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 مي ثبشد.  زيبل 005 000مجلغ  79حدالل حك ػضًيت مبَیبوٍ  اػضبءدز سبل   .1

 ست وتجي مي تًاوىد وسجت ثٍ افصايش آن الدام ومبيىد.ي دز صًزت تمبيل اػضبء ثب دزخًا ثًدٌمجلغ پس اوداش مبَبوٍ ثبثت   .2

 : وًع يام ثساي پسداخت دز وظس گسفتٍ شدٌ  چُبز  .3

  میلیًن زيبل180تب سمف  ييژٌ يام وًثتي  عسح الف(     

 میلیًن زيبل90تب سمف ( 1ػبدي)   يام وًثتي ة(    

 میلیًن زيبل100تب سمف  ( 2ػبدي )  يام وًثتي ( ج     

 میلیًن زيبل  12تب سمف  يام حًادث د(    

 ييژٌ:وًثتي شسايظ يام عسح  .4

 زيبل دز سبل جبزي( َصاز دييست ثساثسي حدالل پس اوداشٌ مبَیبوٍ )مؼبدل يه میلیًن 4/2وسس        الف(

 مبٌ 6وسس مجلغ مبَیبوٍ مروًز ثٍ مدت حدالل   ة( 

 ش متمبضي  مًجًدي  ول پس اودا   ثساثس  3 ثٍ میصان يام پسداخت  ج( 

 ػدم وبَش دز پسداخت مبَیبوٍ دز عًل مدت شمبن پسداخت السبط ( د 

 ػدم ثسداشت پس اوداش تب تسًيٍ حسبة وبمل يام (ٌ 

 لصيم پسداخت السبط اش عسيك وسس حمًق ي تب آخسيه لسظ (ي 

 لسظ      25وًثتي  ييژٌ  دز  ثبشپسداخت يامز(                          

 :ػبدي يام وًثتي پسداختشسايظ   .5

 مي ثبشد.متمبضي   پس اوداشول  مًجًدي    ثساثس  3ثٍ میصان   الف(  

 لسظ 20عي  يمیلیًن زيبل100 (2ػبدي ) ثبشپسداخت يام وًثتي (ة    

 لسظ 25عي  يمیلیًن زيبل90 ( 1ػبدي ) ثبشپسداخت يام وًثتي (ج    

 َش دز پسداخت مبَیبوٍ دز عًل مدت شمبن پسداخت السبطػدم وبد(                                          

 مي ثبشد. لسظ 6ثبشپسداخت يام حًادث حداوثس دز  (ذ  

، تصبدفبت ي ثیمبزي َبي خبص ثب ازائٍ  1، اشدياج اػضبء دزجٍ  1ثساي حًادثي اش لجیل فًت ثستگبن دزجٍ  "يام حًادث صسفب .7

 َیئت مديسٌ ي تًاوبيي صىديق پسداخت مي گسدد.  مدازن الشم ي پس اش ايلًيت ثىدي ي  ثسزسي تًسظ

 اضبفٍ  زيبل 1 000 000ثٍ اشاء َس  ػبدي ثساي يام وًثتي ثساي اػضبيي وٍ مًجًدي ايشبن اش مجلغ حداوثس میصان يام ثیشتس ثبشد  .8

 اضبفٍ خًديام  بشپسداختيه لسظ ثٍ السبط ث، دز صًزت تمبيل  مي تًا ود زيبل   2 000 000ييژٌ ثٍ اشاء َس  وًثتي ي ثساي يام

 .ومبيد



دز صًزت  َسيه اش اػضب میتًاوىد اش يىي اش اوًاع يام وًثتي استفبدٌ ومبيىد ي پسداخت يام ثس اسبس وًثت اػضب خًاَد ثًد ي  .9

 . تس دزخًاست خًد زا ثٍ صىديق  اػالم ومبيد دثبيد يىمبٌ شي دز مًلغ  لصيم  امتیبش ايشبن محفًظ ي ،ػدم ویبش ثٍ يام

 اگرازي وًثت ثٍ ديگس اػضب ممىًع مي ثبشد دز صًزت اوصساف اش دزيبفت ، افساد ثؼدي جبيگصيه خًاَىد شد.ي .10

جًاثگًي وسس  ویص مبودٌ حمًلي آنزا دازا ثبشد ي  حًادث ي وًثتي دي وًع  يامدز صًزتیىٍ شسايظ الشم ثساي دزيبفت َس ػضً  .11

 .مي تًاود َمصمبن اش َس دي وًع يام استفبدٌ ومبيد ثبشد ييالسبط 

ثستبوىبز ثبشىد میتًاوىد ثٍ میصان  ،پس اش وسس يام  افسادي وٍ دازاي يام َستىد  جُت ثسداشت اش پس اوداش، دز صًزتیىٍ  .12

  ثسداشت ومبيىد.اش مجلغ پس اوداش خًد ثستبوىبزي 

 ٍ صىديق ممىًع ثًدٌ ي مشمًل پسداخت يام ومي گسدد.ػًدت مجلغ ثسداشت شدٌ ث ،دز صًزت ثسداشت پس اوداش  .13

 وسس خًاَدشد.  ايشبنثٍ فسد صبحت حسبة پسداخت ي السبط آن  ویص اش  "يام َبي تؼییه شدٌ صسفب .14

دز صًزت تمبيل اػضبء جُت وبَش تؼداد السبط يام وًثتي اش حداوثس میصان تؼییه شدٌ مساتت دز مًلغ دزخًاست يب دزيبفت  .15

 یه گسدد ي تغییسات السبط يام دز عًل شمبن وسس يام ممىًع است. يام ثبيد تؼی

ثبيد  4 ي2ي1ي عجك ثىد پسداخت مجلغي يىجب  جُت  افصايش پس اوداش ممىًع است ي پس اوداش  ثٍ صًزت مبَبوٍ ي مستمس .16

دزصد  50ش پس اوداش تب ي جُت وبَ پسداخت ومبيد میتًاود  ديثساثس حدا لل پس اوداش َس وًع يام يفمظ تب سمف پسداخت گسدد

 . آوسا مجبش است وبَش دَد

دز صًزت پسداخت ي تسًيٍ حسبة يام شيد تس اش مًػد ممسز ، وًثت دَي جُت  يام ثؼدي ثس اسبس شمبن ثىدي السبط ايلیٍ  .17

 خًاَد ثًد .

 ًزت ومدي ممىًع است. ي پسداخت السبط ثٍ ص ثًدٌ اش عسيك وسس اش حمًق مبَیبوٍ تًسظ حسبثدازي "صسفب ت السبط يام پسداخ .18

 پسداخت يام دي مبٌ ثٍ تؼًيك خًاَد افتبد.وًثت دز صًزت وبَش میصان پس اوداش لجل اش دزيبفت يام،  .19

 اعالع زسبوي ثٍ افساد مشمًل دزيبفت يام ثصًزت مبَبوٍ اوجبم  خًاَد شد. .20

ثؼىًان  ُداشت ي دزمبن آزان ي ثیدگلشبغل دز شجىٍ ث پیمبوي –زسمي  اش َمىبزان يب دي وفس  مؼسفي يه ،يام جُت دزيبفت .21

 است. يضمبوت يام الصام

 وفس ثؼىًان ضبمه ي اخر چه حمًلي الصامي مي ثبشد.2میلیًن زيبل، 100جُت ضمبوت يام َبيي ثب مجبلغ ثیشتس اش  .22

 ت. الصامي اس  یهي ضبمى مبودٌ حمًلي يام گیسودٌ ياحد حسبثدازي جُت اػالم  تبيید ،جُت پسداخت يام ثٍ اػضبء  .23

 ي ویبشي ثٍ دزخًاست وتجي جُت دزيبفت يام ومي ثبشد. اسبس تبزيخ اتمبم يام لجلي ثًدٌ وًثت دَي يام ثس .24

پسداخت پس اوداش مبَیبوٍ، مي تًاوىد  ػضًيت ي  مبٌ اش6اػضبء جديد وٍ تب وىًن يام دزيبفت وىمًدٌ اود ویص پس اش حدالل  .25

  وًثت دزيبفت يام تحًيل صىديق ومبيىد.دزخًاست دزيبفت يام خًد زا جُت لساز گسفته دز 

ضمىب ثٍ اعالع َمىبزان محتسم میسسبود فسمُبي دز خًاست  ػضًيت ي دزخًاست يام دز سبيت شجىٍ  لسمت صىديق لسض الحسىٍ 

 .ثبز گرازي شدٌ  است

                                                                                       

 َیئت مديسٌ صىديق لسض الحسىٍ امبم حسه مجتجي )ع(                                                                                                         

 


