دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شركتهاي ثبت شده نسد سازمان
مصوة  6031/30/30هیئت مدیره سبزمبن بورس و اوراق بهبدار

زض اخطاْ ثىسَبْ  11ي  18مبزِ  7ي مبزِ  45هبوًن ثبظاض ايضام ثُبزاض خمًُضْ اسالممٓ أالطانم مػالًة مشضمالبٌ
 1384مدلس ضًضاْ اسممٓم أه زستًضالؼمل زض  3كػلم  28مبزٌ (ثب لحبػ مًاز مٌطض) ي  14تجػطٌ زض تبضٔد
 1386/05/03ي اغمحٍٕ َبْ مًضخ 1386/04/06م  1389/06/27ي  1396/04/28ي  1396/09/14ثٍ تػالًٔت
َٕئت مسٔطِ سبظمبن ثًضس ي ايضام ثُبزاض ضسٕس.


فصل يك  -تعاريف و اصطالحات :
o

ماده : 1
اغغمحبت ي ياغٌَبٔٓ ًٍ زض مبزِ  1هبوًن ثبظاض ايضام ثُبزاض خمًُضْ اسالممٓ أالطانم مػالًة
مشضمبٌ  1384مدلس ضًضاْ اسممٓ تؼطٔق ضسٌاوسم ثالٍ َمالبن ملالبَٕر زض أاله زسالتًضالؼمل
ثًٍبض ضكتٍاوس .ياغٌَبْ زٔگط زاضاْ مؼبوٓ ظٔط مٓثبضىس:


بنذ : 1
وبضط پصٔطكتٍ ضسٌ زض ثًضس :وبضطْ ًٍ ايضام ثُبزاض من وعز ضطًت ثًضس ايضام ثُالبزاض
تُطان پصٔطكتٍ ضسٌ ثبضس.



بنذ  1مكرر :
وبضط پصٔطكتٍ ضسٌ زض كطاثًضس :وبضطْ ًٍ ايضام ثُبزاض من وعز ضطًت كطاثالًضس أالطان
پصٔطكتٍ ضسٌ ثبضس .



بنذ : 2
وبضط ؿٕط ثًضسٓ ي ؿٕطكطاثًضسٓ :وبضطْ ًٍ ايضام ثُبزاض من وعز سبظمبن ثجت ضسٌ يلٓ
زض ثًضس ايضام ثُبزاض تُطان ٔب كطاثًضس أطان پصٔطكتٍ وطسٌ است.



بنذ : 3
حصف ضس.



بنذ : 4
اكطبء :اوتطبض ػمًمٓ ي ثٍمًهغ اعمػبت مغبثن ضًاثظ أه زستًضالؼمل مٓثبضس.



بنذ : 5
اكطبْ كًضْ :اكطبْ اعمػبت ثٍ محض مگبَٓ وبضطم ثب ضػبٔت ضطأظ أه زستًضالؼمل
است.



بنذ : 6
اعمػبت ثباَمٕت :اعمػبتٓ زضثبضِ ضئسازَب ي تػمٕمبت مطثًط ثٍ وبضط ًٍ ثالط هٕمالت
ايضام ثُبزاض وبضط ي ٔب تػمٕر سطمبٍٔگصاضان ثطاْ مؼبملٍ ايضام ثُبزاض تأثٕط زاضتٍ ثبضس.



بنذ  6مكرر :
حصف ضس.



بنذ : 7
ضبٔؼٍ :اذجبضْ حبًٓ اظ يخًز اعمػبت مُمٓ است ًٍ ثغًض ؿٕطضسمٓ مىتطط ضسٌ ي
تًسظ وبضط تبئٕس ٔب تٌصٔت وطسٌ است ي احتمبل مٓضيز ثط هٕمالت ايضام ثُالبزاض وبضالط
تأثٕط ثباَمٕت زاضتٍ ثبضس.



بنذ : 8
حصف ضس.



بنذ : 9
ًىتطل :تًاوبٔٓ ضاَجطْ سٕبستَبْ مبلٓ ي ػملٕبتٓ ٔي ياحس تدبضْ ثٍ مىظًض ًست
مىبكغ اظ كؼبلٕتَبْ من.



بنذ : 11
كؼبلٕت وبمتؼبضف ثبظاض :ثٍ َطگًوٍ وًسبن وبمتؼبضف زض هٕمت ٔالب حدالر زازيسالتس ايضام
ثُبزاض وبضط اعمم مٓضًز.



بنذ : 11
گعاضش تلسٕطْ مسٔطٔت :گعاضضٓ اظ غًضتَبْ مبلٓ ي زٔگالط زازٌَالبْ ممالبضْ وبضالط
است ًٍ ثٍ ثبيض مسٔطٔت ضطًت ثٍ كُر ي زضى ثٕطتط سالُبمساضان ضالطًت اظ يضالؼٕت
مبلٓ كؼلٓ ي مٔىسٌم تـٕٕطات زض يضؼٕت مبلٓ ي وتبٔح ػملٕالبت ضالطًت ًمالي ذًاَالس
ًطز .



فصل دو  -كليات :
o

ماده : 2
وبضط مًظق است اعمػبت مًضًع أه زستًضالؼمل ضا زض مُلت موطضم مغبثن كالط َالبْ تؼٕالٕه
ضسٌ ثطاْ ػمً اكطب ومبٔس .ترغٓ اظ أه مبزٌ مطمًل كػالل ضطالر هالبوًن ثالبظاض ايضام ثُالبزاض
ذًاَس ضس.

o

ماده  2مكرر :
اعمػبت اكطبء ضسٌ وجبٔس وبزضستم ذمف ياهغم گمطاٌ ًىىسٌم ثٓاسبسم اؿطامممٕع ي وبهع ثًزٌ
ي زضذػًظ يضؼٕت مًخًز وبضالطم تػالًٔط اضالتجبَٓ زض شَاله سالطمبٍٔگالصاضان أدالبز ومبٔالس.
َمچىٕه وبضطان ومٓتًاوىس اظ اكطبْ اعمػبت ثب اَمٕت ثٍمىظًض تجلٕؾ ٔب ثبظاضٔبثٓ كؼبلٕتَالبْ
تدبضْ ذًز ثُطٌ خًٔىس .

o

ماده  2مكرر : 1
اضائّ اعمػبت وبزضستم ذمف ياهغم اؿطامممٕالعم ثالٓ اسالبسم والبهع ي گمالطاًٌىىالسٌ زض اكطالبْ
اعمػبت ترلق ثًزٌ ي مسئًلٕت تٍُٕ ي اوتطبض أىگًوٍ اعمػبت ثالط ػُالسٌ مالسٔطػبمل ي َٕئالت
مسٔطٌ وبضط است .ترغٓ اظ أه مبزٌ مطمًل كػل ضطر هبوًن ثبظاض ايضام ثُبزاض وٕع ذًاَس ضس .

o

ماده  2مكرر : 2
وبضط ملع است پٕص اظ َطگًوٍ اعمعضسبوٓ ػمًمٓ اعمػبت ثب اَمٕت اظ عطم مرتلق اػالر اظ
مػبحجٍَبْ ذجطْم اوتطبض ثط ضيْ يةسبٔتَبْ مطتجظ ثب وبضطم استلبزٌ اظ كضالبْ مدالبظْ ٔالب
َطگًوٍ ضسبوّ زٔگطم وسجت ثٍ اوتطبض اعمػبت مغبثن ضًاثظ أه زستًضالؼمل اظ عطٔالن سالبمبوّ
ضسمٓ اكطبْ اعمػبت ضطًتُبْ ثجت ضسٌ وعز سبظمبن اهسا ومبٔس .


تبصره :
اعمػبت ثب اَمٕت هجل اظ اوتطبض ضسمٓ محطمبوٍ تلوٓ ضسٌ ي مسالئًلٕت خلالًگٕطْ اظ
اكطبْ ؿٕط ضسمٓ أه وًع اعمػبتم ثط ػُسٌ زاضوسگبن اعمػبت وُبوٓ مًضالًع تجػالطٌ
1مبزٌ  46هبوًن ثبظاض ايضام ثُبزاض است .ترغٓ اظ أه مبزٌ مطمًل مبزٌ  46هبوًن ثبظاض
ايضام ثُبزاض مٓ ثبضس .

o

ماده  2مكرر : 3
وبضط مسئًلٕت ضلبف سبظْ زض مًضز ضبٔؼبت ضا ثطػُسٌ زاضز .زض غًضت اوتطبض ضبٔؼٍم ذجالط ٔالب
گعاضضٓ ًٍ اظ عطٔن سبمبوٍ ضسمٓ اكطبْ اعمػبت ضطًتُبْ ثجت ضسٌ وعز سبظمبن ثالٍ اعالمع
ػمً وطسٕسٌم مسٔطان وبضط مٌللىس ثٍ مىظًض خلًگٕطْ اظ أدبز ثستطْ ثطاْ سالًء اسالتلبزٌ اظ
اعمػبت وُبوٓم ثمكبغلٍ پس اظ اعمع ٔب ثىب ثٍ زضذًاست ثًضس مطثًعالٍ ٔالب سالبظمبنم ثالب اضائالّ
گعاضش ضلبف سبظْم اعمػبت ي تًضٕحبت ًبكٓ زض ذػًظ ضبٔؼٍ ٔالب گالعاضش معثالًض ضا اكطالب
ومبٔىس .


تبصره :
زض غًضت ػس اضائّ گعاضش ضلبفسبظْ تًسظ وبضطم سبظمبن ػس پبسالرگًٔٓ ضا اكطالب
مٓ ًىس .

o

ماده : 3
سٕستر َبْ مبلٓ ي ًىتطل زاذلٓ وبضط ي َمچىٕه ملبز ي وحًِ تىظٕر گعاضشَبْ مًضًع أه
زستًضالؼملم ثبٔس مغبثن موطضات ثبضس.

o

ماده : 4
مًاضزم ضطيضتَب ي ضيش َبْ اكطبء ًٍ زض أه زستًضالؼمل تإًٔس ضسٌ استم حساهل العامبت زض
ظمٕىّ اكطبء اعمػبت مٓثبضس .تؼٕٕه ي تطرٕع سبٔط اعمػبتٓ ًٍ مُالر اسالت ي ثبٔالس اكطالبْ
كًضْ ضًزم ثط ػُسِ وبضط است.

o

ماده : 5
اعمػبت اكطب ضسٌ اظ سًْ وبضط ثبٔس هبثل اتٌبم ثٍ مًهغم ي ثٍ زيض اظ خبوجساضْ ثبضالس .اعمػالبت
زاضاْ تأثٕط مىلٓ ثبٔس ثٍ َمبن سطػت ي زهتٓ ًٍ اعمػبت زاضاْ تأثٕط مثجت مىتطط مٓضالًزم
اكطب ضًوس .اعمػبت مُر ثبٔس غطٔحم زهٕنم هبثل كُر ي ًبكٓ ثبضىس ي تالب حالس امٌالبن ثػالًضت
ًمّٓ اضائٍ ضًوس .مسئًلٕت اوتطبض اعمػبت ثط ػُسٌ مسٔطان (َٕئت مالسٔطٌ ي مالسٔطػبمل) وبضالط
است ي ترغٓ اظ أه مبزٌ مطمًل كػل ضطر هبوًن ثبظاض ايضام ثُبزاض ذًاَس ضس.

o

ماده : 6
حصف ضس.



فصل سه  -موارد افشاء :
o

بخش يك  -گزارشها و صورتهاي مالي ساالنه و مياندورهاي :


ماده : 7
وبضط پصٔطكتٍ ضسٌ زض ثًضس مٌلق است گعاضشَب ي غًضتَالبْ مالبلٓ ظٔالط ضا مغالبثن
استبوساضزَبْ ملٓ ي ٔب كط َبٔٓ ًٍ تًسظ سبظمبن اضائٍ مٓضًزم ظطف مُلتَبْ موطض
تٍُٕ ي اكطب ومبٔس:



بنذ : 1
غًضت َبْ مبلٓ ي گعاضش تلسٕطْ مسٔطٔت سبالوّ حسبثطسالٓ ضالسِ ضالطًت
اغلٓ ي تللٕوٓ گطيٌم حساهل  10ضيظ هجل اظ ثطگعاضْ مدمغ ػمًمٓ ػالبزْ ي
حساًثط  4مبٌ پس اظ پبٔبن سبل مبلٓ.



بنذ : 2
گعاضش َٕئتمسٔطٌ ثٍ مدبمغ ي اظُبضوظط حسبثطس زض مالًضز منم حالساهل 10
ضيظ هجل اظ ثطگعاضْ مدمغ ػمًمٓ.



بنذ : 3
اعمػبتم غًضتَبْ مبلٓ ي گعاضش تلسٕطْ مسٔطٔت مٕالبنزيضٌاْ 3م  6ي 9
مبَّ حسبثطسٓ وطسٌم حساًثط  30ضيظ پس اظ پبٔبن موبعغ سٍ مبٍَ.



بنذ : 4
غًضتَبْ مبلٓ ي گعاضش تلسٕطْ مسٔطٔت مٕبنزيضٌاْ  6مبَالّ حسبثطسالٓ
ضسٌ حساًثط  60ضيظ ثؼس اظ پبٔبن زيضِ  6مبٍَ ي زض مًضز ضطًتَبٔٓ ًٍ ملع
ثٍ تُّٕ غًضتَبْ مبلٓ تللٕوٓ َستىسم حساًثط  75ضيظ پس اظ پبٔبن زيضِ 6
مبٍَ .



بنذ : 5
غًضتَبْ مبلٓ ي گعاضش تلسٕطْ مسٔطٔت سبالوّ حسبثطسٓ وطالسٌ حالساًثط
 60ضيظ پس اظ پبٔبن سبل مبلٓ ي زض مالًضز ضالطًتَالبٔٓ ًالٍ ملالع ثالٍ تُٕالٍ
غًضتَبْ مبلٓ تللٕوٓ َستىس حساًثط  90ضيظ پس اظ پبٔبن سبل مبلٓ.



بنذ :6
حصف ضس.



بنذ  6مكرر :
اعمػبت يضؼٕت ػملٕبت مبَبوٍم حساًثط  5ضيظ ًبضْ ثؼس اظ پبٔبن َط مبٌ.



تبصره :
مُلت وبضطاوٓ ًٍ ضىبسبٔٓ زضممس تًسظ من َب وٕبظمىس تإٔٔالس مطالتطٔبن مالٓ
ثبضسم ثٍ زضذًاست وبضط ي زض غًضت تإٔٔس سبظمبنم تالب سالوق  10ضيظ ًالبضْ
هبثل اكعأص ذًاَس ثًز .



بنذ : 7
حصف ضس.



بنذ : 8
حصف ضس.



بنذ : 9
حصف ضس.



بنذ : 11
اعمػبت ي غًضتَبْ مبلٓ ضطًتَبْ تحت ًىتطل:
 -10-1غًضتَبْ مبلٓ سبالوّ حسبثطسٓ ضسِ ضالطًتَالبْ تحالت ًىتالطلم
حساهل  10ضيظ هجل اظ ثطگعاضْ مدمغ ػمًمٓ ػبزْ سالبالوّ ضالطًت اغاللٓ ي
حساًثط  4مبٌ پس اظ پبٔبن سبل مبلٓ ضطًت َبْ مصًًض.
 -10-2غًضتَبْ مبلٓ مٕبنزيضٌاْ  6مبَالّ حسبثطسالٓ ضالسِ ضالطًتَالبْ
تحت ًىتطلم مغبثن مُلتَبْ موطض زض ثىس  4أه مبزٌ.

 -10-3اعمػبت پطتلًْ سطمبٍٔگصاضَْبْ ضالطًتَالبْ تحالت ًىتطلالٓ ًالٍ
كؼبلٕت اغلٓ موُب سطمبٍٔگصاضْ زض ايضام ثُبزاض مٓثبضسم زض موبعغ 3م 6م  9ي
 12مبٍَم حساًثط  5ضيظ ًبضْ پس اظ پبٔبن زيضِ سٍ مبٍَ.


تبصره : 1
وبضطان ؿٕطثًضسٓ ي ؿٕطكطاثًضسٓ كوظ مًظق ثٍ تٍُٕ ي اكطبْ اعمػبت مًضز
وظط زض ثىسَبْ  1تالب  5أاله مالبزٌ ثالٍ اسالتثىبْ گالعاضش تلسالٕطْ مالسٔطٔت
مٓثبضىس .



تبصره : 2
وبضطان پصٔطكتٍ ضسٌ زض كطاثًضس مًظق ثٍ اكطبْ اعمػبت مىسضج زض ثىسَبْ
1الٓ  6مٌطضم  10-1ي ( 10-3غطكبً زض موغغ  6مبَالٍ) مالٓثبضالىس ي اكطالبْ
اعمػبت مىسضج زض سبٔط ثىسَبْ أه مبزٌ تًسظ موُب اذتٕبضْ است .



تبصره : 3



حصف ضس.


تبصره : 4



حصف ضس.


تبصره : 5
زض غًضتٌٍٕ گعاضشَب ي غًضتَبْ مبلٓ سبالوٍ ي مٕالبنزيضٌاْ مًضالًع أاله
مبزٌ هجل اظ مُلت موطض زض أه مبزٌ تٍُٕ ضسٌ ثبضىسم ثبٔس كالًضاً تًسالظ وبضالط
اكطب گطزز.



تبصره : 6
مؤسسالالبت حسبثطسالالٓ مؼتمالالس سالالبظمبن مًظلىالالس پالالس اظ اضائالالٍ گالالعاضشَالالب ي
غًضتَبْ مبلٓ تًسظ وبضط ي ثب لحبػ مُلتَبْ موطض زض أاله زسالتًضالؼمل
وسجت ثٍ اضائٍ اظُبضوظط ي غسيض گعاضش اهسا ومبٔىس .



تبصره : 7
زض ذػًظ گعاضش َب ي غًضت َبْ مبلٓ ًٍ وٕبظ ثالٍ تإٔٔالس حسالبثطس زاضزم
وبضط مٌلق است اظُالبضوظط حسالبثطس ضا زض ذػالًظ من اعمػالبت ثالب لحالبػ
مُلت َبْ تؼٕٕه ضسٌ زض أه زستًضالؼمل اذص ومبٔس .



تبصره : 8
گعاضش تلسٕطْ مسٔطٔت ثبٔس مغبثن ثب ضًاثغٓ ًٍ زض َمٕه ذػًظ تًسظ
سبظمبن اثمؽ مٓ گطززم تٍُٕ ضًز .

o

بخش دو  -مجامع عمومي :


ماده : 8
وبضط مًظق است ظمبنم تبضٔدم محل تطالٌٕل ي زسالتًض خلسالّ مدالبمغ ػمالًمٓ ضا زض
ضيظوبمٍ (َبْ) ًثٕطاالوتطالبض ذالًز زضج ي مطاتالت ضا حالساهل  10ضيظ هجالل اظ ثطگالعاضْ
مدمغ اكطب ومبٔس .زستًض خلسٍ مدبمغ ػمًمٓ ثبٔس غطٔح ي ياضح ثبضس .شًالط تمالبمٓ
مًضًػبت اػر اظ خعئٓ ي مُر (اظ هجٕل اوتربة اػضبْ َٕئت مالسٔطٌ) اغاللٓ ٔالب ػلالٓ
الجسل)م ضسٕسگٓ ثٍ غًضت َبْ مبلٓ ي تػًٔت موُبم اوترالبة حسالبثطس ي ٔالب ثالبظضس
هبوًوٓم توسٕر سًز ي اوسيذتٍَب ي تمبمٓ مًضًػبتٓ ًٍ زض غمحٕت مدمغ كًم الؼبزٌ
است اظ خملٍ تـٕٕط مًضًع كؼبلٕت ي تـٕٕط سطمبٍٔ) زض زستًض خلسالٍ مدمالغ العامالٓ
مٕجبضس .



ماده : 9
وبضط مًظق است ػميٌ ثط اكطبْ كًضْ تػمٕمبت مدبمغ ػمًمٓ ذًزم حساًثط ظالطف
مست ٔي َلتٍ پس اظ ثطگعاضْ مدبمغ ػمالًمٓم متىالٓ اظ غالًضتخلسالّ مالًضز تإٔٔالس
َٕئتضئٕسّ مدمغ ضا اكطب ومبٔس.



تبصره :
وبضالط مٌلالق اسالت تـٕٕالط زض تطًٕالالت اػضالبء َٕئالتمالسٔطٌم تؼٕالٕه ي تـٕٕالالط
ومبٔىسگبن اضربظ حوًهٓ ي تـٕٕط مالسٔطػبمل ضا ثمكبغاللٍ پالس اظ ثطگالعاضْ
خلسٍ َٕبت مسٔطٌ اكطب ومبٔس .



ماده : 11
وبضط مًظق است غًضتدلسٍ مدبمغ ػمًمٓ ضا حالساًثط ظالطف مالست  10ضيظ پالس اظ
تبضٔد تطٌٕل مدمغ ثٍ مطخغ ثجت ضطًتَب اضائٍ ي وسالرٍاْ اظ من ضا حالساًثط ظالطف
ٔي َلتٍ پس اظ اثمؽ ثجتم اكطب ومبٔس.



ماده : 11
زض غًضتٓ ًٍ اكعأص سطمبٍٔ زض اذتٕبض َٕئت مالسٔطٌ ثالًزٌ ي زسالتًض خلسالّ َٕئالت
مسٔطٌ تػًٔت اخطاْ اكعأص سطمبٍٔ ثبضسم وبضط مًظق اسالت حالساهل  10ضيظ هجالل اظ
تبضٔد ثطگعاضْ خلسّ َٕئت مسٔطٌم مطاتت ضا اكطب ي ػميٌ ثط اكطبْ كالًضْ تػالمٕمبت
اتربش ضسٌم حساًثط ظطف  3ضيظ ًالبضْ پالس اظ ثطگالعاضْ خلسالّ َٕئالتمالسٔطٌم مالته
غًضتخلسّ مًضز تبٕٔس اػضبْ َٕئت مسٔطٌ ضا اكطب ومبٔس.



ماده : 12
وبضط مًظق است خسيل ظمبوجىسْ پطزاذت سًز ووسْ پٕطىُبزْ تًسظ َٕئت مسٔطٌ
ضا حساهل  10ضيظ هجل اظ ثطگعاضْ مدمغ ػمًمٓ ػالبزْ اكطالب ومبٔالس .زض غالًضتٓ ًالٍ
مدمغ ػمًمٓ ػبزْ سًز ووسْ ثٕطتطْ ضا وسجت ثٍ پٕطىُبز َٕئت مسٔطٌ تػًٔتم ٔب
ظمبوجىسْ پطزاذت سًز ووسْ پٕطىُبزْ ضا تـٕٕط زَسم خسيل ظمبوجىسْ پطزاذت سًز
ووسْ پٕطىُبزْ مٓثبٔست متىبست ثب من اغمح ي حساًثط ظالطف ٔالي َلتالٍ پالس اظ
تبضٔد مدمغ اكطب گطزز.



ماده  12مكرر :
وبضط مًظق است گعاضش ًىتطل َبْ زاذلٓ ضا حساهل  10ضيظ هجل اظ ثطگعاضْ مدمغ
ػمًمٓ ػبزْ اكطب ومبٔس .



تبصره :
وبضطان ؿٕط ثًضسٓ ي ؿٕط كطاثًضسٓ مًظق ثٍ تٍُٕ ي اكطبْ اعمػبت مًضالًع
أه مبزٌ ومٓثبضىس.

o

بخش سه  -اطالعات با اهميت :


ماده : 13
وبضط مًظق ثٍ اكطبْ كًضْ اعمػبت ثب اَمٕت مٓثبضس .ثطذالٓ اظ مػالبزٔن اعمػالبت
ثباَمٕت ثٍ ضطح گطيٌ َبْ ظٔط َستىس:
گطيٌ (الق)
-

-

تؼلٕن ٔب تًهق تمب ٔب ثرطٓ اظ كؼبلٕت ضطًت؛
ضطيع مدسز كؼبلٕت متًهق ٔب تؼلٕن ضسٌ؛
ثُطٌ ثطزاضْ اظ عطح َب ي پطيغٌ َبْ خسٔس؛
اػم اػسبض ٔب يضضٌستگٓ ضطًت؛
وتبٔح ثطگعاضْ مىبهػٍ ٔب معأسٌ؛
وتبٔح ضطًت زض مىبهػٍ ٔب معأسٌ؛
اوؼوبزم كسد ي ٔب تـٕٕطات اسبسٓ زض هطاضزازَبْ مُر؛
ًطق مىبثغ ي ٔب شذبٔط هبثل تًخٍ؛
َط وًع تطًٕتم تدعٍٔم ازؿب ي اًتسبة؛
وول ي اوتوبل زاضأَٓبْ ثبثت ضطًت؛
تحػٕل سُب ضطًت زٔگط زض َط ٔي اظ مًاضز شٔل:
 -1مجلؾ ذطٔس ثٕص اظ  5زضغس زاضأَٓبْ ضطًت زض غًضتَبْ مالبلٓ سالبل
هجل ثبضس؛
 -2وبضالط ثالٕص اظ  5زضغالس سالُب ضالطًت (ثًضسالٓ ٔالب كطاثًضسالٓ) زٔگالط ضا
ذطٔساضْ ومبٔس
ياگصاضْ سُب ضطًت زٔگط زض َط ٔي اظ مًاضز شٔل:
 -1مجلؾ ياگصاضْ ثٕص اظ  5زضغس زاضأَٓبْ ضالطًت زض غالًضتَالبْ مالبلٓ
سبل هجل ثبضس؛

-

 -2وبضط ثٕص اظ  5زضغس سُب ضطًت (ثًضسٓ ٔب كطاثًضسٓ) زٔگالط ضا ياگالصاض
ومبٔس.
تـٕٕطات ثباَمٕت زض ػملٌطز ضطًت َبْ تحت ًىتطل؛
تـٕٕط سُبمساض ػمسٌ؛
اػم يهًع حًازث ؿٕط متطهجٍ؛
تؼسٔمت سىًاتٓ؛
زضذًاست ذطيج اظ ضطًتَبْ پصٔطكتٍ ضسٌ زض ثًضس مطثًعٍ؛
ذطٔسم ياگصاضْم اذصم كسد ي تـٕٕطات مدًظ كؼبلٕتم امتٕبظ تدالبضْ ٔالب ػمئالر
تدبضْ؛
تأثٕطات ثب اَمٕت وبضٓ اظ تـٕٕطات اضظْ (هٕمت اضظ)؛
زضٔبكت ٔب پطزاذت ًميَبْ ووسْ ٔب ؿٕط ووسْ ثٕطالتط اظ  5زضغالس سالطمبٍٔ
ضطًت؛
پصٔطش ٔب اوتوبل ايضام زض ثبظاضَبْ ثٕه المللٓ؛
ثطگطت ثٕطتط اظ  5زضغس اظ محػًالت ضطًت ثط اسبس مجلؾ كطيش مذالطٔه
سبل مبلٓ؛
زضٔبكت مدًظ تـٕٕط ثٕطتط اظ  10زضغس زض هٕمت كطيش محػًالت ٔب ذطٔالس
مًاز ايلٍٕ؛
تـٕٕط زض ثطميضزَبْ حسبثساضْ؛

گطيٌ (ة)
-

ثطگعاضْ مىبهػٍ ٔب معأسٌ؛
ضطًت زض مىبهػٍ ٔب معأسٌ؛
اكطبْ مؼبممت مًضًع مبزٌ  129اغمحٍٕ هبوًن تدبضت ٔب مؼبممت ثب سالبٔط
اضربظ ياثستٍ؛
پصٔطش تؼُسات خسٔس ٔب اتمب تؼُسات هجلٓ؛
زػبيْ مُر مغطيحٍ لٍ ٔب ػلٍٕ ضطًت؛
تـٕٕطات زض تطًٕت تًلٕس ٔب كطيش محػًالت؛
تـٕٕط يضؼٕت مطتطٔبن ٔب ػطضًٍىىسگبن ػمسِ ضطًت؛
ثطوبمٍ اوتطبض ايضام ثسَٓ؛
پٕطىُبز پطزاذت سًز ٔب تـٕٕط سٕبست توسٕر سًز

-

تًثٕن ٔب كي ضَه زاضأَٓب؛
أدبز ٔب مىتلٓ ضسن ثسَٓ احتمبلٓ؛
تـٕٕط حسبثطس؛
تػمٕر َٕئت مسٔطٌ ثطاْ ثبظذطٔس سُر ٔب كطيش سُب ذعاوٍ؛
تًثٕنم مسسيز ًطزنم مظازسبظْ ٔب كي ضَه سُب وبضط متؼلالن ثالٍ سالُبمساض
ػمسٌ ًٍ ػضً َٕئت مسٔطٌ است؛
سبٔط مًاضز



تبصره :

-

َطگًوٍ تـٕٕط زض اعمػبت ثالباَمٕتٓ ًالٍ پالٕص اظ أاله زض مالًضز من اػممالٓ
غًضت گطكتٍ استم ثٍ ػىًان مػبزٔن اعمػبت ثباَمٕت زض وظط گطكتٍ ضسٌ ي
وبضط مًظق ثٍ اكطبْ كًضْ من مٓ ثبضس.


ماده : 14
حصف ضس.



ماده  14مكرر :
وبضط ملع است زض « گعاضش تلسٕطْ مسٔطٔت » م ثٍغًضت ٌٔپبضچٍ اثالطات احتمالبلٓ
وبضٓ اظ اعمػبت ثباَمٕت اكطب ضسٌم ػلل يهًعم ثطوبمٍَبْ مسٔطٔت ثطاْ ضكغ اثطات ٔالب
ثُطٌ گٕطْ اظ موُب ي زٔگط مًاضز مالطتجظ ضا ثطاسالبس ضاَىمالبْ تُٕالّ گالعاضش تلسالٕطْ
مسٔطٔتم اضائٍ ومبٔس .



ماده  14مكرر : 1
زض غًضت اكطبْ ؿٕط ضسالمٓ اعمػالبت وُالبوٓم وبضالط مًظالق اسالت أاله اعمػالبت ضا
ثمكبغلٍ اظ عطٔن سبمبوٍ ضسمٓ اكطبْ اعمػبت ضطًتُبْ ثجت ضسٌ وعز سبظمبن اكطالب
ومبٔس .مسئًلٕت اوتطبض اعمػبت وُبوٓ ثط ػُسٌ مسٔطان (َٕئالت مالسٔطٌ ي مالسٔطػبمل)
وبضط است ي ترغٓ اظ أه مبزٌ مطمًل كػل ضطر هبوًن ثبظاض ايضام ثُبزاض ذًاَس ضس .



ماده : 15
وبضط مٓتًاوس زض مًاضز ظٔطم اعمػبت مُر ضا ثب العا ثٍ ػس اكطبم ثب تأذٕط (پس اظ ضكالغ
محسيزٔتَبْ شٔل) اكطب ومبٔس:
الق ال اكطبْ كًضْ مًخت ظٔبن ٔب ػس الىلغ ثب اَمٕت ثطاْ وبضط ضًز.
ة ال وبضط زض حبل اودب مصاًطٌ ثًزٌ ي َىًظ ثط سط اغًل من تًاكن حبغل وطسٌ ثبضس.
ج ال اكطبْ كًضْ معأبْ هبثل تًخُٓ ثطاْ ضطًتَبْ ضهٕت كطاَر ًىس.
ز ال مًضًع مًضز اكطب پًٕستٍ زض حبل تـٕٕط ثبضس.


تبصره :
وبضط مٌلق است پس اظ ضكغ محسيزٔتَالبْ كالًم وسالجت ثالٍ اكطالبْ كالًضْ
اعمػبت اهسا ومًزٌ ي زالٔل استىبز ثٍ َط ٔالي اظ ثىالسَبْ أاله مالبزٌ ضا ثالٍ
َمطاٌ مستىسات الظ ثٍ سبظمبن اػم ومبٔس .



ماده : 16
زض غًضتٓ ًٍ تأذٕط زض اكطبْ اعمػبت مًضًع مالبزِ  15مىدالط ثالٍ اضالبػّ اعمػالبت
معثًض ٔب زازيستس متٌٓ ثٍ اعمػبت وُبوٓ ٔب كؼبلٕت وبمتؼبضف ثبظاض ضًزم وبضط مٌلق ثٍ
اكطبْ كًضْ من اعمػبت است.



ماده : 17
ثٍ مىظًض خلًگٕطْ اظ اوتطبض اعمػبت اكطبء وطالسٌ مًضالًع مالبزِ 16م وبضالط ملالع ثالٍ
ضػبٔت مًاضز ظٔط است:
الق -زستطسٓ ثٍ اعمػبت معثًض محسيز ثٍ مسٔطان ي ًبضًىبن شٔػالمح وبضالط ثبضالس ي
أه اعمػبت غطكبً زض ضاثغٍ ثب يظبٔق ي مسئًلٕت اضربظ زض اذتٕبض موُب هطاض گٕطز.
ة -زض غًضتٓ ًٍ الظ ثبضس اعمػبت معثالًض زض اذتٕالبض ًبضًىالبنم يًالمم حسالبثساضانم
حسبثطسبنم مطبيضان مبلٓ وبضط ٔب سبٔط اضربظ شٔػمح هطاض گٕالطزم وُالبوٓثالًزن أاله

اعمػبت ي ممىًػٕت استلبزِ ضرػٓ اظ من زض زازيستس متٌٓ ثٍ اعمػالبت وُالبوٓ ثالٍ
موُب تإًٔس ضًز.


تبصره :
اضربظ مصًًض زض أه مبزٌ خعء مػالبزٔن اضالربظ زاضوالسٌ اعمػالبت وُالبوٓ
مًضًع تجػطٌ ( )1مبزٌ ( )46هبوًن ثبظاض ايضام ثُالبزاض مػالًة مشضمالبٌ 1384
محسًة مٓضًوس.



ماده : 18
ًلٍٕ وبضطان مًضًع أه زستًضالؼمل مًظلىس سبٔط اعمػبت مًضز زضذًاست سالبظمبنم
ثًضس ٔب كطاثًضس ضا حست مًضز اضائٍ ٔب اكطب ومبٔىس.



ماده : 19
سبظمبنم ثًضس ي كطاثًضس مٓتًاوىس مٌبتجبت كٕمبثٕه ذًز ي وبضط ضا حست مًضز خُت
اعمعم ثٍ ػمً اػم ومبٔس.



ماده : 21
زض غًضت ػس ضػبٔت َط ٔي اظ مًاز أه زستًضالؼملم مًضًع مغبثن ثب كػالل ضطالر
هبوًن ثبظاض ايضام ثُبزاض خمًُضْ اسممٓ أطان ي موالطضات اوضالجبعٓ مطثًعالٍ پٕگٕالطْ
مٓگطزز.



ماده : 21
حصف ضس.

