
 

 

سید مرتضی نعیمی : مدرس  

 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد انزلی



 : ضخػیت حمَلی، اٍغبف ٍ آثبس آى
  اص ثٌبثشایي ٍ است تىلیف ٍ حك داسای وِ است هَخَدی ضخع حمَلی، اغكالح دس-

   .ثبضذ تىلیف ٍ حك غبحت تَاًذ هی ضخع فمف حمَلی لحبل
 ٍ قشف ایٌىِ ثشای ضخع ضبیستگی ٍ ٍغف اص است ػجبست حمَلی ًظش اص ضخػیت-

 چِ وِ وٌذ هی تؼییي لبًًَگزاس وِ داضت تَخِ ثبیذ .ثبضذ تىلیف ٍ حك غبحت
 .ّستٌذ ضخػیت داسای ٍ تىلیف ٍ حك غبحت هَخَداتی

 .حمَلی یب است قجیؼی یب ضخع -
 اًسبًی فشد اص است ػجبست ضَد هی ًبهیذُ ًیض حمیمی ضخع وِ قجیؼی ضخع -
 پبسُ یب ثَدُ هطتشن هٌبفغ داسای وِ افشاد اص ای دستِ اص است ػجبست حمَلی ضخع -

 هی حك قشف سا آًْب لبًَى ٍ اًذ ضذُ دادُ اختػبظ خبغی ّذف ثِ وِ اهَال اص ای
 تْشاى، داًطگبُ ضْشداسی، دٍلت، هبًٌذ :است لبئل هستملی ضخػیت آًْب ثشای ٍ ضٌبسذ
 .هَلَفبت ٍ اًدوٌْب ٍ تدبسی ّبی ضشوت



 :السبم ضخع حمَلی
  ضَسای هدلس ضْشداسیْب، دٍلت، لجیل اص :عمومی حقوق حقوقی اشخاص (الف

 هلی ضشوت ای، هٌكمِ آة سبصهبى وطَس، احَال ثجت سبصهبى تْشاى، داًطگبُ اسالهی،
 ًفت

 
 :خصوصی حقوق حقوقی اشخاص (ة
 تدبسی ّبی ضشوت.1
 تدبستی غیش هَسسبت .2

 هَلَفبت .3

 



 :حمَلی ضخع ٍخَد آغبص
  ٍ ایدبد هحؽ ثِ ثالدی ٍ دٍلتی تطىیالت ٍ هَسسبت » تدبست لبًَى 587 هبدُ هَخت ثِ-

 حمَق حمَلی اضخبظ ثٌبثشایي «.ضًَذ هی حمَلی ضخػیت داسای ثجت ثِ احتیبج ثذٍى
 خَد غالحیت حذٍد دس تَاًٌذ هی ٍ وٌٌذ هی پیذا حمَلی ضخػیت ایدبد، هحؽ ثِ ػوَهی
 ثِ ػوَهی حمَق حمَلی اضخبظ ثجت است هوىي هَاسد ثشخی دس .دٌّذ اًدبم حمَلی اػوبل
 ضشوت تبسیس لبًَى اخشای ًبهِ آییي هَخت ثِ هثال .ثبضذ الصم خبغی لبًَى هَخت

  تدبست لبًَى همشسات اسبس ثش ثبیذ اتَثَسشاًی سْبهی ضشوت 1334/11/14هػَة اتَثَسشاًی
 .ثشسذ ثجت ثِ

 
 آًْب ضخػیت ٍلی ضًَذ هی حمَلی ضخػیت ٍاخذ ایدبد حیي اص تدبسی ّبی ضشوت اغلت-

 .ثشسٌذ ثجت ثِ همشسات قجك وِ ضَد هی وبهل ٌّگبهی
 
 گًَِ ّیچ ثجت اص لجل تدبستی غیش هَسسبت ٍ تطىیالت تدبست، لبًَى 584 هبدُ هكبثك-

 .ًذاسًذ حمَلی ضخػیت
 
 .ضَد هی ایدبد ٍ تطىیل ثجت ثِ ًیبص ثذٍى هَلَفِ ػیي لجؽ تبسیخ اص ًیض هَلَفِ -
 



 :حمَلی ضخع ٍخَد پبیبى
 )خػَغی حمَق اضخبظ .پزیشد هی پبیبى حمیمی اضخبظ هبًٌذ ًیض  حمَلی اضخبظ حیبت

 الجتِ .دٌّذ هی دست اص سا خَد حمَلی ضخػیت ،تػفیِ ػول پبیبى ٍ اًحالل ثب ،(ٍلف ثدض
 .است اثش ثال ثبلث اضخبظ ثِ ًسجت ثبضذ، ًطذُ اػالى ٍ ًشسیذُ ثجت ثِ وِ هبدام ضشوت اًحالل

 
 

 :حمَلی ضخع هویضات
 وِ ضَد تىبلیفی ٍ حمَق ولیِ داسای تَاًذ هی حمَلی ضخع » تدبست لبًَى 588 هبدُ هكبثك
  آى داسای است هوىي اًسبى فمف ثبلكجیؼِ وِ ٍظبیفی ٍ حمَق هگش است لبئل افشاد ثشای لبًَى
 «...ثبضذ
 ًبم (الف
   البهتگبُ (ة
   تبثؼیت (ج
  اّلیت (د
 داسایی (ُ



 نام :الف
  دس ًیض ایشاى تدبست لبًَى .ثبضذ داضتِ ًبهی ثبیذ حمیمی ضخع هبًٌذ حمَلی ضخع-

 .ضًَذ تطىیل خبظ ًبهی تحت وِ است وشدُ همشس ضشوتْب ّوِ هَسد
 
 هی تدبست ػٌَاى ایي تحت ضشوت چَى ٍلی ًیست آى تدبستی اسن لضٍهب ضشوت اسن-

 .ّست ًیض اٍ تدبستی اسن ضشوت اسن هؼوَال وٌذ
 
  ٍصاست وِ هَاسدی دس خض سا تدبستی اسن ثجت لبًًَگزاس تدبست، لبًَى 576 هبدُ هكبثك-

 579 هبدُ ثِ تَخِ ثب ّوچٌیي .است وشدُ اػالم اختیبسی ثذاًذ الضاهی دادگستشی
 هحل ّوبى دس تَاًذ ًوی دیگشی ضخع ّیچ سا ضذُ ثجت تدبستی اسن تدبست، لبًَى

 .است اًتمبل ٍ ًمل لبثل اسن ایي .وٌذ اًتخبة
 
 



   اقامتگاه (ب
   :البهتگبُ تؼییي فَایذ - 
  تدبسی آصاد هٌبقك هبًٌذ خبظ ّبی هحل دس ضشوت تبسیس ثشای لبًَى است هوىي .1

 . ثبضذ وشدُ هؼیي هبلیبتی تسْیالت خولِ اص تسْیالتی
 .داسد سا وطَسی چِ تبثؼیت ضشوت وِ وٌذ هی هؼیي ضشوت البهتگبُ .2
 خَد الوت هحل دادگبُ ضشوت ٍسضىستگی حىن غذٍس ثشای غالحیتذاس دادگبُ .3

 .است ضشوت
 هشاخؼِ دادگبّی ثِ تَاًٌذ هی االغَل ػلی قلجىبساى ضشوت، ػلیِ دػَا البهِ ثشای .4

 .است ضذُ ٍالغ آى حَصُ دس ضشوت البهتگبُ وِ وٌٌذ
 
 البهتگبُ تدبست، لبًَى 590 ٍ هذًی لبًَى 1002 هَاد هكبثك ٍ ایشاى حمَق دس -

 .است ضخع اداسُ هشوض یب اداسی ػولیبت هشوض حمَلی ضخع
 



  تابعیت (ج
 :تبثؼیت تؼییي فبیذُ-
 وطَس لبًَى هَخت ثِ ضشوت اًحالل یب وبس قشص تطىیل، آیب وِ وٌذ هی هطخع ضشوت تبثؼیت تؼییي.1

 .خیش یب است ثَدُ غحیح ضشوت هتجَع
 ای پبسُ دس ّوچٌیي .وٌذ هی همشس وطَس یه اتجبع ثشای اهتیبصاتی داخلی لبًًَگزاس هَاسد، ثسیبسی دس .2

 .ضًَذ تلمی داخلی وِ است ّبیی ضشوت ػْذُ ثِ فمف ػَاسؼ ثشخی پشداخت هَاسد
 .ثبضٌذ ضذُ هؼبف ّب هبلیبت ثشخی پشداخت اص خبسخی ّبی ضشوت است هوىي هبلیبتی ًظش اص .3
 .ثبضذ آًْب تبثغ ضشوت آى وِ وٌٌذ هی دیپلوبتیه حوبیت اصضشوتی غَستی دس ّب دٍلت.4
 اخبصُ آًْب ثِ وِ ثبضٌذ داضتِ التػبدی فؼبلیت تَاًٌذ هی دسغَستی خبسخی ضشوتْبی وطَسّب اغلت دس .5

 .ضَد دادُ هخػَغی
 تشی ساحت سایف خبسخی، ضشوتْبی ثشای ضشوت، هحل وطَس اص خبسج ثِ اسص اًتمبل دس اسصی همشسات .6

 .است لبئل
 
 هولىت ایي دس آًْب البهتگبُ وِ داسًذ سا هولىتی تبثؼیت حمَلی اضخبظ تدبست، لبًَى 591 هبدُ هكبثك-

 اغلی هشوض ٍ تطىیل ایشاى دس وِ ضشوتی ّش ّب، ضشوت ثجت لبًَى 1 هبدُ ثش ثٌب ّوچٌیي .است ضذُ ٍالغ
 .است هحسَة ایشاًی ثبضذ ایشاى دس آى

 



 اهلیت (د
  اخشای ٍ ضذى داسا ثشای ضخع ضبیستگی ٍ تَاًبیی هؼٌبی ثِ حمَلی اغكالح دس اّلیت-

 .است  حك
 
 ًبهِ، ضشوت اسبسٌبهِ،)لشاسداد یب لبًَى وِ است حذٍدی ثِ هحذٍد حمَلی ضخع اّلیت-

 لبئل اٍ ثشای هحذٍدیتی تَاى ًوی حذٍد ایي اص خبسج ٍ است داضتِ همشس اٍ ثشای (ًبهِ ٍلف
 .است اًسبى خبظ وِ ثبضذ داضتِ تؼْذاتی ٍ حمَق تَاًذ ًوی ضشوت ّوچٌیي .ضذ

 
 (هذیشاى)وٌٌذُ اخشا ًْبد ٍ (ػوَهی هدبهغ )گیشًذُ تػوین ًْبد قشیك اص ضشوت اسادُ اثشاص -

 .ضَد هی اخشا دٍم ًْبد ٍسیلِ ثِ وٌذ هی اتخبر اٍل ًْبد وِ تػویوی .ضَد هی اًدبم



 دارایی (ه
 اص اػن ضخع هبلی تىبلیف ٍ حمَق هدوَع اص است ػجبست حمَلی اغكالح دس داسایی -

 .دیٌی ٍ ػیٌی
 :ثٌبثشایي

 حتی است داسایی یه داسای ضخع ّش ثشػىس ٍ ًیست هتػَس ضخع ثذٍى داسایی اٍال
 .ثبضذ ًذاضتِ ثذّی خض چیضی تمشیجب ٍ ثبضذ ًبچیض اٍ اهَال داسایی هثجت خضءِ اگش

 (داسایی ًبپزیشی تدضیِ ٍ ٍحذت اغل ).است داسایی یه داسای فمف ضخع یه ثبًیب
 .سًٍذ هی ضوبس ثِ داسایی اخضای اص هبلی تىبلیف ٍ حمَق فمف ثبلثب
 هی هٌتمل ٍسثِ ثِ هشي ثب حمیمی ضخع داسایی.است ٍاثستِ ضخع حیبت ثب داسایی ساثؼب
 .ضَد

 
 ّیچ ضشوب.است ضذُ تطىیل ضشوب ّبی آٍسدُ هدوَع اص وِ است داسایی آى هبله ضشوت -

  لَ ٍ است دیٌی حك یه ضشوت دس آًْب حك ثلىِ ًذاسًذ ضشوت اهَال ثش ػیٌی حك گًَِ
 .ثبضذ هٌمَل غیش هبل آًْب آٍسدُ آًىِ



 :ضشوبء داسایی اص ضشوت ییداسا تفىیه ًتبیح
  وِ هؼٌب ایي ثِ است ضشوت قلجىبساى قلت پشداخت اًحػبسی تؿویي ضشوت داسایی.1

 قلت ثشای تَاًٌذ ًوی ٍ ًذاسًذ سا ضشوت ثِ هشاخؼِ حك ضشوب ضخػی قلجىبساى اٍال
 .وٌٌذ دػَا البهِ ضشوت ػلیِ ضشیه، اص سا خَد
 اص قلجص وِ ثبضذ هتَلغ تَاًذ هی ضشوت قلجىبس وِ است هبلی تٌْب ضشوت داسایی ثبًیب
 .است ًبهحذٍد ضشوب هسئَلیت آًْب دس وِ ضشوتْبیی هَسد دس هگش ضَد پشداخت آى

  هیطَد تمسین ضشوت قلجىبساى هیبى اثتذا ضشوت داسایی ضشوت، اًحالل غَست دس ثبلثب
  قلجىبساى قلت پشداخت اص ثؼذ وِ وٌٌذ سْن تمبؾبی تَاًٌذ هی غَست دس ضشوب خَد ٍ

 .ثبضذ هبًذُ ثبلی ضشوت اصداسایی چیضی ضشوت،
 چِ گیشد، ًوی غَست تْبتش قلجىبساى، اص ضشوت قلت ٍ ضشوب قلجىبساى قلت هیبى ساثؼب

 .داسًذ هستمل داسایی ٍ هستملٌذ ضخع دٍ ضشوت ٍ ضشیه
 ضشوت ٍسضىستگی ثب ضشوب ٍسضىستگی ٍ ضشوب ٍسضىستگی ثب ضشوت ٍسضىستگی .2

 .ًذاسد هالصهِ



 :تؼشیف ٍ هفَْم ضشوت  
 :شرکت مذنی :شرکت تجاری

 هَخت ثِ وِ است لشاسدادی تدبستی ضشوت
 سشهبیِ وٌٌذ هی تَافك ًفش چٌذ یب یه آى،

 تطىیل آًْب ّبی آٍسدُ خوغ اص وِ سا هستملی
  ثشای وِ ای هَسسِ ثِ ٍ وٌٌذ ایدبد ضَد هی

 گشدد هی تطىیل خبغی همػَد اًدبم
  احتوبلی صیبًْبی ٍ هٌبفغ دس ٍ دٌّذ اختػبظ

 .ضًَذ سْین سشهبیِ وبسگیشی ثِ اص حبغل

 هی وبس ثِ هؼٌب دٍ ثِ ضشوت هذًی حمَق دس
 دس وِ است حبلتی ضشوت، هؼٌب یه دس :سٍد
 ٍاحذی هبل هبله هطبع قَس ثِ ًفش چٌذ آى

  داسای هبل خضء خضء دس یه ّش یؼٌی ّستٌذ
 هطبع هبلىیت سجت ایٌدب دس .هبلىیتٌذ حك

 ضشوبء اسادُ اص ًبضی یب لْشی است هوىي
 .ثبضذ

 ػمذی اص است ػجبست ضشوت دیگش هؼٌبی دس
  ثِ ضخع، چٌذ یب دٍ آى هَخت ثِ وِ است

 ٍ صیبى ٍ سَد تمسین ٍ هطتشن تػشف هٌظَس
 هیبى دس سا خَد حمَق دیگش، همػَد ثِ گبُ
  هطبع سْوی هبله آى خبی ثِ تب گزاسًذ هی
 .ضًَذ هدوَػِ ایي اص



 :تجاری و مذنی شرکت تفاوت
 هبل ثب ضشوبء استجبـ هذًی ضشوت دس وِ است ایي هذًی ٍ تدبسی ضشوت تفبٍت هْوتشیي

  دس حبلیىِ دس هبًٌذ هی ثبلی هطبع هبل اص ای حػِ هبله آًْب ٍ ضَد ًوی هحَ هطبع
 دس ٍالغ دس .ضَد هی هبل هبله حمَلی ضخع ّوبى یب تدبسی ضخػیت تدبسی ضشوت
 ًبضی صیبى ٍ سَد ٍ داسد تؼلك خَدضبى ثِ ضشوبء اهَال وِ است ایي ثش فشؼ هذًی ضشوت

 ضخػیت داسای تدبسی ضشوت آًىِ حبل گشدد، هی ثش ایطبى خَد ثِ ضشوت اداسُ اص
 یؼٌی ضشوت ثِ هتؼلك ضَد هی گزاضتِ هیبى دس ضشوب تَسف وِ هطبع هبل ٍ است حمَلی
 .است حمَلی ضخع

 هی ضشوبء اص یه ّش ٍ ًیست پبیذاس اهشی هطبع هبلىیت وِ داضت تَخِ ثبیذ ّوچٌیي
 ثِ خَد هطبع سْن اًتمبل ثب خَاُ ٍ ضشوب دیگش سْن اص خَد سْن افشاص تمبؾبی ثب تَاًذ

  دس تدبسی ضشوت وِ حبلی دس دّذ، پبیبى اضبػِ ثِ ثخَاّذ وِ صهبى ّش دس ثبلث، ضخع
  اس یه ّیچ ٍ داسد پبیذاس خٌجِ ثبضذ ضذُ ایدبد وَتبّی هذت ثشای اگش حتی هَاسد اغلت
 تمبؾبی ٍ دّذ اًتمبل دیگشی ثِ سا خَد سْن دیگش ضشوبی هَافمت ثذٍى تَاًذ ًوی ضشوب

 هیسش دادگبُ ثِ هشاخؼِ ثب گبُ ٍ استثٌبیی هَاسد دس فمف سشهبیِ، تمسین ٍ ضشوت اًحالل
 .است



 :شرکت دهنذه تشکیل عناصر
 

 ثشخی خالف ثش ایشاى حمَق دس .ثبضذ ػؿَ دٍ داسای الالل ثبیذ ضشوت -ضشوب تؼذد (الف
 .ًذاسد ٍخَد ضشیىی ته ضشوت وطَسّب اص
 

 هی تؼجیش آٍسدُ ثِ وِ آٍسد هی ضشوت ثِ ای حػِ ضشوبء اص یه ّش -حػِ آٍسدى (ة
 .ضَد
 ًمذی ّبی آٍسدُ .وشد تمسین ػوذُ دستِ دٍ ثِ تَاى هی سا ضشوب ّبی آٍسدُ :آٍسدُ اًَاع

 .غیشًمذی ّبی آٍسدُ ٍ
 .است ًمذ پَل ّوبى ًمذی آٍسدُ اص هٌظَس
  یب ٍ غٌذلی ٍ هیض لجیل اص هٌمَل اص اػن)هبدی هبل غَست ثِ است هوىي غیشًمذی آٍسدُ

 حك ٍ تبلیف حك اختشاع، حك هبًٌذ )غیشهبدی هبل ،( خبًِ ٍ صهیي هبًٌذ هٌمَل غیش
 .ثبضذ (ٌّش ٍ وبس فؼبلیت، ) غٌؼت یب ٍ (تػٌیف



 :ًىتِ چٌذ
 خَد تؼْذ ثِ همشس هَػذ دس ثبیذ است وشدُ ضشوت ثِ ًمذ ٍخِ آٍسدى ثِ تؼْذ وِ ضشیىی-

  فشٍع ٍ اغل پشداخت ثِ ثٌبثشایي ٍ ًپشداختِ سا خَد دیي وِ است ایي هبًٌذ ٍاال وٌذ ػول
 هبًٌذضشوتْبی ضشوتْب اص ثشخی دس الجتِ .ضذ خَاّذ هحىَم ػبم لَاػذ ثِ تَخِ ثب خَد دیي

 ًیست الصم ضشوت تطىیل حیي ضذُ تؼْذ آٍسدُ ول پشداخت سْبهی، هختلف ٍ سْبهی
 پشداخت ضشوت ًمذی سشهبیِ ول آًىِ هگش ضَد ًوی تطىیل ضشوت ضشوتْب دسسبیش اهب

 .ثبضذ ضذُ
 غبحت وِ لیوتی هؼوَال اٍال صیشا .ضَد تمَین ضشوت ثِ آى ٍسٍد حیي ثبیذ ًیض هبدی هبل-

 ضشوت ثِ ًمذ ٍخِ وِ ضشوبیی ًفغ ٍ است ٍالؼی لیوت اص ثیص گزاسد هی خَد هبل ثش هبل
 دیگش هبًٌذ ًیض هبل غبحت ثبًیب ٍ ضَد تمَین ضذُ آٍسدُ هبل وِ است ایي دس اًذ آٍسدُ
 ضشوت دس اٍ آٍسدُ اسصش ثِ تَخِ ثب سْن ٍایي است سْین ضشوت ؾشس ٍ ًفغ دس ضشوبء
 .ضَد هی تؼییي

 



 لذسی اهَال ایي تمَین چٌذ ّش ضًَذ تمَین ثبیذ هبدی هبل هبًٌذ ًیض غیشهبدی اهَال -
 ثبیذ .وٌٌذ هؼیي پَلی اسصش آًْب ثشای تَاًٌذ هی سضتِ ّش وبسضٌبسبى ٍ است هطىلتش

 هبل سٍد ثیي اص اگش حتی ٍ ثَد خَاّذ ضشوت ثِ هتؼلك هبدی غیش اهَال وِ داضت تَخِ
 .ضَد ًوی خبسج ضشوت اص ضشیه ٍ است سفتِ ثیي اص ضشوت

 آٍسدُ ػٌَاى ثِ ثبیذ غٌؼت ایي ثبضذ ٌّش یب فؼبلیت یب داًص یؼٌی غٌؼت آٍسدُ اگش-
 هی هضد ضشوت اص وبسهٌذ یب وبسگش آى اصای دس وِ وبسی ػٌَاى ثِ ًِ ضَد آٍسدُ ضشیه

 .گیشد ًوی تؼلك هضد آٍسدُ سا خَد فؼبلیت وِ ضشیىی فؼبلیت ثِ ثٌبثشایي ٍ گیشد
 هفَْم یه چیض ّش اص لجل ضشوت سشهبیِ :ضشوت سشهبیِ تطىیل دس ّب آٍسدُ ًمص-

  صیش دس ّن ضشوت تشاصًبهِ دس وِ هجلغی اص است ػجبست ٍ سٍد هی ضوبس ثِ  حسبثذاسی
 وِ سشهبیْبی .ضشوت اٍلیِ ثذّی ػٌَاى صیش دس ّن ٍ ضَد هی دسج اٍلیِ داسایی ػٌَاى

  است ضذُ تطىیل پَل اص یب وِ است ای سشهبیِ تٌْب ضَد هی روش ضشوت تشاصًبهِ دس
 ًوی سا ضشوبء غٌؼت ثٌبثشایي .پَل ثِ تمَین لبثل (هبدی غیش یب هبدی اص اػن) هبلِ اص یب

  فَسش ٍ تَلیف لبثل ضشیه غٌؼت صیشا داًست دخیل ضشوت سشهبیِ تطىیل دس تَاى
 ین تمَین وبس آى است وبسش اش آٍسدُ وِ ضشیىی ًتیدِ دس.ًیست هضایذُ قشیك اص

  احتسبة ثشای فمف وبس تمَین .ضَد ًوی گٌدبًذُ تشاصًبهِ دس هجلغ ٍ تمَین ایي اهب ضَد
 .سسذ هی ضشیه ثِ وِ است صیبًی ٍ هٌفؼت



 اًَاع ضشوت ّبی تدبسی
 فمف .است وشدُ احػبء سا تدبسی ّبی ضشوت اًَاع ،20 هبدُ دس ایشاى تدبست لبًَى

  ایي هطوَل دیگش ضشوتْبی ٍ است تدبسی ضشوت دسآیذ، اًَاع ایي اص یىی ثِ وِ ضشوتی
 تؿبهٌی ضشوت غَست ایي دس وِ ثپشداصًذ تدبسی فؼبلیت ثِ آًىِ هگش ضًَذ ًوی ػٌَاى
 .ضًَذ هی تلمی

 :است وشدُ ثیٌی پیص سا ضشوت ًَع سِ ایشاى تدبست لبًَى اغَال 
 (ضخع ضشوتْبی)است ًبهحذٍد ضشوب ولیِ هسئَلیت آًْب دس وِ ضشوتْبیی-
 ضشوت ثِ وِ است ای سشهبیِ ثِ هحذٍد ضشوب ولیِ هسئَلیت آًْب دس وِ ضشوتْبیی-

 ( سشهبیِ ضشوتْبی)اًذ آٍسدُ
  هحذٍد دیگش ثشخی هسئَلیت ٍ ًبهحذٍد ضشوب اص ثشخی هسئَلیت آًْب دس وِ ضشوتْبیی-

 (هختلف ضشوتْبی).ضشوت ثِ آًْب آٍسدُ ثِ است



 همبثل دس ضشوب ولیِ هسئَلیت آًْب دس وِ ّستٌذ ضشوتْبیی اص ًسجی ٍ تؿبهٌی ضشوتْبی-
 هسئَل ضشوب اص یه ّش تؿبهٌی ضشوتْبی دس وِ تفبٍت ایي ثب است، ًبهحذٍد قلجىبساى
  ضشیه ّش ًسجی ضشوت دس وِ حبلی دس است ثبلث اضخبظ ثِ ضشوت ّبی ثذّی ولیِ پشداخت

 ٍخِ .ثَد خَاّذ ضشوت ثذّی پشداخت هسئَل داسد ضشوت دس وِ سْوی ًسجت ثِ فمف
 ثش ػالٍُ سا خَد قلت تَاًٌذ هی ضشوت دٍ ایي قلجىبساى وِ است ایي ضشوت دٍ ایي هطتشن

 .وٌٌذ هكبلجِ ًیض ضشوب ضخػی داسایی اص ضشوت، داسایی
 
 وِ ّستٌذ ضشوتْبیی اص هحذٍد هسئَلیت ثب ضشوت ٍ خبظ سْبهی ٍ ػبم سْبهی ضشوتْبی -

 ًَع دٍ ایي تفبٍت .اًذ آٍسدُ ضشوت ثِ وِ است سشهبیِ ثِ هحذٍد ضشوب ولیِ هسئَلیت اًْب دس
 سْبم ضًَذ، هی ًبهیذُ سْبهذاس وِ ضشوب سْبهی، ضشوتْبی دس وِ است ایي دس ػوذتب ضشوت

 ثب ضشوتْبی دس حبلیىِ دس وٌٌذ هٌتمل ثبلث اضخبظ ثِ سَْلت ثِ تَاًٌذ هی سا دسضشوت خَد
 حمَق تَاًٌذ ًوی داسًذ سا ضشوت سشهبیِ ول اص دسغذی یه ّش وِ ضشوب هحذٍد هسئَلیت

 ضشوتْبی اًَاع اص دٍلتی ضشوتْبی).دٌّذ اًتمبل دیگش اضخبظ ثِ آصاداًِ سا ضشوت دس خَد
  لبًَى هخبلف وِ ضَد هی اػوبل آًْب هَسد دس آًدب تب تدبست لبًَى همشسات اهب ّستٌذ سْبهی
 (.ًجبضذ آًْب اسبسٌبهِ ًیض ٍ آًْب ثِ ساخغ خبظ



  ضشیه ّن ٍ داسد ٍخَد ؾبهي ضشیه ّن آًْب دس وِ ّستٌذ ضشوتْبیی اص هختلف ضشوتْبی -
  ٍ داسًذ تؿوٌی ضشوبی وِ است هسئَلیتی هبًٌذ ؾبهي ضشوبی هسئَلیت .ؾبهي غیش

 هختلف ثِ هختلف ضشوت .است ضشوت ثِ آًْب آٍسدُ ثِ هحذٍد ؾبهي غیش ضشوبی هسئَلیت
 ٍ تؿبهٌی ضشوت اص تشویجی سْبهی هختلف ضشوت .ضَد هی تمسین غیشسْبهی ٍ سْبهی
 هسئَلیت ثب ضشوت ٍ تؿبهٌی ضشوت اص تشویجی غیشسْبهی هختلف ضشوت ٍ سْبهی ضشوت
 .است هحذٍد

 
  للوذاد تدبسی ضشوتْبی السبم اص ًیض سا تؼبًٍی ضشوت تدبست لبًَى فَق، ضشوتْبی ثش ػالٍُ -

 تبثغ اًحػبساً تؼبًٍی ضشوتْبی ،1370 سبل دس تؼبًٍی ثخص لبًَى ٍؾغ ثِ تَخِ ثب .است وشدُ
 فؼبلیت اهَسی دس وِ ضًَذ هی هحسَة تدبسی غَستی دس تؼبًٍی ضشوتْبی .ّستٌذ لبًَى ایي

 ًخَاٌّذ تدبسی ایٌػَست غیش دس ضًَذ، هی تلمی تدبسی تدبست، لبًَى هكبثك وِ ثبضٌذ داضتِ
 .ثَد



 هؼشفی ضشوتْبی تدبسی
 تؿبهٌی ضشوت .1
 .ضًَذ هی خَاًذُ ؾبهي ضشیه وِ ضَد هی تطىیل ضشیه ًفش دٍ اص حذالل ضشوت ایي -
  دس ضشوت قلت توبم پشداخت هسئَل آًبى اص یه ّش وِ است ایي ضشوب ایي تؼْذ ٍیژگی -

  لشاسی ّش ).ضَد ًوی هحذٍد آٍسدُ ضشوت ثِ وِ ای آٍسدُ ثِ هسئَلیتص ٍ است قلجىبساى همبثل
 خَاّذ یىي لن وبى ثبلث اضخبظ همبثل دس ثبضذ، ضذُ دادُ تشتیت ایي ثشخالف ضشوبء ثیي وِ
 (.ثَد

 پس تَاًٌذ هی داسًذ، دسیبفت سا خَد قلت ضشوت، ثِ هشاخؼِ ثب ًتَاًٌذ ضشوت قلجىبساى ّشگبُ -
  سا قلجىبساى قلت خَد ضخػی داسایی اص ثبیذ ٍضشیه وٌٌذ هشاخؼِ ضشیه ثِ ضشوت اًحالل اص

  .ثپشداصد
 دس .ضَد روش ضشوب اص ًفش یه اسن الالل ٍ تؿوٌی ضشوت ػجبست ثبیذ تؿبهٌی ضشوت اسن دس-

 ضشوبیی یب ضشیه اسن اص ثؼذ ثبیذ ًجبضذ ضشوبء توبم اسبهی ثش هطتول ضشوت اسن وِ غَستی
 .ضَد لیذ «ثشادساى ٍ » یب ٍ «ضشوبء ٍ» لجیل اص ػجبساتی است روشضذُ وِ

 



 غیشًمذی الطشوِ سْن ٍ تبدیِ ًمذی سشهبیِ وِ ضَد هی تطىیل ٍلتی تؿبهٌی ضشوت -
 .ثبضذ ضذُ تسلین ٍ تمَین

 

 هگش وٌذ هٌتمل دیگشی ثِ سا خَد سْن تَاًذ ًوی ضشوبء اص یه ّیچ تؿبهٌی ضشوت دس -
 .ضشوبء توبم سؾبیت ثِ

 
 هذیشی سوت ثِ خبسج اص یب خَد هیبى اص سا ًفش یه الالل ثبیذ ضشوبء تؿبهٌی ضشوت دس -

 .ًوبیٌذ هؼیي



 ًسجی ضشوت .2
 چٌذ یب دٍ ثیي هخػَغی اسن تحت ٍ تدبستی اهَس ثشای وِ است ضشوتی ًسجی ضشوت-

 .ضَد هی تطىیل ًفش
 
 اسن دس هثال .است الشػبیِ الصم ًیض ًسجی ضشوت دس تؿبهٌی ضشوت ثِ هشثَـ همشسات-

 .ضَد روش ضشوب اص یىی الالل اسن ٍ ًسجی ضشوت ػجبست ثبیذ ًسجی ضشوت
 
 ضشوبی هسئَلیت ًسجی ضشوت دس وِ است تؿبهٌی ضشوت ثب ًسجی ضشوت تفبٍت -

 .ضَد هی تؼییي ضشوت سشهبیِ دس آًْب هبلىیت ًسجت ثِ ضشوت



 ضشوت ثب هسئَلیت هحذٍد. 3
 تطىیل تدبستی اهَس ثشای ًفش چٌذ یب دٍ ثیي وِ است ضشوتی هحذٍد هسئَلیت ثب ضشوت -

 تب فمف ثبضذ، ضذُ تمسین سْبم لكؼبت یب سْبم ثِ سشهبیِ آًىِ ثذٍى ضشوبء اص یه ّش ٍ ضذُ
 .است ضشوت تؼْذات ٍ لشٍؼ هسئَل ضشوت دس خَد سشهبیِ هیضاى

 اضخبظ همبثل دس ضشوت آى ٍاال ضَد لیذ «هحذٍ هسئَلیت ثب » ػجبست ثبیذ ضشوت اسن دس -
 ًجبیذ ضشوت اسن ّوچٌیي .ثَد خَاّذ آى همشسات تبثغ ٍ هحسَة تؿبهٌی ضشوت ثبلث،

 دس است آهذُ ضشوت اسن دس اٍ اسن وِ ضشیىی ٍاال ثبضذ ضشوبء اص یه ّیچ اسن هتؿوي
 .داضت خَاّذ سا ؾبهي ضشیه حىن ثبلث اضخبظ همبثل

  ٍ تبدیِ ضشوت ًمذی سشهبیِ توبم وِ ضَد هی تطىیل ٍلتی هحذٍد هسئَلیت ثب ضشوت -
 .ثبضذ ضذُ تسلین ٍ تمَین ًیض غیشًمذی الطشوِ سْن

 ضشوبء اص ػذُ آى سؾبیت ثب هگش ًوَدُ غیش ثِ هٌتمل تَاى ًوی سا الطشوِ سْن ضشوت ایي دس -
 سْن اًتمبل .ثبضٌذ داضتِ ًیض ػذدی اوثشیت ٍ ثَدُ آًْب ثِ هتؼلك سشهبیِ سثغ سِ الالل وِ

 .آیذ ػول ثِ ثبیذ سسوی سٌذ ثب الطشوِ



 ولیِ ضًَذ، اًتخبة ضشوت اص خبسج اص یب ضشوبء هیبى اص است هوىي وِ ضشوت هذیشاى-
 غیش اسبسٌبهِ دس ایٌىِ هگش داضت خَاّذ سا ضشوت اداسُ ٍ ًوبیٌذگی ثشای الصم اختیبسات

  دس وِ هذیشاى اختیبسات وشدى هحذٍد ثِ ساخغ لشاسداد ّش .ثبضذ ضذُ همشس تشتیت ایي
 .است یىي لن وبى ٍ ثبقل ثبلث اضخبظ همبثل دس ًطذُ، آى ثِ تػشیح اسبسٌبهِ

 
 ػذم غَست دس .ضَد اتخبد سشهبیِ ًػف الالل اوثشیت ثب ثبیذ ضشوت ثِ ساخغ تػویوبت-

 .ضذ خَاّذ لحبل ػذدی اوثشیت اوثشیت ایي حػَل
 
 اسبسٌبهِ ایٌىِ هگش ثَد خَاّذ سای داسای داسد ضشوت دس وِ سْوی ًسجت ثِ ضشیىی ّش-

 .داسد همشس دیگشی تشتیت
 
 داضتِ ًظبس ّیبت ثبیذ ثبضذ داضتِ ػؿَ دٍاصدُ اص ثیص وِ هحذٍد هسئَلیت ثب ضشوت ّش  -

  ثبصسسبى ٍظبیف هطبثِ آًْب ٍظبیف .ثَد خَاٌّذ ضشوب اص ًفش سِ الالل ًظبس ّیبت اػؿبی .ثبضذ
 .است سْبهی ضشوتْبی دس



 سْبهی غیش هختلف ضشوت.4
  داسایی ػالٍُ است هوىي وِ است لشٍؾی ولیِ هسئَل ؾبهي ضشیه ضشوت، ایي دس-

 ضشوت دس وِ ای سشهبیِ هیضاى تب فمف هحذٍد هسئَلیت ثب ضشیه .ضَد پیذا ضشوت
 .است هسئَل گزاضتِ

 
 .ضَد لیذ ؾبهي ضشوبء اص یىی اسن الالل ٍ هختلف ضشوت ػجبست ثبیذ ضشوت اسن دس-
 
  اختیبسات حذٍد ٍ است ؾبهي ضشوبی یب ضشیه ػْذُ ثِ سْبهی غیش هختلف ضشوت اداسُ -

 هحذٍد هسئَلیت ثب ضشیه .است ضذُ همشس تؿبهٌی ضشوت ضشوبء هَسد دس وِ است ّوبى آًْب
 .داسد سا ضشوت اهَس دس ًظبست حك ٍلی ًذاسد سا ضشوت وشدى اداسُ حك

                                          



 سْبهی هختلف ضشوت .5
 ّستٌذ سْبهی ضشوبء ًیض ثشخی ٍلی ّستٌذ ؾبهي ضشوبء ضشوبء، اص ػذُ یه ضشوت ایي دس-

 هسئَلیت ٍ دسآهذُ المیوِ هتسبٍی سْبم لكؼبت یب سْبم غَست ثِ آًْب سشهبیِ وِ هؼٌب ثذیي
 .داسًذ ضشوت دس وِ است سشهبیِ ّوبى هیضاى تب آًْب

 
 .است ؾبهي ضشوبء یب ضشیه هخػَظ سْبهی هختلف ضشوت هذیشیت -
 
 .ضَد لیذ ؾبهي ضشوبء اص یىی اسن الالل ٍ «هختلف ضشوت» ػجبست ثبیذ ضشوت اسن دس -



 ػبم ٍ خبظ سْبهی ضشوتْبی .7ٍ 6
 .ضَد هی تمسین سْبم ثِ سشهبیِ سْبهی ضشوتْبی دس-
 .آًْبست سْبم اسوی هجلغ ثِ هحذٍد سْبم غبحجبى هسئَلیت-
 ثبصسگبًی اهَس آى هَؾَع ایٌىِ ٍلَ ضَد هی هحسَة ثبصسگبًی ضشوت سْبهی ضشوت-

 .ًجبضذ
  سا ضشوت سشهبیِ اص لسوتی آًْب هَسسیي وِ ضشوتْبیی :است لسن دٍ ثش سْبهی ضشوت-

 دس آًْب سشهبیِ توبم وِ ضشوتْبیی ٍ ػبم سْبهی وٌٌذ هی تبهیي هشدم ثِ سْبم قشیك اص
 .ضَد هی ًبهیذُ خبظ سْبهی گشدد هی تبهیي هَسسیي تَسف هٌحػشا تبسیس هَلغ

 ػجبست خبظ سْبهی ضشوتْبی دس ٍ «ػبم سْبهی ضشوت» ػجبست ػبم سْبهی ضشوتْبی دس-
 دس ضشوت، ًبم ثب فبغلِ ثذٍى آى اص ثؼذ یب ضشوت ًبم اص لجل ثبیذ «خبظ سْبهی ضشوت»

 .ضَد لیذ خَاًب ٍ سٍضي قَس ثِ ضشوت ّبی آگْی ٍ ّب اقالػیِ ٍ اٍساق ولیِ
 ًفش پٌح الالل ػبم سْبهی ضشوت دس ٍ ًفش سِ الالل ضشوبء تؼذاد خبظ سْبهی ضشوت دس-

 .ثبضذ هی



 :عام سهامی شرکت تشکیل
 دس ضذُ تؼْذ هجلغ دسسذ پٌح ٍ سی الالل سپشدى ٍ ضشوت سشهبیِ دسغذ ثیست تؼْذ-

 ثبًىْب اص یىی ًضد تبسیس ضشف دس ضشوت ًبم ثِ حسبثی
 سْبم ًَیسی پزیشُ اػالهیِ قشح ٍ ضشوت اسبسٌبهِ قشح ؾویوِ ثِ ای اظْبسًبهِ تسلین-

 ضشوتْب ثجت اداسُ ثِ
 ًَیسی پزیشُ اػالهیِ اًتطبس اخبصُ ٍ ضشوتْب ثجت هشخِ تَسف اسسبلی هذاسن هكبلؼِ-
  آى دس سْبم تؼْذ وِ ثبًىی ًیض ٍ خشایذ دس هَسسیي تَسف ًَیسی پزیشُ اػالهیِ آگْی-

 گشفتِ غَست
 هجلغ پشداخت ٍ سْن تؼْذ ٍسلِ اهؿبی ٍ همشس هْلت دس ثبًه ثِ ػاللوٌذاى هشاخؼِ-

 ضذُ تؼییي
  یه ّش سْبم تؼذاد تؼییي ضشوت، سشهبیِ ول تؼْذ غحیح احشاص ثِ هَسسیي سسیذگی-

 هَسس ػوَهی هدوغ اص دػَت ٍ وٌٌذگبى تؼْذ اص
 دسثبسُ ضَس ضشوت، سْبم ولیِ ًَیسی پزیشُ احشاص هَسس، ػوَهی هدوغ تطىیل-

 ضشوت ثبصسسبى یب ثبصسس ٍ هذیشاى اٍلیي تؼییي آى، تػَیت ٍ ضشوت اسبسٌبهِ
  ٍ هذیشاى لجَلی اػالهیِ ٍ هدوغ غَستدلسِ ؾویوِ ثِ ضذُ تػَیت اسبسٌبهِ اسسبل-

 ضشوتْب ثجت هشخغ ثِ ضشوت ثجت خْت ثبصسسبى



 :خاص سهامی شرکت تشکیل
 :صیش هذاسن ؾویوِ ثِ اظْبسًبهِ تسلین-

 سْبهذاساى ولیِ اهؿبی ثب ضشوت اسبسٌبهِ        
 وِ ًمذی آٍسدُ تبدیِ اص حبوی ثبًه گَاّیٌبهِ ٍ سْبم ولیِ تؼْذ ثش هطؼش اظْبسًبهِ        

 ثبضذ دسغذ پٌح ٍ سی اص ووتش ًجبیذ
 ضشوت ثبصسسبى یب ثبصسس ٍ هذیشاى اٍلیي اًتخبة غَستدلسِ       
 ثبصسسبى ٍ هیشاى سوت لجَلی هذسن       
   آى دس ضشوت ّبی آگْی دسج ثشای وثیشاالًتطبس سٍصًبهِ ًبم روش       



 :سهامی شرکت ارکان
 هدوغ ضبهل وِ سْبم غبحجبى ػوَهی هدوغ اص است ػجبست: گیشًذُ تػوین سوي(الف

 .است الؼبدُ فَق ػوَهی هدوغ ٍ ػبدی ػوَهی
  ٍ تشاصًبهِ ثِ سسیذگی ٍظیف ضَد هی تطىیل یىجبس سبلی هؼوَال وِ ػبدی ػوَهی هدوغ
 تػوین ضشوت، ثبصسسبى ٍ هذیشاى گضاسش ثِ سسیذگی لجل، هبلی سبل صیبى ٍ سَد حسبة

 ػضل ٍ ثبصسسبى اًتخبة یب هذیشاى ػضل ٍ ًػت سْبم، غبحجبى ثیي صیبى ٍ سَد تمسین ثِ
 دس حبؾش آسای یه ثؼالٍُ ًػف اوثشیت اسبس ثش گیشی سای).داسد ػْذُ ثش سا ... ٍ آًبى

 (وٌذ هی وفبیت ًسجی اوثشیت ثبصسسبى یب هذیشاى اًتخبة هَسد دس ٍ ثَد خَاّذ خلسِ
 

 اص لجل ضشوت اًحالل یب ضشوت سشهبیِ یب اسبسٌبهِ دس تغییش غالحیت الؼبدُ فَق هدوغ
 داسًذگبى ثبیذ وِ خلسِ دس حبؾشیي آسای دٍسَم اوثشیت ثب تػویوبت ).داساست سا هَػذ
 (است ثبضٌذ،هؼتجش سْبم ًػف اص ثیص



 : وٌٌذُ اداسُ سوي (ة
 ضشوت دس ٍ ًفش سِ الالل ثبیذ هذیشاى تؼذاد خبظ سْبهی ضشوت دس :هذیشُ ّیبت-

 ّیبت .ضًَذ هی اًتخبة ضشوت سْبهذاساى هیبى اص وِ ثبضذ ًفش پٌح الالل ػبم سْبهی
 ثبیذ وِ سئیس ًبئت یه ٍ سئیس یه ّیبت، اػؿبی ثیي اص خَد، خلسِ اٍلیي اص هذیشُ

 یب اًتخبة ٍظیفِ هذیشُ ّیبت .ًوبیذ هی تؼییي هذیشُ ّیبت ثشای ثبضٌذ حمیمی ضخع
  ٍ ضشوت حسبثْبی تٌظین هختلف، هٌبسجتْبی ثِ ػوَهی هدبهغ دػَت ػبهل، هذیش ػضل

 .داسد ػْذُ ثش سا ... ٍ ػوَهی هدوغ ٍ ثبصسسبى ثِ آى تمذین
 
 .ضَد هی ثشگضیذُ آى اص خبسج اضخبظ یب هذیشُ ّیبت اػؿبی هیبى اص ضشوت ػبهل هذیش-

 است ضذُ تفَیؽ اٍ ثِ هذیشُ ّیبت تَسف وِ اختیبساتی حذٍد دس ضشوت هذیشػبهل
 .داسد اهؿب حك ضشوت قشف اص ٍ هحسَة ضشوت ًوبیٌذُ



 :وٌٌذُ وٌتشل سوي (ج
 .ثبضذ ثبصسس یه داسای ثبیذ الالل سْبهی ضشوت ّش-
 
 : اص ػجبستٌذ ثبصسس ٍظبیف -

  ضشوت حسبثْبی ثشسسی
 خضئیبت ضشوت، ٍؾغ هَسد دس سْبم غبحجبى ػوَهی هدوغ ثِ سبلیبًِ گضاسضْبی دادى

 سشهبیِ  افضایص ثِ ساخغ گضاسش هذیشػبهل، ٍ هذیشاى اص وذام ّش ٍ ضشوت هیبى هؼبهالت
 آى وبّص یب ضشوت
 ضشوت دس خشم ٍلَع خػَظ دس لؿبیی همبهْبی ثِ سسبًی اقالع

 .اًذ گزاضتِ ػوَهی هدبهغ اختیبس دس هذیشاى وِ اقالػبتی ٍ هكبلت غحت هَسد دس گضاسش



 :سْبهی ضشوت اًحالل
 ٍسضىستگی هَخت ثِ لْشی اًحالل-
 ػوَهی هدوغ تػوین ثِ اًحالل-
 آى اًدبم ضذى غیشهوىي یب هَؾَع اًدبم دلیل ثِ اًحالل-
  هذت اتوبم دلیل ثِ اًحالل-
 (تدبست لبًَى اغالح لبًًَی الیحِ 201 هبدُ) دادگبُ حىن ثب اًحالل-



 تؼبًٍی ضشوتْبی .8
 آًْب تػفیِ تٌْب ٍ ّستٌذ 1370 هػَة تؼبًٍی ثخص لبًَى تبثغ اًحػبسا تؼبًٍی ضشوتْبی-

 .است تدبست لبًَى دس تػفیِ همشسات تبثغ
 ٍؾغ ثْجَد ٍ هطتشن ًیبصهٌذیْبی سفغ هٌظَس ثِ اضخبظ وِ است ضشوتی تؼبًٍی ضشوت-

 .دٌّذ هی تطىیل هتمبثل ووه ٍ خَدیبسی قشیك اص خَد اختوبػی ٍ التػبدی
  تدبسی ضشوت ًجبضذ، تدبسی آًْب هَؾَع اگش ثلىِ ٍ ًیستٌذ تدبسی الضاهب تؼبًٍی ضشوتْبی-

 .ضًَذ ًوی هحسَة
 .ثبضٌذ ایشاًی ثبیذ ّب تؼبًٍی تبثؼیي-
 .ثبضذ ًفش ّفت اص ووتش ًجبیذ تؼبًٍی ضشوتْبی اػؿبی تؼذاد حذالل-
 .ثبضذ غیشدٍلتی حمَلی یب حمیمی ضخػی ثبیذ تؼبًٍی ضشوتْبی دس ػؿَ-
 .ثبضٌذ داضتِ اضتغبل وبس ثِ تؼبًٍی دس ثبیذ اػؿبء ّوِ تَلیذ، ّبی تؼبًٍی دس-



  ٍ تؼْذات ٍ هطبسوت هیضاى وٌٌذُ تؼییي وِ است سْبهی ضشوت سشهبیِ اص لسوتی سْن-
 غبحت است ای هؼبهلِ لبثل سٌذ سْن ٍسلِ .ثبضذ هی سْبهی ضشوت دس آى غبحت هٌبفغ

 ثشای وِ غَستی دس .ثبضذ ًبم ثی یب ثبًبم است هوىي سْن .داسد سْبهی ضشوت دس آى
 .ضَد هی ًبهیذُ هوتبص سْبم سْبم ایٌگًَِ ضًَذ لبئل هضایبیی ضشوت سْبم اص ثؼؿی

 
 ضشوت هذیشاى هَافمت ثِ هطشٍـ تَاًذ ًوی سْبم اًتمبل ٍ ًمل ػبم سْبهی ضشوتْبی دس-

 .ضَد سْبم غبحجبى ػوَهی هدبهغ یب
 
 .ثشسذ ثجت ثِ ضشوت سْبم ثجت دفتش دس ثبیذ ًبم ثب سْبم اًتمبل-
 
 هگش ضَد هی ضٌبختِ آى داسًذُ هله ٍ تٌظین حبهل ٍخِ دس سٌذ غَست ثِ ًبم ثی سْن-

 .آیذ هی ػول ثِ الجبؼ ٍ لجؽ ثب سْبم ایٌگًَِ اًتمبل ٍ ًمل .گشدد ثبثت آى خالف ایٌىِ



 ضشوت ّبی دٍلتی

 ثِ وِ است التػبدی ثٌگبُ ضشوتذٍلتی وطَسی، خذهبت هذیشیت لبًَى 4 هبدُ هكبثك -
 اغل ولی سیبستْبی هَخت ثِ دٍلت ّبی تػذی اص لسوتی اًدبم ثشای لبًَى هَخت
 ثِ هتؼلك آى سْبم ٍ سشهبیِ دسغذ پٌدبُ اص ثیص ٍ ایدبد ... اسبسی لبًَى چْبسم ٍ چْل
 .است دٍلت

 ٍ دٍلتی هَسسبت ّب، ٍصاستخبًِ گزاسی سشهبیِ قشیك اص وِ تدبسی ضشوت ّش -
 آًْب سْبم دسغذ پٌدبُ اص ثیص وِ هبدام ضذُ ایدبد هطتشوبً یب هٌفشداً دٍلتی ضشوتْبی

 .است دٍلتی ضشوت ثبضذ الزوش فَق سبصهبًی ٍاحذّبی ثِ هتؼلك هطتشوبً یب هٌفشداً
  وِ ضشوتْبیی تجذیل لزا است هدبص هدلس تػَیت ثب غشفب دٍلتی ضشوتْبی تطىیل -

 ضشوت ثِ سشهبیِ افضایص ثب است دسغذ پٌدبُ اص ووتش آًْب دس دٍلتی ضشوتْبی سْبم
 .است هوٌَع دٍلتی

 دٍلتی ضشوت ٍ ضذُ هػبدسُ ٍیب هلی غبلح، دادگبُ یب لبًَى حىن ثِ وِ ضشوتْبیی -
 .گشدًذ هی تلمی دٍلتی ضشوت ضًَذ، هی یب ضذُ ضٌبختِ

 
 



 وست ضشوتْب ایٌگًَِ ٍخَدی فلسفِ چَى وِ گفت ثبیذ دٍلتی ضشوتْبی هَسد دس-
 تبثغ ثبیستی ضشوتْب ایي ثٌبثشایي وٌٌذ، هی ػول تبخش هبًٌذ ٍ است دسآهذ ٍ سَد

 تبثغ ظبّش، دس حذالل سبختبس، ًظش اص دٍلتی ضشوتْبی .ثبضٌذ تدبست حمَق لَاػذ
 تػوین ًْبدّبی داسای ٍ ّستٌذ تدبست لبًَى دس ضذُ ثیٌی پیص ًْبدّبی
 وٌتشل ًْبدّبی ٍ (ػبهل هذیش ٍ هذیشُ ّیبت)وٌٌذُ اداسُ ،(ػوَهی هدبهغ)گیشًذُ
 .ّستٌذ (ثبصسسبى یؼٌی)وٌٌذُ

 
  اص ضشوتْب ایٌگًَِ چَى ضًَذ، هی هحسَة ػوَهی هَسسِ دٍلتی، ضشوتْبی ایشاى دس-

  ٍ هخبثشات هثل ضشوتْبیی هثبل ػٌَاى ثِ .ّستٌذ ثشخَسداس حبوویت اهتیبصات ثشخی
  ٍ ٍظبیف اًدبم ثشای افشاد اساؾی توله ثِ الذام دٍلتی، دستگبُ هبًٌذ تَاًٌذ هی ًفت

 .ثٌوبیٌذ خَد خذهبت
 



 هَسسبت غیش تدبسی

 همبغذ ثشای وِ ّستٌذ هَسسبتی ٍ تطىیالت ولیِ غیشتدبسی هَسسبت ٍ تطىیالت -
 آًىِ اص اػن ضَد هی تطىیل آى اهثبل ٍ خیشیِ اهَس یب ادثی یب ػلوی اهَس لجیل اص غیشتدبستی
 .ثبضٌذ ًذاضتِ یب داضتِ اًتفبع لػذ دٌّذگبى تطىیل ٍ هَسسیي

 آى اهثبل ٍ ثٌگبُ یب وبًَى اًدوي، لجیل اص ػٌبٍیٌی تَاًٌذ هی هضثَس هَسسبت ٍ تطىیالت -
  قشف اص داسد وطَسی ٍ دٍلتی تطىیالت ثِ اختػبظ وِ ػٌبٍیٌی اتخبر ٍلی ًوبیٌذ، اختیبس

 .ثَد ًخَاّذ هوىي هضثَس هَسسبت
 :ضًَذ هی تمسین دستِ دٍ ثِ غیشتدبسی هَسسبت ٍ تطىیالت -
 غیش یب خَد اػؿبء ثیي هضثَس هٌبفغ تمسین ٍ هٌبفغ خلت آًْب تطىیل اص همػَد وِ هَسسبتی 

 غیشُ ٍ ٍحمَلی فٌی وبًًَْبی هبًٌذ ثبضذ،
 .ًجبضذ خَد اػؿبء ثیي آى تمسین ٍ هٌبفغ خلت آى تطىیل اص همػَد وِ هَسسبتی ٍ
  اداسُ دس ضْشستبًْب دس ٍ ضشوتْب ثجت اداسُ دس تْشاى دس تدبسی غیش هَسسبت ٍ تطیىالت ثجت -

 .آهذ خَاّذ ػول ثِ اهالن ٍ اسٌبد ثجت



 پبیبى 


