سطلفلی
زاًطٌبهِ آظاز
ٔ
اظ ٍیىیپسیب،
پطش ثًِ :بٍثطی ,جستجَ
ازاهِ تجبضت زضهحل وبض ذَز زاضز.
ٔ
اجبضُ هحل ٍ
ٔ
سطلفلی حمی است وِ تبجط ثطای تمسم زض
هجٌبی ایي حك هبلی ثط ایي پبیِ استَاض است وِ هَسسبت تجبضتی ثیصتط اٍلبت زض سبذتوبىّبیی سبذتِ هیضًَس
وِ هبلىیت آىّب هتؼلك ثِ زیگطاى است ٍ ایي اضظش ضا ثبیس سَای اضظش هبزی آى هله ٍ هتؼلك ثِ وسی زاًست
ازاهِ فؼبلیت تبجط وِ آى ضا هیتَاى ثِ ّط پیطِ ذسهبتی یب حتی
ٔ
وِ آى ضا ثِ ٍجَز آٍضزُاست .اظ سَی زیگط
تَلیسی ًیع تسطی زاز تب حس ظیبزی هستلعم استمطاض اٍ زض هىبى اٍلیِ است.
حوطُ فؼبلیت ذَز ضا اظ هبله یب وسی وِ پس اظ اٍ لػس اجبضُ هحل ضا زاضز
ایي حك ثِ غبحت آى اجبظُ هیزّس ٔ
زضیبفت وٌس ٍ ّوچٌیي اذتیبض تبم هبله ثطای ثیطٍى وطزى هستأجط ضا اظ ثیي هیثطز.
سطلفلی زٍ هؼٌبی حمَلی هتفبٍت زاضز .ایي ػجبضت هیتَاًس ثِ وبال یب اضتْبض یه ًبم تجبضی ٍ ضْطت ػبلی
ضطوتی اضبضُ زاضتِ ثبضس وِ هعایبی ضلبثتی هْوی ضا فطاّن هیوٌس .زض ایى حبلت یؼٌی هؤسسِ زاضایی ّبی هْن
ٍلی ًبهطَْزی زاضز وِ زض تطاظًبهِ گعاضش زازُ ًطسُ است .زض هؼٌبی زٍم ،هؤسسِ هوىي است ثطای ذطیس
سطلفلیای وِ زض قَل سبلّب ثِ ٍسیلۀ سبظهبى زیگطی ایجبز ضسُ است ،هجلغی ًمس ثپطزاظز.تٌْب سطلفلی
ذطیساضی ضسُ زض ثرص زاضایی زض تطاظًبهِ گعاضش هیضَز.

[]۱

هبّیت حمَلی سطلفلی
حك سطلفلی زض لَاًیي سبل  ۱۳۷۶ ٍ ۱۳۵۶ایطاى هبّیتی هتوبیع یبفتِ است.ثط هجٌبی لبًَى هَجط ٍ هستبدض سبل
 56ػمس اجبضُ اهبوي تجبضی،ثِ اًمؿبی هست ذبتوِ ًیبفتِ ٍ هَجط تٌْب زض ثطذی هَاضز حك ترلیِ ضا
زاضاست.سطلفلی زض ایي لبًَى ثب ّیچ یه اظ لَاػس حمَق لبثل تَجیِ ًویثبضس.اهب زض لبًَى سبل ٍ ۱۳۷۶ؾغ
تفبٍت است .زض لبًَى اذیط ،سطلفلی ثب پطزاذت هجلغی جْت توسیس هتوبزی لطاضزاز اجبضُ ثط قجك ضطایف گصضتِ
استّ.وچٌیي زض ایي لبًَى هستبجط هیتَاًس جْت اسمبـ حمَق ذَز ٍ ترلیِ پیص اظ اًمؿبی لطاضزاز،هجلغی
تحت ػٌَاى سطلفلی اظ هَجط اذص وٌس.


هتي لبًَى هَجط ٍهستبجط سبل  ۱۳۷۶زلیمب اظ وتبة تحطیطالَسیلِ اهبم ذویٌی اذص ضسُ است.



تؼطیف اضائِ ضسُ زض لسوت ًرست،اضبضُ ثِ حك وست ٍپیطِ ٍ تجبضت زاضز وِ زض ضطع اسالم حطام
است ٍ زازگبّْبی ایطاى چٌیي حمی ضا ثِ ضسویت ًویضٌبسٌس.



لطاضزازّبی اجبضُ وِ لجل اظ سبل  1376تٌظین ضسُ اًس،هطوَل لبًَى هَجط ٍ هستبجط  1356هی ثبضٌس.

حك سطلفلی اظ حك وست ٍ پیطِ یب تجبضت تفبٍت ٍ تفىیه هبَّی
ػجبس سؼیسیضاز ،لبؾی زازگستطی ٍوبضضٌبس اضضس حمَق ذػَغی ً-مل اظ ًططیِ هبٍی

حك وست ٍ پیطِ هَؾَع لبًَى  1356ثَزُ؛ اهب لبًَى  1376ثِ جب ی حك وست ٍ پیطِ ،سطلفلی ضا جبیگعیي آى وطزُ است

 .ثؼؿی اظ

حمَقزاًبى پیص اظ تػَیت لبًَى  1376هؼتمس ثَزًس وِ سطلفلی ّوبى حك وست ٍ پیطِ هی ثبضس ٍ زضًتیجِّ ،یچ تفبٍتی هیبى ایي زٍ لبئل
ًجَزًس ٍ تؼطیف ٍاحسی اظ آًْب اضائِ هی زازًس؛ اهب گطٍّی زیگط ایي زٍ ضا وبهالً جسا اظ ّن هیزاًستٌس .ثِ ًظط هیضسس ًظطیِ اذیط غحیح ثَزُ
ٍ سطلفلی جسا اظ حك وست ٍ پیطِ است؛ ظیطا غطف ًظط اظ ایي وِ فلسفِِ تطىیل ٍ ایجبز ایي زٍ حك وبهالً هتفبٍت استًْ ،بزی وِ حك
وست ٍ پیطِ ضا ضٌبسبیی ٍ ثِ هطزم هؼطفی وطزُ ،لبًَى گصاض ثَزُ ٍ همٌي ثِ غطاحت ایى حك ضا هتؼلك ثِ هستأجط زاًستِ است  .تجػطُ 2
هبزُ  19زض ایي ثبضُ همطض هی زاضز < :حك وست یب پیطِ یب تجبضت ثِ هستأجط ّوبى هحل اذتػبظ زاضز ٍ اًتمبل آى ثِ هستأجط جسیس فمف ثب
تٌظین سٌس ضسوی هؼتجط ذَاّس ثَز>.
ثٌبثطایي ،حك وست ٍ پیطِ هتؼلك ثِ هستأجط است  .ثب تَجِ ثِ ایي وِ هبله ّیچگبُ ًویتَاًس حك وست ٍ پیطِ زاضتِ ثبضس ،اگط ایي حك ضا
ّوبى سطلفلی ثساًینً ،تیجِ آى چٌیي هی ضَز وِ هبله ّیچ ٍلت سطلفلی ًساضز؛ ظیطا زض آى فطؼ سطلفلی ّوبى حك وست ٍ پیطِ
هیثبضس .ثِ ػٌَاى هخبل ،هبله هلىی وِ ثِ تبظگی احساث ضسُ ٍ پیص اظ ایي ،فػبلیت وسجی ًساضتِ است ،سطلفلی آى ضا هؼبهلِ وطزُ ٍ ثِ
هستأجط اًتمبل هی زّس .حبل وسام لبًَى ،حك وست ٍ پیطِ (سطلفلی) ضا ثطای هبله ضٌبسبیی وطزُ است؟ اگط ثگَیین لبًَى  1356چٌیي
حمی ضا ثطای هبله زض ًظط گطفتِ ،ثطذالف ًع غطیح لبًَى سري گفتِ این؛ ظیطا لبًَى ،حك وست ٍ پیطِ ضا تٌْب ثطای هستأجط آى ّن ثؼس اظ
ضطٍع فؼبلیت وسجی ضٌبسبیی وطزُ است.
ثب ػٌبیت ثِ ایي وِ همٌي حك وست ٍ پیطِ ضا ثــطای هـسـتــأجــط هــی زاًـس ،اظایـي ضٍ اظ ػـجـبضت <هستأجط> چٌیي افبزُ هی ضَز
وِ حتوبً ثبیس ضاثكِ استیجبضی ثطای هحل وست ثطلطاض ضَز تب ایي وِ ػٌَاى هستأجط ٍ حك وست ٍ پیطِ ذلك گطزز؛ یؼٌی ضطـ تحمك ٍ
تىَیي حك وست ٍ پیطِ لطاضزاز اجبضُ ثطای وست هی ثبضس ٍ تب ظهبًی وِ ضاثـكـِ اسـتیجبضی ثِ ٍجَز ًیبهسُ ٍ ضرع ،هستأجط لطاض
ًگطفتِ ،حك وست ٍ پیطِ ّن ایجبز ًوی ضَز .زض غَضتی وِ ٍجَز سطلفلی هٌَـ ثِ لطاضز از اجبضُ یب هستأجط ًیست؛ ثلىِ اجبضُ ّبیی وِ زض
اثتسا هبله ثب هستأجط هٌؼمس هی وٌس ،زض ّوبى لحظِ سطلفلی ضا ثِ ٍی ٍاگصاض هی ًوبیس؛ یؼٌی هبله پیص اظ ایجبز ضاثكِ استیجبضی چٌیي
حمی ضا زاضتِ ٍ هی تَاًس آى ضا ثِ غیط ٍاگصاض وٌس  .زض غیط ایي غَضت ،هؼبهلِ ٍی ثبقل تلمی

هیضَز .ثٌبثطایي ،هبله ثب ثطلطاضی ضاثكِ

استیجبضی حك سطلفلی ضا ثِ زست ًوی آٍضز؛ ثلىِ ایي حك پیص اظ آى ٍ ثسٍى ٍجَز ضاثكِ استیجبضی ثطای هبله ایجبز ضسُ ٍ زض لطاضزاز
اجبضُ ًیع ٍی هستأجط ًویثبضس تب ثگَیین وِ لبًَى ایي حك ضا ثِ ٍی زازُ است .
زضذػَظ حك وست ٍ پیطِ  ،همٌي زض تجػطُ  2هبزُ  19همطض وطزُ است وِ ًمل ٍ اًتمبل آى فمف ثب سٌس ضسوی اهىبىپصیط است .زض غَضتی
وِ ٍلتی هبله ،هٌبفغ هَضز اجبضُ ضا ثِ هستأجط ٍاگصاض هی وٌس ٍ زض وٌبض آى سطلفلی ضا ًیع اًتمبل هی زّسً ،مل ٍ اًتمبل هصوَض ثِ غَضت
ضفبّی ًیع هیسط است ٍ چٌیي حه هی (اًتمبل ثب سٌس ضسوی ) زض هَضز اًتمبل سطلفلی اظ هبله ثِ هستأجط ٍجَز ًساضز  .اگط حك وست ٍ
پیطِ ّوبى سطلفلی ثَز ،حىن اًتمبل حك وست ٍ پیطِ ثب سٌس ضسوی زض هَضز هبله ثِ هستأجط ًیع غبزض هی
حىوی زض اضتجبـ ثب هبله ٍ هستأجط ثیبى ًطسُ ایي است وِ

ضس .ػلت ایي وِ چٌیي

همٌي ایجبز ٍ تىَیي حك وست ٍ پیطِ ضا ثؼس اظ ضطٍع فؼبلیت وسجی فطؼ

وطزُ است؛ یؼٌی زض ٌّگبم تٌظین لطاضزاز اجبضُ هیبى هبله ٍ هستأجط ،حك وست ٍ پیطِ ای ٍجَز ًساضتِ است تب زضذػَظ ًمل ٍ اًتمبل
آى زض هبزُِ یه همطضاتی ٍؾغ گطزز  .ثب ػٌبیت ثِ ایي وِ همٌي حك وست ٍ پیطِ ض

ا فمف ثطای هستأجط ضٌبسبیی وطزُ ٍ ثسٍى ضاثكِ

استیجبضی ،حك وست ٍ پیطِ ایجبز ًوی ضَز ،زضًتیجِ یىی تلمی وطزى ایي زٍ حك ثطذالف ًع غطیح لبًَى هی ثبضس.
ثٌبثطایي ،زض لبًَى  1356اًتمبل حك وست ٍ پیطِ اظ هستأجط ثِ هستأجط  -آىّن ثب سٌس ضسوی -پیصثیٌی ضسُ است؛ ظیطا ّوب ىگًَِ وِ
گفتِ ضس ،هبله ّیچ گبُ حك وست ٍ پیطِ ًساضتِ تب آى ضا اًتمبل زّس یب ایي وِ زضذػَظ اًتمبل حك وست ٍ پیطِ اظ هبله ثِ هستأجط
همطضاتی ٍؾغ گطزز.
اهب زض لبًَى  1376اًتمبل سطلفلی اظ هبله ثِ هستأجط ٍ اظ هستأجط ثِ هستأجط پیص ثیٌی گطزیسُ ٍ ًمل ٍ اًتمبل آى ًیع زض ّط غَضت ثب سٌس
ػبزی پصیطفتِ ضسُ است  .الجتِ زضذػَظ اًتمبل حك وست ٍ پیطِ ثب سٌس ػبزی ثطاسبس همطضات لبًَى  ،1356اوخطیت لؿبت زازگبُ ّبی
حمَلی  2تْطاى هؼتمس ّستٌس:

<ثب تَجِ ثِ هبزُ یه لبًَى ضٍاثف هَجط ٍ هستأجط وِ تػطف استیجبضی ٍ -لَ ثسٍى سٌس ضسوی -ضا ىیع هطوَل ایي لبًَى هی زاًس ،ثِ ایي
تطتیت هستأجط جسیس هحل وست ثطاثط لبًَى هستحك حك وست ٍ پیطِ است؛ ّطچٌس زاضای سٌس ضسوی اجبضُ ٍ اًتمبل حك وست ٍ پیطِ
ًبثطایي تجػطُ  2هبزُ 19
ًجبضس .ثب تَجِ ثِ ایي وِ اظ حیج لبًَى ًَیسی ،تجػطُ فمف ًبظط ثِ هبزُ لجلی است ٍ ثِ سبیط هَاز تسطی ًوی یبثس ،ة
لبًَى یبز ضسُ تٌْب زض هحسٍزُِ هبزُ  19وبضثطز زاضتِ ٍ فمف زض هَضز ایي هبزُ لبثل اػوبل است ٍالغیط؛ یؼٌی اگط هستأجط هحل وست زاضای
حك اًتمبل ثِ غیط ثبضس ،تٌْب ثِ هَجت سٌس ضسوی هی تَاًس هٌبفغ ٍ حك وست ٍ پیطِ ًبضی اظ آى ضا ثِ غیط ٍاگصاض نًس ٍ اگط حك اًتمبل ثِ
ٍی تفَیؽ ًطسُ ٍ ثطای ایي وبض اظ زازگبُ تحػیل اجبظُ وطزُ ثبضس ،ثبظ ثطای اًتمبل ثبیس سٌس ضسوی تٌظین وٌس؛ ٍاال چٌبًچِ ثسٍى تٌظین
سٌس ضسوی اًتمبل غَضت گطفتِ ثبضس ،ایي اًتمبل اظ حیج تؼلك حك وست ٍ پیطِ ثِ هستأجط الحك هؼتجط ًیست

 .زض غیط هَضز هصوَض زض

هبزُ  19هخل هَضزی وِ اًتمبل ثب ضؾبیت هبله غَضت هی گیطز ،تجػطُ  2هبزُ  19لبثلیت اػوبل ًساضتِ ٍ لعٍهی ثِ تٌظین سٌس ضسوی ثطای
اًتمبل حك وست ٍ پیطِ ثِ هستأجط الحك ًیست ٍ هتػطف جسیس ،هستأجط ٍ غبحت حمَق وست ٍ پیطِ ضٌبذتِ هی ضَز>.
زض ایي ثبضُ اللیت لؽات زازگبُ ّبی حمَلی  2تْطاى ًیع هؼتمس ّستٌس:
<ثب تَجِ ثِ غطاحت تجػطُ  2هبزُ  19لبًَى ضٍاثف هَجط ٍ هستأجط زایط ثِ ؾطٍضت تٌظین سٌس ضسوی ثطای اًتمبل حك وست ٍ پیطِ ٍ ػوَم
ٍ اقالق تجػطُ  ،2هحسٍز ٍ هٌحػط وطزى وبضثطز آى ثِ هبزُ  19ذالف هفَْم ٍ هٌكَق ٍ ظبّط تجػطُ هصوَض ثَزُ ٍ اجتْبز زض همبثل ًع
است .زض ّط حبل ،چِ زض هَضز هبزُ  ٍ 19چِ ّط هَضزی وِ هحل وست اظ هستأجط سبثك ثِ الحك هٌتمل هی ضَز ،تؼلك حك وست ٍ پیطِ ثِ
هتػطف ٍ هستأجط جسیس ٍلتی هؼتجط است وِ ثِ هَجت سٌس ضسوی ثبضس ٍ فلسفِ آى حفظ حمَق غبحت اغلی حك وست ٍ پیطِ ٍ ضػبیت
حك زٍلت اظ حیج پطزاذت هبلیبت هیثبضس>.
ثِ ًظط هی ضسس وِ زیسگبُ اللیت لؿبت غحیح ثبضس؛ ّط چٌس ضٍیِ لؿبیی اظ ًظطیِ اوخطیت لؿبت تجؼیت وطزُ ٍ زض حبل حبؾط اًتمبل حك
وست ٍ پیطِ ثب سٌس ػبزی ثسٍى تطزیس زض هحبون زازگستطی پصیطفتِ هی ضَز.
آًچِ وِ ثِ غطاحت لبًَى حبون ثط زػبٍی ترلیِ هَؾَع هبزُ  15لبًَى ضٍاثف هَجط ٍ هستأجط هػَة  ٍ 1356ثٌسّبی سِ گبًِ آى ؾوي
غسٍض حىن زض حك <هستأجط> حبثت ضسُ ٍ هَضز پیص ثیٌی غطیح ٍ هٌجع اهط آهط لبًًَی هػَة  ،1356هـبزُ ٍاحـسُ هـػـَة هـجوغ
تطریع هػلحت ًظبم هػَة 25زیهبُ ّ ٍ 1369وچٌیي آ ییيًبهِ ًحَُ تؼییي ٍ تطریع ٍ پطزاذت حك وست ٍ پیطِ یب تجبضت هػَة
اٍل ضْطیَضهبُ  1356ثِ ًمل اظ ضٍظًبهِ ضسوی ضوبضُ

 9518لطاض گطفتِ است ،ثب ػٌبیت ثِ اضبضُ ضأی ٍحست ضٍیِ ضوبضُ
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اسفٌسهبُ  ٍ )1(1363ضأی ضوبضُِ  38/52/35هَضخ  28فطٍضزیيهبُ  1385اغساضی اظ ضـؼـجِ  38زیَاى ػبلی وطَض  -وِ زض ضاستبی تمبؾبی
اػوبل هبزُ  2لبًَى ٍظبیف ٍ اذتیبضات ضئیس لَُِ لؿبییِ ًسجت ثِ زازًبهِ ضوبضُِ

 457هَضخ11تیطهبُ  1380ضؼجِ  35زازگبُ تجسیسًظط

استبى تْطاى غبزض گطزیس (ّ ٍ - )2وچٌیي ًظطیبت ازاضُ حمَلی زازگستطی هَضخ 23زیهبُ  1371ثِ ضوبضُ ً ٍ )3(7/11679ظطیِِ ضوبضُِ
 7/1452هَضخ 12ذطزازهبُ  )4(1387غطفبً حك وست ٍ پیطِ یب تجبضت است  .ثب تَجِ ثِ هبزُ  ٍ 6تجػطُّبی یه ٍ  2ق.ض.م.م .هػَة 1356
ٍ  1376وِ ػوالً اظ سَی همٌي ًسجت ثِ آى زٍ حك اظ جْت هبَّی تفىیه ٍ تفبٍت لبئل گطزیسُ ،حك سطلفلی ػجبضت است اظ هبل یب ٍجْی
وِ هستأجط ثِ هَجط پطزاذت هی ًوبیس ٍ زض ظهبى ترلیِ ،هؼبزل ػبزلِ آى ضا زضیبفت هیزاضز.
زض غَضتی وِ هستأجط زض ثسٍ اًؼمبز ػمس اجبضُ هجلغی ضا تحت ػٌَاى سطلفلی ثِ هَجط پطزاذت ًوَزُ ثبضس ،ثب تَجِ ثِ تفبٍت هبّیتی
تفىیه ایي زٍ حك ٍ ّوچًیي ثب ػٌبیت ثِ آهطُ ثَزى لبًَى ضٍاثف هبله ٍ هستأجط هػَة  ٍ 1356اغـل تفسیط هؿیك زض لَاًیي آهطُ ٍ ًیع
غطاحت هبزُ  9ق.ى.ز.ع.ٍ.ا .زض غسٍض آضای هستٌس ٍ هستسل ثِ هَاز لبًًَی ،غسٍض لطاض وبضضٌبسی هجٌی ثط اضظیبثی حك هستأجط زض ثٌسّبی
سِگبًِ هَؾَع هبزُ  15لبًَى مشوَض تحت ػٌَاى <اضظیبثی حك سطلفلی > حتی ثِ ػٌَاى یىی اظ ػَاهل هؤحط زض حك وست ٍ پیطِ ،ثطذالف
ًػَظ غطیح لبًَى گصاض هی ثبضس .زض ایـي ذـػـَظ ،هسػی پطزاذت سطلفلی (هستأجط) ثبیس هكبثك هَاز  48 ٍ 2لبًَى آییي زازضسی
هسًی ،ؾوي ضػبیت همطضات حبون ثط زػَا ،ثِ قَض هستمل ٍ هجعا ٍ ثب تَجِ ثِ ضطٍـ ؾوي ػمس هستٌس ثِ ٍحست هالن هبزُ ٍاحسُ الحبلی
 ٍ 1082هبزُ  522لبًَى آییي زازضسی هسًی ٍ ّوچٌیي ٍحست هالن ضأی ٍحست ضٍیِ ضوبضُ  114هَضخ 20اسفٌسهبُ  1356زضغسز هكبلجِ
حك سطلفلی ثطآیس.
ثب تَجِ ثِ تفىیه ٍ تفبٍت هبَّی حك سطلفلی ثب حك وسة ٍ پیطًِ ،حَُ اضظیبثی آى زٍ ضا هی تَاى ثِ ًحَ ظیط ثیبى ًوَز :
سطلفلی:
 -1حك سطلفلی هبلی است وِ زض ثسٍ اجبضُ ثِ هبله پطزاذت هی ضَز ٍ شاتبً لبئن ٍ هتىی ثِ هحل است ٍ هتؿوي ّیچ ًَع ضْطت تجبضتی یب
تَجِ ذبظ ٍ استمطاض یبفتِ هطتطیبى ًوی ثبضس .ثِ ػجبضتی ،اػن ٍ اُ م حك سطلفلی تبثغ هَلؼیت ٍ هطغَثیت هحلی ،ویفیت ثٌب ٍ تجْیعات ثِ
وبض گطفتِ ضسُ زض ػیي هستأجطُ هیثبضس.
 -2ثیطتطیي هجلغ ٍ هیعاى حك سطلفلی ثِ هَلؼیت هحلی ٍ ویفیت ثٌب ٍ تجْیعات ػیي هستأجطُ ثستگی زاضز .
 -3تحمك حك سطلفلی تبثغ حبوویت اضازُ قطفیي است.
 -4هبله ٍ هَدض ضلن حك سطلفلی ضا تؼییي هی وٌس ٍ زاٍقلت حك سطلفلی هرتبض ثِ پصیطش یب ضز پیطٌْبز است.

 -5حك سطلفلی ثِ هبله پطزاذت هی ضَز ًِ هستأجط اٍل ٍ اظایي ضٍ ضْطت تجبضی ٍ ضًٍك وسجی ٍ اػتجبض غٌفی زض تؼییي هیعاى آى تأحیطی
ًساضز.
 -6آًچِ زض لبًَى  1356 ٍ 1339زضذػَظ ضٍاثف هبله ٍ هستأجط هَضز ثحج لطاض گطفتِ ،حك سطلفلی ثِ هؼٌبی گفتِ ضسُ ًوی ثبضس؛ ثلىِ
غطفبً حك وست ٍ پیطِ ٍ تجبضت است.
 -7حك سطلفلی لبئن ٍ هطثَـ ثِ هحل است.
 -8زض تؼییي هیعاى حك سطلفلی ّیچ ػبهلی غیط اظ هیل ٍ ذَاستِ هبله زذیل ًیست .
 -9حك سطلفلی شاتبً لبثل اػطاؼ ٍ اسمبـ است.
 -10ضطـ تحمك ٍ تىَیي حك سطلفلی هٌَـ ثِ لطاضزاز اجبضُ ًوی ثبضس؛ <ػمس غلح یب ّجِ>
ً -11مل ٍ اًتمبل حك سطلفلی ؾوي هٌبفغ هَضز اجبضُ ثِ غَضت ػبزی ٍ ضسوی اهىبى پصیط است.
 -12زض ٌّگبم ترلیِ (هبزُ  ٍ 15ثٌسّبی سِگبًِ آى) زازگبُّب زض غسٍض لطاض جلت ًظط وب ضضٌبس ،هىلف ثِ تؼییي حك سطلفلی ًویثبضٌس.
 -13حىَهت ٍ ضغین حمَلی ضسیسگی ثِ حك سطلفلی تبثغ لَاًیي آهطُ ًیست ٍ هكبثك هفَْم هربلف اذیط هبزُ

 ،15زازگبُ ّب ؾوي غسٍض

حىن ترلیِ ،اظ غسٍض لطاض وبضضٌبسی ثب ػٌَاى حك وست ٍ پیطِ هوٌَع هی ثبضٌس.
 -14اغَل ٍ ؾبثكِ تؼییى لیوت ػبزلِ ضٍظ سطلفلی ثِ ویفیتی است وِ زض هبزُ ٍاحسُ الحبلی  1082لبًَى هسًی اضبضُ ضسُ ٍ ثب ػٌبیت ثِ
هبزُ  522لبًَى آییي زازضسی ثِ تطتیت ظیط اضظیبثی هیگطزز:
 -15حك سطلفلی ؾوي ػمس اجبضُ یب ذبضد اظ آى فمف تب ظهبى ترلیِ ػیي هستأجطُ زض حك هبله تحمك پیسا میًوبیس.
 -16زض ظهبى ترلیِ ػیي هستأجطُ حك سطلفلی هی ثبیست ثِ هستأجط ثِ لیوت ػبزلِ ضٍظ هستطز گطزز؛ حتی اگط هستأجط ّیچ گًَِ فؼبلیت
وسجی یب تجبضی زض ػیي هستأجطُ ًساضتِ ثبضس  .ضبیبى تَجِ است وِ استطزاز لیوت ػبزلِ ضٍظ یب ّوبى هجلغ پطزاذتی ظهبى اًؼمبز ،تبثغ
حبوویت اضازُ قطفیي یب ضطٍـ ؾوي ػمس هی ثبضس.
 -17حك سطلفلی زض تؼسیس ٍ تفطیف اظ ثیي ًویضٍز.
 -18هططٍػیت حك سطلفلی ًبضی اظ احىبم اٍلی است.

حك وست ٍ پیطِ یب تجبضت:
 -1حك وست ٍ پیطِ حمی است وِ زض ًتیجِ سبظهبى زّی ٍ ازاضُ یه ضغل یب حطفِ زض اجتوبع یب اظ تَجِ ذبظ ٍ استمطاض یبفتِ هطتطیبى اظ
سبظهبىزّی ضفتبض غحیح هستأجط حبغل هی ضَز .ثِ ػجبضتی ،حك وست ٍ پیطِ ّط هٌفؼت یب هعیتی است وِ هستأجط زض یه ضضتِ وسجی
زض اضتجبـ ثب هطتطیبًص زاضز ٍ ایي حمَق تسضیجی الحػَل غطفبً زض حك هستأجط اظ سَی همٌي ٍ اجتوبع ثِ ضىل آهطُ هَضز ح هبیت لطاض
هیگیطز.
 -2هجلغ ٍ هیعاى حك وست ٍ پیطِ ثِ حسي ضْطت هستأجط ٍ هست تػطف ٍ ایجبز ضًٍك زض هحل ثستگی زاضز .
 -3حك وست ٍ پیطِ ًبضی ٍ جؼل ضسُ اظ سَی لبًَى گصاض ٍ تبثغ لَاػس آهطُ همٌي است( .لسوت اذیط هبزُ  15ق.ض.م.م .هػَة )1356
 -4زض حك وست ٍ پیطِ زض غَ ضت ػسم تَافك هبله ٍ هستأجط ،زضًْبیت زازگبُ ٍاضز لؿیِ ضسُ ٍ اظ قطیك وبضضٌبس غالحیت زاض هیعاى
حك وست ٍ پیطِ ضا تؼییي هیًوبیس( .هبزُ  18ق.ض.م.م هػَة )1365
 -5حك وست ٍ پیطِ غطفبً ثِ هستأجط پطزاذت هی ضَز ٍ ضْطت تجبضی ٍ ضًٍك وسجی زض تؼییي هیعاى آى لسوت اػظن اضظ یبثی هی ثبضس.
(تجػطُ  2هبزُ ّ 19وبى لبًَى)
 -6پطزاذت حك سطلفلی اظ ًبحیِ هستأجط ؾوي ػمس اجبضُ یب جسا اظ آى ثب تَجِ ثِ آهطُ ثَزى لبًَى

 ٍ 1356ضػبیت اغل تفسیط هؿیك ضا

ًویتَاى حتی ثِ ػٌَاى یىی اظ ػَاهل هؤحط زض تؼییي هیعاى حك وست ٍ پیطِ هؤحط زاًست  .زض ایي ذػَظ غبحت حك سطلفلی ثب تَجِ ثِ
تفبٍت ٍ تفىیه هبَّی ایي زٍ حك ثبیس زض هكبلجِ آى هكبثك هَاز  48 ٍ 2لبًَى آییي زازضسی هسًی ثب تمسین زازذَاست هستمل ٍ ضطٍـ
ؾوي آى السام ًوبیس.
 -7حك وست ٍ پیطِ لبئن ٍ هطثَـ ثِ هستأجط است( .تجػطُ  2هبزُ )19
 -8زض تؼییي هیعاى حك وست ٍ پیطِ چٌبًچِ قطفیي زػَا زض هَضز هیعاى آى تَافك ًٌوبیٌس ،زازگبُ غبلح زض لؿیِ زذبلت وطزُ ٍ فػل
تطافغ هیًوبیس( .هبزُ ّ 18وبى لبًَى)
 -9اسمبـ حك وست ٍ پیطِ زض ثسٍ اجبضُ ثب تَجِ ثِ لَاػس آهطُ لبًَى ض .م.م هػَة  1356ثبػج ایجبز اذالل زض ًظن ػوَهی ٍ ثی احط ًوَزى
مٍاز  19 ٍ 15لبًَى یبز ضسُ هیگطزز .ثطایياسبس ،اسمبـ آى هستٌس ثِ هبزُ  30ق.ض.م.م هػَة  1356ثبقل ٍ ثالاحط هیثبضس.
 -10تحمك ٍ تىَیي حك وست ٍ پیطِ هٌَـ ثِ ثطلطاضی ضاثكِ استیجبضی هی ثبضس( .هبزُ یه ّوبى لبًَى)
ً -11مل ٍ اًتمبل حك وست ٍ پیطِ ؾوي ضاثكِ استیجبضی فمف ثب تٌظین سٌس ضسوی هیسط است ٍ ػسم ضػبیت ایي ًحَُ اظ ًمل ٍ اًتمبل

ضسوی ،هترلف ضا هَاجِ ثب ؾوبًت اجطای همٌي هی ًوبیس( .هبزُ  ٍ 19تجػطُّبی یه ٍ 2شیل ّوبى لبًَى)
 -12زض ٌّگبم ترلیِ ،زازگبُ ّب ؾوي غسٍض حىن هىلف ثِ غسٍض لطاض جلت ًظط وبضضٌبس زض تؼییي حك وست ٍ

پیطِ هی ثبضٌس ( .لسوت

اذیط هبزُ ّ 15وبى لبًَى)
 -13حىَهت ٍ ضغین حمَلی ضسیسگی ثِ حك وست ٍ پیطِ تبثغ لَاػس آهطُ ٍ اغل تفسیط هؿیك هی

ثبضس ٍ زازگبُ ّب ؾوي غسٍض حىن

ترلیِ هكبثك هفَْم هربلف اذیط هبزُ  15ثبیس زض لطاض وبضضٌبسی غطفبً ػٌَاى <حك وست ٍ پیطِ> ضا جْت اضظیبثی غبزض ًوبیٌس.
 -14ثطاسبس هفَْم هبزُ  18ق.ض.م.م هػَة  1356اغَل ٍ ؾبثكِ تؼییي لیوت ػبزلِ ضٍظ حك وست ٍ پیطِ ثب تَجِ ثِ ٍحست هالن ضأی
ٍحست ضٍیِ ضوبضُ  114هَضخ 20اسفٌسهبُ  ٍ 1356هفَْم آى ثِ تطتیت ظیط است()5
 -15 :حك وست ٍ پیطِ ثِ غَضت تسضیجی الحػَل زض هبلىیت هستأجط تحمك پیسا هیًوبیس.
 -16هستفبز اظ هفَْم حك وست ٍ پیطِ ٍ ػَاهل هؤحط اغلی زض آى ،ضطـ استحمبق پطزاذت آى هٌَـ ثِ فؼبلیت وسجی هططٍع ٍ لبًًَی
هستأجط زض ػیي هستأجطُ هیثبضس.
 -17حك وست ٍ پیطِ زض تؼسی ٍ تفطیف هستأجط اظ ثیي هی ضٍز.
 18هططٍػیت حك وسة ٍ پیطِ ًبضی اظ احىبم حبًَیِ است .
پیًَضتّب:
 - <...1زازگبُ ؾوي غسٍض حىن ترلیِ ،حك وست ٍ پیطِ یب تجبضت هستأجط ضا هستٌساً ثِ هَاز  28 ٍ 27ق.ض.م.م هػَة  1356ثِ اهط آهط
لبًًَی هَضز لحَق حىن لطاض هیزّس>.
ضأی ٍحست ضٍیِ ضوبضُ  60هَضخ  6اسفٌسهبُ  1363ضزیف 62-63
 -2زضذػَظ تمبؾبی ًمؽ زازًبهِِ ضوبضُِ  1457هَضخ  11تیطهبُ  1380ضؼجِ  35زازگبُ تجسیسًظط استبى تْطاى ثطاسبس هبزُِ  2لبًَى
ٍظبیف ٍ اذتیبضات ضئیس لَُ لؿبییِ اٍالًٍ ،فك همطضات لبًَى ضٍاثف هَجط ٍ هستأجط هػَة تیطهبُ  1356حك سطلفلی ثطای هستأجط ضٌبذتِ
ًطسُ ٍ آىچِ هَضز تأییس لبًَى لؿبیی لطاض گطفتِ ،حك وست ،پیطِ ٍ یب تجبضت است ( .هبزُ  18لبًَى یبز ضسُ)
 - <3هستأجط ػالٍُ ثط هجلغی وِ وبضضٌبس یب ّیئت وبضضٌبسبى ثِ ػٌَاى حك وست ٍ پیطِ یب تجبضت تؼییي وطزُ ٍ هَضز غسٍض حىن لكؼی
لطاض گطفتِ ،ثطاثط لبًَى هستحك زضیبفت ٍجِ زی گطی ًیست؛ اػن اظ ایي وِ زض قَل ضاثكِ استیجبضی ٍجْی ثِ ًبم سطلفلی پطزاذت وطزُ
ثبضس یب ذیط>.
ًظطیِ ضوبضُ  7/11679هَضخ 23زیهبُ  1371ازاضُ حمَلی زازگستطی
 -4آًچِ زض لبًَى ضٍاثف هَجط ٍ هستأجط هػَة  1356ثطای هستأجط زض پبضُ ای اظ هَاضز پیص ثیٌی ضسُ است ،فمف حك نست ٍ پیطِ ٍ
تجبضت است ٍ زض آى لبًَى ولوِ <سطلفلی> شوط ًطسُ است.
 -5اظ آًجب وِ هَؾَع ضأی ٍحست ضٍیِ ضوبضُِ  114هَضخ 20اسفٌسهبُ  1356تؼسیل هبلاالجبضُ زض حىن لبًَى هیثبضس ،ثٌبثطایي:
قِ استیجبضی است؛
ًرستً -ظط ثِ ایي وِ تؼسیل اجبضُثْب ّوبًٌس حك وست ٍ پیطِ فطع ثط احجبت ضاة
زٍمً :ظط ثِ ایي وِ الساهبت ٍ فؼبلیت وسجی هستأجط زض ضًٍك ٍ ضْطت استفبزُ اظ ػیي هستأجطُ هوىي است زض افعایص اجبضُ ثْب ّوبًٌس
ػَاهل هؤحط زض حك وست ٍ پیطِ ثبضس؛
سَمً :ظط ثِ ایي وِ تؼسیل هبل االجبضُ ّوبًٌس حك وست ٍ پیطِ هستٌس ثِ لبًَى آهط

ُ ثَزُ ٍ لعٍهی ًساضز زض ػمس اجبضُ ثِ تؼسیل

هبلاالجبضُ ّوبًٌس حك وست ٍ پیطِ اضبضُ ضَز؛
چْبضمً :ظط ثِ ایي وِ ّطگًَِ تَافمی فی هبثیي هَجط ٍ هستأجط هجٌی ثط ػسم تؼسیل هبل االجبضُ ّوبًٌس ػسم استحمبق یب اسمبـ حك وست ٍ
پیطِ هستٌس ثِ هَاز  30 ٍ 15 ،4ق .ض .م .م هػَة  ٍ 1356ثب ػٌبیت ثِ ًظطیِ ازاضُ حمَلی زازگستطی ثِ ضوبضُ
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اسفٌسهبُ 1360ثبقل ٍ ثالاحط است؛
پٌجنً :ظط ثِ ایي وِ تؼسیل اجبضُ ثْب پس اظ اًمؿبی هست ّوبًٌس استحمبق اػكبی حك وست ٍ پیطِ ثِ هستأجط فمف ثب اهبوي تجبضی هَافك
است؛
ٍ ثب تَجِ ثِ ایي وِ آییيًبهِ هَؾَع هبزُ  18ق .ض .م .م هػَة  1356تب ایي تبضید تػَیت ًطسُ ٍ هتأسفبًِ تؼییي هجلغ حك وست ٍ پیطِ
یب حك سطلفلی جٌجِ ًظطی ٍ ضرػی ضسیس زاضز ٍ اظ آًجب وِ ػسم تػَیت آییي ًبهِ هَغَف ثِ هٌعلِ تؼكیل یب فمساى لبًَى زیگطی زض آى
ذػَظ ًجَزُ ٍ ًیست؛ چطاوِ ثب ػسم ٍجَز آى آییي ًبهِ ثبیس ثِ ػوَهبت لبًَى تىیِ وطز ٍ حىن ّط هَؾَع ضا ثب وٌىبش غحیح ٍ هستٌس زض
لَاًیي جبضی یبفت ،ثب ایي ٍغف تب ظهبى تػَیت آییيًبهِ هصوَض ،وبضضٌبس یب وبضضٌبسبى اظْبضوٌٌسُ زضذػَظ اضظیبثی غطفبً حك وست ٍ
پیطِ ٍ یب غطفبً حك سطلفلی ،ثبیس ثِ هالن ػول آهطُ هٌسضد زض ٍحست هالن ضأی ٍحست ضٍیِ یبز ضسُ تَجِ وطزُ ٍ ثط آى اسبس ًسجت ثِ
تؼییي غطفبً حك وست ٍ پیطِ یب غطفبً حك سطلفلی هكبثك همتؿبی لبًَى حبون ثط ّطیه ػول ًوبیٌس؛ ظیطا ضأی ٍحست ضٍیِ هصوَض
ذػَغیتی زض هَضز تؼسیل اجبضُ ثْب ًساضز ٍ ثب الغبی ذػَظیت ٍ ٍحست هالن ،آى ضا هی تَاى ثِ چگًَگی اضظیبثی حك وست ٍ پیطِ ًیع

تسطی زاز؛ چطاوِ هجٌب ٍ ػَاهل هؤحط زض تؼسیل اجبضُ ثْب یب افعایص آى ّوبًٌس حك وست ٍ پیطِ یب تجبضت ثِ ًطخ ػبزلِ ضٍظ زض اضظیبثی اظ یه
جٌس ّستٌس؛ زض ّط زٍ آًْب اظ سَی همٌي ،اضظش ضیبلی زض ًظط گطفتِ هی ضَز ٍ اظ ایي ضٍ هالنّبی تؼییي آى زٍ ًیع ٍاحس ٍ یىسبى ذَاّس
ثَز.

تبضید تػَیت
ضٍش ثبظزاضت سطلفلی ٍ هٌبفغ هله
سط لفلی یب هٌبفغ هله ػجبضت اظ حمَلی ّستٌس وِ هوىي است هتؼلك ثِ هبله
هله ثبضس یب زیگطی ٍ ایي لجیل هٌبفغ وِ هبله آًْب ضا ثِ هَجت سٌس ضسوی ثِ
زیگطی ٍاگصاض هی ًوبیس هؼوَالً ثِ اهالوی تؼلك زاضًس وِ حبلت تجبضی ضا زاضا هی
ثبضٌس.
ایي لجیل حمَق ًیع حست زضذَاست هطاجغ غالحیت زاض ثططحیىِ زض گصضتِ
اظ آًْب ًبم ثطزُ ضس لبثل ثبظزاضت هی ثبضٌس .ثسیي تطتیت وِ پس اظ ٍغَل
تمبؾبی ثبظزاضت ًبهِ حست زستَض هسئَل ازاضُ زض زفتط اًسیىبتَض حجت هی
ضَز سپس ثِ ثبیگبًی اضسبل هی گطزز تب پطًٍسُ هطثَقِ ضا ؾویوِ ًوبیٌس زض

ثبیگبًی پطًٍسُ اظ ضزیف هطثَقِ استرطاد ٍ ثِ ؾویوِ ًبهِ جْت السام ثِ زفتط
ثبظزاضتی ٍ پبسد ثِ استؼالهبت اضسبل هی گطزز .زض ایي ضؼجِ هتػسی هطثَـُ
پطًٍسُ ضا ثطضسی ٍ چٌبًچِ هله ٍ هٌبفغ آى زض ثبظزاضت هطجغ زیگطی ًجبضس ٍ
زض ضّي ٍ ٍحیمِ ثبًه یب ضرع یب زستگبّی لطاض ًگطفتِ ٍ هتؼلك ثِ فطز هَضز
ًظط ثبضس السام ثِ تْیِ ًبهِ ثبظزاضتی هی ًوبیس.
زض ًبهِ هصوَض وِ ػٌَاى هطجغ تمبؾب وٌٌسُ تْیِ هی ضَز هطرػبت وبهل اػن
اظ ضوبضُ هله ٍ هحل ٍلَع آى ٍ زضغَضتیىِ زاضای سٌس هبلىیت ثبضس ضوبضُ
حجت ٍ غفحِ آى ٍ ًیع ًبم هبله ٍ هطرػبت وسی وِ سط لفلی یب هٌبفغ ثِ اٍ
تؼلك زاضز ثبیستی لیس ضَز ٍ سطلفلی یب هٌبفغ زض لجبل هَؾَع یب هجلغی وِ
هطجغ زض ذَاست وٌٌسُ اػالم زاضتِ ثبظزاضت ٍ سپس هطاتت زض زفتط ثبظزاضتی
وِ ضطح ٍچگًَگی آى لجالً گفتِ ضس لیس ٍ ضوبضُ ضزیف هصوَض زض ًبهِ هطلَم ٍ
ًیع چٌبًچِ ًسجت ثِ هله سٌس هبلىیت غبزض ضسُ ثبضس هطاتت ثبظزاضت زض
ستَى هالحظبت حجت زفتط اهالن هطثَقِ لیس ٍ سپس ثرطٌبهِ ای وِ زض آى
هَؾَع ثبظزاضت هٌبفغ یب سطلفلی ثكَض هططٍح ًَضتِ هی ضَز ػٌَاى زفبتط
اسٌبز ضسوی تْیِ هی گطزز .آًگبُ ًبهِ ٍ ثرطٌبهِ پس اظ اهؿبء هسئَل ازاضُ اظ
زفتط اًسیىبتَض ضوبضُ ذَضزُ ٍ ذبضد ٍ ًبهِ ثِ هطجغ تمبؾب وٌٌسُ ٍ ثرطٌبهِ ثِ
زفبتط اسٌبز ضسوی تبثؼِ اضسبل هی گطززٍ پیص ًَیس ًبهِ ٍ ثرطٌبهِ ّوطاُ ثب
پطًٍسُ جْت ؾجف زض ضزیف هطثَقِ ثِ ثبیگبًی اضسبل هی ضَز.

سطلفلی هغبظُ ّب؛ ضٍاثف هَجط ٍ هستأجط اظ ًَع زیگط
ذطاسبى ضوبلی  -هَضخ چْبضضٌجِ  1388/12/12ضوبضُ اًتطبض 17501

جَاى زلَیی یىی اظ هَاضز پیچیسُ ضاثكِ هَجط ٍ هستأجط زض لبًَى «حك سطلفلی » است وِ ثِ ػمیسُ وبضضٌبسبى حمَق
«پَلی وِ هستأجط زٍم ثِ هستأجط سبثك ٌّگبم اًتمبل اجبضُ ثالػَؼ هی زّس ٍ ًیع پَلی ضا وِ هستأجط اٍل ثِ هبله (هَجط)
هی زّس ،سطلفلی گَیٌس  ».سط لفلی حمی است وِ ثِ هَجت آى هستأجط ،زض اجبضُ وطزى هحل وست ثط زیگطاى همسم
ضٌبذتِ هی ضَز.قجك هبزُ  6لبًَى ضٍاثف هَجط ٍ هستأجط هػَة سبل ّ« 76طگبُ هبله ،هله تجبضی ذَز ضا ثِ اجبضُ ٍاگصاض
وٌس ،هی تَاًس هجلغی ضا تحت ػٌَاى سطلفلی اظ هستأجط زضیبفت وٌس ٍ  »...اظ تبضید الظم االجطا ضسى لبًَى ضٍاثف هَجط ٍ
هستأجط هػَة سبل  76اجبضُ توبم اهبوي تجبضی ٍ هحل وست ٍ پیطِ وِ ثب لطاضزاز ضسوی یب ػبزی تٌظین هی ضَز ،تبثغ ایي
لبًَى است .یه ٍویل پبیِ یه زازگستطی زض ایي ثبضُ هی گَیس :سطلفلیٍ ،جْی است وِ هبله زض اثتسای اجبضُ زازى اهبوي
تجبضی ٍ جسا اظ ثْبی اجبضُ اظ هستأجط هی گیطز تب هىبى ذبلی ضا ثِ اٍ اجبضُ زّس ٍ زض ضطایكی وِ هستأجط ثِ هبله سطلفلی
پطزاذت ًىطزُ ثبضس ،حك زضیبفت سطلفلی اظ هستأجط زٍم ضا ًساضز ٍ ایي هَؾَع لبًًَی ًیست «.اثبغلت ضؾَاًی » ثب اضبضُ ثِ
ایي وِ هستأجط ز ٍم ًوی تَاًس ثطای حك سط لفلی ثِ هبله ضجَع وٌس ،ػٌَاى هی

وٌس :هستأجط ظهبًی زاضای حك سطلفلی

است وِ ثبثت سطلفلی ٍجْی ضا ثِ هبله پطزاذتِ ثبضس .زض غَضت زاضا ثَزى حك اًتمبل ثب زضیبفت اجبظُ اًتمبل هٌبفغ اظ زازگبُ
هی تَاًس اظ هستأجط زٍم سطلفلی زضیبفت وٌس ٍ ثِ ػجبض تی حك سطلفلی ذَیص ضا ٍاگصاض وٌس ٍ.ی زض پبسد ثِ ایي سؤال وِ
هستأجط چگًَِ هی تَاًس زاضای حك سطلفلی ضَز ،اظْبض هی زاضز :ظهبًی وِ هستأجط زض اثتسای اجبضُ اهبوي تجبضی غیط اظ
پطزاذت ثْبی اجبضٍُ ،جْی ضا ثِ ػٌَاى سطلفلی ثِ هبله پطزاذت وٌس ،زض ایي غَضت هستأجط هبله سط لفلی هی ضَزٍ.ی ثب
ثیبى ایي وِ قجك تجػطُ  2هبزُ  6لبًَى ضٍاثف هَجط ٍ هستأجط هػَة سبل  76زض غَضتی وِ هَجط (هبله) ثِ قطیك غحیح
سطلفلی ضا ثِ هستأجط هٌتمل وٌس ٌّگبم ترلیِ هله تجبضی هستأجط حك هكبلجِ سط لفلی ثِ لیوت ػبزلِ ضٍظ ضا زاضز ،ازاهِ
هی زّس :چٌبى چِ هبله ا ظ پطزاذت حك سطلفلی ثِ هستأجط ذَززاضی وٌس ٍ زض غَضت سلت ًىطزى حك اًتمبل ثِ غیط،
هستأجط هی تَاًس هله اجبضُ ضا ثب زضیبفت حك سطلفلی ثِ هستأجط زیگطی اًتمبل زّس ٍ.ی هی افعایس :چٌبى چِ هستأجط حك
اًتمبل ثِ زیگطی ضا ًساضتِ ثبضس قجك هبزُ  19لبًَى ضٍاثف هَجط ٍ هستأجط هػَة سبل  56هی تَاًس ثب قطح زػَای اجبظُ
اًتمبل هٌبفغ ػلیِ هبله ضا ثب اجبظُ زازگبُ ثِ فطز زیگطی اًتمبل زّس .یه وبضضٌبس حمَق ًیع زض ایي ثبضُ ثیبى هی وٌس :اگط
هَجط ٍ هستأجط زض لطاضزاز اجبضُ هغبظُ یب هله تجبضی ،پطزاذت ًىطزى حك سطلفلی ضا ػٌَاى وطزُ ثبضٌس ،زض ٌّگ ام ترلیِ

حك سطلفلی ثِ هستأجط تؼلك ًوی گیطز ٍ چٌبى چِ زٍ قطف پطزاذت ٍ زضیبفت سطلفلی ضا زض لطاضزاز ًَضتِ ثبضٌس ،هستأجط
ٌّگبم ترلیِ هغبظُ هستحك زضیبفت سطلفلی است «.هْسٍی» تػطیح هی وٌس :چٌبى چِ زٍ قطف تَافك وطزُ ثبضٌس وِ هَجط
اجبضُ هغبظُ ضا افعایص ًسّس ٍ ّط سبل

ثِ ّوبى هستأجط اجبضُ ثسّس ،هستأجط هی

تَاًس ثطای اسمبـ حك ذَز اظ هَجط یب

هستأجط زٍم سطلفلی زضیبفت وٌس ٍ.ی اؾبفِ هی وٌس :هَجط تٌْب زض هَاضز هحسٍزی هی تَاًس اجبضُ ضا فسد وٌس  .زض غَضت
ًیبظ هَجط ثطای استفبزُ اظ هله تجبضی ثطای وست ٍ وبض ،هَجط هی

تَاًس تمبؾبی ترلیِ وٌس وِ زض ایي غَضت ثبیس حك

وست ،پیطِ ٍ تجبضت هستأجط ضا وِ ثِ ًطخ ضٍظ ٍ تَسف وبضضٌبس ضسوی زازگستطی تؼییي هی

ضَز ،ثپطزاظز .ضئیس ضؼجِ

سَم زازگبُ تجسیسًظط استبى ًیع ػٌَاى هی وٌس :سطلفلی زض لغت ثِ هؼٌبی هعز گطَزى لفل است وِ هستأجط ثب پطزاذتي
هجلغی لفل هغبظُ ض ا ثبظ هی وٌس ،ثِ ایي هؼٌب وِ سطلفلی حمی است وِ وبست پیسا هی وٌس «.ػجبس حبتن » هی افعایس :قجك
هبزُ  6لبًَى ضٍاثف هَجط ٍ هستأجط هػَة سبل  76سطلفلی هرػَظ اهالن تجبضی است ٍ ضبهل اهالن هسىًَی ًوی ضَز .
هیعاى پطزاذتی ،هحل هَضز اجبضُ ٍ ًَع استفبزُ اظ هله اظ ػَاهل هِ م حك سطلفلی است وِ زض تؼییي هیعاى پطزاذتی حك
سطلفلی ثبیس زٍ قطف ثب یىسیگط تَافك زاضتِ ثبضٌس

ٍ.ی ثب اضبضُ ثِ ایي وِ حك سطلفلی ثِ ًطخ ضٍظ هحبسجِ هی

ضَز،

هی گَیس :ضبذع لیوت ثبًه هطوعی زض حبل حبؾط تمسین ثط ضبذع لیوت ثبًه هطوعی زض ظهبى اًؼمبز لطاضزاز ؾطة زض
هجلغ پطزاذتی هستأجط ،ثطاثط ثب هیعاى سطلفلی است  .حك سطلفلی زض ٍالغ هبل یب هجلغی است وِ زض ظهبى اًؼمبز لطاضزاز
اجبضُ ،هستأجط ثِ هَجط هی زّس ٍ زض ظهبى ترلیِ استحمبق زضیبفت آى ضا زاضز ٍ.ی هی افعایس :حك سطلفلی لبثل گصضت ٍ
تَلیف استّ .ن چٌیي لبثل ٍاگصاضی ٍ اًتمبل ثِ زیگطی است ٍ هیعاى آى ًیع هطرع است.

