خبش اول :تعاريف
ٓادٝ :1ٙاژٛ ٙا  ٝتؼاسيق تٌاس تشد ٙؽذ ٙدس ايٖ آئني ٗآ ٚت ٚؽشح صيش ٓي تاؽذ:
ٛيأت ٓذيش٘ٓ :ٙظٞس ٛيأت ٓذيش ٙتٞسط کاالی ايشإ ٓي تاؽذ.
اتام پاياپاي :خبؾي اص تؾٌيالت اداسي عاصٓإ ًاسگضاسإ تٞسط کاال اعت ًٝ ٚظيل ٚتغٞيٝ ٚ
پاياپاي ًشدٕ هشاسدادٛاي ٓؼآِ ٚؽذ ٙدس تاالس ٓؼآالت تٞسط سا تشػٜذ ٙداسد ً ٚدس ايٖ آئني
ٗآ ٚت ٚاختقاس "اتام" ٗآيذٓ ٙي ؽٞد.
پاياپاي ًشدٕ :تغٞي ٚسٝصاٗ ٚهشاسدادٛا تني اػناي اتام تقٞست ٗوذي  ٝاػتثاسي ٓي تاؽذ.
ػن ٞاتامًِ :يً ٚاسگضاسإ  ٝعايش اؽخافي ً ٚفالديت ػنٞيت آهنا تش ىثن ٓوشسات تأئيذ ؽذٙ
ٓي تاؽذ.
عوق اػتثاسي ٓؼآالت :دذاًثش ٓيضإ ٓؼآالت اػتثاسي اعت ً ٚتشاي ٛش ًاسگضاس تٞعو ٛيأت
ٓذيش ٙتؼيني  ٝاتالؽ ٓي ؽٞد.
عپشد٘ٓ :ٙاتغ ٓايل اعت ًٛ ٚش ػن ٞىشف ٓؼآِ ٚت٘ٓ ٚظٞس تنٔني اجناّ تؼٜذات خٞد دس ٓواتَ
اتام پاياپاي ت ٚفٞست ٗوذي ،مٔاٗت ٗآ ٚتاٌٗي (تذ ٕٝهيذ ٝؽشه)  ٝاٝسام هباداس ىثن
ٓوشسات تٞديغ ٓي منايذ.
عپشد ٙثاتت :عپشد ٙاي اعت ً ٚػن ٞاتام ت٘ٓ ٚظٞس اخز عوق اػتثاسي ٓؼآالت خٞدٗ ،ضد اتام
تٞديغ ٓي منايذ.
عپشد ٙاُٝي :ٚعپشد ٙاي اعت ً ٚدس ٛش صٓإ  ٝتشاي ٛش هشاسداد آتي ٓؼآِ ٚؽذ ٙتٞعو ػنٞ
ٓي ؽٞد ً ٚپظ اص تغٞيً ٚآَ هشاسداد ت ٚعپشد ٙگزاس ٓغرتد ٓي
اتام ٗضد اتام تٞديغ
گشدد.
عپشد ٙجرباٗي :عپشد ٙاي اعت ً ٚدس جشيإ تغٞي ٚسٝصاٗ ٚهشاسدادٛاي ٓؼآالت آتي ،تٞعو اتام
حماعث ٚؽذ ٝ ٙاص ًاسگضاسإ ػن ٞاتام دسياكت ٓي گشدد.
هشاسداد پاياپاي ؽذ :ٙهشاسدادي اعت ً ٚتٞعو اتام تغٞي ٚؽذ ٙاعت.
ٝمؼيت دغابٞٓ :هؼيت ٓايل خاُـ سٝصاٗ ٚهشاسدادٛاي ٛش ًاسگضاس ػنٓ ٞي تاؽذ ً ٚت ٚع ٚفٞست
تذٌٛاس ،تغتاٌٗاس  ٝيا تغٞي ٚؽذ ٙتٝ ٚي اػالّ ٓي ؽٞد.
صٓإ حتٞيَ :صٓاٗي اعت ً ٚدس إًٓ ،االي ٓٞمٞع هشاسداد حتٞيَ دادٓ ٙي ؽٞد.
هئت تغٞي :ٚهئيت اعت ً ٚسٝصاٗ ٚدغة ٓٞسد اص ىشف عاصٓإ تٞسط حماعث ٝ ٚت ٚفٞست سمسي اػالّ
ٓي ؽٞد.
دغاب ػِٔياتي :دغاتي اعت ً ٚجٜت تغٞيٝ ٚج ٙٞتٞعو اتام ٓٞسد اعتلاد ٙهشاس ٓي گريد.
 .15دغاب تنٔني اتام :دغاتي اعت ً ٚاص حمَ ٝج ٙٞپشداخيت اػناء ت٘ٓ ٚظٞس ايلاي تؼٜذات ٌٍٗٞ
ؽذ ٙآهنا تشاتش دعتٞساُؼَٔ ٓشتٞىٞٓ ٚسد اعتلاد ٙهشاس ٓيگريد.
ٓؼآِ ٚگش :ؽخـ دويوي يا دوٞهي اعت ًً ٚاال سا تشاي خٞد  ٝتٗ ٚاّ  ٝدغاب خٞد ٓؼآِٓ ٚي
ً٘ذ.
تاصاسگشدإ :ؽخـ دوٞهي اعت ً ٚت٘ٓ ٚظٞس اجياد تؼادٍ دس ػشم ٝ ٚتواماي ًاال تا جمٞص ٛيأت
ٓذيش ٙتٞسط اص ىشين ًاسگضاس خٞد تشاعاط دعتٞساُؼَٔ ٓشتٞه ٓتؼٜذ ت ٚخشيذ  ٝكشٝػ إٓ ًاال
ٓي گشدد.
گٞاٛي٘آ ٚاجناّ ٓؼآالت :ع٘ذي اعت ً ٚتٞعو اتام تشاعاط گٞاٛي اجناّ ٓؼآِٞٓ ٚمٞع ٓاد48 ٙ
آئني ٗآٓ ٚؼآالت ٓ ٝاد 8 ٙايٖ آئني ٗآ ٚفادس ٓي گشدد.

خبش دوم :اعضاء و شرايط عضىيت در اتاق و وظايف عضى
ٓاد :2 ٙاػناي اتام تٞسط کاالی ايشإ ػثاست٘ذ اص:
اُق) ؽشًتٜاي ًاسگضاسي.
ب) ٓؼآِ ٚگشإ  ٝتاصاسگشداٗإ ىثن ٓوشسات ٓشتٞه.
ج) عايش اؽخاؿ دوٞهي ٓشتثو ٗظري تاٌٜٗآ ،ؤعغات ٓايل  ٝاػتثاسي  ٝتُٞيذً٘٘ذگإ ىثن
ٓوشسات.
ٓاد :3 ٙاػناء اتام ٓٞظل٘ذ ٓٞاكوت ٗآ ٚػنٞيت دس اتام سا آناء منٞد ٝ ٙدن ػنٞيت خٞد سا
ىثن ٓوشسات پشداخت مناي٘ذ.
ٓاد :4 ٙػن ٞاتام ٌِٓق اعت ًًِ ٚي ٚاىالػات سا فذيخ  ٝؽلاف ت ٚتٞسط اسائ ٚمنايذ ِٓ ٝضّ
ت ٚسػايت ًِيٓ ٚوشسات اتام ٓي تاؽذ.

ٓاد :5 ٙچ٘اٗچ ٚيٌي اص اػناء اتام ،حمٌٓٞيت ٓؤثش ًيلشي  ٝيا ٛش ٗٞع حمٌٓٞييت ًٞٓ ٚجة
مم٘ٞػيت ٝي اص تقشف دس آٞاٍ  ٝيا حمشٓٝيت اص اجناّ ٓؼآالت سا پيذا منايذ (اص هثيَ
ٝسؽٌغتگي ،تٞهيق آٞاٍ يا ٓ٘غ ؽشًت دس ٓؼآالت ٝيژٞٓ )ٙظق اعت ٓشاتة سا دذاًثش ظشف ٓذت
 20سٝص ت" ٚعاصٓإ" اػالّ منايذ .دس ؿري اي٘قٞست فالديت ٝي جٜت ػنٞيت دس "اتام" صايَ خٞاٛذ
ؽذ.
ٓاد :6 ٙػن ٞاتام ٌِٓق اعت ٛشگ ٚٗٞتـيريات ثثيت خٞد سا ت ٚاىالع تٞسط کاال تشعاٗذ.
خبش سىم :فرآيند پاياپاي
ٓاد :7 ٙاتام دس ٓواتَ ًاسگضاس خشيذاس ت ٚػ٘ٞإ كشٝؽ٘ذ ٝ ٙدس ٓواتَ ًاسگضاس كشٝؽ٘ذ ٙتٚ
ػ٘ٞإ خشيذاس ػَٔ ٓي منايذ.
ٓاد :8 ٙت٘ٓ ٚظٞس ً٘رتٍ تؼٜذات ًاسگضاس  ٝاىالع سعاٗي هب٘گاًّ ،اسگضاس كشٝؽ٘ذ ٙتايذ
اىالػات ًاالي هاتَ ػشم ٝ ٚاع٘اد ٓٞسد ٗياص ،اص مجِ ٚهثل اٗثاس سا هثَ اص عاػت  12سٝصًاسي
هثَ اص ػشم ،ٚاص ىشين عآاٗ ٚاتام پاياپاي ت ٚاىالع ٗاظش تاالس تشعاٗذ.
ٓاد :9 ٙاتام پظ اص دسياكت اىالػات ٓٞمٞع ٓاد ٝ 8 ٙتشسعيٜاي الصّ اص ديث سػايت عوق عپشدٙ
ٛا  ٝعايش ٓوشسات الصّ اُشػاي ،ٚاجاص ٙػشمً ٚاال سا تً ٚاسگضاس ٗ ٝاظش تاالس اػالّ ٓي
منايذ.
ٓاد :10 ٙپظ اص اجناّ ٓؼآِ ٝ ٚتأييذ إٓ اص عٞي ٗاظش تاالس ،تغٞي ٝ ٚپاياپاي هشاسداد تا
فذٝس اع٘اد ٓ ٝذاسى ريَ تٞعو اتام پاياپاي اجناّ ٓي پزيشد:
 -10-1هشاسداد خشيذ يا كشٝػ ٓاتني ًاسگضاس خشيذاس يا ًاسگضاس كشٝؽ٘ذ ٝ ٙاتام
 -10-2فٞسحتغاب ٛضي٘ٛ ٚاي جاٗيب هشاسداد اص مجًِ ٚاسٓضد ًاسگضاس ،ع ْٜتٞسط اص ًاسٓضد
ًاسگضاس  ٝػٞاسك گغرتػ تٞسط
 -10-3اػالٓي ٚتأٓني عپشد ٙاُٝي ٚتشاي ٓؼآالت آتي
 -10-4اػالٓيٝ ٚاسيض ٓثِؾ ٛ ٝضي٘ٛ ٚاي جاٗيب هشاسداد  ٝيا گٞاٛي تأدي ٚاع٘اد اػتثاسي
 -10-5تأئيذ دٞاُ ٚفادس ٙاص ىشف ًاسگضاس كشٝؽ٘ذ ٙتشاي ٓؼآالتي ً ٚت ٚحتٞيَ ٓ٘جش ٓي ؽٞد
 -10-6اػالٓي ٚتأٓني عپشد ٙجرباٗي دس ٓٞسد ٓؼآالت آتي
ٓاد :11 ٙاتام پظ اص تٌٔيَ تغٞيً ٚآَ ٓؼآالت ،اػالٓيٝ ٚمؼيت سٝصاًٗ ٚاسگضاس سا فادس ٝ
تٝ ٚي تغِيْ ٓي منايذ.
ٓاد :12 ٙاػناي اتام ٌِٓل٘ذ جٜت تغٞي ٚهشاسدادٛاٝ ،ج ٙٞتؼيني ؽذ ٙتٞعو اتام سا ىي ِٜٓت
ٓوشس دس ٓادٓ( 14 ٙاد 13 ٙپيؼ ٗٞيظ)  ٝتا سػايت ٓوشسات ت ٚدغاب تاٌٗي ٓشتٞه ٝاسيض
مناي٘ذ .اتام ٗيض ٌِٓق اعت ٓاٗذٛ ٙاي ًاسگضاسإ تغتاٌٗاس سا ظشف ِٜٓت ٓوشس  ٝتا سػايت
ٓوشسات ٓشتٞى ٚت ٚدغاهباي تاٌٗي آهنا ٝاسيض منايذ.
ٓاد :13 ٙچ٘اٗچٛ ٚش يي اص ًاسگضاسإ دس ِٜٓت ٓوشس ٗغثت ت ٚتغٞي ٚديٗ ٕٞاؽي اص تؼٜذات
خٞد اهذاّ ٗ٘ٔايذ ،اتام تا تأٓني ٓؼادٍ سيايل تؼٜذات ٓضتٞس ت ٚهئت سٝص ًاال اص حمَ ٓٞجٞدي
ًاسگضاس يا عپشدٛ ٙاي ٝي  ٝدس فٞست ػذّ تٌاك ٞاص حمَ "دغاب تنٔني" تؼٜذات ًاسگضاس ٓشتٞىٚ
سا ت ٚاجناّ سعاٗذ ٝ ٙجشائْ خغاست ٓرتتث ٚسا ت ٚدغاب تذٌٛاسي إٓ ًاسگضاس ٓ٘ظٞس ٓي منايذ.
تثقش :ٙػذّ تغٞي ٚديٞٓ ٕٞمٞع ايٖ ٓادٓ ٙؾٔٓ ٍٞوشسات ٓ٘ذسج دس آئني ٗآ ٚسعيذگي ت ٚختِلات
ًاسگضاسي  ٝدعتٞساُؼَٔ دغاب تنٔني ٓي تاؽذ.
ٓاد :14 ٙصٓإ ذتاتش  ٝتغٞي ٚهنايي هشاسدادٛا
ٛشيي اص هشاسدادٛاي ٓؼآِ ٚؽذ ٙدس تٞسط تا تٞج ٚتٞٗ ٚع هشاسداد  ٝعشسعيذ پشداخت  ٝصٓإ
حتٞيَ ت ٚؽشح صيش ذتاتش  ٝتغٞي ٚهنايي ٓي گشدد:
 -14-1هشاسداد ٗوذي:
پشداخت ٝج ٚهشاسداد ٗوذي  ٝحتٞيَ ًاالي ٓٞمٞع إٓ دذاًثش تا پايإ ٝهت اداسي سٝص ًاسي پظ
اص اجناّ ٓؼآِ ٚتٞعو ٛش يي اص ًاسگضاسإ ريشتو اجناّ ٓي پزيشد.
 -14-2هشاسداد ٗغي:ٚ
پشداخت ٝج ٚهشاسداد ٗغي ٚدس عشسعيذ تؼيني ؽذ ٝ ٙحتٞيَ ًاالي ٓٞمٞع إٓ دذاًثش تا عٚ
سٝصًاسي پظ اص اجناّ ٓؼآِ ٚتٞعو ٛش يي اص ًاسگضاسإ ريشتو اجناّ ٓي پزيشد.

 -14-3هشاسدادٛاي عِق:
پشداخت ٝج ٚهشاسداد عِق دذاًثش تا ع ٚسٝصًاسي تؼذ اص اجناّ ٓؼآِ ٝ ٚحتٞيَ ًاالي ٓٞمٞع إٓ
دس عشسعيذ تؼيني ؽذ ٙتٞعو ٛش يي اص ًاسگضاسإ ريشتو اجناّ ٓي پزيشد.
 -14-4هشاسدادٛاي آتي:
پشداخت ٝج ٚعپشد ٙاُٝي٘ٓ ٚذسج دس هشاسداد دذاًثش تا پايإ سٝص ًاسي اجناّ ٓؼآِٝ ٚ
 12سٝصًاسي تؼذ ٝ
پشداخت ٝج ٙٞعپشد ٙجرباٗي تشاعاط اػالٓي ٚسٝصاٗ ٚاتام دذاًثش تا عاػت
پشداخت ٝجٓ ٚؼآِ ٚدس عشسعيذ تؼيني ؽذ ٙتش ٓث٘اي هئت ٓؼآِ ٚفٞست ٓي پزيشد.
حتٞيَ ًاالي ٓٞمٞع ايٖ هشاسداد دس عشسعيذ تؼيني ؽذ ٙدس فٞست دسخٞاعت خشيذاس فٞست ٓي پزيشد
 ٝدس ؿري اي٘قٞست هشاسداد تغٞيٓ ٚايل ٓي ؽٞد.
 -14-5هشاسداد اختياس ٓؼآِ:ٚ
پشداخت ٝج ٚاختياس خشيذ يا كشٝػ اص ىشف ًاسگضاس خشيذاس ٓ٘ذسج دس هشاسداد دذاًثش تا
پايإ سٝصًاسي اجناّ ٓؼآِ ٚفٞست ٓي پزيشد.
دس فٞست اػٔاٍ اختياس دس عشسعيذ هشاسداد ،هشاسداد اختياس ٓؼآِ ٚت ٚهئت تٞاكن ؽذٙ
تغٞيٓ ٚي ؽٞد.
تثقش :1 ٙدتآي هشاسدادٛاي كٞم اُزًش تا سػايت ٓادٙ
گشدد.

 10هاٗٓ ٕٞذٗي ٓ٘ؼوذ  ٝاجشا ٓي

تثقش :2 ٙصٓاٗث٘ذي ٓشادَ پشداخت دس صٓاهناي تؼيني ؽذ ٙدس ت٘ذٛاي كٞم  ٝعشسعيذ حتٞيَ ًاال
ٓي تاؽذ ًٛ ٚيأت ٓذيش ٙتؼيني  ٝاتالؽ ٓي منايذ.
تش اعاط مٞاتيي
ٓاد :15 ٙتؼٜذات ًاسگضاس خشيذاس دس هشاسدادٛاي ٗوذ  ٝعِق
ًاسگضاس خشيذاس ٓٞظق اعت ٓياتن ٓادٝ ،14 ٙجٞٓ ٚمٞع هشاسداد سا ت ٚدغاب كشٝؽ٘ذٝ ٙاسيض
 13اهذآات الصّ سا ٓؼًٔ ٝ ٍٞاسگضاس
منايذ .دس فٞست ػذّ ٝاسيض ٝج" ،ٚاتام" ٓياتن ٓادٙ
ٓضتٞس ٓؾٔ ٍٞجشائْ ريَ ٓي گشدد.
 0/25دسفذ اسصػ
 -15-1پظ اص ع ٚسٝصًاسيً ،اسگضاس خشيذاس ٓٞظق اعت سٝصاٗٓ ٚثِـي ٓؼادٍ
 10سٝص تؼذ تٗ ٚلغ "اتام" ،ت" ٚدغاب تنٔني
ٓؼآِ ٚتا صٓإ پشداخت ًَ ٝج ٝ ٚدذاًثش تا
اتام" ٝاسيض منايذ.
 15-1تؼٜذ خٞد سا اجناّ دٛذ ،خشيذ
 -15-2چ٘اٗچً ٚاسگضاس خشيذاس ٗتٞاٗذ ٓياتن ٓادٙ
ٓي گشدد ًِ ٝي ٚجشميٛ ٚاً ،اسٓضد  ٝػٞاسك تٞسط د ٝىشف تٚ
ًاسگضاس كٞم ًْ ُٖ يٌٖ تِوي
ػٜذً ٙاسگضاس خشيذاس ٓي تاؽذ.
 -15-3تؼٜذات ًاسگضاس خشيذاس دس هشاسدادٛاي ٗغي ٚدغة ٓٞسد ٓياتن تنٔني ٛايي اعت ً ٚاتام
تؼيني ٓي منايذ.
تثقش :1 ٙػذّ پشداخت هباي ٓٞمٞع هشاسداد ٓؾشٝه تش ايٌ٘ ٚىي عٓ ٚا ٙدذاًثش يي ٗٞتت تاؽذ
ٓي ؽٞد  ٝدس فٞست تٌشاس ػال ٙٝتش اػٔاٍ ايٖ آئني ٗآٓ ،ٚؾٔ ٍٞآئني
ت ٚؽشح كٞم تغٞيٚ
ٗآ ٚختِلات ًاسگضاسي ٓي ؽٞد.
تثقش :2 ٙتؼٜذات ٓ٘ذسج دس ايٖ ٓاد ٙت ٚػ٘ٞإ ؽشه مٖٔ ػوذ فٞست گشكت ٝ ٚالصّ االجشا اعت.

ٓاد :16ٙتؼٜذات ًاسگضاس كشٝؽ٘ذ ٙدس هشاسدادٛاي عِق
ً ،14االي ٓٞمٞع هشاسداد سا تً ٚاسگضاس خشيذاس
ًاسگضاس كشٝؽ٘ذٞٓ ٙظق اعت ٓياتن ٓادٙ
حتٞيَ منايذ .دس فٞست ػذّ حتٞيَ تٞٓ ٚهغ ٓؾٔٓ ٍٞوشسات ريَ ٓي گشدد:
ً -16-1اسگضاس كشٝؽ٘ذ ٙتا  15سٝص تؼذ اص تاسيخ حتٞيَ ٓ٘ذسج دس هشاسداد ٓؾٔٓ ٍٞثِؾ تأخري
مني گشدد.
 -16-2پظ اص اٗوناي  15سٝص ت٘ذ  ٝ 16-1ػذّ حتٞيَ ًاال ٓثِـي ٓؼادٍ ٓاٛياٗ 2/5 ٚدسفذ اسصػ
ٓ 2ا ٙت ٚفٞست سٝصمشاس تٚ
ًاالي حتٞيَ ٗؾذ ٙاص تاسيخ حتٞيَ ٓ٘ذسج دس هشاسداد  ٝدذاًثش تا
ٗلغ "اتام" ت" ٚدغاب تنٔني اتام" پشداخت ٓي گشدد.
 -16-3پظ اص اٗوناي ِٜٓت ٓوشس دس ت٘ذ  ٝ 16-2ػذّ حتٞيَ ًاالً ،اسگضاس كشٝؽ٘ذٓ ٙتؼٜذ ٓي
گشدد ٓاٛياٗٓ ٚثِـي ٓؼادٍ  3/75دسفذ اسصػ ًاالي حتٞيَ ٗؾذ ٙتا صٓإ حتٞيَ سا ت ٚفٞست
سٝصمشاس تٗ ٚلغ "اتام" ت" ٚدغاب تنٔني اتام" پشداخت منايذ.
 -16-4دس ٛش فٞست "اتام" تايذ تغٞي ٚهشاسدادٛاي خشيذ  ٝكشٝػ سا ًٓ ٚؾٔٞٓ ٍٞاد 16 ٝ 15
ٓي ؽٗٞذ ت ٚحنٞي اجناّ دٛذ ً ٚجمٔٞع ٓثاُؾ تأخري ً ٝاسٓضد ٓتؼِو ٚدذاًثش اص  %10هباي ٓؼآِٚ
جتاٝص ٗ٘ٔايذ.
 -16-5دس هشاسدادٛاي ٗوذ ٗ ٝغي ٚتؼٜذات ًاسگضاس كشٝؽ٘ذ ٙتشاعاط ٓادٙ
ٓي ؽٞد.
ًاسگضاس خشيذاس ػَٔ

 ،15مهاٗ٘ذ تؼٜذات

خبش چهارم :مقررات عمىمي
ٓاد" :17 ٙاتام" فشكا تا تواماي ٓشاجغ ريقالح هاٗٗٞي  ٝاص جمشاي دتريًَ عاصٓإ جماص تٚ
اكؾاي اىالػات ٓشتٞه تٓ ٚؼآالت اػناء ٓي تاؽذ.

ٓاد" :18 ٙاتام" ٌِٓق اعت دس ٛش صٓإ ً ٚجمٔٞع عپشدٛ ٙاي تٞديغ ؽذ ٙتٞعو ٛش ًاسگضاس،
سيغي ػذّ حتٞيَ تٞٓ ٚهغ ًاال  ٝيا تؼٜذات ٓٞمٞع هشاسدادٛاي ٓٞسد ٓؼآِ ٚسا دس ٓواتَ
"اتام" پٞؽؼ ٗذٛذٗ ،غثت ت ٚمثو عپشدٛ ٙا اهذاّ  ٝاص ادآٓ ٚؼآالت ًاسگضاس جِٞگريي منايذ.
ٓاد :19 ٙدس ٓٞاهؼي ًً ٚاسگضاس ػن" ٞاتام" ،هادس ت ٚاجناّ تؼٜذاتؼ دس هثاٍ هشاسدادٛا
ٗثاؽذ  ٝيا ايٌ٘" ٚاتام" تؾخيـ دٛذ ً ٚػن ٞاص اجناّ تؼٜذاتؼ ٗاتٞإ اعت" ،اتام" تا سأي
ًٔيت ٚسعيذگي ت ٚختِلات (ً ٚدس ايٖ استثاه سعيذگي إٓ كٞسي  ٝخاسج اص ٗٞتت خٞاٛذ تٞد)
ٗغثت ت ٚتٞهق ٓؼآالت ًاسگضاس ٝجِٞگريي اص دنٞس ٝي دس تاالس ٓؼآالت اهذاّ خٞاٛذ منٞد.
تثقش :1 ٙتٞهق ٓؼآالت ًاسگضاس ٓشتٞه تٞعو "اتام" تٝ ٚي اتالؽ  ٝاػالٕ ٓي ؽٞد.
تثقشًٔ :2 ٙيت ٚسعيذگي ت ٚختِلات دس سأي خٞد ٓٞظق اعت ؽشايو خشٝج اص تٞهق ػن ٞسا هيذ
منايذ.
ٓادٞٓ :20 ٙاسد ريَ اص ٗظش " اتام" ت٘ٓ ٚضُ ٚػذّ ايلاي تؼٜذات ًاسًضاس ػن" ٞاتام" دس
هثاٍ هشاسدادٛا تِوي ٓ ٝؾٔٓ ٍٞثاُؾ تاخري  ٝجماصاذتاي ٓ٘ذسج دس آئني ٗآ ٚختِلات خٞاٛذ تٞد.
 -20-1ػن ،ٞهٞاٗني ٓ ٝوشسات "اتام" يا تٞسط سا ٗول منايذ.
 -20-2ػن ،ٞاجناّ  ٝسػايت ؽشايو ٓ ٝلاد ٓٞاكوت ٗآ ٚػنٞيت دس "اتام" سا ٗول منايذ.
 -20-3ػن ،ٞتؼٜذات حتٞيَ تٞٓ ٚهغ ًاال  ٝپشداخت تٞٓ ٚهغ ٓثاُؾ هشاسدادٛاٛ ،ضي٘ٛ ٚا،
خغاسات ٓ ٝثاُؾ تاخري  ٝگٞاٛي تادي ٚاع٘اد اػتثاسي اػالّ ؽذ ٙاص عٞي " اتام" سا اجناّ
ٗذٛذ.
 -20-4ػن ٞاص اظٜاس تٞهيق  ٝيا ٝسؽٌغتگي ٓايل خٞد آت٘اع ٝسصد.
ٓادً :21ٙاسگضاس ٓٞظق ت ٚسػايت عوق اػتثاسي ٓؼآالت ٓي تاؽذ ٝدس فٞست ػذّ سػايت" ،اتام"
ادآٓ ٚؼآالت سا ٓتٞهق خٞاٛذ ًشد.
 %10هباي توشييب
ٓاد :22 ٙاجناّ ٛش ً ٚٗٞخشيذ تٞعو ًاسگضاس خشيذاس ٓ٘ٞه ت ٚتائيذ دسياكت
ٓؼآِ ٚيا تؼٜذ ٝي خٞاٛذ تٞد .دس فٞست آت٘اع خشيذاس اص ادآٓ ٚؼآِٓ ٚثِؾ دسياكيت ىثن
ٓوشسات اتام پظ اص ًغش ٛضي٘ٛ ٚا ٓ ٝثاُؾ تاخري ٓتؼِوٓ ٚغرتد ٓيگشدد.
ٓادًِ :23 ٙي ٚخشيذاسإ ٌِٓق ت ٚمحَ حمقٞالت ٓٞسد ٓؼآِ ٚىثن دعتٞساُؼَٔ ٓقٞب ٛيات ٓذيشٙ
تٞسط ٓي تاؽذ.
ٓادًِ :24 ٙي ٚدعتٞساُؼِٜٔاي ٓٞسد ٗياص دس اجشاي ٓلاد ايٖ آئني ٗآ ٚتٞعو ٛيأت ٓذيشٙ
تٞسط تقٞية  ٝت ٚاػناء "اتام" اتالؽ ٓيؾٞد.
ٓ 25اد 7 ٝ ٙتثقش ٙدس تاسيخ  1384/3/9تٚ
ٓاد :25 ٙايٖ آئني ٗآ ٚدس چٜاس خبؼ ٓؾتَٔ تش
تقٞية ؽٞساي تٞسط کاال سعيذ ٙاعتٛ .شگ ٚٗٞتـيري  ٝيا افالح دسٓلاد ايٖ آئني ٗآ ٚپظ اص
تقٞية ؽٞساي تٞسط کاال هاتَ اجشا خٞاٛذ تٞد.

