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هبدٍ ُ -157ش گًَْ اختالف فشدی ثیي کبسفشهب ّ کبسگش یب کبسآهْص کَ ًبشی اص اجشای لبًْى ّ عبیش همشسات کبس ،لشاسداد کبسآهْصی  ،هْافمت
ًبهَ ُبی کبسگبُی یب پیوبًِبی دعتَ جوؼی کبس ثبشذ  ،دس هشدلَ اّل اص طشیك عبصػ هغتمین ثیي کبسفشهب ّ کبسگش یب کبسآهْص ّ یب
ًوبیٌذگبى آًِب دس شْسای اعالهی کبس ّ دس طْستی کَ شْسای اعالهی کبس دس ّادذی ًجبشذ  ،اص طشیك اًجوي طٌفی کبسگشاى ّ یب ًوبیٌذٍ
لبًًْی کبسگشاى ّ کبسفشهب دل ّ فظل خْاُذ شذ ّ دس طْست ػذم عبصػ  ،اص طشیك ُیبتِبی تشخیض ّ دل اختالف ثَ تشتیت آتی
سعیذگی ّ دل ّ فظل خْاُذ شذ.
هبدٍ ُ -158یبت تشخیض هزکْس دس ایي لبًْى اص افشاد ریل تشکیل هیشْد:
 -1یک ًفش ًوبیٌذٍ ّصاست کبس ّ اهْس اجتوبػی.
 -2یک ًفش ًوبیٌذٍ کبسگشاى ثَ اًتخبة کبًْى ُوبٌُگی شْساُبی اعالهی کبس اعتبى.
 -3یک ًفش ًوبیٌذٍ هذیشاى طٌبیغ ثَ اًتخبة کبًْى اًجوٌِبی طٌفی کبسفشهبیبى اعتبى.
دس طْست لضّم ّ ثب تْجَ ثَ هیضاى کبس ُیبتِبّ ،صاست کبس ّ اهْس اجتوبػی هی تْاًذ ًغجت ثَ تشکیل چٌذ ُیبت تشخیض دس عظح ُش
اعتبى الذام ًوبیذ.
تجظشٍ -کبسگشی کَ هطبثك ًظش ُیبت تشخیض ثبیذ اخشاج شْد ،دك داسد ًغجت ثَ ایي تظوین ثَ ُیبت دل اختالف هشاجؼَ ّ البهَ
دػْی ًوبیذ.
کی اص طشفیي
هبدٍ  -159سای ُیبتِبی تشخیض پظ اص  15سّص اص تبسیخ اثالؽ آى الصم االجشا هیگشدد ّ دس طْستی کَ ظشف هذت هزکْس ی
ًغجت ثَ سای هضثْس اػتشاع داشتَ ثبشذ ،اػتشاع خْد سا کتجب" ثَ ُیبت دل اختالف تمذین هی ًوبیذ سای ُیبت دل اختالف پظ اص طذّس
لطؼی ّ الصم االجشا خْاُذ ثْدً .ظشات اػضبی ُیبت ثبیغتی دس پشًّذٍ دسج شْد.
هبدٍ ُ -160یبت دل اختالف اعتبى اص عَ ًفش ًوبیٌذٍ کبسگشاى ثَ اًتخبة کبًْى ُوبٌُگی شْساُبی اعالهی کبس اعتبى یب کبًْى
اًجوٌِبی طٌفی کبسگشاى ّ یب هجوغ ًوبیٌذگبى کبسگشاى ّادذُبی هٌطمَ ّ عَ ًفش ًوبیٌذٍ کبسفشهبیبى ثَ اًتخبة هذیشاى ّادذُبی هٌطمَ
ّ عَ ًفش ًوبیٌذٍ دّلت ( هذیش کل کبس ّ اهْس اجتوبػی  ،فشهبًذاس ّ سئیظ دادگغتشی هذل ّ یب ًوبیٌذگبى آًِب) ثشای هذت  2عبل تشکیل
هی گشدد .دس طْست لضّم ّ ثب تْجَ ثَ هیضاى کبس ُیبتِب ّ ،صاست کبس ّ اهْس اجتوبػی هی تْاًذ ًغجت ثَ تشکیل چٌذ ُیبت دل اختالف دس
عطخ اعتبى الذام ًوبیذ.
ة تؼذاد الصم دس هذل ّادذُبی کبس ّ اهْس اجتوبػی ّ دتی االهکبى خبسج اص
هبدٍ ُ -161یبتِبی دل اختالف ثب تْجَ ثَ دجن کبس ّ ضشّست ٍ
ّلت اداسی  ،تشکیل خْاُذ شذ.
هبدٍ ُ -162یبتِبی دل اختالف اص طشفیي اختالف ثشای دضْس دس جلغَ سعیذگی  ،کتجب" دػْت هی کٌٌذ ،ػذم دضْس ُش یک اص طشفیي یب
ًوبیٌذٍ تبم االختیبس آًِب هبًغ سعیذگی ّ طذّس سای تْعظ ُیبت ًیغت  :هگش آًکَ ُیبت دضْس طشفیي سا ضشّسی تشخیض دُذ  ،دس ایي
طْست فمظ یک ًْثت تجذیذ دػْت هی ًوبیذ .دس ُش دبل ُیبت دتی االهکبى ظشف هذت یکوبٍ پظ اص ّطْل پشًّذٍ سعیذگی ّ سای الصم سا
طبدس هی ًوبیذ.
هبدٍ ُ -163یبتِبی دل اختالف هی تْاًٌذ دس طْست لصّم اص هغئْلیي ّ کبسشٌبعبى ّ اًجوٌِب ّ شْساُبی اعالهی ّادذُبی تْلیذی ،
طٌؼتی  ،خذهبت ّ کشبّسصی دػْت ثَ ػول آّسًذ ّ ًظشات ّ اطالػبت آًبى سا دس خظْص هْضْع  ،اعتوبع ًوبیٌذ.
هبدٍ  -164همشسات هشثْط ثَ اًتخبة اػضبء ُیبتِبی تشخیض ّ دل اختالف ّ چگًْگی تشکیل جلغبت آًِب تْعظ شْسای ػبلی کبس تِیَ ّ
ثَ تظْیت ّصیش کبس ّ اهْس اجتوبػی خْاُذ سعیذ.
هبدٍ  -165دس طْستیکَ ُیبت دل اختالف اخشاج کبسگش سا غیش هْجَ تشخیض داد ،دکن ثبصگشت کبسگش اخشاجی ّ پشداخت دك الغؼی اّسا اص
تبسیخ اخشاج طبدس هیکٌذ ّ دس غیش ایٌظْست ( هْجَ ثْدى اخشاج) کاسگش ،هشوْل اخز دك عٌْات ثَ هیضاى هٌذسج دس هبدٍ  27ایي لبًْى
خْاُذ ثْد.
تجظشٍ -چٌبًچَ کبسگش ًخْاُذ ثَ ّادذ هشثْط ثبصگشدد ،کبسفشهب هکلف اعت کَ ثش اعبط عبثمَ خذهت کبسگش ثَ ًغجت ُش عبل  45سّص
هضد ّ دمْق ثَ ّی ثپشداصد.
هبدٍ  -166آساء لطؼی طبدسٍ اص طشف هشاجغ دل اختالف کبس ،الصم االجشا ثْدٍ ّ ثَ ّعیلَ اجشای ادکبم دادگغتشی ثَ هْسد اجشا گزاسدٍ
خْاُذ شذ .ضْاثظ هشثْط ثَ آى ثَ هْجت آئیي ًبهَ ای خْاُذ ثْد کَ ثَ پیشٌِبد ّصاستیي کبس ّ اهْس اجتوبػی ّ دادگغتشی ثَ تظْیت
ُیبت ّصیشاى هی سعذ.

