دهلت جمهوری اسالمی افغانستان
کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسی

گزارش موارد نقض احکام قانون اساسی
به مقام رىاست دهلت جمهوری اسالمی افغانستان

جدی ۷۹۳۱
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هقدهِ
اظ تػٛیت لب٘ ٖٛاسبسی  15سبَ ٔیٌصضز ،ایٗ لب٘ ٖٛاسبسی ٕٟٔتطیٗ ٚثیمّٔ ٝی است و ٝحبٚی اضظشٞبی
زیٙیّٔ ،یٔ ،طزْ سبالضی  ٚا٘سب٘ی ٔی ثبضس .تكجیك احىبْ لب٘ ٖٛاسبسی پیططفت ،آثبزا٘ی  ٚسؼبزت ٔطزْ ٚ
وطٛض ضا تؿٕیٗ ٔیٕ٘بیس.
ثس ٖٚضه السأبت غٛضت ٌطفت ٝزض ػطغ ٝتكجیك لب٘ ٖٛاسبسی  ٚػیبض ٕ٘ٛزٖ فؼبِیتٞبی زِٚت ثب احىبْ آٖ،
اضظضٕٙس  ٚلبثُ تٛخ ٝثٛز ٜاست .وٕیسیٔ ٖٛستمُ ٘ظبضت ثط تكجیك لب٘ ٖٛاسبسی زض اثتسا اظ ٔمبْ ضیبست
خٕٟٛضی  ٚسبیط ٔمبٔبت ػبِی زِٚت خٕٟٛضی اسالٔی  ٚاظ تٕبْ وسب٘ی و ٝزض اخطای اضظشٞبی لب٘ ٖٛاسبسی
السأبت ػّٕی ضا ا٘دبْ زازٜا٘س تطىط  ٚلسضزا٘ی ٔیٕ٘بیس.
اضائٌ ٝعاضش ٘مؽ لب٘ ٖٛاسبسی ثٔ ٝؼٙبی ٘بزیسٌ ٜطفتٗ ظحٕبت  ٚتالشٞبی ٔمبٔبت ػبِی ضتج ٝزض تكجیك
احىبْ لب٘ ٖٛاسبسی ٕ٘یثبضس.
ثب ایٗ و ٝضػبیت احىبْ لب٘ ٖٛاسبسی  ٚػسْ ٘مؽ آٖ ٚظیفٔ ٚ ٝىّفیت تٕبٔی اتجبع افغب٘ستبٖ ثٛز ٜأب ثطاسبس
غالحیت  ٚاذتیبضاتی و ٝلب٘ ٖٛاسبسی ث ٝزِٚت زاز ٜاستٔ ،سؤِٚیت  ٚتىّیف حفبظت  ٚغیب٘ت اظ لب٘ ٖٛاسبسی
ثیص اظ  ٕٝٞث ٝلٛای ثبِث ٝزِٚت  ٚسبیط ازاضات زِٚتی ثبظ ٔیٌطزز .
ثطاسبس ثٙس ٔ 1بز 64 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ،ضئیس خٕٟٛض ث ٝػٛٙاٖ ضئیس زِٚت خٕٟٛضی اسالٔی افغب٘ستبٖ ،اِٚیٗ ٚ
ٕٟٔتطیٗ ٚظیفٝاش ٔطالجت اظ اخطای لب٘ ٖٛاسبسی ٔیثبضس.
ثطایٗ اسبس وٕیسیٔ ٖٛستمُ ٘ظبضت ثطتكجیك لب٘ ٖٛاسبسیٔ ،كبثك ثٙس ٔ 6بز 8 ٜلب٘ ٖٛوٕیسیٚ ،ٖٛظیفٚ ٝ
غالحیت زاضز:
ٔٛؾٛع ٘مؽ احىبْ لب٘ ٖٛاسبسی ضا ث ٝضیبست خٕٟٛضی ٌعاضش زٞسٌ .عاضش حبؾط و ٝحبغُ ٔكبِؼ ٚ ٝثطضسی
 ٕٝٞخب٘جٔ ٚ ٝستٙس وٕیسی ٖٛاظ ٔٛاضز ٘مؽ لب٘ ٖٛاسبسی ٔیثبضس ،ثٔ ٝمبْ ػبِی ضیبست خٕٟٛضی تمسیٓ
ٔیٌطزز.
ایٙه وٕیسی ٖٛثطاسبس ٔكبِؼبت  ٚیبفتٞ ٝبی ذٛزٛٔ ،اضز ٘مؽ احىبْ لب٘ ٖٛاسبسی ضا ثب ایٗ ٞسف ثٔ ٝمبْ
ضیبست خٕٟٛضی ٌعاضش ٔی زٞس و:ٝ
 .1خّٛی ٘مؽ زض ٔٛاضز ٔطبثٌ ٝطفت ٝضٛز،
 .2ثب اضربغی ؤ ٝطتىت ٘مؽ لب٘ ٖٛاسبسی ضسٜا٘س ،ثطذٛضز ٔمتؿی غٛضت ٌیطز.
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هَرد اٍل
٘مؽ فمط ٜزٔ ْٚبز 61 ٜلب٘ ٖٛاسبسی زض ذػٛظ ث ٝتؼٛیك ا٘ساذتٗ ا٘تربثبت ضیبست خٕٟٛضی
الف) هَارد ًقض
فمط ٜزٔ ْٚبز 61 ٜلب٘ ٖٛاسبسیٚ « :ظیف ٝضئیس خٕٟٛض زض ا َٚخٛظای سبَ پٙدٓ ثؼس اظ ا٘تربثبت پبیبٖ ٔی
یبثس».
ب) تحلیل
ثط اسبس حىٓ ایٗ ٔبز ٜازأ ٝوبض ضئیس خٕٟٛض ثؼس اظ ٔٛػس ٔطرع ضس ٜزض لب٘ ٖٛاسبسی ذالف حىٓ لبٖ٘ٛ
اسبسی ثٛزٞ ٚ ٜیچ تٛخیٟی ٕ٘ی پصیطز.
ج) اجراآت کویسیَى
وٕیسیٔ ٖٛستمُ ٘ظبضت ثط تكجیك لب٘ ٖٛاسبسی ثٞ ٝسف خٌّٛیطی اظ لب٘ ٖٛضىٙی؛ وٕیسیٔ ٖٛستمُ
ا٘تربثبت ،اظ قطیك ضسب٘ٞ ٝبی خٕؼی ٘ظطی ٝحمٛلی ضٕبضٛٔ 3 ٜضخ 1397/10/10ذٛیص ضا اثطاظ زاضت ٝاست.
د) ًاقض
وٕیسیٔ ٖٛستمُ ا٘تربثبت
ّـ) سفارش
الظْ است تب وٕیسیٔ ٖٛستمُ ا٘تربثبت زض ضاثك ٝث ٝتػٕیٓ ذٛز تدسیس ٘ظط ٕ٘ٛز ٚ ٜا٘تربثبت ضیبست خٕٟٛضی
ضا ثٛٔ ٝػس ٔػطح زض لب٘ ٖٛاسبسی ثطٌعاض ٕ٘بیس.

هَرد دٍم
٘مؽ ٔٛاز « » 141 ٚ 140 ،83 ،4لب٘ ٖٛاسبسی ٔجٙی ثط تبذیط ثطٌعاضی ا٘تربثبت ِٚسی خطٌ ،ٝػسْ ثطٌعاضی
ا٘تربثبت ضٛضای ِٚسٛاِی ٞب ،لطیٞ ٝب  ،ضبضٚاِٟب  ٚاػؿبی ٔدبِس ضبضٚاِی قجك تمٛیٓ تؼییٗ ضس ٜلب٘ ٖٛاسبسی
الف) هَارد ًقض
ا :َٚتأذیط زض ثطٌعاضی ا٘تربثبت ِٚسی خطٌٔ ،ٝغبیط تمٛیٓ تؼییٗ ضسٙٔ ٜسضج ٔبز 83 ٜلب٘ ٖٛاسبسی؛
ز :ْٚػسْ ثطٌعاضی ا٘تربثبت ضٛضای ِٚسٛاِی ٞب  ٚلطیٞ ٝب ٔٙسضج ٔبز 140 ٜلب٘ ٖٛاسبسی؛
س :ْٛػسْ ثطٌعاضی ا٘تربثبت ضبضٚاَ ٞب  ٚاػؿبی ٔدبِس ضبضٚاِی ٔٙسضج ٔبز 141 ٜلب٘ ٖٛاسبسی.

4

چٟبضْ :ػسْ تحمك حبوٕیت ّٔی ٔكبثك فمط ٜأ َٚبز 4 ٠لب٘ ٖٛاسبسی.
ب) تحلیل
ا٘تربثبت یىی اظ اغ َٛاسبسی زیٕٛوطاسی ث ٝضٕبض ٔیضٚز .ثطای ایدبز ٘ظبْ ٔجتٙی ثط اضازٔ ٜطزْ قجك ٔبزٜ
چٟبضْ لب٘ ٖٛاسبسی وطٛض٘ ،یبظ است تب تٕبْ ا٘تربثبت ٔٙسضج زض لب٘ ٖٛاسبسی زض ٚلت تؼییٗ ضس ٜثطٌعاض ٌطزز.
ث ٝایٗ زِیُ ٞط ٘ٛع تأذیط  ٚیب ػسْ ثطٌعاضی ا٘تربثبت ٘ ٝتٟٙب ٘مؽ احىبْ ٔٛاز فٛق اِصوط لب٘ ٖٛاسبسی ثٛز ٜثّىٝ
آیٙس٘ ٜظبْ ٔتىی ثط آضأ  ٚاضازٔ ٜطزْ ضا غسٔ ٝضسب٘سٔ ،ٜططٚػیت ٘ظبْ ضا تؿؼیف ٔیوٙس.
ج) اجراآت کویسیَى
خّسبت ٔطتطن ثب ازاضات شیطثف اظ خّٕ ٝوٕیسیٔ ٖٛستمُ ا٘تربثبت ،ازاضٔ ٠ستمُ اضٌبٟ٘بی ٔحّی ،ازاض ٠ػٕٔٛی
خیٛزیعی  ٚوبضتٌٛطافی ،ازاضٔ ٜطوعی احػبئیٚ ،ٝظاضت ٔبِی ٝتسٚیط یبفت ٝاست.
زض ؾٕٗ وٕیسیٔ ٖٛطٛضٞ ٜب ٘ ٚظطیبت حمٛلی ضا زض ضاثك ٝث ٝثطٌعاضی ا٘تربثبت زض ٔٛػس ٔؼیٗ  ٚثطٌعاضی
ا٘تربثبت ٔٙسضج لب٘ ٖٛاسبسی ثٟ٘ ٝبزٞبی ٔطثٛق ٝاضایٕٛ٘ ٝز ٜاست.

د) ًاقض
. 1حىٔٛت،
. 2وٕیسیٔ ٖٛستمُ ا٘تربثبت
 .3سبیط ٟ٘بزٞبی شیسذُ.
ّـ) سفارش
ا :َٚثطٌعاضی ا٘تربثبت ٔٙسضج لب٘ ٖٛاسبسی زض ٚلت تؼییٗ ضس ٚ ٜخٌّٛیطی اظ ٞط ٌ ٝ٘ٛتأذیط زض ثطٌعاضی آٟ٘ب؛
ز :ْٚثطزاضتٗ ٞطٌٛٔ ٝ٘ٛا٘غ وٛٔ ٝخت ػسْ  ٚیب تأذیط زض ثطٌعاضی ا٘تربثبت ٔیٌطزز.
س :ْٛاػالْ ٘تبیح ا٘تربثبت قجك اسٙبز تمٙیٙی.
هَرد سَم:
٘مؽ ثٙس زٔ ْٚبز 64 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ٔجٙی ثط ػسْ تسٚیٗ  ٚقی ٔطاحُ تؼیٗ ذكٛـ اسبسی سیبست وطٛض
الف) هَارد ًقض
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ث ٝاسبس ثطضسی وٕیسیٔ ٖٛستمُ ٘ظبضت ثط تكجیك لب٘ ٖٛاسبسی ثٙس زٔ ْٚبز 64 ٠لب٘ ٖٛاسبسی ٘مؽ ٌطزیسٜ
است.
فمط ٠زٔ ْٚبز ٠ضػت  ٚچٟبضْ لب٘ ٖٛاسبسی:
«تؼییٗ ذكٛـ اسبسی سیبست وطٛض  ٚتػٛیت آٖ تٛسف ضٛضای ّٔی؛»
ب) تحلیل
ػسْ تؼییٗ ذكٛـ اسبسی سیبست وطٛض تٛسف ضئیس خٕٟٛض  ٚتػٛیت آٖ تٛسف ضٛضای ّٔی ٘ ٝتٟٙب ٘بلؽ
حىٓ ثٙس زٔ ْٚبز 64 ٠لب٘ ٖٛاسبسی ثٛز ،ٜثّى ٝثبػث ػسْ تأٔیٗ ٔطبضوت ٔطزْ اظ قطیك ٕ٘بیٙسٞ ٜبی ضبٖ زض
تؼییٗ سیبست ٞبی اسبسی وطٛض ٔیضٛز.
ج) ًاقض
 .1ضئیس خٕٟٛض لجّی
 .2ضئیس خٕٟٛض فؼّی؛
 .3ضٛضای ّٔی
د) اجراآت کویسیَى
وٕیسی ٖٛتػٕیٓ اتربش ٕ٘ٛز تب ٔٛؾٛع زضج ٌعاضش ٘مؽ احىبْ لب٘ ٖٛاسبسی ٌطزیس ،ٜثٔ ٝمبْ ػبِی ضیبست
خٕٟٛضی اقالع زاز ٜضٛز .
ّـ) سفارش
ا :َٚتؼییٗ ذكٛـ اسبسی سیبست وطٛض تٛسف ضئیس خٕٟٛض  ٚتمسیٓ آٖ ث ٝضٛضای ّٔی؛
ز :ْٚتػٛیت ذكٛـ اسبسی سیبست وطٛض تٛسف ضٛضای ّٔی.

هَرد چْارم
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٘مؽ خعء چٟبضْ ٔبز ٚ 90 ٜخعء أ َٚبز 75 ٜلب٘ ٖٛاسبسی زض ازغبْ  ٚتؼسیُ ٚاحس ٞبی ازاضی تٛسف فطٔبٖ
تمٙیٙی.
ثٙس چٟبضْ ٔبز 90 ٜلب٘ ٖٛاسبسی غطاحت زاضز و ٝایدبز ٚاحس ٞبی ازاضی ،تؼسیُ یب اِغبی آٖ اظ غالحیت ٞبی
ضٛضای ّٔی ٔی ثبضس.
الف) هَارد ًقض
ٔٛاز ( ) 142 – 136- – 75 –09 - 50لب٘ ٖٛاسبسی:
ب) تحلیل
- 1قجك ٔبز 50 ٜلب٘ ٖٛاسبسی (زِٚت ٔىّف است ثٙٔ ٝظٛض ایدبز ازاض ٜسبِٓ ٚتحمك اغالحبت زض سیستٓ
ازاضی وطٛض تساثیط الظْ اتربش ٕ٘بیس ،ازاض ٜاخطاات ذٛز ضا ثب ثیكطفی وبُٔ ٔٚكبثك ثب احىبْ لب٘ ٖٛػّٕی ٔیسبظز)
قٛضیىٔ ٝبز ٜفٛق تػطیح ٕ٘ٛز ،ٜخٟت تحمك ضفبٚ ٜتطلی خبٔؼٚ ،ٝخٛز ازاض ٜسبِٓ ٚاضتمبی ظطفیت وبضٔٙساٖ
ازاضی ؾطٚضت ٔجطْ ثٛزٚ ٜیىی اظ ٔطرػبت ٔ ٟٓازاض ٜسبِٓ ایٗ ٔیجبضس و ٝثبیس تطىیُ ثب ؾطٚضت اغُ ازاضٜ
سبظٌبض ثٛزٚ ٜثب اٞساف ٚٚظبیف اغّی ازاضٕٞ ٜب ًٙٞثبضس .اظ ایٙى ٝازاض ٜثبظضس ٔٙحیث یه ٚاحس خب٘جی ضیبست
زفتط ایدبز ٌطزیس ٜثیكطف ٘رٛاٞس ثٛز.
- 2قجك ثٙس سٔ ْٛبز 75 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ( تأٔیٗ ٘ظٓ ٚأٗ ػبٔٚ ٝاظ ثیٗ ثطزٖ ٞط٘ٛع فسبز ازاضی ) یىی اظ
ٚظبیف ٔٚ ٟٓاسبسی حىٔٛت ضٕطز ٜضس ٜاستِ ،صا تأٔیٗ ٘ظٓ ٚآٚضزٖ أٙیت ثطای ػبٔٔ ٝطزْ ثبی استفبز ٜاظ
قطح پالٟ٘بی لٛی ٚاستطاتیژیه ،تٟی ،ٝتػٛیت ٚتكجیك یىسبٖ لٛا٘یٗ ٔٚمطضات زضخبٔؼ ٝأىبٖ پصیط ٔیجبضس ٘ٝ
ایدبز  ٚاظزیبز ٚاحس ٞبی ازاضی ٔٛاظی ثب .ٓٞ
 -3قجك ثٙس چٟبضْ ٔبز 90 ٜلب٘ ٖٛاسبسی( ،ایدبز ٚاحس ٞبی ازاضی تؼسیُ یب اِغبی آٖ ) خعء اظ غالحیت ٞبی
ضٛضای ّٔی زا٘ست ٝضس ٜاست .اظ ایٗ سجت  ٓٞحىٔٛت غالحیت ایدبز ٚاحس ٞبی ازاضی خساٌب٘ ٝضا ٘ساضز.
- 2قجك ثٙس سٔ ْٛبز 75 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ( تأٔیٗ ٘ظٓ ٚأٗ ػبٔٚ ٝاظ ثیٗ ثطزٖ ٞط٘ٛع فسبز ازاضی ) یىی اظ
ٚظبیف ٔٚ ٟٓاسبسی حىٔٛت ضٕطز ٜضس ٜاستِ ،صا تأٔیٗ ٘ظٓ ٚآٚضزٖ أٙیت ثطای ػبٔ ٝثب استفبز ٜاظ قطح
پالٟ٘بی لٛی ٚاستطاتیژیه ،تٟی ،ٝتػٛیت ٚتكجیك یىسبٖ لٛا٘یٗ ٔٚمطضات زضخبٔؼ ٝأىبٖ پصیط ٔیجبضس ٘ ٝایدبز
ٚاظزیبز ٚاحس ٞبی ازاضی ٔٛاظی ثب .ٓٞ
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- 3قجك ثٙس چٟبضْ ٔبز 90 ٜلب٘ ٖٛاسبسی( ،ایدبز ٚاحس ٞبی ازاضی تؼسیُ یب اِغبی آٖ ) خعء اظ غالحیت ٞبی
ضٛضای ّٔی زا٘ست ٝضس ٜاست .اظ ایٗ سجت  ٓٞحىٔٛت غالحیت ایدبز ٚاحس ٞبی ازاضی خساٌب٘ ٝضا ٘ساضز.
- 4ثطاسبس ٔحتٛای ٔبز 136 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ،ازاضات ٔطوعی ٔٚحّی قجك لب٘ ٖٛتٙظیٓ ٔیٍطززٙٔ .ظٛض اظ لبٖ٘ٛ
ٕٞبٖ لب٘ ٖٛتطىیالت اسبسی زِٚت است و ٝتب اِحبَ ٘بفص ٔٚطػی االخطا ٘طس ٜاست ٚزض٘جٛز لب٘ ٖٛتطىیالت
اسبسی زِٚت ،ایدبز چٙیٗ ازاضات ٔٛاظی ثبػث تساذُ ٚظیفٛی ،تطاوٓ تطىیالتی ،ػسْ تطریع حسٚز ٚ
غالحیتٞبی ٚاحسٞبی ازاضی ٘ ٚجٛز ضفبفیت زض حىٔٛت زاضی ٘ٚظبْ سیبسی وطٛض ٔیٌطزز .
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قجك ٔبز 142 ٠لب٘ ٖٛاسبسی (زِٚت ثٔ ٝمػس تؼٕیُ احىبْ  ٚتأٔیٗ اضظضٟبی ٔٙسضج ایٗ لب٘ ٖٛاسبسی،

ازاضات الظْ ضا تطىیُ ٔی ٕ٘بیس) .ازاضات الظْ ثٔ ٝفٔ ْٟٛبز 142 ٜضبُٔ ٚ ٕٝٞظاضتٟب ٟ٘ ،بزٞب ٚضؼجبت ٔطوعی
ٔٚحّی زِٚت اػٓ اظ لٛای اخطائی، ٝتمٙیٙیٚ ٝلؿبئیٔ ٝیجبضس .ثربقط پیطجطز أٛض ایدبة ٔیٕٙبیس ،تب زستٍب ٜازاضی
تطىیُ یبثس ایٗ زستٍب ٜو ٝضبُٔ ٚظاضتٟب  ٚازاضات ٔرتّف (لٛای ثالث )ٝزِٚت ٔیجبضس ٔٙحیث حّم ٝضاثف ٚٚغُ
ٔیبٖ زِٚت ٔٚطزْ فؼبِیت ٔیٕٙبیس .ظیطا زِٚت ثسٛٔ ٖٚخٛزیت ازاضات ٟ٘ٚبز ٞبی ٔتطىّ ٝآٖ ٔؼٙی ٕ٘ی یبثس .اظ
ٕٞیٗخبست و ٝثٛٔ ٝخت احىبْ لب٘ ٖٛاسبسی ٚسبیط لٛا٘یٗ زض ػطغٞ ٝبی ٔرتّف ازاضات ٔطوعی ٔٚحّی وٝ
ٞسف آٖ تؼٕیُ احىبْ ٚتبٔیٗ اضظضٟبی ٔٙسضج لب٘ ٖٛاسبسی ٔیجبضس لجالً ایدبز ٌطزیس ٜاست .زض غٛضت ٘یبظ ثط
ایدبز ٚاحس ازاضی خساٌب٘ ٝثط اسبس اغُ تفىیه لٛا ثب زض ٘ظط زاضت فمط ٜسٔ ْٛبز 90 ٜلب٘ ٖٛاسبسی اظ
غالحیتٟبی ضٛضای ّٔی ٔیجبضس ٘ ٝحىٔٛت.
ج) اجراات کویسیَى
ثب زض ٘ظطزاضت غسٚض فطٔبٖ فٛق اِصوط ،وٕیسی ٖٛزض ٘طست ٔٛضخ  1397/ /ذٛیص ٔٛؾٛع ضا تحت غٛض
لطاضزاز ٚ ٜفطٔبٖ ٔصوٛض ضا زض تٙبلؽ ث ٝاحىبْ لب٘ ٖٛاسبسی تطریع ٕ٘ٛز ٜاست .
د) ًاقض
ضیبست خٕٟٛضی

ّـ) سفارش
قٛضیىٔ ٝبز 60 ٜلب٘ ٖٛاسبسی غطاحت زاضز (ضئیس خٕٟٛض زض ضأس زِٚت خٕٟٛضی اسالٔی افغب٘ستبٖ لطاض
زاضت ٝغالحیت ٞبی ذٛزضا زض ػطغٞ ٝبی اخطائی ،ٝتمٙیٙیٚ ٝلؿبئیٔ ٝكبثك ث ٝاحىبْ ایٗ لب٘ ٖٛاسبسی اػٕبَ
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ٔیىٙس) .غالحیتٟب ٚٚظبیف ضئیس خٕٟٛض  ٓٞزض ٔبز 64 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ث ٝغطاحت ثیبٖ ٌطزیس ٜو ٝایدبز ازاضٜ
ضبُٔ آٖ ٕ٘یثبضس .ثب زض٘ظطزاضت ٔٛاز ( ) 142 – 136- 90 – 75 – 50لب٘ ٖٛاسبسی ،ایٙى ٝتطىیُ ٚایدبز
ایٗ ازاض ٜثب ؾطٚضت اغُ ازاض ٜسبظٌبض ٕ٘یجبضس ٘ٚسجت آٖ ثب ازاض ٜػبِی تفتیص ،ازاضِٛ ٜی سبض٘ٛاِی ٚ ،سبئط
ازاضات ٔٛاظی ٔطرع ٘یستٕٞ ،چٙبٖ قجك ٔبز 90 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ایدبز ٚاحس ٞبی ازاضی ،تؼسیُ ٚیب اِغبی آٖ
خعء اظ غالحیت ٞبی ضٛضای ّٔی زا٘ست ٝضسٚ ،ٜثط اسبس ٔبز 136 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ،ازاضات ٔطوعی ٔٚحّی قجك
لب٘ ٖٛتٙظیٓ ٔیطٛز و ٝتب اِحبَ لب٘ ٖٛتطىیالت اسبسی زِٚت ٚؾغ ٍ٘طزیس ٜاست ٚزض٘جٛز لب٘ ٖٛتطىیالت
اسبسی زِٚت ،ایدبز چٙیٗ ازاضات ٔٛاظی ثبػث تساذُ ٚظیفٛی ،تطاوٓ تطىیالتی ،ػسْ تطریع حسٚز ٚ
غالحیتٞبی ٚاحسٞبی ازاضی ٘ ٚجٛز ضفبفیت زض حىٔٛت زاضی ٘ٚظبْ سیبسی وطٛض ٔیٌطزز .ثٛٔ ٝخت احىبْ
لب٘ ٖٛاسبسی ٚسبیط لٛا٘یٗ زض ػطغٞ ٝبی ٔرتّف ازاضات ٔطوعی ٔٚحّی وٞ ٝسف آٖ تؼٕیُ احىبْ ٚتبٔیٗ
اضظضٟبی ٔٙسضج لب٘ ٖٛاسبسی ٔیجبضس لجالً ایدبز ٌطزیس ٜاست .زض غٛضت ٘یبظ ثط ایدبز ٚاحس ازاضی خساٌب٘ ٝثط
اسبس اغُ تفىیه لٛا ثب زض ٘ظط زاضت فمط ٜسٔ ْٛبز 90 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ،خعء اظ غالحیتٟبی ضٛضای ّٔی
ٔیجبضس ٘ ٝحىٔٛت.
هَرد پٌجن
٘مؽ ٔٛاز  ٚ 5خعء یبظزٔ ٓٞبز ٚ 64 ٜخعء أ َٚبز 75 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ٔجٙی ثط زٚاْ وبض ثطذی اظ ٚظاضت ذب٘ٞ ٝب
تٛسف سطپطست ٚظیطاٖ.
قٛضیىٔ ٝطبٞسٔ ٜیٌطزز ،زِٚت زض اضتجبـ ثٔ ٝؼطفی وب٘سیس ٚظضای خسیس ث ٝضٛضای ّٔی ،السأی ٕ٘ٛ٘ ٝز ٜاست.
ثّى ٝثؼؿی اظ ٚظاضت ذب٘ٞ ٝب ٛٙٞظ  ٓٞاظ قطف سطپطست ٚظیطاٖ ازاضٔ ٜیطٛز.
الف) هَارد ًقض
ٔٛاز (ٔبزٔ-5 ٜبز-63 ٜثٙس یه ٚیبظزٔ ٓٞبزٔ-64 ٜبز-71 ٜثٙس یه ٔبز-75 ٜثٙس زٔ ْٚبز )136 ٜلب٘ ٖٛاسبسی:
ثط اسبس ٔبز ٜپٙدٓ لب٘ ٖٛاسبسی و ٝچٙیٗ غطاحت زاضز( :تكجیك احىبْ ایٗ لب٘ ٖٛاسبسیٚسبیط لٛا٘یٗ  ). ...اظ
ٚظبیف اسبسی زِٚت ٔیثبضسٔ ،بز 71 ٜلب٘ ٖٛاسبسی حىٔٛت ضا ثكٛض ٚاؾح چٙیٗ تؼطیف وطزٜ؛ " حىٔٛت
ٔتطىُ است اظ ٚظضا و ٝتحت ضیبست ضئیس خٕٟٛض اخطای ٚظیفٔ ٝیٕ٘بیس ،تؼساز ٚظضا ٚٚظبیف ضبٖ تٛسف لبٖ٘ٛ
تٙظیٓ ٔیٌطزز.
ب) تحلیل
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ثبٚغف ایٙى ٝسطپطستی ذالف اغُ استِٚ ،ی لب٘ ٖٛتٙظیٓ سطپطستی ٚظاضتٟب ٚازاضات زِٚتی تٟٙب ثطای زٔ ٚبٜ
اخبظ ٜآ٘طا زاز ٜتب یه ضرػی ثحیث سطپطست یه ازاض ٜیب ٚظاضت تؼییٗ ٌطزز .ثٙب ثطاٖ ٔطالجت اظ اخطای لبٖ٘ٛ
اسبسی ٚتؼییٗ ٚظضا ،قجك ثٙس یه ٚیبظزٔ ٓٞبز 64 ٜلب٘ ٖٛاسبسی اظ غالحیت ٞبی ضئیس خٕٟٛض ث ٝضٕبض
ٔیضٚز  ٚثط اسبس غطاحت ٔبز 63 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ٔٛاظجت  ٚضػبیت اظ احىبْ لب٘ ٖٛاسبسی ٚسبیط لٛا٘یٗ اظ
اخعای ٔٚ ٟٓظبیف ضئیس خٕٟٛض ٔحسٛة ٔیٌطزز .أب قٛضیىٔ ٝطبٞسٔ ٜیٌطزز زِٚت زض اضتجبـ ث ٝتؼییٗ
وب٘سیس ٚظیط خسیس زض ثطذی ٚظاضت ذب٘ٞ ٝب و ٝتب حبَ اظ خب٘ت سطپطستبٖ ازاضٔ ٜیطٛز ،ذبٔٛضی اذتیبض ٕ٘ٛزٜ
است و ٝذٛز ٘مؽ ٔٛاز  5ثٙس زٔ ْٚبز ،63 ٜثٙس یه ٚیبظزٔ ٓٞبزٔ ، 64 ٜبز 71 ٜثٙس یىٓ ٔبز ،75 ٜثٙس زْٚ
ٔبز 136 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ٔٚبز ٜپٙدٓ لب٘ ٖٛتٙظیٓ سطپطستی ٚظاضتٟب ٚازاضات زِٚتی پٙساضتٔ ٝیضٛز ٔٚربِف
اغُ حبوٕیت لب٘ ٖٛث ٝضٕبض ٔیآیس.
ج ) اجراات کویسیَى
زضخّس ٝػبزی (ٛٔ )7ضخ ٔ 1397-2-30طٛض ٜحمٛلی زضٔٛضز سطپطستی ٚظاضتٟبی

اقالػبت ٚفط،ًٙٞ

أٛضذبضخٔ ٚ ، ٝؼبزٖ ٚپكطِٚیٓ ٔٛضز تبئیس لطاض ٌطفت ٚلطاض ضس و ٝاغُ آٖ ث ٝازاض ٜأٛض ضیبست خٕٟٛضی،
ٚوبپی آٖ ث ٝضٛضای ّٔی ٚ ٚظاضتٟبی شیطثف فطستبز ٜضٛز ٓٞ .چٙیٗ اظ قطیك ضسب٘ٞ ٝب ث ٝاقالع ػٕ ْٛضسب٘یسٜ
ضٛز.
د ) ًاقض
ضیبست خٕٟٛضی
ّـ ) سفارش
ثٙٔ ٝظٛض تحىیٓ حبوٕیت لب٘،ٖٛخٌّٛیطی اظ ٘مؽ آٖ ٚثب تٛخ ٝث ٝایٗ و ٝیىی اظ اغٚ ٟٓٔ َٛاسبسی لبٖ٘ٛ
اسبسی ،تكجیك احىبْ لب٘ ٖٛاسبسی  ٚسبیط لٛا٘یٗ ٘بفص ٜث ٝضٕبض ٔیآیس ،ضئیس خٕٟٛض ثبیس ثٔ ٝدطز ا٘مؿبی
ٔست لب٘٘ٛی سطپطستبٖ ،وب٘سیس ٚظضای خسیس ضا ضسٕبً ثِٚ ٝسی خطٌٔ ٝؼطفی وٙس تب ذالی لب٘٘ٛی زض٘ظبْ
خٕٟٛضی اسالٔی ثٛخٛز ٘یبٔس٘ٚ ٜظبْ ثب ثحطاٟ٘بی ٘بضی اظ٘مؽ لب٘ ٖٛاسبسی ٔٛاخٍ٘ ٝطزز.
هَرد ششن
٘مؽ ٔبز 79 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ٔجٙی ثط ػسْ ضػبیت ضطـ استؼدبِیت زض غسٚض فطأیٗ تمٙیٙی  ٚػسْ اضسبَ
فطأیٗ تمٙیٙی زض ٔیؼبز ٔمطضٙٔ ٜسضج لب٘ ٖٛاسبسی ث ٝضٛضای ّٔی.
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ػسْ زض ٘ظط ٌطفتٗ ضطـ استؼدبِیت زض غسٚض فطأیٗ تمٙیٙی  ٚتبذیط زض اضسبَ آٟ٘ب غطؼ تبئیس یب ضز ث ٝضٛضای
ّٔی٘ ،مؽ ٔبز 79 ٜلب٘ ٖٛاسبسی پٙساضٔ ٝیطٛز.
الف) هتي هادُ
« حىٔٛت ٔی تٛا٘س زض حبِت تؼكیُ ِٚسی خطٌ ٝزض غٛضت ؾطٚضت ػبخُ ،ث ٝاستثٙبی أٛض ٔطثٛـ ث ٝثٛزخٚ ٝ
أٛض ٔبِی ،فطأیٗ تمٙیٙی ضا تطتیت وٙس .فطأیٗ تمٙیٙی ثؼس اظ تٛضیح ضئیس خٕٟٛض حىٓ لب٘ ٖٛضا حبیع ٔی
ضٛز .فطأیٗ تمٙیٙی ثبیس زض ذالَ سی ضٚظ اظ تبضید ا٘ؼمبز ٘رستیٗ خّس ٝضٛضای ّٔی ث ٝآٖ تمسیٓ ضٛز  ٚزض
غٛضتی و ٝاظ قطف ضٛضای ّٔی ضز ضٛز ،اظ اػتجبض سبلف ٔی ٌطزز» .
ب) تحلیل
ثب زض ٘ظط زاضت ٔبز 79 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ،حىٔٛت ٔیتٛا٘س زض حبِت تؼكیُ ِٚسی خطٌ ٚ ٝزض غٛضت ؾطٚضت
ػبخُ ث ٝاستثٙبی أٛض ٔطثٛـ ث ٝثٛزخٚ ٝأٛض ٔبِی فطأیٗ تمٙیٙی ضا تطتیت زاز ٚ ٜظٔب٘یى٘ ٝرستیٗ خّسٝ
ضٛضای ّٔی زایط ٌطزیس ،زض ٔیؼبز ٔؼیٗ خٟت تأییس  ٚیب ضز ث ٝضٛضای ّٔی اضسبَ ٕ٘بیس

.

ٞط ٌ ٝ٘ٛتب ذیط زض اضسبَ فطأیٗ تمٙیٙی غطؼ تبئیس یب ضز٘ ،مؽ ٔبز 79 ٜلب٘ ٖٛاسبسی پٙساضٔ ٝیطٛز ،چٖٛ
ٔكبثك حىٓ ٔبز ٜیبز ٜضس ،ٜحىٔٛت ٔىّف است و ٝزض ظطف سی ضٚظ اظ اِٚیٗ خّس ٝضٛضای ّٔی ،فطأیٗ
تمٙیٙی ضا ث ٝضٛضای ّٔی اضسبَ وٙس.
ػسْ اضسبَ ثٛٔ ٝلغ ثطذی اظ فطأیٗ تمٙیٙی غطؼ تػٛیت ث ٝضٛضای ّٔی ٔ ،ب٘ٙس وٛز خعا  ٚسبیط فطأیٗ تمٙیٙی
و ٝتب حبَ خٟت تػٛیت ث ٝضٛضای ّٔی اضسبَ ٍ٘طزیس ٜاست ،زض ٔربِفت غطیح ٔبز 79 ٜلب٘ ٖٛاسبسی لطاض زاضز.
ج) اجراآت کویسیَى
ٔٛؾٛع اضسبَ ثٛٔ ٝلغ فطأیٗ تمٙیٙی حىٔٛت ،قٛض ٔىطض اظ قطف وٕیسی ٖٛاظ سّسّٚ ٝظاضت ٞبی ػسِیٚ ٝ
زِٚت زض أٛض پبضِٕب٘ی ٔٛضز پیٍیطی لطاض ٌطفت ٚ ٝایٗ ض٘ٚس تب ٛٙٞظ  ٓٞازأ ٝزاضزِٚ .ی زض ایٗ ظٔی ٝٙاظ قطف
ازاضات فٛق اِصوط ٕٞىبضی الظْ غٛضت ٍ٘طفت ٝاست.
د) ًاقضیي
.1

ازاض ٜأٛض،

.2

ٚظاضت ػسِیٝ
11

.3

ٚظاضت زِٚت زض أٛض پبضِٕب٘ی

ّـ) سفارش
فطأیٗ تمٙیٙی ثبیس زض ذالَ  30ضٚظ اظ تبضید ا٘ؼمبز ٘رستیٗ خّس ٝضٛضای ّٔی ث ٝآٖ ضٛضا اضائ ٝضٛز.
هَرد ّفتن:
٘مؽ خعء یه ٔبز 90 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ٔجٙی ثط ِغ ٛلٛا٘یٗ ٘بفص ٜتٛسف فطأیٗ تمٙیٙی .
زض حبِیى ٝتػٛیت ،تؼسیُ یب ِغ ٛلٛا٘یٗ ٚیب فطأیٗ تمٙیٙی اظ غالحت ٞبی ٚیژ ٜضٛضای ّٔی ٔی ثبضس ،لبٖ٘ٛ
قطظ قی ٔطاحُ ٘طط ٚا٘فبش اسٙبز تمٙیٙی ٔٙتطط ٜخطیس ٜضسٕی ضٕبض 1246 ٜتٛسف فطٔبٖ تمٙیٙی ّٔغی
ٌطزیس ٜاست.
الف) هادُ ًقض شدُ
ٔ .1بز 90 ٜلب٘ ٖٛاسبسی چٙیٗ غطاحت زاضز« :ضٛاضی ّٔی زاضی غالحیتٟبی شیُ ٔی ثبضس -1 :تػٛیت،
تؼسیُ یب ِغ ٛلٛا٘یٗ ٚیب فطأیٗ تمٙیٙی» ِغ ٛلٛا٘یٗ اظ غالحت ٞبی ٚیژ ٜضٛضای ّٔی ٔی ثبضس .أب لب٘ ٖٛقطظ
قی ٔطاحُ ٘طط ٚا٘فبش اسٙبز تمٙیٙی ٔٙتطط ٜخطیس ٜضسٕی ضٕبض 1246 ٜتٛسف فطٔبٖ تمٙیٙی ٔٙتطط ٜخطیسٜ
ضسٕی ضٕبضٛٔ 1313 ٜضخ ٔ-16یعاٖ ّٔ 1397غی ٌطزیس ٜاست.
. 2قجك ثٙس زٔ ْٚبز 94 ٜلب٘ ٖٛاسبسی و ٝچٙیٗ غطاحت زاضز ( :زض غٛضتیى ٝضئیس خٕٟٛض ثب ٔػٛث ٝضٛضای
ّٔی ٔٛافم٘ ٝساضت ٝثبضسٔ ،یتٛا٘س آ٘طا زض ظطف  15ضٚظ اظ تبضید تمسیٓ ثب شوط زالیُ ثِٚ ٝسی خطٌٔ ٝستطز ٕ٘بیس
 .ثب سپطی ضسٖ ایٗ ٔست ٚیب زض غٛضتیىِٚ ٝسی خطٌ ٝآ٘طا ٔدسزاً ثب زٚثّث آضای وُ اػؿب تػٛیت ٕ٘بیس ٔػٛثٝ
تٛضیح ضسٔ ٜحسٛة ٘ٚبفص ٔیٍطزز )
أب زض ٔبز 53 ٜفمط 8 ٜثٙس ز ْٚلب٘ ٖٛقی ٔطاحُ اسٙبز تمٙیٙی و ٝث ٝاسبس فطٔبٖ تمٙیٙی ضٕبض-6-14 )306( ٜ
٘1397بفص است چٙیٗ تػطیح ٌطزیس( ٜلب٘ ٖٛؤ ٝكبثك حىٓ ٔبز 94 ٜلب٘ ٖٛاسبسی افغب٘ستبٖ ثب سپطی ضسٖ
ٔست  15ضٚظ اظ خب٘ت ضئیس خٕٟٛض تٛضیح ٍ٘طزز یب ِٚسی خطٌ ٝآ٘طا ٔدسزاً ثب زٚثّث آضای وُ اػؿب تػٛیت
ٕ٘بیس ثؼس اظ ٞسایت وتجی ضئیس خٕٟٛض زض خطیس ٜضسٕی ث٘ ٝطط ٔیطسس.
ب) تحلیل
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ثب تٛخ ٝثٔ ٝبز ) 90( ٜلب٘ ٖٛاسبسی افغب٘ستبٖ ٔی تٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت و ٝتػٛیت ،تؼسیُ ِ ٚغ ٛلٛا٘یٗ یىی اظ
غالحیت ٞبی ا٘حػبضی ضٛضای ّٔی ٔی ثبضس ٚ .حىٔٛت ٔی تٛا٘س فطأیٗ تمٙیٙی ضا ثب زض ٘ظطزاضت ضطایف وٝ
زض ٔبز 79 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ثساٖ تػطیح ضس ٜتػٛیت ٘ ٚطط ٕ٘بیسِ .صا ِغ ٛلٛا٘یٗ ث ٝاسبس فطٔبٖ تمٙیٙی زض
تٙبلؽ ثب ٔبز )90 ( ٜلب٘ ٖٛاسبسی ٔحسٛة ٔی ضٛز.
ٕٞچٙبٖ فمط 8 ٜثٙس زٔ ْٚبز 53ٜلب٘ ٖٛقی ٔطاحُ اسٙبز تمٙیٙی و ٝث ٝاسبس فطٔبٖ تمٙیٙی ٘بفص ضس ٜاست زض
تٙبلؽ ثب ثٙس زٔ ْٚبزٛ٘ ٜزٚچٟبضْ لب٘ ٖٛاسبسی لطاض زاضز .ظیطا ٔكبثك ثٙس زٔ ْٚبزٛ٘ ٜزٚچٟبضْ لب٘ ٖٛاسبسی
ٔػٛث ٝتٛضیح ضس٘ ٚ ٜبفص است ٘ ٚیبظ ثٞ ٝسایت وتجی ضئیس خٕٟٛض ٘ساضز ،لیس ٞسایت وتجی زض تٙبلؽ غطیح ثب
ثٙس زٔ ْٚبزٛ٘ ٜز ٚچٟبضْ لب٘ ٖٛاسبسی لطاض زاضز.
ج ) اجراات کویسیَى
ٌعاضش لب٘ٔ ٖٛتصوط ٜتحت قی ٔطاحُ است  ٚثؼس اظ ٟ٘بیی ضسٖ ثٚ ٝظضات ػسِی ٝاضسبَ ٔیٍطزز .
د ) ًاقض
ضیبست خٕٟٛضی
ّـ  :سفارش
ضیس خٕٟٛض زض حیٗ غسٚض فطأیٗ تمٙیٙی ٔىّف ث ٝضػبیت ٔٛاز  94 ٚ 90لب٘ ٖٛاسبسی ٔی ثبضس.

هَرد ّشتن:
٘مؽ ٔٛاز  136 ،121 ،71 ،2لب٘ ٖٛاسبسی ٔجٙی ثط ػسْ ٚؾغ ثطذی اظ لٛا٘یٗ پیطجیٙی ضس ٜزض لب٘ ٖٛاسبسی
ثطذی اظ لٛا٘یٗ پیص ثیٙی ضس ٜزض لب٘ ٖٛاسبسی تب اوٚ ٖٛٙؾغ  ٚقی ٔطاحُ ٍ٘طزیس ٜاست.
الف) هَارد ًقض
یبفتٞ ٝبی وٕیسیٔ ٖٛستمُ ٘ظبضت ثط تكجیك لب٘ ٖٛاسبسی ٘طبٖ ٔی زٞس و ٝثطذی اظ لٛا٘یٗ پیص ثیٙی ضسٜ
زض لب٘ ٖٛاسبسی تب اوٚ ٖٛٙؾغ  ٚقی ٔطاحُ ٍ٘طزیس ٜاست و ٝث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ٔی تٛاٖ ثٛٔ ٝاضز شیُ اضبض ٜوطز:
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- 1لب٘ ٖٛآظازی پیطٚاٖ سبیط ازیبٖ زض اخطای ٔطاسٓ ٔصٞجی ضبٖ ٔتىی ثٔ ٝبز 2 ٜلب٘ ٖٛاسبسی
- 2لب٘ ٖٛغالحیت ٚ ٚظبیف ٚظضاء ٔتىی ثٔ ٝبز 71 ٜلب٘ ٖٛاسبسی
- 3لب٘ ٖٛاخطای زٚضٔ ٜىّفیت ػسىطی ٔتىی ثٔ ٝبز 55 ٜلب٘ ٖٛاسبسی
 -4لب٘ ٖٛتطىیالت اسبسی زِٚت ٔتىی ثٔ ٝبز 136 ٜلب٘ ٖٛاسبسی.
ب) تحلیل
ػسْ ٚؾغ  ٚقی ٔطاحُ لٛا٘یٗ ٔصوٛض سجت ػسْ ضػبیت لب٘ ٖٛاسبسی ٌطزیس ٚ ٜپطٚس ٝلبٍ٘٘ٛصاضی ٘یع ث ٝوٙسی
ٔٛاخٔ ٝی ٌطزز.
ج) اجراآت کویسیَى
اِٛٚیت ثٙسی لٛا٘یٗ پیص ثیٙی ضس ٜزض لب٘ ٖٛاسبسی  ٚاضسبَ پیطٟٙبز ٞبی ٔطرع ث ٝوٕیت ٝلٛا٘یٗ حىٔٛت
ٚ ٚظاضت ٔحتطْ ػسِی.ٝ
د) ًاقض
. 1حىٔٛت
 .2ضٛضای ّٔی
ّـ -سفارش کویسیَى
اضٌبٟ٘بی شیطثف تالش ٕ٘بیٙس تب زض اسطع ٚلت لٛا٘یٗ پیص ثیٙی ضس ٜزض لب٘ ٖٛاسبسی ضا قی ٔطاحُ ٚ ٚؾغ
ٕ٘بیٙس.
هَرد ًْن
ػسْ تػٛیت یب ضز ٔسٛز ٜلٛا٘یٗ  ٚفطأیٗ تمٙیٙی زض ٔیؼبز ٔٙسضج فمط ٜزٔ ْٚبز 97 ٜلب٘ ٖٛاسبسی
تؼسازی ظیبزی اظ ٔسٛز ٜلٛا٘یٗ  ٚفطأیٗ تمٙیٙی ثط ذالف فمط ٜزٔ ْٚبز 97 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ،ثب ٚغف تىٕیُ
ضسٖ ٔیؼبز تؼییٗ ضس ٜزض لب٘ ٖٛاسبسی ،تٛسف ِٚسی خطٌ ٝتػٛیت یب ضز ٍ٘طزیسٔ ٚ ٜؼكُ لطاض زاز ٜضسٜ
است.
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الف) هَارد ًقض
فمط ٜسٔ ْٛبز 96 ٜلب٘ ٖٛاسبسیِٚ « :سی خطٌٕ٘ ٝی تٛا٘س قطح پیطٟٙبز ضس ٜضا ثیص اظ یه ٔب ٜث ٝتأذیط
ا٘ساظز»
ب -تحلیل
ٔبز 96 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ث ٝغطاحت ثیبٖ ٕ٘ٛز ٜاست و ٝقطح لب٘ ٖٛظٔب٘یى ٝثِٚ ٝسی خطٌ ٝخٟت تػٛیت اضائٝ
ٔیٍطزز٘ ،جبیس آٖ ضا اظ یه ٔب ٜثیطتط ث ٝتأذیط ا٘ساظز ایٗ زض حبِی است و ٝتؼسازی ظیبزی اظ فطأیٗ تمٙیٙی ثب
ٚغف تىٕیُ ضسٖ ٔیؼبز تؼییٗ ضس ٜزض لب٘ ٖٛاسبسی ،تٛسف ِٚسی خطٌ ٝتػٛیت یب ضز ٍ٘طزیسٔ ٚ ٜؼكُ لطاض
زازٔ ٜی ضٛز .ایٗ أط ثبػث ٔی ضٛز تب اظ یه قطف ا٘ىطبف أٛض لبٍ٘٘ٛصاضی ثٔ ٝطىُ ٔٛاخٌ ٝطزیس ٚ ٜاظ سٛی
زیٍط حىٓ ٔبز 96 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ٘مؽ ٌطزز.
ج) اجراآت کویسیَى
وٕیسی ٖٛثؼس اظ خٕغ آٚضی  ٚتحّیُ ٔؼّٔٛبت زض ظٔی ،ٝٙضٛضای ٔحتطْ ّٔی  ٚحىٔٛت ضا شضیؼٔ ٝىبتیت ٔتؼسز
زض خطیبٖ ٌصاضتٛٔ ٚ ٝؾٛع ضا ث ٝآٟ٘ب اقالع زاز ٜا٘س
د) ًاقض هادُ  96قاًَى اساسی
ضٛضای ّٔی

ّـ) سفارش کویسیَى
تػٛیت یب ضز ٔسٛزٞ ٜبی اضسبِی لٛا٘یٗ تٛسف ضٛضای ّٔی خٟت ضػبیت ٞطچ ٝثٟتط ٔبز 96 ٜلب٘ ٖٛاسبسی.
هَرد دّن
٘مؽ ٔبز 129 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ٔجٙی ثط ػسْ قجیك فیػّٞ ٝبی لكؼی ٔحبوٓ.
زضیبفت ٞبی و ٝاظ اثط ٘ظبضت ثسست أس ٜاست٘ ،طبٖ ٔیسٞس و ٝثؼؿب فیػّٞ ٝبی لكؼی ٔحبوٓ تكجیك ٍ٘طزیسٜ
است.
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الف) هتي هادُ ًقض شدُ
تٕبْ فیػّٞ ٝبی لكؼی ٔحبوٓ ٚاخت تؼٕیُ است ٍٔط زض حبِت حىٓ ثٔ ٝطي ضرع ؤ ٝططٚـ ثٙٔ ٝظٛضی
ضئس خٕٟٛض ٔیجبضس
ب) تحلیل
ٔكبثك غطاحت فمط ٜزٔ ْٚبز 129 ٜلب٘ ٖٛاسبسی تٕبٔی فیػّٞ ٝبی لكؼی ٟ٘ ٚبیی ٔحبوٓ ٚاخت تؼٕیُ ثٛزٚ ٜ
ثب تٛخ ٝث ٝفمط ٜأ َٚبز 75 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ،یىی اظ ٔىّفیت ٞبی حىٔٛت تكجیك فیػّٞ ٝبی لكؼی ٟ٘ ٚبیی
ٔحبوٓ ٔیجبضس .ثٙبءً ٞطٌ ٝ٘ٛتؼُّ زض ایٗ ٔٛضز سجت ٘مؽ ٔٛاز  ٚ 129فمط ٜأ َٚبز 75 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ٔیطٛز.
یبفتٞ ٝبی وٕیسی ٖٛو ٝحیٗ ٘ظبضت اظ ضػبیت احىبْ لب٘ ٖٛاسبسی زض ٔطوع ٚ ٚالیبت غٛضت ٌطفت ،ٝث ٝتؼساز
 113فیػّ ٝلكؼی ٔحبوٓ قی سبَ  1397 ٚ 1396تٟٙب زض زٚ ٚالیت وطٛض ٔٛضز تكجیك لطاض ٍ٘طفت ٝاست.
ج) ًاقضیي
. 1ازاضات حمٛق،
. 2سبض٘ٛاِی
 .3پِٛیس
د) اجراآت کویسیَى
ٔٛاضز یبز ضس ٜضسٕبً خٟت اتربش تساثیط الظْ ثٟ٘ ٝبز ٞبی شیطثف اضخبع ضس ٜاست.
ّـ) سفارش
زِٚت ٔىّف ث ٝتكجیك فیػّٞ ٝبی لكؼی ٟ٘ ٚبیی ٔحبوٓ ٔی ثبضس تب اظ ٘مؽ ٔبز 129 ٜلب٘ ٖٛاسبسی خٌّٛیطی
ثؼُٕ آیس.
هَرد یازدّن
٘مؽ فمط ٜزٔ ْٚبز 31 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ٔجٙی ثط ػسْ ضسیسٌی ث ٝزٚسیٞ ٝبی ٔظ٘ٛٙیٗ ٔ ٚتٕٟیٗ زض ٔیؼبز
ٔؼیٗ لب٘٘ٛی.
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ثبالثط ٘ظبضتیى ٝاظ ٔطاخغ سّت آظازی غٛضت ٌطفت ٝاست٘ ،طبٖ ٔیسٞس و ٝثؼؿب زٚسیٞ ٝبی ٔظ٘ٛٙیٗ ٔٚتٕٟیٗ
زض ٔیؼبز لب٘٘ٛی آٖ قی ٔطاحُ ٍ٘طزیس ٜاست.
الف) هتي هادُ ًقض شدُ
ٔت ٟٓحك زاضز ثٔ ٝدطز ٌطفتبضی اظ اتٟبْ ٔٙسٛة اقالع یبثس  ٚزض زاذُ ٔیؼبزی و ٝلب٘ ٖٛتؼییٗ ٔیىٙس زض
ٔحىٕ ٝحبؾط ٌطزز.
ب) تحلیل
یىی اظ حمٛق اسبسی و ٝزض فمط ٜزٔ ْٚبز 31 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ثطای اتجبع وطٛض زض ٘ظط ٌطفت ٝضس ٜایٗ است وٝ
ٞطٌب ٜیىی اظ اتجبع وطٛض ث ٝاتٟبْ خطٔی ٔٛضز پیٍطز لطاض ٌیطز ،ثبیس ایٗ اتٟبْ زض ٔٛػس ٔؼی ٝٙلب٘٘ٛی ثطضسی ٚ
سط٘ٛضت ٚی ضٚضٗ سبذت ٝضٛز ،اٌط زض ایٗ ظٔی ٝٙاظ قطف ٔسئِٛیٗ ٔطثٛق ٝتؼُّ غٛضت ٌیطز٘ ،مؽ فمط ٜزْٚ
ٔبز 31 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ٔحسٛة ٔیٍطزز.
ٞیبت ایٗ وٕیسی ٖٛزض ٘تید٘ ٝظبضتی و ٝقی سبَ  1397اظ ثؼؿی ٚالیبت وطٛض ا٘دبْ زاز ٜا٘س ،زض یبفت ٕ٘ٛز٘س
و ٝخٕؼبً ث ٝتؼسا  25زٚسیٔ ٝظ٘ٛٙیٗ ٔ ٚتٕٟیٗ زض ٔٛػس ٔؼی ٝٙلب٘٘ٛی قی ٔطاحُ ٘طس ٜاست.
ج) ًاقضیي
. 1سبض٘ٛاِیٔ .2حبوٓ
د) اجراآت کویسیَى
ٔٛؾٛع اظ قطف وٕیسی ٖٛثب ٟ٘بز ٞبی شیطثف زض ٔیبٖ ٌصاضت ٝضس ٜتب زض ظٔی ٝٙضفغ آٖ الساْ ٕ٘بیٙس.
د) سفارش
قجك حىٓ ٔبز 31 ٜلب٘ ٖٛاسبسیٟ٘ ،بزٞبی ػسِی ٚلؿبیی ٔىّف ٞستٙس و ٝپط٘ٚسٞ ٜبی ٔظ٘ٛٙیٗ ٔ ٚتٕٟیٗ ضا
زض ٚلت ٔؼی ٝٙلب٘٘ٛی ضسیسٌی  ٚتؼیٗ سط٘ٛضت وٙٙس .تب سجت ؾیبع حمٛق لب٘٘ٛی آٟ٘ب ٍ٘طزز.
هَرد دٍازدّن
ػسْ ضػبیت فمط ٜأ َٚبز ٚ 7 ٜخعئ أ َٚبز 75 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ٔجٙی ثط ػسْ قی ٔطاحُ لب٘٘ٛی ثؼؿی اظ
وٛٙا٘سیٟ٘ٛبی ثیٗ إِّّی اِحبق ضس ٜافغب٘ستبٖٔ .ب٘ٙس وٛٙا٘سی « ٖٛسیسا »
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الف) هَارد ًقض
فمط ٜأ َٚبز )7( ٜلب٘ ٖٛاسبسی « :زِٚت ٔٙطٛض ُّٔ ٔتحسٔ ،ؼبٞسات ثیٗ إِّّی و ٝافغب٘ستبٖ ث ٝآٖ ّٔحك ضسٜ
است  ٚاػالٔی ٝخٟب٘ی حمٛق ثطط ضا ضػبیت ٔیوٙس».
ٔبز ٜس ْٛلب٘ ٖٛاسبسی :زض افغب٘ستبٖ ٞیچ لبٕ٘٘ ٖٛی تٛا٘س ٔربِف ٔؼتمسات  ٚاحىبْ زیٗ ٔمسس اسالْ ثبضس.
ب) تحلیل
ػسْ ضػبیت فمط ٜأ َٚبزٞ ٜفتٓ لب٘ ٖٛاسبسی افغب٘ستبٖ زض چٙس ٘مك ٝلبثُ تٛخ ٝاست :زِٚت زض اِحبق  ٚأؿبی
ٔؼبٞسات  ٚوٛٙا٘سیٖٞٛبی ثیٗإِّّی ٔطاحُ أؿب ،اِحبق  ٚتػسیك ضا ٔكبثك ػطف ضایح قی ٕ٘یوٙس .اظ سٛی
زیٍط زِٚت زض اِحبق  ٚأؿبی وٛٙا٘سیٖٞٛبی ثیٗ إِّّیٔ ،بز 3 ٜلب٘ ٖٛاسبسی و ٝث ٝػسْ ٔغبیطت لٛا٘یٗ ثب
احىبْ اسالٔی حىٓ ٔیٕ٘بیس ،ضػبیت ٕ٘ٛٙز ٜاست.
ج) اجراآت کوسیَى
وٕیسیٔ ٖٛستمُ ٘ظبضت ثط تكجیك لب٘ ٖٛاسبسی چٍٍ٘ٛی ضػبیت فمط ٜأ َٚبزٞ ٜفتٓ لب٘ ٖٛاسبسی ضا زض
ٚظاضت ٞبی أٛض ذبضخ ،ٝػسِی ،ٝأٛض پبضِٕب٘ی  ٚازاض ٜأٛض تؼمیت ٔ ٚىبتیت ضسٕی ٔتؼسز ثیٗ ایٗ ٚظاضتٞب ٚ
وٕیسی ٖٛتجبزٌِ ٝطزیس ٜاست.

د) ًاقض:
.1

ٚظاضت ػسِیٝ

.2

ٚظاضت ذبضخٝ

.3

ٚظاضت زِٚت زض أٛض پبضِٕب٘ی

ّـ) سفارش:
.1

ٌصاضتٗ حك ضطـ زض ٔؼبٞسات ثیٗإِّّی ٔكبثك ث ٝضٚحی ٝوٛٙا٘سیٖٞٛب ،اسبسبت اسالْ ٙٔ ٚبفغ ّٔی

.2

ٔطخغ و ٝحك ضطـ ضا زض وٛٙا٘سیٞ ٖٛبی ثیٗ إِّّی ثٍصاضز؛ ٔطرع ٔ ٚؼیٗ ٌطزز؛
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.3

ا٘ؼىبس اسٙبز حمٛلی وٛٙا٘سیٞ ٖٛبی اِحبق ضس ٜزض ٘ظبْ حمٛلی وطٛض.

هَرد سیسدّن:
٘مؽ ٔبز 56 ٚ 9 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ٔجٙی ثط استرطاج ٔؼبزٖ ٚغػت أالن زِٚتی تٛسف اضربظ ظٚض ٔٙس  ٚغبغت
ثبالثط ٘ظبضتیى ٝاظ ثؼؿی ٚالیبت غٛضت ٌطفت ٝاست٘ ،طبٖ ٔیسٞس ؤ ٝؼبزٖ ٙٔ ٚبثغ ظیط ظٔیٙی تٛسف اضربظ
استرطاج ٔیٍطزز ٛٔ ٚاظی ظیبزی اظ أالن زِٚتی تٛسف اضربظ ظٚضٔٙس غػت ٌطزیس ٚ ٜاظ آٟ٘ب حفبظت غٛضت
ٍ٘طفت ٝاست.
الف) هادُ ًْن قاًَى اساسی
حفبظت  ٚازاض ٜأالن زِٚت ٚقطظ استفبز ٜزضست اظ ٔٙبثغ قجیؼی ٚسبیط أالن ػبٔ ٝتٛسف لب٘ ٖٛتٙظیٓ
ٔیٍطزز.
ب) تحلیل
ثب تٛخ ٝث ٝحىٓ ٔبز ٟٓ٘ ٜلب٘ ٖٛاسبسی  ٚلب٘ ٖٛتٙظیٓ أٛض ظٔیٙساضی ،چٍٍ٘ٛی حفبظت اظ أالن  ٚزاضایی ٞبی
زِٚتی  ٚػبٔ ٝث ٝػٟس ٜحىٔٛت ٔیجبضس.
زض ٘تید٘ ٝظبضتی و ٝاظ ٚالیت ثغالٖ غٛضت ٌطفت ،زض حسٚز اؾبف ٝاظ ٞ 25عاض خطیت ظٔیٗ ّٔىیت ػبٔ ٚ ٝزِٚتی
اظ قطف اضربظ ظٚض ٌٛی غػت ضس ٜاست.
ج) اجراآت کویسیَى
ٞیبت ایٗ وٕیسی ٖٛثٙٔ ٝظٛض ٘ظبضت اظ تكجیك احىبْ لب٘ ٖٛاسبسی اظ ازاضات ٔحّی ٚالیت ثغالٖ ٘ظبضت ثٝ
ػُٕ آٚضز٘س و ٝزض ٘تید٘ ٝظبضت ایطبٖ ،زضیبفت ٌطزیس وٞ 25 ٝعاض خطیت ظٔیٗ زِٚتی اظ قطف ظٚضٔٙساٖ غػت
ٌطزیس ٚ ٜثبػث ٘مؽ ٔبز ٟٓ٘ ٜلب٘ ٖٛاسبسی ٌطزیس ٜاست.
د) ًاقض
. 1زِٚت (سىتٛض أٙیتی)
. 2لؿبیبی زِٚت
. 3غبغجیٗ ظٔیٗ.
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ُ) سفارش
زِٚت ٔىّف ث ٝحفظ أالن زِٚتی  ٚزاضایی ٞبی ػبٔٔ ٝی ثبضس .ثسیٗ ٔٙظٛض ایدبة ٔی ٕ٘بیس و ٝظٔیٗ ٞبی
غػت ضس ٜاظ تحت تػطف غبغجیٗ ذبضج  ٚث ٝتحت ٔىّیت زِٚت ثبظ ٌطزا٘س ٜضٛز.
هَرد چْاردّن
٘مؽ ٔبز ٚ ) 56 ( ، )45( ، )22( ٜخعء أ َٚبز 75 ٜلب٘ ٖٛاسبسی ٔجٙی ثط ػسْ ضػبیت لٛا٘یٗ ٘بفص ٜزِٚت زض
استرساْ ،پطزاذت ٔعز  ٚأتیبظات وبضٔٙساٖ اظ قطف ٔٛسسبت ذػٛغی  ٚػسْ ضػبیت تكجیك ٘ػبة ٚاحس
تؼّیٕی زض آٖ ٔٛسسبت.
الف) هَارد ًقض
ٔٛاز  45 ٚ 22لب٘ ٖٛاسبسی :
ٞط ٘ٛع تجؼیؽ  ٚأتیبظ ثیٗ اتجبع افغب٘ستبٖ ٕٔٛٙع است.
اتجبع افغب٘ستبٖ اػٓ اظ ظٖ ٔ ٚطز زض ثطاثط لب٘ ٖٛزاضای حمٛق ٚ ٚخبیت ٔسبٚی ٔی ثبضٙس.
ٔبز ٜچ ٚ ُٟپٙدٓ لب٘ ٖٛاسبسی
زِٚت ٘ػبة  ٚاحس تؼّیٕی ضا ،ثط ٔجٙبی احىبْ زیٗ ٔمسس اسالْ  ٚفطّٔ ًٙٞی ٔ ٚكبثك ثب اغ َٛػّٕی ،قطح ٚ
تكجیك ٔی وٙس ٘ ٚػبة ٔؿبٔیٗ زیٙی ٔىبتت ضا ،ثط ٔجٙبی ٔصاٞت اسالٔی ٔٛخٛز زض افغب٘ستبٖ ،تسٚیٗ ٔی
ٕ٘بیس.
ب) تحلیل
ٔ. 1كبثك ٔبز )22( ٜلب٘ ٖٛاسبسی ،اتجبع افغب٘ستبٖ اػٓ اظ ظٖ ٔ ٚطز زض ثطاثط لب٘ ،ٖٛزاضای حمٛق ٚ ٚخبیت
ٔسبٚی ٔیجبضٙس.
فمطٔ )2( ٜبز )62( ٜلب٘ ٖٛوبض زض ٔٛضز پطزاذت ٔعز ث ٝوبضوٙبٖ ازاضات غیط زِٚتی چٙیٗ غطاحت زاضز« :ا٘ساظٜ
ٔعز وبضوٙبٖ ٔٙسضج اخعای ( )3ٚ 2فمط )1( ٜایٗ ٔبز ٜث ٝتفىیه ٞط زضخ ٝاظ حس الُ ٔعزی و ٝتٛسف زِٚت
ثطای وبضوٙبٖ زِٚتی تؼییٗ ٔی ضٛز ،وٕتط ثٛزٕ٘ ٜی تٛا٘س».
فمطٔ )2( ٜبز ٜسی  ٚیىٓ ٔمطضٔ ٜؤسسبت تؼّیٕی ذػٛغی غطاحت زاضزٔ «:ؼّٕیٗ  ٚوبضوٙبٖ ٔؤسسٔ ٝب٘ٙس
ٔؼّٕیٗ  ٚوبضوٙبٖ ٚظاضت ٔؼبضفٔ ،ستحك ضذػتی ،تطفیغ ،تمبػس  ٚسبیط حمٛق ٚ ٚخبیجی ٔیجبضٙس و ٝزض لبٖ٘ٛ
وبض تسدیُ ضس ٜاست»
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قجك حىٓ ٔٛاز فٛقٞ ،یچ فطز ٕ٘ی تٛا٘س ثط اسبس ضٙبذت ،سٕت ،لٔ ،ْٛصٞت  ٚسبیط ٔٛاضز اضتجبقی زیٍط،
فطزی ضا ٘سجت ث ٝفطز زیٍطی غبحت أتیبظ ثیطتط زا٘ست ٚ ٝزض ػیٗ ضطایف یىی ضا ٘سجت ثط زیٍطی ،زض أٛض،
استرساْ ،اضتغبَ ٚظیف ٚ ،ٝزازٖ ٞط ٘ٛع أتیبظ ،تطخیح زٞس .
یبفتٞ ٝبی وٕیسی٘ ٖٛطبٖ ٔیسٞس وٛٔ ٝسسبت تؼّیٕی ذػٛغی ،تسبٚی زض پطزاذت ٔؼبضبت پطس ُ٘ٛازاضی ٚ
وبضٔٙساٖ ٔسّىی (استبزاٖ)  ٚاسترساْ ایطبٖ ضا ضػبیت ٕ٘یىٙٙس.
ایٗ قطظ استرساْ ٔٛسسبت تؼّیٕی ذػٛغی ٘مؽ غطیح  ٚػسْ ضػبیت حىٓ ٔبز )22( ٜلب٘ ٖٛاسبسی ٔیجبضس.
ٔ. 2بز )45( ٜلب٘ ٖٛاسبسی افغب٘ستبٖ ،زِٚت ضا ٔىّف زا٘ست ٝاست تب ثط ٔجٙبی احىبْ زیٗ ٔمسس اسالْ ٚ
فطّٔ ًٙٞی ثب ضػبیت ٔٛاظیٗ  ٚاغ َٛػّٕی پیططفت٘ ،ٝػبة ٚاحس قطح  ٚتكجیك وٙس .ثط اسبس تػطیح ایٗ ٔبزٜ
٘ػبة ٚاحس زضسی قطح ٙٔ ٚظٛض ضسٚ ٜظاضت ٔؼبضف ثبیس زض تٕبٔی ٔىبتت زِٚتی  ٚغیطزِٚتی قٛض یىسبٖ ،ثٝ
استثٙبی ٔؿبٔیٗ تمٛیتی ،تكجیك ضٛز.
ٞیبت ٘ظبضی ایٗ وٕیسی ٖٛزضیبفت ٕ٘ٛز ٜا٘س وٛٔ ٝسسبت تؼّیٕی ذػٛغی ٘ػبة ٚاحس تؼّیٕی ضا ضػبیت ٕ٘ی
وٙٙس  ٚثب ػث ٘مؽ  ٚػسْ ضػبیت ٔبز )45(ٜلب٘ ٖٛاسبسی ٌطزیس ٜاست.
ج) اجراآت کویسیَى
٘ظبضت  ٚتطریع ٔٛاضز ٔتصوط ٜزض ٔؤسسبت  ٚسبظٔبٖ ٞبی غیطزِٚتی ثط اسبس ٔالحظ ٝاسٙبز استرساْ ،ضاپٛض
ٔؼبضبتٔ ،طبٞسات ػیٙی ٔ ٚػبحج ٝثب افطاز استرساْ ضس ،ٜغٛضت ٌطفت ٝاست ٛٔ ٚؾٛع ثب ٚظاضت ٞبی ٔؼبضف،
غحت ػبٔ ٚ ٝتحػیالت ػبِی قی خّسبت ضسٕی ٔكطح ٌطزیس ٜاست.
د) ًاقضیي
ٚ. 1ظاضت ٔؼبضف
ٛٔ. 2سسبت تؼّٕیبت ٘یٕ ٝػبِی ذػٛغی.
ٛٔ. 3سسبت تؼّیٕی ذػٛغی .
. 4ا٘ستیتٛت ٞبی ٔسّىی ذػٛغی.
ٛٔ. 5سسبت غحی ذػٛغی.
زض ٔطوع ٚ ٚالیبت.
ّـ) سفارش
ثط اسبس غطاحت ٔبز 45 ٚ 22 ٜلب٘ ٖٛاسبسی  ٚسبیط لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضٞ ٜبی ٔطثٛق ٝثطای ٔٛسسبت  ٚسبظٔبٖ ٞبی
ذػٛغی سفبضضبت الظْ ثٙٔ ٝظٛض ضػبیت  ٚتكجیك احىبْ ٔٛاز ٔٙسضج ٔبزٞ ٜبی  45 ٚ 22لب٘ ٖٛاسبسی اضائٝ
ٌطزیس.
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پایاى
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