
یهورگ نامرد  یلیمکت  همیب  مان  تبث  هیعالطا 

هاگشناد يرادا  یملع و  مرتحم  ناراکمه  هجوت  لباق 

تکرش اب  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  یهورگ  ثداوح  رمع و  نامرد ، یلیمکت  همیب  دادرارق  دـیدمت  هب  تیانع  اـب     
يدادرارق و یناـمیپ ، یمـسر ،  ) يرادا یملع و  لـغاش  مرتـحم  ناراـکمه  يارب  ماـن  تبث  ناـکما  نایسراپ  همیب 

همیب تامدخ  زا  هدافتـسا  هب  لیامت  هک  هاگـشناد  مرتحم  ناگتـسشنزاب  زین  و  دودحم ) تدـم  رد  يراکمه  دادرارق 
زور تیاغل  خروم 1396/02/31  هبنـشکی  زور  زا  دنناوت  یم  دارفا  یمامت  اذل  .تسا  هدش  مهارف  دـنراد ، ار  یلیمکت 
مان تبث  هب  تبسن  یهافر  تامدـخ  شخب  يرادا -  نویـساموتا  هناماس  قیرط  زا  ًافرص  هبنشراهچ 1396/03/03 

.دنیامن مادقا 
: دییامرف هجوت  لیذ  تاکن  هب  مان  تبث  زا  لبق  ًافطل  دنمجرا  ناراکمه 

رد مان  تبث  هب  تبسن  تسیاب  یم  لاس 96  رد  نامرد  یلیمکت  همیب  تامدخ  زا  هدافتسا  نایـضاقتم  - 1
یلیمکت همیب  تامدخ  زا  فارصنا  هلزنم  هب  مان  تبث  مدع  تسا  یهیدب  .دنیامن  مادقا  هدش  نییعت  تلهم 

.دش  دهاوخ  بوسحم  نامرد 
زا سپ  هدومن و  هعلاطم  ار  ( تسویپ یلیمکت ( همیب  حرط 1 و 2  تادهعت  مان  تبث  زا  لبق  تسیاب  یم  یضاقتم  - 2

.دیامن مان  تبث  هب  مادقا  یسررب 
دادرارق نایاپ  ات  فارصنا  ناکما  ناونع  چیه  هب  یلیمکت  همیب  تامدخ  زا  هدافتـسا  تروص  رد  مان و  تبث  زا  دعب  - 3

نایاپ ات  ار  لـفکت  تحت  دارفا  دوخ و  همیب  قح  تسیاـب  یم  هدـش  همیب  تشاد و  دـهاوخن  دوجو  ( 1397/02/31)
همیب قح  دـصرددص  دـیاب  دـنوش  یم  هاگـشناد  اب  يراکمه  هطبار  عطق  هک  يدارفا  يارب  .دـیامن  تخادرپ  دادرارق 

.ددرگ تخادرپ  يو  طسوت  یعبت  دارفا  صخش و 
غلبم هنایهام   ( يداع حرط 1( تهج  یعبت ) دارفا  ای  تسرپرس   ) ناگدش همیب  زا  کی  ره  يارب  همیب  قح  هنارس  - 4
تهج هاگشناد و  مهس  لایررازه  هاجنپ  دصراهچ و  دنمراک و  مهس  لایررازه  هاجنپ  دصراهچ و  هک  لایر   900/000

دنمراک و مهـس  لایر  رازه  جنپ  داتفه و  دـصناپ و  هک  لایر  غلبم  1/150/000  هنایهام   ( فقس نودب  حرط 2 (
.دشاب  یم  هاگشناد  مهس  لایر  رازه  جنپ  داتفه و  دصناپ و 

ناکما مان  تبث  زا  سپ  اریز  دنیامن  تقد  فقس ) نودب  / يداع  ) ینامرد حرط  باختنا  رد  دنمجرا  ناراکمه  - 5
.تشاد  دهاوخن  دوجو  حرط  رییغت 

 - مامت لاس  تسیب  نس  ات  روکذ  نادـنزرف   ) نادـنزرف رـسمه ، ردام ، ردـپ ، دـنناوت  یم  ًافرـص  یمارگ  ناراکمه  - 6
لاس جنپ  تسیب و  نس  ات  یهاگشناد  تقو  مامت  لیصحت  هب  لاغتشا  تروص  رد  و  زا 1376/03/01 - دعب  نیدلوتم 

لفکت تحت  دارفا  و  راک ) هب  لاغتـشا  ای  جاودزا و  ماگنه  ات  ثانا  نادـنزرف  و  - 1371/03/01 زا دعب  نیدلوتم   - مامت
.دنیامن همیب  ار  دوخ  ینوناق 
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یعطق مکح  ياراد   ) ینوناق لفکت  تحت  دارفا  يارب  ًافرـص  هاگـشناد  یهافر  هنیزه ي 50 % کمک  زا  هدافتـسا  - 7
هدش همیب  عبت  هب  یعامتجا  نیمأت  ای  ینامرد  تامدخ  همیب  هچرتفد  ریوصت  ای  ینوناق و  حالـصیذ  عجارم  زا  تلافک 

ات ددرگ و  يراذـگراب  هطوبرم  شخب  رد  مان  تبث  ماگنه  رد  یلـصا  هدـش  همیب  طسوت  تسیاـب  یم  هدوب و  یلـصا )
هدـهع رب  دـصرددص  همیب  قح  تخادرپ  تروص  نیاریغرد  .ددرگ  لیوحت  نانکراک  هافر  هرادا  هب  خروم 96/03/15 

.دشاب یم  صخش 
.دشاب یم  ات 1397/02/31  خیرات 1396/03/01 زا  یلیمکت  همیب  تامدخ  زا  هدافتسا  رابتعا  تدم  - 8

یم تادـهعت  زا  جراخ  هدـشن  رکذ دراوم  دـشاب و  یم تسویپ  لیاف  قباطم  ًافرـص  نامرد  یلیمکت همیب  تادـهعت  - 9
.دنشاب

هب زاین  تروص  رد  تشاد ، دـنهاوخ  یـسرتسد  هتـشذگ  لاس  تاعالطا  هب  مان  تبث  ماگنه  یمارگ  ناراـکمه  - 10
تسا یفاک  طقف  تروص  نیا  ریغ  رد  دنیامن ، تبث )  ) هریخذ ار  تارییغت  سپس  حالصا و  ار  دراوم  تارییغت  ، ماجنا 

دنیامن . باختنا  ار  یسررب  تهج  هتفر و  ییاهن  هلحرم  هب  کیلک و  ار  تبث  همکد 
تبث زا  سپ  اریز  دـنروآ ، لمع  هب  ار  یفاـک  تقد  ماـن  تبث  ماـگنه  یمارگ  ناراـکمه  دـشاب  یم  حیـضوت  هب  مزـال 

.تشاد دنهاوخن  دوجو  شیاریو  ناکما  تاعالطا ،
دیدج دارفا  لماش  دـنوش ، هفاضا  هدـش  همیب  دارفا  تسیل  هب  دـنناوت  یم  دادرارق  تدـم  لوط  رد  هک  یناسک  - 11

.دنشاب یم  دنا ، هدرک  جاودزا  هک  ینانکراک  رسمه  هاگشناد و  هب  یلاقتنا  نانکراک  مادختسالا ،
، دلوت نامز  زا  هام  کی  تدم  فرظ  هکنیا  هب  طونم  دنریگ  یم  رارق  همیب  شـشوپ  تحت  دلوت  ودب  زا  نادازون  - 12

.ددرگ لاسرا  نانکراک  هافر  هرادا  هب  یلصا  هدش  همیب  فرط  زا  تیوضع  تساوخرد 
يوس زا  هدش  مالعا  ياه  هفرعت  ساسارب  دنوش  یم  تخادرپ  همیب  تکرـش  يوس  زا  هک  ییاه  هنیزه  هیلک  - 13

.دوب دهاوخ  یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو 
یم  ( دودحم تدم  رد  دادرارق  ناگتسشنزاب و  مامت ، لاس  يالاب 69  نیلغاش  زج  هب  مرتحم ( ناراکمه  - 14
قح اب  یلیمکت  ثداوح  رمع و  همیب  زا  هدافتسا  هب  تبسن  ار  دوخ  لیامت ) مدع  ای   ) لیامت مان  تبث  ماگنه  تسیاب 

.دنیامن مالعا  لایر  هنایلاس 1/106/350 همیب 
همیب تامدخ  زا  يدـنم  هرهب  هب  لیامت  تروص  رد  دودحم  تدـم  رد  يراکمه  دادرارق  مرتحم  نانکراک  - 15

ار همیب  قح  لک  تسیاب  یم  دنشاب و  یمن  هاگـشناد  یهافر  هنیزه  کمک  دصرد  زا 50  هدافتسا  لومشم  یلیمکت ،
.دنیامن تخادرپ  ًاصخش 

ینیزگراک مکح  هب  مادختسا  خیرات  مدختسم و  دک  تمسق  لیمکت  يارب  ینامیپ ) یمـسر و   ) يرادا یملع و  مرتحم  نانکراک  - 16
دراو ار  رفص  ددع  مدختـسم  دک  شخب  رد  يدادرارق  مرتحم  نانکراک  دنیامن و  هعجارم  يرادا  نویـساموتا  هناماس  رد  قوقح  شیف  و 

.دنیامن
یهاگآ ياقآ  بانج  تکرـش  هدـنیامن  هب  تسیاـب  یم  ماـن  تبث  تهج  يارآ  نتم  تکرـش  مرتحم  ناـنکراک  - 17

.دنیامن هعجارم 
.ددرگ یم  لاسرا  تسویپ  هب  لاس 96  نامرد  یلیمکت  همیب  یکینورتکلا  مان  تبث  يامنهار 

زا هدافتسا  رد  یمازلا  هدوب و  يرایتخا  نامرد  یلیمکت  همیب  تامدخ  زا  هدافتـسا  دزاس  یم  ناشن  رطاخ 
.درادن دوجو  نآ 

نانکراک هافر  هرادا                                                                                                             
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