ؼقيعگي ثَ زكبثِبي هبلي قبل لجل ّ يک ثبؼ ظؼ نم هبَُ
ظّم ثؽاي تًْيت ثْظخَ ّ ضّ ههي قبل آيٌعٍ ّ قبيؽ هَْْػبت کَ ظؼ
ظقتْؼ خلكَ لؽاؼ ظاؼظ .ظؼ يْؼت َؽّؼت ُيبت اهٌب هيتْاًع خلكَ
فْقالؼبظٍ تهکيل ظُع.
تبصرٍ  -1خلكَ فْقالؼبظٍ ثَ ظػْت ُيبت هعيؽٍ يب تمبَبي کتجي
ثبؾؼقبى تهکيل ضْاُع نع.
تبصرٍ  -2ظقتْؼخلكَ ّ تبؼيص ّ هسل تهکيل خلكبت ُيبت اهٌب اػن اؾ
ػبظي ّ فْقالؼبظٍ ظؼ ظػْتٌبهَاي کَ ثَ ّقيلَ ؼييف ُيبت هعيؽٍ ّ
هعيؽػبهل اؼقبل هينْظ تًؽير هيگؽظظ.
حجت االضالمّالوطلوييحاجشيخحطيصاًعي
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هادٍّ-15ظايفّاختياراتُياتاهٌابَشرحزيراضت:
 -7ؼقيعگي ّ تًْيت تؽاؾًبهَ ّ يْؼتِبي هبلي ّ اقتوبع گؿاؼل هعيؽاى
ّ ثبؾؼقبى لبًًْي ثبًک.
 -2تًْيت اؼخبع اهْؼ ثَ ظاّؼي ّ يلر ّ قبؾل ظؼ اهْؼ هؽثِْ ثَ ثبًک
ثب ؼػبيت ايل  764لبًْى اقبقي خوِْؼي اقالهي ايؽاى
 -6ؼقيعگي ّ تًْيت ثْظخَ قبالًَ ثبًک
 -9تًْيت همؽؼات هبلي ّ هؼبهالتي ثبًک ّ تؼييي قمف هبلي اضتيبؼات
ُيبت هعيؽٍ ،اضػ تًوين ظؼ هْؼظ تبقيف نؼجبت
 -9تًْيت همؽؼات اقتطعاهي
 -3تؼييي ضّ ههي کلي ثْظخَ ّ قبيؽ اهْؼ ثبًک چهن ظؼ خِت ؼقيعى ثَ
اُعاف هػکْؼ فْق
 -1تؼييي اػُب ُيبت هعيؽٍ ّ ثبؾؼقيي لبًًْي ثبًک چهن ،ثؽاي هعت ظّ
قبل
 -3تؼييي زمْق ّ هؿايبي هعيؽػبهل ّ اػُب ُيبت هعيؽٍ ّ ظاظى پبظال
ثَ تٌبقت
 -4تؼييي زكالؿزوَ ثبؾؼقيي
 -71اًتطبة ؼّؾًبهَ ثؽاي ظؼج آگِيُبي ثبًک چهن
 -77قبيؽ هَْْػبتي کَ ْجك لبًْى ّ همؽؼات هؽثِْ ثَ هْقكبت
غيؽاًتفبػي ظؼ يالزيت ُيبت اهٌب هيثبنع اؾ خولَ تًْيت اقبقٌبهَ ّ
تغييؽات آى
 -72تؼييي اّلْيت اقتفبظٍ اؾ چهن ظؼ هْالؼي کَ ثَ ػللي کوجْظ ظؼ
تِيَ چهن ّخْظ ظاؼظ.
 -76فؽّل ،اخبؼٍ ،اقتيدبؼٍ ،تجعيل ،تؽُيي ّ توليک اهالک ّ هكتغالت
تست تولک هْقكَْ ،جك َْاثّ لبًًْي ّ َْاثّ ظاضلي هْقكَ
هادٍ  -16خلكبت ُيبت اهٌب ثب زُْؼ زعالل ً 3فؽ اؾ اػُب ؼقويت
ضْاُع يبفت ّ تًويوبت ثب اکثؽيت آؼا اػُبي زبَؽ ظؼ خلكَ کَ ثبيع
هتُوي زعالل ًًف  +يک ؼاي هْافك ثبنع هؼتجؽ ضْاُع ثْظ.
هادٍُ -17يبت هعيؽٍ هؽکت اؾ پٌح ًفؽ ػُْ ايلي ّ ظّ ًفؽ ػليالجعل
ضْاُع ثْظ کَ تْقّ ُيبت اهٌب ثؽاي هعت ظّ قبل اًتطبة هينًْع ّ ثَ
يْؼت هْظف اًدبم ّظيفَ هيًوبيٌع ّ اًتطبة هدعظ آًبى ثالهبًغ اقت.
ظؼ اًمُب هعت هػکْؼ تب اًتطبة اػُب خعيع ُيبت هعيؽٍ ّ اًدبم
همؽؼات لبًًْيُ ،يبت هعيؽٍ لجلي کوبکبى تب خبًهيٌي ُيبت هعيؽٍ
خعيع ظؼ قوت ضْظ اًدبم ّظيفَ ضْاٌُع کؽظ.
هادٍّ-18ظايفُياتهديرٍ
خؿ ظؼثبؼٍ هكبيلي کَ اتطبغ تًوين ثَ هْخت همؽؼات ايي اقبقٌبهَ ظؼ
يالزيت ُيبت اهٌب يب هؽاخغ ثبالتؽ اقتُ ،يبت هعيؽٍ ظاؼاي کليَ
اضتيبؼات الؾم ثؽاي اظاؼٍ اهْؼ ثبًک چهن هيثبنع ،ههؽِّ ثَ ايي کَ
حجت االضالمّالوطلوييحاجشيخحطيصاًعي
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العاهبت آًِب ظؼ زعّظ هَْْع ثبًک ّ هًْثبت ُيبت اهٌب ثْظٍ ثبنع،
ّظبيف ػوعٍ آًِب ثَ نؽذ ؾيؽ اقت:
 -7اتطبغ تًوين ظؼ هْؼظ ُؽ ًْع اهْؼ هبلي ظؼ زعّظ ضّ ههيُبي تؼييي
نعٍ ثَ ّقيلَ ُيبت اهٌب
 -2تؼييي ثؽًبهَ ُبي اخؽايي ظؼ ؾهيٌَ هًْثبت ُيبت اهٌب ّ کليَ
اهْؼ ثبًک چهن
 -6پيهٌِبظ ضّ ههي ّ ثْظخَ قبالًَ ثبًک
 -9پيهٌِبظ همؽؼات هبلي هؼبهالتي ّ اقتطعاهي ثبًک چهن ثَ ُيبت اهٌب
 -9تًْيت قبؾهبى اظاؼي ثبًک چهن ّ اؼايَ آى ثَ ُيبت اهٌب خِت
تًْيت ًِبيي
ً -3ظبؼت ثؽ زكي اخؽا هًْثبت
 -1تبييع پيهٌِبظ اؼخبع اهْؼ ثَ ظاّؼي ّ يلر ّ قبؾل ظؼ اهْؼ هؽثِْ
ثَ ثبًک ّ ظؼضْاقت تًْيت آى اؾ ُيبت اهٌب ثب ؼػبيت ايل  764لبًْى
اقبقي خوِْؼي اقالهي ايؽاى
 -3افتتبذ زكبة ّ اًكعاظ زكبثِبي خبؼي ّ قپؽظٍ اهبًي ّ اػتجبؼي
ًؿظ ثبًکِب ّ هْقكبت ظاضلي
هادٍ -19خلكبت ُيبت هعيؽٍ الالل ُؽ هبٍ يک ثبؼ ثَ ظػْت ؼييف ُيبت
هعيؽٍ تهکيل ضْاُع نع ،ليکي ظؼ هْالغ لؿّم ؼييف ُيبت هعيؽٍ
هيتْاًع ُيبت هعيؽٍ ؼا ثَ تهکيل خلكَ فْقالؼبظٍ ظػْت ًوبيع.
هادٍ  -21ثؽاي ؼقويت خلكبت ُيبت هعيؽٍ زُْؼ چِبؼپٌدن اػُب َؽّؼي
اقت ّ تًويوبت ثب اکثؽيت آؼا ضْاُع ثْظ.
هادٍ -21هعيؽػبهل کَ ؼيبقت ُيبت هعيؽٍ ثبًک ؼا ًيؿ ثَ ػِعٍ ضْاُع
ظانت اؾ ثيي اػُب ُيبت هعيؽٍ ّ ثَ پيهٌِبظ ُيبت هػکْؼ ّ تًْيت
ُيبت اهٌب اًتطبة ضْاُع نع.
هعيؽػبهل ثبالتؽيي همبم اخؽايي ثبًک ثْظٍ ّ ػالٍّ ثؽ اضتيبؼ
اقتطعاهي ّ اضؽاج کبؼکٌبى ّ تؼييي زمْق ّ تؽفيغ آًبى ّ ثَ ْْؼ کلي
اًدبم اهْؼ ظاضلي ّ اظاؼي ظؼ زعّظ ثْظخَ هًْة اقبقٌبهَ ّ
آيييًبهَُب ّ همؽؼات هؽثَْْ ،ظاؼاي ّظبيف ّ اضتيبؼات ؾيؽ ضْاُع
ثْظ.
 -7اخؽاي هًْثبت ُيبت اهٌب ّ ُيبت هعيؽٍ
ً -2وبيٌعگي ثبًک ظؼ کليَ هؽاخغ ثب زك تْکيل
 -6پيهٌِبظ اؼخبع اهْؼ ثَ ظاّؼي ّ يلر ّ قبؾل ظؼ اهْؼ هؽثِْ ثَ
ثبًک ثَ ُيبت هعيؽٍ
 -9تؼييي ّظبيف کبؼکٌبى ثبًک ّ ظؼ يْؼت لؿّم تفْيٍ لكوتي اؾ
اضتيبؼات ّ زك اهُب ثَ هكئْليت ضْظ ثَ آًبى
 -9تِيَ تؽاؾًبهَ ّ يْؼتِبي هبلي ثبًک ّ تكلين آى ثَ ُيبت هعيؽٍ
ثؽاي ثؽؼقي ّ تبييع ّ تمعين ثَ ُيبت اهٌب
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تبصرٍ -کليَ اّؼاق ثِبظاؼ ،چکِب ،قفتَُب ،ثؽّات ،لؽاؼظاظُب ّ قبيؽ
اقٌبظ تؼِعآّؼ ثب اهُبي ؼييف ُيبت هعيؽٍ ّ هعيؽػبهل ثَ اتفبق يکي
اؾ اػُب ُيبت هعيؽٍ هؼتجؽ ضْاُع ثْظ ّلي هکبتجبت اظاؼي ثب اهُب
ؼييف ُيبت هعيؽٍ ّ هعيؽػبهل اًدبم ضْاُع نع.
هعيؽػبهل ّ ػُْ يبزت اهُب ُيبت هعيؽٍ هيتْاًٌع ثب تًْيت ُيبت
هعيؽٍ زك اهُب ضْظ ؼا ظؼ هْاؼظ ضبو يب ثَ ْْؼ هسعّظ ثَ انطبو ظيگؽ
ّاگػاؼ ًوبيٌع کَ ظؼ ايي يْؼت ّ ظؼ هْؼظ چٌيي هعاؼکي زعالل ظّ
اهُب هدبؾ الؾم ضْاُع ثْظ ّلي هکبتجبت اظاؼي ثب اهُب هعيؽػبهل يب
يکي اؾ افؽاظي کَ اؾ ْؽف ّي زك اهُب ظاؼًع اًدبم ضْاُع نع.
هادٍ  -22هعيؽػبهل هْظف اقت گؿاؼل العاهبت اًدبم نعٍ ضْظ ؼا ظؼ
ُيبت
ّ
ًوبيع
تكلين
هعيؽٍ
ُيبت
ثَ
هبٍ
نم
ُؽ
پبيبى
هعيؽٍ ثبيع ظؼ اّليي خلكَ ًكجت ثَ ثؽؼقي ّ اظِبؼًظؽ ظؼ هْؼظ گؿاؼل
هؿثْؼ العام ًوبيع.
هادٍ  -23قبل هبلي ثبًک اؾ اّل فؽّؼظيي هبٍ ُؽ قبل نؽّع ّ ظؼ
پبيبى اقفٌع ُوبى قبل ضتن هينْظ ثَ غيؽ اؾ قبل اّل تبقيف کَ
اثتعاي آى تبؼيص تهکيل ثبًک ّ آضؽ آى پبيبى ُوبى قبل اقت.
هادٍُ -24يبت هعيؽٍ ثبًک هْظف اقت پف اؾ اًمُبي قبل هبلي ّ زعالل
 99ؼّؾ لجل اؾ تهکيل هدوغ ػوْهي ػبظي ثبًک تؽاؾًبهَ ّ يْؼتِبي
هبلي ّ الالم هؽثَْْ ّ گؿاؼل ػولکؽظ ثبًک ؼا تٌظين ّ تكلين ثبؾؼقيي
ثبًک ًوبيع.
ّظبيف ّ اضتيبؼات ثبؾؼقيي ػجبؼت اقت اؾ:
الف -ؼقيعگي ثَ تؽاؾًبهَ ّ يْؼتِبي هبلي ثبًک ّ اظِبًظؽ ًكجت ثَ
آى
ة -ثؽؼقي گؿاؼل قبالًَ ُيبت هعيؽٍ ّ اظِبًظؽ ًكجت ثَ آى
ج -قبيؽ ّظبيف ّ اضتيبؼاتي کَ ثَ هْخت لبًْى هؽثَْْ ثَ ػِعٍ
ثبؾؼقيي گػانتَ نعٍ اقت .ثبؾؼقيي زك هؽاخؼَ ثَ کليَ ظفبتؽ ّ اقٌبظ
ّ هعاؼک ثبًک ؼا ظاؼًع ّليکي العاهبت آًِب ًجبيع هبًغ ػوليبت خبؼي
ثبًک گؽظظ .ثبؾؼقيي هکلف ُكتٌع ُؽگًَْ تطلف اؾ همؽؼات لبًًْي يب
اقبقٌبهَ ثبًک ؼا کَ ههبُعٍ هيکٌٌع ثَ ُيبت اهٌب گؿاؼل ًوبيٌع.
ثبؾؼقيي هيتْاًٌع ثؽاي اًدبم ّظبيف ضْظ اؾ ضعهبت کبؼنٌبقبى ّ
هتطًًيي ظاضل يب ضبؼج ثبًک اقتفبظٍ ًوبيٌع ّ هعيؽػبهل هکلف اقت
اهکبًبت الؾم ؼا ثؽ ْجك ًظؽ ثبؾؼقيي ظؼ اضتيبؼ آًِب لؽاؼ ظُع.
هادٍُ -25يچ يکي اؾ اػُب ثبًک اػن اؾ ُيبت هْقفُ ،يبت اهٌبُ ،يبت
هعيؽٍ ،ثبؾؼقيي زك ُيچ گًَْ قؽهبيَ گػاؼي (هبلي) ظؼ ثبًک ًعانتَ،
ً هيتْاًٌع ثب تْخَ ثَ ؼػبيت ثٌع  3هبظٍ  79ثَ اؾا ضعهتي کَ
يؽفب
اًدبم هيظٌُع .زمْق ّ يب زكالؿزوَ ظؼيبفت ًوبيٌع.
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ُيچگًَْ قِويَاي اؾ اًعّضتَ ازتوبلي هْقكَ غيؽاًتفبػي ثبًک ػبيع
اػُب ًطْاُع نع ّ ُوچٌيي ضْظ ّ ّاثكتگبى ظؼخَ يک آًِب زك اًدبم ُؽ
گًَْ هؼبهلَاي ؼا ثب ثبًک چهن ًعاؼًع.
هادٍ -26اًسالل ثبًک فمّ ثب ؼػبيت هبظٍ  62ايي اقبقٌبهَ هيكؽ اقت
ّ الؾم اقت هؽاتت ظؼ ؼّؾًبهَ ؼقوي اًتهبؼ يبثع.
هادٍ ُ -27ؽ گًَْ تغييؽ ظؼ ايي اقبقٌبهَ پف اؾ ْي تهؽيفبت الؾم
هيكؽ ضْاُع ثْظ.
هادًٍ -28سٍْ تبهيي ّ تْؾيغ چهن ظؼ ثبًک چهن خوِْؼي اقالهي ايؽاى
ً ثؽاقبـ آييي ًبهَاي ضْاُع ثْظ کَ ثب ُوکبؼي کويتَ ػلوي
هٌسًؽا
ً
تْقّ ُيبت هعيؽٍ تِيَ ّ ثَ تًْيت ُيبت اهٌب ضْاُع ؼقيع ّ هٌسًؽا
ظؼ اضتيبؼ چهن پؿنکبًي لؽاؼ ظاظٍ ضْاُع نع کَ يالزيت آًِب ثَ تًْيت
کويتَ ػلوي ؼقيعٍ ثبنع .کويتَ ػلوي هؽکت اؾ ً 9فؽ ضْاُع ثْظ کَ ثَ
هعت ظ ّ قبل ظؼ قوت فْق اًدبم ّظيفَ ًوْظٍ ّ اًتطبة هدعظ آًِب
ثالهبًغ اقت.
اًتطبة اػُب کويتَ ػلوي تْقّ هعيؽػبهل ثْظٍ کَ ثب زکن ُيبت هعيؽٍ
ثَ قوت فْق هًٌْة ضْاُع نع ّ الؾم اقت اؾ ثيي پؿنکبًي کَ ظّؼٍ
پيًْع لؽًيَ ؼا ظؼ هؽاکؿ ػلوي هْؼظ تبييع ظاضل يب ضبؼج اؾ کهْؼ
ظيعٍاًع يْؼت گيؽظ.
تبصرٍ -ازعاث نؼجَ ثؼع اؾ کكت هدْؾ ثب تبييع ُيبت اهٌب ضْاُع ثْظ.

هادٍ -29ثبًک هيتْاًع ثَ لعؼ کفبيت ًكجت ثَ اقتطعام کبؼکٌبى هْؼظ
ًيبؾ العام ًوبيع.
هادٍ  -31ظؼ يک نِؽقتبى ثَ نؽِ ظانتي ثطم پيًْع لؽًيَ ّ هتطًى
لؽًيَ هيتْاى نؼجَ ثبًک چهن تبقيف ًوْظ.
تبصرٍ  -1زعّظ ّظبيف ّ ًسٍْ فؼبليت نؼت ثؽاقبـ آيييًبهَاي ضْاُع
ثْظ کَ تْقّ هعيؽػبهل تِيَ ّ ثَ تبييع ُيبت هعيؽٍ هيؼقع.
تبصرٍ -2هؽاقالت ّ هکبتجبت ثب اهُب ؼييف ُيبت هعيؽٍ ّ نؼجَ ّ هِؽ
ثبًک چهن نِؽقتبى هؽثَْْ هؼتجؽ ضْاُع ثْظ.
هادٍ  -31تغييؽات ظؼ هفبظ اقبقٌبهَ ثب اهُب ً 4فؽ اؾ اػُب ُيبت
اهٌب ّ ثؼع اؾ ثجت ظؼ اظاؼٍ کل ثجت نؽکتِب لبثل اخؽا ضْاُع ثْظ.
هادٍ  -32اًسالل ثبًک چهن هيتْاًع ثب تًوين زعالل ً 4فؽ اؾ اػُب
ُيبت اهٌب يْؼت گيؽظ .ظؼ يْؼت تًوين ثَ اًسالل ثبًک چهن ُيبتي ثَ
ػٌْاى ُيبت تًفيَ هؽکت اؾ قَ ًفؽ تهکيل ّ افؽاظ ههطى نعٍ ايي ُيبت
کليَ هٓبلجبت ؼا ظؼيبفت ّ ثعُيِب ؼا پؽظاضت ّ هبًعٍ ظاؼايي ؼا ثب
اغى ّلي فميَ ّ يب ًوبيٌعٍ هؼظن لَ ظؼ قبؾهبى زح ّ اّلبف ّ اهْؼ
ضيؽيَ ثَ يکي اؾ هْقكبت ػبمالوٌفؼَ ظيگؽ ّ يب ثَ تهطيى ّؾاؼت اهْؼ
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التًبظي ّ ظاؼايي ثَ يکي اؾ ّؾاؼتطبًَُب ّ يب هْقكبت ّ يب ًِبظُبي
اًمالة اقالهي ّاگػاؼ هيًوبيٌع.
ايي اقبقٌبهَ ظؼ  62هبظٍ ّ  71تجًؽٍ ظؼ خلكَ هْؼش ُ 46/4/23يبت
اهٌب ثبًک چهن خوِْؼي اقالهي ايؽاى ثَ تًْيت ُيبت اهٌب ؼقيعٍ ّ
خبيگؿيي اقبقٌبهَ لجلي گؽظيع.
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