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عوَهي بیوِ هسئَلیت هدًي حزفِاي كبرفزهب در قببل كبركٌبى »ضاهطتولثط27هبزٍُ4تجػطُثِضطحشيل
تػَيتًوَز:
فصل اٍل -كلیبت
هبدُ  -۱اسبس بیوًِبهِۺاييثيوًِبهِثطاسبسهبًَىثيوِهػَةاضزيجْطتهبُ،سبلٍ1316سبيطهَاًييٍهوطضات
هطتجظٍپيطٌْبزًتجيثيوِگصاض(ًِرعءاليٌلياييثيوًِبهِهيثبضس)تٌظينگطزيسٍُهَضزتَاكنعطكييهيثبضس.آى
هسوتاظپيطٌْبزثيوِگصاضًِهَضزهجَلثيوِگطًجَزٍُّوعهبىثبغسٍضثيوًِبهِيبهجلاظآىًتجبًثِثيوِگصاضاػالم
گطزيسُاست،رعءتؼْساتثيوِگطهحسَةًويضَز.
هبدُ  -۲تعبریف ٍ اصطالحبتۺاغغالحبتظيطزضاييضطايظػوَهيثبتؼطيقهوبثلآىثًِبضضكتِاست:
 -۱بیوِگزۺ هؤسسِثيو ِاياستًِزاضايپطٍاًِكؼبليتاظثيوِهطًعيروَْضياسالهيايطاىثَزٍُهزبظثِ
اًزبمػوليبتثيوِزضاييضضتِاست.
 -۲حق بیوِۺ ٍرْيًِثيوْگصاضزضثطاثطاذصپَضصٍتؼْسثيوْگطثطايرجطاىذسبضتًبضياظٍهَعيبثطٍظحبزحِ
تحتپَضصثيوٌْبهِهيپطزاظز .
 -۳بیوِگذارۺ ّطضرعحويوييبحوَهيًِهطاضزازثيوِضاثبثيوِگطهٌؼوسهيًٌسٍهتؼْسثِپطزاذتحنثيوِ
هيثبضس.
-۴كبركٌبىۺ اكطازيًِزضاظاياًزبمًبضهَضَعثيوِاظثيوِگصاضحنالؼولاػناظحوَمٍهعز،سْنسَزٍيبسبيط
هعايبزضيبكتهيًوبيٌسٍيبهطرػبتآًْبزضضطايظذػَغيثيوًِبهِزضدضسُاست.
تبصزُ -زضغَضتيٌِثيوِگصاضضرعحوَهيثبضس،اػضبيّيبتهسيطٍُهسيطػبهلضطًتًيعهيتَاًٌسرعءًبضًٌبى
تحتپَضصثيوًِبهِثبضٌس.
 -۵سیبًدیدگبىۺًبضًٌبًيًِزضاحطٍهَعحبزحِزچبضغسهِرسويً،وعػضَ(ًلييبرعئي)ٍيبكَتگطزيسُاًس.
-۶كبر هَضَع بیوِۺ ّطًَعٍظيلِضـليًِثطحستاضربعًبضكطهبً،بضًٌبىهَظقثِاًزبمآىّستٌس.
 -۷حبدثِ هَضَع بیوِۺضٍيسازياستًِحييٍثِهٌبسجتاًزبمًبضهَضَعثيوٍِزضهستاػتجبضثيوًِبهِاتلبم
اكتسٍهٌزطثِغسهِرسويً،وعػضَ،اظًبضاكتبزگييبكَتًبضًٌبىگطززٍثيوِگصاضهسئَلرجطاىذسبضتيب
پطزاذتؿطاهتًبضياظآىضٌبذتِضَز.
تبصزًُ-ليِحَازحيًِزضرطيبىاهَضضٍظهطٍُربضيٍزضهحلاستطاحتٍؿصاذَضيًٍظبكتٍاهخبلآىزض
هحسٍزُهٌبًيهَضَعثيوِثطايًبضًٌبىاتلبمهياكتس،حبزحِهَضَعثيوِتلويهيگطزز.
 -۸هحدٍدُ هكبًي هَضَع بیوِۺ هحسٍزُاياستًًِبضًٌبىحستزضذَاستًبضكطهبيبًوبيٌسُاٍزضآًزبًبض
هيًٌٌسٍٍاظعطينزضدًطبًييبتؼيييحسٍزآىزضضطايظذػَغيثيوًِبهِهطرعهيگطزز.
ً -۹قص عضَۺ هغغ،تـييطضٌلٍيباظزستزازىتَاًبيياًزبمًبضػضَياظاػضبيثسىًًِبضياظحبزحِ
هَضَعثيوِثَزٍٍُضؼيتزائنٍهغؼيزاضتِثبضس.

 -۱۰غزاهت فَت ٍ ًقص عضَۺ ٍرْياستًِثيوِگطهتؼْسهيگطزززضغَضتثطٍظغسهبترسوييبكَت
ًبضًٌبىًبضياظٍهَعحبزحِهطوَلثيوِعجنضطايظاييثيوًِبهِثِظيبًسيسُيبشيٌلغثپطزاظز.
 -۱۱هَضَع بیوِۺ ػجبضتاستاظهسئَليتهسًيحطكِايثيوِگصاضزضهجبلپطزاذتّعيٌِّبيپعضٌيٍؿطاهت
غسهِرسويً،وعػضٍَكَتًبضًٌبىثيوِگصاضًبضياظحبزحِهَضَعثيوِ.
هبدُ  -۳هدت بیوًِبهِۺ ضطٍعٍاًوضبيهستثيوًِبهِثِتطتيجيذَاّسثَزًِزضضطايظذػَغيثيوًِبهِهطرع
هيگطزز.
فصل دٍمٍ -ظبیف ٍ تعْدات بیوِگذار 
هبدُ -۴ثيوِگصاضهٌلقاستثبضػبيتزهتٍغساهتزضپبسدثِپطسصّبيثيوِگطّوِاعالػبتضارغثِهَضَع
ثيوِضازضاذتيبضٍيهطاضزّس .اگطثيوِگصاضزضپبسدثِپطسصّبيثيوِگطثِػوساظاظْبضهغلجيذَززاضيًوبيسٍيبثِ
ػوسثطذالفٍاهغاظْبضيثٌوبيسثيوًِبهِثبعلذَاّسثَزٍلَهغلجيًًِتوبىضسُيبثطذالفٍاهغاظْبضضسُاست
ّيچگًَِتأحيطيزضٍهَعحبزحًِساضتِثبضس.ثِػالًٍُِكوظٍرَُپطزاذتيثيوِگصاضثٍِيهستطزًرَاّسضسثلٌِ
ثيوِگطهيتَاًساهسبطحنثيوِضاًِتبآىتبضيدػوتاكتبزُاستًيعاظثيوِگصاضهغبلجًِوبيس.
هبدُ ّ -۵طگبُزضعَلهستثيوِتـييطاتيزضًيليتٍٍضؼيتًبضهَضَعثيوِثَرَزآيسًِهَرتتطسيسذغطضَزٍ
يبتـييطيزضهحسٍزُهٌبًيهَضَعثيوٍِيبًبضًٌبىثٍِرَزآيسٍلَآًٌِهٌزطثِتطسيسذغطًطَزثيوِگصاضهَظق
استثالكبغلِهَضَعضاثِاعالعثيوِگطثطسبًس.اگطتطسيسذغطيبتـييطٍضؼيتهَضَعثيوِزضًتيزِػولثيوِگصاض
ًجبضسهطبضاليِثبيسهطاتتضاظطف 10ضٍظاظتبضيداعالعذَزضسوبًثِثيوِگطاػالمًٌس.زضغَضتتطسيسذغطهجلاظ
ٍهَعذسبضت،ثيوِگطهيتَاًسحنثيوِاضبكيضاهتٌبستثبذغطثطايهستثبهيوبًسُهغبلجٍِزضغَضتػسمپطزاذتآى
تَسظثيوِگصاضثيوًِبهِضاكسدًوبيسّ.طگبُثؼساظٍهَعحبزحِهؼلَمضَزًِذسبضتًبضياظتطسيسذغطثَزُاست
ثيوِگطهيتَاًسذسبضتضاثًِسجتحنثيوِتؼيييضسُثِحنثيوِهتٌبستثبذغطهطسز،پطزاذتًوبيس.
هبدُ -۶ثيوِگصاضهَظقاستحستهَضزهوطضاتهػَةضَضايػبليحلبظتكٌيضاضػبيتًوبيسٍاهساهبتالظمٍ
هتؼبضفضاثطايرلَگيطياظٍهَعحَازثٍتَسؼِذسبضتثِػولآٍضز.
هبدُ  -۷ثيوِگصاضهَظقاستاظتبضيداعالعذَزاظٍهَعّطگًَِحبزحِهَضَعاييثيوًِبهٍِّوچٌييزضيبكتّطًَع
ازػبٍيبهغبلجًِبضًٌبىػليِذَزًِثِاييثيوًِبهِهطثَطهيضَز(اػناظًتجييبضلبّي)اهساهبتظيطضااًزبمزّس:
-1حساًخطظطفپٌذضٍظًبضيثِيٌياظضؼتثيوِگطهطارؼٍِثبتٌويلكطماػالمذسبضتٍ،هَعحبزحٍِيبازػبي
هغطٍحِضااػالمًوبيسٍيبهطاتتضاظطفهستهصًَضاظعطينپستسلبضضيثِاعالعثيوِگطثطسبًس.
 -2ذَاستِيبهَضَعزػَاً،بمًٍطبًيذَاّبىٍيباهبهًٌٌِسُزػَاٍػٌَاًيًِثِهَرتآىهغبلجِذسبضتٍيب
اهبهِزػَاضسُاست،هطرػبتظيبًسيسًُ،بمًٍطبًيضَْزاحتوبلي،هجلؾهَضزازػبٍّطگًَِاعالػبت،
هطرػبتًٌٍبتزيگطهطثَطثِهَضَعضاًِثطآىٍهَفزاضزٍّطًَعاسٌبزٍهساضًيضاًِزضاييثبضُزض
اذتيبضزاضزثِثيوِگطتسلينٍثيوِگطضازضتحويوبتٍضسيسگيٍزكبعًويًوبيس.
-3ثطايثبظزيساظهحلحبزحٍِاًزبماهَضًبضضٌبسيّوٌبضيالظمضاثبثيوِگطثِػولآٍضز.
هبدُ  -۸ثيوِگطهبئنهوبمثيوِگصاضثبحنٍاگصاضيثِؿيط،زضزػبٍيهطثَطثِاييثيوًِبهِهحسَةهيضَزًِثتَاًس
پطًٍسُّبيهطثَطضازضهطارغهضبييتبهيعاىتؼْساييثيوًِبهِتؼويتًوبيس.ثيوِگصاضزضعَلهسترطيبىزػَيًجبيس

اهساهيثِػولآٍضزًِثِحوَمثيوِگطزضتؼويتزػَيلغوٍِاضزآٍضزٍليًسجتثِهبظازتؼْساتاييثيوًِبهِ
ثيوِگصاضحنّطگًَِاهساهيذَاّسزاضت.
هبدُ -۹چٌبًچِثيوِگصاضثِتطريعهطارغشيػالحسَْاًٍظبيقهٌسضدزضاييثيوًِبهِضااًزبمًسّسٍثبػجاكعايص
تؼْسثيوِگطٍيبهبًغتطريعػلتيبهبّيتحبزحِضَزثيوِگطهيتَاًسثًِسجتتأحيطهػَضثيوِگصاضاظهيعاىذسبضت
هبثلپطزاذتثٌبّس.حٌناييهبزًُبكيحوَمظيبًسيسًُرَاّسثَز.
هبدُ -۱۰ثيوِگصاضهَظقاستتؼسازٍاهؼيًبضًٌبىضاثِثيوِگطاػالمًوبيس.چٌبًچِثؼساظٍهَعحبزحِهؼلَمگطززًِ
آذطييتؼسازاظْبضضسًُبضًٌبىًوتطاظتؼسازٍاهؼياستتؼْساتثيوِگطثًِسجتتؼسازاظْبضضسُثِتؼسازٍاهؼيًبّص
هييبثس.زضايٌػَضتپطزاذتهبثِالتلبٍتذسبضتثطػْسُثيوِگصاضذَاّسثَز.
هبدُ  -۱۱ثيوًِبهِثبتوبضبيثيوِگصاضٍهجَلثيوِگطغبزضهيضَزٍليضطٍعپَضصثيوِايٍارطايتؼْساتثيوِگط
هٌَطثِپطزاذتحنثيوِثِتطتيجياستًِزضثيوًِبهِپيصثيٌيضسُاست.چٌبًچِپطزاذتحنثيوِثِغَضتهسغي
ثبضسٍثيوِگصاضّطيياظاهسبطهَػسضسيسُضاثِّطزليلپطزاذتًٌٌسثيوِگطهيتَاًسثيوًِبهِضاثبضػبيتهبزُ23ايي
آيييًبهِكسدًوبيس.چٌبًچِثيوِگطثيوًِبهِضاكسدًٌطزُثبضسزضغَضتٍهَعحبزحِ،ذسبضتثًِسجتحنثيوِ
پطزاذتضسُثِحنثيوِايًِتبظهبىٍهَعحبزحِثبيسپطزاذتهيضسپطزاذتذَاّسضسهگطآًٌِزضضطايظذػَغي
ثيوًِبهِضَاثظزيگطيزضدضسُثبضس.
هبدُ ً-۱۲طبًيٍاهبهتگبُهبًًَيثيوِگصاضّوبىاستًِزضپيطٌْبزثيوٍِهتياييثيوًِبهِزضدگطزيسُاست.
ثيوِگصاضهَظقاستتـييطًطبًيٍاهبهتگبُهبًًَيذَزضاثِغَضتًتجيثِاعالعثيوِگطثطسبًس.زضؿيطاييغَضت
ًطبًيٍاهبهتگبُهجليثيوِگصاضهؼتجطضٌبذتِهيضَز.
هبدُ ّ-۱۳طگبُهلبزثيوًِبهٍِاٍضامالحبهيثبهَاكوتّبييًِثييعطكييثِػولآهسُاستهغبثوتًساضتِثبضس
ثيوِگصاضهَظقاستظطف  15ضٍظاظتبضيدزضيبكتثيوًِبهِيبالحبهيِثغَضًتجيتوبضبياغالحًوبيسٍگطًِاٍضام
هصًَضهغؼيتلويذَاّسضس.
فصل سَمٍ -ظبیف ٍ تعْدات بیوِگز
هبدُ  -۱۴پَششّبي اصليۺهَاضزظيطثبغسٍضثيوًِبهِزضتؼْسثيوِگطذَاّسثَز:
 -۱ؿطاهتكَت،غسهِرسويًٍوعػضَزائناػناظًليٍرعئيثطايّطًلطزضّطحبزحِهَضَعثيوِحساًخطثِ
هيعاىهٌسضدزضضطايظذػَغيثيوًِبهِ.
ّ -۲عيٌِّبيپعضٌيثطايّطًلطزضّطحبزحِهَضَعثيوِپساظتبييسپعضيهؼتوسٍحساًخطثِهيعاىهٌسضدزض
ضطايظذػَغيثيوًِبهِ.
تبصزُ -ؿطاهتكَت،غسهِرسوييبًوعػضَثبتَاكنثيوِگطٍثيوِگصاضيبثطهجٌبيزضغسهسئَليتثيوِگصاضزض
هطارغهضبئيتؼيييهيضَزٍاػوبلآىثطضٍيهؼبزلضيبلياضظاًتطييزيِضايذضٍظهحبسجِهيضَز.زضّطغَضت
حساًخطهجلؾهبثلپطزاذتزضّطحبزحِهَضَعثيوِثطايّطًلطاظهجلؾهٌسضدزضضطايظذػَغيثيوًِبهِثيطتط
ًرَاّسثَز.
هبدُ  -۱۵پَششّبي اضبفيۺپَضصّبياضبكيثبزضذَاستثيوِگصاضٍهَاكوتثيوِگطثباذصحنثيوِاضبكيثط
اسبسضطايظاذتػبغيثيوًِبهِهيتَاًستحتپَضصهطاضگيطز.

هبدُ  -۱۶زضهَاضزيًِپطزاذتذسبضتثِغَضتتَاكوياًزبمًطسٍُهًََلثِاضائِضأيزازگبُضسُاست،حست
هَضزظيبًسيسُيبشيٌلغيبهبئنهوبمهبًًَيآًْبهٌللٌسظطفپبًعزُضٍظاظتبضيداثالؽضأيهغؼييبظطفپبًعزُضٍظپساظ
هغؼيضسىضأياثالؿيثبهساضىالظمثطايزضيبكتذسبضتثِثيوِگطهطارؼٍِزضذَاستذَزضاتسلينًوبيٌس.ثيوِگط
هٌلقاستثِهحضٍغَلزضذَاست،آىضاحجتٍضويتحَيلضسيسيثِهتوبضيهطتولثطًبمهتوبضي،تبضيد
تسلينٍضوبضُحجتً،وػبىيبًبهلثَزىهساضىضازضحضَضهتوبضيثطضسيًٌس.چٌبًچِهساضىزضظهبىتوبضبًبهل
ثبضسثيوِگطهَظقاستحساًخطظطفسي( )30ضٍظاظتبضيدتوبضب،ذسبضتهتؼلوِضاپطزاذتًوبيسٍچٌبًچِهساضى
تسليويًبهعثبضس،هطاتتضاحضَضاًٍثِغَضتًتجيثِهتوبضياػالمتبًسجتثِضكغًوعحساًخطظطفييّلتِ
اهسامًٌس.
تبصزُ -ػسمهطارؼِاضربظهصًَضظطفهْلتهوطضٍيبتبذيطزضتٌويلهساضىهَرتاكعايصتؼْساتثيوِگطًرَاّس
ثَز.
هبدُ  -۱۷ثيوِگطذسبضتهَضَعاييثيوًِبهِضاثباعالعثيوِگصاضثِظيبًسيسُيبشيٌلغثيوًِبهِپطزاذتذَاّسًطزٍثِ
هحضپطزاذتذسبضت،زضهوبثلثيوِگصاضٍضرعيباضربظظيبىزيسُثطيالصهِهيگطزز.سبيطّعيٌِّبيتحت
پَضص،حستهَضزثِثيوِگصاضيبظيبىزيسُپطزاذتذَاّسضس.چٌبًچِپساظتٌويلهساضىالظم،ثيوِگطزضپطزاذت
ذسبضتتأذيطًٌساكعايصذسبضتًبضياظاكعايصاحتوبليهجلؾزيِثطػْسُثيوِگطذَاّسثَز.
هبدُ  -۱۸زضغَضتيًِهسئَليتثيوِگصاضّوعهبىتحتپَضصسبيطثيوِگطاىثبضسثيوِگطهَظقاستثطهجٌبيايي
ثيوًِبهِتؼْساتذَزضاايلبًوبيسٍسپسهيتَاًسثطايثبظيبكتسْنسبيطثيوِگطاىثِآًْبهطارؼًِوبيس.
هبدُ  -۱۹زضهَاضزيًِهسئَليتثيوِگصاضثبتَرِثِاسٌبزٍهساضىاضائِضسُاظًظطثيوِگطهحطظثبضسهيتَاًسهجلاظ
غسٍضضأيهطارغهبًًَيشيغالح،زضغَضتتَاكنثبثيوِگصاضٍاذصضضبيتاظهسػييبهسػيبى،ذسبضتٍيبؿطاهت
هطثَطضاپطزاذتًٌس.زضاييغَضتثيوِگطزضثطاثطّطگًَِازػبيثؼسيتؼْسيًرَاّسزاضت.
هبدُ  -۲۰زضغَضتغسٍضضايهغؼيهجٌيثطهسئَليتًبضكطهب،هؤسسِثيوِهٌلقثِپطزاذتذسبضتتبسوقتؼْسات
ثيوًِبهِثطاسبسهلبزضايغبزضُذَاّسثَز.
فصل چْبرم -خسبرتّبي خبرج اس تعْد بیوِگز
هبدُ  -۲۱خسبرتّبي خبرج اس تعْد بیوِگزۺ ذسبضتّبيظيطتحتپَضصاييثيوًِبهًِيستهگطآًٌِزض
ثيوًِبهِيبالحبهيِآىثًِحَزيگطيتَاكنضسُثبضس:
ً -1ليِاهطاضيًِضرعزضاحطكؼبليتػبزيٍثِهطٍضظهبىثِآىزچبضگطزيسُثبضسهگطزضهَاضزيًِثٌبثِضايهطارغ
شيػالحثيوِگصاضهسئَلضٌبذتِضسُثبضس.
-2ذسبضتْبيًبضياظحَازثٍسبيلًوليِهَتَضي.
-3ذسبضتْبيهستوينٍيبؿيطهستوينًبضياظتطؼطؼبتضازيَاًتيَ.
-4حَازثًبضياظرٌگ،اػتػبة،ضَضش،اؿتطبش،ثلَاٍتؼغيليًبض.
هبدُ  -۲۲خسبرت ّبي غیزقببل جبزاىۺزضهَاضزظيطرجطاىذسبضتزضتؼْسثيوِگطًرَاّسثَز:
-1ذسبضتْبيًبضياظػوسٍتولتثيوِگصاضًٍبضًٌبىٍيزضايزبزحبزحِهَضَعثيوِثبتطريعهطارغشيػالحزضعَل
هستاػتجبضثيوًِبهِ.

-2حَازثًبضياظزضگيطيًٍعاع.
-3حَازثًبضياظهػطفهسٌطات،هَازهرسضيبضٍاىگطزاىتَسظًبضًٌبى.
-4هحٌَهيتثِرعايًوسيثًِلغزٍلتٍهزبظاتّبيهبثلذطيس.
-5ؿطاهتٍذسبضتٍاضزُثًِبضًٌبًيًِسيآًْبًوتطاظپبًعزُسبلتوبمثبضس.
-6ؿطاهتٍذسبضتٍاضزثِاتجبعذبضريكبهسهزَظهؼتجطًبضاظهطارغشيغالح.
-7ذسبضتْبيهستوينٍؿيطهستوينًبضياظاًلزبضّستِاي.
ً-8ليِحَازحيًِعجنًظطهطارغشيػالحثيوِگصاضهسئَلآىضٌبذتًِويضَز.
فصل پٌجن -سبیز هَارد
هبدُ ً -۲۳حَُ فسخ بیوًِبهِۺ زضهَاضزظيطّطيياظعطكييثيوًِبهِهيتَاًسثباذغبضًتجي 20ضٍظُثيوًِبهِضا
كسدًوبيس:
 -۱هَارد فسخ اس سَي بیوِگزۺ
ػسمپطزاذتحنثيوِزضسطضسيسّبيهٌسضدزضاػالهيِّبيثسٌّبضغبزضُ.تطسيسذغطٍػسمهَاكوتثيوِگصاضثِپطزاذتحنثيوِاضبكيهطثَط.كَتثيوِگصاضٍػسماًزبمٍظبيقثيوِگصاضتَسظٍضحِيبهٌتولاليِ. -۲هَارد فسخ اس سَي بیوِگذارۺ
 زضغَضتيًِذغط،ثطعطفضسُيبًبّصيبثسٍثيوِگطثِترليقحنثيوِضاضيًطَز.هتَهقضسىكؼبليتثيوِگطثِّطزليل.ػسمتوبيلثيوِگصاضثِازاهِپَضص.هبدُ  -۲۴زضغَضتكسداظعطفثيوِگط،ثبيسحنثيوِهستيًِثبهيهبًسُاستثِغَضتضٍظضوبضهحبسجٍِثِ
ثيوِگصاضثطگطتزازُضَز.زضغَضتكسدثيوًِبهِاظعطفثيوِگصاضحنثيوِهستثيوِثطاسبستؼطكًَِتبُهستثِ
ضطحشيلهحبسجٍِثويِآىهستطزذَاّسضس:
هدت اعتببر
تب5ضٍظ
اظ6ضٍظتب15ضٍظ
اظ16ضٍظتب30ضٍظ
اظ31ضٍظتب60ضٍظ
اظ61ضٍظتب90ضٍظ
اظ91ضٍظتب120ضٍظ
اظ121ضٍظتب150ضٍظ
اظ151ضٍظتب180ضٍظ
اظ181ضٍظتب270ضٍظ
اظ270ضٍظثِثبال

حق بیوِ بز هبٌبي حق بیوِ یكسبلِ
5زضغسحنثيوِسبالًِ
10زضغسحنثيوِسبالًِ
20زضغسحنثيوِسبالًِ
30زضغسحنثيوِسبالًِ
40زضغسحنثيوِسبالًِ
50زضغسحنثيوِسبالًِ
60زضغسحنثيوِسبالًِ
70زضغسحنثيوِسبالًِ
85زضغسحنثيوِسبالًِ
100زضغسحنثيوِسبالًِ

هبدُ  -۲۵هزٍر سهبىۺ تؼْساتثيوِگطهٌحػطثِهسئَليتثيوِگصاضثطايحَازحياستًِزضهستاػتجبضثيوًِبهِضخ
زّسٍازػبيذسبضتحساًخطظطفزٍسبلپساظاًوضبيثيوًِبهِثِثيوِگطاػالمضَزّ.طگًَِاهسامثيوِگصاضيب
ًبضًٌبىٍيثِهٌظَضهغبلجِذسبضتهبعغهطٍضظهبىذَاّسثَز.
هبدُ ً -۲۶حَُ حل ٍ فصل اختالفۺ ّطگًَِاذتالفًبضياظتلسيطٍيبارطاياييثيوًِبهِ،زضغَضتيًِاظعطين
هصاًطُحلٍكػلًطَزثِزاٍضهطضيالغطكيياضربعذَاّسضسٍضأيزاٍضهعثَضهغؼيٍثطايعطكييالظماالتجبعاست.
زضغَضتيًِعطكييزضهَضزاًتربةزاٍضهطضيالغطكييثِتَاكنًطسٌسهَضَعثِّيأتزاٍضياضربعٍثِتطتيتظيط
ػولذَاّسضس:
ّ-۱طيياظعطكييييًلطزاٍضاذتػبغيتؼيييٍثِعطفزيگطهؼطكيهيًوبيس.
ل اظثحجزضثبضُهَضَعهَضزاذتالفثِاتلبم،زاٍضزيگطيضاثِػٌَاىسطزاٍضاًتربة
-۲زاٍضاىاذتػبغيهج 
ذَاٌّسًوَز.
-۳ضأيّيأتزاٍضيثباًخطيتآضا،هؼتجطٍثطايعطكييالظماالتجبعذَاّسثَز.
-۴زضغَضتيًِّطيياظعطكييتب 30ضٍظثؼساظاًتربةٍهؼطكيزاٍضعطفهوبثل،زاٍضاذتػبغيذَزضاتؼييي
ًٌٌسٍيبزاٍضاىاذتػبغيتب  30ضٍظزضهَضزتؼيييسطزاٍضثِتَاكنًطسٌسّطيياظعطكييهيتَاًٌسحستهَضزاظ
زازگبُشيغالحزضذَاستتؼيييزاٍضيبسطزاٍضثٌوبيس.
هبدُ  -۲۷هَارد پیشبیٌي ًشدُۺ زضهَاضزيًِزضاييثيوًِبهِشًطًطسُاستثطاسبسهبًَىثيوِ،ػطفثيوٍِ
سبيطهَاًييربضيًطَضروَْضياسالهيايطاىػولذَاّسضس.

