اساسٌاهِ
" اًجوي ٍاردکٌٌدگاى برًج ایراى "
فصل اٍل – کلیات
هادُ  -1اّداف ٍ هَضَع فعالیت:
بِ هٌظَر سبهبًذّی ولیِ اهَس هشثَط ثِ ٍاسدات ثشًح ٍ ايدبد ّوبٌّگی ٍ ،حذت سٍيِ ٍ اًسدبم دس ثیي فؼبلیي ػشغِ هزوَس ٍ
افضايص سغح لذست چبًِ صًی ايي غٌف دس ثبصاسّبي داخلی ٍ خبسخی ٍ دس هَاخِْ ثب سبصهبًْبي داخلی ٍ استمبء سغح ویفی ٍاسدات ثشًح
ٍ ثب ّذف هذيشيت هذًی ٍ غٌفی دس اهش ٍاسدات ٍ خلَگیشي اص افضايص وبرة لیوتْب ٍ حفظ تَاصى ٍ ًظن ٍ فشاّن وشدى اهىبى ثْشُ ثشداسي
ثیطتش اص سشهبيِ گزاسي ثشاي تَلیذ غحیح وبالي هَسد ثحث ٍ ّوچٌیي استفبدُ ٍ اًتمبل تدشثیبت ػلوی ٍ ػولی دست اًذسوبساى ٍ سٍصآهذ
ًوَدى آى ثشاي ًیل ثِ اّذاف لبًًَی ٍ حوبيت اص ثْجَد فضبي وست ٍ وبس ٍ پبسخ گَيی ثِ هطىالت ٍ ًبسسبئیْب دس چبسچَة لَاًیي
هَضَػِ وطَس ٍ دفبع اص هٌبفغ هطشٍع اػضبء ،اًدوي ٍاسدوٌٌذگبى ثشًح ثِ استٌبد ثٌذ (ن) هبدُ ( )5لبًَى تطىیل اتبق ثبصسگبًی،
غٌبيغ،هؼبدى ٍ وطبٍسصي ايشاى ٍ هبدُ (  ) 5لبًَى ثْجَد هستوش هحیظ وست ٍ وبس هغبثك ثب هفبد صيش تطىیل هی گشدد.
هادُ ً -2ام:
" اوجمه ياردکىىدگان بروج ایران "
هادُ َّ -3یت:
" اًدوي ٍاسدوٌٌذگبى ثشًح" وِ دس ايي اسبسٌبهِ اختػبساً “ اًدوي” ًبهیذُ هی ضَد ،دس اخشاي ثٌذ (ن ) هبدُ

(  ) 5لبًَى اتبق

ثبصسگبًی ،غٌبيغ  ،هؼبدى ٍ وطبٍسصي ايشاى (هػَة  ٍ 1369/12/15اغالحیِ  ٍ )1373/9/15ثب هَافمت ٍ ًظبست اتبق ايشاى تطىیل هیطَد ٍ
داساي ضخػیت حمَلی ٍ هبلی هستمل هی ثبضذ ٍ ثػَست غٌفی ،حشفِ اي ،تخػػی ،غیشسیبسی ٍ غیشاًتفبػی فؼبلیت هی ًوبيذ.
هادُ  -4تابعیت:
تبثؼیت “ اًدوي” ايشاًی است.
هادُ  -5اقاهتگاُ:
البهتگبُ لبًًَی" اًدوي " دس تْشاى هی ثبضذ.
تبصره :تؼییي هحل دفتش هشوضي" اًدوي " اص اختیبسات ّیأت هذيشُ هی ثبضذ.
دس غَست تغییش البهتگبُ لبًًَی “ اًدوي” هشاتت دس سٍصًبهِ وثیشاالًتطبس هٌتخت آگْی هی ضَد ٍ ًیض وتجبً ثِ اعالع اتبق ثبصسگبًی ،غٌبيغ ،
هؼبدى ٍ وطبٍسصي ايشاى خَاّذ سسیذ.

هادُ  -6حَزُ فعالیت:
حَصُ فؼبلیت " اًدوي" سشاسش ايشاى است " .اًدوي" هی تَاًذ پس اص تػَيت ّیبت هذيشُ ٍ تأيیذ اتبق ثبصسگبًی ،غٌبيغ ،هؼبدى ٍ
وطبٍسصي ايشاى دس هشاوض استبى ضؼجِ ٍ دس ضْشستبًْب ٍ خبسج اص وطَس ًوبيٌذگی دايش وٌذ.
تجػشُ  :ضشايظ تطىیل ضؼت ٍ ًوبيٌذگی ثبيذ هغبثك ثب آيیي ًبهِ ّبي اخشايی ريشثظ اتبق ثبصسگبًی ،غٌبيغ ،هؼبدى ٍ وطبٍسصي ايشاى ثبضذ.
هادُ  -7هدت فعالیت :
هدت فعبلیت " اًدوي" از تبریخ ثبت در اتبق ببزرگبًی  ،صٌبیع  ،هعبدى ٍ کشبٍرزی ایراى ًبهحدٍد است.

فصل دٍم – ٍظائف ٍ اختیارات
هادُ ٍ -8ظایف ٍ اختیارات " اًجوي " عبارتٌد از:
 -1-8تالش ثشاي سبهبًذّی اهَس هشتجظ ثب ٍاسدات ثشًح ؛
 -2-8وست اعالػبت هشثَط ثِ ػشضِ ٍ تمبضب ،لیوت ٍ ثبصاسّبي هػشف ثشاي ػشضِ ثِ اػضبء؛
 -3-8هطبسوت گشٍّی دس تػوین سبصي ّب ٍ تػوین گیشيْب ٍ تْیِ ٍ تٌظین پیطٌْبدّبي هشتجظ ثب تَلیذ وبالّبي هشثَعِ؛
 -4-8ايدبد استجبط ثب ثبًىْب ٍ سبصهبًْبي اػتجبسي وطَس ٍ ّوچٌیي سبصهبى ّبي هبلی ٍ پَلی ثیي الوللی دس لبلت لَاًیي خوَْسي اسالهی ايشاى
ثب ّذف تسْیل ٍ گستشش خذهبت ٍ تسْیالت هبلی ثِ اػضب؛
 -5-8ايدبد ثبًه اعالػبتی دس صهیٌِ ّبي هشتجظ ثب اّذاف ٍ ٍظبيف “ اًدوي” ٍ اعالع سسبًی اص عشيك ايدبد ضجىِ اعالع سسبًی ٍ ًطش وتت،
هدالت ٍ ثشٍضَسّبي تخػػی ٍتجبدل اعالػبت هشثَعِ؛
 -6-8اًدبم فؼبلیت ّبي ػلوی ٍ تحمیمبتی هشتجظ ثب هأهَسيت " اًدوي " دس داخل ٍ خبسج وطَس؛
 -7-8حوبيت اص هٌبفغ هطتشن اػضب ٍ اسائِ خذهبت حمَلی ٍ هطَستی ثِ ايطبى؛
 -8-8ايدبد فشغت ّبي ّوىبسي ٍ تَسؼِ فؼبلیت ثشاي اػضبء؛.
 -9-8هطبسوت دس تذٍيي ٍ اخشاي استبًذاسدّبي هَسد ًیبص ٍ اًدبم وٌتشل ّبي ویفی ٍ ستجِ ثٌذيْبي هَسد ًیبص؛
 -10-8هؼشفی اػضبء ثِ ٍصاستخبًِ ّب ٍ سبصهبى ّبي هختلف خْت استفبدُ اص خذهبت ٍ تسْیالت لبثل اسائِ؛
 -11-8ثشگضاسي دٍسُ ّبي آهَصضی هَسد ًیبص اػضبء ٍ ثشگضاسي ّوبيص ّبي تخػػی ٍ هیضگشدّب ٍ ّوچٌیي حضَس دس ّوبيص ّبي
هختلف داخلی ٍ خبسخی ٍ تشخوِ ٍ تبلیف همبالت حشفِ اي؛
 -12-8ثشگضاسي ٍ يب حضَس دس ًوبيطگبّْبي داخلی ٍ خبسخی هشتجظ ثب هأهَسيت “ اًدوي”؛
 -13-8اػضام ّیئت ّبي تدبسي ٍ ثبصاسيبثی ثِ وطَسّبي خبسخی ٍ ًیض دسيبفت ّیبت ّبي تدبسي ٍثبصاسيبثی اصوطَسّبي خبسخی؛

 -14-8خلَگیشي اص اًدبم سلبثت ّبي ًبسبلن اػضب ثب يىذيگش اص عشيك ّوبٌّگی ّبي دسٍى تطىلی ٍ پس اص آى اػوبل ضَاثظ وویتِ
اًضجبعی اتبق ايشاى؛
 -15-8وَضص ثشاي سفغ اختالفبت فی هبثیي فؼبلیي هشثَعِ ٍ پزيشش حىویت دس ايي خػَظ؛
 -16-8ايدبد ثستش ٍ سبص ٍوبس الصم خْت پزيشش ٍظبيف اخشايی دٍلت وِ دساخشاي لَاًیي  5سبلِ تَسؼِ التػبدي ،لبًَى اخشاي سیبستْبي
اغل  ٍ 44ديگش لَاًیي هشثَعِ ثِ “ اًدوي” تفَيض هی ضَد ٍ اخشاي غحیح ٍظبيف تفَيض ضذُ ٍ اسايِ گضاسش ػولىشد ثِ دستگبّْبي
هشثَعِ؛
 -17-8وَضص ثشاي همیذ ٍ هلضم ًوَدى اػضب ثِ اخشاي غحیح همشسات التػبدي ٍ سػبيت ضئَى تدبسي وطَس؛
 -18–8اعالع سسبًی ٍ پیگیشيْبي حمَلی ثشاي خلَگیشي اص تَلیذ هحػَالت غیش استبًذاسد ٍ تملجی ٍ لبچبق ثب ّوىبسي ٍ هؼبضذت ًْبدّب ٍ
سبصهبًْبي هسئَل؛
ّ -91-8وبٌّگی ٍ ووه دس هؼشفی اػضبء خْت ػضَيت دس سبصهبًْبي تخػػی  ،هٌغمِ اي ٍ ثیي الوللی دس استجبط ثب فؼبلیتْبي اًدوي ؛
 -02-8صیبًت از حمَق هعٌَی اعضبء از طریك هراجع ٍ ًْبدّبی لبًًَی ذیربط ؛
 -02-8ارائِ خدهبت هشبٍرُ ای برای اًعمبد لراردادّب  ،تفبّن ًبهِ ّب ٍ پرٍتکل ّبی فٌی بیي اعضبء " اًجوي " بب ًْبدّبی داخلی ٍ
خبرجی ؛
 -00-8تشَیك ٍ راٌّوبیی اعضبء بِ اجرای صحیح همررات التصبدی ٍ رعبیت شئَى تجبری کشَر ٍ هفبد اسبسٌبهِ ٍ ضَابط " اًجوي
" عٌداللسٍم از طریك گرٍُ داٍری .

فصل سَم ـ عضَیت ٍ شرایط آى
هادُ  9ـ عضَیت ٍ شرایط آى :
ولیِ فؼبلیي دس ػشغِ ٍاسدات ثشًح هیتَاًٌذ ثب داضتي ضشايظ صيش ثِ ػضَيت اًدوي دسآيٌذ:
الف – داضتي تبثؼیت ايشاًی
ة -داسا ثَدى وبست ثبصسگبًی هؼتجش دس اتبلْبي ثبصسگبًی ،غٌبيغ ،هؼبدى ٍ وطبٍسصي وطَس
ج – داضتي استٌبد هثجتِ گوشوی وِ گَيبي فؼل ٍاسدات ثشًح ثبضذ .
د – اسائِ اغل سٌذ ثجت هبلىیت ثشًذ ٍاسدات ثشًح حذاوثش تب سِ هبُ اص دسخَاست ػضَيت .
ّ ـ پزيشش ٍ سػبيت هفبد اسبسٌبهِ
ٍ  -پشداخت ٍسٍديِ ٍ حك ػضَيت سبلیبًِ
تجػشُ  : 1دس غَستیىِ ّش يه اص اػضب ثٌب ثِ داليلی ريالً احػبء هیطَد ضشايظ ػضَيت سا اص دست ثذّذ  ،اداهِ ػضَيت ايطبى وبى لن يىي
تلمی هی گشدد .

ثٌذ  – 1اص دست دادى ضشايظ ػضَيت هٌذسج دس هبدُ (  ) 9ايي اسبسٌبهِ .
ثٌذ  – 2اًحالل ٍ يب ػذم فؼبلیت هشتجظ ثب ٍاسدات ثشًح .
ثٌذ  – 3هحشٍهیت اختوبػی ٍ يب التػبدي ثش هجٌبء احىبم هشاخغ لضبيی خوَْسي اسالهی ايشاى .
تجػشُ  – 2پزيشش هدذد اػضبيی وِ ثِ ّش ًحَ ػضَيت آًْب لغَ گشديذُ است  ،هطوَل ضشايظ ٍسٍد اػضبء خذيذ خَاّذ ثَد .
هادُ  11ـ حقَق ٍ ٍظایف اعضاء :
ولیِ اػضبي اًدوي هَظف ثِ سػبيت هفبد اسبسٌبهِ ٍ همشسات ٍ آيیي ًبهِ ّبي هػَة ّیأت هذيشُ ٍ همیذ ثِ ّوىبسي خْت
دستیبثی ثِ اّذاف " اًدوي " هی ثبضٌذ.
تبصره  -1صايل ضذى ّشيه اص ضشٍط پزيشش ػضَيت ثشاي ّشيه اص اػضب دس عَل هذت ػضَيت هَخت تؼلیك آى ػضَ خَاّذ ضذ.
تبصره  2ـ تؼلیك ًَػی تَلف ػضَيت است وِ ثب صايل گشديذى ّش يه اص ضشائظ ػضَيت ثَخَد هی آيذ .دس غَست اػبدُ ضشط صايل
ضذُ ،هدذداً ػضَيت ٍاخذ اػتجبس خَاّذ ضذ ٍ ػضَ هحك ثِ استفبدُ اص حمَق لبًًَی خَيص هی ضَد ،هٌَط ثِ ايٌىِ حك ػضَيت ٍ ديگش
تؼْذات هبلی خَد ًسجت ثِ اًدوي سا ثشاي ول دٍسُ تؼلیك پشداخت ًوبيذ.
تبصره  3ـ آى دستِ اص اػضبء وِ ثِ ّشدلیل ضشائظ ػضَيت خَد سا اص دست ثذٌّذ حك ضشوت دس هدبهغ ػوَهی ،سأي دادى ٍ ًبهضد ضذى
ثشاي اسوبى ٍ استفبدُ اص خذهبت “ اًدوي” سا ًخَاٌّذ داضت.

فصل چْارم – ارکاى
هادُ  -11ارکاى “ اًجوي” عبارتٌد از:
-

هجوع عوَهی؛

-

ّیبت هدیرُ؛

-

ببزرس.

هادُ  -12هجوع عوَهی:
هدوغ ػوَهی ثبالتشيي هشخغ تػوین گیشي ٍهتطىل اصاػضبء يب ًوبيٌذگبى سسوی اػضبي “ اًدوي” هیجبضذ.
 -1-12دػَت ّش ًَثت اص هدبهغ ػوَهی ثب يىجبس دسج آگْی دس خشايذ وثیشاالًتطبس هٌتخت اًدوي ٍ حذالل پبًضدُ ٍ حذاوثش چْل سٍص لجل
اص تبسيخ خلسِ ٍ ثب اػالم دستَس خلسِ ،سٍص ،سبػت ٍ هحل ثشگضاسي ٍ همبم دػَت وٌٌذُ هدوغ غَست هی پزيشد .ضوٌبً دػَتٌبهِ
خذاگبًِ اي تَسظ همبم دػَت وٌٌذُ ثشاي اػضبء اسسبل هی گشددّ .وضهبى ثب اًتطبس آگْی دػَت دس خشايذ وثیش االًتطبس هٌتخت ،همبم
دػَت وٌٌذُ ثبيذ اص عشيك اعالع سسبًی ثِ هذيشيت اهَس تطىل ّبي اتبق ايشاى ًسجت ثِ لشاس دادى آگْی دػَت دس ٍثگبُ سسوی اتبق ايشاى
ّوبٌّگی ًوبيذ..

ً -2-12وبيٌذُ ّش ػضَ حمَلی دس “ اًدوي” خْت ضشوت دس هدبهغ ػوَهی ٍ اًطبء سأي ثبيذ ػضَ ّیبت هذيشُ يب هذيشػبهل ػضَ هشثَعِ ٍ
داساي هؼشفیٌبهِ سسوی اص سَي ضشوت خَد ثبضذً .وبيٌذُ هضثَس هىلف است ضخػبً ٍ اغبلتبً دس هدبهغ ضشوت وشدُ ٍ اخبصُ تَویل ايي حك
سا ثِ غیش ًذاسد .ضوٌبٌ اػضبي حمیمی ًیض هی ثبيست اغبلتبٌ دس خلسِ حضَس يبثٌذ ٍ اخبصُ تَویل حك سأي ثِ غیش سا ًذاسًذ.
 -3-12اخز ساي دس هدبهغ ػوَهی “ اًدوي” ثػَست ػلٌی هی ثبضذ هگش صهبًی وِ سأي گیشي ثشاي اًتخبة يب ػضل اػضبي ّیأت هذيشُ ٍ
ثبصسسبى ثبضذ.
ً -4-12وبيٌذُ اتبق ايشاى سسویت خلسِ سا اػالم ٍ ثالفبغلِ اص هیبى اػضبي حبضش ًسجت ثِ اًتخبة ّیأت سيیسِ هدوغ هشوت اص يه سئیس،
دٍ ًبظش ٍ يه هٌطی ثشاي اداسُ خلسِ ،سأي گیشي خَاّذ وشد .سپس ّیأت سئیسِ هٌتخت اداسُ خلسِ سا ثِ ػْذُ هی گیشد.
 -5-12هػَثبت هدوغ دس چْبسچَة اسبسٌبهِ “ اًدوي” ثشاي ولیِ اػضبء الصم االتجبع هی ثبضذ.
 -6-12هٌطی خلسِ هَظف است غَستدلسِ اي هطتول ثش ولیِ هػَثبت هدوغ سا تٌظین ٍ هٌضن ثِ فْشست اػضبي حبضش ثِ اهضبي ّیأت
سئیسِ هدوغ ٍ ًوبيٌذُ اتبق ايشاى ثشسبًذ.
 -7-12حضَس ًوبيٌذُ اتبق ايشاى دس ولیِ خلسبت هدوغ ػوَهی(ػبدي ٍ فَق الؼبدُ) ثؼٌَاى ًبظش ضشٍسي است ٍ ثذٍى حك ساي اظْبس ًظش
خَاّذ ًوَد.
 -8-12دثیشخبًِ “ اًدوي” ثبيذ سًٍَضتی اص غَستدلسبت هدبهغ ػوَهی (ػبدي ٍ فَق الؼبدُ) هٌضن ثِ فْشست حبضشيي دس خلسبت سا ثشاي
اتبق ايشاى اسسبل ًوبيذ.

هادُ  -13هجاهع عوَهی بر دٍ ًَعٌد:
-

هدوغ ػوَهی ػبدي ٍ ػبدي ثغَس فَق الؼبدُ،

-

هدوغ ػوَهی فَق الؼبدُ.

هادُ  -14هدوغ ػوَهی ػبدي يه ًَثت دس سبل ٍ دس ظشف سِ هبِّ اٍل سبل هبلی ٍفك هبدُ  1-12تطىیل هی گشدد .تطىیل هدوغ
ػوَهی ػبدي ثغَس فَق الؼبدُ ثِ ّش تؼذاد وِ الصم ثبضذ ثالهبًغ است.
هادُ ٍ -15ظایف هجوع عوَهی عادی ٍ عادی بطَر فَق العادُ:
 -1-15استوبع گضاسش ػولىشد هبلی ٍ اخشايی ّیأت هذيشُ؛
 -2-15استوبع گضاسش ثبصسس؛
 -3-15تػَيت گضاسش ػولىشد اخشايی ،هبلی ٍ تشاصًبهِ سبلیبًِ “ اًدوي”؛

 -4-15استوبع گضاسش ّیأت هذيشُ پیشاهَى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ سبل هبلی خذيذ؛
 -5-15تػَيت هجلغ ٍسٍديِ ،حك ػضَيت سبلیبًِ اػضبء ٍ ثشًبهِ ٍ ثَدخِ پیطٌْبدي؛
 -6-15اًتخبة يب ػضل فشدي يب خوؼی اػضبي اغلی يب ػلی الجذل ّیئت هذيشُ؛
 -7-15اًتخبة يب ػضل ثبصسسبى اغلی يب ػلی الجذل؛
 -8-15اًتخبة سٍصًبهِ وثیشاالًتطبس.
تبصرهّ :1یأت هذيشُ هی ثبيست حذالل  20سٍص پیص اص تبسيخ هدوغ گضاسضْبي خَد سا آهبدُ ٍ خْت ثشسسی ثِ ثبصسس اسائِ ًوبيذ.
هادُّ -16یئت هذيشُ ثبيستی حذالل  20سٍص لجل اص اتوبم هذت هأهَسيت اػضبي ّیئت هذيشُ الذام ثِ ثشگضاسي هدوغ ػوَهی ػبدي ٍفك
هبدُ  1-12ثٌوبيذ .دس ّش غَست تب صهبى اًتخبة ّیبت هذيشُ خذيذّ ،یبت هذيشُ لجلی داساي هسئَلیت خَاّذ ثَد.
هادُ  -17هدوغ ػوَهی ػبدي ثغَس فَق الؼبدُ دس هَالغ ضشٍسي ثِ دػَت ّیئت هذيشُ يب ثبصسس ثب سػبيت هبدُ  1-12اسبسٌبهِ تطىیل هی
گشدد.
هادُ  -18هدبهغ ػوَهی ػبدي ٍ ػبدي ثِ عَس فَق الؼبدُ ثب حضَس اوثشيت ًسجی اػضبي اغلی سسویت پیذا هی وٌذ ٍ هػَثبت آى ثب آساء
هثجت ًػف ثؼالٍُ يه اػضبء حبضش دس خلسِ هؼتجش هی ثبضذ ،دس غَست ًشسیذى خلسِ ثِ حذ ًػبةًَ ،ثت دٍم هدوغ حذاوثش ظشف هذت
 20سٍص پس اص ًَثت اٍل ثب سػبيت هبدُ  1-12اسبسٌبهِ ثشگضاس خَاّذ ضذ .خلسِ ًَثت دٍم هدوغ ثب حضَس ّش تؼذاد سسویت هی يبثذ ٍ
تػویوبت آى ثب آساي ًػف ثِ ػالٍُ يه اػضبي حبضش ثِ تػَيت هی سسذ.

هادُ ٍ -19ظایف ٍ اختیارات هجوع عوَهی فَق العادُ:
الف -تغییش ٍ اغالح اسبسٌبهِ “ اًدوي”؛
ة -اًحالل “اًدوي” ٍ اًتخبة اػضبء ّیئت تػفیِ؛
ج -سبيش هَاسدي وِ دس اختیبس هدوغ ػوَهی ػبدي ًجبضذ.
هادُ  -21هدوغ ػوَهی فَق الؼبدُ ثب حضَس حذالل دٍ سَم اػضبي اغلی “ اًدوي” سسویت پیذا هی وٌذ ٍ تػویوبت هدوغ ثب دٍ سَم
آساء هثجت اػضبي حبضش دس خلسِ هؼتجش خَاّذ ثَد.
هادُ  -21دسغَست ثِ حذ ًػبة ًشسیذى خلسِ هدوغ ػوَهی فَق الؼبدًَُ ،ثت دٍم هدوغ حذاوثش ظشف  20سٍص پس اص ًَثت اٍل ثب
سػبيت هبدُ  1-12اسبسٌبهِ ثشگضاس خَاّذ ضذًَ .ثت دٍم هدوغ ثب حضَس ّش تؼذاد اص اػضب سسویت هی يبثذ ٍ تػویوبت آى ثب آساي هثجت دٍ
سَم اػضبي حبضش هؼتجش خَاّذ ثَد.

هادُ  -22ثب تطخیع ضشٍست تطىیل هدوغ ػوَهی ػبدي ثغَس فَق الؼبدُ ٍ يب هدوغ ػوَهی فَق الؼبدُ تَسظ ثبصسس ،هشاتت ثِ ّیأت
هذيشُ اػالم ٍ ّیئت هذيشُ هىلف است حذاوثش ظشف  15سٍص اص تبسيخ ٍغَل دسخَاست ثبصسسٍ ،فك هبدُ  13اسبسٌبهِ ثشاي تطىیل هدوغ
ػوَهی دػَت ثؼول آٍسد .دس غَست استٌىبف ّیأت هذيشُ ،ثبصسس هی تَاًذ سأسبً ثب سػبيت هبدُ  1-12اسبسٌبهِ الذام ثِ ثشگضاسي هدوغ
ًوبيذ.
هادُ  23ـ ثب دسخَاست وتجی حذالل يه سَم اػضبي اغلی هجٌی ثش تطىیل هدوغ ػوَهی ػبدي ثغَس فَق الؼبدُ ٍ يب هدوغ ػوَهی فَق
الؼبدُّ ،یأت هذيشُ ثبيذ حذاوثش ظشف هذت  20سٍص اص تبسيخ دسيبفت تمبضبي وتجی ،اػضبء سا خْت تطىیل هدوغ عجك هبدُ  1-12دػَت
ًوبيذ .دس غَست استٌىبف ّیأت هذيشُ ،دسخَاست وٌٌذگبى هی تَاًٌذ دػَت هدوغ ػوَهی سا اص ثبصسس ثخَاٌّذ ٍ ثبصسس هىلف است
حذاوثش ظشف  15سٍص عجك هبدُ  1-12اص اػضبء دػَت وٌذ ٍ چٌبًچِ ثبصسس ًیض اهتٌبع وٌذ دسخَاست وٌٌذگبى هی تَاًٌذ دػَت هدوغ
ػوَهی سا اص اتبق ايشاى ثخَاٌّذ ٍ اتبق ايشاى ثبيذ پس اص ثشسسی ٍ حػَل اعویٌبى اص ػذم تَخِ ّیأت هذيشُ ٍ ثبصسس ثِ دسخَاست اػضبء
ًسجت ثِ دػَت اص اػضبء ثشاي تطىیل هدوغ ػوَهی ثب سػبيت ولیِ تطشيفبت هٌذسج دس اسبسٌبهِ الذام ًوبيذ.
هادُ  -24دس غَست استؼفبء اص ػضَيت ،اخشاج ٍ يب اًحالل ػضَ حمَلی وِ ًوبيٌذُ آى دس اسوبى “ اًدوي” داساي سوتی است،
هبهَسيت آى ًوبيٌذُ ًیض ثِ تجغ ٍي هٌتفی ٍ صايل خَاّذ ضذ.
هادُ  -25چٌبًچِ ًوبيٌذُ ػضَ حمَلی “ اًدوي” پس اص اًتخبة دس اسوبى ،ثِ ّش دلیلی اص ضشوت هتجَع خَد خبسج گشدد ،پس اص اػالم،
ثِ خَدي خَد اص سوتی وِ دس “ اًدوي” داسد هؼضٍل ٍ ّیچگًَِ سوتی دس” اًدوي” ًخَاّذ داضت ٍ سوت ًبهجشدُ ثِ ػضَ ػلی الجذل
تفَيض ٍ دس غَست ًیبص ،ثشاثش همشسات ،اًتخبثبت ثؼول خَاّذ آهذ.
تبصرهّ :یبت هذيشُ ضشوتی وِ ًوبيٌذُ اش ثِ ػضَيت دس اسوبى “ اًدوي” اًتخبة ضذُ است ،چٌبًچِ ًوبيٌذُ اش ،ثِ ّشدلیلـی ،اصػضـَيت
دس ضشوت هتجَع خبسج ضَد ،ثبيذ هشاتت سا ثِ غَست هىتَة ثِ “اًدوي” اػالم وٌذ.
هادُ ّ -26یأت هدیرُ:
ّ -1-26یأت هذيشُ “ اًدوي” ( ً ) 7فش هشوت است اص ( ً ) 5فش ػضَ اغلی ٍ( ً ) 2فش ػضَ ػلی الجذل وِ ثَسیلِ هدوغ ػوَهی ػبدي ٍ يب
ػبدي ثغَس فَق الؼبدُ اص ثیي ًوبيٌذگبى اػضبي “ اًدوي” ثشاي هذت دٍ سبل اًتخبة هی ضًَذ.
 -2-26ثؼذ اص اختتبم دٍسُ هبهَسيت ّیأت هذيشُ تب اًتخبة ّیأت هذيشُ خذيذ ،ولیِ هسئَلیت ّب ّوچٌبى ثِ ػْذُ اػضبي ّیأت هذيشُ لجلی
خَاّذ ثَد.
ّ -3-26ش يه اص اػضبي “ اًدوي” هی تَاًٌذ غشفبٌ دٍ دٍسُ هتَالی ثِ ػضَيت ّیأت هذيشُ اًتخبة گشدًذ ٍ اًتخبة هدذد ايطبى  ،هٌَط ثِ
وست حذالل  3/4آساي حبضشيي هی ثبضذ.
هــــادُّ -27یــــأت هــــذيشُ دس اٍلــــیي خلســــِ اي وــــِ حــــذاوثش ظــــشف يــــه ّفتــــِ ثؼــــذ اص اًتخــــبة آًْــــب تطــــىیل
هی ضَد اص ثیي خَد يىٌفش سا ثؼٌَاى سئیس ٍ يه ًفش سا ثؼٌَاى ًبئت سئیس اًتخبة خَاّذ ًوَد.

هادُ  -28هذت تػذي ّش يه اص سوتْبي اػضبي ّیأت هذيشُ ثیص اصهذت ػضَيت آًْب دس ّیأت هذيشُ ًخَاّذ ثَد .هتػذيبى ّش يه
اص سوتْب تَسظ ّیأت هذيشُ لبثل ػضل ٍ يب تدذيذ اًتخبة هی ثبضٌذ.
هادُ ّ -29یأت هذيشُ حذالل هبّبًِ يه ثبس ثِ دػَت وتجی سئیس ٍ دس غیبة ايطبى ًبئت سيیس تطىیل خلسِ خَاّذ داد .خلسبت ّیأت
هذيشُ دس هشوض اغلی “ اًدوي” يب دس هحل ديگشي وِ دس دػَتٌبهِ هؼیي ضذُ است تطىیل خَاّذ ضذ.
هادُ -31دسغَست استؼفبء ،فَت ٍ يب ػضل ّش يه اص اػضبء ّیأت هذيشُ ،ػضَ ػلی الجذلی وِ دس اًتخبثبت سأي ثیطتشي داضتِ است ،ثشاي
ثبلیوبًذُ دٍسُ ّیأت هذيشُ خبًطیي ػضَ اغلی خَاّذ ضذ.
هادُ  -31خلسبت ّیأت هذيشُ ثب حضَس حذالل ً 3فش اص اػضبي اغلی ّیبت هذيشُ سسویت پیذا هی وٌذ.
هادُ  -32اداسُ خلسبت ّیأت هذيشُ ثب سئیس ّیأت هذيشُ ٍ دس غَست غیجت اٍ ثب ًبئت سئیس است .
هادُ  -33تػویوبت ّیأت هذيشُ ثب ساي اوثشيت ًسجی حبضشيي دس خلسِ هؼتجش خَاّذ ثَد.
هادُ  -34اص هزاوشات ٍ تػویوبت ّیأت هذيشُ غَستدلسِ اي تَسظ دثیش يب يىی اص اػضبي ّیأت هذيشُ تٌظین ٍ فی الودلس ثِ اهضبي
حبضشيي هی سسذ.
هادُ ّ -35یأت هذيشُ يىٌفش ضخع حمیمی سا اصخبسج اصاػضبي ّیبت هذيشُ ثغَس توبم ٍلت ثؼٌَاى دثیش اًتخبة ٍ استخذام هی ًوبيذ.
تبصره ّ -1یأت هذيشُ هی تَاًذ ثب هسئَلیت خَد ثخطی اص اختیبسات خَد سا ثِ دثیش تفَيض ًوبيذ.
تبصره  -2سِ خلسِ غیجت هتَالی ٍ يب ضص خلسِ غیجت غیش هتَالی دس عَل يه سبل دس خلسبت ّیأت هذيشُ ثِ هٌضلِ ػضل اص ػضَيت ّیأت
هذيشُ هی ثبضذ ٍ ػضَ ػلی الجذل خبيگضيي ػضَ هؼضٍل هی گشدد.
تبصره  -3دثیش هی تَاًذ دس خلسبت ّیبت هذيشُ ثذٍى حك سأي ضشوت وٌذ.
هادُ  -36ثشاي اًدبم اهَس اداسي ٍ اخشايی “ اًدوي” دثیشخبًِ اي تحت هذيشيت دثیش ٍ صيش ًظش ّیأت هذيشُ تأسیس

هی گشدد.

هادُ ٍ -37ظایف ٍ اختیارات ّیأت هدیرُ:
ّیأت هذيشُ ًوبيٌذُ لبًًَی “ اًدوي” است ٍ اصولیِ اختیبسات لبًًَی خْت اداسُ اهَس” اًدوي” ثشخَسداس است .اّن ٍظبيف ٍ اختیبسات
ّیأت هذيشُ ثِ ضشح صيش هی ثبضذ:
 -1-37افتتبح اًَاع حسبثْبي ثبًىی ثٌبم “ اًدوي” دس ثبًىْبي هدبص ٍ ٍاسيض ولیِ ٍخَّبت “ اًدوي” ٍ پشداخت ّضيٌِ ّب اص ايي حسبة ّب؛
 -2-37تؼییي غبحجبى اهضبّبي هدبص اسٌبد ٍ هذاسن هبلی ٍ تؼْذ آٍس ٍ اٍساق ػبدي ٍ هىبتجبت اداسي؛
 -3-33اداسُ ٍ اًدبم ػولیبت هبلی ٍ پَلی ٍ تؼْذات هبلی ٍ تحػیل ٍام عجك اختیبسات ٍ اسائِ گضاسش سبالًِ ػولیبت ٍ الذاهبت هبلی خَد ثِ
هدوغ ػوَهی؛

 -4-37ػمذ ّشگًَِ لشاسداد ٍ تجذيل ٍ تغییش آى ساخغ ثِ خشيذ ٍ فشٍش ٍ اخبسُ ٍ توله اهَال هٌمَل ٍ غیشهٌمَل ثٌبم ٍ حسبة “اًدوي”؛
 -5-37استخذام ٍ ػضل ًٍػت دثیش “ اًدوي” ٍتؼییي حمَق ٍ دستوضد ٍ سبيش پشداختْب؛
 -6-37البهِ يب استشداد ّشگًَِ دػَي حمَلی ٍ ویفشي ثب داضتي توبم اختیبسات هشاخؼِ ثِ هحبون ٍ پشداختي ثِ اهش دادسسی اص حك تدذيذ ًظش
دس دادگبّْبي استبى ٍديَاى ػبلی وطَس ،هػبلحِ ،تؼییي ٍویل ،سبصش ،استفبدُ اص حمَق ٍتىبلیف هشثَط ثِ داٍسي؛
 -7-37اًدبم اهَسي وِ عجك هَاصيي لبًًَی ثشاي اداسُ “ اًدوي” ٍ پیطشفت همبغذ ٍ اّذاف آى ضشٍست داضتِ ٍ دس اسبسٌبهِ هٌغ ًطذُ ثبضذ؛
 -8-37تؼییي ٍ اػضام ًوبيٌذُ ثِ ضَساّب  ،وویسیَى ّب ،وویتِ ّبّ ،یبت ّب ٍ هشاخغ داخلی ٍ خبسخی؛
 -9-37تذٍيي ٍ تػَيت همشسات ٍ آئیي ًبهِ ّبي داخلی ثشاي اداسُ ثْتش اهَس” اًدوي”دسچبسچَة اسبسٌبهِ؛
 -10-37تذٍيي ثشًبهِ ٍ ثَدخِ “اًدوي” خْت اسائِ ثِ هدوغ ػوَهی؛
 -11-37تْیِ غَست داسائی ٍ ديَى “ اًدوي” ،تٌظین تشاصًبهِ ٍحسبة ػولىشدّبي سبل گزضتِ خْت اسائِ ثِ هدوغ ػوَهی؛
 -12-37اسسبل گضاسضْبي سبالًِ اص ػولىشد “اًدوي” ثِ اتبق ايشاى؛
 -13-37تؼییي ٍ تػَيت حمَق ،هضايب ٍ پبداش هذيشاى ،هطبٍساى ٍ وبسضٌبسبى ثشاسبس پیطٌْبد دثیش؛
 -14-37تذٍيي سیبستْب ٍ خظ هطی ّبي والى “ اًدوي” خْت اسائِ ثِ هدوغ ػوَهی؛
 -15-37تْیِ ضیَُ ّب ٍ ساّىبسّبي اخشايی خْت تحمك سیبستْب ٍ ثشًبهِ ّبي “ اًدوي”؛
ّ -16-37وىبسي ثب اتبق ايشاى  ،اتبلْبي ضْشستبًْب ،اتبلْب ٍ ضَساّبي هطتشن ثبصسگبًی ٍ تطىل ّبي التػبدي ثِ هٌظَس ايدبد ّن افضايی،
خلَگیشي اص هَاصي وبسي ٍ پیطجشد اّذاف لبًًَی.
هادُ  -38اختیبسات دثیش سا ّیأت هذيشُ تؼییي هی وٌذ .اّن ٍظبيف دثیش ثِ ضشح صيش هی ثبضٌذ:
 -1-38تْیِ ٍ تذٍيي ثشًبهِ ّبي (وَتبُ هذت ،هیبى هذت ٍثلٌذ هذت) “ اًدوي” ٍ اسائِ آى ثِ ّیأت هذيشُ خْت ثشسسی ٍ تػَيت؛
 -2 -38تْیِ ٍ تذٍيي پیص ًَيس ثَدخِ” اًدوي” ٍ اسائِ آى ثِ ّیبت هذيشُ؛
 -3-38تْیِ سبختبس سبصهبًی هٌبست ثشاي اًدبم اهَس ثشًبهِ سيضي ٍ اخشايی “ اًدوي” ٍ اسائِ آى ثِ ّیبت هذيشُ خْت ثشسسی ٍ تػَيت؛
 -4-38دثیش ثبيستی دفبتش ،اسٌبد ،غَستْبي هبلیٍ ،غَلی ّب ٍپشداختْبي “ اًدوي” سا وٌتشل ًوَدُ ٍ ثش فشايٌذ ثجت ،ضجظً ،گْذاسي ٍ حفبظت
اسٌبد ًظبست ًوبيذ ٍ ثب دسخَاست ثبصسس هجٌی ثش ثشسسی دفبتش ٍ اسٌبد هبلی “ اًدوي” ،دس هحل دثیشخبًِ اسٌبد هزوَس سا دس اختیبس ثبصسس لشاس

دّذ.

 -5-38تؼییي وبسگشٍّْبي تخػػی دس ساستبي پیطجشد اّذاف لبًًَی “ اًدوي”؛
 -6-38اًتخبة دثیشاى وویسیًَْبي تخػػی ٍتْیِ ٍتذٍيي ضشح ٍظبيف آًْب ٍ پیطٌْبد ثِ ّیأت هذيشُ خْت ثشسسی ٍ تػَيت؛
 -7-38اسائِ گضاسش ػولىشد “ اًدوي” ثِ ّیبت هذيشُ؛
 -8-38اسائِ گضاسضْبي سبالًِ ػولىشد ٍ هبلی ّیأت هذيشُ وِ ثِ تأيیذ ثبصسس سسیذُ است ثِ اػضبي اًدوي.

هادُ  -39بازرس:
 -1-39يىٌفش ثبصسس اغلی ٍ يه ًفش ثبصسس ػلی الجذل اص داخل يب خبسج اص اػضبء تَسظ هدوغ ػوَهی ػبدي ثشاي هذت يىسبل اًتخبة هی
ضَد ٍ اًتخبة هدذد آًْب ثشاي دٍسُ ّبي ثؼذي ثالهبًغ است .افشادي وِ ًبهضد پست ثبصسس “ اًدوي” هی ضًَذ ثبيذ تدشثِ ٍ آضٌبيی وبفی ثب
ٍظبئف ٍ هسئَلیتْبي ثبصسس سا داضتِ ثبضٌذ.
 -2-39دسغَست فَت ،استؼفبء يب سلت ضشايظ هٌذسج دس هبدُ  25اسبسٌبهِ اص ثبصسس اغلیٍ ،ظیفِ اٍ سا ثبصسس ػلی الجذل اًدبم خَاّذ داد.
هادُ ٍ -41ظایف بازرس:
ً -1-40ظبست ثش ولیِ الذاهبت ٍ ػولیبت ّیأت هذيشُ دس حذٍد همشسات ايي اسبسٌبهِ ٍ تغجیك آى ثب هفبد اسبسٌبهِ ،هػَثبت هدبهغ ػوَهی ٍ
لَاًیي خبسي وطَس اص ٍظبيف ثبصسس هی ثبضذ ٍ دس غَست هطبّذُ تخلف اص عشيك دثیشخبًِ هشاتت سا ثِ ّیأت هذيشُ اعالع ٍ سفغ آًشا
دسخَاست هی ًوبيذ.
 -2-40ثبصسس تشاصًبهِ ٍ گضاسضْبي تْیِ ضذُ تَسظ ّیأت هذيشُ ثشاي تسلین ثِ هدوغ ػوَهی سبالًِ ٍ ّوچٌیي دس غَست لضٍم ولیِ اسٌبد ٍ
اٍساق هبلی “ اًدوي” سا هَسد ثشسسی لشاس هی دّذ ٍ هَظف است ًظش خَد سا ثػَست هىتَة دس اختیبس هدوغ ػوَهی ثگزاسد.
 -3-40ثبصسس حذالل دُ سٍص لجل اص تطىیل هدوغ ػوَهی ػبدي گضاسش هىتَة خَد سا خْت اعالع اػضبء تْیِ ٍ ثِ دثیش خبًِ اسائِ خَاّذ
ًوَد.
 -4-40ثبصسس هَظف است يه ًسخِ اص گضاسضْبي خَد سا ثِ دثیشخبًِ “ اًدوي” تحَيل دّذ.

فصل پٌجن – هٌابع هالی
هادُ  -41هٌابع هالی اًجوي عبارتٌد از :
ٍ – 1 -41سٍديِ ػضَيت ،
 – 2 – 41حك ػضَيت سبالًِ ؛

ّ - 3 – 41ذايب ،ػغبيبٍ ،لف ،لجَل ٍغیت ٍ ووىْبي ًمذي ٍ غیشًمذي اػضبء يب اضخبظ ثبلثٍ ،صاستخبًِ ّب ،سبصهبًْب ٍ هؤسسبت دٍلتی ٍ
ًْبدّب ٍ سبصهبًْبي ػوَهی؛
ٍ – 4 – 41خَُ حبغل اص اسائِ خذهبت ثِ اػضب ؛
هادُ  - 42داٍعلجیي ػضَيت دس” اًدوي” ثبيذ هجلغ ٍسٍديِ ساثِ حسبة " اًدوي” ٍاسيض ٍ لجض سسیذ آى سا ثِ دثیشخبًِ تسلین ًوبيٌذ.
هادُ ّ - 43شػضَ ػالٍُ ثش ٍسٍديِ ،ثبيذ سبلیبًِ هجلغ حك ػضَيت تؼییي ضذُ سا ثِ حسبة “ اًدوي” ٍاسيض ٍ لجض سسیذ آى سا ًیض تحَيل
دثیشخبًِ ًوبيذ.
هادُ  - 44هجلغ ٍسٍديِ ٍ هجلغ ػ ضَيت سبلیبًِ ثب پیطٌْبد ّیأت هذيشُ ٍ تَسظ هدوغ ػوَهی ػبدي تؼییي خَاّذ ضذ .دس ضوي هدوغ
ػوَهی هی تَاًذ اختیبس خَد دس ايي صهیٌِ سا ثِ غَست سبالًِ ثِ ّیأت هذيشُ تفَيض وٌذ.
هادُ  “ - 45اًدوي” هی تَاًذ اص ّذايب ،ػغبيبٍ ،لف ،لجَل ٍغیت ٍ ووىْبي ًمذي ٍ غیشًمذي اػضبء يب اضخبظ ثبلثٍ ،صاستخبًِ ّب،
سبصهبًْب ٍ هَسسبت دٍلتی ٍ ًْبدّب ٍ سبصهبًْبي ػوَهی ثشخَسداس گشدد ٍ چٌبًچِ ضشٍست التضبء ًوبيذ ثب تػَيت ّیأت هذيشُ حك تحػیل
اػتجبس ٍ اخز ٍام اص ثبًىْبي ٍ هؤسسبت اػتجبسي يب اص ضشوتْب ٍ اضخبظ ػضَ سا داسد.
هادُ ّ - 46یأت هذيشُ هی تَاًذ ثب اسائِ خذهبت ثِ اػضبء ٍ غیشاػضبء ،ثشگضاسي ًوبيطگبّْب ٍ سویٌبسّبي تخػػی ،تطىیل وبسگبّْبي
آهَصضی،

اًتطبس

وتت

ٍ

ًطشيبت

ٍ

ًظبيش

آى

ٍ

اػضام

ّیبت

ّبي

تدبسي

ٍ

ثبصاسيبثی

ٍ

غیشُ

ّضيٌِ ّبي “ اًدوي” سا تأهیي وٌذ.

فصل ششن– اًحالل ٍ تصفیِ
هادُ  “ -47اًدوي” ثوَخت تػوین هدوغ ػوَهی فَق الؼبدُ هٌحل هی ضَد.
هادُ  -48چٌبًچِ اًحالل “ اًدوي” اص سَي هدوغ ػوَهی فَق الؼبدُ ثبضذ هدوغ هضثَس ّیأت تػفیِ اي سا هتطىل اص سِ ًفش اص ًوبيٌذگبى
تطىل ّبي ػضَ اًتخبة هی وٌذ .اًتخبة اػضبء ّیأت هذيشُ “اًدوي” لجل اص اًحالل ،دس همبم اػضبء ّیأت تػفیِ ثالهبًغ است.
هادُ  -49پس اصاػالم اًحالل “ اًدوي” ٍ تؼییي اػضبء ّیأت تػفیِ ،هذيشاى سبثك “ اًدوي” هىلفٌذ توبهی اٍساق ،اسٌبد ،دفبتش ،اهَال ٍ
اثبثیِ “اًدوي” سا ثب تٌظین غَستدلسِ تحَيل ّیأت تػفیِ ًوبيٌذ.
هادُ ّ -51یأت تػفیِ ثب ًظبست ًوبيٌذُ اتبق ايشاى ٍضؼیت ثذّی ّب ٍ داسائیْب سا سٍضي هی وٌذ ٍ پس اص تسَيِ ،ولیِ اهَال هٌمَل ٍ
غیشهٌمَل ثبلیوبًذُ ثِ اتبق ايشاى ٍاگزاس خَاّذ ضذ.
هادُ ٍ -51ظبئف ٍ تىبلیف ٍ اختیبسات ّیأت تػفیِ دس ساثغِ ثب اهَال هَخَد ،هغبلجبت ٍ ديَى “ اًدوي” ٍ ثغَس ولی اهش تػفیِ عجك
همشسات اليحِ اغالح لسوتی اص لبًَى تدبست هػَة  ٍ 1347/12/24هفبد اسبسٌبهِ خَاّذ ثَد.

فصل ّفتن – هَارد هتفرقِ
هادُ  “- 52اًدوي” ثوٌظَس پیطجشد اّذاف ٍ ايفبي ٍظبيف خَد هی تَاًذ ثِ تؼذاد هَسد ًیبص وویسیَى ّبي تخػػی دائن يب هَلت اص ثیي
هذيشاى ٍ اػضبء “اًدوي” ٍ يب خبسج اص آًْب تطىیل دّذٍ .ظبيف ٍ ًَع فؼبلیت ّش وویسیَى ،تؼذاد اػضبء آى ٍ عشص اًتخبة آًبى ،چگًَگی
فؼبلیت ٍ اداسُ ٍ ًیض ًحَُ اًحالل آى ثشاسبس آيیي ًبهِ ّب ٍ همشساتی خَاّذ ثَد وِ تَسظ ّیأت هذيشُ تْیِ ٍ تػَيت خَاّذ ضذ.
هادُ  “ -53اًدوي” هی تَاًذ ثِ تؼذاد هَسد ًیبص اص هطبٍسيي ثبصسگبًی ،گوشوی ،ثبًىی ،اسصي ،ثیوِ ،ثبصسسی ،حول ٍ ًمل ٍ تشاًضيت،
حمَلیً ،وبيطگبّی ،اًفَسهبتیه ،التػبدي ٍ  ، ...خبسج اص اػضبي “اًدوي” ،خْت ثْجَد ٍ پیطجشد اهَس خَد ثْشُ گیشي ًوبيذ.
هادُ  -54حکویت :
“ اًدوي” هی تَاًذ دساهَس تخػػی خَد الذام ثِ اهش حىویت ( داٍسي ) ًوبيذ  ،دس ايي غَست ّیأت هذيشُ

هی تَاًذ اص

خذهبت هشوض داٍسي اتبق ثبصسگبًی ،غٌبيغ ٍ هؼبدى ايشاى استفبدُ وٌذ.
هادُ  -55دس غَستی وِ اسبسٌبهِ ًیبص ثِ تفسیش داضتِ ثبضذ ،ايي اهش تَسظ اتبق ايشاى غَست هی پزيشد ٍ ًظش اتبق دس ايي خػَظ لغؼی
ٍ الصم االتجبع خَاّذ ثَد.

هادُ  - 56در هَاردی کِ در ایي اسبسٌبهِ هسکَت هبًدُ است بِ لبًَى تجبرت استٌبد هی شَد .
هادُ  -57ايي اسبسٌبهِ دس(  ) 7فػل ٍ(  ) 57هبدُ ٍ (  ) 10تجػشُ دس تبسيخ  ..........................ثِ تػَيت هدوغ ػوَهی هؤسسیي " اوجمه
ياردکىىدگان بروج " سسیذُ است.

