آييي ًبهِ هطبسمت ثخص خػَغي دس جزة داًص پزيش دس دٍسُ ّبي آهَصضي مَتبُ هذت
ّ -1ذف:
ّذف اص ايي آييي ًبهِ ًظبم هٌذ مشدى ّونبسي ّبي ٍاحذ خويٌي ضْش ثب آهَصضگبُ ّب ٍ هَسسبت دٍلتي ٍ
خػَغي ٍ مليِ افشاد حقيقي ٍ حقَقي ٍاجذ ضشايطي است مِ هبيل ثِ ثشگضاسي دٍسُ ّبي آهَصضي ٍ هْبستي
مَتبُ هذت ثشاي داًص پزيشاى داسًذ.
 -2تعبسيف:
ٍ -1-2احذ :هٌظَس داًطگبُ آصاد اسالهي ٍاحذ خويٌي ضْش است.
 -2-2هَسسِ :هٌظَس ّش فشد حقيقي يب حقَقي است مِ ثشاي تحقق ّذف ايي آييي ًبهِ ثب ٍاحذ ٍاسد تعبهل هي
ضَد.
 -3-2دٍسُ :هٌظَس دٍسُ ي آهَصضي است مِ جْت افضايص داًص تئَسي يب عولي داًص پزيشاى ثب هطبسمت ٍاحذ
ٍ هَسسِ ثشگضاس هي ضَد.
-3ضشايط قشاسداد:
 -1-3ثشاي ًيل ثِ ّذف آييي ًبهِ ثشاي ّش دٍسُ ي آهَصضي قشاسدادي هٌطجق ثش قَاًيي داًطگبُ آصاد اسالهي ٍ
سبيش قَاًيي جبسي مطَس هٌعقذ هي گشدد .اص طشف ٍاحذ ،قشاسداد سا سشپشست ٍاحذ اص طشف هَسسِ سئيس،
هذيشعبهل ٍ يب ثبالتشيي هقبم آى اهضبء هي ًوبيٌذ.
 -2-3ثِ پيَست قشاسداد ،ثبيذ سيالثس دقيق دٍسُ ثِ ّوشاُ سبعبت ثش هَضَع دسسيٍ ،جَد يب عذم ٍجَد آصهَى
پبيبًيٍ ،جَد يب عذم ٍجَد هتي دسسي ٍ هحتَاي آى رمش ضًَذ.
 -3-3ثجض دس هَا سد خبظ مِ ثب تبئيذ سشپشست ٍاحذ هحل ثشگضاسي دٍسُ ي ثِ خبسج داًطگبُ هٌتقل هي ضَد ،دس
هَاسد عبدي ،هحل ثشگضاسي دٍسٍُ ،احذ است.
 -4-3هذسك پبيبًي دٍسُ (گَاّي حضَس يب گَاّيٌبهِ) تَسط ٍاحذ غبدس ضذُ ٍ هطتشمبً ثِ تبييذ ًوبيٌذُ ي ٍاحذ
ٍ ًوبيٌذُ ي هَسسِ هي سسذ.
 -5-3چٌبًچِ دٍسُ دس هحل ٍاحذ اًجبم ضَد ،ثيوِ ي داًص پزيشاى ثِ عْذُ ي ٍاحذ است ٍ ّشگبُ دٍسُ دس خبسج
اص ٍاحذ ثشگضاس گشدد ،ثيوِ ي آًْب ثش عْذُ ي هَسسِ هي ثبضذ.
 -6-3هسئَليت ّشگًَِ آسيجي مِ تَسط داًص پزيشاى يب هذسس دٍسُ ثِ تجْيضات آهَصضي ٍاسد ضَد ثبيذ ثِ
طَس دقيق دس قشاسداد هطخع گشدد.
ّ -3-7يچيل اص طشفيي قشاسداد حق ٍاگزاسي توبم يب ثخطي اص آى سا ثِ غيش ًذاسًذ.
 -3-8دس غَست ثشٍص اختالف دس هفبد قشاسداد دس ّش هشحلِ پس اص اًعقبد آى يل ًوبيٌذُ اص طشف ٍاحذ ٍ يل
ًوبيٌذُ اص طشف هَسسِ ٍ يل داٍس هشضي الطشفيي تعييي ضذُ ٍ ساي امثشيت ايي سِ ًفش فػل الخطبة خَاّذ
ثَد.
 -4ميفيت هطبسمت دس لَاصم مول آهَصضي

 -1-4اگش لَاصم مول آهَصضي هَسد استفبدُ دس دٍسُ تَسط داًطگبُ تأهيي ضَد ،هَسسِ هَظف ثِ سعبيت
هقشسات استفبدُ اص آى ٍ حفظ ضشايط ايوٌي تجْيضات است ثِ طَسي مِ هٌجش ثِ آسيت يب استْالك آى ًطَد .دس
غيش ايٌػَست ضبهي ججشاى خسبست ٍاسدُ است.
 -2-4اگش لَاصم مول آهَصضي تَسط هَسسِ تأهيي ضَد دس سبعبت ثشگضاسي دٍسُ ٍ دس خالل استفبدُ داًص
پزيشاى ٍظيفِ ًظبست ثش حسي استفبدُ اص آًْب ثش عْذُ خَد ٍي است ٍلي هي تَاًذ دس پبيبى سٍص آى سا ثِ حشاست
ٍاحذ تحَيل د ادُ ٍ دس سٍص ثعذ تحَيل ثگيشد .دس ايي هذت داًطگبُ ٍظيفِ حفبظت اص آى سا ثشعْذُ داسد.
-5تجبدالت هبلي
 -1-5ضْشيِ ي دٍسُ ثِ حسبة دسآهذ ّبي هتفشقِ ي داًطگبُ ٍاسيض ضذُ ٍ دس پبيبى دٍسُ ثش اسبس قشاسداد پس
مسش مسَسات قبًًَي  ،قذسالسْن هَسسِ پشداخت هي ضَد.
 -2-5قذس السْن ٍاحذ ٍ هَسسِ اص دسآهذ دٍسُ طي تَافقبت طشفيي تعييي ضذُ ٍ دس قشاسداد رمش
هي گشدد/.ش6/18

