پاسخ هب سواالت مطروهح رد اقنون نظام صنفي
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 – 1درغَرت تـيزهٌبى يي پزٍاًِ ًست هَضَع هبدُ  79م ى ظ آيب ثبيذ پزٍاًِ ًست جذيذ ثزاي
هذت سهبى ثبهيوبًذُ غبدرگزدد يب ثبيذ پزٍاًِ جذيذي ثب تبريخ جذيذ غبدرضَد ؟

ج  :اصآٛدبئيٌ ٠ثشاثش تجػشٗ 4 ٟبد 79 ٟم  ٙظ اكشاد غٜلي حتي دسغٞست ٜٗتوْ ضذ ٙث ٠ض٢شستب ٙيب
استب ٙديِش ث ٠ضشـ اثكبّ پشٝاً ٠ٛست هجٔي ٗي تٞاٜٛذ دسٗحْ ًست خذيذ پشٝاً ٠ٛست ٗؼٞؼ

دسيبكت ٘ٛبيٜذ ثٜبثشاي ٚدسغٞست تـيشٌٗب ٙثب ٝخٞدي ً ٠خبٞٛاد١ ٟبي ايثبسُشٗي تٞاٜٛذ ثشاي يٌجبس
اصٗضايبي دسج ضذ ٟدسٗبد 79 ٟاستلبد٘ٛ ٟبيٜذ ٗي ثبيستي ثشاي ٗذت صٗب ٙثبهي ٗبٛذ ٝ ٟثػٞست ٗؼٞؼ
پشٝاً ٠ٛست غبدسضٞد  ٠ٛپشٝاً ٠ٛست خذيذ ثب تبسيخ خذيذ .
 – 2آيب ثبسًطستگي احذي اساػضب ّيبت هذيزُ اتحبديِ اسًظزتبهيي اجتوبػي هَجت ػشل ٍي اسّيبت
هذيزُ هي گزدد

ج  :ثب تٞخ ٠ث ٠اي ٠ٌٜثشاثشٗلبد ثٜذ  15اصٗبد 2 ٟهب ٙٞٛتبٗي ٚاخت٘بػي ( ثبصٛطستِي ػجبست است اصػذٕ
اضتـبّ ثي٘ ٠ضذ ٟثً ٠بسٗدذد ث ٠سجت سسيذ ٙث ٠س ٚثبصٛطستِي ٗوشسدساي ٚهب ٠ً ٙٞٛدسغٞست اثجبت
 ٝاضتـبّ ثٌبسدٝثبس ٟضب ٙحتي ٗست٘شي ضبٗ ٙتٞهق خٞا١ذضذ ٛ ٝيضٛبٗ ٠ض٘بسٟ
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سبصٗب ٙتبٗي ٚاخت٘بػي ضؼج 1 ٠ثبثْ ً ٠ثبصٛطستِي سا آضاٗب ػذٕ اضتـبّ ثٌبسثي٘ ٠ضذ ٟث ٠سجت سسيذٙ
ث ٠س ٚثبصٛطستِي ٗي داٛذ ً ٠دسآ ٙتػشيح ُشديذٗ ٟد٘غ حن ثٌبسُ٘بسد ٙاكشاد ثبصٛطستٗ ٠ست٘شي
ثِيش سا دسسبصٗب ٙخٞد ٛذاسد ٓزا ثبصٛطستِي احذي اصاػؿب ١يبت ٗذيش ٟاصٛظشتبٗي ٚاخت٘بػي ٗٞخت
ػضّ ٝي اص١يبت ٗذيشٗ ٟي ُشدد (.تػٞيشپيٞست )
 – 3چٌبًچِ پس اسعي توبهي هزاحل اٍليِ اًتخبثبت ٍ درٌّگبم ثزگشاري اًتخبثبت اتحبديِ اي چٌذ
ًلز اسًبًذيذاّب ثب اًػزاف خَد ًػبة هبًًَي ًبًذيذاّب را اسثيي ثجزًذ آيب ثبيذ ّيبت سزپزستي تؼيي
ًوَد ٍ يب يي دٍرُ  15رٍسُ هْلت ثجت ًبم را توذيذ ًوَد؟

ج  :ث٘ٞخت تجػش 2 ٟاصٗبد 8 ٟاصآئيٛ ٚبٗ ٠اخشائي تجػشٗ 3 ٟبد 22 ٟم  ٙظ دسغٞستي ً ٠تؼذاد
داٝقٔجب ٙثجت ٛبٕ ضذً٘ ٟتشاصٛػبة ٗوشسثبضذ ثب اػالٕ اٛد٘ٛ ٚظبست  ٝتػٞيت ً٘يسيٗ ٙٞحتشٕ
ٛظبست ٛ 3لش اصاػؿب ٝاخذ ضشايف غٜق ثب پيط٢ٜبد ٗد٘غ اٗٞسغٜلي ثشاي ٗذت

ٗ 6ب ٟخ٢ت

سشپشستي اتحبديٜٗ ٠ػٞة ً ٠ثالكبغٔ ٠پس اصاٛتػبة ٗي ثبيستي ت٘٢يذات ثشُضاسي اٛتخبثبت سا
كشا٘ٛ ٖ١بيٜذ
 – 4چٌبًچِ دارًذُ سزهللي يي ٍاحذ غٌلي داراي پزٍاًِ ًست ثِ ّزدليلي تـي يرًٌذ ثؼٌَاى هثبل
دادگبُ ّبي غبلحِ سزهللي راثِ هشايذُ گذاضتِ ٍتَسظ كزد ديگزي خزيذاري گزدد ٍضؼيت پزٍاًِ
ًست غبدرُ اٍليِ چگًَِ خَاّذ ثَد ؟

ج  :پشٝاً ٠ٛست اثكبّ ٗي ُشدد چشاً ٠غبحت سشهلٔي ٘١ب ٙغبحت پشٝا ٠ٛاست ً ٠دسغٞست
اٛتوبّ سشهلٔي ثذٓيْ ٛلي ٗبد 5 ٟهبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي پشٝاً ٠ٛست خٞد ثخٞد اثكبّ ٗي ُشدد
 – 5آيب كزد اٍل ًِ سزهللي اس ٍي ثِ ديگر ي ٍاگذارگزديذ هي تَاًذ پزٍاًِ ًست خَد را ًيش ثِ
غبحت جذيذ سزهللي ٍاگذارًوبيذ؟

ج  :ثب ٝخٞدي ًٗ ٠حْ ًست داساي پشٝا ٠ٛثشاسبس ساي دادُب ٟغبٓح ٠ث ٠ضخع ديِشي ٝاُزاسضذٟ
 ٝثشاثشٗبد 5 ٟاص آييٛ ٚبٗ ٠اخشايي تجػشٗ 1 ٟبد 12 ٟم  . ٙ .ظ خشيذ  ٝكشٝش پشٝاً ٠ٛست ٛيضٜٗ٘ٞع
است اٗب ٌٗبٛي ٝخٞد ٛذاسد ً ٠پشٝاً ٠ٛست غبدس ٟداساي اػتجبسضذ ثٜبثشاي ٚكشدي ً ٠سشهلٔي ثٝ ٠ي
ٝاُزاسضذٗ ٟي تٞاٛذ ثب تسٔيٖ دسخٞاست ًتجي خٞد ث ٠اتحبدي ٠توبؾبي پشٝاً ٠ٛست ٞ٘ٛد ٝ ٟاتحبدي٠
ٛيض ٗي ثبيستي ثب دسٛظشُشكت ٚحذٝد غٜلي  ٝسوق پزيشش ثب سػبيت سبيشٗوشسات ٗٞؾٞػ ( ٠آئيٚ
ٛبٗ ٠اخشائي ٗبد 12 ٟم  ٙظ ) ٗجبدست ث ٠غذٝسپشٝاً ٠ٛست ثشاي ايطب٘ٛ ٙبيذ
 -6اگزكزد هشثَرجبًجبسثبضذ آيب هي تَاًذ ثب استلبدُ اس حن هٌذرج درهبدُ  79م ى ظ پزٍاًِ ًست
خَد را ثِ هٌبى ديگزهٌتول ًوبيذ ؟

ج  :ثٔ ٠ثٞٗ ٠خت تجػشٗ 1 ٟبد 79 ٟم  ٙظ خبٛجبصا ٝ ٙخبٞٛاد١ ٟبي ايثبسُش يٌجبسٗي تٞاٜٛذ اصچٜيٚ
حوي ث٢شٜٗ ٟذ ُشدٛذ
 – 7آيب ضخػي ًِ هي خَاّذ پزٍاًِ خَد را ثِ هٌبى ديگزي اًتوبل دّذ آيب هي تَاًذ ثزاي ايي اهز
ثِ ضخع ديگزي ًٍبلت دّذ ؟

ج  :خ٢ت پيِيشي  ٝاٛدبٕ اٗٞسات اداسي ثٔ ٠اٗب خ٢ت غذٝسپشٝاً ٠ٛست ثٜبٕ ًٝيْ ٜٗ٘ٞع ٗي ثبضذ
 – 8هجوغ اهَرغٌلي درضْزستبًي درآهذ حبغل دكبتزثخص ّب ٍ ضْزّبي تبثؼِ را هتؼلن ثِ خَد
داًستِ ٍ هجلـي را ثِ اتحبديِ ّب تخػيع ًوي دّذ يب ايي رٍيِ هبًًَي است ؟

ج  :خيش ثب تٞخ ٠ث ٠اي ٠ٌٜثشاثشتجػشٗ 4 ٟبد 21 ٟم  ٙظ ايدبد دكبتشاٗٞسغٜلي دسثخص ١ب تٞسف
ٗد٘غ اٛدبٕ ً ٠دكبتشٗضثٞس هبئٖ ٗوبٕ ٗد٘غ  ٝاتحبدي١ ٠ب دس تٞاثغ ثخص ١ب ثٞد ٠ً ٟثب ٛظبست
ثشٝاحذ١بي ًسجي تبثؼ ٝ ٠اٛدبٕ ت٘طيت اٗٞس ٝاحذ١ب سا خ٢ت اخز  ٝغذٝسپشٝاً ٠ٛست ث ٠سٞي
اتحبدي١ ٠ب سٞم ٗي د١ذ ٗ ٝشخغ غذٝسپشٝاً ٠ٛست اتحبدي١ ٠بي غٜلي ٗي ثبضٜذ ثشاثشهبٗ ( ٙٞٛبد7 ٟ
اصآئيٛ ٚبٗ ٠اخشائي تجػشٗ 1 ٟبد 31 ٟم  ٙظ ) غشكب حن آػذٝس  ٝحن ت٘ذيذ حبغْ اصاي ٚهس٘ت
اصهبٗ ٙٞٛشثٞـ ث ٠دكبتشثٞدٓ ٟيٌ ٚدسسبيشٜٗبثغ دسآٗذي ٗبد 10 ٟآئيٛ ٚبٗ ٠كٞم  % 20اصدسآٗذ ٛبخبٓع
اتحبدي١ ٠ب ٗشثٞـ ث ٠دكبتش ٗ ٝبثوي ٗي ثبيستي دساختيبساتحبدي ٠هشاسُيشد ٓزا ػذٕ تخػيع ١يچِ٠ٛٞ
ٗجٔـي ث ٠اتحبدي١ ٠ب اصٝخب١ت هبٛٞٛي ثشخٞسداس٘ٛي ثبضذ .
 – 9آيب اكزادي ًِ اػتجبرپزٍاًِ آًْب هذتي است ثِ پبيبى رسيذُ (

 6هبُ ثِ ثبال ) ايب درهزاجؼِ ثِ

اتحبديِ ّب ثبيذ هزاحل توذيذ پزٍاًِ ًست را عي ًوبيٌذ يب هجذدا ثبيذ پزٍاًِ ًست اخذ ًوبيٌذ ؟

ج  :ثب تٞخ ٠ث ٠اي ٠ٌٜكشد غٜلي داساي پشٝاً ٠ٛست ثٞد ٝ ٟحوٞم ًسجي ايدبد ضذ ٟاصثيٛ ٚخٞا١ذ
سكت ٓزا ثٜٗ ٠ضٓ ٠تدذيذپشٝاً ٠ٛست تٔوي ٓيٌ ٚاتحبدئٌٗ ٠ق است ث ٠تٜبست اٛوؿبي اٗ٢بّ ٗؼي٠ٜ
دسٗت ٚپشٝاٛ ٠ٛسجت ث ٠دسيبكت حن آس ٖ٢تبخيش( اتحبديٗ ٝ ٠د٘غ ) ٛسجت ث ٠تدذيذ اهذإ ٘ٛبيذ .
 – 10پس اسثزگشاري اًتخبثبت هجوغ اهَرغٌلي ٍ ػذم ٍغَل ضٌبيت درهْلت هبًًَي دٍ رٍسُ آيب
اثتذائب هَضَع درًويسيَى ًظبرت هغزح ٍ سپس اػتجبرًبهِ ّب ثب اهضب رئيس ًويسيَى غبدرگزدد يب
تٌْب گشارش ّيبت ًظبرت ثِ دثيزخبًِ ًويسيَى ًظبرت ًيزًلبيت هي ًوبيذ ؟

ج  :ثٞٗ ٠خت تجػش 2 ٟاصٗبد 11 ٟاصآئيٛ ٚبٗ ٠اخشائي ٗبد 36 ٟم  ٙظ دسغٞست ػذٕ ٝغ ٝ ّٞيب سد
ضٌبيت دسٗذت صٗب ٙد ٝسٝص ثالكبغٔ ٠اػتجبسٛبٗ١ ٠بي ٜٗتخجي ٚثب اٗؿب سئيس ً٘يسيٛ ٙٞظبست غبدس
 ٝتسٔيٖ خٞا١ذضذ ٛ ٝيبصث ٠قشح ٗدذد دسً٘يسيٛ ٙٞجٞد ٝ ٟسئيس ً٘يسي ٙٞغشكب ٗٞظق ث ٠اسائ٠
ُضاسش دسخٔس ٠ثؼذي ً٘يسيٗ ٙٞي ثبضذ .
 -11آيب اهٌبى اكشايص سْويِ ّبي غذٍر پزٍاًِ ًست يب سوق غٌلي اتحبديِ دراٍاسظ ٍ يب اٍاخزسبل
اهٌبى پذيزاست

ج  :ثٞٗ ٠خت تجػش 2 ٟاصٗبد 49 ٟم  ٙظ ً٘يسيٛ ٙٞظبست ١شض٢شستبٞٗ ٙظق است دساثتذاي
١شسبّ تؼذاد ٝاحذ١بي ٗٞسد ٛيبص١شغٜق سا تؼي ٝ ٚخ٢ت غذٝسپشٝاً ٠ٛست ث ٠اتحبدي١ ٠بي غٜلي
اثالؽ ٘ٛبيٜذ اٗب اُشچٜبٛچٛ ٠يبصث ٠ايدبد ٝاحذ غٜلي خذيذ اصسٞي اتحبدي ٠اػالٕ  ٝتٞسف ًبسُشٟٝ
تخػػي ً٘يسيٛ ٙٞيبصكٞم ٗٞسد تبئيذ هشاسُيشد ثب ااػالٕ ٗتٖ٘ سوق ثال اضٌبسخٞا١ذ ثٞد .
 – 12آيب اكزاد غٌلي حتوب ثبيذ حن ػضَيت را ثب ّوبٌّگي اتحبديِ پزداخت ًوَدُ يب هي تَاًٌذ ثذٍى
اعالع ٍ ثب ٍاريشهجلؾ ثِ حسبة اتحبديِ حن ػضَيت خَد را پزداخت ًوبيٌذ ؟

ج  :ثٞٗ ٠خت تجػشٗ 4 ٟبد 3 ٟاصآئيٛ ٚبٗ ٠اخشائي تجػشٗ 1 ٟبد 31 ٟم  ٙظ اتحبدي١ ٠بي غٜلي
ٗدبصث ٠اكضايص حن ػؿٞيت سبٓي يٌجبس ثٞد ٟثٜبثشاي ٚاغٔح است ً ٠ثب ٘١بِٜ١ي اتحبديٛ ٠سجت ث٠
پشداخت حن ػؿٞيت اهذإ ضٞد .
 – 13آيب ثزگشاري اًتخبثبت اتحبديِ ثذٍى حضَرًبًذيذاّب ٍجبّت هبًًَي دارد ؟

ج  :ػذٕ حؿٞسًبٛذيذا١ب ٗبٛغ اخشاي اٛتخبثبت ٛجٞد ٝ ٟثشُضاسي اٛتخبثبت اتحبدي ٠ثب تٞخي ٠كٞم
ٝخب١ت هبٛٞٛي داسد
 – 14آيب ثزگشاري اًتخبثبت هجوغ اهَرغٌلي ثذٍى حضَرًبًذيذاّب ٍجبّت هبًًَي دارد ؟

ج  :ثب تٞخ ٠ث ٠اي ٠ٌٜثشاثشٗبد 5 ٟآئيٛ ٚبٗ ٠اخشائي اٛتخبثبت ١يبت سئيسٗ ٠د٘غ اٗٞسغٜلي ٗٞؾٞع ٗبدٟ
 36م  ٙظ اٛتخبثبت ١يبت سئيسٗ ٠د٘غ حذاهْ ثب حؿٞس د ٝس٘ٛ ٕٞبيٜذُبٗ ٙؼشكي ضذ ٟاصسٞي
اتحبدي١ ٠ب ثشُضاسٗي ُشدد ٓزا ػذٕ حؿٞس ًبٛذيذا١ب ٗبٛغ اٛدبٕ اٛتخبثبت ٛخٞا١ذضذ ِٗشاي ٠ٌٜث٠
ٗٞخت تجػشٗ 1 ٟبد ٟكٞم اصٛػبة ٗوشسخبسج ثبضذ .
 – 15ايب ضوبرش آرا دراًتخبثبت اتحبديِ ّب ثذٍى حضَرًبًذيذاّب ٍجبّت هبًًَي دارد ؟

ج  :ثٔ ٠ض٘بسش آسا ثذ ٙٝحؿٞسًبٛذيذا١ب داساي ٝخب١ت هبٛٞٛي ٗي ثبضذ  ٝحست ٗبد 21 ٟآئيٛ ٚبٗ٠
اخشائي تجػشٗ 3 ٟبد 22 ٟم  ٙظ سئيس  ٝيٌي اصاػؿب اٛد٘ٗ ٚي تٞاٜٛذ اسا سا ض٘بسش  ٝدسٗوبثْ
اسبٗي ًبٛذيذا١ب ثجت ٘ٛبيٜذ .
 – 16ايب ضوبرش آرا دراًتخبثبت هجوغ اهَرغٌلي ثذٍى حضَرًبًذيذاّب ٍجبّت هبًًَي دارد ؟

ج  :ثٔ ٠ثب تٞخ ٠ثٗ ٠بد 10 ٟاصآئيٛ ٚبٗ ٠اخشائي اٛتخبثبت ١يبت سئيسٗ ٠د٘غ ٗٞؾٞع ٗبد 36 ٟم  ٙظ
سئيس ١يبت ٛظبس پس اصخبت٘ ٠ساي ُيشي ثالكبغٔ ٠غٜذٝم اخز ساي سا ثب حؿٞساػؿب ١يبت ٛظبس ٝ
حبؾشات دسخٔس ٠ثبص ٝض٘بسش  ٝاستخشاج ٗي ٘ٛبيذ ًلبيت ٗٞؾٞع ٞ٘ٛدٛ ٝ ٟيبصث ٠حؿٞسًبٛذيذا١ب
٘ٛي ثبضذ .
 – 17آيب اخزاج احذي اسًبًذيذاّب دررٍساًتخبثبت هجوغ اهَرغٌلي ٍ يب اتحبديِ اسجلسِ اًتخبثبت
ثذٍى دليل هبًًَي ثبػث اثغبل ٍ يب تجذيذ اًتخبثبت هي گزدد.؟

ج :اصآٛدبئيٌ ٠اخشاج احذي اصًبٛذيذا١ب دسسٝصاٛتخبثبت ثذ ٙٝدٓيْ ٗٞخ ٝ ٠هبٛٞٛي ثبػث ايدبد تطٜح
 ٝػذٕ اٜٗيت دساٗشاٛتخبثبت خٞا١ذضذ ثشاثشتجػشٗ ٟبد 15 ٟاصآئيٛ ٚبٗ ٠اخشائي ٗبدٟ
دسغٞستي ًٗ ٠حْ اٛتخبثبت ثذٓيْ ايدبد تطٜح  ٝػذٕ اٜٗيت ثٜبثشتطخيع

 22م  ٙظ

ٛ 2لش اصاػؿب اٛد٘ٚ

ؿيشٌٗ٘ ٚثبضذ اٛتخبثبت تؼكيْ  ٝحذاًثش ظشف ٗذت ٗ 2بٛ ٟسجت ث ٠ثشُضاسي اٛتخبثبت ٗدذد اٛتخبة
خٞا١ذ ضذ .
 – 19اتحبديِ اي جْت ثزرسي ضٌبيت يي كزد احذي اساػضب تحت پَضص اتحبديِ درهجبل اػشام
ثبسرس ثِ ٍاحذ غٌلي ػضَ هزثَعِ هجلؾ  300/000ريبل اسضبًي ٍجِ دريبكت ٍ ثِ حسبة اتحبديِ
ٍاريش ًوَدُ يب تَسظ ضبًي ثِ حسبة اتحبديِ ٍاريش گزديذُ آيب ايي ػول هبًًَي است ؟

ج  :اخز حن خذٗبت  ٝثبصسسي ثشاسبس هب ٙٞٛثب تػٞيت ً٘يسيٛ ٙٞظبست ثالٗبٛغ ثٞد ٝ ٟسهٖ تؼيٚ
ضذ ٟدسغٞستي ًٞٗ ٠سد تػٞيت ً٘يسيٛ ٙٞظبست ثبضذ ثالاضٌبّ ٗي ثبضذ .
 – 20آيب جذة ٍ يب استخذام ًيزٍ ٍ ًبرهٌذ درهجوغ اهَرغٌلي ثزػْذُ اجالس ػوَهي است يب ّيبت
رئيسِ ؟

ج – ثشاسبس چبست تطٌيالت اداسي ػضّ ٛ ٝػت ًبسٜٗذا ٙاصاختيبسات سئيس ١ ٝيبت سئيسٗ ٠ي
ثبضذ ٓزا خزة  ٝاستخذإ آٛب ٙثب تبئيذ ١يبت سئيسً ٠لبيت ٞ٘ٛد١ ٌٚٓ ٟيبت سئيسٌٔٗ ٠ق است ١ضي٠ٜ
پشسٜٔي خزة ضذ ٟسا دسپيص ثيٜي ثٞدخ ٠سبّ ٓحبل ٞ٘ٛد ٟتب ٗٞسد تػٞيت اخالسيٗ ٠ب١يب ٠ٛهشاسُيشد
.
 -21ايب هذيزاجزائي اتحبديِ هطوَل هبًَى ًبرگزديذُ ٍ ٍي هي تَاًذ پس اساخزاج ثؼذ استؼَيض
ّيبت هذيزُ ًِ درهبدُ  24م ى ظ پيص ثيٌي گزديذُ ضٌبيتي ًشد ادارُ ًبرتٌظين ٍ حن ٍ حوَم
خَد را هغبلجِ ًوبيذ؟

ج  :ثب تٞخ ٠ث ٠اي ٠ٌٜثشاثشٗبد 24 ٟم  ٙظ ٗذيشاخشائي ثِٜ١ ٠بٕ اٛتخبة ١يبت ٗذيش ٟخذيذ ٗستؼلي
تٔوي ُشديذ ٠ً ٟاستلبدٗ ٟدذد اصخذٗبت ٘١بٗ ٙذيشدس ادٝاسثؼذي ثالٗبٛغ ٗي ثبضذ اٗب چٜبٛچ١ ٠يبت
ٗذيش ٟخذيذ ٛخٞا١ذ اصخذٗبت ايطب ٙاستلبد٘ٛ ٟبيذ ٗي تٞاٛذ ث ٠خذٗتص خبت٘ ٠داد ٟدس١شغٞست
١شُ ٠ٛٞهشاسداد اٛؼوبدي ٗبٛغ اخشاي هبً ٙٞٛبسٛخٞا١ذثٞد ٗ ٝذيشا ٙاخشائي ٛيضاصاي ٚهبػذٗ ٟستثٜي ٘ٛي
ثبضٜذ .
 – 22هطبّذُ هي ضَد ثزخي اسرستِ ّبي تحت پَضص اتحبديِ ّب ًظيزارايطگزاى سًبًِ ٍ يب ػٌبسبى
اهذام ثِ كؼبليت درهٌبسل هي ًوبيٌذ ًِ هؼوَال ادارات ًظبرت ثزاهبًي ػوَهي ًيشاختيبرهزاجؼِ ثِ
داخل هٌبسل هسًٌَي را ًذاضتِ تٌليق اتحبديِ هشثَر ثزاي ثزخَرد ثب ايٌگًَِ كؼبليت ّبي ؿيزهبًًَي
چگًَِ هي ثبضذ ؟

ج  :اصاٛدبئيٌ ٠ثشاثشهبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي ٝاحذ١بي ًسجي حت٘ب ٗي ثبيستي تدبسي ثٞدٗ ٝ ٟجبدست ث٠
كؼبٓيت ٘ٛبيٜذ اغْ هؿي ٠يؼٜي كؼبٓيت دسٜٗضّ ٗسٌٛٞي ؿيشهبٛٞٛي ثٞد ٝ ٟاتحبديٗ ٠ي تٞاٛذ ثب
٘١بِٜ١ي ٗشاخغ هؿبئي ٛسجت ث ٠خُٔٞيشي اصكؼبٓيت ايٝ ٠ِٜٛٞاحذ١ب اهذإ  ٝدسغٞست ػذٕ تٌ٘يٚ
ٛسجت ث ٠تٜظيٖ داد خٞاست  ٝثشخٞسد ثب ايٝ ٠ِٜٛٞاحذ١ب اهذإ ٘ٛبيذ .
 – 23چٌبًچِ دٍ اتحبديِ ّوشهبى هذػي غذٍرپزٍاًِ ًست ثزاي يي رستِ غٌلي ثَدُ ٍ دراى رستِ
ًيشپزٍاًِ ًست غبدرًوبيٌذ چِ هزجغ ٍ چگًَِ هي ثبيذ جْت تؼيي تٌليق ٍ ثزخَرد ثب اتحبديِ خبعي
ثزخَرد ًوبيذ ؟

ج  :ثشاثشثشٛبٗ ٠تؼشيق ضذ ٟدسٝصاست ثبصسُبٛي ( ٗشًضاغٜبف ايشا ) ٙثشٛبٗ ٠ايسيي سست١ ٠بي غٜلي
تؼشيق ُشديذ ٠ً ٟثب ًذ ُزاسي كؼبٓيت ١شغٜق دساتحبديٗ ٠شثٞقٗ ٠طخع ضذ ٟاست چٜبٛچ ٠كشد
خبقي اهشاس ث ٠تٌ٘يٜ٘ٛ ٚبيذ ؾ٘ ٚاستلسبساص١يبت ػبٓي ٛظبست غحت  ٝسوٖ هؿي ٠سا ٗطخع ٝ

ثشاسبس سٜٞ٘١د اسائ ٠ضذ ٟاهذإ خٞا١ذضذ ً ٠چٜبٛچ ٠اُشاتحبدي ٠اغشاس ٗ ٝذاٗٝت ثشخٞاست٠
ؿيشهبٛٞٛي خٞيص داضت ٠ثبضذ ثشاثش ٗبد( 55 ٟثٜذ ؤ ) دساي ٚصٗي ٠ٜاهذإ خٞا١ذ ضذ
 – 24چٌبًچِ اػضب ّيبت هذيزُ ضزًتي ثِ اتحبديِ اػالم ًوبيٌذ ( درٍاهغ هذػي گزدًذ ) ًِ ضخع
هذيز ػبهل ثذليل ثزٍسهطٌالتي اسضزًت خبرج ضذُ ٍ ضخع جذيذي ثجبي ٍي جبيگشيي گزديذُ
است اٍال ايب اتحبديِ ثبيذ پزٍاًِ ًست غبدرُ اٍل را ثبعل ًوبيذ ثبًيب آيب اتحبديِ ثبيذ پزٍاًِ جذيذي
ثٌبم ضزًت ٍ هذيزػبهل جذيذ غبدرًوبيذ

ج  :ضٌبيت ٝادػبي ١يبت ٗذيشٗ ٟجٜي ثشخشٝج ٗذيشػبْٗ اصضشًت داساي ٝخب١ت هبٛٞٛي ٛجٞدٟ
چٜبٛچ ٠اسٜبد ٗ ٝذاسًي اصسٞي اداس ٟثجت اسٜبد  ٝاٗالى ( ثجت ضشًت ١ب ) ثب آُ٢ي سٝصٛبٗٝ ٠
تـييشات ث ٠اتحبدي ٠تسٔيٖ ُشدد اتحبدئٌٗ ٠ق است ٛسجت ث ٠اثكبّ پشٝاً ٠ٛست ا ّٝاهذإ  ٝپشٝا٠ٛ
ًست خذيذ ثٜبٕ ضشًت  ٝثب رًشٛبٕ ٗذيشػبْٗ خذيذ ثشاسبس خٞاست ٠ضشًت ثشاثشؾٞاثف ٗ ٝوشسات
( تجػشٗ 1 ٟبد 12 ٟم  ٙظ ) ٗجبدست ث ٠غذٝسپشٝاً ٠ٛست ٘ٛبيذ
 – 25چٌبًچِ چٌذ كزد ًِ پزٍاًِ ًست ٍاحذي را ثٌبم احذي اسضزًب ًست ًوَدُ اًذ دردكبتزاسٌبد
رسوي گَاّي غبدرضذُ خَد را ثزاي ٍي تـييز دادُ ٍ كزد ديگزي را ثزاي اخذ پزٍاًِ ًست هؼزكي
ًٌٌذ آيب پزٍاًِ ًست ثبعل ثَدُ ٍ درايٌػَرت آيب اتحبديِ هي تَاًذ ثزاي كزد هؼزكي ضذُ جذيذ
پزٍاًِ غبدرًوبيذ ؟

ج  :اصآٛدبئيٌٗ ٠ذت  ٝاٗ٢بّ هبٛٞٛي پشٝاً ٠ٛست ثشاثشؾٞاثف دثيشخب١ ٠ٛيبت ػبٓي ٛظبست تؼيٚ
ُشديذ ( ٟتجػش 5 ٟاصٗبد 12 ٟم  ٙظ ) پشٝاً ٠ٛست ١ش  10سبّ يٌجبسهبثْ تدذيذ  ٝتؼٞيؽ ٗي
ثبضذ ثٜبثشاي ٚدساٝاسف ًبس ٘ٛي تٞاٛ ٙسجت ث ٠تـييشٛبٕ ٗذيش ٞ٘ٛد ِٗش ايٗ ٠ٌٜذيشدسصٗب ٙاٛدبٕ خذٗت
ٗط٘ٗ ّٞحٌٗٞيت اخت٘بػي ،حدش ُ ... ٝشدد
 – 26چٌبًچِ ضزًبي هذًَر ( ضزًبي هذًي يب حوَهي ) جْت تـييزًبم دارًذُ پزٍاًِ ًست
ثبيٌذيگزتَاكن داضتِ ٍ دردكبتزاسٌبد رسوي رٍي ايي هَرد تَاكن ًوَدُ ٍ رسوب ثِ اتحبديِ هؼزكي
ًوبيٌذ آيب ثبسّن ثبيذ ثب هزاجغ هضبئي هزاجؼِ ًوبيٌذ ؟

ج  :تٞاكن قشكي ٚساكغ تؼ٢ذات ػٜٞا ٙضذ ٟدسهبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي ٛجٞد ٝ ٟثذٓيْ ٗخذٝش ِٛشديذ ٙسٛٝذ
اداسي اتحبدي ٠حت٘ب ٗي ثبيستي يي دٝس ٟاػتجبس پشٝاً ٠ٛست سپشي  ٝثشاي دٝسثؼذي ٗجبدست ث٠
تـيشٛبٕ داسٛذ ٟپشٝاً ٠ٛست ُشدد
 -27جْت غذٍر پزٍاًِ ًست الوثٌي ثزاي اكزادي ًِ پزٍاًِ ًسجطبى هلوَد گزيذُ آيب تبريخ اٍليِ
غذٍر ثبيذ تبريخ اٍليِ پزٍاًِ ًست هلوَد ضذُ ثبضذ ؟

ج  :ث ٠استٜبد ٗبد 15 ٟاص آييٛ ٚبٗ ٠اخشايي تجػش ٟيي ٗبد 12 ٟهبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي ٗٞؾٞع ؾٞاثف الصٕ
ثشاي غذٝس پشٝاً ٠ٛست تٞسف اتحبدي١ ٠بي غٜلي دس ض٢شستب ٙدس غٞست ٗلوٞد ضذ ٙپشٝاً ٠ٛست
غذٝس آ٘ثٜي ثشاي ٗذت ثبهي٘بٛذ ٟاػتجبس پشٝا ٠ٛثالٗبٛغ خٞا١ذ ثٞد  ٝدس تلسيش آ٘ثٜي ثٛ ٠سخ ٠ثبٛي ١ش
چيض ُلت ٠ضذٗ ٠ً ٟي ثبيستي ت٘بٗي ٗٞاسد دسج ضذ ٟدس آ ٙسا دس خٞد ٗستتش داضت ٠ثبضذ ثٜبثشاي ٚحت٘ب
ٗي ثبيستي ت٘بٗي ٗٞاسد دسج ضذ ٟدس اغْ پشٝاً ٠ٛست ٗلوٞد ضذ ٟدس پشٝاً ٠ٛست آ٘ثٜي هيذ ُشدد .
-28چٌبًچِ كزد غٌلي ثل گستزش كؼبليت خَد ٍثب ثجت ضزًت هػذ تـييز پزٍاًِ ًست خَد اس
حويوي ثِ حوَهي را داضتِ ثبضذ آيب اهٌبى چٌيي اهذاهي اس سَي اتحبديِ ٍجَد دارد ٍ چگًَِ هي
ثبيست اهذام ًوبيٌذ ؟

ج :ثٔ ٠كشد ٗي تٞاٛذ ثب اٛدبٕ ؾٞاثف ٗشثٞـ ث ٠ثجت ضشًت٢ب  ٝثب دسخٞاست اثكبّ پشٝاً ٠ٛست ثذٝي ٝ
ٗؼشكي اػؿبي ضشًت  ٝتؼيي١ ٚيئت ٗذيشٗ ٝ ٟذيش ػبْٗ ثشاثش ؾٞاثف هبٛٞٛي ٗشثٞـ ث ٠غذٝس پشٝا٠ٛ
ًست ضشًت٢ب ٗذيشػبْٗ ضشًت سا خ٢ت اخز پشٝا ٠ٛث ٠اتحبدي١ ٠ذايت  ٝ ،ثب ٗطخػبت ٗذيشػبْٗ
خ٢ت ضشًت ثجت ضذ ٟخٞد ٗجبدست ث ٠اخز پشٝاً ٠ٛست ٘ٛبيذ .
 -29ثزخي اس غٌَف ًظيز آصاًسْبي تبًسي تللٌي يب هؤسسبت اتَهجيل ًزايِ ػالٍُ ثز دكتز ًبر
داراي پبرًيٌگ  ،سزٍ يس ثْذاضتي ٍ  ...هي ثبضٌذ  .در سبلْبي اخيز هػَثِ جذيذ ثزاي هَسسبت
هشثَر ثِ تػَيت رسيذ ًِ يٌي اس ضزٍط السم جْت ٍاحذّبي غٌلي هشثَر را داضتي پبرًيٌگ هتػل
ثِ دكتز ًبر داًستِ ٍ ثِ استٌبد چٌيي هػَثِ اي ادارات ًظبرت ثز اهبًي ػوَهي ثب عزح هَضَع
اسوبط ضزايظ هؤسسبتي ًِ پبرًيٌگ خَد را جبثِ جب ًوَدُ آًبى را هلشم ثِ رػبيت هػَثِ جذيذ
ًوَدًذ آيب چٌيي استذاللي هبًًَي است ؟

ج :خيش – ثب تٞخ ٠ث ٠اي ٠ٌٜتطخيع كبغٔ ٠پبسًي – َٜسشٝيس ث٢ذاضتي  ... ٝيب دكتش ًبس آطاٛس٢بي
تٔلٜي ثب ً٘يسيٗ ٙٞحتشٕ ٛظبست ٗي ثبضذ ػٔي٢زا چٜبٛچً٘ ٠يسيٗ ٙٞحتشٕ ٛظبست ٗتشاطي ث ٠غٞست
ضؼبع سا خ٢ت حذ كبغْ ثي ٚدكتش  ٝپبسًيٗ َٜػٞة ٘ٛبيذ ثب سػبيت تػٞيت ٛبٗ ٠خٞد كبغٔ ٠ايدبد
ضذٜٗ ٟكوي  ٝهبٛٞٛي خٞا١ذ ثٞد .
 -30چٌبًچِ ٍرثِ يب هين هبًًَي آًْب پس اس كَت غبحت پزٍاًِ ًست ثخَاٌّذ ًسجت ثِ اخذ پزٍاًِ
ًست اهذام ًوبيٌذ آيب ثبيذ غزكب هذارى كزدي را ارائِ ًوَدُ يب ثبيذ توبهي هذارى السم جْت اخذ
پزٍاًِ را ثِ اتحبديِ ارائِ دٌّذ ؟

ج  :ثٞٗ ٠خت ٗبد 20 ٟهبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي ٘ٛبيٜذ ٟهبٛٞٛي ٝسث ٠ً ٠ثٞٗ ٠خت هب ٙٞٛاص سٞي ٝسث ٠ث٠
اتحبديٗ ٠ؼشكي ٗي ُشدد ثب اخز ٗذاسى كشدي اص ٘ٛبيٜذ ( ٟدسغٞست داسا ثٞد ٙضشٝـ كشدي ) ثب

سػبيت سبيش ٗوشسات ٗٞؾٞػ ( ٠تجػش ٟيي ٗبد 12 ٟهبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي ) غذٝس پشٝاً ٠ٛست ثٛ ٠بٕ
ايطب ٙثالٗبٛغ خٞا١ذ ثٞد .
 -31در خػَظ سؤال هجل آيب تبريخ غذٍر پزٍاًِ ًست ثبيذ ّوبى تبريخ غذٍر پزٍاًِ هزثَط ثِ
هتَكي ثبضذ ؟

ج  :خيش كشدي ً ٠ث ٠ػٜٞا٘ٛ ٙبيٜذ ٟهبٛٞٛي ٝسثٗ ٠ؼشكي ٗي ُشدد ٗي تٞاٛذ حذ اًثش ظشف د ٝسبّ دس
اي ٚصٗي ٠ٜاهذإ ٘ٛبيذ  ٝتبسيخ غذٝس پشٝاً ٠ٛست ثب احشاص ٗذاسى ٗشثٞق ٠اص ٗتوبؾي تبسيخي خٞا١ذ
ثٞد ً ٠سٔسٔٗ ٠شاتت اداسي ظشف ٗذت د ٝسبّ اٛدبٕ ُشديذٗ ٝ ٟي ثبيست ٗجبدست ث ٠اخز پشٝا٠ٛ
ًست ٘ٛبيذ  .ثٜبثشاي ٚتبسيخ غذٝس پشٝا ٠ٛتبسيخ ػ٘ٔيبت اٛدبٕ ضذٗ ٟشثٞـ ث ٠اخز پشٝاً ٠ٛست خذيذ
خٞا١ذ ثٞد .
 -32چٌبًچِ دارًذُ پزٍاًِ ًست هحجَر ضَد آيب هين ٍي ثبيذ پزٍاًِ ًست جذيذي ثِ ًبم خَد اخذ
ًوَدُ يب ثب ّوبى پزٍاًِ ًست هزثَط ثِ كزد هحجَر اداهِ ًست ٍ كؼبليت غٌلي دّذ ؟

ج  :ثٞٗ ٠خت تجػش 4 ٟاص ٗبد 17 ٟاص آييٛ ٚبٗ ٠اخشايي تجػش ٟيي ٗبد 12 ٟهبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي دس
غٞستي ً ٠داسٛذ ٟپشٝاً ٠ٛست ٗحدٞس ضٞد هيٖ ٗي تٞاٛذ ثب سػبيت ؿجكٗ ٠حدٞس  ٝقجن ٗوشسات
هبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي ٛسجت ث ٠اداس ٟيب اٛتوبّ ٝاحذ غٜلي اٛتوبّ ٘ٛبيذ  .تٞؾيح اي ٠ٌٜاُش اداس٘ٛ ٟبيذ ثب
اخز ًبست ٗجبضشت ٘١ ٝب ٙپشٝا ٝ ٠ٛدسغٞست اٛتوبّ ثبيستي ضشايف الصٕ اخز ُشدد .
 -33هٌظَر اس اًتوبل ٍاحذ غٌلي ًِ در تجػزُ  4هبدُ  17اس آييي ًبهِ اجزايي تجػزُ يي هبدُ 12
هبًَى ًظبم غٌلي ثذاى اضبرُ ضذُ چيست ٍ در غَرت اًتوبل آيب ثبيذ پزٍاًِ ًست ضخع هحجَر
ثبعل ٍ پزٍاًِ ًست جذيذي ثِ ًبم ضخع جذيذ غبدر گزدد ؟

ج :ثٔٝ ٠هتي ً ٠هيٖ ثب سػبيت ؿجكٗ ٠حدٞس ٛسجت ث ٠اٛتوبّ ٝاحذ غٜلي ٘ٛبيذ ثٜبثشاي ٚاٛتوبّ ُيشٛذٟ
ٗي تٞاٛذ ثشاثش ؾٞاثف هبٛٞٛي ٗجبدست ث ٠اخز پشٝاً ٠ٛست ٘ٛبيذ  .ثذاٗ ٙؼٜي ً ٠پشٝاً ٠ٛست ٗحدٞس
ثبقْ  ،اٛتوبّ ث ٠كشد ديِش اص سٞي هيٖ اٛدبٕ  ٝپشٝاً ٠ٛست خذيذ ثٛ ٠بٕ ٗتوبؾي خذيذ غبدس خٞا١ذ
ضذ .
 -34آيب ثزاي دريبكت ٍجَّبت ٍاريشي تَسظ هتوبضيبى اخذ ٍ توذيذ پزٍاًِ ًست در ثخطْب ٍ
ضْزّبي تبثؼِ ضْزستبًْب هي ثبيست اس عزين ثبًٌْبي هستوز در ثخص ٍ ضْزّبي تبثؼِ ػول ًزد يب هي
تَاى اس آى ثبًٌْب ثِ حسبة اتحبديِ حَالِ ًوَد ؟

ج  :ثٔ ٠ث ٠استٜبد ٗبد 6 ٟاص آييٛ ٚبٗ ٠اخشايي تجػشٗ 4 ٟبد 21 ٟهبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي ( ضي ٟٞاداس ٟاٗٞس
ٝاحذ١بي غٜلي ٗستوش دس ثخط٢ب) ٗدبٗغ اٗٞسغٜلي ٌٗٔلٜذ ثب ٌ٘١بسي اتحبدي ٠دكبتشي سا دس ثخط٢ب

ايدبد  ٝحست ٗبد٘١ 9 ٟي ٚآييٛ ٚبٗ ٠دكبتش كٞم ٗٞظلٜذ ثشاسبس آييٛ ٚبٗ ٠اخشايي تجػش ٟيي ٗبد12 ٟ
هبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي ٛسجت ث ٠تطٌيْ پشٛٝذٗ ٟتوبؾيب ٙاهذإ  ٝپس اص تٌ٘يْ ثٜٗ ٠ظٞس غذٝس ث ٠اتحبدي٠
اسسبّ ٘ٛبيٜذ  .ثٜبثشاي ٚپشداخت ٝخ١ٞبت دس ثخط٢ب ًلبيت ٗٞؾٞع ٗي ٘ٛبيذ ٛ ٝيبصي ث ٠غذٝس
حٞآ ٠ث ٠حسبة اتحبدي٘ٛ ٠ي ثبضذ .
 -35آيب هجبهغ اهَرغٌلي ثزاي ثخطْبي هزًشي ًيش هٌلق ثِ راُ اًذاسي دكبتز هي ثبضٌذ ؟

ج  :ثٔ – ٠چ ٙٞثخص ٗشًضي ٛيض ٘١بٜٛذ ديِش ثخط٢ب حست تجػشٗ 4 ٟبد 21 ٟتبثغ هبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي
ٗي ثبضذ  ٝايدبد دكبتش دس ثخص ٗشًضي اٗشي ؾشٝسيست ٗ ٝد٘غ ٌٗٔق ث ٠ايدبد دكتش ثش اسبس ٗبدٟ
 6آييٛ ٚبٗٗ ٠ضثٞس ٗي ثبضذ .
 -36دريبكت حن ػضَيت سبل اٍل يب حن ٍرٍدي در رٍستبّب ثِ چِ هيشاى ٍ ثز چِ اسبسي غَرت
هي گيزد ؟

ج :حست آييٛ ٚبٗ ٠اخشايي تجػشٗ 4 ٟبد 21 ٟهبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي دكبتش اٗٞسغٜلي  ،اتحبدي١ ٠ب ،
ض٢شداسي٢ب  ٝثخطذاسي٢ب ٗي تٞاٜٛذ ػال ٟٝثشدسيبكت حن ػؿٞيت سبٓيبٗ ٠ٛجٔـي تب س ٠ثشاثش ٗجٔؾ
تخػيػي اص ٗتوبؾي اخز ٘ٛبيٜذ .
 -37آيب دارًذگبى پزٍاًِ ًسجي ًِ اس ضْزداري يب ضَراي ثخص پزٍاًِ ًست اخذ ًوَدُ لٌي ٌَّس
پزًٍذُ غٌلي آًبى ثِ اتحبديِ ًحَيل ًگزديذُ است (ثِ ػلت ػذم ّوٌبري ارگبًْبي هزثَعِ )  ،هي
تَاًٌذ جْت ػضَيت در ّيئت هذيزُ اتحبديِ داٍعلت گزدًذ ؟

ج :اختالف ثي ٚدستِب٢١بي اخشايي ٗبٛغ استيلبي حوٞم كشد غٜلي ٛخٞا١ذ ضذ  ٝث ٠استٜبد تجػش ٟيي
اصٗبد 4 ٟضشايف اٛتخبة ضٛٞذُب ، ٙپشٝاً ٠ٛست ٗؼتجش پشٝاً ٠ٛسجي است ً ٠ً ٠تبسيخ آٜٗ ٙوؿي
ٛطذ ٟثبضذ  ٝيب تـييش ضـْ ٛذاد ٟثبضذ ٝ ٝاحذغٜلي سا ث ٠ؿيش ٝاُزاس يب اخبسٛ ٟذاد ٟثبضذ ٝ ٝاحذ
غٜلي كؼبّ ثبضذ ٌٗ ٝب ٙتـييش ٛيبكت ٠ثبضذ .
 -38در جزيبى ثزگشاري اًتخبثبت اتحبديِ اي ثزخي دارًذگبى پزٍاًِ ًست هذػي ضذُ اًذ ًِ
اتحبديِ آگْي دػَت جْت ًبًذيذاتَري ٍ تبريخ ٍ هحل ثجت ًبم ٍ يب كْزست داٍعلجبى ٍ تبريخ
ثزگشاري اًتخبثبت را ثِ آًبى اثالؽ ًٌوَدُ است  .آيب هَضَع هبثليت رسيذگي داضتِ ٍ در غَرت
غحت ثبػث اثغبل اًتخبثبت هي گزدد ؟

ج :ثب تٞخ ٠ث ٠اي ٠ٌٜغحت ثشُضاسي اٛتخبثبت ثب حؿٞس يي س ٕٞاص اػؿب سس٘يت خٞا١ذ يبكت
ثٜبثشاي ٚدس غٞست پيِيشي  ٝغحت هؿيٞٗ ٠خجبت اثكبّ اٛتخبثبت كشاٛ ٖ١خٞا١ذضذ ٞٗ ٝؾٞع هبثْ
سسيذُي ٛخٞا١ذ ثٞد .

 -39رييس اتحبديِ اي ًِ پزًٍذُ تخلق ٍي تَسظ ًويسيَى ًظبرت در دست ثزرسي ثَدُ ٍ حتي
پيطٌْبد ػشل ٍي ثِ ًويسيَى ًظبرت هزًش استبى دادُ ضذُ آيب هي تَاًذ در اًتخبثبت هجوغ
اهَرغٌلي ضزًت ًوبيذ يؼٌي ًبًذيذا ضذُ ٍ يب رأي دّذ ٍ در غَرت ضزًت در اًتخبثبت هجوغ ٍ
ػشل ٍي ثؼذ اس اًتخبثبت آيب اًتخبثبت هجوغ اهَرغٌلي را ًيش ثب هطٌل هَاجِ هي سبسد ؟

ج  :چ ٠ً٘ٔ ٙٞات٢بٕ ثٜٗ ٠ضٓٗ ٠حٌٗٞيت ٗ ٝدشٗيت تٔوي ٘ٛي ُشدد  ٝاغْ ثش ثشائت است ِٗشاي٠ٌٜ
حست هب ٙٞٛخالكص ثبثت ضٞد ثٜبثشايٛ ٚبٗجشدٗ ٟي تٞاٛذ  ٖ١دس اٛتخبثبت ٗد٘غ  ٖ١ ٝدس سأي دادٙ
ضشًت ٘ٛبيذ چٜبٗ ٠ٌٛدشٗيت ايطب ٙثبثت ُشدد ثشاثش هب ٙٞٛدس غٞستي ًٜٗ ٠تخت ٗد٘غ ثبضذ ثب
خبيِضيٜي ػٔي آجذّ ٛسجت ث ٠ػضّ ٝي اهذإ خٞا١ذضذ .
 -40اگز رييس اتحبديِ هشثَر ثِ حبلت تؼلين درآهذُ ثبضذ چِ ًسي هي ثبيست در اًتخبثبت جْت
رأي دادى ضزًت ًوبيذ ؟

ج  :چ ٙٞحست اسبسٜبٗ ٠دس ٛجٞد سييس ٛ ،بيت سييس ػ٢ذ ٟداس ٝظبيق ٗحٗ ٠ٓٞي ثبضذ ثٜبثشايٚ
حؿٞس ٛبيت سييس ث ٠خبي سييس ثال اضٌبّ است .
 -41اگز رييس اتحبديِ هشثَر ثِ حبلت تؼلين درآهذُ ثبضذ چِ ًسي هي ثبيستي در اًتخبثبت جْت
رأي دادى ضزًت ًوبيذ ؟

ج  :حست تجػش 4 ٟاص ٗبد 7 ٟآييٛ ٚبٗ ٠ثٜذ م ٗبدٛ( 55 ٟح ٟٞسسيذُي ث ٠تخٔلبت سبصٗب٢ٛبي غٜلي )
ً٘يسيٛ ٙٞظبست ٗي تٞاٛذ پس اص اسائ ٠پيط٢ٜبد ػضّ كشد يب اكشاد ٗتخٔق ث١ ٠يئت ػبٓي ٛظبست اضتـبّ
آٛب ٙسا ث ٠حبٓت تؼٔين دس آٝسد  ٝثشاسبس اي ٚآييٛ ٚبٗ ٠ػضّ ١يئت ٗذيش ٟاص اختيبسات ١يئت ػبٓي
ٛظبست ٗي ثبضذ  ٝهجْ اص اػالٕ ١يئت ٗضثٞس ًبٛذيذا ضذ ٙثال اضٌبّ است چٜبٛچ ٠تؼٔين ٝي ث ٠حبٓت
ػضّ دسآيذ ثشاثش هبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي كشد خبيِضي ٚث ٠خبي ايطبٗ ٙؼشكي خٞا١ذ ضذ .
-42اگز رييس اتحبديِ ًِ ثِ حبلت تؼلين درآهذُ در ّيئت رييسِ هجوغ اهَرغٌلي ًيش ػضَيت دارد
آيب ثبيذ ٍي را اس ػضَيت در ّيئت رييسِ هجوغ ػشل ٍ ثزًٌبر ًوَد ؟

ج  :خيش ثب تٞخ ٠ث ٠اي ٠ٌٜحبٓت تؼٔين غحت  ٝسوٖ ػضّ سا ٗطخع ٘ٛي ٘ٛبيذ ٗ ٝسئٔ ٠ػضّ اص
اختيبسات ١يئت ػبٓي ٛظبست ٗي ثبضذ ثٜبثشاي ٚػؿٞيت ٝي دس ١يئت سييسٗ ٠د٘غ تبصٗبٛي ً ٠ػضّ
ِٛشديذ ٟثبضذ ثالٗبٛغ است .
 -43چٌبًچِ كزدي ثِ دليل اػالم اهبًي تَسظ اتحبديِ اسوبط ضزايظ گزديذُ ٍ پزٍاًِ ًست ٍي
ثبعل گزدد آيب ثؼذ اسهذتي هي تَاًذ ثب جلت ًظز ارگبى هشثَر ّوبى پزٍاًِ ًست اٍليِ خَد را كؼبل
ًوَدُ يب هي ثبيست پزٍاًِ جذيذي اخذ ًوبيذ ؟

ج  :اصآٛدبيي ً ٠ثشاثش ٗبد 16 ٟاص آييٛ ٚبٗ ٠اخشايي تجػش ٟيي ٗبد 12 ٟهبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي پس اص اػالٕ
ٗشاخغ ريػالح ضشايف كشدي يب ٌٗبٛي غبحت پشٝاً ٠ٛست اسوبـ ُشدد اتحبدئٌٗ ٠ق ث ٠اثكبّ
پشٝاً ٠ٛست  ٝتؼكيْ ٗحْ ًست ٗي ثبضذ ( ثشاثش ثٜذ«ٗ »ٟبد 30 ٟهبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي ) ٓزا خٔت ٛظش
ٗدذد اٗبًٞٗ ٚخت اػتجبس پشٝاً ٠ٛست ث ٠ضي ٟٞهجٔي ٛجٞد ٝ ٟثبيستي پشٝا ٠ٛخذيذ اخز ٘ٛبيذ .

 -45آيب در ٌّگبى ثزگشاري اًتخبثبت داخلي ًيش در غَرت تسبٍي آرا هي ثبيست ثب هزػِ ًطي
ٍضؼيت سوتْب را هطخع ًوَد ؟

ج :ثٞٗ ٠خت تجػش ٟيي ٗبد 23 ٟاص آييٛ ٚبٗ ٠اخشايي تجػشٗ 3 ٟبد 22 ٟهبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي دس غٞست
تسبٝي آسا د ٝيب چٜذ ٛلش اص داٝقٔجب ٙاٛتخبة تؼذاد اكشاد ٗٞسدٛيبص اص قشين هشػً ٠طي تٞسف اٛد٘ٚ
ٛظبست غٞست ٗي پزيشد .
 -46چٌبًچِ دٍرُ كؼبليت ّيئت رييسِ هجوغ اهَرغٌلي ثِ ّزدليلي ثيص اس دٍ سبل ثغَل اًجبهيذ
ٍ اًتخبثبت دٍرُ ثؼذ ثزگشار ًگزدد آيب اػضبي ّيئت رييسِ هبدر ثِ اداهِ كؼبليت خَاٌّذ ثَد ؟

ج  :ث ٠استٜبدٗ ٟبد 12 ٟآييٛ ٚبٗ ٠اخشايي ٗبد 36 ٟهبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي ( اٛتخبثبت ١يئت سييسٗ ٠د٘غ )
ً٘يسيٛ ٙٞظبست ٌٗٔق است ظشف دٗ ٝب ٟهجْ اص پبيب ٙدٝسٛ ٟسجت ث ٠اٛدبٕ اٛتخبثبت دٝس ٟثؼذ اهذإ
٘ٛبيذ  .ثٜبثش ثش خ٢بتي اُش اي ٚػْ٘ اٛدبٕ ٛپزيشد ثب ٗدٞص ً٘يسيٛ ٙٞظبست اداٗ ٠كؼبٓيت ثال اضٌبّ
خٞا١ذ ثٞد .
-47چٌبًچِ در خػَظ سؤال هجل ثبًي ًيش ثز اسبس اػتجبرًبهِ اي ًِ اػضبي ّيئت رييسِ جْت
اكتتبح حسبة ثِ ثبًي ارائِ دادًذ اس اًجبم ػوليبت ثبًٌي تَسظ آًبى خَدداري ًوبيذ تٌليق هجوغ
هزثَعِ چيست ؟

ج  :اسائٗ ٠دٞص اص سٞي ً٘يسي ٙٞثشاي اداٗ ٠كؼبٓيت ث ٠ثبٛي ًلبيت ٗٞؾٞع ٗي ٘ٛبيذ ؾٜ٘بً ثٛ ٠ظش
ٗٞؾٞع يبدضذ ٟاستجبقي ث ٠ثبٛي ٛذاضت ٝ ٠ثب٢ٌٛب ٌٗٔق ث ٠تكجين  ٠ٛٞ٘ٛاٗؿب ثب ٗ٢ش ٗي ثبضٜذ .
 -48آيب غذٍر يي پزٍاًِ ًست ثزاي دٍهـبسُ ًٌبر ّن ًِ ثزاي احزاس ضزايظ هسبحتي اتحبديِ
اًجبم گزكتِ يي هـبسُ اًجبر ديگزي هحسَة هي گزدد اهٌبى پذيزاست ؟

ج  :ثشاثش تجػش 2 ٟاصٗبد 4 ٟاص آييٛ ٚبٗ ٠اخشايي تجػش ٟيي ٗبد 12 ٟهبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي دس غٞست
كؼبٓيت دس ثيص اص يي ٌٗبٜٞٗ ٙـ ث ٠اخز پشٝاً ٠ٛست ديِش ٗ ٝؼشكي ٗجبضش ٗي ثبضذ اٗب اُش ثبثت
ُشدد ً ٠يٌي اص ٗـبص١ ٟب اص سٞي ٗشاخغ ري٘ذخْ (ض٢شداسي ) ث ٠ػٜٞا ٙاٛجبسي ضٜبخت ٠ضذ ٝ ٟػ٘الً

ٛيض حٌٖ اٛجبسي سا ثشاي غبحت پشٝا ٠ٛداضت ٠ثبضذ دس اي ٚغٞست غذٝس يي پشٝاً ٠ٛست ثشاي اداسٟ
اٗٞس ٗتوبؾي ثالٗبٛغ ٗي ثبضذ .
 -49كزدي ًِ رييس ّيئت هذيزُ اتحبديِ است در هجوغ اهَرغٌلي ًيش ػضَ ّيئت رييسِ هي ثبضذ
چٌبًچِ ػوز هبًًَي اتحبديِ گذضتِ ثبضذ آيب حضَر ٍي در ّيئت رييسِ هجوغ اهَرغٌلي ٍجبّت
داضتِ ٍ آيب هي تَاى ٍي را اس ّيئت رييسِ هجوغ اهَرغٌلي ػشل ًوَد ؟

ج  :ث ٠استٜبد ٟتجػش ٟيي ٗبد 5 ٟاص آييٛ ٚبٗ ٠اخشايي تجػشٗ 3 ٟبد 22 ٟهبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي ً٘يسيٙٞ
ٛظبست ثش ض٢شستبٞٗ ٙظق است ٗ6ب ٟهجْ اص پبيب ٙػ٘ش هبٛٞٛي ١ش اتحبدي ٠دستٞس اٛدبٕ اٛتخبثبت
اتحبدي ٠سا ث ٠اٛد٘ٛ ٚظبست غبدس ٘ٛبيذ  .هػٞس اٛد٘ ٚيب ثشُضاسًٜٜذُب ٙاٛتخبثبت ٗبٛغ اداٗ ٠كؼبٓيت
كشد غٜلي اص ػؿٞيت دس ١يئت سييسٛ ٠خٞا١ذ ثٞد ٓزا اداٗ ٠كؼبٓيت دس ١يئت سييس ٠ثال اضٌبّ است .
 -50آيب دريبكت هجبلـي تحت ػٌَاى حن ثبسرسي اس هتوبضيبى دريبكت پزٍاًِ ًست جْت ثبسرسي اس
ٍاحذ غٌلي ٍي ٍجبّت هبًًَي دارد ؟

ج  :دس غٞستي ً ٠ثب پيط٢ٜبد اتحبدي ٝ ٠تػٞيت ٗد٘غ ٗ ٝآالً ً٘يسٗ ٙٞحتشٕ ٛظبست ثبضذ ٗ ٝجبٓؾ
ٗضثٞس ث ٠حسبة اتحبديٝ ٠اسيض ضٞد ثالٗبٛغ خٞا١ذ ثٞد .
 -51آيب دريبكت هجبلـي تحت ػٌَاى حن ثبسرسي اس اكزادي ًِ اس اػضبي تحت پَضص اتحبديِ
ضٌبيت ًوَدُ اًذ  ،جْت ثبسرسي اس ٍاحذ غٌلي هتطبًي هجٌبي هبًًَي داد ؟

ج ٗ :ي تٞا ٙث ٠سٝش سؤاّ 50ث ٠آ ٙضٌْ هبٛٞٛي داد  .تب ُشدش اٗٞسات خبسي ٠ثٛ ٠حٞد غحيح
اٛدبٕ پزيشد .
 -52آيب دريبكت هجبلـي ثبثت ًبرت پزٍاًِ ًست اس گيزًذگبى پزٍاًِ هبًًَي هي ثبضذ ؟

ج  :ثب تٞخ ٠ث ٠ايً ٠ٌٜبست پشٝاً ٠ٛست تٞسف ٗد٘غ اص دثيشخب١ ٠ٛيئت ػبٓي ٛظبست خشيذاسي ٗي
ُشدد ثٜبثشاي ٚدسيبكت ٗجٔؾ كٞم ثٛ ٠حٗٞوشس ثالٗبٛغ ٗي ثبضذ .

 -53آيب جْت تخػيع ًذ رستِ غٌلي ٍ درج در پزٍاًِ ًست اتحبديِ هجبس ثِ اخذ هجبلـي اس
هتوبضيبى پزٍاًِ ًست هي ثبضٌذ ؟

ج :خيش – ثب تٞخ ٠ث ٠ايٗ ٠ٌٜتوبؾي ثشاثش آييٛ ٚبٗ ٠اخشايي تجػش ٟيي ٗبد 12 ٟهبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي
ت٘بٗي ٗشاحْ اخز پشٝاً ٠ٛست سا سپشي ٞ٘ٛدٛ ٝ ٟتيدتبً اتحبديٗ ٠ي ثبيست دس يٌي اص سست١ ٠ب آضاٗبً

ٗجبدست ث ٠غذٝس پشٝاً ٠ٛست ثشاي ٗتوبؾي ٘ٛبيذ ثٜبثشاي ٚاخز ٗجبٓؾ تحت اي ٚػٜٞاٝ ٙخب١ت هبٛٞٛي
ٛذاسد .
 -54ثٌب ثِ اػالم ادارُ ًظبرت ثز اهبًي ػوَهي ضْزستبًي غالحيت اخالهي رييس اتحبديِ اي اس
ثيي ركتِ ٍ ،ظيلِ اثغبل پزٍاًِ ًست كزد هشثَر ًِ خَد رييس اتحبديِ است ثب ًذام هزجغ هبًًَي
خَاّذ ثَد ؟

ج  :ثب تٞخ ٠ث ٠اي ٠ٌٜقجن ٗبد 16 ٟاص آييٛ ٚبٗ ٠اخشايي تجػش ٟيي ٗبد 12 ٟهبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي چٜبٛچ٠
يٌي اص ضشايف كشدي اسوبـ ُشديذ ٟثبضذ ثٜبثشاي ٚثب اػالٕ ٗشاخغ ريػالح اتحبديٗ ٠شثٞق ٠ً ٠ثشاثش
هبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي دس ٛجٞد سييس ٛ ،بيت سييس ػ٢ذ ٟداس ٝظبيق ٗح ٠ٓٞاست ٌٗٔق است ٛسجت ث٠
اثكبّ پشٝا ٝ ٠ٛتؼكيْ ٗحْ ًست ٝي ثش اسبس ثٜذ «ٗ »ٟبد 30 ٟهبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي اهذإ ٘ٛبيذ .
 -55هزاحل ٍ ضيَُ ػشل رييس اتحبديِ هَرد اضبرُ در سؤال هجلي چگًَِ خَاّذ ثَد؟

ج ٛ :بيت سييس پس اص اػالٕ ٗشاخغ ريػالح  ٝاثكبّ پشٝاً ٠ٛست ٗشاتت سا ث ٠اقالع ٗد٘غ ٝ
ً٘يسيٛ ٙٞظبست سسبٛذً٘ ٝ ٟيسي ٙٞيبد ضذٛ ٟيض ت٘٢يذات خبيِضيٜي ػؿٞػٔي آجذّ  ٝتؼيي ٚس٘ت٢ب
سا ثش اسبس هبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي  ٝآييٛ ٚبٗ١ ٠بي ٗشثٞق ٠كشا ٖ١خٞا١ذ ٞ٘ٛد .
 -56يٌي اس اػضبي ّيئت هذيزُ اتحبديِ اي ثب ًست ًظز اتحبديِ ثِ دليل تؼويزات ٍاحذ غٌلي خَد
را ثِ هذت سِ هبُ تؼغيل ًوَدُ است  ،اگز ٍاحذ ٍي پس اس

5هبُ ّوچٌبى تؼغيل ثبضذ آيب پزٍاًِ

ًست ٍي ثبعل خَاّذ ضذ ؟

ج  :ثش اسبس تجػش ٟثٜذ «ة» اصٗبد ٟيي آييٛ ٚبٗ ٠اخشايي ٗبد 28 ٟهبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي تطخيع ٗٞخ٠
ثٞد ٙدٓيْ ٗيضا ٙتؼكئي ثب ٗد٘غ اٗٞسغٜلي ٗي ثبضذ ثٜبثشاي ٚدس غٞست ؿيش ٗٞخ ٠ثٞد ٙتؼكئي
اػالٕ ضذ ٟثشاثش ٗبد 4 ٟآييٛ ٚبٗ ٠اخشايي ٗبد 28 ٟهبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي ثب ٝاحذ ًست ٗضثٞس ػْ٘ خٞا١ذ
ضذ ٓيٌ ٚپشٝاً ٠ٛست اثكبّ ٘ٛي ُشدد .
 -57در خػَظ سؤال هجل آيب ٍي را هي تَاى اس ػضَيت درّيئت هذيزُ اتحبديِ ػشل ًوَد ؟

ج  :خيش اص آٛدبيي ً ٠ثشاثش ٗبد 4 ٟآييٛ ٚبٗ ٠اخشايي ٗبد 21 ٟهبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي تؼكئي ٝاحذ ًست
ٗٞخت اثكبّ پشٝاً ٠ٛست ٛخٞا١ذ ضذ ثٜبثشاي٘ٛ ٚي تٞاٛ ٙبٗجشد ٟسا اص ػؿٞيت دس ١يئت ٗذيش ٟػضّ
ٞ٘ٛد .
 -58در خػَظ سؤال هجل چٌبًچِ اًتخبثبت اتحبديِ كزارسيذُ ثبضذ ٍ ٍي ًبًذيذا ضذُ ثبضذ آيب
هجوغ اهَرغٌلي هي تَاًذ اس تأييذ ٍي خَدداري ًوبيذ ؟

ج  :ثب تٞخ ٠ث ٠اي ٠ٌٜيٌي اص ضشايف احشاص غالحيت – كؼبٓيت ًسجي ٗتوبؾي ٗي ثبضذ دسغٞستي ً٠
دس صٗبٗ ٙوشس ٗطبسآي ٠كؼبٓيت ًسجي ٛذاضت ٠ثبضذ ٗد٘غ ً ٠يٌي اص دستِب٢١بي استؼالٕ ضٛٞذٟ
چ٢بسُبٗ ٠ٛي ثبضذ ٗي تٞاٛذ ٛسجت ث ٠سد غالحيت غٜلي ٝي اهذإ ٘ٛبيذ .
 -59آيب اتحبديِ هجبس است ثِ اكزادي ًِ ثِ دليل تؼويزات ٍاحذ ًسجي خَد را تؼغيل هي ًٌٌذ
اجبسُ كؼبليت ثِ عَر هَهت در هٌبى ديگزي ثذٍى اخذ پزٍاًِ ًست دٌّذ ٍ در ايي غَرت آيب پزٍاًِ
اٍليِ ٍي ثبعل ًوي گزدد ؟

ج  :دس غٞستي ً ٠ثشاثش ٗبد 28 ٟهبٛ ٙٞٛظبٕ غٜلي ٗذت صٗب ٙتؼ٘يشات اص ٗ 6ب ٟتدبٝص ٜ٘ٛبيذ ثب
استٜبد ثٗ ٠بد ٟكٞم ( تؼكئي اص يي ١لت ٠تب ضص ٗب ٟث ٠قٞس ٗٞهت ) غذٝس ٗدٞص دس ٗحٔي ديِش ثب
اخز ٗدٞص اص ٗد٘غ  ٝاػالٕ ٗٞؾٞع ثً٘ ٠يسيٛ ٙٞظبست ثال ٗبٛغ ً ٠دس اي ٚغٞست پشٝاً ٠ٛست ٝي
ثبقْ ٘ٛي ُشدد .
ً -60ويسيَى ًظبرت ضْزستبًي هػَثِ اي داضتِ هجٌي ثز ايٌٌِ اكزاد جْت اخذ پزٍاًِ ًست ثبيذ
حذاهل 5سبل درآى ضْز سًٌَت ًوَدُ ثبضٌذ آيب ايي هػَثِ هبًًَي ٍ هبثل اجزا است ؟

ج  -60دس غٞستي ً ٠اٛتوبّ ًست ً ٝبس ٗتوبؾي اص ض٢شي ثضسٍ ث ٠ض٢شي ًٞچي ثبضذ  ٝيب اي٠ٌٜ
ٗشثٞـ ث ٠د ٝض٢ش ٘١دٞاس ثبضذ سبثو ٠سٌٛٞت 5سبّ ٗالى ٘ٛي ثبضذ .

