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قواويه كار و تاميه اجتماعي
قاًَى كار هصَب  29آباى 1369
٦بدٮ٣ٚ -1يٯ ٚبسْش٦بيبٚ ،٨بسٞشاٚ ، ٨بسٞبٰٱب٦ ،٭سسبت ت٭٢يذي  ،غً٫تي  ،خذ٦بتي ٚ ٬طب٬سصي  ّ٣ٛ٦ثٯ تجًيت اص ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨ي ثبض٫ذ .
٦بدٮ -2كارگر اص ٢حبل ايٖ ٩ب٪٭ٚ ٨سي است ٚٯ ثٱش ي٫٭ا ٨دس ٗ٦بث ١دسيبْت حٕ ا٢سًي اي ٥اص ٦ضد  ،حٗ٭ٔ  ،سٱ ٥س٭د  ٬سبيش ٦ضايب ثٯ دسخ٭است
ٚبسْش٦ب ٚبس ٦ي ٫ٚذ.
٦بدٮ -3كارفرها ضخػي است حٗيٗي يب حٗ٭ٖي ٚٯ ٚبسٞش ثٯ دسخ٭است  ٬ثٯ حسبة ا ٬دس ٗ٦بث ١دسيبْت حٕ ا٢سًي ٚبس ٦ي ٫ٚذ ٦ذيشا٬ ٨
٦سئ٭ال ٬ ٨ثٯ ق٭س ي٧٭٣ٚ ٤يٯ ٚسب٪يٛٯ يٱذٮ داس اداسٮ ٚبسٞبٮ ٰست٫ذ ٧٪بي٫ذٮ ٚبسْش٦ب ٦حس٭ة ٦ي ض٭٪ذ ٚ ٬بسْش٦ب ٦سئ٭٣ٚ ٠يٯ تًٱذاتي است ٚٯ
٧٪بي٫ذٞب٦ ٨زٚ٭س دس ٖجبٚ ٠بسٞش ثٯ يٱذٮ ٦ي ٞيش٪ذ دس غ٭ستيٛٯ ٧٪بي٫ذٮ ٚبسْش٦ب خبسج اص اختيبسات خ٭د تًٱذي ث٧٫بيذ ٚ ٬بسْش٦ب آ ٨سا ٪پزيشد دس
ٗ٦بثٚ ١بسْش٦ب ؾب ٩٦است.
٦بدٮ -4كارگاُ ٦ح٣ي است ٚٯ ٚبسٞش ثٯ دسخ٭است ٚبسْش٦ب يب ٧٪بي٫ذٮ ا ٬دس آ٪دب ٚبس ٦ي ٫ٚذ .اص ٖجي٦ ١٭سسبت غً٫تي ٚ ،طب٬سصي ً٦ ،ذ٪ي ،
سبخت٧ب٪ي  ،تشاثشي ٦ ،سبْشثشي  ،خذ٦بتي  ،تدبسي  ،ت٭٢يذي  ،ا٦ب ٩ٚي٧٭٦ي  ٬ا٦ثب ٠اي٫ٱب٣ٚ .يٯ تبسيسبتي ٚٯ ثٯ اٖتؿبي ٚبس ٦تً ٕ٣ثٯ ٚبسٞبٮ ا٪ذ اص
ٖجي٧٪ ١بصخب٪ٯ ٪ ،بٰبسخ٭سي  ،تًب٪٬يٱب  ،ضيشخ٭اسٞبٮ ٦ ،ٱذٚ٭د٘  ،دس٦بٟ٪بٮ ،ح٧ب ،٤آ٦٭صضٟبٮ حشْٯ اي ٖ ،شائت خب٪ٯ ٚ ،السٱبي س٭اد آ٦٭صي  ٬سبيش
٦شاٚض آ٦٭صضي  ٬ا٦ب٦ ٩ٚشث٭ـ ثٯ ض٭سا  ٬ا٪د ٩٧اسال٦ي  ٬ثسيح ٚبسٞشا٬ ، ٨سصضٟبٮ ٬ ٬سبي ١ايبة  ٬رٰبة ٪ ٬هبيش آ٪ٱب خضء ٚبسٞبٮ ٦ي ثبض٫ذ .
٦بدٮ٣ٚ -5يٯ ٚبسٞشاٚ ، ٨بسْش٦بيب٧٪ ، ٨بي٫ذٞب ٨آ٪بٚ ٬ ٨بسآ٦٭صا٪ ٬ ٨يض ٚبسٞبٰٱب ٦ط٧٭ٗ٦ ٠شسات ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨ي ثبض٫ذ .
٦بدٮ -6ثش اسبس ث٫ذ چٱبس اغ ١چٱ ٬ ١س٭ ٬ ٤ث٫ذ ضص اغ ١د ٬ ٤٬اغ٭٪ ٠٭صدٰ ، ٥ثيست ٬ ٥ثيست ٰ ٬طتٖ ٥ب٪٭ ٨اسبسي خ٧ٱ٭سي اسال٦ي ايشا، ٨
اخجبس اْشاد ثٯ ٚبس ً٦ي ٬ ٩ثٱشٮ ٚطي اص ديٟشي ٫٧٦٭و ٦ ٬شد ٤ايشا ٨اص ٰش ٖ٭ٖ ٬ ٤جي٣ٯ ٚٯ ثبض٫ذ اص حٗ٭ٔ ٦سب٬ي ثشخ٭سداس٪ذ  ٬س٪ ، ٝ٪ژاد  ،صثب٬ ٨
٦ب٫٪ذ اي٫ٱب سجت ا٦تيبص ٪خ٭اٰذ ث٭د ٧ٰ ٬ٯ اْشاد اي ٥اص ص٦ ٬ ٨شد يٛسب ٨دس ح٧بيت ٖب٪٭ٖ ٨شاس داس٪ذ ٰ ٬ش ٚس حٕ داسد ضُ٣ي سا ٚٯ ثٯ آ٦ ٨بي١
است ٦ ٬خب ّ٢اسال٦ ٬ ٤ػب٢ح ي٧٭٦ي  ٬حٗ٭ٔ ديٟشا٪ ٨يست ثشٞضي٫ذ.
٦بدٮ -7قرارداد كار يجبستست اص ٖشاسداد ٚتجي يب ضٓبٰي ٚٯ ثٯ ٦٭خت آٚ ٨بسٞش دس ٖجب ٠دسيبْت حٕ ا٢سًي ٚبسي سا ثشاي ٦ذت ٦٭ٖت يب ٦ذت َيش
٦٭ٖت ثشاي ٚبسْش٦ب ا٪دب٦ ٤ي دٰذ.
تجػشٮ -1حذاٚثش ٦ذت ٦٭ٖت ثشاي ٚبسٰبيي ٚٯ قجيًت آ٪ٱب خ٫جٯ َيش ٦ست٧ش داسد ت٭سف ٬صاست ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي تٱيٯ  ٬ثٯ تػ٭يت ٰيبت
٬صيشا ٨خ٭اٰذ سسيذ.
تجػشٮ -2دس ٚبسٰبئي ٚٯ قجيًت آ٪ٱب خ٫جٯ ٦ست٧ش داسد  ،دس غ٭ستي ٚٯ ٦ذتي دس ٖشاسداد رٚش ٪ط٭د ٖ ،شاسداد دائ٧ي تٗ٣ي ٦ي ض٭د .
٦بدٮ -8ضش٬ـ ٦زٚ٭س دس ٖشاسداد ٚبس ثب تُييشات ثًذي آ ٨دس غ٭ستي ٪بْز خ٭اٰذ ث٭د ٚٯ ثشاي ٚبسٞش ٦ضايبئي ٧ٚتش اص ا٦تيبصات ٗ٦شس دس ايٖ ٩ب٪٭٨
٫٦ه٭س ٧٫٪بيذ.
٦بدٮ -9ثشاي غحت ٖشاسداد ٚبس دس ص٦ب ٨ثستٖ ٩شاسداد سيبيت ضشايف ري ١ا٢ضا٦ي است.
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ا٦ - ّ٢طش٬ييت ٦٭سد ٖشاسداد ة ً٦ -ي ٩ث٭د٦ ٨٭ؾ٭و ٖشاسداد
ج  -يذ٫٧٦ ٤٭ييت ٖب٪٭٪ي  ٬ضشيي قشْي ٩دس تػشِ ا٦٭ا ٠يب ا٪دبٚ ٤بس ٦٭سد ٪هش .
تجػشٮ -اغ ١ثش غحت ٣ٚيٯ ٖشاسدادٰبي ٚبس است ٟ٦ .ش آٛ٪ٯ ثكال ٨آ٪ٱب دس ٦شاخى ريػالح ثٯ اثجبت ثشسذ .
٦بدٮٖ -10شاسداد ٚبس يال٬ٮ ثش ٦طخػبت دٖيٕ قشْي ، ٩ثبيذ حب٬ي ٦٭اسد ري ١ثبضذ .
ا٪ - ّ٢٭و ٚبس يب حشْٯ يب ٬نيٓٯاي ٚٯ ٚبسٞش ثبيذ ثٯ آ ٨اضتُب ٠يبثذ .
ج  -سبيبت ٚبس ،تًكيالت ٦ ٬شخػيٱب.

ة  -حٗ٭ٔ يب ٦ضد ٦ج٫ب ٢ ٬٭احٕ آ.٨

د ٦ -ح ١ا٪دبٚ ٤بس

٦ - ٬ذت ٖشاسداد ،چ٫ب٪چٯ ٚبس ثشاي ٦ذت ً٦ي ٩ثبضذ .

ٮ  -تبسيخ اًٗ٪بد ٖشاسداد.

س ٦ -٭اسد ديٟشي ٚٯ يشِ  ٬يبدت ضُ ١يب ٦ح ، ١ايدبة ٧٪بيذ .

تجػشٮ -دس ٦٭اسدي ٚٯ ٖشاسداد ٚبس ٚتجي ثبضذ ٖشاسداد دس چٱبس ٪سخٯ ت٫هي٦ ٥ي ٞشدد ٚٯ ي٪ ٙسخٯ اص آ ٨ثٯ اداسٮ ٚبس  ٬ي٪ ٙسخٯ ٪ضد ٚبسٞش ٬
ي٪ ٙسخٯ ٪ضد ٚبسْش٦ب ٪ ٬سخٯ ديٟش دس اختيبس ض٭ساي اسال٦ي ٚبس  ٬دس ٚبسٞبٰٱبي ْبٖذ ض٭سا دس اختيبس ٧٪بي٫ذٮ ٚبسٞش ٖشاس ٦ي ٞيشد .
٦بدٮ -11قشْي٦ ٩ي ت٭ا٫٪ذ ثب ت٭إْ يٛذيٟش ٦ذتي سا ث٫ب ٤دٍرُ آزهايشي كار تًيي٧٪ ٩بي٫ذ دس خال ٠اي ٩د٬سٮ ٰش ي ٙاص قشْي ٩حٕ داسد ثذ٨٬
اخكبس ٖج٣ي  ٬ثي آٛ٪ٯ ا٢ضا ٤ثٯ پشداخت خسبست داضتٯ ثبضذ ساثكٯ ٚبس سا ٖكى ٧٪بيذ دس غ٭ستيٛٯ ٖكى ساثكٯ ٚبس اص قشِ ٚبسْش٦ب ثبضذ ٬ي ٣٦ض ٤ثٯ
پشداخت حٗ٭ٔ ت٧ب ٤د٬سٮ آص٦بيطي خ٭اٰذ ث٭د  ٬چ٫ب٪چٯ ٚبسٞش ساثكٯ ٚبس سا ٖكى ٧٪بيذ ٚبسٞش ْٗف ٦ستحٕ دسيبْت حٗ٭ٔ ٦ذت ا٪دبٚ ٤بس خ٭اٰذ
ث٭د.
تجػشٮ٦ -ذت د٬سٮ آص٦بيطي ثبيذ دس ٖشاسداد ٚبس ٦طخع ض٭د حذاٚثش اي٦ ٩ذت ثشاي ٚبسٞشا ٨سبدٮ ٪ ٬ي٧ٯ ٦بٰش ي٦ ٙبٮ  ٬ثشاي ٚبسٞشا٦ ٨بٰش ٬
داساي تخػع سكح ثبال سٯ ٦بٮ ٦ي ثبضذ.
٦بدٮٰ -12ش ٪٭و تُييش حٗ٭ٖي دس ٬ؾى ٦بٛ٢يت ٚبسٞبٮ  ،اص ٖجيْ ١ش٬ش يب ا٪تٗب ٠ثٯ ٰش ض ، ١ٛتُييش ٪٭و ت٭٢يذ  ،ادَب ٤دس ٦٭سسٯ ديٟش٣٦ ،ي ضذ٨
ٚبسٞبٮْ ،٭ت ٦ب ٬ ٙ٢ا٦ثب ٠اي٫ٱب ،دس ساثكٯ ٖشاسدادي ٚبسٞشا٪ي ٚٯ ٖشاسدادضبٖ ٨كًيت يبْتٯ است ٦ ،٭ثش ٧٪ي ثبضذ ٚ ٬بسْش٦بي خذيذ ٖ ،بئٗ٦ ٥ب٤
تًٱذات  ٬حٗ٭ٔ ٚبسْش٦بي سبثٕ خ٭اٰذ ث٭د.
٦بدٮ -13دس ٦٭اسدي ٚٯ ٚبس اص قشيٕ ٗ٦بقًٯ ا٪دب٦ ٤ي يبثذٗ٦ ،بقًٯ دٰ٫ذٮ  ّ٣ٛ٦است ٖشاسداد خ٭د سا ثب ٗ٦بقًٯ ٚبس ثٯ ٪ح٭ي ًٗ٫٦ذ ٧٪بيذ ٚٯ دس
آٗ٦ ٨بقًٯ ٚبس ٦تًٱذ ٞشدد ٚٯ ت٧ب٦ي ٗ٦شسات ايٖ ٩ب٪٭ ٨سا دس ٦٭سد ٚبس٫ٚب ٨خ٭د اي٧ب٧٪ ٠بيذ .
تجػشٮ٦ -1كب٢جبت ٚبسٞش خضء دي٭٧٦ ٨تبص ث٭دٮ ٚ ٬بسْش٦بيب٦ ٨٭نّ ٦ي ثبض٫ذ ثذٰي پي٧بٛ٪بسا ٨ثٯ ٚبسٞشا ٨سا ثشاثش ساي ٦شاخى ٖب٪٭٪ي اص ٦ح١
٦كب٢جبت پي٧بٛ٪بس٫٦ ،د٣٧ٯ ؾ٧ب٪ت حس ٩ا٪دبٚ ٤بس ،پشداخت ٧٪بي٫ذ .
تجػشٮ -2چ٫ب٪چٯ ٗ٦بقًٯ دٰ٫ذٮ ثش خالِ تشتيت ْ٭ٔ ثٯ اًٗ٪بد ٖشاسداد ثب ٗ٦بقى ٚبس ثپشداصد  ٬يب ٖج ١اص پبيب 45 ٨س٬ص اص تح٭ي٦ ١٭ٖت  ،تس٭يٯ
حسبة ٧٪بيذ  ّ٣ٛ٦ ،ثٯ پشداخت دي٭ٗ٦ ٨بقًٯ ٚبس دس ٖجبٚ ٠بسٞشا ٨خ٭اٰذ ث٭د .
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هبحث دٍم  -تعليق قرارداد كار
٦بدٮ -14چ٫ب٪چٯ ثٯ ٬اسكٯ ا٦٭س ٦زٚ٭س دس ٦٭اد آتي ا٪دب ٤تًٱذات يٛي اص قشْي٦ ٩٭ٖتب" ٦ت٭ّٖ ض٭دٖ ،شاسداد ٚبس ثٯ حب ٠تً٣يٕ دس ٦ي آيذ  ٬پس
اص سْى آ٪ٱب ٖشاسداد ٚبس ثب احتسبة سبثٗٯ خذ٦ت ( اص ٢حبل ثبص٪طستٟي  ٬اْضايص ٦ضد) ثٯ حب٢ت ا ٠٬ثش ٦ي ٞشدد .
تجػشٮ٦ -ذت خذ٦ت ٪هب٬ ٤نيٓٯ ( ؾش٬ست  ،احتيبـ  ٬رخيشٮ) ٧ٰ ٬چ٫ي٦ ٩ذت ضشٚت دا٬ق٣جب٪ٯ ٚبسٞشا ٨دس خجٱٯ ،خضء س٭اثٕ خذ٦ت ٚ ٬بس
آ٪ب٦ ٨حس٭ة ٦يط٭د.
٦بدٮ -15دس ٦٭سدي ٚٯ ثٯ ٬اسكٯ ٖ٭ٮ ٖٱشيٯ  ٬يب ثش٬ص ح٭ادث َيش ٖبث ١پيص ثي٫ي ٚٯ ٖ٬٭و آ ٨اص اسادٮ قشْي ٩خبسج است  ،ت٧ب٦ي يب ٖس٧تي اص
ٚبسٞبٮ تًكي ١ض٭د  ٬ا٪دب ٤تًٱذات ٚبسٞش يب ٚبسْش٦ب ثك٭س ٦٭ٖت َيش ٞ ٩ٛ٧٦شددٖ .شاسدادٰبي ٚبس ثب ٚبسٞشا ٨ت٧ب ٤يب آٖ ٨س٧ت اص ٚبسٞبٮ ٚٯ
تًكي٦ ١ي ض٭د ثٯ حب ٠تً٣يٕ دس ٦ي آيذ تطخيع ٦٭اسد ْ٭ٔ ثب ٬صاست ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي است .
٦بدٮٖ -16شاسداد ٚبسٞشا٪ي ٚٯ ٦كبثٕ ايٖ ٩ب٪٭ ٨اص ٦شخػي تحػي٣ي  ٬يب ديٟش ٦شخػي ٰبي ثذ ٨٬حٗ٭ٔ يب ٦ضد استٓبدٮ ٦ي ٫٫ٚذ  ،دس ق٭٠
٦شخػي  ٬ثٯ ٦ذت د ٬سب ٠ثٯ حب ٠تً٣يٕ دس ٦ي آيذ .
تجػشٮ٦ -شخػي تحػي٣ي ثشاي د ٬سب ٠ديٟش ٖبث ١ت٧ذيذ است .
٦بدٮٖ -17شاسداد ٚبسٞشي ٚٯ ت٭ٖيّ ٦ي ٞشدد  ٬ت٭ٖيّ ٬ي ٫٦تٱي ثٯ ح٦ ٥ٛحٛ٭٦يت ٧٪ي ض٭د  ٬دس ٦ذت ت٭ٖيّ ثٯ حب ٠تً٣يٕ دس ٦يأيذ ٚ ٬بسٞش
پس اص سْى ت٭ٖيّ ثٯ ٚبس خ٭د ثبص ٦ي ٞشدد .
٦بدٮ -18چ٫ب٪چٯ ت٭ٖيّ ٚبسٞش ثٯ سجت ضٛبيت ٚبسْش٦ب ثبضذ  ٬اي ٩ت٭ٖيّ دس ٦شاخى ح ١اختالِ ٫٦تٱي ثٯ ح٦ ٥ٛحٛ٭٦يت ٟ٪شدد٦ ،ذت آ ٨خضء
سبثٗٯ خذ٦ت ٚبسٞش ٦حس٭ة ٦ي ض٭د ٚ ٬بسْش٦ب  ّ٣ٛ٦است يال٬ٮ ثش خجشا ٨ؾشس  ٬صيب٬ ٨اسدٮ ٚٯ ٦كبثٕ ح ٥ٛدادٞبٮ ثٯ ٚبسٞش ٦ي پشداصد ٦ ،ضد ٬
٦ضايبي ٬ي سا ٪يض پشداخت ٧٪بيذ.
تجػشٮٚ -بسْش٦ب  ّ٣ٛ٦است تب ص٦ب٪ي ٚٯ ت٣ٛيّ ٚبسٞش اص قشِ ٦شاخى ٦زٚ٭س ٦طخع ٪طذٮ ثبضذ .ثشاي سْى احتيبخبت خب٪٭ادٮ ٬ي  ،حذاٖ ١پ٫دبٮ
دسغذ اص حٗ٭ٔ ٦بٰيب٪ٯ ا ٬سا ثك٭س ي٣ي ا٢حسبة ثٯ خب٪٭ادٮاش پشداخت ٧٪بيذ.
٦بدٮ -19دس د٬سا ٨خذ٦ت ٪هب٬ ٤نيٓٯ ٖشاسداد ٚبس ثٯ حب٢ت تً٣يٕ دس ٦ي آيذ٢٬ ،ي ٚبسٞش ثبيذ حذاٚثش تب د٦ ٬بٮ پس اص پبيب ٨خذ٦ت  ،ثٯ ٚبس سبثٕ
خ٭د ثشٞشدد  ٬چ٫ب٪چٯ ضُ٬ ١ي حزِ ضذٮ ثبضذ دس ضُ٣ي ٦طبثٯ آ ٨ثٯ ٚبس ٦طُ٭٦ ٠ي ض٭د .
٦بدٮ -20دس ٰش ي ٙاص ٦٭اسد ٦زٚ٭س دس ٦٭اد  19٬ 15،16،17چ٫ب٪چٯ ٚبسْش٦ب پس اص سْى حب٢ت تً٣يٕ اص پزيشْتٚ ٩بسٞش خ٭دداسي ٫ٚذ ،اي ٩ي ١٧دس
ح ٥ٛاخشاج َيش ٖب٪٭٪ي ٦حس٭ة ٦ي ض٭د ٚ ٬بسٞش حٕ داسد نشِ ٦ذت  30س٬ص ثٯ ٰيبت تطخيع ٦شاخًٯ ٧٪بيذ( دس غ٭ستيٛٯ ٚبسٞش يزس ٦٭خٯ
٪ذاضتٯ ثبضذ) ٰ ٬ش ٞبٮ ٚبسْش٦ب ٪ت٭ا٪ذ ثبثت ٫ٚذ ٚٯ ٪پزيشْتٚ ٩بسٞش ٦ست٫ذ ثٯ دالي٦ ١٭خٯ ث٭دٮ است  ،ثٯ تطخيع ٰيبت ٦ضث٭س  ّ٣ٛ٦ثٯ
ثبصٞشدا٪ذٚ ٨بسٞش ثٯ ٚبس  ٬پشداخت حٗ٭ٔ يب ٦ضد ٬ي اص تبسيخ ٦شاخًٯ ثٯ ٚبسٞبٮ ٦ي ثبضذ  ٬اٞش ثت٭ا٪ذ آ٪شا اثجبت ٫ٚذ ثٯ اصاء ٰش سب ٠سبثٗٯ ٚبس 45
س٬ص آخشي٦ ٩ضد ثٯ ٬ي پشداخت ٧٪بيذ.
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تجػشٮ -چ٫ب٪چٯ ٚبسٞش ثذ ٨٬يزس ٦٭خٯ حذاٚثش  30س٬ص پس اص سْى حب٢ت تً٣يٕ  ،آ٦بدٞي خ٭د سا ثشاي ا٪دبٚ ٤بس ثٯ ٚبسْش٦ب ايال٫ٛ٪ ٤ذ  ٬يب پس اص
٦شاخًٯ  ٬استٛ٫بِ ٚبسْش٦ب ،ثٯ ٰيبت تطخيع ٦شاخًٯ ٧٫٪بيذ ٦ ،ستًٓي ض٫بختٯ ٦ي ض٭د ٚٯ دس اي ٩غ٭ست ٚبسٞش ٦ط٧٭ ٠اخز حٕ س٫٭ات ثبصاء
ٰش سب ٠ي٦ ٙبٮ آخشي ٩حٗ٭ٔ خ٭اٰذ ث٭د.
هبحث سَم  -خاتوِ قرارداد كار
٦بدٮٖ -21شاسداد ٚبس ثٯ يٛي اص قشٔ صيش خبت٧ٯ ٦ي يبثذ .
اْ - ّ٢٭ت ٚبسٞش

ة  -ثبص٪طستٟي ٚبسٞش

ج  -اص ٚبس اْتبدٞي ٣ٚي ٚبسٞش

د  -اٗ٪ؿبء ٦ذت دس ٖشاسدادٰبي ٚبس ثب ٦ذت ٦٭ٖت  ٬يذ ٤تدذيذ غشيح يب ؾ٫٧ي آ. ٨
ٮ  -پبيبٚ ٨بس دس ٖشاسدادٰبئي ٚٯ ٦شث٭ـ ثٯ ٚبس ً٦ي ٩است .

 - ٬استًٓبي ٚبسٞش.

تجػشٮٚ -بسٞشي ٚٯ استًٓب ٦ي ٫ٚذ ٦٭نّ است ي٦ ٙبٮ ثٯ ٚبس خ٭د ادا٦ٯ دادٮ  ٬ثذ٬ا " استًٓبي خ٭د سا ٚتجب" ثٯ ٚبسْش٦ب اقالو دٰذ  ٬دس
غ٭ستيٛٯ حذاٚثش نشِ ٦ذت  15س٬ص ا٪ػشاِ خ٭د سا ٚتجب" ثٯ ٚبسْش٦ب ايال٧٪ ٤بيذ استًٓبي ٬ي ٫٦تٓي تٗ٣ي ٦ي ض٭د ٚ ٬بسٞش ٦٭نّ است س٪٬٭ضت
استًٓب  ٬ا٪ػشاِ اص آ٪شا ثٯ ض٭ساي اسال٦ي ٚبسٞبٮ  ٬يب ا٪د ٩٧غٓ٫ي  ٬يب ٧٪بي٫ذٮ ٚبسٞشا ٨تح٭ي ١دٰذ .
٦بدٮ -22دس پبيبٚ ٨بس٣ٚ ،يٯ ٦كب٢جبتي ٚٯ ٪بضي اص ٖشاسداد ٚبس ٦ ٬شث٭ـ ثٯ د٬سٮ اضتُبٚ ٠بسٞش دس ٦٭اسد ْ٭ٔ است  ،ثٯ ٚبسٞش  ٬دس غ٭ست ْ٭ت ا ٬ثٯ
٬ساث ٖب٪٭٪ي ٬ي پشداخت خ٭اٰذ ضذ.
تجػشٮ -تب تًيي ٩ت٣ٛيّ ٬ساث ٖب٪٭٪ي  ٬ا٪دب٦ ٤شاح ١اداسي  ٬ثشٖشاسي ٦ست٧شي ت٭سف سبص٦ب ٨تب٦ي ٩اخت٧بيي  ،اي ٩سبص٦ب٦ ٨٭نّ است ٪سجت ثٯ
پشداخت حٗ٭ٔ ٦ت٭ْي ثٯ ٦يضا ٨آخشي ٩حٗ٭ٔ دسيبْتي  ،ثٯ ق٭س ي٣ي ا٢حسبة  ٬ثٯ ٦ذت سٯ ٦بٮ ثٯ يبئ٣ٯ تحت ت٬ ١ٓٛي اٖذا٧٪ ٤بيذ .
٦بدٮٚ -23بسٞش اص ٢حبل دسيبْت حٗ٭ٔ يب ٦ست٧شي ٰبي ٪بضي اص ْ٭ت  ،ثي٧بسي  ،ثبص٪طستٟي  ،ثيٛبسي  ،تً٣يٕ  ،اصٚبساْتبدٞي ٣ٚي  ٬خضئي  ٬يب
ٗ٦شسات ح٧بيتي  ٬ضشايف ٦شث٭ـ ثٯ آ٪ٱب تبثى ٖب٪٭ ٨تب٦ي ٩اخت٧بيي خ٭اٰذ ث٭د.
٦بدٮ -24دس غ٭ست خبت٧ٯ ٖشاسداد ٚبسٚ ،بس ً٦ي ٩يب ٦ذت ٦٭ٖت ٚ ،بسْش٦ب  ّ٣ٛ٦است ثٯ ٚبسٞشي ٚٯ ٦كبثٕ ٖشاسداد  ،يٛسب ٠يب ثيطتش ،ثٯ ٚبس
اضتُب ٠داضتٯ است ثشاي ٰش سب ٠سبثٗٯ  ،اي ٥اص ٦ت٭ا٢ي يب ٦ت٫ب٬ة  ،ثش اسبس آخشي ٩حٗ٭ٔ ٦جُ٣ي ً٦بد ٠ي٦ ٙبٮ حٗ٭ٔ ثٯ ي٫٭ا٦ ٨ضايبي پبيبٚ ٨بس
ثٯ ٬ي پشداخت ٧٪بيذ.
٦بدٮٰ -25ش ٞبٮ ٖشاسداد ٚبس ثشاي ٦ذت ٦٭ٖت  ٬يب ثشاي ا٪دبٚ ٤بس ً٦يًٗ٫٦ ، ٩ذ ضذٮ ثبضذ ٰيچي ٙاص قشْي ٩ثٯ ت٫ٱبئي حٕ ْسخ آ ٨سا ٪ذاسد .
تجػشٮ -سسيذٞي ثٯ اختالْبت ٪بضي اص ٪٭و ايٖ ٩شاسداد ٰب دس غالحيت ٰيبت ٰبي تطخيع  ٬ح ١اختالِ است .
٦بدٮٰ -26ش ٪٭و تُييش ي٧ذٮ دس ضشايف ٚبس ٚٯ ثش خالِ يشِ ٧ً٦٭ٚ ٠بسٞبٮ  ٬يب ٦حٚ ١بس ثبضذ پس اص ايال٦ ٤٭اْٗت ٚتجي اداسٮ ٚبس  ٬ا٦٭س
اخت٧بيي ٦حٖ ، ١بث ١اخشاست  .دس غ٭ست ثش٬ص اختالِ  ،ساي ٰيبت ح ١اختالِ ٖكًي  ٬الص ٤اخشا است.
٦بدٮٰ -27ش ٞبٮ ٚبسٞش دس ا٪دب٬ ٤نبيّ ٦ح٭٢ٯ ٖػ٭س ٬سصد  ٬يب آئي٪ ٩ب٦ٯ ٰبي ا٪ؿجبقي ٚبسٞبٮ سا پس اص تزٚشات ٚتجي ٗ٪ؽ ٧٪بيذٚ ،بسْش٦ب حٕ
داسد دس غ٭ست ايال٪ ٤هش ٦ثجت ض٭ساي اسال٦ي ٚبس يال٬ٮ ثش ٦كب٢جبت  ٬حٗ٭ٔ ً٦٭ٖٯ ثٯ ٪سجت ٰش سب ٠سبثٗٯ ٚبس ً٦بد ٠ي٦ ٙبٮ آخشي ٩حٗ٭ٔ
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ٚبسٞش سا ثٯ ي٫٭ا ٨حٕ س٫٭ات ثٯ ٬ي پشداختٯ ٖ ٬شاسداد ٚبس سا ْسخ ٧٪بيذ .دس ٬احذ ٰبئي ٚٯ ْبٖذ ض٭ساي اسال٦ي ٚبس ٰست٫ذ ٪ ،هش ٦ثجت ا٪د٩٧
غٓ٫ي الص ٤است دس ٰش ٦٭سد اص ٦٭اسد يبد ضذٮ اٞش ٦سب٢ٯ ثب ت٭إْ ح٪ ١طذ ثٯ ٰيبت تطخيع اسخبو  ٬دس غ٭ست يذ ٤ح ١اختالِ اص قشيٕ ٰيبت
ح ١اختالِ سسيذٞي  ٬اٖذا ٤خ٭اٰذ ضذ دس ٦ذت سسيذٞي ٦شاخى ح ١اختالِ ٖ ،شاسداد ٚبس ثٯ حب٢ت تً٣يٕ دس ٦ي آيذ .
تجػشٮٚ -1بسٞبٰٱبيي ٚٯ ٦ط٧٭ٖ ٠ب٪٭ ٨ض٭ساي اسال٦ي ٚبس ٪ج٭دٮ  ٬يب ض٭ساي اسال٦ي ٚبس  ٬يب ا٪د ٩٧غٓ٫ي دس آ ٨تطٛيٟ٪ ١شديذٮ ثبضذ يب ْبٖذ
٧٪بي٫ذٮ ٚبسٞش ثبض٫ذ  ،ايال٪ ٤هش ٦ثجت ٰيبت تطخيع ( ٦٭ؾ٭و ٦بدٮ  158ايٖ ٩ب٪٭ ) ٨دس ْسخ ٖشاسداد ٚبس ا٢ضا٦ي است.
تجػشٮ٦ -2٭اسد ٖػ٭س  ٬دست٭سا٣٧ً٢ٱب  ٬آئي٪ ٩ب٦ٯ ٰبي ا٪ؿجبقي ٚبسٞبٰٱب ث٧٭خت ٗ٦شساتي است ٚٯ ثب پيط٫ٱبد ض٭سايًب٢ي ٚبس ثٯ تػ٭يت ٬صيش ٚبس ٬
ا٦٭س اخت٧بيي خ٭اٰذ سسيذ.
٦بدٮ٧٪ -28بي٫ذٞبٖ ٨ب٪٭٪ي ٚبسٞشا ٬ ٨ايؿبي ض٭ساٰبي اسال٦ي ٚبس ٧ٰ ٬چ٫ي ٩دا٬ق٣جب٬ ٨اخذ ضشايف ٧٪بي٫ذٞي ٚبسٞشا ٬ ٨ض٭ساٰبي اسال٦ي ٚبس دس
٦شاح ١ا٪تخبثبت ٖج ١اص ايال٪ ٤هش ٖكًي ٰيبت تطخيع ( ٦٭ؾ٭و ٦بدٮ ٖ 22ب٪٭ ٨ض٭ساي اسال٦ي ٚبس )  ٬ساي ٰيبت ح ١اختالِ ٧ٚبٚب ٨ثٯ ًْب٢يت
خ٭د دس ٰ٧ب٬ ٨احذ ادا٦ٯ دادٮ ٦ ٬ب٫٪ذ سبيش ٚبسٞشا٦ ٨طُ٭ٚ ٠بس ٧ٰ ٬چ٫ي ٩ا٪دب٬ ٤نبيّ  ٬ا٦٭س ٦ح٭٢ٯ خ٭اٰ٫ذ ث٭د .
تجػشٮٰ -1يبت تطخيع ٰ ٬يبت ح ١اختالِ پس اص دسيبْت ضٛبيت دس ٦٭سد اختالِ ْي٧بثي٧٪ ٩بي٫ذٞب ٨يب ٧٪بي٫ذٞبٖ ٨ب٪٭٪ي ٚبسٞشاٚ ٬ ٨بسْش٦ب
ْ٭سا"  ٬خبسج اص ٪٭ثت ثٯ ٦٭ؾ٭و سسيذٞي ٪ ٬هش ٪ٱبئي خ٭د سا ايال ٤خ٭اٰ٫ذ داضت دس ٰش غ٭ست ٰيبت ح ١اختالِ ٦٭نّ است حذاٚثش نشِ
٦ذت ي٦ ٙبٮ اص تبسيخ دسيبْت ضٛبيت ثٯ ٦٭ؾ٭و سسيذٞي ٧٪بيذ .
تجػشٮ -2دس ٚبسٞبٰٱبئي ٚٯ ض٭ساي اسال٦ي ٚبس تطٛيٟ٪ ١شديذٮ  ٬يب دس ٫٦بقٗي ٚٯ ٰيبت تطخيع ( ٦٭ؾ٭و ٦بدٮ ٖ 22ب٪٭ ٨ض٭ساٰبي اسال٦ي ٚبس
) تطٛي٪ ١طذٮ  ٬يب ايٛ٫ٯ ٚبسٞبٮ ٦٭سد ٪هش ٦ط٧٭ٖ ٠ب٪٭ ٨ض٭ساٰبي اسال٦ي ٚبس ٧٪ي ثبضذ ٧٪بي٫ذٞبٚ ٨بسٞشا ٬ ٨يب ٧٪بي٫ذٞب ٨ا٪د ٩٧غٓ٫ي ٖ ،ج ١اص
ايال٪ ٤هش ٖكًي ٰيبت تطخيع ( ٦٭ؾ٭و ٦بدٮٖ 22ب٪٭ ٨ض٭ساٰبي اسال٦ي ٚبس )  ٬ساي ٪ٱبئي ٰيبت ح ١اختالِ ٧ٚبٚب ٨ثٯ ًْب٢يت خ٭د دس ٰ٧ب٨
٬احذ ادا٦ٯ دادٮ ٦ ٬طُ٭ٚ ٠بس ٧ٰ ٬چ٫ي ٩ا٪دب٬ ٤نبيّ  ٬ا٦٭س ٦ح٭٢ٯ خ٭اٰ٫ذ ث٭د
هبحث چْارم  -جبراى خسارت از ّر قبيل ٍ پرداخت هساياي پاياى كار
٦بدٮ -29دس غ٭ستيٛٯ ث٫ب ثٯ تطخيع ٰيبت ح ١اختالِ ٚبسْش٦ب٦ ،٭خت تً٣يٕ ٖشاسداد اص ٪بحيٯ ٚبسٞش  ،ض٫بختٯ ض٭د ٚبسٞش استحٗبٔ دسيبْت
خسبست ٪بضي اص تً٣يٕ ٖشاسداد اص ٪بحيٯ ٚبسٞش  ،ض٫بختٯ ض٭د ٚبسٞش استحٗبٔ دسيبْت خسبست ٪بضي اص تً٣يٕ سا خ٭اٰذ داضت ٚ ٬بسْش٦ب  ّ٣ٛ٦است
ٚبسٞش تً٣يٗي اص ٚبس سا ثٯ ٚبس سبثٕ ٬ي ثبصٞشدا٪ذ .
٦بدٮ -30چ٫ب٪چٯ ٚبسٞبٮ ثش اثش ٖ٭ٮ ٖٱشيٯ ( ص٢ض٢ٯ ،سي ٬ ١ا٦ثب ٠اي٫ٱب)  ٬يب ح٭ادث َيش ٖبث ١پيص ثي٫ي ( خ٪ ٬ ٝ٫هبيش آ ) ٨تًكيٞ ١شدد ٚ ٬بسٞشا٨
آ ٨ثيٛبس ض٭٪ذ پس اص ًْب٢يت ٦دذد ٚبسٞبٮٚ ،بسْش٦ب  ّ٣ٛ٦است ٚبسٞشا ٨ثيٛبس ضذٮ سا دس ٰ٧ب٬ ٨احذ ثبصسبصي ضذٮ ٦ ٬طبَ٣ي ٚٯ دس آ ٨ث٭خ٭د ٦ي
آيذ ثٯ ٚبس اغ٣ي ث٧ٟبسد.
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تجػشٮ -د٢٬ت  ّ٣ٛ٦است ثب ت٭خٯ ثٯ اغ ١ثيست ٪ ٬ٱٖ ٥ب٪٭ ٨اسبسي  ٬ثب استٓبدٮ اص دسآ٦ذ ٰبي ي٧٭٦ي  ٬دسآ٦ذٰبي حبغ ١اص ٦طبسٚت ٦شد٬ ٤
٪يض اص قشيٕ ايدبد غ٫ذ ٔ٬ثي٧ٯ ثيٛبسي ٪سجت ثٯ تب٦يً٦ ٩بش ٚبسٞشا ٨ثيٛبس ضذٮ ٚبسٞبٰٱبي ٦٭ؾ٭و ٦بدٮ  4ايٖ ٩ب٪٭ ٨اٖذا ٬ ٤ثب ت٭خٯ ثٯ ث٫ذ 2
اغ ١چٱ ٬ ١س٭ٖ ٤ب٪٭ ٨اسبسي اٛ٦ب٪بت الص ٤سا ثشاي اضتُب٦ ٠دذد آ٪بْ ٨شاٰ٧٪ ٥بيذ .
٦بدٮ -31چ٫ب٪چٯ خبت٧ٯ ٖشاسداد ٚبس ثٯ ٢حبل اص ٚبس اْتبدٞي ٣ٚي  ٬يب ثبص٪طستٟي ٚبسٞش ثبضذ ٚ ،بسْش٦ب ثبيذ ثش اسبس آخشي٦ ٩ضد ٚبسٞش ثٯ ٪سجت ٰش
سب ٠سبثٗٯ خذ٦ت  ،حٗ٭ٖي ثٯ ٦يضا 30 ٨س٬ص ٦ضد ثٯ ٬ي پشداخت ٧٪بيذ .اي٬ ٩خٯ يال٬ٮ ثش ٦ست٧شي اص ٚبس اْتبدٞي  ٬يب ثبص٪طستٟي ٚبسٞش است ٚٯ
ت٭سف سبص٦ب ٨تب٦ي ٩اخت٧بيي پشداخت ٦ي ض٭د.
٦بدٮ -32اٞش خبت٧ٯ ٖشاسداد ٚبس دس ٪تيدٯ ٚبٰص ت٭ا٪بييٱبي خس٧ي ْٛ ٬شي ٪بضي اص ٚبس ٚبسٞش ثبضذ ( ث٫ب ثٯ تطخيع ٧ٚيسي٭ ٨پضضٛي سبص٦ب٨
ثٱذاضت  ٬دس٦ب٫٦ ٨كٗٯ ثب ً٦شْي ض٭ساي اسال٦ي ٚبس  ٬يب ٧٪بي٫ذٞبٖ ٨ب٪٭ٚ ٨بسٞش) ٚبسْش٦ب  ّ٣ٛ٦است ثٯ ٪سجت ٰش سب ٠سبثٗٯ خذ٦ت ً٦ ،بد ٠د٬
٦بٮ آخشي ٩حٗ٭ٔ  ،ثٯ ٬ي پشداخت ٧٪بيذ.
٦بدٮ -33تطخيع ٦٭اسد اص ٚبس اْتبدٞي ٣ٚي  ٬خضئي  ٬يب ثي٧بسيٱبي ٪بضي اص ٚبس يب ٪بضي اص َيش ٚبس ْ ٬٭ت ٚبسٞش ٦ ٬يضاٖ ٨ػ٭س ٚبسْش٦ب يب دس ا٪دب٤
٬نبيّ ٦ح٭٢ٯ ٖب٪٭٪ي ٚٯ ٫٦دش ثٯ خبت٧ٯ ٖشاسداد ٚبس ٦ي ض٭د ثش اسبس ؾ٭اثكي خ٭اٰذ ث٭د ٚٯ ثٯ پيط٫ٱبد ٬صيش ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي ثٯ تػ٭يت
ٰيبت ٬صيشا ٨خ٭اٰذ سسيذ.
حق السعي
٦بدٮ٣ٚ -34يٯ دسيبْتٱبي ٖب٪٭٪ي ثٯ ٚبسٞش ثٯ ايتجبس ٖشاسداد ٚبس اي ٥اص ٦ضد يب حٗ٭ٔ  ٙ٧ٚيبئ٣ٯ ٫٦ذي ٰ ،ضي٫ٯ ٰبي ٦س ، ٩ٛخ٭اسثبس  ،ايبة  ٬رٰبة ،
٦ضايبي َيش ٗ٪ذي  ،پبداش اْضايص ت٭٢يذ  ،س٭د سبال٪ٯ ٪ ٬هبيش اي٫ٱب دسيبْت ٦ي ٧٪بيذ سا حٕ ا٢سًي ٦ي ٪ب٫٦ذ .
٦بدٮ -35هسد يجبست است اص ٬خ٭ٮ ٗ٪ذي يب َيش ٗ٪ذي  ٬يب ٦د٧٭و آ٪ٱب ٚٯ دس ٗ٦بث ١ا٪دبٚ ٤بس ثٯ ٚبسٞش پشداخت ٦ي ض٭د .
تجػشٮ -1چ٫ب٪چٯ ٦ضد ثب سبيبت ا٪دبٚ ٤بس ٦شتجف ثبضذ ٦ " ،ضد سبيتي "  ٬دس غ٭ستيٛٯ ثش اسبس ٦يضا ٨ا٪دبٚ ٤بس  ٬يب ٦حػ٭ ٠ت٭٢يذ ضذٮ ثبضذ " ،
ٚبس٦ضد "  ٬چ٫ب٪چٯ ثش اسبس ٦حػ٭ ٠ت٭٢يذ ضذٮ  ٬يب ٦يضا ٨ا٪دبٚ ٤بس دس ص٦بً٦ ٨ي ٩ثبضذ ٚ " ،بس٦ضد سبيتي " ٪ب٦يذٮ ٦يط٭د.
٦بدٮ -36هسد ثابت يجبست است اص ٦د٧٭و ٦ضد ضُ٦ ٬ ١ضايبي ثبثت پشداختي ثٯ تجى ضُ.١
٦بدٮ٦ -37ضد ثبيذ دس ْ٭اغ ١ص٦ب٪ي ٦شتت  ٬دس س٬ص َيش تًكي ٬ ١ؾ ٩٧سبيبت ٚبس ثٯ ٬خٯ ٗ٪ذ سايح ٚط٭س يب ثب تشاؾي قشْي ٩ثٯ ٬سي٣ٯ چ ٙيٱذٮ
ثب ٬ ٙ٪ثب سيبيت ضشايف پشداخت ض٭د.
٦بدٮ -38ثشاي ا٪دبٚ ٤بس ٦سب٬ي ٚٯ دس ضشايف ٦سب٬ي دس يٚ ٙبسٞبٮ ا٪دب٦ ٤يٟيشد ثبيذ ثٯ ص٦ ٬ ٨شد ٦ضد ٦سب٬ي پشداخت ض٭د تجًيؽ دس تًيي٩
٦يضا٦ ٨ضد ثش اسبس س ، ٩خ٫س ٪ ،ژاد ٖ ٬٭٦يت  ٬ايتٗبدات سيبسي ٦ ٬زٰجي ٫٧٦٭و است .
٦بدٮ٦ -39ضد ٦ ٬ضايبي ٚبسٞشا٪ي ٚٯ ثٯ غ٭ست ٪ي٧ٯ ٖ٬ت  ٬يب ٧ٚتش اص سبيبت ٖب٪٭٪ي تًيي ٩ضذٮ ثٯ ٚبس اضتُب ٠داس٪ذ ثٯ ٪سجت سبيبت ٚبس ا٪دب٤
يبْتٯ ٦حبسجٯ  ٬پشداخت ٦ي ض٭د.
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٦بدٮ -40دس ٦٭اسدي ٚٯ ثب ت٭إْ قشْيٖ ٩س٧تي اص ٦ضد ثٯ غ٭ست َيش ٗ٪ذي پشداخت ٦ي ض٭د  ،ثبيذ اسصش ٗ٪ذي تًيي ٩ضذٮ ثشاي ايٟ٫٭٪ٯ پشداختٱب
٫٦ػٓب٪ٯ ًٗ٦ ٬٭ ٠ثبضذ.
٦بدٮ -41ض٭سايًب٢ي ٚبس ٰ٧ٯ سب٢ٯ ٦٭نّ است ٦يضا ٨حذاٖ٦ ١ضد ٚبسٞشا ٨سا ثشاي ٗ٪بـ ٦ختٚ ّ٣ط٭س  ٬يب غ٫بيى ٦خت ّ٣ثب ت٭خٯ ثٯ ً٦يبسٰبي ري١
تًيي٧٪ ٩بيذ.
 1حذاٖ٦ ١ضد ٚبسٞشا ٨ثب ت٭خٯ ثٯ دسغذ ت٭س٦ي ٚٯ اص قشِ ثب٦ ٙ٪شٚضي خ٧ٱ٭سي اسال٦ي ايشا ٨ايال٦ ٤ي ض٭د. 2حذاٖ٦ ١ضد ثذ ٨٬آٛ٪ٯ ٦طخػبت خس٧ي  ٬س٬حي ٚبسٞشا٬ ٬ ٨يژٞي ٰبي ٚبس ٦ح٭ ٠ضذٮ سا ٦٭سد ت٭خٯ ٖشاس دٰذ ثبيذ ثٯ ا٪ذاصٮ اي ثبضذ تبص٪ذٞي ي ٙخب٪٭ادٮ ٚٯ تًذاد ٦ت٭سف آ ٨ت٭سف ٦شاخى سس٧ي ايال٦ ٤يط٭د سا تب٦ي٧٪ ٩بيذ .
تجػشٮٚ -بسْش٦بيب٦ ٨٭نٓ٫ذ ٚٯ دس اصاي ا٪دبٚ ٤بس دس سبيبت تًيي ٩ضذٮ ٖب٪٭٪ي ثٯ ٰيچ ٚبسٞشي ٧ٚتش اص حذاٖ٦ ١ضد تًيي ٩ضذٮ خذيذ پشداخت
٧٫٪بي٫ذ  ٬دس غ٭ست تخ ّ٣ؾب ٩٦تبديٯ ٦بثٯ ا٢تٓب٬ت ٦ضد پشداخت ضذٮ  ٬حذاٖ٦ ١ضد خذيذ ٦ي ثبض٫ذ .
٦بدٮ -42حذاٖ٦ ١ضد ٦٭ؾ٭و ٦بدٮ  41ايٖ ٩ب٪٭٫٦ ٨حػشا" ثبيذ ثٯ غ٭ست ٗ٪ذي پشداخت ض٭د پشداختٱبي َيش ٗ٪ذي ثٯ ٰش غ٭ست ٚٯ دس ٖشاسدادٰب
پيص ثي٫ي ٦ي ض٭د ثٯ ي٫٭ا ٨پشداختي تٗ٣ي ٦ي ض٭د ٚٯ اؾبْٯ ثش حذاٖ٦ ١ضد است .
٦بدٮٚ -43بسٞشاٚ ٨بس٦ضد ثشاي س٬صٰبي خً٧ٯ  ٬تًكيالت سس٧ي ٦ ٬شخػي استحٗبٔ دسيبْت ٦ضد سا داس٪ذ ٦ ٬بخز ٦حبسجٯ ٦يبٟ٪يٚ ٩بس٦ضد آ٪ٱب دس
س٬صٰبي ٚبسٚشد آخشي٦ ٩بٮ ٚبس آ٪ٱبست ٦ ،ج ٍ٣پشداختي دس ٰش حب٪ ٠جبيذ ٧ٚتش اص حذاٖ٦ ١ضد ٖب٪٭٪ي ثبضذ .
٦بدٮ -44چ٫ب٪چٯ ٚبسٞش ثٯ ٚبسْش٦بي خ٭د ٦ذي٭ ٨ثبضذ  ،دس ٖجب ٠اي ٩دي٭٬ ٨ي  ،ت٫ٱب ٦ي ت٭ا٦ ٨بصاد ثش حذاٖ٦ ١ضد سا ثٯ ٦٭خت ح ٥ٛدادٞبٮ
ثشداضت ٧٪٭د دس ٰش حب ٠اي٦ ٩ج٪ ٍ٣جبيذ اص ي ٙچٱبس٦ ١ٚ ٤ضد ٚبسٞش ثيطتش ثبضذ .
تجػشٮٗٓ٪ -ٯ ٚ ٬س٭ٮ اْشاد ٬اخت اٗٓ٫٢ٯ ٚبسٞش  ،اص ٖبيذٮ ْ٭ٔ ٦ستث٫ي  ٬تبثى ٗ٦شسات ٖب٪٭٦ ٨ذ٪ي ٦ي ثبضذ .
٦بدٮٚ -45بسْش٦ب ْٗف دس ٦٭اسد ري٦ ١ي ت٭ا٪ذ اص ٦ضد ٚبسٞش ثشداضت ٧٪بيذ .
ا٦ - ّ٢٭سدي ٚٯ ٖب٪٭ ٨غشاحتب" اخبصٮ دادٮ ثبضذ

.ة ٟ٫ٰ -ب٦ي ٚٯ ٚبسْش٦ب ثً٫٭ا٦ ٨سبيذٮ ٬خٱي ثٯ ٚبسٞش دادٮ ثبضذ .

ج  -اٖسبـ ٬ا٦ٱبئي ٚٯ ٚبسْش٦ب ثٯ ٚبسٞش دادٮ است  ،قجٕ ؼ٬اثف ٦شث٭قٯ د  -چ٫ب٪چٯ دس اثش اضتجبٮ ٦حبسجٯ ٦جُ٣ي اؾبْٯ پشداخت ضذٮ ثبضذ.
ٮ ٦ -ب ٠االخبسٮ خب٪ٯ سبص٦ب٪ي ( ٚٯ ٦يضا ٨آ ٨ثب ت٭إْ قشْي ٩تًييٞ ٩شديذٮ است ) دس غ٭ستيٛٯ اخبسٮاي ثبضذ ،ثب ت٭إْ قشْي ٩تًيي٦ ٩ي ٞشدد .
٬ - ٬خ٭ٰي ٚٯ پشداخت آ ٨اص قشِ ٚبسٞش ثشاي خشيذ اخ٫بس ؾش٬سي اص ضشٚت تًب٪٬ي ٦ػشِ ٰ٧بٚ ٨بسٞبٮ تًٱذ ضذٮ است .
تجػشٮٟ٫ٰ -ب ٤دسيبْت ٬ا٦ ٤زٚ٭س دس ث٫ذ ج ثب ت٭إْ قشْي ٩ثبيذ ٦يضا ٨اٖسبـ پشداختي تًييٞ ٩شدد .
٦بدٮ -46ثٯ ٚبسٞشا٪ي ٚٯ ثٯ ٦٭خت ٖشاسداد يب ٦٭اْٗت ثًذي ثٯ ٦ب٦٭سيتٱبي خبسج اص ٦ح ١خذ٦ت ايضا٦ ٤ي ض٭٪ذْ ،٭ٔ اً٢بدٮ ٦ب٦٭سيت تً٦ ٕ٣ي
ٞيشد ،ايْ ٩٭ٔ اً٢بدٮ ٪جبيذ ٧ٚتش اص ٦ضد ثبثت يب ٦ضد ٦ج٫بي س٬صا٪ٯ ٚبسٞشا ٨ثبضذ ٰ٧چ٫يٚ ٩بسْش٦ب  ّ٣ٛ٦است ٬سي٣ٯ يب ٰضي٫ٯ سْت  ٬ثشٞطت آ٪ٱب سا
تب٦ي٧٪ ٩بيذ.
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تجػشٮ٦ -ب٦٭سيت ثٯ ٦٭سدي اقالٔ ٦يط٭د ٚٯ ٚبسٞش ثشاي ا٪دبٚ ٤بس حذاٖٚ 50 ١ي٣٭٦تش اص ٦حٚ ١بسٞبٮ اغ٣ي د٬س ض٭د  ٬يب ٪بٞضيش ثبضذ حذاٖ ١يٙ
ضت دس ٦ح٦ ١ب٦٭سيت ت٭ّٖ ٧٪بيذ.
٦بدٮ -47ثٯ ٫٦ه٭س ايدبد اٟ٪يضٮ ثشاي ت٭٢يذ ثيطتش  ٬ثب ٚيٓيت ثٱتش  ٬تٗ٣ي ١ؾبيًبت  ٬اْضايص يالٖٯ ٫٦ذي  ٬ثبال ثشد ٨سكح دسآ٦ذ ٚبسٞشا، ٨
قشْيٖ ٩شاسداد دسيبْت  ٬يب پشداخت پبداش اْضايص ت٭٢يذ سا ٦كبثٕ آئي٪ ٩ب٦ٯ اي ٚٯ ثتػ٭يت ٬صيش ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي تًيي٦ ٩ي ض٭د ًٗ٫٦ذ
٦ي ٧٪بي٫ذ.
٦بدٮ -48ث٫٧ه٭س خ٣٭ٞيشي اص ثٱشٮ ٚطي اص ٚبس ديٟشي ٬صاست ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي ٦٭نّ است ٪هب ٤اسصيبثي  ٬قجٗٯ ث٫ذي ٦طبَ ١سا ثب استٓبدٮ اص
استب٪ذاسد ٦طبَ ٬ ١يشِ ٦طبَٚ ١بسٞشي دس ٚط٭س تٱيٯ ٧٪بيذ  ٬ثٯ ٦شح٣ٯ اخشاء دسآ٬سد .
٦بدٮ -49ث٫٧ه٭س استٗشاس ٫٦بسجبت غحيح ٚبسٞبٮ يب ثبصاس ٚبس دس ص٦ي٫ٯ ٦ضد ٦ ٬طخع ث٭د ٨ضشح ٬نبيّ  ٬دا٫٦ٯ ٦سئ٭٢يت ٦طبَ٦ ١خت ّ٣دس
ٚبسٞبٮ ٚ ،بسْش٦بيب٦ ٨ط٧٭ ٠ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨٭نّ ا٪ذ ثب ٰٛ٧بسي ٧ٚيتٯ قجٗٯ ث٫ذي ٦طبَٚ ١بسٞبٮ  ٬يب ٦٭سسبت ريػالح ،قشح قجٗٯ ث٫ذي ٦طبَ ١سا
تٱيٯ ٫٫ٚذ  ٬پس اص تبئيذ ٬صاست ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي ثٯ ٦شح٣ٯ اخشاء دسآ٬س٪ذ.
تجػشٮ٬ -1صاست ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي دست٭سا ٬ ١٧ً٢آئي٪ ٩ب٦ٯ ٰبي اخشائي قشح اسصيبثي ٦طبَٚ ١بسٞبٰٱبي ٦ط٧٭ ٠اي٦ ٩بدٮ سا ٚٯ ٪بنش ثٯ تًذاد
ٚبسٞشا ٬ ٨تبسيخ اخشاي قشح است تًيي ٬ ٩ايال ٤خ٭اٰذ ٚشد.
تجػشٮ -2غالحيت ٦٭سسبت  ٬اْشادي ٚٯ ثٯ تٱيٯ قشحٱبي قجٗٯ ث٫ذي ٦طبَ ١دس ٚبسٞبٰٱب ٦ي پشداص٪ذ ثبيذ ٦٭سد تبئيذ ٬صاست ٚبس  ٬ا٦٭س
اخت٧بيي ثبضذ.
تجػشٮ -3اختالْبت ٪بضي اص اخشاي قشح قجٗٯ ث٫ذي ٦طبَ ١ثب ٪هش ٬صاست ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي  ،دس ٰيبت ح ١اختالِ ٖبث ١سسيذٞي است .
٦بدٮ -50چ٫ب٪چٯ ٚبسْش٦بيب٦ ٨ط٧٭ ٠ايٖ ٩ب٪٭ ٨دس ٦ٱ٣ت ٰبي تًيي ٩ضذٮ اص قشِ ٬صاست ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي ٦ ،طبَٚ ١بسٞبٰٱبي خ٭د سا اسصيبثي
ٛ٪شدٮ ثبض٫ذ٬ ،صاست ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي ا٪دب ٤اي ٩ا٦ش سا ثٯ يٛي اص دْبتش ٦٭سسبت ٦طب٬س ْ٫ي اسصيبثي ٦طبَ ٬ ١يب اضخبظ غبحت غالحيت (
٦٭ؾ٭و تجػشٮ ٦ 2بدٮ ٬ ) 49اٞزاس خ٭اٰذ ٚشد.
تجػشٮٚ -بسْش٦ب يال٬ٮ ثش پشداخت ٰضي٫ٯ ٰبي ٦شث٭ـ ثٯ اي ٩ا٦ش ّ٣ٛ٦ ،ثٯ پشداخت خشي٧ٯاي ً٦بدٰ %50 ٠ضي٫ٯ ٰبي ٦طب٬سٮ  ،ثٯ حسبة دسآ٦ذ
ي٧٭٦ي ٚط٭س ٪ضد خضا٪ٯ داسي  ١ٚاست اص تبسيخي ٚٯ ت٭سف ٬صاست ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي تًيي٦ ٩ي ض٭د ٚ ،بسْش٦ب ثبيذ ٦بثٯ ا٢تٓب٬ت احت٧ب٢ي ٦ضد
٪بضي اص اخشاي قشح اسصيبثي ٦طبَ ١سا ثپشداصد.
هدت
٦بدٮ -51ساعت كار دس ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨ذت ص٦ب٪ي است ٚٯ ٚبسٞش ٪يش ٬يب ٖ٬ت خ٭د سا ثٯ ٫٦ه٭س ا٪دبٚ ٤بس دس اختيبس ٚبسْش٦ب ٖشاس ٦ي دٰذ ثٯ َيش اص
٦٭اسدي ٚٯ دس ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨ستث٫ي ضذٮاست  ،سبيت ٚبس ٚبسٞشا ٨دس ضجب٪ٯ س٬ص ٪جبيذ اص  8سبيت تدب٬ص ٧٪بيذ.
تجػشٮٚ -1بسْش٦ب ثب ت٭إْ ٚبسٞشا٧٪ ،٨بي٫ذٮ يب ٧٪بي٫ذٞبٖ ٨ب٪٭٪ي آ٪ب٦ ٨يت٭ا٪ذ سبيت ٚبس سا دس ثًؿي اص س٬صٰبي ٰٓتٯ ٧ٚتش اص ٦يضاٗ٦ ٨شس  ٬دس ديٟش
س٬صٰب اؾبْٯ ثش اي٦ ٩يضا ٨تًيي٫ٚ ٩ذ ثٯ ضشـ آٛ٪ٯ ٦د٧٭و سبيبت ٚبس ٰش ٰٓتٯ اص  44سبيت تدب٬ص ٫ٛ٪ذ.
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٦بدٮ -52دس ٚبسٰبي سخت  ٬صيب ٨آ٬س  ٬صيشص٦ي٫ي  ،سبيبت ٚبس ٪جبيذ اص ضص سبيت دس س٬ص  36 ٬سبيت دس ٰٓتٯ تدب٬ص ٧٪بيذ .
تجػشٮٚ -بسٰبي سخت  ٬صيب ٨آ٬س  ٬صيشص٦ي٫ي ثٯ ٦٭خت آئي٪ ٩ب٦ٯاي خ٭اٰذ ث٭د ٚٯ ت٭سف ض٭اسيًب٢ي حٓبنت ْ٫ي  ٬ثٱذاضت ٚبس  ٬ض٭سايًب٢ي ٚبس
تٱيٯ  ٬ثٯ تػ٭يت ٬صساي ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي  ٬ثٱذاضت  ،دس٦ب ٬ ٨آ٦٭صش پضضٛي خ٭اٰذ سسيذ.
٦بدٮٚ -53بس س٬صٚ ،بسٰبئي است ٚٯ ص٦ب ٨ا٪دب ٤آ ٨اص سبيت  6ثب٦ذاد تب٦ 22ي ثبضذ ٚ ٬بس ضت ٚبسٰبئي است ٚٯ ص٦ب ٨ا٪دب ٤آ ٨ثي 22 ٩تب  6ثب٦ذاد
ٖشاس داسدٚ .بس ٦خت٣ف ٪يض ٚبسٰبئي است ٚٯ ثخطي اص سبيبت ا٪دب ٤آ ٨دس س٬ص ٖ ٬س٧تي اص آ ٨دس ضت ٬اٖى ٦ي ض٭د .دس ٚبسٰبي ٦خت٣ف  ،سبيبتي
ٚٯ خضء ٚبس ضت ٦حس٭ة ٦ي ض٭د ٚ ،بسٞش اص ْ٭ٔ اً٢بدٮ ٦٭ؾ٭و ٦بدٮ  58ايٖ ٩ب٪٭ ٨استٓبدٮ ٦ي ٧٪بيذ.
٦بدٮٚ -54بس ٦ت٫ب٬ة ٚبسي است ٚٯ ٪٭يب" دس سبيبت ٦ت٭ا٢ي ا٪دب٧٪ ٤ي يبثذ ثٛ٣ٯ دس سبيبت ً٦ي٫ي اص ضجب٪ٯ س٬ص غ٭ست ٦ي ٞيشد .
تجػشٮْ -٭اغ ١ت٫ب٬ة ٚبس دس اختيبس ٚبسٞش است  ٬حؿ٭س ا ٬دس ٚبسٞبٮ ا٢ضا٦ي ٪يست  .دس ٚبسٰبي ٦ت٫ب٬ة  ،سبيبت ٚبس ْ ٬٭اغ ١ت٫ب٬ة ٪ ٬يض ٚبس
اؾبْي ٪جبيذ اص ٰٟ٫ب ٤ضش٬و تب خبت٧ٯ خً٧ب " اص  15سبيت دس ضجب٪ٯ س٬ص ثيطتش ثبضذ .سبيت ضش٬و  ٬خبت٧ٯ ٚبس ْ ٬٭اغ ١ت٫ب٬ة ثب ت٭إْ قشْي ٬ ٩ثب
ت٭خٯ ثٯ ٪٭و ٚبس  ٬يشِ ٚبسٞبٮ تًيي٦ ٩ي ٞشدد .
٦بدٮٚ -55بس ٪٭ثتي يجبست است اص ٚبسي ٚٯ دس ق٭٦ ٠بٮ ٞشدش داسد ثٯ ٪ح٭ي ٚٯ ٪٭ثتٱبي آ ٨دس غجح يب يػش يب ضت ٬اٖى ٦ي ض٭د .
٦بدٮٚ -56بسٞشي ٚٯ دس ق٭٦ ٠بٮ ثٯ ق٭س ٪٭ثتي ٚبس ٦ي ٫ٚذ ٪ ٬٭ثتٱبي ٚبس ٬ي دس غجح  ٬يػش ٬اٖى ٦ي ض٭د  ٬ %10چ٫ب٪چٯ ٪٭ثتٱب دس غجح  ٬يػش ٬
ضت ٖشاس ٞيشد  ٬ %15دس غ٭ستيٛٯ ٪٭ثتٱب ثٯ غجح  ٬ضت  ٬يب يػش  ٬ضت ثيٓتذ  %22/5يال٬ٮ ثش ٦ضد ثً٫٭اْ ٨٭ٖبً٢بدٮ ٪٭ثت ٚبسي دسيبْت خ٭اٰذ
ٚشد.
٦بدٮ -57دس ٚبس ٪٭ثتي  ٩ٛ٧٦است سبيبت ٚبس اص  8سبيت دس ضجب٪ٯ س٬ص  ٬چٱ ٬ ١چٱبس سبيت دس ٰٓتٯ تدب٬ص ٧٪بيذ  ٩ٛ٢ ،خ٧ى سبيبت ٚبس دس
چٱبس ٰٓتٯ ٦ت٭ا٢ي ٪جبيذ اص  176سبيت تدب٬ص ٫ٚذ.
٦بدٮ -58ثشاي ٰش سبيت ٚبس دس ضت ت٫ٱب ثٯ ٚبسٞشاَ ٨يش ٪٭ثتي  %35اؾبْٯ ثش ٦ضد سبيت ٚبس يبدي  ،تً٦ ٕ٣ي ٞيشد .
٦بدٮ -59دس ضشايف يبدي اسخبو ٚبس اؾبْي ثٯ ٚبسٞش ثب ضشايف ري٦ ١دبص است
الف  -هَافقت كارگر
ب  -پرداخت  %40اضافِ بر هسد ّر ساعت كار عادي
تجػشٮ -سبيبت ٚبس اؾبْي ثٯ ٚبسٞشا٪ ٨جبيذ اص  4سبيت دس س٬ص تدب٬ص ٧٪بيذ.
٦بدٮ -60اسخبو ٚبس اؾبْي ثب تطخيع ٚبسْش٦ب ثٯ ضشـ پشداخت اؾبْٯ ٚبسي ( ٦٭ؾ٭و ث٫ذ ة ٦بدٮ  ٬ ) 59ثشاي ٦ذتي ٚٯ خٱت ٗ٦بث٣ٯ ثب ا٬ؾبو ٬
اح٭ا ٠ري ١ؾش٬ست داسد ٦ ،دبص است  ٬حذاٚثش اؾبْٯ ٚبسي ٦٭ؾ٭و اي٦ ٩بدٮ  8سبيت دس س٬ص خ٭اٰذ ث٭د .
ا - ّ٢خ٣٭ٞيشي اص ح٭ادث ٖبث ١پيص ثي٫ي  ٬يب تش٦ي ٥خسبستي ٚٯ ٪تيدٯ ح٭ادث ٦زٚ٭س است.
ة  -ايبدٮ ًْب٢يت ٚبسٞبٮ  ،دس غ٭ستيٛٯ ًْب٢يت ٦زٚ٭س ثً٣ت ثش٬ص حبدثٯ اتٓبٔ قجيًي اص ٖجي ١سي ، ١ص٢ض٢ٯ  ٬يب ا٬ؾبو  ٬اح٭اَ ٠يش ٖبث ١پيص ثي٫ي
ٖكى ضذٮ ثبضذ.
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تجػشٮ -1پس اص ا٪دبٚ ٤بس اؾبْي دس ٦٭اسد ْ٭ٔ ٚ ،بسْش٦ب  ّ٣ٛ٦است حذاٚثش نشِ ٦ذت  48سبيت ٦٭ؾ٭و سا ثٯ اداسٮ ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي اقالو
دٰذ تب ؾش٬ست ٚبس اؾبْي ٦ ٬ذت آ ٨تًيي ٩ض٭د .
تجػشٮ -2دس غ٭ست يذ ٤تبييذ ؾش٬ست ٚبس اؾبْي ت٭سف اداسٮ ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي ٦حٚ ١بسْش٦ب  ّ٣ٛ٦ثٯ پشداخت َشا٦ت  ٬خسبسات ٬اسدٮ ثٯ
ٚبسٞش خ٭اٰذ ث٭د.
٦بدٮ -61اسخبو ٚبس اؾبْي ثٯ ٚبسٞشا٪ي ٚٯ ٚبس ضجب٪ٯ يب ٚبسٰبي خكش٪ب٘  ٬سخت  ٬صيب ٨آ٬س ا٪دب٦ ٤يذٰ٫ذ ٫٧٦٭و است .
تعطيالت ٍ هرخصي ّا
٦بدٮ -62س٬ص خً٧ٯ ،س٬ص تًكيٰٓ ١تٟي ٚبسٞشا ٨ثب استٓبدٮ اص ٦ضد ٦يجبضذ .
تجػشٮ -1دس ا٦٭س ٦شث٭ـ ثٯ خذ٦بت ي٧٭٦ي ٪هيش آة  ،ثشٔ  ،ات٭ث٭سشا٪ي  ٬يب دس ٚبسٞبٰٱبئي ٚٯ حست ٪٭و يب ؾش٬ست ٚبس  ٬يب ت٭إْ قشْي ٩ثٯ ق٭س
٦ست٧ش س٬ص ديٟشي ثشاي تًكي ١ض٭د ٰ٧ب ٨س٬ص دس ح ٥ٛس٬ص تًكيٰٓ ١تٟي خ٭اٰذ ث٭د ٬ .ثٯ ٰش حب ٠تًكي ١ي ٙس٬ص ً٦ي ٩دس ٰٓتٯ اخجبسي است .
ٚبسٞشا٪ي ٚٯ ثٯ ٰش ي٫٭ا ٨ثٯ اي ٩تشتيت س٬صٰبي خً٧ٯ ٚبس ٦ي ٫٫ٚذ دس ٗ٦بث ١يذ ٤استٓبدٮ اص تًكي ١س٬ص خً٧ٯ  %40اؾبْٯ ثش ٦ضد دسيبْت خ٭اٰ٫ذ
ٚشد.
تجػشٮ -2دس غ٭ستيٛٯ س٬صٰبي ٚبس دس ٰٓتٯ ٧ٚتش اص ضص س٬ص ثبضذ ٦ضد س٬ص تًكيٰٓ ١تٟي ٚبسٞش ً٦بد ٠ي ٙضط٦ ٥د٧٭و ٦ضد يب حٗ٭ٔ دسيبْتي
٬ي دس س٬صٰبي ٚبس دس ٰٓتٯ خ٭اٰذ ث٭د.
تجػشٮٚ -3بسٞبٰٱبيي ٚٯ ثب ا٪دب 5 ٤س٬ص ٚبس دس ٰٓتٯ  44 ٬سبيت ٚبس ٖب٪٭٪ي ٚبسٞشا٪طب ٨اص د ٬س٬ص تًكي ١استٓبدٮ ٦ي٫٫ٛذ٦ .ضد ٰش ي ٙاص د ٬س٬ص
تًكيٰٓ ١تٟي ثشاثش ثب ٦ضد س٬صا٪ٯ ٚبسٞشا ٨خ٭اٰذ ث٭د.
٦بدٮ -63يال٬ٮ ثش تًكيالت سس٧ي ٚط٭س  ،س٬ص ٚبسٞش (  11اسديجٱطت ) ٪يض خضء تًكيالت سس٧ي ٚبسٞشا ٨ثٯ حسبة ٦ي آيذ.
٦بدٮ -64هرخصي استحقاقي سبال٪ٯ ٚبسٞشا ٨ثب استٓبدٮ اص ٦ضد  ٬احتسبة چٱبس س٬ص خً٧ٯ خً٧ب" ي٧ٛبٮ است سبيش س٬صٰبي تًكي ١خضء ايب٤
٦شخػي ٦حس٭ة ٪خ٭اٰذ ضذ .ثشاي ٚبس ٧ٚتش اص يٛسب٦ ٠شخػي ٦ضث٭س ثٯ ٪سجت ٦ذت ٚبس ا٪دب ٤يبْتٯ ٦حبسجٯ ٦ي ض٭د.
٦بدٮ٦ -65شخػي سب٢يب٪ٯ ٚبسٞشا٪ي ٚٯ ثٯ ٚبسٰبي سخت  ٬صيب ٨آ٬س اضتُب ٠داس٪ذ ٰٓ 5تٯ ٦ي ثبضذ استٓبدٮ اص اي٦ ٩شخػي حتي االٛ٦ب ٨دس د٬
٪٭ثت  ٬دس پبيبٰ ٨ش ضص ٦بٮ ٚبس غ٭ست ٦ي ٞيشد .
٦بدٮٚ -66بسٞش ٧٪ي ت٭ا٪ذ ثيص اص  9س٬ص اص ٦شخػي سبال٪ٯ خ٭د سا رخيشٮ ٫ٚذ.
٦بدٮٰ -67ش ٚبسٞش حٕ داسد ثٯ ٫٦ه٭س اداي ْشؾيٯ حح ٬اخت دس ت٧ب٦ ٤ذت ٚبس خ٭يص ْٗف ثشاي ي٪ ٙ٭ثت ي٦ ٙبٮ ثٯ ي٫٭ا٦ ٨شخػي استحٗبٖي
يب ٦شخػي ثذ ٨٬حٗ٭ٔ استٓبدٮ ٧٪بيذ.
٦بدٮ٦ -68يضا٦ ٨شخػي استحٗبٖي ٚبسٞشاْ ٨ػ٣ي ثشحست ٦بٰٱبي ٚبسٚشد تًيي٦ ٩ي ض٭د .
٦بدٮ -69تبسيخ استٓبدٮ اص ٦شخػي ثب ت٭إْ ٚبسٞش ٚ ٬بسْش٦ب تًيي٦ ٩ي ض٭د ٬ .دس غ٭ست اختالِ ثيٚ ٩بسٞش ٚ ٬بسْش٦ب ٪ ،هش اداسٮ ٚبس  ٬ا٦٭س
اخت٧بيي ٦ح ١الص ٤االخشاست.
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تجػشٮ -دس ٦٭سد ٚبسٰبي پي٭ستٯ ( ص٪ديشٮاي )  ٬ت٧ب٦ي ٚبسٰبئيٛٯ ٰ٧٭اسٮ حؿ٭س حذاًٖ٦ ١ي٫ي اص ٚبسٞشا ٨دس س٬صٰبي ٚبس سا اٖتؿب ٦ي ٧٪بيذ
ٚبسْش٦ب  ّ٣ٛ٦است حذ٬د ص٦ب٪ي استٓبدٮ اص ٦شخػي ٚبسٞشا ٨سا نشِ سٯ ٦بٮ آخش ٰش سب ٠ثشاي سب ٠ثًذ ت٫هي ٬ ٥پس اص تبئيذ ض٭ساي اسال٦ي ٚبس
يب ا٪د ٩٧غٓ٫ي يب ٧٪بي٫ذٮ ٚبسٞشا ٨ايال٧٪ ٤بيذ .
٦بدٮ٦ -70شخػي ٧ٚتش اص ي ٙس٬ص ٚبس خضء ٦شخػي استحٗبٖي ٫٦ه٭س ٦ي ض٭د.
٦بدٮ -71دس غ٭ست ْسخ يب خبت٧ٯ ٖشاسداد ٚبس يب ثبص٪طستٟي  ٬اص ٚبساْتبدٞي ٣ٚي ٚبسٞش  ٬يب تًكيٚ ١بسٞبٮ ٦كب٢جبت ٦شث٭ـ ثٯ ٦ذت ٦شخػي
استحٗبٖي ٚبسٞش ثٯ ٬ي دس غ٭ست ْ٭ت ا ٬ثٯ ٬سثٯ ا ٬پشداخت ٦ي ض٭د.
٦بدٮ٪ -72ح٭ٮ استٓبدٮ اص ٦شخػي ثذ ٨٬حٗ٭ٔ ٚبسٞشا٦ ٬ ٨ذت آ ٬ ٨ضشايف ثشٞطت آ٪ٱب ثٯ ٚبس پس اص استٓبدٮ اص ٦شخػي ثب ت٭إْ ٚتجي ٚبسٞش يب
٧٪بي٫ذٮ ٖب٪٭٪ي اٚ ٬ ٬بسْش٦ب تًيي ٩خ٭اٰذ ضذ .
٦بدٮ٣ٚ -73يٯ ٚبسٞشا ٨دس ٦٭اسد ري ١حٕ ثشخ٭سداسي اص سٯ س٬ص ٦شخػي ثب استٓبدٮ اص ٦ضد سا داس٪ذ.
ا - ّ٢اصد٬اج دائ٥

ة ْ -٭ت ٰ٧سش ،پذس٦ ،بدس ْ ٬شص٪ذا٨

٦بدٮ٦ -74ذت ٦شخػي استًالخي ،ثب تبئيذ سبص٦ب ٨تب٦ي ٩اخت٧بيي خضء س٭اثٕ ٚبس  ٬ثبص٪طستٟي ٚبسٞشا٦ ٨حس٭ة خ٭اٰذ ضذ .
هبحث چْارم  -شرايط كار زًاى
٦بدٮ -75ا٪دبٚ ٤بسٰبي خكش٪ب٘  ،سخت  ٬صيب ٨آ٬س ٪ ٬يض ح ١٧ثبس ثيطتش اص حذ ٦دبص ثب دست  ٬ثذ ٨٬استٓبدٮ اص ٬سبيٛ٦ ١ب٪يٛي ثشاي ٚبسٞشا ٨ص٨
٫٧٦٭و است دست٭سا ٬ ١٧ً٢تًيي٪ ٩٭و ٦ ٬يضا ٨ايٖ ٩جي٦ ١٭اسد ثب پيط٫ٱبد ض٭اسيًب٢ي ٚبس ثٯ تػ٭يت ٬صيش ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي خ٭اٰذ سسيذ.
٦بدٮ٦ -76شخػي ثبسداسي  ٬صاي٧بٚ ٨بسٞشا ٨ص ٨خً٧ب"  90س٬ص است  ٬حتي االٛ٦ب 45 ٨س٬ص اص اي٦ ٩شخػي ثبيذ پس اص صاي٧ب٦ ٨٭سد استٓبدٮ ٖشاس
ٞيشد ثشاي صاي٧ب ٨ت٭ا٦ب 14 ٨س٬ص ثٯ ٦ذت ٦شخػي اؾبْٯ ٦ي ض٭د.
تجػشٮ -1پس اص پبيب٦ ٨شخػي صاي٧بٚ ، ٨بسٞش ص ٨ثٯ ٚبس سبثٕ خ٭د ثبص ٦ي ٞشدد  ٬اي٦ ٩ذت ثب تبئيذ سبص٦ب ٨تب٦ي ٩اخت٧بيي خضء س٭اثٕ خذ٦ت
٬ي ٦حس٭ة ٦ي ض٭د.
تجػشٮ -2حٗ٭ٔ ايب٦ ٤شخػي صاي٧ب ٨قجٕ ٗ٦شسات ٖب٪٭ ٨تب٦ي ٩اخت٧بيي پشداخت خ٭اٰذ ضذ.
٦بدٮ -77دس ٦٭اسدي ٚٯ ثٯ تطخيع پضض ٙسبص٦ب ٨تب٦ي ٩اخت٧بيي ٪ ،٭و ٚبس ثشاي ٚبسٞش ثبسداس خكش٪ب٘ يب سخت تطخيع دادٮ ض٭دٚ ،بسْش٦ب تب
پبيب ٨د٬سٮ ثبسداسي ٬ي ثذٚ ٨٬سش حٕ ا٢سًي ٚبس ٫٦بست تش  ٬سجٛتشي ثٯ ا ٬اسخبو ٦ي ٧٪بيذ .
٦بدٮ -78دس ٚبسٞبٰٱبئي ٚٯ داساي ٚبسٞش صٰ ٨ست٫ذ ٚبسْش٦ب  ّ٣ٛ٦است ثٯ ٦بدسا ٨ضيشدٮ تب پبيب ٨د ٬سبٟ٢ي ٚ٭د٘  ،پس اص ٰش سٯ سبيت ٪ ،ي٥
سبيت ْشغت ضيش داد ٨ثذٰذ ايْ ٩شغت خضء سبيبت ٚبس آ٪ب٦ ٨حس٭ة ٦ي ض٭د ٧ٰ ٬چ٫يٚ ٩بسْش٦ب  ّ٣ٛ٦است ٦ت٫بست ثب تًذاد ٚ٭دٚب ٬ ٨ثب دس
٪هش ٞشْتٞ ٩ش٬ٮ س٫ي آ٪ٱب ٦شاٚض ٦شث٭ـ ثٯ ٟ٪ٱذاسي ٚ٭دٚب ( ٨اص ٖجي ١ضيشخ٭اسٞبٮ ٦ ٬ ،ٱذ ٚ٭د٘  ) ٬سا ايدبد ٧٪بيذ .
تجػشٮ -آئي٪ ٩ب٦ٯ اخشائي ؾ٭اثف تبسيس  ٬اداسٮ ضيشخ٭اسٞبٮ ٦ ٬ٱذ ٚ٭د٘ ت٭سف سبص٦ب ٨ثٱضيستي ٚ ١ٚط٭س تٱيٯ  ٬پس اص تػ٭يت ٬صيش ٚبس ٬
ا٦٭س اخت٧بيي ثٯ ٦شح٣ٯ اخشاء ٞزاضتٯ ٦ي ض٭د.
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شرايط كار ًَجَاى
٦بدٮ -79ثٯ ٚبس ٧ٞبسد ٨اْشاد ٧ٚتش اص  15سب ٠ت٧ب٫٧٦ ٤٭و است.
٦بدٮٚ -80بسٞشي ٚٯ س٫ص ثي 15 ٩تب  18سب ٠ت٧ب ٤ثبضذٚ ،بسٞش ٪٭خ٭ا٪ ٨ب٦يذٮ ٦يط٭د  ٬دس ثذ ٬استخذا ٤ثبيذ ت٭سف سبص٦ب ٨تب٦ي ٩اخت٧بيي ٦٭سد
آص٦بيطٱبي پضضٛي ٖشاس ٞيشد.
٦بدٮ -81آص٦بيطٱبي پضضٛي ٚبسٞش ٪٭خ٭ا ٨حذاٖ ١ثبيذ سب٢ي يٛجبس تدذيذ ض٭د ٦ ٬ذاس٘ ٦شث٭ـ دس پش٪٬ذٮ استخذا٦ي ٬ي ؾجف ٞشدد پضض ٙدس
ثبسٮ ت٫بست ٪٭و ٚبس ثب ت٭ا٪بئي ٚبسٞش ٪٭خ٭ا ٨انٱبس ٪هش ٦ي ٫ٚذ  ٬چ٫ب٪چٯ ٚبس ٦شث٭ـ سا ٪ب٫٦بست ثذا٪ذ ٚبسْش٦ب  ّ٣ٛ٦است دس حذ٬د اٛ٦ب٪بت خ٭د
ضُٚ ١بسٞش سا تُييش دٰذ.
٦بدٮ -82سبيبت ٚبس س٬صا٪ٯ ٚبسٞش ٪٭خ٭ا٪ ،٨ي ٥سبيت ٧ٚتش اص سبيبت ٧ً٦٭٢ي ٚبسٞشا ٨است تشتيت استٓبدٮ اص اي ٩ا٦تيبص ثب ت٭إْ ٚبسٞش ٚ ٬بسْش٦ب
تًيي ٩خ٭اٰذ ضذ.
٦بدٮ -83اسخبو ٰش ٪٭و ٚبس اؾبْي  ٬ا٪دبٚ ٤بس دس ضت ٪ ٬يض اسخبو ٚبسٰبي سخت  ٬صيب ٨آ٬س  ٬خكش٪ب٘  ٬ح ١٧ثبس ثب دست  ،ثيص اص حذ ٦دبص ٬
ثذ ٨٬استٓبدٮ اص ٬سبيٛ٦ ١ب٪يٛي ثشاي ٚبسٞش ٪٭خ٭ا٫٧٦ ٨٭و است.
٦بدٮ -84دس ٦طبَٚ ٬ ١بسٰبئي ٚٯ ثٯ ي٣ت ٦بٰيت آ ٨يب ضشايكي ٚٯ ٚبس دس آ ٨ا٪دب٦ ٤ي ض٭د ثشاي سال٦تي يب اخالٔ ٚبسآ٦٭صا٪ ٬ ٨٭خ٭ا٪ب ٨صيب ٨آ٬س
است حذاٖ ١سٚ ٩بس  18سب ٠ت٧ب ٤خ٭اٰذ ث٭د تطخيع اي ٩ا٦ش ثب ٬صاست ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي است.
تشكلْاي كارگري
٦بدٮ -131دس اخشاي اغ ١ثيست  ٬ضطٖ ٥ب٪٭ ٨اسبسي خ٧ٱ٭سي اسال٦ي ايشا ٬ ٨ثٯ ٫٦ه٭س حٓم حٗ٭ٔ ٫٦ ٬بْى ٦طش٬و ٖ ٬ب٪٭٪ي  ٬ثٱج٭د ٬ؾى
اٖتػبدي ٚبسٞشاٚ ٬ ٨بسْش٦بيبٚ ، ٨ٯ خ٭د ٦تؿ ٩٧حٓم ٫٦بْى خبً٦ٯ ثبضذ ٚ ،بسٞشا٦ ٨ط٧٭ٖ ٠ب٪٭ٚ ٨بس ٚ ٬بسْش٦بيب ٨ي ٙحشْٯ يب غً٫ت ٦ي ت٭ا٫٪ذ
٦جبدست ثٯ تطٛي ١اًجوٌْاي صٌفي ٧٪بي٫ذ.
خدهات رفاّي كارگراى
٦بدٮ -147د٢٬ت  ّ٣ٛ٦است خذ٦بت ثٱذاضتي  ٬دس٦ب٪ي سا ثشاي ٚبسٞشاٚ ٬ ٨طب٬سصا٦ ٨ط٧٭ ٠ايٖ ٩ب٪٭ ٬ ٨خب٪٭ادٮ آ٪ٱب ْشاٰ ٥سبصد .
٦بدٮٚ -148بسْش٦بيبٚ ٨بسٞبٰٱبي ٦ط٧٭ ٠ايٖ ٩ب٪٭٫ٓ٣ٛ٦ ٨ذ ثش اسبس ٖب٪٭ ٨تب٦ي ٩اخت٧بيي٪ ،سجت ثٯ ثي٧ٯ ٧٪٭دٚ ٨بسٞشا٬ ٨احذ خ٭د اٖذا٤
٧٪بي٫ذ.
٦بدٮٚ -149بسْش٦بيب٫ٓ٣ٛ٦ ٨ذ ثب تًب٪٬يٱبي ٦س ٬ ٩ٛدس غ٭ست يذ٬ ٤خ٭د اي ٩تًب٪٬يٱب ٦ستٗي٧ب " ثب ٚبسٞشاْ ٨بٖذ ٦س ٩ٛخٱت تب٦ي ٩خب٪ٯ ٰبي
ضخػي ٫٦بست ٛ٧ٰ ،بسي الص ٤سا ث٧٫بي٫ذ ٧ٰ ٬چ٫يٚ ٩بسْش٦بيبٚ ٨بسٞبٰبي ثضس ّ٣ٛ٦ ٜثٯ احذاث خب٪ٯ ٰبي سبص٦ب٪ي دس خ٭اس ٚبسٞبٮ  ٬يب ٦ح١
٫٦بست ديٟش ٦ي ثبض٫ذ.
٦بدٮ٣ٚ -150يٯ ٚبسْش٦بيب٦ ٨ط٧٭ ٠ايٖ ٩ب٪٭٫ٓ٣ٛ٦ ٨ذ دس ٚبسٞبٮ ٦ ،ح٫٦ ١بسجي ثشاي اداي ْشيؿٯ ٧٪بص ايدبد ٧٪بي٫ذ ٪ ٬يض دس ايب٦ ٤بٮ ٦جبس٘ س٦ؿب٨
ثشاي ت٫هي ٥ضًبئش ٦زٰجي  ٬سيبيت حب ٠س٬صٮ داسا ، ٨ثبيذ ضشايف  ٬سبيبت ٚبس سا ثٯ ٰٛ٧بسي ا٪د ٩٧اسال٦ي  ٬ض٭ساي اسال٦ي ٚبس  ٬يب سبيش
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٧٪بي٫ذٞبٖ ٨ب٪٭٪ي ٚبسٞشا ٨ق٭سي ت٫هي٧٪ ٥بي٫ذ ٚٯ اٖ٬بت ٚبس ٦ب٪ى ْشيؿٯ س٬صٮ ٪جبضذ٧ٰ .چ٫ي٦ ٩ذتي اص اٖ٬بت ٚبس سا ثشاي اداي ْشيؿٯ ٧٪بص  ٬غشِ
اْكبس يب سحشي  ،اختػبظ دٰ٫ذ.
٦بدٮ -151دس ٚبسٞبٰٱبئي ٚٯ ثشاي ٦ذت ٦حذ٬د ،ثٯ ٫٦ه٭س ا٪دبٚ ٤بسي ً٦ي ( ٩ساٮ سبصي ٦ ٬ب٫٪ذ آ ) ٨د٬س اص ٫٦بقٕ ٦سٛ٭٪ي ايدبد ٦ي ض٭٪ذ ،
ٚبسْش٦بيب٦ ٨٭نٓ٫ذ سٯ ٬يذٮ َزاي ٫٦بست  ٬اسصاٖ ٨ي٧ت ( غجحب٪ٯ ٪ ،ٱبس  ٬ضب ) ٤ثشاي ٚبسٞشا ٨خ٭د ْشاٰ٧٪ ٥بي٫ذ ٚ ،ٯ حذاٖ ١ي٬ ٙيذٮ آ ٨ثبيذ
َزاي ٞش ٤ثبضذ .دس ايٖ ٩جيٚ ١بسٞبٰٱب ثٯ اٖتؿبء ْػ٦ ، ١ح٦ ٬ ١ذت ٚبس  ،ثبيذ خ٭اثٟبٮ ٫٦بسجي ٪يض ثشاي ٚبسٞشا ٨ايدبد ض٭د .
٦بدٮ -152دس غ٭ست د٬سي ٚبسٞبٮ  ٬يذ ٤تٛبْ٭ي ٬سي٣ٯ ٣ٗ٪يٯ ي٧٭٦ي  ،غبحت ٚبس ثبيذ ثشاي سْت  ٬ثشٞطت ٚبس٫ٚب ٨خ٭د ٬سي٣ٯ ٣ٗ٪يٯ ٫٦بست دس
اختيبس آ٪بٖ ٨شاس دٰذ.
٦بدٮٚ -153بسْش٦بيب٫ٓ٣ٛ٦ ٨ذ ثشاي ايدبد  ٬اداسٮ ا٦٭س ضشٚتٱبي تًب٪٬ي ٚبسٞشاٚ ٨بسٞبٮ خ٭د  ،تسٱيالت الص ٤سا اص ٖجي٦ ١ح٬ ، ١سبيٚ ١بس  ٬ا٦ثب٠
اي٫ٱب ْشاٰ٧٪ ٥بي٫ذ.
هراجع حل اختالف
٦بدٮٰ -157ش ٞ٭٪ٯ اختالِ ْشدي ثيٚ ٩بسْش٦ب ٚ ٬بسٞش يب ٚبسآ٦٭ص ٚٯ ٪بضي اص اخشاي ٖب٪٭ ٬ ٨سبيش ٗ٦شسات ٚبسٖ ،شاسداد ٚبسآ٦٭صي ٦ ،٭اْٗت ٪ب٦ٯ ٰبي
ٚبسٞبٰي يب پي٧ب٪ٱبي دستٯ خً٧ي ٚبس ثبضذ  ،دس ٦شح٣ٯ ا ٠٬اص قشيٕ سبصش ٦ستٗي ٥ثيٚ ٩بسْش٦ب ٚ ٬بسٞش يب ٚبسآ٦٭ص  ٬يب ٧٪بي٫ذٞب ٨آ٪ٱب دس ض٭ساي
اسال٦ي ٚبس  ٬دس غ٭ستي ٚٯ ض٭ساي اسال٦ي ٚبس دس ٬احذي ٪جبضذ  ،اص قشيٕ ا٪د ٩٧غٓ٫ي ٚبسٞشا ٬ ٨يب ٧٪بي٫ذٮ ٖب٪٭٪ي ٚبسٞشاٚ ٬ ٨بسْش٦ب ح٬ ١
ْػ ١خ٭اٰذ ضذ  ٬دس غ٭ست يذ ٤سبصش  ،اص قشيٕ ٰيبتٱبي تطخيع  ٬ح ١اختالِ ثٯ تشتيت آتي سسيذٞي  ٬حْ ٬ ١ػ ١خ٭اٰذ ضذ .
٦بدٮٰ -158يبت تطخيع ٦زٚ٭س دس ايٖ ٩ب٪٭ ٨اص اْشاد ري ١تطٛي٦ ١يط٭د:
 1يٓ٪ ٙش ٧٪بي٫ذٮ ٬صاست ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي. 2يٓ٪ ٙش ٧٪بي٫ذٮ ٚبسٞشا ٨ثٯ ا٪تخبة ٚب٪٭٧ٰ ٨بٰٟ٫ي ض٭ساٰبي اسال٦ي ٚبس استب. ٨ 3يٓ٪ ٙش ٧٪بي٫ذٮ ٦ذيشا ٨غ٫بيى ثٯ ا٪تخبة ٚب٪٭ ٨ا٪د٫٧ٱبي غٓ٫ي ٚبسْش٦بيب ٨استب. ٨دس غ٭ست ٢ض ٬ ٤٬ثب ت٭خٯ ثٯ ٦يضاٚ ٨بس ٰيبتٱب٬ ،صاست ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي ٦ي ت٭ا٪ذ ٪سجت ثٯ تطٛي ١چ٫ذ ٰيبت تطخيع دس سكح ٰش استب ٨اٖذا٤
٧٪بيذ.
٦بدٮ -159ساي ٰيبتٱبي تطخيع پس اص  15س٬ص اص تبسيخ اثالٌ آ ٨الص ٤االخشا ٦يٟشدد  ٬دس غ٭ستي ٚٯ نشِ ٦ذت ٦زٚ٭س يٛي اص قشْي٪ ٩سجت ثٯ
ساي ٦ضث٭س ايتشاؼ داضتٯ ثبضذ ،ايتشاؼ خ٭د سا ٚتجب" ثٯ ٰيبت ح ١اختالِ تٗذي٦ ٥ي ٧٪بيذ ساي ٰيبت ح ١اختالِ پس اص غذ٬س ٖكًي  ٬الص٤
االخشا خ٭اٰذ ث٭د٪ .هشات ايؿبي ٰيبت ثبيستي دس پش٪٬ذٮ دسج ض٭د.
٦بدٮٰ -160يبت ح ١اختالِ استب ٨اص سٯ ٓ٪ش ٧٪بي٫ذٮ ٚبسٞشا ٨ثٯ ا٪تخبة ٚب٪٭٧ٰ ٨بٰٟ٫ي ض٭ساٰبي اسال٦ي ٚبس استب ٨يب ٚب٪٭ ٨ا٪د٫٧ٱبي غٓ٫ي
ٚبسٞشا ٬ ٨يب ٦د٧ى ٧٪بي٫ذٞبٚ ٨بسٞشا٬ ٨احذٰبي ٫٦كٗٯ  ٬سٯ ٓ٪ش ٧٪بي٫ذٮ ٚبسْش٦بيب ٨ثٯ ا٪تخبة ٦ذيشا٬ ٨احذٰبي ٫٦كٗٯ  ٬سٯ ٓ٪ش ٧٪بي٫ذٮ د٢٬ت (
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٦ذيش ٚ ١ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي ْ ،ش٦ب٪ذاس  ٬سئيس دادٞستشي ٦ح ٬ ١يب ٧٪بي٫ذٞب ٨آ٪ٱب) ثشاي ٦ذت  2سب ٠تطٛي٦ ١ي ٞشدد .دس غ٭ست ٢ض ٬ ٤٬ثب
ت٭خٯ ثٯ ٦يضاٚ ٨بس ٰيبتٱب ٬ ،صاست ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي ٦ي ت٭ا٪ذ ٪سجت ثٯ تطٛي ١چ٫ذ ٰيبت ح ١اختالِ دس سكح استب ٨اٖذا٧٪ ٤بيذ .
٦بدٮٰ -161يبتٱبي ح ١اختالِ ثب ت٭خٯ ثٯ حدٚ ٥بس  ٬ؾش٬ست ثٯ تًذاد الص ٤دس ٦ح٬ ١احذٰبي ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي  ٬حتي االٛ٦ب ٨خبسج اص ٖ٬ت
اداسي  ،تطٛي ١خ٭اٰذ ضذ.
٦بدٮٰ -162يبتٱبي ح ١اختالِ اص قشْي ٩اختالِ ثشاي حؿ٭س دس خ٣سٯ سسيذٞي ٚ ،تجب" دي٭ت ٦ي ٫٫ٚذ ،يذ ٤حؿ٭س ٰش ي ٙاص قشْي ٩يب ٧٪بي٫ذٮ
تب ٤االختيبس آ٪ٱب ٦ب٪ى سسيذٞي  ٬غذ٬س ساي ت٭سف ٰيبت ٪يست ٟ٦ :ش آٛ٪ٯ ٰيبت حؿ٭س قشْي ٩سا ؾش٬سي تطخيع دٰذ  ،دس اي ٩غ٭ست ْٗف يٙ
٪٭ثت تدذيذ دي٭ت ٦ي ٧٪بيذ .دس ٰش حبٰ ٠يبت حتي االٛ٦ب ٨نشِ ٦ذت ي٧ٛبٮ پس اص ٬غ٭ ٠پش٪٬ذٮ سسيذٞي  ٬ساي الص ٤سا غبدس ٦ي ٧٪بيذ .
٦بدٮٰ -163يبتٱبي ح ١اختالِ ٦ي ت٭ا٫٪ذ دس غ٭ست ٢ض ٤٬اص ٦سئ٭٢يٚ ٬ ٩بسض٫بسب ٬ ٨ا٪د٫٧ٱب  ٬ض٭ساٰبي اسال٦ي ٬احذٰبي ت٭٢يذي  ،غً٫تي ،
خذ٦بت ٚ ٬طب٬سصي دي٭ت ثٯ ي ١٧آ٬س٪ذ ٪ ٬هشات  ٬اقاليبت آ٪ب ٨سا دس خػ٭ظ ٦٭ؾ٭و  ،است٧بو ٧٪بي٫ذ .
٦بدٮٗ٦ -164شسات ٦شث٭ـ ثٯ ا٪تخبة ايؿبء ٰيبتٱبي تطخيع  ٬ح ١اختالِ  ٬چٟ٭ٟ٪ي تطٛي ١خ٣سبت آ٪ٱب ت٭سف ض٭ساي يب٢ي ٚبس تٱيٯ  ٬ثٯ
تػ٭يت ٬صيش ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي خ٭اٰذ سسيذ.
٦بدٮ -165دس غ٭ستيٛٯ ٰيبت ح ١اختالِ اخشاج ٚبسٞش سا َيش ٦٭خٯ تطخيع داد ،ح ٥ٛثبصٞطت ٚبسٞش اخشاخي  ٬پشداخت حٕ ا٢سًي ا٬سا اص تبسيخ
اخشاج غبدس ٦ي٫ٛذ  ٬دس َيش اي٫ػ٭ست ( ٦٭خٯ ث٭د ٨اخشاج) ٚبسٞش٦ ،ط٧٭ ٠اخز حٕ س٫٭ات ثٯ ٦يضا٫٦ ٨ذسج دس ٦بدٮ  27ايٖ ٩ب٪٭ ٨خ٭اٰذ ث٭د.
تجػشٮ -چ٫ب٪چٯ ٚبسٞش ٪خ٭اٰذ ثٯ ٬احذ ٦شث٭ـ ثبصٞشددٚ ،بسْش٦ب  ّ٣ٛ٦است ٚٯ ثش اسبس سبثٗٯ خذ٦ت ٚبسٞش ثٯ ٪سجت ٰش سب 45 ٠س٬ص ٦ضد ٬
حٗ٭ٔ ثٯ ٬ي ثپشداصد.
٦بدٮ -166آساء ٖكًي غبدسٮ اص قشِ ٦شاخى ح ١اختالِ ٚبس ،الص ٤االخشا ث٭دٮ  ٬ثٯ ٬سي٣ٯ اخشاي احٛب ٤دادٞستشي ثٯ ٦٭سد اخشا ٞزاسدٮ خ٭اٰذ ضذ.
ؾ٭اثف ٦شث٭ـ ثٯ آ ٨ثٯ ٦٭خت آئي٪ ٩ب٦ٯ اي خ٭اٰذ ث٭د ٚٯ ثٯ پيط٫ٱبد ٬صاستيٚ ٩بس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي  ٬دادٞستشي ثٯ تػ٭يت ٰيبت ٬صيشا٦ ٨ي سسذ.
جرائن ٍ هجازاتْا
٦بدٮ٦ -171تخٓ٣ب ٨اص تٛب٢يّ ٗ٦شس دس ايٖ ٩ب٪٭ ، ٨حست ٦٭سد ٦ ،كبثٕ ٦٭اد آتي ثب ت٭خٯ ثٯ ضشايف  ٬اٛ٦ب٪بت خبقي ٦ ٬شاتت خش ٤ثٯ ٦دبصات
حجس يب خشي٧ٯ ٗ٪ذي  ٬يب ٰش د٦ ٬حٛ٭ ٤خ٭اٰ٫ذ ضذ .دس غ٭ستيٛٯ تخ ّ٣اص ا٪دب ٤تٛب٢يّ ٖب٪٭٪ي سجت ٖ٬٭و حبدثٯاي ٞشدد ٚٯ ٫٦دش ثٯ ي٭اسؾي
٦ب٫٪ذ ٗ٪ع يؿ٭  ٬يب ْ٭ت ٚبسٞش ض٭د  ،دادٞبٮ  ّ٣ٛ٦است يال٬ٮ ثش ٦دبصاتٱبي ٫٦ذسج دس ايْ ٩ػ٪ ، ١سجت ثٯ اي٦ ٩٭اسد قجٕ ٖب٪٭ ٨تًيي ٩ت٣ٛيّ
٧٪بيذ.
٦بدٮٚ -172بس اخجبسي ثب ت٭خٯ ثٯ ٦بدٮ  6ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ ٰش ض٫٧٦ ١ٛ٭و است ٦ ٬تخ ّ٣يال٬ٮ ثش پشداخت اخشت ا٧٢ثٚ ١بس ا٪دب ٤يبْتٯ  ٬خجشا٨
خسبست ثب ت٭خٯ ثٯ ضشايف  ٬اٛ٦ب٪بت خبقي ٦ ٬شاتت خش ٤ثٯ حجس اص  91س٬ص تب يٛسب ٬ ٠يب خشي٧ٯ ٗ٪ذي ً٦بد 50 ٠تب 200ثشاثش حذاٖ٦ ١ضد س٬صا٪ٯ
٦حٛ٭ ٤خ٭اٰذ ضذٰ .شٞبٮ چ٫ذ ٓ٪ش ثٯ اتٓبٔ يب اص قشْي ٩ي٦ ٙ٭سسٯ  ،ضخػي سا ثٯ ٚبس اخجبسي ث٧ٟبس٪ذ ٰ ،ش ي ٙاص ٦تخٓ٣ب ٨ثٯ ٦دبصاتٱبي ْ٭ٔ
٦حٛ٭٦ ٬ ٤طتشٚب" ٦سئ٭ ٠پشداخت اخشت ا٧٢ث ١خ٭اٰ٫ذ ث٭د ٟ٦ش آٛ٪ٯ ٦سجت اٖ٭ي اص ٦جبضش ثبضذٚ ،ٯ دس اي ٩غ٭ست ٦سجت ضخػب"٦سئ٭ ٠است.
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تجػشٮ -چ٫ب٪چٯ چ٫ذ ٓ٪ش ثٯ ق٭س خً٧ي ثٯ ٚبس اخجبسي ٧ٞبسدٮ ض٭٪ذ ٦ ،تخ ّ٣يب ٦تخٓ٣ي ٩يال٬ٮ ثش پشداخت اخشت ا٧٢ث ١ثب ت٭خٯ ثٯ ضشايف ٬
اٛ٦ب٪بت خبقي ٦ ٬شاتت خش ٤ثٯ حذاٚثش ٦دبصات ٦زٚ٭س دس اي٦ ٩بدٮ ٦حٛ٭ ٤خ٭اٰ٫ذ ضذ .
٦بدٮ٦ -173تخٓ٣ب ٨اص ٰش ي ٙاص ٦٭اسد ٦زٚ٭س دس ٦٭اد ٖ ٬ 155-154-153-152-151-149س٧ت د٦ ٤٬بدٮ  ، 78يال٬ٮ ثش سْى تخ ّ٣دس ٦ٱ٣تي ٚٯ
دادٞبٮ ثب ٚست ٪هش ٧٪بي٫ذٮ ٬صاست ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي تًيي ٩خ٭اٰذ ٚشد  ،ثب ت٭خٯ ثٯ تًذاد ٚبسٞشا ٬ ٨حدٚ ٥بسٞبٮ ،دس ٚبسٞبٰٱبي ٧ٚتش اص 100
ٓ٪ش ثشاي ٰش ثبس تخ ّ٣ثٯ پشداخت خشي٧ٯ ٗ٪ذي اص ٰٓتبد تب يٛػذ  ٬پ٫دبٮ ثشاثش حذاٖ٦ ١ضد س٬صا٪ٯ سس٧ي يٚ ٙبسٞش دس تبسيخ غذ٬س ح٦ ٥ٛحٛ٭٤
خ٭اٰ٫ذ ضذ  ٬ثٯ اصاي ٰش غذ ٓ٪ش ٚبسٞش اؾبْي دس ٚبسٞبٮ 10 ،ثشاثش حذاٖ٦ ١ضد ثٯ حذاٚثش خشي٧ٯ ٦زٚ٭س اؾبْٯ خ٭اٰذ ضذ.
٦بدٮ٦ -174تخٓ٣ب ٨اص ٰش ي ٙاص ٦٭اسد ٦زٚ٭س دس ٦٭اد  ٬ 59-45-38تجػشٮ ٦بدٮ  41ثشاي ٰش ٦٭سد تخ ّ٣حست ٦٭سد يال٬ٮ ثش سْى تخ ّ٣ثب تبديٯ
حٗ٭ٔ ٚبسٞش  ٬ثب ٰش د ٬دس ٦ٱ٣تي ٚٯ دادٞبٮ ثب ٚست ٪هش ٧٪بي٫ذٮ ٬صاست ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي تًيي ٩خ٭اٰذ ٚشد ،ثٯ اصاي ٰش ٚبسٞش ثٯ تشتيت ري١
٦حٛ٭ ٤خ٭اٰ٫ذ ضذ.
 1ثشاي تبٓ٪ 10ش  70تب 50ثشاثش حذاٖ٦ ١ضد س٬صا٪ٯ يٚ ٙبسٞش. 2ثشاي تبٓ٪ 100ش ٪سجت ثٯ ٦بصاد ٓ٪ 10ش  50تب  100ثشاثش حذاٖ٦ ١ضد س٬صا٪ٯ يٚ ٙبسٞش. 3ثشاي ثبالتش اصٓ٪ 100ش ٪سجت ثٯ ٦بصاد ٓ٪ 100ش  2تب  5ثشاثش حذاٖ٦ ١ضد س٬صا٪ٯ يٚ ٙبسٞش.٦بدٮ٦ -175تخٓ٣ب ٨اص ٰش ي ٙاص ٦٭اسد ٦زٚ٭س دس ٦٭اد ٖ ( 78س٧ت ا 92 ٬ 82-81-80-)٠٬ثشاي ٰش ٦٭سد تخ ّ٣حست ٦٭سد يال٬ٮ ثش سْى تخّ٣
ثب تبديٯ حٗ٭ٔ ٚبسٞش  ٬ثب ٰش د٦ ٬ٱ٣تي ٚٯ دادٞبٮ ثب ٚست ٪هش ٧٪بي٫ذٮ ٬صاست ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي تًيي ٩خ٭اٰذ ٚشد ثٯ اصاي ٰش ٚبسٞش ثٯ تشتيت
ري٦ ١حٛ٭ ٤خ٭اٰ٫ذ ضذ.
 1ثشاي تبٓ٪ 10ش 30،تب 100ثشاثش حذاٖ٦ ١ضد س٬صا٪ٯ يٚ ٙبسٞش. 2ثشاي تبٓ٪ 100ش ٪سجت ثٯ ٦بصاد ٓ٪ 10ش 5 ،تب  10ثشاثش حذاٖ٦ ١ضد س٬صا٪ٯ يٚ ٙبسٞش. 3ثشاي ثبالتش اصٓ٪ 100ش ٪سجت ثٯ ٦بصادٓ٪ 100ش 2 -تب  5ثشاثش حذاٖ٦ ١ضد س٬صا٪ٯ يٚ ٙبسٞش .دس غ٭ست تٛشاس تخ٦ ، ّ٣تخٓ٣ب٦ ٨زٚ٭س ثٯ  1/1تب 1/5ثشاثش حذاٚثش خشايٗ٪ ٥ذي ْ٭ٔ  ٬يب ثٯ حجس اص  91س٬ص تب  120س٬ص ٦حٛ٭ ٤خ٭اٰ٫ذ ضذ.
٦بدٮ٦ -176تخٓ٣ب ٨اص ٰش ي ٙاص ٦٭اسد ٦زٚ٭س دس ٦٭اد  91٬ 84-83-79-77-75-61-52ثشاي ٰش ٦٭سد تخ ّ٣حست ٦٭سد يال٬ٮ ثش سْى تخ ّ٣يب
تبديٯ حٗ٭ٔ ٚبسٞش  ٬يب ٰش د ٬دس ٦ٱ٣تي ٚٯ دادٞبٮ ثب ٚست ٪هش ٧٪بي٫ذٮ ٬صاست ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي تًيي ٩خ٭اٰذ ٚشد ،ثٯ اصاي ٰش ٚبسٞش ثٯ تشتيت
ري٦ ١حٛ٭ ٤خ٭اٰ٫ذ ضذ.
 1ثشاي تب ٓ٪ 10ش 200 ،تب 500ثشاثش حذاٖ٦ ١ضد س٬صا٪ٯ يٚ ٙبسٞش. 2ثشاي تبٓ٪ 100ش ٪سجت ثٯ ٦بصاد ٓ٪ 10ش 20 ،تب  50ثشاثش حذاٖ٦ ١ضد س٬صا٪ٯ يٚ ٙبسٞش. 3ثشاي ثبالتش اص ٓ٪ 100ش ٪سجت ثٯ ٦بصاد ٓ٪ 100ش 10 ،تب 20ثشاثش حذاٖ٦ ١ضد س٬صا٪ٯ يٚ ٙبسٞش.دس غ٭ست تٛشاس تخ٦ ، ّ٣تخٓ٣ب٦ ٨زٚ٭س ثٯ حجس اص  91س٬ص تب 180س٬ص ٦حٛ٭ ٤خ٭اٰ٫ذ ضذ.
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٦بدٮ٦ -177تخٓ٣ب ٨اص ٰش ي ٙاص ٦٭اسد ٦زٚ٭س دس ٦٭اسد ٖ ( 87،89س٧ت ا٦ ٠٬بدٮ)  90 ٬ثشاي ٰش ٦٭سد تخ ّ٣حست ٦٭سد يال٬ٮ ثش سْى تخ ّ٣ثٯ
تبديٯ حٗ٭ٔ ٚبسٞش  ٬يب ٰش د ٬دس ٦ٱ٣تي ٚٯ دادٞبٮ ثب ٚست ٪هش ٧٪بي٫ذٮ ٬صاست ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي تًيي ٩خ٭اٰذ ٚشد  ،ثٯ حجس اص  91س٬ص تب 120
س٬ص  ٬يب خشي٧ٯ ٗ٪ذي ثٯ تشتيت ري٦ ١حٛ٭ ٤خ٭اٰ٫ذ ضذ.
 1دس ٚبسٞبٰٱبي تبٓ٪ 10ش  300 ،تب  600ثشاثش حذاٖ٦ ١ضد س٬صا٪ٯ يٚ ٙبسٞش. 2دس ٚبسٞبٰٱبي  11تبٓ٪ 100ش 500 ،تب 1000ثشاثش حذاٖ٦ ١ضد س٬صا٪ٯ يٚ ٙبسٞش. 3دس ٚبسٞبٰبي ٓ٪ 1000ش ثٯ ثبال  800 ،تب  1500ثشاثش حذاٖ٦ ١ضد س٬صا٪ٯ يٚ ٙبسٞش.دس غ٭ست تٛشاس تخ٦ ، ّ٣تخٓ٣ب ٨ثٯ حجس اص  121س٬ص تب 180س٬ص ٦حٛ٭ ٤خ٭اٰ٫ذ ضذ.
٦بدٮٰ -178ش ٚس  ،ضخع يب اضخبظ سا ثب اخجبس  ٬تٱذيذ ٬اداس ثٯ ٖج٭ ٠يؿ٭يت دس تط٣ٛٱبي ٚبسٞشي يب ٚبسْش٦بيي ٧٪بيذ .يب ٦ب٪ى اص يؿ٭يت آ٪ٱب
دس تط٣ٛٱبي ٦زٚ٭س ٞشدد ٪ ٬يض چ٫ب٪چٯ اص ايدبد تط٣ٛٱبي ٖب٪٭٪ي  ٬ا٪دب٬ ٤نبيّ ٖب٪٭٪ي آ٪ٱب خ٣٭ٞيشي ٧٪بيذ  ،ثب ت٭خٯ ثٯ ضشائف  ٬اٛ٦ب٪بت خبقي ٬
٦شاتت خش ٤ثٯ خشي٧ٯ ٗ٪ذي اص  20تب  100ثشاثش حذاٖ٦ ١ضد س٬صا٪ٯ
ٚبسٞش دس تبسيخ غذ٬س ح ٥ٛيب حجس اص  91س٬ص تب 120س٬ص  ٬يب ٰش د٦ ٬حٛ٭ ٤خ٭اٰذ ضذ.
٦بدٮٚ -179بسْش٦بيب ٨يب ٚسب٪ي ٚٯ ٦ب٪ى ٬س٬د  ٬ا٪دب٬ ٤نيٓٯ ثبصسسبٚ ٨بس ٦ ٬ب٦٭سا ٨ثٱذاضت ٚبس ثٯ ٚبسٞبٰٱبي ٦ط٧٭ ٠ايٖ ٩ب٪٭ٞ ٨شد٪ذ يب اص داد٨
اقاليبت ٦ ٬ذاس٘ الص ٤ثٯ ايطب ٨خ٭دداسي ٫٫ٚذ .دس ٰش ٦٭سد ثب ت٭خٯ ثٯ ضشايف  ٬اٛ٦ب٪بت خبقي ثٯ پشداخت خشي٧ٯ ٗ٪ذي اص  100تب  300ثشاثش
حذاٖ٦ ١ضد س٬صا٪ٯ ٚبسٞش پس اص ٖكًيت ح ٬ ٥ٛدس غ٭ست تٛشاس ثٯ حجس اص  91س٬ص تب 120س٬ص ٦حٛ٭ ٤خ٭اٰ٫ذ ضذ.
٦بدٮٚ -180بسْش٦بيب٪ي ٚٯ ثش خالِ ٓ٦بد ٦بدٮ  159ايٖ ٩ب٪٭ ٨اص اخشاي ث٧٭ٖى آساء ٖكًي  ٬الص ٤االخشا ٦شاخى ح ١اختالِ ايٖ ٩ب٪٭ ٨خ٭دداسي
٧٪بي٫ذ  ،يال٬ٮ ثش اخشاي آساء ٦زٚ٭س ،ثب ت٭خٯ ثٯ ضشايف  ٬اٛ٦ب٪بت خبقي ثٯ خشي٧ٯ ٗ٪ذي اص  20تب 200ثشاثش حذاٖ٦ ١ضد س٬صا٪ٯ ٚبسٞش ٦حٛ٭ ٤خ٭اٰ٫ذ
ضذ.
٦بدٮٚ -181بسْش٦بيب٪ي ٚٯ اتجبو ثيٟب٪ٯ سا ٚٯ ْبٖذ پش٬ا٪ٯ ٚبس٪ذ  ٬يب ٦ذت ايتجبس پش٬ا٪ٯ ٚبسضبٗ٫٦ ٨ؿي ضذٮ است  ،ثٯ ٚبس ٧ٞبس٪ذ  ٬يب اتجبو ثيٟب٪ٯ سا
دس ٚبسي َيش اص آ٪چٯ دس پش٬ا٪ٯ ٚبس آ٪ٱب ٖيذ ضذٮ است ثپزيش٪ذ  ٬يب دس ٦٭اسدي ٚٯ ساثكٯ استخذا٦ي تجًٯ ثيٟب٪ٯ ثب ٚبسْش٦ب ٖكى ٦ي ٞشدد ٦شاتت سا
ثٯ ٬صاست ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي ايال٧٫٪ ٤بي٫ذ ،ثب ت٭خٯ ثٯ ضشايف  ٬اٛ٦ب٪بت خبقي ٦ ٬شاتت خش ٤ثٯ ٦دبصات حجس اص  91س٬ص تب  180س٬ص ٦حٛ٭٤
خ٭اٰ٫ذ ضذ.
٦بدٮٚ -182بسْش٦بيب٪ي ٚٯ ثش خالِ ٓ٦بد ٦بدٮ  192ايٖ ٩ب٪٭ ٨اص تس٣ي ٥آ٦بس  ٬اقاليبت ٗ٦شس ثٯ ٬صاست ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي خ٭دداسي ٧٪بي٫ذ  ،يال٬ٮ
ثش ا٢ضا ٤ثٯ اسائٯ آ٦بس  ٬اقاليبت ٦٭سد ٪يبص ٬صاست ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي ،دس ٰش ٦٭سد ثب ت٭خٯ ثٯ ضشايف  ٬اٛ٦ب٪بت خبقي ٦ ٬شاتت خش ٤ثٯ خشي٧ٯ ٗ٪ذي
اص  50تب 250ثشاثش حذاٖ٦ ١ضد س٬صا٪ٯ ٚبسٞش ٦حٛ٭ ٤خ٭اٰ٫ذ ضذ.
٦بدٮٚ -183بسْش٦بيب٪ي ٚٯ ثش خالِ ٓ٦بد ٦بدٮ  148ايٖ ٩ب٪٭ ٨اص ثي٧ٯ ٧٪٭دٚ ٨بسٞشا ٨خ٭د خ٭دداسي ٧٪بي٫ذ ،يال٬ٮ ثش تبديٯ ٣ٚيٯ حٗ٭ٔ ٦تً ٕ٣ثٯ
ٚبسٞش (سٱٚ ٥بسْش٦ب) ثب ت٭خٯ ثٯ ضشائف  ٬اٛ٦ب٪بت خبقي ٦ ٬شاتت خش ٤ثٯ خشي٧ٯ ٗ٪ذي ً٦بد ٠د ٬تب دٮ ثشاثش حٕ ثي٧ٯ ٦شث٭قٯ ٦حٛ٭ ٤خ٭اٰ٫ذ ضذ .
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٦بدٮ -184دس ٣ٚيٯ ٦٭اسدي ٚٯ تخ ّ٣اص ٪بحيٯ اضخبظ حٗ٭ٖي ثبضذ  ،اخشت ا٧٢ثٚ ١بس ا٪دب ٤ضذٮ  ٬ق٣ت  ٬خسبست ثبيذ اص ا٦٭ا ٠ضخع حٗ٭ٖي
پشداخت ض٭د ٢٬ ،ي ٦سئ٭٢يت خضائي اي ٥اص حجس  ،خشي٧ٯ ٗ٪ذي  ٬يب ٰش د ٬حب٢ت ٦ت٭خٯ ٦ذيش يب ١٦يب ٦ذيش ٦سئ٭ ٠ضخػيت حٗ٭ٖي است ٚٯ
تخ ّ٣ثٯ دست٭س ا ٬ا٪دبٞ ٤شْتٯ است ٚ ٬يٓش دسثبسٮ ٦سئ٭٢ي٦ ٩زٚ٭س اخشاء خ٭اٰذ ضذ.
٦بدٮ -185سسيذٞي ثٯ خشائ٦ ٥زٚ٭س دس ٦٭اد  171تب  184دس غالحيت دادٞبٰٱبي ٚيٓشي دادٞستشي است  ،سسيذٞي ٦زٚ٭س دس دادسشا  ٬دادٞبٮ
خبسج اص ٪٭ثت ثً ١٧خ٭اٰذ آ٦ذ.
٦بدٮ -186خشايٗ٪ ٥ذي ٗ٦شس دس ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ حسبة ٦خػ٭غي دس ثب٬ ٙ٪اسيض خ٭اٰذ ضذ  ٬اي٬ ٩خ٭ٮ تحت ٪هش ٬صيش ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي ثٯ ٦٭خت
آئي٪ ٩ب٦ٯاي ٚٯ ثٯ تػ٭يت ٰيبت ٬صيشا٦ ٨ي سسذ  ،خٱت ا٦٭س سْبٰي  ،آ٦٭صضي ْ ٬شٰٟ٫ي ٚبسٞشا ٨ثٯ ٦ػشِ خ٭اٰذ سسيذ .
قاًَى بيوِ بيكاري
٦بدٮ ٣ٚ - 1يٯ ٦ط٧٭٢يٖ ٩ب٪٭ ٨تب٦ي ٩اخت٧بيي ٚٯ تبثى ٖ٭ا٪يٚ ٩بس ٚ ٬بس ٚطب٬سصي ٰست٫ذ ٦ط٧٭ٗ٦ ٠شسات ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨ي ثبض٫ذ .
تجػشٮ ٞ -شٰ٬ٱبي صيش اص ض٧٭ٗ٦ ٠شسات ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨ستث٫ي ٰست٫ذ :
1 -ثبص٪طستٟب ٬ ٨اصٚبساْتبدٞب٣ٚ ٨ي

–  .2غبحجب ٨حشِ ٦ ٬طبَ ١آصاد  ٬ثي٧ٯ ضذٞب ٨اختيبسي

–  . 3اتجبو خبسخي .

٦بدٮ  - 2ثيٛبس اص ٪هش ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثي٧ٯ ضذٮ اي است ٚٯ ثذ٦ ٨٬ي ٬ ١اسادٮ ثيٛبس ضذٮ  ٬آ٦بدٮ ٚبس ثبضذ .
تجػشٮ  - 1ثي٧ٯ ضذٞب٪ي ٚٯ ثٯ ي٣ت تُييشات سبختبس اٖتػبدي ٬احذ ٦شث٭قٯ ثٯ تطخيع ٬صاستخب٪ٯ ريشثف  ٬تبييذ ض٭ساي يب٢ي ٚبس ثيٛبس ٦٭ٖت
ض٫بختٯ ض٭٪ذ ٪يض ٦ط٧٭ٗ٦ ٠شسات ايٖ ٩ب٪٭ ٨خ٭اٰ٫ذ ث٭د .
تجػشٮ  - 2ثي٧ٯ ضذٞب٪ي ٚٯ ثٯ ي٣ت ثش٬ص ح٭ادث ٖٱشيٯ َ ٬يش ٦تشٖجٯ اص ٖجي ١سي ، ١ص٢ض٢ٯ خ ، ٝ٫آتص س٭صي  ...٬ثيٛبس ٦ي ض٭٪ذ ثب ً٦شْي ٬احذ
ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي ٦ح ١اص ٗ٦شسي ثي٧ٯ ثيٛبسي استٓبدٮ خ٭اٰ٫ذ ٚشد .
٦بدٮ  - 3ثي٧ٯ ثيٛبسي ثٯ ي٫٭ا ٨يٛي اص ح٧بيت ٰبي تب٦ي ٩اخت٧بيي است  ٬سبص٦ب ٨تب٦ي ٩اخت٧بيي  ّ٣ٛ٦است ثب دسيبْت حٕ ثي٧ٯ ٗ٦شس ،ثٯ ثي٧ٯ
ضذٞب٪ي ٚٯ قجٕ ٗ٦شسات ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثيٛبس ٦ي ض٭٪ذ ٗ٦شسي ثي٧ٯ ثيٛبسي پشداخت ٧٪بيذ .
٦بدٮ  - 4ثي٧ٯ ضذٮ ثيٛبس ثب ً٦شْي ٚتجي ٬احذ ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي ٦ح ١اص ٦ضايبي ايٖ ٩ب٪٭٫٦ ٨تٓى خ٭اٰذ ضذ .
تجػشٮ  -ثيٛبسا٦ ٨ط٧٭ ٠ايٖ ٩ب٪٭٣ٚ ٨يٯ حٗ٭ٔ ٦ ٬ضايب  ٬خسبسات ٦شث٭قٯ (٦٭ؾ٭و ٖب٪٭ٚ ٨بس) سا دسيبْت خ٭اٰ٫ذ ٚشد .
٦بدٮ  - 5حٕ ثي٧ٯ ثيٛبسي ثٯ ٦يضا٦ )%3( ٨ضد ثي٧ٯ ضذٮ ٦ي ثبضذ ٚٯ ٚال ت٭سف ٚبسْش٦ب تب٦ي ٬ ٩پشداخت خ٭اٰذ ضذ .
تجػشٮ ٦ -ضد ثي٧ٯ ضذٮ ٪ ٬ح٭ٮ تطخيع تًيي ٩حٕ ثي٧ٯ ثيٛبسي  ،چٟ٭ٟ٪ي ٬غ٭ ٠آ ، ٨ت٣ٛيّ ثي٧ٯ ضذٮ ٚ ٬بسْش٦ب ٧ٰ ٬چ٫ي٪ ٩ح٭ٮ سسيذٞي ثٯ
ايتشاؼ  ،تخٓ٣بت  ٬سبيش ٗ٦شسات ٦شث٭قٯ دس اي٦ ٩٭سد ثش اسبس ؾ٭اثكي است ٚٯ ثشاي حٕ ثي٧ٯ سبيش ح٧بيتٱبي تب٦ي ٩اخت٧بيي دس ٖب٪٭٬ ٨
ٗ٦شسات تب٦ي ٩اخت٧بيي پيص ثي٫ي ضذٮ است .
٦بدٮ  - 6ثي٧ٯ ضذٞب ٨ثيٛبس دس غ٭ست احشاص ضشايف صيش استحٗبٔ دسيبْت ٗ٦شسي ثي٧ٯ ثيٛبسي سا خ٭اٰ٫ذ داضت :
ا - ّ٢ثي٧ٯ ضذٮ ٖج ١اص ثيٛبس ضذ ٨حذاٖ٦ )6( ١بٮ سبثٗٯ پشداخت ثي٧ٯ سا داضتٯ ثبضذ٦ .ط٧٭٢ي ٩تجػشٮ (٦ )2بدٮ ( )2ايٖ ٩ب٪٭ ٨اص ض٧٭ ٠اي ٩ث٫ذ
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٦ستث٫ي ٦ي ثبضذ .
ة  -ثي٧ٯ ضذٮ  ّ٣ٛ٦است نشِ ( )30س٬ص اص تبسيخ ثيٛبسي ثب ايال٦ ٤شاتت ثيٛبسي ثٯ ٬احذٰبي ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي آ٦بدٞي خ٭د سا ثشاي اضتُب ٠ثٯ
ٚبس تخػػي  ٬يب ٦طبثٯ آ ٨اقالو دٰذ٦ .شاخًٯ پس اص سي س٬ص ثب يزس ٦٭خٯ  ٬ثب تطخيع ٰيبت ح ١اختالِ تب سٯ ٦بٮ اٛ٦ب ٨پزيش خ٭اٰذ ث٭د .
ج  -ثي٧ٯ ضذٮ ثيٛبس  ّ٣ٛ٦است دس د٬سٮ ٰبي ٚبسآ٦٭صي  ٬س٭ادآ٦٭صي ٚٯ ت٭سف ٬احذ ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي ٪ ٬ٱؿت س٭ادآ٦٭صي  ٬يب سبيش ٬احذٰبي
ريشثف ثب تبييذ ٬صاست ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي تًيي٦ ٩ي ض٭د ضشٚت ٧٪٭دٮ ٰ ٬ش د٦ ٬بٮ ي ٙثبس ٞ٭اٰي الص ٤دس اي٦ ٩٭سد سا ثٯ ضًت تب٦ي ٩اخت٧بيي
تس٣ي٧٪ ٥بيذ .
تجػشٮ ٚ - 1بسٞشا٪ي ٚٯ دس ص٦ب ٨دسيبْت ٗ٦شسي ثي٧ٯ ثيٛبسي ثٯ ضُ ١يب ٦طبَ٣ي ٧ٞبسدٮ ٦ي ض٭٪ذ ٚٯ ٦يضا ٨حٗ٭ٔ ٦ ٬ضايبي آ ٨اص ٗ٦شسي ثي٧ٯ
ثيٛبسي ٦تًٗ٣ٯ ٧ٚتش ثبضذ ٦بثٯ ا٢تٓب٬ت دسيبْتي ثي٧ٯ ضذٮ اص حسبة غ٫ذ ٔ٬ثي٧ٯ ثيٛبسي پشداخت خ٭اٰذ ضذ .
تجػشٮ ٦ - 2ذت دسيبْت ٗ٦شسي ثي٧ٯ ثيٛبسي خض س٭اثٕ پشداخت حٕ ثي٧ٯ  ،ثي٧ٯ ضذٮ اص ٪هش ثبص٪طستٟي  ،اصٚبساْتبدٞي ْ ٬٭ت ٦حس٭ة خ٭اٰذ
ضذ .
٦بدٮ ٦ - 7ذت پشداخت ٗ٦شسي ثي٧ٯ ثيٛبسي ٦ ٬يضا ٨آ ٨ثٯ ضشح صيش است :
ا - ّ٢خ٧ى ٦ذت پشداخت ٗ٦شسي اص ص٦ب ٨ثشخ٭سداسي اص ٦ضايبي ثي٧ٯ ثيٛبسي اي ٥اص د٬سٮ اخشاي آص٦بيطي  ٬يب دائ٧ي آ ٨ثشاي ٦دشدي ٩حذاٚثش()36
٦بٮ  ٬ثشاي ٦تبٰ٣ي ٩يب ٦تٓ٣ٛي ٩حذاٚثش ( ٦ )50بٮ ثش اسبس سبثٗٯ ٣ٚي پشداخت حٕ ثي٧ٯ  ٬ثٯ ضشح خذ ٠٬ري٦ ١ي ثبضذ :
سبثٗٯ پشداخت حٕ ثي٧ٯ حذاٚثش ٦ذت استٓبدٮ اص ٗ٦شسي خً٧ب ثب احتسبة د٬سٮ ٰبي ٖج٣ي
براي هجرديي براي هتاّليي يا هتكفليي
--------------------------------------------------------------اص(٦ )6بٮ ُ٢بيت (٦ )24بٮ (٦ )6بٮ (٦ )12بٮ
اص (٦ )25بٮ ُ٢بيت (٦ )120بٮ (٦ )12بٮ (٦ )18بٮ
اص (٦ )121بٮ ُ٢بيت (٦ )180بٮ (٦ )18بٮ (٦ )26بٮ
اص (٦ )181بٮ ُ٢بيت (٦ )240بٮ (٦ )26بٮ (٦ )36بٮ
اص (٦ )241بٮ ثٯ ثبال (٦ )36بٮ (٦ )50بٮ
--------------------------------------------------------------تجػشٮ  -اْشاد ٦س٦ ٩ط٧٭ ٠ايٖ ٩ب٪٭ٚ ٨ٯ داساي  55سب ٠س ٬ ٩ثيطتش ٦ي ثبض٫ذ ٦بدا٦ي ٚٯ ٦طُ٭ ٠ثٯ ٚبس ٪طذٮ ا٪ذ ٦ي ت٭ا٫٪ذ تب سسيذ ٨ثٯ س٩
ثبص٪طستٟي تحت پ٭ضص ثي٧ٯ ثيٛبسي ثبٖي ث٧ب٫٪ذ .
ة ٦ -يضاٗ٦ ٨شسي س٬صا٪ٯ ثي٧ٯ ضذٮ ثيٛبس ً٦بد٦ )%55( ٠ت٭سف ٦ضد يب حٗ٭ٔ  ٬يب ٚبس٦ضد س٬صا٪ٯ ثي٧ٯ ضذٮ ٦ي ثبضذ .ثٯ ٗ٦شسي اْشاد ٦تبٰ ١يب
٦ت ، ١ٓٛتب حذاٚثش (ٓ٪ )4ش اص اْشاد تحت ت ١ٓٛثٯ اصا ٰش ي ٙاص آ٪ٱب ثٯ ٦يضا )%10( ٨حذاٖ ١دست٧ضد اْض٬دٮ خ٭اٰذ ضذ .دس ٰش حب٦ ٠د٧٭و دسيبْتي
ٗ٦شسي ثٟيش ٪جبيذ اص حذاٖ ١دست٧ضد٧ٚ ،تش  ٬اص (٦ )%80ت٭سف ٦ضد يب حٗ٭ٔ ٬ي ثيطتش ثبضذ .
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ج ٗ٦ -شسي ثي٧ٯ ثيٛبسي اص س٬ص ا ٠٬ثيٛبسي ٖبث ١پشداخت است .
تجػشٮ ٦ - 1ت٭سف ٦ضد يب حٗ٭ٔ س٬صا٪ٯ ثي٧ٯ ضذٮ ثيٛبس ثٯ ٫٦ه٭س ٦حبسجٯ ٗ٦شسي ثي٧ٯ ثيٛبسي يجبست است اص خ٧ى  ١ٚدسيبْتي ثي٧ٯ ضذٮ ٚٯ ثٯ
٦بخز آ ٨حٕ ثي٧ٯ دسيبْت ضذٮ دس آخشي )90( ٩س٬ص ٖج ١اص ضش٬و ثيٛبسي تٗسي ٥ثش س٬صٰبي ٚبس ٬ ،دس ٦٭سد ثي٧ٯ ضذٞب٪ي ٚٯ ٚبس٦ضد دسيبْت ٦ي
٫٫ٚذ آخشي٦ ٩ضد يجبست است اص خ٧ى  ١ٚدسيبْتي ثي٧ٯ ضذٮ ٚٯ ثٯ ٦بخز آ ٨حٕ ثي٧ٯ دسيبْت ضذٮ دس آخشي )90 ( ٩س٬ص ٖج ١اص ضش٬و ثيٛبسي
تٗسي ٥ثش ( )90دس غ٭ستي ٚٯ ثي٧ٯ ضذٮ ٚبس٦ضد ،نشِ (٦ )3بٮ ٦زٚ٭س ٦ذتي اص َشا٦ت دست٧ضد استٓبدٮ ٧٪٭دٮ ثبضذ ٦ت٭سف ٦ضدي ٚٯ ٦ج٫بي
٦حبسجٯ َشا٦ت دست٧ضد ٖشاس ٞشْتٯ ثٯ ٫٦ض٢ٯ دست٧ضد ايب ٤ثيٛبسي تٗ٣ي  ٬دس ٦حبسجٯ ٫٦ه٭س خ٭اٰذ ضذ .
تجػشٮ  - 2اْشاد تحت ٦٭ؾ٭و اي٦ ٩بدٮ يجبست٫ذ اص :
 ٧ٰ1سش (ص ٨يب ض٭ٰش) ْ2شص٪ذا ٨ا٪بث ٦بداٚ ٤ٯ اصد٬اج ٧٫٪٭دٮ ْ ٬بٖذ حشْٯ  ٬ضُ ١ثبض٫ذ . ْ 3شص٪ذا ٨رٚ٭س ٚٯ س ٩آ٪ب٧ٚ ٨تش اص ٰدذٮ سب ٠ت٧ب ٤ثبضذ  ٬يب ٫٦حػشا ثٯ تحػي ١اضتُب ٠داضتٯ  ٬يب قجٕ ٪هش پضضً٦ ٙت٧ذ سبص٦ب ٨تب٦ي٩اخت٧بيي  ،اصٚبساْتبدٮ ٣ٚي ثبض٫ذ .
 4پذس ٦ ٬بدس ٚٯ س ٩پذس اص (  )60سب٦ ٠تدب٬ص ثبضذ  ٬يب قجٕ ٪هش پضضً٦ ٙت٧ذ سبص٦ب ٨تب٦ي ٩اخت٧بيي اصٚبساْتبدٮ ٣ٚي ثبض٫ذ  ٬دس ٰش حب٠ً٦بش آ٪ب٫٦ ٨حػشا ت٭سف ثي٧ٯ ضذٮ تب٦يٞ ٩شدد .
  5خ٭اٰش  ٬ثشادس تحت ت ١ٓٛدس غ٭ست داضت ٩ضشايف ٦شث٭ـ ثٯ ْشص٪ذا ٨ا٪بث  ٬رٚ٭س٦ ،زٚ٭س دس ث٫ذٰبي ( )3( ٬ )2اي ٩تجػشٮ .تجػشٮ  - 3دسيبْت ٗ٦شسي ثي٧ٯ ثيٛبسي ٦ب٪ى اص دسيبْت ٦ست٧شي خضئي ٧٪ي ٞشدد .
تجػشٮ  - 4دس غ٭ست ثيٛبسي ص٬خيْٗ ٩ف يٛي اص آ٪ب( ٨ص ٨يب ض٭ٰش) ٦حٕ ثٯ استٓبدٮ اص اْضايص ٗ٦شسي ثٯ اصا ٰش ي ٙاص ْشص٪ذا ٨خ٭اٰذ ث٭د .
تجػشٮ  - 5ثي٧ٯ ضذٮ ثيٛبس  ٬اْشاد تحت ت ، ١ٓٛدس ٦ذت دسيبْت ٗ٦شسي ثي٧ٯ ثيٛبسي اص خذ٦بت دس٦ب٪ي ٦٭ؾ٭و ث٫ذٰبي "ا" ٬ " ّ٢ة " ٦بدٮ ()3
ٖب٪٭ ٨تب٦ي ٩اخت٧بيي استٓبدٮ خ٭اٰ٫ذ ٚشد .
تجػشٮ ٗ٦ - 6شسي ثي٧ٯ ثيٛبسي ٦ب٫٪ذ سبيش ٦ست٧شيٱبي تب٦ي ٩اخت٧بيي اص پشداخت ٰش ٞ٭٪ٯ ٦ب٢يبت ً٦بِ خ٭اٰذ ث٭د .
٦بدٮ  - 8دس ٦٭اسد صيش ٗ٦شسي ثي٧ٯ ثيٛبسي ٖكى خ٭اٰذ ضذ .
ا - ّ٢ص٦ب٪ي ٚٯ ثي٧ٯ ضذٮ ٦دذدا اضتُب ٠ثٯ ٚبس يبثذ .
ة  -ث٫ب ثٯ ايال٬ ٤احذ ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي ٦ح ٬ ١يب ٪ٱؿت س٭ادآ٦٭صي  ٬سبيش ٬احذٰبي ريشثف اص قشيٕ ٬صاست ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي  ،ثي٧ٯ ضذٮ
ثيٛبس ثذ ٨٬يزس ٦٭خٯ اص ضشٚت دس د٬سٮ ٰبي ٚبسآ٦٭صي يب س٭ادآ٦٭صي خ٭دداسي ٧٪بيذ .
ج  -ثي٧ٯ ضذٮ ثيٛبس اص ٖج٭ ٠ضُ ١تخػػي خ٭د  ٬يب ضُ٦ ١طبثٯ پيط٫ٱبدي خ٭دداسي ٬سصد .
د  -ثي٧ٯ ضذٮ ثيٛبس ؾ ٩٧دسيبْت ٗ٦شسي ثي٧ٯ ثيٛبسي ٦ط٧٭ ٠استٓبدٮ اص ٦ست٧شي ثبص٪طستٟي  ٬يب اصٚبساْتبدٞي ٣ٚي ض٭د .
ٮ  -ثي٧ٯ ضذٮ ثٯ ٪ح٭ي اص ا٪حب ثب دسيبْت ٦ضد ايب ٤ثالت٣ٛيٓي ثٯ ٚبس ٦شث٭قٯ ايبدٮ ٞشدد .
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تجػشٮ  - 1دس غ٭ستي ٚٯ پس اص پشداخت ٗ٦شسي ثي٧ٯ ثيٛبسي ٦حشص ض٭د ٚٯ ثيٛبسي ثي٧ٯ ضذٮ ٪ ،بضي اص ٦ي ٬ ١اسادٮ ا ٬ث٭دٮ است ٚبسٞش ٦٭نّ ثٯ
استشداد ٬خ٭ٮ دسيبْتي ثٯ سبص٦ب ٨تب٦ي ٩اخت٧بيي خ٭اٰذ ث٭د٦ .ط٧٭٢ي ٩ث٫ذ (ٮ ) اي٦ ٩بدٮ ٪يض  ّ٣ٛ٦ثٯ ثبصپشداخت ٗ٦شسي ثي٧ٯ ثيٛبسي دسيبْتي ،
ثٯ سبص٦ب٦ ٨زٚ٭س ٦ي ثبض٫ذ .
تجػشٮ  - 2چ٫ب٪چٯ ثي٧ٯ ضذٮ ثيٛبس اضتُب٦ ٠دذد خ٭د سا ٛ٦ت٭ ٤داضتٯ ٗ٦ ٬شسي ثي٧ٯ ثيٛبسي سا دسيبْت ٚشدٮ ثبضذ٣٦ ،ض ٤ثٯ ثبصپشداخت ٗ٦شسي
دسيبْتي اص تبسيخ اضتُب ٠خ٭اٰذ ث٭د .
تجػشٮ  - 3دسيبْت ٰ ٙ٧ٚضي٫ٯ حيٚ ٩بسآ٦٭صي ٦ب٪ى استٓبدٮ اص ٗ٦شسي ثي٧ٯ ثيٛبسي ٪خ٭اٰذ ث٭د .
٦بدٮ ٚ - 9بسْش٦بيب٦ ٨٭نٓ٫ذ ثب ٰ٧بٰٟ٫ي ض٭ساٰبي اسال٦ي  ٬يب ٧٪بي٫ذٞبٚ ٨بسٞشاْ ، ٨ٱشست ٦ح٣ٱبي خب٢ي ضُ ١سا ٚٯ ايدبد ٦ي ض٭٪ذ ثٯ ٦شاٚض
خذ٦بت اضتُب٦ ٠ح ١ايال٧٪ ٤بي٫ذ٦.ح٣ٱبي ضُ٣ي ٦زٚ٭س (ثٯ استث٫بي سدٮ ٰبي ضُ٣ي ٚبسض٫بسي ثٯ ثبال) ٫٦حػشا ت٭سف ٦شاٚض خذ٦بت اضتُب ٬ ٠ثب
ً٦شْي ثيٛبسا ٨تب٦ي٦ ٩ي ٞشدد .
٦بدٮ  - 10سبص٦ب ٨تب٦ي ٩اخت٧بيي  ّ٣ٛ٦است حسبثٱبي دسآ٦ذ حٕ ثي٧ٯ ثيٛبسي  ٬پشداخت ٗ٦شسي ثي٧ٯ ثيٛبسي ٦٭ؾ٭و ايٖ ٩ب٪٭ ٨سا خذاٞب٪ٯ
ٟ٪ٱذاسي  ٬دس غ٭ست ٰبي ٦ب٢ي خ٭د ًٛ٫٦س ٧٪بيذ ٞ ٬ضاسش يٛ٣٧شد ٦ب٢ي خ٭د سا ٰش سب ٠ي ٙثبس ثٯ ٬صيش ثٱذاضت  ،دس٦ب ٬ ٨آ٦٭صش پضضٛي ٬
٬صيش ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي  ٬ض٭ساي اٖتػبد اسائٯ ٧٪بيذ .
٦بدٮ ٬ - 11صاست ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي  ٬سبص٦ب ٨تب٦ي ٩اخت٧بيي ٦دشي ايٖ ٩ب٪٭ ٨خ٭اٰ٫ذ ث٭د .
٦بدٮ  - 12سبص٦ب ٨تب٦ي ٩اخت٧بيي  ّ٣ٛ٦است ٰضي٫ٯ ٰبي ٦٭ؾ٭و ايٖ ٩ب٪٭ ٨سا ٫٦حػشا اص ٦ح ١دسآ٦ذٰبي ٪بضي اص آ ٨تب٦ي٧٪ ٩بيذ .
ٰضي٫ٯ ٰبي اداسي  ٬پشس٣٫ي ٰش د ٬دستٟبٮ ٦دشي ٖب٪٭ ٨ثٯ ق٭سي ٚٯ اص ( ٦ )%10يضاٗ٦ ٨شسي پشداختي ثٯ ثي٧ٯ ضذٞب ٨تدب٬ص ٧٫٪بيذ ثب تبييذ ٬صيش
ثٱذاضت  ،دس٦ب ٬ ٨آ٦٭صش پضضٛي ٬ ٬صيش ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي تًيي ٬ ٩تخػيع دادٮ ٦ي ض٭د .
٦بدٮ  - 13ص٦ب ٨اخشاي ايٖ ٩ب٪٭ ٨اص ص٦ب ٨ات٧بٖ ٤ب٪٭ ٨آص٦بيطي ثي٧ٯ ثيٛبسي ( )1359/5/6الص ٤االخشا است .
٦بدٮ  - 14آيي٪ ٩ب٦ٯ اخشايي ايٖ ٩ب٪٭ ٨نشِ ي٦ ٙبٮ ت٭سف ٬صاست ٚبس  ٬ا٦٭س اخت٧بيي  ٬سبص٦ب ٨تب٦ي ٩اخت٧بيي تٱيٯ  ٬ثٯ تػ٭يت ٰيبت ٬صيشا٨
خ٭اٰذ سسيذ .
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