قانٌى اصالح هٌادي از قانٌى برناهو چيارم تٌسعو اقتصادي ،اجتواعي ً
فرىنگي جويٌري اسالهيايراى ً اجراء سياستياي كلي
اصل چيل ً چيارم( )44قانٌى اساسي
فصل اول  -تعاريف
هاده  -1كه ايٖ هبٗ ٕٞإطالؽبد ىيو كه ٓؼبٗي ْٓوٝػ ٓوث ٛٞثًٚبه ثوكٓ ٙيّٞك:
 -1ثبىاه :ث ٚكٚبيي عـواكيبيي يب ٓغبىي اٛالم ٓيّٞك ً ٚكه إٓ فويلاهإ  ٝكوّ٘ٝلگبًٕ ،بالٛب  ٝفلٓبد
ْٓبث ٚيب عبْٗيٖ ٗيكيي ها ٓجبكُٓ ٚيً٘٘ل.
ً -2بالٛ :وّيء ٓ٘و ٝ ٍٞيب ؿيوٓ٘وٓ ًٚ ٍٞيرٞاٗل ٓٞهك ٓجبكُ ٝ ٚاٍزلبك ٙهواه گيوك.
 -3فلٓذٓ :ؾٖ ٍٞؿيوٍِٓٔٞي ً ٚاٍزلبك ٙاى إٓ اى كواي٘ل رُٞيل إٓ هبثَ رلٌيي ٗيَذ.
 -4ث٘گبٝ :ٙاؽل اهزٖبكي ً ٚكه رُٞيل ًبال يب فلٓذ كؼبُيذ ٓيً٘ل ،اػْ اى إًٓ ٚكاهاي ّقٖيذ ؽوٞهي يب
ؽويوي ثبّل.
ّ -5وًذّ :قٔ ؽوٞهي ً ٚثب هػبيذ هبٗ ٕٞرغبهد يب هبٗ ٕٞفبٓ ؽَت ٓٞهك رٌْيَ ّل ٙثبّل.
ٍٜ -6بّ ٓليويزيٓ :يياٗي اى ٍٜبّ يي ّوًذ ً ٚكاهٗل ٙإٓ ٛجن اٍبٍ٘بٓ ٚافزيبه رؼييٖ ؽلاهَ يي ػٞٚ
ها كه ٛيأد ٓليوّ ٙوًذ كاهك.
ٍٜ -7بّ ً٘زوُي :ؽلاهَ ٓييإ ٍٜبّ ٓٞهك ٗيبى ثواي إًٓ ٚكاهٗل ٙإٓ هبكه ث ٚرؼييٖ اًضويذ اػٚبء ٛيأد
ٓليوّ ٙوًذ ثبّل.
ّ -8وًذ رؼبٗٝيّ :قٔ ؽوٞهي اٍذ ً ٚثب هػبيذ هبٗ ٕٞثقِ رؼبٗٝي اهزٖبك عٜٔٞهي اٍالٓيايوإ
ٖٓٞة ٓ 1371غٌِ ّٞهاي اٍالٓيٞٓ ٝاكي اى هبّٗ ٕٞوًزٜبي رؼبٗٝي ٖٓٞة َٗ ًٚ 1351ـ ْٗلٙاٍذ
 ٝإالؽبد ثؼلي آٜٗب رٌْيَ ّل ٙثبّل .ايٖ ٗٞع ّوًذ رؼبٗٝي ٓزؼبهف ٗيي ٗبٓيلٓ ٙيّٞك.
ّ -9وًذ رؼبٗٝي ٍٜبٓيػبّٞٗ :ػي ّوًذ ٍٜبٓيػبّ اٍذ ً ٚثب هػبيذ هبٗ ٕٞرغبهد ٓ ٝؾلٝكيذٛبي
ٓنًٞه كه ايٖ هبٗ ٕٞرٌْيَ ّل ٙثبّل.
ّ -11وًذ رؼبٗٝي كواگيو ِٓيٞٗ :ػي رؼبٗٝي ٓزؼبهف يب ٍٜبٓيػبّ اٍذ ً ٚثواي كووىكايي اى ٍ ٚكٛي
پبئيٖ كهآٓلي رٌْيَ ٓيّٞك .ػٞٚيذ ٍبيو اكواك كه ايٖ رؼبٗٝي آىاك اٍذ ُٝي كه ثل ٝرٌْيَ ؽلاهَ
ٛلزبك كهٕل( )%71اػٚبء إٓ ثبيل اى ٍٚكٛي پبئيٖ كهآٓلي ثبّ٘ل.
 -11ههبثذٙٝ :ؼيزي كه ثبىاه ً ٚكه إٓ رؼلاكي رُٞيلً٘٘ل ،ٙفويلاه  ٝكوّ٘ٝلَٓ ٙزوَ ثواي رُٞيل ،فويل  ٝيب
كوً ُٝبال يب فلٓذ كؼبُيذ ٓيً٘٘ل ،ثٞٛٚهي ًٛ ٚيچيي اى رُٞيلً٘٘لگبٕ ،فويلاهإ  ٝكوّ٘ٝلگبٕ هلهد
رؼييٖ ه ئذ ها كه ثبىاه ٗلاّز ٚثبّ٘ل يب ثواي ٝهٝك ث٘گبٜٛب ث ٚثبىاه يب فوٝط اى إٓ ٓؾلٝكيزي ٝعٞك ٗلاّزٚ
ثبّل.
 -12اٗؾٖبهٙٝ :ؼيزي كه ثبىاه ً ٍْٜ ٚيي يب چ٘ل ث٘گب ٙيب ّوًذ رُٞيلً٘٘ل ،ٙفويلاه  ٝكوّ٘ٝل ٙاى ػوٝ ٚٙ
روبٙبي ثبىاه ثٓ ٚيياٗي ثبّل ً ٚهلهد رؼييٖ هئذ  ٝيب ٓولاه ها كه ثبىاه كاّز ٚثبّل ،يب ٝهٝك ث٘گبٜٛبي
عليل ث ٚثبىاه يب فوٝط اى إٓ ثب ٓؾلٝكيذ ٓٞاع ٚثبّل.
 -13اٗؾٖبه ٛجيؼيٙٝ :ؼيزي اى ثبىاه ً ٚيي ث٘گب ٙث ٚكُيَ ٗيُٝي ثٞكٕ ٛيي٘ٓ ٚزٓ ،ٍٜٞيرٞاٗل ًبال يب فلٓذ
ها ث ٚهئزي ػوً٘ ٚٙل ً ٚث٘گب ٙكيگوي ثب إٓ هئذ هبكه ثٝ ٚهٝك يب اكآ ٚكؼبُيذ كه ثبىاه ٗجبّل.
 -14اٗؾٖبه هبٗٗٞيٙٝ :ؼيزي اى ثبىاه ً ٚثٞٓ ٚعت هبٗ ،ٕٞرُٞيل ،كو ٝ ُٝيب فويل ًبال  ٝيب فلٓذ فبٓ كه
اٗؾٖبه يي يب چ٘ل ث٘گبٓ ٙؼيٖ هواه ٓيگيوك.
ٙٝ -15ؼيذ اهزٖبكي َِٓٙٝ :ٜؼيزي كه ثبىاه ً ٚكه إٓ رٞاٗبيي رؼييٖ هئذٓ ،ولاه ػو ٚٙيب روبٙبي ًبال يب
فلٓذ يب ّواي ٜهواهكاك كه افزيبه يي يب چ٘ل ّقٔ ؽويوي  ٝيب ؽوٞهي هواه گيوك.
 -16اكؿبّ :اهلآي ً ٚثواٍبً إٓ چ٘ل ّوًذٓ ٖٔٙ ،ؾّ ٞقٖيذ ؽوٞهي فٞكّ ،قٖيذ ؽوٞهي ٝاؽل
 ٝعليلي رٌْيَ ك٘ٛل يب كه ّقٖيذ ؽوٞهي كيگوي عنة ّٗٞل.
 -17رغيي :ٚاهلآيً ٚثواٍبً إٓ يي ّوًذ ٓ ٖٔٙؾّ ٞقٖيذ ؽوٞهي فٞك ك ٝيب چ٘ل ّقٖيذ ؽوٞهي
عليل رٌْيَ كٛل.
 -18ث٘گب ٙيب ّوًذ ً٘زوٍ ً٘٘ل :ٙث٘گب ٙيب ّوًزي ً ٚاى ٛوين رِٔي رٔبّ يب هَٔزي اى ٍٜبّ يب ٍوٓبي ٚيب
ٓليويذ  ٝيب اى ٛوم كيگو ،كؼبُيزٜبي اهزٖبكي ث٘گبٜٛب يب ّوًزٜبي كيگو ها كه يي ثبىاه ً٘زوٍ ٓيً٘ل.
ٓ -19ليوإ ّوًذ :اػٚبء ٛيأد ٓليوٓ ،ٙليو ػبَٓ  ٝاكواك كاهاي ػ٘بٝيٖ ْٓبث ٚيب ٛو ّقٔ كيگوي ًٚ
َٓإُٝيذ رٖٔيْگيوي كه ّوًذ ،ثٞٓ ٚعت هبٗ ٝ ٕٞيب اٍبٍ٘بٓ ٚإٓ ،يب ثٞٓ ٚعت ؽٌْ كاكگب ٝ ٙيب ٓواعغ
ميٕالػ هبٗٗٞي ث ٚآٜٗب ٝاگناه ّل ٙثبّل.
 -21افالٍ كه ههبثذٞ ٓ :اهكي ًٞٓ ٚعت اٗؾٖبه ،اؽزٌبه ،اكَبك كه اهزٖبك ،اٙواه ث ٚػٔ٘ٓ ،ّٞزٜي ّلٕ ثٚ
رٔوًي  ٝرلا ٍٝصوٝد كه كٍذ اكواك  ٝگوٜٛٝبي فبًٓ ،بٜٓ ِٛبهد  ٝاثزٌبه كه عبٓؼ ٝ ٚيب ٍِط ٚاهزٖبكي
ثيگبٗ ٚثو ًْٞه ّٞك.

فصل دوم  -قلمرو فعاليتهاي هر يك از بخشهاي دولتي ،تعاوني و خصىصي
هاده  - 2كؼبُيزٜبي اهزٖبكي كه عٜٔٞهي اٍالٓيايوإ ّبَٓ رُٞيل ،فويل  ٝيب كوً ُٝبالٛب  ٝيب فلٓبد ثٚ
ٍ ٚگو ٙٝىيو روَيْ ٓيّٞك:

گو ٙٝيک -رٔبٓي كؼبُيزٜبي اهزٖبكي ث ٚعي ٓٞاهك ٓنًٞه كه گو ٙٝك ٍٚ ٝ ٝايٖ ٓبك.ٙ
گو ٙٝك -ٝكؼبُيزٜبي اهزٖبكي ٓنًٞه كهٕلهإَ چ ٝ َٜچٜبهّ ( )44هبٕٗٞاٍبٍي ث ٚعي ٓٞاهك ٓنکٞه كه گوٙٝ
ٍ ٚايٖ ٓبك.ٙ
گو -ٍٚ ٙٝكؼبُيزٜبٓ ،إٍَبد ّ ٝوکذٛبي ْٓٔ ٍٞايٖ گو ٙٝػجبهر٘ل اى:
ّ )1جکٛٚبي ٓبكه ٓقبثواري  ٝآٞه ٝاگناهي ثَبٓل(كوًبٌٗ)،
ّ )2جکٛٚبي إِي رغييٓ ٝ ٚجبكالد ٓ ٝليويذ رٞىيغ فلٓبد پبي ٚپَزي،
 )3رُٞيلاد ٓؾوٓبٗ ٚيب ٙوٝهي ٗظبٓي ،اٗزظبٓي ٝآ٘يزي ث ٚرْقئ كوٓبٗلٛي کَ ٗيوٛٝبي َِٓؼ،
ّ )4وًذ ِٓي ٗلذ ايوإ ّ ٝوکذٛبي اٍزقواط  ٝرُٞيل ٗلذ فبّ  ٝگبى،
ٓ )5ؼبكٕ ٗلذ  ٝگبى،
 )6ثبٗک ٓوکيي عٜٔٞهي اٍالٓيايوإ ،ثبٗک ِٓي ايوإ ،ثبٗک ٍپ ،ٚثبٗک ٕ٘ؼذ ٓ ٝؼلٕ ،ثبٗيرٍٞؼٚ
ٕ بكهاد ،ثبٗي ًْبٝهىي ،ثبٗي ٌَٖٓ  ٝثبٗي رٍٞؼ ٚرؼب،ٕٝ
 )7ثئٓ ٚوکيي ّ ٝوًذ ثئ ٚايوإ،
ّ )8جکٛٚبي إِي اٗزوبٍ ثوم،
ٍ )9بىٓبٕ ٞٛاپئبيي کْٞهي ٍ ٝبىٓبٕ ث٘بكه  ٝکْزيواٗي عٜٔٞهي اٍالٓيايوإ،
ٍ )11لٛب ّ ٝجٌٛٚبي ثيهگ آثوٍبٗي،
 )11هاكي ٝ ٞرِٞييي،ٕٞ
رْقئ ،اٗطجبم ٛ ٝجو ٚث٘لي كؼبُيزٜب  ٝث٘گبٜٛبي اهزٖبكي ٓٞٙٞع ايٖ ٓبك ٙثب ٛو يي اى ٍ ٚگو ٙٝثٚ
پيْٜ٘بك ٝىاهد آٞهاهزٖبكيٝكاهايي ظوف ِّٓب ٙث ٚرٖٞيت ٛيأد ٝىيوإ ٓيهٍل  ٝكه ٓٞهك ث٘ل ( )3گوٙٝ
ٍٖٞٓ ،ٚثٛ ٚيأد ٝىيوإ ثبيل ث ٚرٖٞيت كوٓبٗلٛي ًَ ٗيوٛٝبي َِٓؼ ثوٍل.
هاده  - 3هِٔو ٝكؼبُيزٜبي اهزٖبكي كُٝذ ثّٚوػ ىيو رؼييٖ ٓيّٞك:
اُق ٓ -بٌُيذٍ ،وٓبيٚگناهي ٓ ٝليويذ ثواي كُٝذ كه إٓ كٍز ٚاى ث٘گبٜٛبي اهزٖبكي ًٞٙٞٓ ٚع كؼبُيذ آٜٗب
ْٓٔ ٍٞگو ٙٝيي ٓبكح ( )2ايٖ هبٗ ٕٞاٍذ ،اػْ اىٛوؽٜبي رِٔي كاهاييٜبي ٍوٓبيٚاي ،رأٍيٌ ٓإٍَٝ ٚ
يب ّوًذ كُٝزيْٓ ،بهًذ ثب ثقِٛبي فٖٕٞي  ٝرؼبٗٝي  ٝثقِ ػٔٓٞيؿيو كُٝزي ،ثٛ ٚوٗؾٝ ٞثٚ
ٛوٓييإ ٓٔ٘ٞع اٍذ.
تبصره  - 1كُٝذ ٌِٓق اٍذ ٍ ٍْٜ ،ْٜاُْوً ،ٚؽن رولّ ٗبّي اى ٍٜبّ ٍْٜ ٝاُْوً ،ٚؽوٞم
ٓبٌُبٗ ،ٚؽن ثٜوٙثوكاهي ٓ ٝليويذ فٞك ها كه ّوًزٜب ،ث٘گبٜٛب ٓ ٝإٍَبد كُٝزي  ٝؿيو كُٝزي ًٞٙٞٓ ٚع
كؼبُيذ آٜٗب عيء گو ٙٝيي ٓبكح( )2ايٖ هبٗ ٕٞاٍذ ،رب پبيبٕ هبٗ ٕٞثوٗبٓ ٚچٜبهّ رٍٞؼ ٚاهزٖبكي ،اعزٔبػي ٝ
كو٘ٛگي عٜٔٞهي اٍالٓيايوإ ث ٚثقِٛبي فٖٕٞي ،رؼبٗٝي  ٝػٔٓٞيؿيوكُٝزي ٝاگناه ٗٔبيل.
تبصره  -2رلآ ّٝبٌُيذْٓ ،بهًذ ٓ ٝليويذ كُٝذ كه ث٘گبٜٛبي ٓوث ٛٞث ٚگو ٙٝيي ٓبك )2(ٙايٖ هبٗ ٝ ٕٞثؼل
اى اٗوٚبء هبٗ ٕٞثوٗبٓ ٚچٜبهّ رٍٞؼ ٚاهزٖبكي ،اعزٔبػي  ٝكو٘ٛگي عٜٔٞهي اٍالٓي ٝيب ّوٝع كؼبُيذ كه
ٓٞاهك ٙوٝهي رٜ٘ب ثب پيْٜ٘بك كُٝذ  ٝرٖٞيت ٓغٌِ ّٞهاي اٍالٓي ٝثواي ٓلد ٓؼيٖ ٓغبى اٍذ.
تبصره  - 3كه ٓ٘بٛن ًٔزو رٍٞؼ ٚيبكز ٝ ٚيب كه ىٓي٘ ٚك٘بٝهيٛبي ٗٞيٖ ٕ٘ ٝبيغ پوفطو ،كُٝذ ٓيرٞاٗل ثواي
كؼبُيزٜبي گو ٙٝيي ٓبك )2(ٙاى ٛوين ٍبىٓبٜٗبي رٍٞؼٚاي ٓبٗ٘ل ٍبىٓبٕ گَزوُ ٍٞٗ ٝبىي ٕ٘بيغ ايوإ رب
ٍوق چ َٜٚٗٝكهٕل ( )%49ثب ثقِٛبي ؿيو كُٝزي ْٓزوًبً ٍوٓبيٚگناهي ً٘ل .كهايٖ ٓٞاهك كُٝذ ٌِٓق
اٍذ ٍٜبّ كُٝزي ها كه ث٘گب ٙعليل ؽلاًضو ظوف ٍٍ ٚبٍ پٌ اى ثٜوٙثوكاهي ث ٚثقِ ؿيو كُٝزي ٝاگناه
ً٘ل.
ة  -كُٝذ ٌِٓق اٍذ ْٛزبككهٕل( )%81اى اهىُ ٓغٔٞع ٍٜبّ ث٘گبٜٛبي كُٝزي كه ٛو كؼبُيذ ٍْٓٔٞ
گو ٙٝكٓ ٝبك )2( ٙايٖ هبٗ ٕٞث ٚاٍزض٘بء ها ٝ ٙهاٙآ ٖٛها ث ٚثقِٛبي فٖٕٞي ،رؼبٗٝي  ٝػٔٓٞيؿيوكُٝزي
ٝاگناه ٗٔبيل.
تبصره  -1كُٝذ ٓغبى اٍذ ث٘ٓ ٚظٞه ؽلع ٍ ْٜثٜي٘ ٚثقِ كُٝزي كه كؼبُيزٜبي گو ٙٝكٓ ٝبك )2( ٙايٖ
هبٗ ٕٞثب رٞع ٚث ٚؽلع ؽبًٔيذ كُٝذ ،اٍزوالٍ ًْٞه ،ػلاُذ اعزٔبػي  ٝهّل  ٝرٍٞؼ ٚاهزٖبكي ثٚ
ٓيياٗي ٍوٓبيٚگناهي ٗٔبيل ً ٍْٜ ٚكُٝذ اى ثيَذ كهٕل ( )%21اهىُ ايٖ كؼبُيزٜب كه ثبىاه ثيْزو ٗجبّل.
تبصره  2ـ ثقْٜبي ؿيوكُٝزي ٓغبى ث ٚكؼبُيذ كه ىٓي٘ ٚها ٝ ٙهاٙآَٛ ٖٛز٘ل ٍْٜ .ثٜي٘ ٚثقْٜبي كُٝزي

 ٝؿيوكُٝزي كه كؼبُيزٜبي ها ٝ ٙها ٙآٓ ٖٛطبثن آئيٖٗبٓٚاي فٞاٛل ثٞك ً ٚث ٚپيْٜ٘بك ْٓزوى ٝىاهد
هاٝٙروا ثوي ٝ ٝىاهد آٞهاهزٖبكي  ٝكاهايي ث ٚرٖٞيت ّٞهاي ػبُي اعواء ٍيبٍزٜبي ًِي إَ چٝ َٜ
چٜبهّ( )44هبٗ ٕٞاٍبٍي فٞاٛل هٍيل.
تبصره  3ـ كُٝذ ٌِٓق اٍذ كهؽل ٓوبثِ ٚثب ثؾوإ َٗجذ ث ٚرأٓيٖ ًبالٛبي اٍبٍي ٓبٗ٘ل گ٘لّ ٍٞ ٝفذ
ثواي ٓلد ٓؼيٖ ،رٜٔيلاد الىّ ها ثي٘ليْل.
ط ٍ -وٓبي ٚگناهيٓ ،بٌُيذ ٓ ٝليويذ كه كؼبُيزٜب  ٝث٘گبٜٛبي ْٓٔ ٍٞگوٓ ٍٚ ٙٝبكح( )2ايٖ هبٗ٘ٓ ٕٞؾٖواً
كه افزيبه كُٝذ اٍذ.
تبصره  -1فويل فلٓبد ٓبُي ،ك٘يٜ٘ٓ ،لٍي ٓ ٝليويزي اى ث٘گبٜٛبي ثقِٛبي ؿيوكُٝزي كهكؼبُيزٜبي
گوٓ ٍٚ ٙٝبك )2(ٙايٖ هبٗ ٕٞثّ ٚو ٛؽلع ٓبٌُيذ ٕلكهٕل( )%111كُٝذ ٛجن آئيٖٗبٓ ٚاي ً ٚظوف ٓلد
ِّٓب ٙث ٚپيْٜ٘بك ٝىاهد آٞهاهزٖبكي  ٝكاهايي ثب ٔٛب٘ٛگي كٍزگبٜٛبي ميهث ٜث ٚرٖٞيت ٛيأد ٝىيوإ
ٓيهٍلٓ ،غبى اٍذ.
آئيٖٗبٓٓ ٚوث ٛٞثً ٚبالٛب  ٝفلٓبد ٗظبٓي ،اٗزظبٓي ٝآ٘يزي ٗيوٛٝبي َِٓؼ  ٝآ٘يزي ؽلاًضو ظوف ٓلد
ٍٓ ٚب ٙرٝ ٍٜ ٞىاهد ككبع  ٝپْزيجبٗي ٗيوٛٝبي َِٓؼ رٜي ٝ ٚعٜذ رٖٞيت ث ٚكوٓبٗلٛي ًَ ٗيوٛٝبي
َِٓؼ روليْ فٞاٛل ّل.
تبصره  2ـ كؼبُيزٜبي ؽٞىٛٙبي ٍالٓذ ،آٓٞىُ  ٝرؾويوبد  ٝكو٘ٛگ ْٓٔ ٍٞايٖ هبٗٗ ٕٞيَذ ٛ ٝوگٚٗٞ
رٍٞؼ ٚر ٍٜٞثقْٜبي كُٝزي  ٝؿيوكُٝزي ٔٛ ٝچ٘يٖ ٛوگٝ ٚٗٞاگناهي ث ٚثقِ ؿيوكُٝزي كه ايٖ ؽٞىٛٙب
ٓطبثن اليؾٚاي فٞاٛل ثٞك ً ٚظوف ٓلد ييٍبٍ اى اثالؽ ايٖ هبٗ ٕٞث ٚرٖٞيت ٓغٌِ ّٞهاي اٍالٓي
ٓيهٍل.
هاده  – 4هِٔو ٝكؼبُيزٜبي اهزٖبكي ثقِ ؿيوكُٝزي ثّ ٚوػ ىيو رؼييٖ ٓيّٞك :
اُق – ٍوٓبيٚگناهيٓ ،بٌُيذ ٓ ٝليويذ كه كؼبُيزٜبي گو ٙٝيک ٓبكح ( )2ايٖ هبٗ٘ٓ ٕٞؾٖواً كه افزيبه ثقِ
ؿيوكُٝزي اٍذ.
رجٖوٝ - ٙهٝك كُٝذ كه ايٖ كؼبُيزٜب ثب هػبيذ رجٖوٛٙبي( )3(ٝ )2ث٘ل(اُق) ٓبك )3( ٙايٖ هبٗٓ ٕٞغبى اٍذ.
ةٍ -وٓبيٚگناهيٓ ،بٌُيذ ٓ ٝليويذ كه كؼبُيزٜبي گو ٙٝكٓ ٝبك )2( ٙايٖ هبٗ ٕٞثواي ثقِٛبي فٖٕٞي،
رؼبٗٝي ٓ ٝإٍَبد ػٔٓٞيؿيوكُٝزي ٓغبى اٍذ.
ط -كؼبُيذ ثقْٜبي فٖٕٞي  ٝرؼبٗٝي  ٝػٔٓٞيؿيوكُٝزي كه ٓٞاهك ْٓٔ ٍٞگوٓ ٍٚ ٙٝبك )2( ٙايٖ هبٕٗٞ
ثب هػبيذ رجٖو )1(ٙث٘ل «ط» ٓبك ) 3( ٙايٖ هبٗٓ ٕٞغبى اٍذ.
هاده  - 5ثبٌٜٗبي ؿيو كُٝزي ٓ ٝإٍَبد ٓبُي  ٝاػزجبهي ٍ ٝبيو ث٘گبٜٛبي ٝاٍط ٚپُٞي ً ٚهجَ  ٝثؼل اى
رٖٞيت ايٖ هبٗ ٕٞرأٍيٌ ّل ٙيب ٓيّٗٞل  ٝثبٌٜٗبي كُٝزي ًٍٜ ٚبّ آٜٗب ٝاگناه ٓيّٞك ٕوكبً كه هبُت
ّوًزٜبيٍٜبٓيػبّ  ٝرؼبٗٝيٍٜبٓيػبّ ٓغبى ث ٚكؼبُيذ َٛز٘لٍ .وق ٓغبى رِٔي ٍٜبّ ثٞٛٚه
َٓزويْ يب ؿيوَٓزويْ ثواي ٛو ّوًذٍٜبٓيػبّ يب رؼبٗٝي ٍٜبٓيػبّ يب ٛو ٓإٍَٜٗ ٝ ٚبك
ػٔٓٞيؿيو كُٝزي كٙكهٕل( ٝ )%11ثواي اّقبٓ ؽويوي ٍ ٝبيو اّقبٓ ؽوٞهي پ٘ظ كهٕل ( )%5رؼييٖ
ٓيّٞكٓ .ؼبٓالد ثيِ اى ٍوقٛبي ٓغبى كه ايٖ ٓبك ٙرٛ ٍٜٞو يي اى اّقبٓ ٓنًٞه ثبِٓ ٝ َٛـياألصو
اٍذ .اكيايِ ٍوق ٍٓ ْٜغبى اى ٛوين اهس ٗيي ْٓٔ ٍٞايٖ ؽٌْ اٍذ ٝ ٝهاس ٝيب اُٝيبء هبٗٗٞي آٜٗب ِٓيّ
ث ٚكوٓ ُٝبىاك ثو ٍوق ،ظوف ٓلد كٓ ٝب ٙپٌ اى ٕلٝه گٞاٛي ؽٖو ٝهاصذ فٞا٘ٛل ثٞك .اكيايِ هٜوي
ٍوق ٓغبى ٍٜبّ ثٛ ٚو ٛوين كيگو ثبيل ظوف ٓلد ٍٓٚب ٙثٍ ٚوقٛبي ٓغبى ايٖ ٓبكً ٙب ِٛيبثل.
تبصره  -1اّقبٓ ؽويوي ٍٜبٓلاه ث٘گبٜٛبي ٓٞٙٞع ايٖ ٓبك ٝ ٙاػٚبء فبٗٞاك ٙآٜٗب ّبَٓ َٔٛو،
كوىٗلإ َٔٛ ٝوإ آٗبٕ ،ثواكه ،فٞاٛو ،پله ٓ ٝبكه ٓ٘ؾٖواًرب ٍولي ٓغبى َٛز٘ل ٍٜبّ كاّز ٚثبّ٘ل ًٚ
ٗزٞاٗ٘ل ْٓزوًبً ثيِ اى يي ػٛ ٞٚيأد ٓليو ٙها كه ايٖ ث٘گب ٙرؼييٖ ً٘٘ل.
تبصره  2ـ كُٝذ ٌِٓق اٍذ ثب پيْٜ٘بك ثبٗي ٓوًيي ً ٚث ٚرأييل ّٞهاي پ ٝ ٍٞاػزجبه ٓيهٍل ،اهلآبد
هبٗٗٞي الىّ ها ظوف ِٜٓذ ٍٓ ٚب ٙكه فٖٗ ٓٞؾ ٙٞرأٍيٌ  ٝاكاه ٙث٘گبٜٛبي ٓٞٙٞع ايٖ ٓبك ٙث ٚاٗغبّ
هٍبٗل.
تبصره  -3ث٘گبٜٛبي ؿيو كُٝزي ٓٞعٞك ٓٞٙٞع ايٖ هبٗٞٓ ٕٞظل٘ل ظوف ييٍبٍ اى ربهيـ رٖٞيت ايٖ هبٕٗٞ
فٞك ها ثب ّواي ٜايٖ ٓبك ٙرطجين ك٘ٛل.

تبصره  4ـ رؼبٗٝيٛبي اػزجبهي هوٗاُؾَٕ٘٘ ٝٚلٝمٛبي هوٗاُؾَ٘ٚاي ً٘ٓ ٚؾٖواً ث ٚآو هوٗاُؾَ٘ٚ
ٓيپوكاىٗل ،اى ّٔ ٍٞايٖ ٓبكَٓ ٙزض٘ي ثٞك ٝ ٙربثغ ٓووهاد فٞك ٓيثبّ٘ل.
هاده ٓ - 6إٍَبد ػٔٓٞيؿيوكُٝزي ٓٞٙٞع ٓبك )5( ٙهبٗٓ ٕٞؾبٍجبد ػٔٓٞيٖٓٞة  ٝ 1366إالؽبد
ثؼلي إٓ ّ ٝوًزٜبي ربثؼٝ ٝ ٚاثَز ٚآٜٗب ؽن ٓبٌُيذ َٓزويْ  ٝؿيوَٓزويْ ٓغٔٞػبً ؽلاًضو رب چ َٜكهٕل
( ٍْٜ )%41ثبىاه ٛو ًبال  ٝيب فلٓذ ها كاهٗل.
تبصره -1رأكي ٚثلٛي ٛبي كُٝذ ث ٚايٖ ٓإٍَبدٜٗ ،بكٛب ّ ٝوًزٜب اى ٛوين ٝاگناهي ٍٜبّ ٓٞٙٞع ايٖ
هبٗ ٕٞرٜ٘ب ثب هػبيذ ٍوقٛبي ٓووه كه ايٖ هبٗٓ ٕٞغبى اٍذ.
تبصرهٝ - 2ىاهد آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي ٓٞظق اٍذ ثو ؽَٖ اعواء ايٖ ٓبك ٝ ٙرجٖو ٙإٓ ٗظبهد ک٘ل  ٝكه
ٕٞهد ْٓبٛلٞٓ ٙاهك ٓـبيو ،إٓ ها ثّٞ ٚهاي ػبُي اعواء ٍيبٍزٜبي ًِي إَ چ ٝ َٜچٜبهّ( )44عٜذ
ارقبم رٖٔيْ اػالّ ٗٔبيل.
هاده  - 7ث٘ٓ ٚظٞه رَٜيَ  ٝرَويغ كه آو ٍوٓبيٚگناهي ٕ ٝلٝه ٓغٞى كؼبُيزٜبي اهزٖبكي ثواي ثقِٛبي
ؿيوكُٝزي كه هِٔوٛٝبي ٓغبى ،كٍزگبٜٛبي كُٝزي ٓٞٙٞع ٓبك )86(ٙايٖ هبّٗٞ ،ٕٞهاٛبي اٍالٓيّٜو،
ّٜوكاهيٜب ٓ ٝغبٓغ  ٝارؾبكيٛ ٚبي ٕ٘لي ٓٞظل٘ل روريجي ارقبم ٗٔبي٘ل رب ًِيٓ ٚووهاد ٗبظو ثو ٕلٝه پوٝاٗٛٚب
ٓ ٝغٞىٛبي ٍوٓبيٚگناهي ًَ ٝت ًٝبه ثب هٝيٌوك ؽنف ٓغٞىٛبي ؿيوٙوٝهي ،رَٜيَ ّواي ٜكهيبكذ ٓغٞىٛب
ّ ٝلبف ٍبىي كؼبُيزٜبي اهزٖبكي ؽلاًضو ظوف ِّ ٓب ٙپٌ اى رٖٞيت ايٖ هبٗ ٕٞث ٚگٚٗٞاي إالػ ،رٜيٚ
 ٝرلٝيٖ ّٞك ً ٚپبٍـ ٓزوبٙي ؽلاًضو ظوف ك ٙهٝى اى ربهيـ صجذ كهفٞاٍذ رٓ ٍٜٞوعغ ميهث ٜکزجبً كاكٙ
ّٞك.كه ٕٞهد ٓضجذ ثٞكٕ پبٍـٓ ،وعغ ميهثٞٓ ٜظق اٍذ كٜوٍذ ٓلاهک ٓٞهك ٗيبى  ٝػ٘لاُِيٕٞ ّٝهد
ٛيي٘ٛ ٚبي هبٗٗٞي ها کزجبً ثٓ ٚزوبٙي اػالّ  ٝپٌ اى كهيبكذ ٓلاهک کبَٓ  ٝاٍ٘بك ٝاهيي ٝعٞٓ ٙٞهك ٗيبى ثٚ
ؽَبثٜبي اػالّ ّل ،ٙؽلاکضو ظوف يکٓبَٗ ٙجذ ث ٚاٗغبّ کبهٕ ،لٝه پوٝاٗٓ ،ٚغٞى يب ػول هواهكاك ثب
ٓزوبٙي ،اهلاّ ٗٔبيل .چ٘بٗچٛ ٚويک اى ٓواعغ َٓإٕ ٍٝلٝه پوٝاٗ ٚيب ٓغٞى ٛي يکٓب ٙكٞماُنکو هبكه ثٚ
اٗغبّ رؼٜل فٞك ٗجبّل ،ثب ٓٞاكوذ ٍزبك ٍوٓبيٚگناهي اٍزبٕ ثواي ييثبه  ٝؽلاکضو يکٓب ٙكيگو كوٕذ
فٞاٛل يبكذ.
تبصره  -1كه ٕٞهد ٓ٘لي ثٞكٕ پبٍـٓ ،وعغ ميهثٞٓ ٜظق اٍذ ػِذ ها ثٕٞ ٚهد َٓز٘ل ٌٓ ٝزٞة ثٚ
ٓزوبٙي اػالّ ٗٔبيل.
تبصره  -2كه ٕٞهد ٓضجذ ثٞكٕ پبٍـ ،چ٘بٗچٓ ٚوعغ ميهث ٜكه پبيبٕ ٓلد اػالّ ّل ٙث ٚرؼٜل فٞك ػَٔ
ٗ٘ٔبيل  ٝيب كه ٕٞهد ٓ٘لي ثٞكٕ پبٍـ ،چ٘بٗچٓ ٚزوبٙي اى پبٍـ كهيبكزي هبٗغ ْٗٞك اػزواٗ ٓزوبٙي كه
ٍزبك ٍوٓبيٚگناهي اٍزبٕ هبثَ ٛوػ اٍذ.
ٍزبك ٍوٓبيٚگناهي اٍزبٕ ث ٚهيبٍذ اٍزبٗلاه يب ٓؼب ٕٝثوٗبٓٚهييي ٝي  ٝهؤٍبي ٍبىٓبٜٗبي ٕ٘بيغ ٝ
ٓؼبكٕ ،عٜبك ًْبٝهىيً ،بهٝآٞه اعزٔبػي ،ثبىهگبٗي ،آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي  ٝاكاهاد ًَ رؼب ٝ ٕٝؽلبظذ
ٓؾيٜىيَذ ٛو اٍزبٕ رْکيَ ٓيّٞك .ايٖ ٍزبك ٌِٓق اٍذ ظوف ٓلد پبٗيك ٙهٝى اى ربهيـ كهيبكذ
اػزواٗ ،ثٞٙٞٓ ٚع كه چٜبهچٞة ٓووهاد كٍزگبٜٛبي ميهث ٜهٍيلگي  ٝكه ٕٞهد ٝاهك كاَٗزٖ اػزواٗ،
هئيٌ ٍزبك كٍزٞه رغليل هٍيلگي ث ٚروبٙبي ٓزوبٙي ها ٕبكه ٓيک٘ل  ٝكوك يب اكواك ٓزقِق ها ثٛ ٚيأد
رقِلبد اكاهي ميهثٓ ٜؼوكي ٓيٗٔبيل .چ٘بٗچٛ ٚيأد ،رقِق ايٖگ ٚٗٞاكواك ها رأييل ٗٔبيل ثٓ ٚغبىارٜبي ٓووه
كه ث٘لٛبي«ك» ث ٚثؼل ٓبك )9(ٙهبٗ ٕٞهٍيلگي ث ٚرقِلبد اكاهي (ٖٓٞة ٓ )1372/9/7ؾٌ ّٞفٞا٘ٛل ّل.
عَِبد ٍزبك ث ب ؽٞٚه ك ٍّٞ ٝاػٚبء هٍٔيذ كاهك  ٝرٖٔئبد إٓ ثب هأي اکضويذ ٓطِن ؽبٙويٖ ٓؼزجو
اٍذ.
كه ٓٞاهكي ًٛ ٚوػ ٓزوبٙي ثٞٓ ٚاكوذ كٍزگبٜٛبي كوااٍزبٗي ٗيبى كاّز ٚثبّل ث ٚاػزواٗ ٝي كه ٛيأري
ٓزٌَْ اى ٓؼبٗٝيٖ كٍزگبٜٛبي ميهث ٜكٞماُنکو ث ٚهيبٍذ ٝىيو آٞه اهزٖبكي ٝكاهايي يب ٓؼبٝ ٕٝي ثٚ
روريت ٓووه كه ايٖ رجٖو ٙهٍيلگي فٞاٛل ّل.
تبصره ٝ -3ىاهد آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي ٓٞظق اٍذ ظوف ِّ ٓب ٙاى رٖٞيت ايٖ هبٗ ٕٞثب ٌٔٛبهي ًِيٚ
ٓواعغ ٕلٝه ٓغٞى يب پوٝاًٗ ٚبهي يب ثٜوٙثوكاهي يب ٗظبيو إٓ ًزبة هأ٘ٛبي ٍوٓبيٚگناهي كه ًِي ٚكؼبُيزٜبي
اهزٖبكي ها ٓ٘زْو ٛ ٝو ِّ ٓب ٙيي ثبه ثب هٝيٌوك رَٜيَ ٓووهاد  ٝؽنف ٓغٞىٛبي ؿيو ٙوٝهي ،إٓ ها ٓٞهك
رغليل ٗظو هواه كٛل .ايٖ کزبة هأ٘ٛب رٜ٘ب َٓز٘ل رؼييٖ رکبُيق ٓزوبٙيبٕ ٍوٓبيٚگناهي اٍذٛ .يچ ٜٗبك ٝ
ٓوعؼي ؽن ٗلاهك ثواي اػطبء ٓغٞى يب پوٝاٗٓ ،ٚلاهى يب ّوايطي ثيْزو اى ٓٞاهك ٖٓوػ كه إٓ ها ٓطبُجً٘ ٚل.
تبصره  -4هئيٌ عٜٔٞه ٓٞظق اٍذ ٛيأري ها ٓأٓٞه ٗظبهد ثو ٓووهادىكايي  ٝرَٜيَ ّوايٕ ٜلٝه ٓغٞىٛب

 ٝپوٝاٗ ٚكؼبُيزٜبي اهزٖبكي ٗٔبيل .ايٖ ٛيأد ٌِٓق اٍذ ثواي ٓٞاهكي ً ٚرؾون ايٖ اٛلاف ٓؾزبط ث ٚرـييو
هٞاٗيٖ اٍذُٞ ،ايؼ ٓٞهك ٗظو ها رٜي ٝ ٚروليْ ٛيأد ٝىيوإ ٗٔبيل.
تبصره ًِ -5يٓ ٚواعؼي ً ٚثٛ ٚو ٗؾٓ ٞغٞى يب پوٝاٗ ٚكؼبُيذ اهزٖبكي ٕبكه ٓيً٘٘لٞٓ ،ظل٘ل ٛو ِّ ٓبٙ
يي ثبه اٛالػبد ٓوث ٛٞثٓ ٚغٞىٛبي ٕبكهٝ ٝ ٙاؽلٛبي كؼبٍ كه ٛو ًَت ً ٝبه ها ًٝ ٚهٝك ث ٚآٜٗب ثٓ ٚغٞى يب
پوٝاٗٗ ٚيبى كاهك كه افزيبه ٓزوبٙيبٕ هواه كاك ٝ ٙثواي اٛالع ػٔ٘ٓ ّٞزْو ٗٔبي٘ل.
آئيٖٗبٓ ٚاعوائي ايٖ ٓبك ٙث ٚپيْٜ٘بك ٝىاهد آٞهاهزٖبكيٝكاهايي ظوف ٓلد ٍٓٚب ٙث ٚرٖٞيت ٛيأد ٝىيوإ
فٞاٛل هٍيل.
هادهٛ - 8و آزيبىي ً ٚثواي ث٘گبٜٛبي كُٝزي ثب كؼبُيذ اهزٖبكي گو ٙٝيي  ٝكٓ ٝبك )2( ٙايٖ هبٕٗٞ
ٓووه ّٞك ،ػي٘بً  ٝثب اُٞٝيذ ثواي ث٘گب ٙيب كؼبُيذ اهزٖبكي ْٓبث ٚكه ثقِ فٖٕٞي ،رؼبٗٝي ٝ
ػٔٓٞيؿيوكُٝزي ثبيل كهٗظو گوكزّٞ ٚك.
تبصره  -كُٝذ ٌِٓق اٍذ ظوف ٍٓ ٚب ٙپٌ اى رٖٞيت ايٖ هبًِٗ ٕٞي ٚآزيبىاد ٓٞعٞك ٓٞٙٞع ايٖ ٓبك ٙها
ُـً٘ ٞل يب رؼٔيْ كٛل.

فصل سٌم  -سياستياي تٌسعو بخش تعاًى

اُقٍ٘ -ل رٍٞؼ ٚثقِ رؼب ٕٝرٝ ٍٜٞىاهد رؼب ٕٝثب ٌٔٛبهي ٝىاهد عٜبكکْبٝهىيٍ ،بىٓبٕ ٓليويذٝ
ثوٗبٓٚهييي ًْٞهٝ ،ىاهد آٞهاهزٖبكي ٝكاهاييٝ ،ىاهد ثبىهگبٗي ،ثبٗي ٓوًيي عٜٔٞهي اٍالٓيايوإ ٝ
اٛبم رؼبٓ ٕٝوًيي عٜٔٞهي اٍالٓيايوإ ً ٚكه إٓ ٓغٔٞػ ٚهاٌٛبهٛبي ٗيَ ث ٍْٜ ٚثيَذٝپ٘ظكهٕل
(َٓ ٝ )% 25إُٝيذ ٛو يي اى كٍزگبٜٛب رؼييٖ ّل ٙثبّل ،رٜي ٝ ٚثواي رٖٞيت ثٛ ٚيأد ٝىيوإ روليْ
ٓيّٞك .ايٖ ٍ٘ل ثبيل ٓج٘بي رلٝيٖ ثٞكعٛٚبي ٍبالٗ ٚهواه گيوك.
ة -كه ًِيٞٓ ٚاهكي ً ٚكُٝذ ثواي ؽٔبيذ اى ثقِ ؿيوكُٝزي ْٓٞهٜبيي ها – ثٚعي ٓبُيبرٜب  -اهائٓ ٚيً٘ل،
ايٖ ؽٔبيذ ثواي رؼبٗٝيٜب ثيَذكهٕل ( )%21ثيِ اى ثقِ ؿيورؼبٗٝي فٞاٛلثٞك.
ط – ػال ٙٝثو ؽٔبيذ ٓٞٙٞع ث٘ل«ة» ايٖ ٓبك ،ٙؽٔبيذٛبي ىيو كه ّوًزٜبي رؼبٗٝي اٗغبّ فٞاٛل گوكذ:
ًٔ -1ي ثالػ ٝ ٗٞپوكافذ رَٜيالد هوٗاُؾَ٘ ٚثواي رأٓيٖ رٔبّ يب ثقْي اى آٝهكّ ٙوًزٜبي رؼبٗٝي ًٚ
اػٚبء إٓ كهىٓبٕ كهيبكذ ايٖ ؽٔبيذ عيء ٍ ٚكٛي ا ٍٝكهآٓلي عبٓؼ ٚثبّ٘ل.
 -2رقليق ؽنثئً ٍْٜ ٚبهكوٓب ثواي اػٚبء ّبؿَ كه ٛو رؼبٗٝي ثٓٚييإ ثيَذكهٕل (.)%21
 -3اهائْٓ ٚبٝهًٔ ،ٙي ث ٚاهروبء ثٜوٝٙهي ،آٓٞىُ ًبهآكوي٘يٜٓ ،بهدً ،بهآٓٞىي ،ثٕٞٚهد هايگبٕ.
 -4پوكافذ يبهاٍٗٞ ٚك رَٜيالد ثبٌٗي ٍ ٝبيو ٛيي٘ٛٚبي ٍوٓبيٚگناهي اُٝي ٚثواي هاٙاٗلاىي ّوًذ
رؼبٗٝي.
ًٔ -5ي ث ٚاٗغبّ ٓطبُؼبد ،رٜيٛ ٚوػ ،ها ٙاٗلاىي ثبٗي اٛالػبري ،رِٔي  ٝآٓبكٍٙبىي اهاٙي.
ك ًٔ -ي ث ٚرٌْيَ ّوًزٜبي رؼبٗٝي ٍٜبٓيػبّ  ٝرؼبٗٝي ٛبي كواگيوِٓي ثواي كووىكايي  ٝايغبك ٝ
گَزوُ ارؾبكي ٚرؼبٗٝي رقٖٖي.
ٛـ  -ؽٔبيذ ٓبُي ثواي رٞاٗٔ٘لٍبىي اٛبهٜبي رؼب.ٕٝ
 - ٝرأٍيٌ ثبٗي رٍٞؼ ٚرؼب ٕٝثب ٍوٓبي ٚاُٝيٓ ٚؼبكٍ پ٘ظ ٛياه ٓيِيبهك لاير اى ٓؾَ ؽَبة مفيوٙاهىي رٍٜٞ
كُٝذ ثواي رأٓيٖ ٓ٘بثغ ٍوٓبيٚاي ثقِ رؼب.ٕٝ
اٍبٍ٘بٓ ٚايٖ ثبٗي ؽلاًضو ظوف ٓلد ٍٓ ٚب ٙپٌ اى رٖٞيت ايٖ هبٗ ٕٞثب هػبيذ هٞاٗيٖ ٓ ٝووهاد ثبٌٗي ثب
پيْٜ٘بك ْٓزوى ٝىاهد رؼبٝ ٝ ٕٝىاهد آٞهاهزٖبكي ٝكاهايي ث ٚرٖٞيت ٛيأد ٝىيوإ ٓيهٍلٝ .ىيو رؼبٕٝ
هئيٌ ٓغٔغ ػٔٓٞيثبٗي ٓنًٞه فٞاٛل ثٞك.

تبصره ٕ٘ -1لٝم رؼب ٕٝپٌ اى رأٍيٌ ثبٗي رٍٞؼ ٚرؼب ٕٝثب إالػ اٍبٍ٘بٓ ٚثٕ٘ ٚلٝم ٔٙبٗذ
ٍوٓبيٚگناهي رؼب ٕٝثل ٕٝكاّزٖ ؽن ايغبك ّؼج ،ٚرجليَ ٓيّٞك.
ّؼت ٕ٘لٝم ثب ًِي ٚآٌبٗبد ،كاهايي ٗ ٝيوٝي اَٗبٗي إٓ ث ٚثبٗي رٍٞؼ ٚرؼبٝ ٕٝاگناه ٓيّٞك.
رَٞيٚؽَبة كي ٓبثيٖ ٕ٘لٝم  ٝثبٗي رً ٍٜٞبهگوٛٝي ٓزٌَْ اى ٝىيو رؼبٝ ،ٕٝىيوآٞهاهزٖبكي  ٝكاهايي،
هئيٌ ٍبىٓبٕ ٓليويذ  ٝثوٗبٓٚهييي ًْٞه ظوف ؽلاًضو ٍٓٚب ٙپٌ اى ٝاگناهي ّؼت اٗغبّ ٓيگوكك.
تبصره  ٍْٜ -2كُٝذ اى ٍٞك هبثَ روَيْ ثبٗي رٍٞؼ ٚرؼب ٕٝثواي رأٓيٖ ثقْي اى ًٔيٛبي كُٝذ ثٚ
ثقِ رؼبٕ ٕٝوف ٓيّٞك.
تبصره  -3ؽٔبيزٜبي ٓنًٞه كه ايٖ ٓبكٓ ٙبٗغ اى افزٖبٓ ٍبيو ؽٔبيزٜبي ٓوث ٛٞث ٚاهْبه فبٓ ٓضَ
هٍٝزبييبٕ ،اكواك رؾذ پٜٗ ِّٞبكٛبي ؽٔبيزي ،ايضبهگوإ ٗ ٝظبيو إٓ ٗقٞاٛل ثٞك.
ى٘ٓ -بثغ الىّ ثواي اعواء ايٖ ٓبك ٙكه ثٞكعٍ ٚبالٗ ٚكه هكيق َٓزوِي رؾذ ػ٘ٞإ «ٌَّگيوي  ٝرٞاٗٔ٘ل
ٍبىي رؼبٗٝيٛب» ٓ٘ظٞه فٞاٛل ّل.
ػٝ -ىاهد رؼبٞٓ ٕٝظق اٍذ كه عٜذ ؽنف ٓلافِ ٚكُٝذ كه آٞه اعوائي ٓ ٝليويزي رؼبٗٝيٜب  ٝثٜجٞك
ٍيبٍزٜبي رٍٞؼ ٚثقِ ،ثب ٌٔٛبهي اٛبم رؼبٓ ٕٝوًيي عٜٔٞهي اٍالٓيايوإ ظوف ِّٓب ٙپٌ اى
رٖٞيت ايٖ هبَٗٗ ،ٕٞجذ ث ٚثبىٗگوي كه هٞاٗيٖ ٓ ٝووهاد ؽبًْ ثو ثقِ رؼبٗٝي اهلاّ ُٞ ٝايؼ ٓٞهك ٗيبى ها ثٚ
ٛيأد ٝىيوإ پيْٜ٘بك ٗٔبيل.
هاده ًِ - 11يّ ٚوًزٜب  ٝارؾبكيٛٚبي رؼبٗٝي ٓغبىٗل كه ثل ٝرأٍيٌ يب ٘ٛگبّ اكيايِ ٍوٓبي ٚرب ٍوق
چ َٜٚٗٝكهٕل (ٍٜ )%49بّ فٞك ها ثب آٌبٕ اػٔبٍ هأي ؽلاًضو رب ٍيٝپ٘ظ ( ًَ )%35آهاء  ٝرٖلي
ًوٍيٜبي ٛيأد ٓليو ٙثٔٛ ٚيٖ َٗجذ ثّ ٚو ٛػلّ ٗو٘ ؽبًٔيذ اػٚبء  ٝهػبيذ ٍوق ٓؼيٖ ثواي ٍْٜ
 ٝهأي ٛو ٍٜبٓلاه ؿيوػ ًٚ ٞٚكه اٍبٍ٘بٓٓ ٚؼيٖ فٞاٛل ّل ث ٚاّقبٓ ؽويوي يب ؽوٞهي ؿيوػٞٚ
ٝاگناه ٗٔبي٘ل .كو ُٝث ٚاّقبٓ ؿيوايواٗي ثبيل ثب هػبيذ ٓووهاد ؽبًْ ثو ٍوٓبيٚگناهي فبهعي ثبّل.
ٔٛچ٘يٖ ّوًزٜبي رؼبٗٝي ٓغبىٗل َٗجذ ث ٚرٌْيَ ارؾبكيٛ ٚبي رؼبٗٝي رقٖٖي كه چٜبهچٞة ٓٞاك (ٝ )61
( )62هبّٗ ٕٞوًزٜبي رؼبٗٝي ٖٓٞة ٍبٍ  ٝ 1351ثل ٕٝهػبيذ رجٖوٓ »2« ٙبك )43( ٙهبٗ ٕٞثقِ رؼبٗٝي
اهزٖبك عٜٔٞهي اٍالٓيايوإ ٖٓٞة 1371اهلاّ ٗٔبي٘ل.
كه ٓغٔغ ػٔٓٞي اٗٞاع ارؾبكيٛ ٚبي رؼبٗٝي ٓييإ هأي اػٚبء ٓز٘بٍت ثب رؼلاك اػٚبء ٓ ٝييإ ٍٜبّ يب ؽغْ
ٓؼبٓالد آٜٗب ثب ارؾبكي ٚيب رِليوي اى آٜٗب ٝكن اٍبٍ٘بٓ ٚرؼييٖ ٓيگوكك.
ٓؼبٓالد ٓليوإ ّوًزٜبي رؼبٗٝي  ٝارؾبكيٛٚبي رؼبٗٝي ْٓٔٓ ٍٞبك )129( ٙهبٗ ٕٞرغبهد فٞاٛل ثٞك.
هاده ٓ -11زٖ ىيو ث ٚػ٘ٞإ رجٖو »6« ٙثٓ ٚبك )115( ٙهبٗٓ ٕٞبُيبرٜبي َٓزويْ ٖٓٞة  ٝ 1366إالؽبد
ثؼلي إٓ اُؾبم ٓيگوكك:
تبصره  -6كهآٓل ْٓٔٓ ٍٞبُيبد اثواىي ّوًزٜب  ٝارؾبكيٛٚبي رؼبٗٝي ٓزؼبهف ّ ٝوًزٜبي رؼبٗٝي
ٍٜبٓيػبّ ْٓٔ ٍٞثيَذ ٝپ٘ظ كهٕل()%25رقليق اى ٗوؿ ٓٞٙٞع ايٖ ٓبكٓ ٙيثبّل.
هاده ٝ -12ىاهد رؼبٞٓ ٕٝظق اٍذ رٜٔيلاد الىّ ها ث٘ٓ ٚظٞه رٌْيَ  ٝرٍٞؼ ٚرؼبٗٝيٛبي ٍٜبٓيػبّ ثب
هػبيذ ّواي ٜىيو ٓؼٔ ٍٞكاّز ٝ ٚثو ؽَٖ اعواء إٓ ٗظبهد ٗٔبيل:
 -1ؽلاًضو ٍٛ ْٜو ّقٔ ؽويويَٓ ،زويْ  ٝؿيوَٓزويْ كه ىٓبٕ رأٍيٌ  ٍٞٛ ٝكؼبُيذ ٗجبيل اى ٗيْ
كهٕل ٍوٓبيّ ٚوًذ رغبٝى ً٘ل.
 -2اّقبٓ ؽوٞهي ٍٜبٓلاه ّوًذ رؼبٗٝي ٍٜبٓيػبّٛ ،وگب ٙفٞك ّوًذ رؼبٗٝيكواگيوِٓي يب رؼبٗٝي
ٍٜبٓيػبّ ثبّ٘ل ؽلاًضو ؽن ٓبٌُيذ كٙكهٕل (ٍٜ )%11بّ ها كاهٗلٍ .بيو اّقبٓ ؽوٞهي ٓز٘بٍت ثب
رؼلاك ٍٜبٓلاهإ َٓزويْ  ٝؿيوَٓزويْ فٞك ؽلاًضو ؽن ٓبٌُيذ پ٘ظ كهٕل ( )%5اى ٍٜبّ ها كاهٗل.
ٛ -3و يي اى اّقبٓ ؽوٞهي كُٝزي ٓ ٝغٔٞع آٜٗب ثب هػبيذ ٓلبك ايٖ هبٗ ٕٞكه ٓ٘بٛن ًٔزو رٍٞؼٚيبكز ٚرب
چ َٜٚٗٝكهٕل ( ٝ )%49كه ٍبيو ٓ٘بٛن رب ثيَذكهٕل( )%21كؼبُيزٜبي ٓغبى كه ايٖ هبٗٓ ٕٞغبى ثٚ
ْٓبهًذ ثب رؼبٗٝي اى ٓ٘بثغ كافِي فٞك َٛز٘لٓ .إٍَبد ػٔٓٞي ؿيو كُٝزي ٗيي ٛو يي رب ثيَذ

كهٕل( ٝ )%21عٔؼبً رب چَٜٚٗٝكهٕل(ٓ )%49غبى ثْٓ ٚبهًذ َٛز٘ل.
كه ٛو ؽبٍ ٍٓ ْٜغٔٞع ث٘گبٜٛب ٓ ٝإٍَبد ػٔٓٞيؿيوكُٝزي ّ ٝوًزٜبي كُٝزي َٓزويْ  ٝؿيوَٓزويْ
چ ٚكه ٓييإ ٍٜبّ  ٝچ ٚكه ًوٍيٛبي ٛيأد ٓليوٗ ٙجبيل اى چَٜٚٗٝكهٕل ( )%49ثيْزو گوكك.
 -4كه ىٓبٕ اكيايِ ٍوٓبي ،ٚكه ٕٞهري ً ٚرٔبّ يب ثوفي ٍٜبٓلاهإ اى ؽن رولّ فٞك اٍزلبكٌٗ ٙوكٗل
ًبهً٘بٕ ؿيوٍٜبٓلاه ّوًذ كه فويل ايٖ ٍٜبّ رولّ كاهٗل.
ٓ -5غبٓغ ػٔٓٞيكه رؼبٗٝي ٍٜبٓيػبّ ً ٚرؼلاك ٍٜبٓلاهإ إٓ اى پبٖٗل ٗلو ثيْزو ثبّل ثب ثِٞىث٘لي
ثوگياه فٞاٛل ّلٛ .و يي اى ٍٜبٓلاهإ ٓقيوٗل اى ٛوين ثِٞىٔٗ ،بي٘ل ٙاٗزقبة ً٘٘ل  ٝيب َٓزوئبً كه ٓغٔغ
ػٔٓٞيؽٞٚه يبث٘ل .ثواي هػبيذ ؽوٞم ٍٜبٓلاهإ فوك ٗؾ ٙٞثِٞىث٘لي كه آئيٖٗبٓٚاي رؼييٖ ٓيّٞك ًٚ
ْٓزوًبً رٝ ٍٜٞىاهدرؼبٝ ٝ ٕٝىاهد آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي پيْٜ٘بك  ٝث ٚرٖٞيت ٛيأد ٝىيوإ ٓيهٍل.
ًِ -6يٍٜ ٚبّ ،ثب ٗبّ ثٞك ٝ ٙرِٔي يب ٗوَ  ٝاٗزوبٍ إٓ ٓ٘ ٛٞث ٚصجذ كه ككزو ٍٜبّ ّوًذ  ٝهػبيذ ٍوق
ٓبٌُيذ ٍٜبّ ٓووه كه اٍبٍ٘بٓ ٚث ٚرْقئ ٛيأد ٓليو ٙاٍذ ًٗ ٚجبيل اى ٍوق ٓووه كه ايٖ ٓبك ٙرغبٝى
ً٘لٛ .و رٞاكوي ثو فالف ؽٌْ ايٖ ث٘ل ثب ٝ َٛثالاصو فٞاٛل ثٞك.
ّ -7وًزٜبي رؼبٗٝي ٍٜبٓيػبّ ٓيرٞاٗ٘ل ث ٚػٞٚيذ اٛبمٛبي رؼب ٕٝكهآي٘ل.

فصل چيارم  -ساهانذىي شركت ىاي دًلتي

هاده  - 13ث٘ٓ ٚظٞه ٍبٓبٗلٛي  ٝاٍزلبكٓ ٙطِٞة اى ّوًزٜبي كُٝزي  ٝاكيايِ ثبىكٛي  ٝثٜوٝٙهي  ٝاكاهٙ
ٓطِٞة ّوًزٜبيي ً ٚثب هػبيذ ٓبك )3( ٙايٖ هبٗ ٕٞكه ثقِ كُٝزي ثبهي ٓيٓبٗ٘ل كُٝذ ٌِٓق اٍذ:
اُقًِ -ي ٚآٞه ٓوث ٛٞثٍ ٚيبٍذ گناهي  ٝاػٔبٍ ٝظبيق ؽبًٔيزي ها ً ٚث ٚپيْٜ٘بك ٝىاهد آٞه اهزٖبكي ٝ
كاهايي  ٝرٖٞيت كُٝذ رؼييٖ ٓيّٞك ٛي كٍ ٝبٍ اى ربهيـ رٖٞيت ايٖ هبٗ ٕٞاى ّوًزٜبي كُٝزي ٓ٘لي  ٝثٚ
ٝىاهرقبٗٛٚب ٓ ٝإٍَبد كُٝزي رقٖٖي ميهثٓ ٜؾً٘ ٍٞل.
تبصره  -رجليَ ٙٝؼيذ ًبهً٘بٕ ّوًزٜبي ٓٞٙٞع ايٖ ث٘ل ثب هػبيذ ؽوٞم ٌٓزَج ٚكه هبُت آئيٖٗبٓٚاي
فٞاٛل ثٞك ً ٚث ٚرٖٞيت ٛيأد ٝىيوإ فٞاٛل هٍيل.
ةّ -وًزٜبيي ً ٚكُٝزي ثبهي ٓيٓبٗ٘ل  ٝيب ثواٍبً ايٖ هبٗ ٕٞكُٝزي رٌْيَ ٓيّٗٞل ث ٚاٍزض٘بي ثبٌٜٗب
 ٝثئٛٚب ٕوكبً كه ك ٝهبُت كؼبُيذ فٞا٘ٛل ًوك:
ّ )1وًذ ٓبكهرقٖٖي يب إِي ًٍٜ ٚبٓلاه إٓ َٓزوئبً كُٝذ  ٝيب هئيٌ ٓغٔغ ػٔٓٞي إٓ هئيٌعٜٔٞه
اٍذ.
ّ )2وًزٜبي ػِٔيبري يب كوػي ًٍٜ ٚبٓلاهإ آٜٗب ّوًزٜبي ٓبكهرقٖٖي يب إِي َٛز٘ل .رأٍيٌ
ّوًذ عليل يب رِٔي ّوًزٜبي كيگو ر ٍٜٞايٖ ّوًزٜب ثّ ٚوٛي ٓغبى اٍذ ً ٚاٝال ً كه ٓؾلٝكٙاي ًٚ
هبٗ ٕٞثواي آٜٗب رؼييٖ ًوك ٙثبّل  ٝصبٗيبً ٕلكهٕل(ٍٜ )%111بّ ّوًزٜبي رأٍيٌ يب رِٔي ّل ٙكُٝزي
ثٞك ٙيب ث ٚرِٔي كُٝذ كهآيل.
تبصره ْٓ -1بهًذ ٍ ٝوٓبي ٚگناهي ٛو ّوًذ كُٝزي كه ٍبيو ّوًزٜبي كُٝزي كو ٜكه ٕٞهري ٓغبى
اٍذ ًٞٙٞٓ ٚع كؼبُيذ ّوًذ ٍوٓبيٚپنيو ثب كؼبُيذ ّوًذ ٍوٓبيٚگناه ٓورج ٜثبّل  ٝكُٝذ عٞاى إٓ ها
ٕبكه ً٘ل .ايٖ ؽٌْ ّبَٓ ثبٌٜٗبٓ ،إٍَبد اػزجبهي ،ثئٛٚب ّ ٝوًزٜبي ٍوٓبيٚگناهي آٜٗب ٗٔيّٞك.
تبصره ٓ -2ييإ  ٝچگٗٞگي ٓبٌُيذ ٍٜبّ ٍبيو ث٘گبٜٛبي اهزٖبكي ر ٍٜٞثبٌٜٗبي رغبهي  ٝرقٖٖي
كُٝزي ث ٚپيْٜ٘بك ّٞهاي پٝ ٍٞاػزجبه ث ٚرٖٞيت ٛيأد ٝىيوإ فٞاٛل هٍيل ُٝي كه ٛو ٕٞهد ٍوٓبيٚگناهي
ثبٌٜٗب كه ث٘گبٜٛبي كيگو ٗجبيل ث ٚگٚٗٞاي ثبّل ً ٚكه افزٖبٓ ٓ٘بثغ ثبٌٗي ثٓ ٚزوبٙيبٕ رَٜيالد ،فِِي
ايغبك ٗٔبيل.
تبصره  -3اكززبػ  ٝرلا ّٝكؼبُيذ ككبرو ّ ٝؼت فبهط اى ًْٞه ّوًزٜبي كُٝزي رٜ٘ب ثب پيْٜ٘بك ْٓزوى
ٝىاهد آٞهاهزٖبكيٝكاهايي ٍٝبىٓبٕ ٓليويذ ٝثوٗبٓٚهيييًْٞهٝرٖٞيت ٛيأد ٝىيوإ ٓغبى اٍذ .ثبٌٜٗب ٝ
ثئٛٚبي كُٝزي اى ّٔ ٍٞايٖ ؽٌْ َٓزض٘ي َٛز٘ل.

تبصره  - 4كُٝذ ٌِٓق اٍذ روريجبري ارقبم ٗٔبيل ً ٚرـييو  ٝرٖٞيت اٍبٍ٘بٓ ٚث٘گبٜٛبي كُٝزي ٝ ٝاثَزٚ
ث ٚكُٝذ ً ٚثو اٍبً ٓلبك ايٖ هبٗ ٕٞكه عويبٕ ٝاگناهي هواه ٓيگيوٗل ث ٚرٖٞيت ٓواعغ ميٕالػ ثوٍل.
تبصره  - 5كُٝذ ٓٞظق اٍذ آئيٖٗبٓٛٚب  ٝكٍزٞهاُؼَٔٛبي ٓـبيو ثب ٓٞٙٞع ايٖ ٓبك ٝ ٙرجٖوٛٙبي إٓ ها
ِٓـياالصو اػالّ ٗٔبيل.
هاده  - 14ػِٔيبد ٝاگناهي ر ٍٜٞكُٝذ ثبيل ثٗ ٚؾٞي اٗغبّ گيوك ً ٚؽلاًضو رب پبيبٕ ٍبٍ ًِ 1393يٚ
ٝاگناهيٛب فبرٔ ٚيبثل.
هاده  – 15كُٝذ ٓٞظقاٍذ ؽلاًضو ظوف ِّٓب ٙىٓي٘ٛٚبي رأٍيٌ اٗغٜٔ٘بي ٕ٘لي – ؽوكٚاي ها ثٚ
ٕٞهد ٍبىٓبٜٗبي ٓوكّ ٜٗبك كوأٗ ْٛبيل .ايٖ اٗغٜٔ٘ب ثواي رؾون ٓووهاد ٕ٘لي  ٝؽوكٚاي ،إٍٞ
افالمؽوكٚاي  ٝرٍٞؼ ٚػِٔي ٝرٌُ٘ٞٞژي كه هّزٛٚبي ٓورج ٜكؼبُيذ ٓيٗٔبي٘ل .كٍزگبٜٛبي اعوائي
ٓٞظل٘ل كه رلٝيٖ ٝإالػ ٞٙاثٓ ٝ ٜووهاد اى ايٖ اٗغٖٔٛب ٗظو ْٓٞهري أفن ٗٔبي٘ل.
هاده  – 16ث٘ٓٚظٞه ؽٔبيذ اى ٗيوٝي اَٗبٗي ،ؽلع ٍطؼ اّزـبٍ  ٝاٍزٔواه رُٞيل كه ث٘گبٜٛبي ٍْٓٔٞ
ٝاگناهيٛ ،يأد ٝاگناهي ٌِٓق اٍذ ًِيً ٚبهً٘بٕ ٛو ّوًذ ها پيِ اى ٝاگناهي،كه ثواثو ثيٌبهي ثئٔٗ ٚبيل ٝ
ث ٚر٘بٍت اهلآبد ىيو ها اٗغبّ كٛل:
 -1ثبىَْٗزگي پيِ اى ٓٞػل ثواٍبً ٓٞاك ( )11( ٝ )9هبٗ ٕٞثبىٍبىي ٍٞٗ ٝبىي ٕ٘بيغ ٖٓٞة
 ًٚ 1385/11/26ثواي ايٖ ث٘گبٜٛب رب پبيبٕ ٍبٍ  1393رٔليل ٓيگوكك.
 -2ثبىفويل ثو اٍبً رٞاكن.
 3ـ پٌ اى اهلآبد كٞم ،رؼلاك ًبهً٘بٕ ٛو ّوًذ هبثَ ٝاگناهي ها كه ٍ٘ل ٝاگناهي صجذ  ٝايٖ ّو ٛها كه
ّوايٝ ٜاگناهي ثگ٘غبٗل ًٓ ٚليوإ ّوًزٜبي ٝاگناه ّل ٙرب پ٘ظ ٍبٍ ؽن ًب ِٛرؼلاك ًبهً٘بٕ فٞيِ ها
ٗلاهٗل.
 4ـ ثواي فويلاهإ ّوًزٜبيي ً ٚؽبٙو ثبّ٘ل رؼلاك ًبهً٘بٕ ّوًذ ها پٌ اى ٝاگناهي اكيايِ ك٘ٛل
ْٓٞهٜبي ٓبُي  ٝيب ؿيوٓبُي اى عِٔ ٚرقليق كه إَ هئذ اػالّ ٗٔبيل.
 -5آٓٞىُ  ٝثًٚبهگيوي ٗيوٝي ٓبىاك كه ٝاؽلٛبي كيگو هاٍبً  ٝيب ثًٔ ٚي فويلاهإ ث٘گبٜٛب ثب اٍزلبك ٙاى
ْٓٞهٜبي ٓبُيٝؿيوٓبُي.
تبصره  -1اػٔبٍ ْٓٞهٜبي ٓبُي  ٝيب ؿيوٓبُي ٓٞٙٞع ايٖ ٓبك ٙثو اٍبً كٍزٞهاُؼِٔي فٞاٛل ثٞك ً ٚثٚ
پيْٜ٘بك ٛيأد ٝاگناهي ث ٚرٖٞيت ّٞهاي ػبُي اعواء ٍيبٍزٜبي ًِي إَ چ ٝ َٜچٜبهّ ( )44هبٕٗٞ
اٍبٍي فٞاٛل هٍيل.
تبصره  -2فويلاهإ ٌِٓل٘ل كه اىاء ثوفٞهكاهي اى ْٓٞهٜبي ٓبُي  ٝيب ؿيوٓبُي ،ثوٗبًٓ ٚزجي فٞك ها ثواي
ؽلع ٍطؼ اّزـبٍ ٓٞعٞك  ٝثبىآٓٞىي ًبهً٘بٕ ث٘گب ٙكه ؽبٍ ٝاگناهي ثٛ ٚيأد ٝاگناهي اهائً٘٘ ٚل.
كَٖ پ٘غْ  -كوآي٘ل ٝاگناهي ث٘گبٜٛبي كُٝزي
هاده ًِ - 17ي ٚكٍزگبٜٛبي كُٝزي ٓٞٙٞع ٓبك )86(ٙايٖ هبٌِٗٓ ٕٞل٘ل ظوف ِّٓب ٙاى رٖٞيت ايٖ هبٕٗٞ
ًِي ٚث٘گبٜٛبي كُٝزي ْٓٔ ٍٞگوٛٙٝبي (ٓ )2( ٝ )1بك )2(ٙايٖ هبٗ ٕٞها كه ٛو ثبىاه ثو اٍبً ػٞآِي اى
عِٔ ٚاٗلاىّ ٙوًذ ،كٖ آٝهيٙٝ ،ؼيذ ٓبُي ،هٝاثٕ٘ ٜؼزي ٓ ٝييإ ؽَبٍيذ ٖٓوف ً٘٘لَٗ ٙجذ ثٚ
ٓؾٖ ٍٞرُٞيلي ّوًذ ٛجو ٚث٘لي ٗٔٞك ٝ ٙكٜوٍذ ّوًزٜب  ٝؽوٞم  ٝكاهاييٜبي ٖٓوػ كه رجٖو»1« ٙ
ٓبك ) 3(ٙايٖ هبٗ ،ٕٞپيْٜ٘بك ٝاگناهي آٜٗب ها ثٔٛ ٚوا ٙرؼلاك ٗيوٝي اَٗبٗي ،كٜوٍذ آٞاٍ ٓ٘وٝ ٍٞ
ؿيوٓ٘وًِ ،ٍٞي ٚاٛالػبد ٓ ٝلاهى الىّ  ٝآفويٖ ٕٞهرٜبي ٓبُي ؽَبثوٍي ّل ٙها ثٝ ٚىاهد آٞه اهزٖبكي ٝ
كاهايي اهائٔٗ ٚبي٘ل.
اُق ٝ -ىاهد آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي ٌِٓق اٍذ اٛالػبد ٓ ٝلاهى ٕٞ ٝهدٛبي ٓبُي ٓوث ٛٞث ٚث٘گبٜٛبي
هبثَ ٝاگناهي ها كهيبكذ  ٝرٍ ٍٜٞبىٓبٕ ؽَبثوٍي يب ؽَبثلاهإ هٍٔي ثوهٍي  ٝرأييل ٗٔبيل.
ةٝ -ىاهد آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي ٌِٓق اٍذ كه ٕٞهد روبٙبي فويلاه ،اٛالػبدٓ ،لاهى ٕٞ ٝهرٜبي ٓبُي
رأييل ّل ٙها كه افزيبه آٜٗب هواه كٛل.
طٍ -بىٓبٕ فٖٕٞي ٍبىي ٌِٓق اٍذ ثب هػبيذ ٓلبك ايٖ ٓبك ٙثواي كو ُٝث٘گبٜٛبي ْٓٔٝ ٍٞاگناهي

ثبىاهي بثي ٗٔٞك ٝ ٙكوآي٘ل ٝاگناهي ها پٌ اى ٛي ٓواؽَ ٓنًٞه كه ايٖ هبٗ ٕٞثب ىٓبٕث٘لي ْٓقٔ كٓ ٝبٚٛ
اٗغبّ كٛل.
آئيٖٗبٓ ٚاعوائي ايٖ ٓبكّ ٙبَٓ ٗؾٛ ٙٞجوٚث٘لي ث٘گبٜٛب ،رأييل ٕٞهرٜبي ٓبُي  ٝثبىاهيبثي ث٘گبٜٛبي
ْٓٔٝ ٍٞاگناهي ث٘ب ث ٚپيْٜ٘بك ٝىاهد آٞهاهزٖبكيٝكاهايي ؽلاًضو ظوف ٓلد ٍٓٚب ٙث ٚرٖٞيت ٛيأد
ٝىيوإ فٞاٛل هٍيل.
تبصره  - 1رقِق اى اؽٌبّ ايٖ ٓبك ٝ ٙيب اهائ ٚاٛالػبد ٗبهٔ يب ٗبكهٍذ يب ًزٔبٕ اٛالػبد ْٓٔ ٍٞؽٌْ
ٓبك )85( ٙايٖ هبٗ ٕٞاٍذ.
تبصره  - 2اػٚبء ٛيأد ٓليوٓ ،ٙليو ػبَٓ ٍ ٝبيو ٓليوإ ث٘گبٜٛبيي ً ٚاهلاّ ثً ٚزٔبٕ ٝهبيغ ٓبُي يب
اٗزْبه گياهُ ٛبي ٓبُي ؿيوٝاهغ ،عٜذ پٜ٘بٕ ٗٔٞكٕ ٙٝؼيذ ٝاهؼي ث٘گبٔٗ ٙبي٘ل ٓزقِق ٓؾَٞة  ٝثٚ
ٓغبىارٜبي ٓووه كه ٓٞاك ( )75( ٝ )72ايٖ هبٗٓ ٕٞؾٌ ّٞفٞا٘ٛل ّل.
تبصره ٍ - 3بىٓبٕ فٖٕٞي ٍبىي ٌِٓق اٍذ فَبهاد ٗبّي اى ًزٔبٕ ٝهبيغ ٓبُي  ٝيب اٗزْبه
گياهُٛبي ٓبُي ؿيوٝاهغ ها ثب هأي ٓواعغ ميهث ٜث ٚفويلاهإ فَبهد كيل ٙپوكافذ ٗٔبيل.
هاده  -18عٜذ رَٜيَ آو ٝاگناهي ث٘گبٜٛبي ْٓٔٝ ٍٞاگناهي ،اى ىٓبٕ رٖٞيت كٜوٍذ ث٘گبٜٛب رٍٜٞ
ٛيأد ٝاگناهي اهلآبد ىيو اٗغبّ ٓيّٞك:
ًِ -1ي ٚؽوٞم ٓورج ٜثب اػٔبٍ ٓبٌُيذ ث٘گبٜٛب ثٝ ٚىاهد آٞهاهزٖبكيٝكاهايي ٓ٘زوَ ٓيّٞك.
 -2اى ىٓبٕ رٖٞيت ٝاگناهيٛ ،و گٗ ٚٗٞوَ  ٝاٗزوبٍ آٞاٍ  ٝكاهاييٜبي صبثذ ث٘گب ٙثلٓ ٕٝغٞى ٝىاهد آٞه
اهزٖبكي  ٝكاهايي كه ؽٌْ رٖوف ؿيوهبٗٗٞي كه آٞاٍ كُٝزي ٓؾَٞة  ٝهبثَ پيگوك هبٗٗٞي اٍذ.
 3ـ ثٛ ٚيأد ٝاگناهي اعبى ٙكاكٓ ٙيّٞك كه اٍبٍ٘بٓٓٝ ٚووهاد ؽبًْ ثو ّوًزٜبي هبثَ ٝاگناهي ث ٚثقِ
ؿيوكُٝزي(ٕوكبً كه ٓلد يي ٍبٍ  ٝهبثَ رٔليل رب كٍٝبٍ) كه هبُت هبٗ ٕٞرغبهد كه عٜذ رَٜيَ كه ٝاگناهي
 ٝاكاهّ ٙوًزٜب ،إالؽبد الىّ ها اٗغبّ كٛل .كه كٝه ٙىٓبٗي ٓنًٞه ايٖ ّوًزٜب ْٓٔٓ ٍٞووهاد ؽبًْ ثو
ّوًزٜبي كُٝزي ٗيَز٘ل.
ٝ -4ىاهد آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي ِٓيّ اٍذ ًِيّ ٚواي ٜالىّ ها ثواي ػو ٚٙكه ثٞهً اٝهام ثٜبكاه ثواي
ث٘گبٜٛبي ْٓٔ ٍٞث٘ل «اُق» ٓبك )21( ٙايٖ هبٗ ٕٞكوأٗ ْٛبيل.
 5ـ كه اعواء ايٖ هبٗٝ ٕٞىاهد آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي ٓغبى اٍذ إٓ كٍز ٚاى ٛوؽٜب  ٝرٖليٜبي اهزٖبكي ٝ
ىيوث٘بيي كُٝزي هبثَ ٝاگناهي ها ً ٚثٕٞ ٚهد ّوًذ َٓزوَ اكاهٔٗ ٙيّٗٞل  ٝيب كه هبُت ؿيوّوًزي اكاهٙ
ٓيّٗٞل  ٝثٗ ٚؾٞٓ ٞعٞك هبثَ ٝاگناهي ٗٔيثبّ٘ل ٕ ٝوكبً ث٘ٓ ٚظٞه ٝاگناهي ،اثزلا رجليَ ثّ ٚقٔ ؽوٞهي
ٓ٘بٍت ٗٔٞكٍ ٝ ٙپٌ َٗجذ ثٝ ٚاگناهي آٜٗب ظوف يي ٍبٍ اى ىٓبٕ رجليَ  ٝثب هػبيذ رجٖوٛٙبي «ٝ »2
« »3ث٘ل«اُق» ٓبك )3( ٙايٖ هبٗ ٕٞاهلاّ ٗٔبيل .ايٖ ؽٌْ رب پبيبٕ ٍبٍ ٓ 1392ؼزجو اٍذ.
تبصره ٝ -ىاهد آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي عٜذ آو ٝاگناهي ث٘گبٜٛب ٓيرٞاٗل اى فلٓبد ؽوٞهي  ٝك٘ي
اّقبٓ ؽويوي  ٝؽوٞهي كُٝزي  ٝيب ؿيوكُٝزي ؽَت ٓٞهك اٍزلبكً٘ ٙل.
هاده ٛ - 19يأد ٝاگناهي ٓغبى اٍذ ؽَت ّوايٓ ٜز٘بٍت ثب ٓلبك ايٖ ٓبك ٙاى ًِي ٚهّٜٝبي ٌٖٓٔ ثواي
ٝاگناهي ث٘گبٜٛب ٓ ٝبٌُيذ (اعبه ٙثّ ٚو ٛرِٔيي ،كو ُٝرٔبّ يب ثقْي اى ٍٜبّٝ ،اگناهي آٞاٍ ) ٝ
ٝاگناهي ٓليويذ (اعبه ،ٙپئبٌٗبهي ػٔٓٞي ٝپئبٕ ٓليويذ) ،رغييٝ ،ٚاگناهي ،اٗؾالٍ  ٝاكؿبّ ّوًزٜب
ؽَت ٓٞهك ثّ ٚوػ ميَ اٍزلبكٔٗ ٙبيل.
اُق ٝ -اگناهي :كه ٓٞاهكي ًّ ٚوايٝ ٜاگناهي اى ٛو عٜذ آٓبك ٙاٍذٛ ،يأد ٝاگناهي هأي ثٝ ٚاگناهي
ٓيكٛل.
ة  -ثبىٍبىي ٍبفزبهي :كه ٓٞاهكي ًٓ ٚولٓبد ٝاگناهي ث٘گب ٙكواٗ ْٛجبّل ُٝي ثب اٗغبّ إالؽبد
ٍبفزبهي ث٘گب ٙهبثَٝاگناهي ٓيّٞكٝ ،ىاهد آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي كه چٜبهچٞثي ًٛ ٚيأد ٝاگناهي
ْٓقٔ ٓي ً٘ل ،ث٘گب ٙها ؽلاًضو ظوف يي ٍبٍ ثبىٍبىي ٍبفزبهي ٗٔبيل .كٝه ٙثبىٍبىي ٍبفزبهي كه ٓٞاهك
فبٓ هبثَ رٔليل اٍذ.
ٔٛچ٘يٖ كه ٓٞاهك ٗيبىٛ ،يأد ٝاگناهي ٓيرٞاٗل َٗجذ ث ٚكاكٕ ٓغٞى هواهكاك اعبه ٝ ٙپئبٕ ٓليويذ ث٘گب ٙهبثَ
ٝاگناهي ث ٚثقِ ٛبي ؿيوكُٝزيٞٓ ،اكوذ ٗٔبيل .كه ايٖ ٓٞاهك ٛيأد ٝاگناهي ٓٞظق اٍذ چٜبهچٞة
ثٜوٙثوكاهي اى ّوًذ ٓٞهك اعبه ٙها كهيوبً ْٓقٔ ٗٔبيل  ٝپٌ اى ثوهٍي ٕالؽيذ ك٘ي  ٝػِٔياى ٛوين
ثوگياهي ٓ٘بهٖ ٚيب ٓيايل ٙاهلاّ ً٘ل.
ط  -رغيي :ٚكه ٓٞاهكي ًٝ ٚاگناهي ّوًذ كُٝزي كه چٜبهچٞة ث٘ل (ٓ )12بك )1(ٙايٖ هبٗٞٓ ٕٞعت اٗزوبٍ

ٓٞهؼيذ اٗؾٖبهي ّوًذ كُٝزي ث ٚثقِٛبي ؿيوكُٝزي ٓيّٞكٛ ،يأد ٝاگناهي ٓيرٞاٗل كه عٜذ ًبِٛ
ٍ ْٜثبىاه ث٘گب ٙهبثَ ٝاگناهي  ٝيب اكيايِ ثٜوٝٙهي إٓ َٗ ،جذ ث ٚرلٌيي  ٝرغييّ ٚوًذ ارقبم رٖٔيْ ٗٔبيل
ٍ ٝپٌ ؽٌْ ثٝ ٚاگناهي ّوًذ كٛل.
ك ـ اكؿبّ :كُٝذ ٓيرٞاٗل چ٘ل ّوًذ هبثَ ٝاگناهي كُٝزي ها كه ْٛاكؿبّ ً٘ل ٍ ٝپٌ ثٝ ٚىاهد آٞه
اهزٖبكي  ٝكاهايي اعبى ٙكٛل َٗجذ ثٝ ٚاگناهي إٓ اهلاّ ٗٔبيل.
ٛـ  -رؾٖيَ:كُٝذ ٓيرٞاٗل ٍٜبّ چ٘لّوًذ هبثَ ٝاگناهي(رؾٖيَ ّٗٞل )ٙها ثلٓ ٕٝؾّ ٞقٖيذ ؽوٞهي
ٛوًلاّ ث ٚيي ّوًذ هبثَ ٝاگناهي كيگو(رؾٖيَ ً٘٘ل٘ٓ )ٙزوَ ًوكٍ ٝ ٙپٌ ثٝ ٚىاهد آٞهاهزٖبكي ٝ
كاهايي اعبى ٙكٛل َٗجذ ثٝ ٚاگناهي ّوًذ رؾٖيَ ً٘٘ل ٙاهلاّ ٗٔبيل.
 - ٝاٗؾالٍ :كه ٓٞاهكي ً ٚثبىٍبىي ٍبفزبهي ث٘گب ٙهبثَ ٝاگناهي ٓولٝه ٗجبّل  ٝپٌ اىٍ ٚثبه آگٜي،
ٝاگناهي ّوًذ ٌٖٓٔ ٗگوكك ،يب اهىُ فبُٔ كاهاييٜبي ّوًذ ٓ٘لي ثبّل  ٝيب ثٛ ٚو كُيَ ٓٞع ٚاٗؾالٍ إٓ
ٓ٘بٍت رْقئ كاكّٞ ٙكٛ ،يأد ٝاگناهي ٓيرٞاٗل هأي ث ٚاٗؾالٍ ّوًذ كٛل.
ىٛ -ج ٚيب ِٕؼ ؿيوٓؼ :ٗٞكه چٜبهچٞة ٓغٞىٛبي هبٗٗٞي ،كُٝذ ٓيرٞاٗل َٗجذ ثٛ ٚج ٝ ٚيب ِٕؼ ؿيوٓؼٗٞ
ّوًزٜبي كُٝزي ٓٞٙٞع گو ٙٝكٓ ٝبك )2(ٙايٖ هبٗ ًٚ ٕٞؿيو هبثَ ػو ٚٙكه ثٞهً ثبّ٘ل ثٓ ٚإٍَبد
ػٔٓٞيؿيوكُٝزي ْٓو ٛٝثو ايًّٖ ٚوًذ ٓٞهك ٝاگناهي كه چٜبهچٞة ٝظبيق ٓإٍَٓ ٚنًٞه ثبّل،
رٖٔيْگيوي ٗٔبيل .آئيٖٗبٓ ٚاعوائي ايٖ ٓبكْٓ ٙزوًبً رٝ ٍٜٞىاهد آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي ٍ ٝبىٓبٕٓليويذ
 ٝثوٗبٓٚهييي ًْٞه رٜيٝ ٚظوف ِّٓب ٙث ٚرٖٞيت ٛيأد ٝىيوإ ٓيهٍل.
تبصره ٗ -1وَ  ٝاٗزوبٍ ٍٜبّ ٍْٜ ،اُْوً ،ٚؽوٞم ٓبٌُبٗ ٝ ٚؽن رولّ ث٘گبٜٛبي ْٓٔٝ ٍٞاگناهي كه
كواي٘ل رغيي ،ٚاكؿبّ ،رؾٖيَ  ٝاٗؾال ٍ رب ىٓبٗي ً ٚث٘گب ٙكُٝزي ثٞكٝ ٝ ٙاگناه ْٗل ٙثبّل اى پوكافذ ٓبُيبد
ٗوَٝاٗزوبٍ ٓؼبف اٍذ .ث٘گبٜٛبيي ً ٚكه اعواء ايٖ هبٗٝ ٕٞاگناه ٓيّٗٞل يب ثيٖ كٍزگبٜٛبي اعوائي
ٗوَٝاٗزوبٍ ٓييبث٘ل رب ىٓبٕ ٝاگناهي ٗيي اى ّٔٓ ٍٞبُيبد ٗوَٝاٗزوبٍ ٓؼبف َٛز٘لٔٛ .چ٘يٖ اٗزوبٍ ٍٜبّ
ثّ ٚوًزٜبي رأٓيٖ ٍوٓبيٗ ًٚ ٚبّي اى رؼٜل پنيوٞٗ ٙيَي ثبّل اى ٓبُيبد ٗوَٝاٗزوبٍ ٓؼبف اٍذ.
تبصره  -2پوكافذ ٛو گ ٚٗٞؿوآذ ،فَبهد ٗ ٝظبيو إٓ كه اهرجب ٛثب ٓٞاهك ِٓي يب ٖٓبكهّ ٙلٓ ًٚ ٙزؼِن ثٚ
كٝه ٙپيِ اى ٝاگناهي ثبّل ثو ػٜل ٙكُٝذ اٍذ.
ػٗ -ؾٝ ٙٞاگناهي ٛوؽٜبي ٗئٚرٔبّ ّوًزٜبي هبثَ ٝاگناهي ْٓٔٓ ٍٞبك )3( ٙايٖ هبٗ ٕٞثّ ٚوػ ىيو فٞاٛل
ثٞك:
ٝ -1اگناهي ٛوؽٜب ث ٚثقِ ؿيوكُٝزي اى ٛوين ٓيايل،ٙ
ْٓ -2بهًذ ثب ثقِ ؿيوكُٝزي  ٝآٝهكٛ ٙوػ ٗئٚرٔبّ ث ٚػ٘ٞإ ٍ ْٜكُٝزيٝ ٝ ،اگناهي ٍ ْٜكُٝزي ثٚ
ثقِ ؿيوكُٝزي ظوف ٍٍ ٚبٍ ثؼل اى ثٜوٙثوكاهي إٓ،
ٝ -3اگناهي ؽن ثٜوٙثوكاهي اى ٍ ْٜكُٝزي كه ٛوػ ث ٚثقِ ؿيو كُٝزي،
ٝ -4اگناهي ؽن ثٜوٙثوكاهي كه ٛوؽٜبي ؿيواٗزلبػي كه ٓوبثَ رٌٔيَ ٛوػ ثواي ٓلد ٓؼيٖ ٓز٘بٍت ثب
ٛيي٘ٛٚبي ٛوػ،
تبصره ٛ -وؽٜبيي ً ٚرٞعي ٚك٘ي ،اهزٖبكي ٗلاهك ُٝي ع٘ج ٚػٔٓٞي ،اعزٔبػي ٍ ٝيبٍي كاهك اى
ّوًزٜبي هبثَ ٝاگناهي كُٝزي٘ٓ ،لي  ٝر ٍٜٞكُٝذ كهثبه ٙآٜٗب ارقبم رٖٔيْ فٞاٛل ّل.
هاده ٛ -21يأد ٝاگناهي ثواي ٝاگناهي ث٘گبٜٛب ثب روعيؼ ث٘ل(اُق)  ٝهػبيذ روريت ،ث ٚهّٜٝبي ىيو رٖٔيْ
ٓيگيوك.
اُق -كو ُٝث٘گب ٙاى ٛوين ػو ٚٙػٔٓٞيٍٜبّ كه ثٞهٍٜبي كافِي يب فبهعي،
ة -كو ُٝث٘گب ٙيب ٍٜبّ ثًِٞي اى ٛوين ٓيايل ٙػٔٓٞيكه ثبىاهٛبي كافِي  ٝيب فبهعي،
ط -كو ُٝث٘گب ٙيب ٍٜبّ ثًِٞي اى ٛوين ٓناًو،ٙ
تبصرهٓ -1غٞىػوٍٜ ٚٙبّ كهثٞهٍٜبي فبهعي ثب هػبيذ هبٗ ٕٞرْٞين  ٝؽٔبيذ اى ٍوٓبيٚگناهي فبهعي
 ٝهبٗ ٕٞثبىاه اٝهام ثٜبكاه عٜٔٞهي اٍالٓيايوإ ـ ٖٓٞة  1384/9/1ـ ث ٚپيْٜ٘بك ٛيأد ٝاگناهي رٍٜٞ
ّٞهاي ػبُي اعواء ٍيبٍزٜبي ًِي إَچٝ َٜچٜبهّ( )44هبٗ ٕٞاٍبٍي ٕبكه ٓيّٞك.

تبصره  -2كه ٓٞاهكي ً ٚپٌ اى ثوگياهي كٞٗ ٝثذ ٓيايل ،ٙفويلاهي ٝعٞك ٗلاّز ٚثبّل ٝاگناهي اى ٛوين
ٓناًو ٙثٞٓ ٚعت ٖٓٞثٛ ٚيأد ٝاگناهي ٓغبى اٍذٔٛ .چ٘يٖ اٍزلبك ٙاى هٓ ُٝناًو ٙث ٚؿيو اى ٝاگناهي ثٚ
رؼبٗٝي ٛبي كواگيو ِٓي كه هبُت ٍٜبّ ػلاُذ ،كهفّٖ ٓٞوًزٜبي ْٓبٝه  ٝكاِٗ پبي ًٚ ٚكاهاي كاهاييٜبي
كيييٌي ٓ ٝبُي ٓؾلٝكي ثٞك ٝ ٙاهىُ ّوًذ ػٔلربً كاهاييٜبي ٗبْٜٓٞك ثبّل ٗ ٝيي ّوًزٜبي ٍٜبٓيػبّ
ً ٚكه آٜٗب ث ٚاٍزلبك ٙاى رقٖٖٜبي ٓليويزي ٗيبى ثبّل ثٓ ٚليوإ  ٝيب گوٛٝي اى ٓليوإ ً ٝبهّ٘بٍبٕ
ٓزقٖٔ ٔٛبٕ ث٘گبٓ ٙغبى اٍذ .رْقئ ّوايٓ ٜليوإ ٓ ٝزقٖٖيٖ ثو ػٜلٛ ٙيأد ٝاگناهي اٍذ.
تبصره  – 3كو ُٝاهَبٛي ؽلاًضو پ٘ظ كهٕل ( )%5اى ٍٜبّ ث٘گبٜٛبي ْٓٔٝ ٍٞاگناهي ثٓ ٚليوإ ٝ
ًبهً٘بٕ ٔٛبٕ ث٘گب ٝ ٙؽلاًضو پ٘ظ كهٕل ( )%5ثٍ ٚبيو ٓليوإ ثبرغوثٓ ٝ ٚزقٖٔ ً ٝبهآٓل ٓغبى اٍذ.
ّوايٓ ٜليوإ ْٓٔٗ ٝ ٍٞيي ٞٙاث ٜه ُٝاهَبٛي ،رٛ ٍٜٞيأد ٝاگناهي رؼييٖ ٓيّٞك.
تبصره ٝ -4ىاهد آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي ٌِٓق اٍذ كه ىٓبٕ ػوٍٜ ٚٙبّ ث٘گبٜٛبيي ً ٚثب هّٜٝبي «ة»
« ٝط» ايٖ ٓبكٝ ٙاگناه ٓي ّٗٞل روريجي ارقبم ٗٔبيل رب كه ّواي ٜيٌَبٕ ،ثقِ رؼبٗٝي كه اُٞٝيذ فويل هواه
گيوك.
تبصره  -5كه ًِيٞٓ ٚاهك ايٖ ٓبك ٙهػبيذ هبٗ ٕٞرْٞين  ٝؽٔبيذ اى ٍوٓبيٚگناهي فبهعي ٖٓٞة 1381
اُيآياٍذ.
هاده  -21هئذگناهي  ٝىٓبٕث٘لي ٓ٘ بٍت ٝاگناهي ث٘گبٜٛبي كُٝزي ٓز٘بٍت ثب ه ٝ ُٝگَزوٛ ٙو ثبىاه
ٓطبثن ث٘لٛبي ىيو فٞاٛل ثٞك:
اُق  -كه ٓٞهك ٝاگناهي اى ٛوين ػو ٚٙػٔٓٞيٍٜبّ ،هئذگناهي ػو ٚٙاُٝيٖ ثَز ٚاى ٍٜبّ ٛو ّوًذ،
اٗلاى ٙثَزٍٜ ٚبّ ،ه ُٝاٗزقبة ْٓزويبٕ اٍزوارژيي ٓ ٝزوبٙي فويل ٍٜبّ ً٘زوُي ٓ ٝليويزي ،ىٓبٕ
ٓ٘بٍت ػوٍٜ ٚٙبّ ؽَت ٓٞهك پٌ اى اٗغبّ ٓطبُؼبد ًبهّ٘بٍي ثب پيْٜ٘بك ٍبىٓبٕ فٖٕٞيٍبىي ٝ
رٖٞيت ٛيأد ٝاگناهي رؼييٖ فٞاٛل ّل .كه ػو ٚٙػٔٓٞيٍٜبّ هػبيذ هبٗ ٕٞثبىاه اٝهام ثٜبكاه
عٜٔٞهياٍالٓيايوإ ـ ٖٓٞة 1384/9/ـ اُيآياٍذ.
ة  -كه ٓٞهك كو ُٝكاهايي ٜب ،هواهكاكٛبي اعبه ٝ ٙپئبٕ ٓليويذ ،رؼييٖ هئذ كو ُٝكاهاييٜب ،رؼييٖ ٓييإ
ٓبٍاالعبه ٝ ٙؽن اُيؽٔ ٚپئبٕ ٓليويذ ٍ ٝبيو ّواي ٜالىّ ثواي ٝاگناهي ٓجز٘ي ثو اهىيبثي ك٘ي ٓ ٝبُي
ؽَت ٓٞهك ثبيل كه چٜبهچٞة هبٗ٘ٓ ٕٞبهٖبد ٓ ٝؼبٓالد كُٝزي ث ٚپيْٜ٘بك ٍبىٓبٕ فٖٕٞيٍبىي ٝ
رٖٞيت ٛيأد ٝاگناهي ثبّل.
تبصره – ٓيايل ٙيي ٓوؽِٚاي  ٝكٓٝوؽِٚاي كه چٜبهچٞة هبٗ٘ٓ ٕٞبهٖبد ٖٓٞة ٓ 1383غٌِ ّٞهاي
اٍالٓي هبثَ اعواء اٍذ كه ٕٞهد رـبيو ثوگياهي ٓيايل ٙثب اؽٌبّ ايٖ هبٗ ،ٕٞهٞاٗيٖ ٓ ٝووهاد ٗبظو ثو ٓؼبٓالد
كُٝزي ٓغوي اٍذ.
هادهٍ - 22بىٓبٕ فٖٕٞيٍبىي ٓيرٞاٗل اى فلٓبد ثبٌٜٗب ّ ٝوًزٜبي رأٓيٖ ٍوٓبيٍ ٝ ٚوٓبيٚگناهي
عٜذ رؼٜل پنيوٞٗٙيَي يب رؼٜل فويل ٍٜبّ اٍزلبكٔٗ ٙبيل .ايٖگٓ ٚٗٞإٍَبد ٓيرٞاٗ٘ل ٍٜبّ ػوٚٙ
ّل ٙها كه چٜبهچٞة هواهكاك پنيوٞٗٙيَي ً ٚث ٚرأييل ٛيأد ٝاگناهي فٞاٛل هٍيل فويلاهي ٗٔبي٘ل.
كٍزٞهاُؼَٔ اعوائي ايٖ ٓبك ٙؽلاًضو ظوف ٓلد ٍٓٚب ٙاى رٖٞيت ايٖ هبٗ ٕٞث ٚرٖٞيت ىيوآٞهاهزٖبكي
ٝكاهايي ٓيهٍل.
تبصره  -ثٍ ٚبىٓبٕ فٖٕٞيٍبىي اعبى ٙكاكٓ ٙيّٞك ،ؽناُيؽٔ ٚثبٌٜٗبٓ ،إٍَبد اػزجبهي ٝ
ّوًزٜبي رأٓيٖ ٍوٓبيٛ ٚوف هواهكاك فٞك ًٚ ،رؼٜل پنيوٞٗٙيَي يب رؼٜل فويل ٍٜبّ ها ث ٚػٜلٓ ٙيگيوٗل
ثٕٞ ٚهد كهٕلي اى اهىُ ًَ ٓؼبِٓ ٚثپوكاىكٞٙ .اث ٜپوكافذ ؽناُيؽٔٓ ٚيثٞه كه كٍزٞهاُؼَٔ ٓٞٙٞع ايٖ
ٓبك ٙكهط فٞاٛل ّل.
هاده ٍ - 23بىٓبٕ فٖٕٞي ٍبىي ٌِٓق اٍذ پٌ اى اٗغبّ ٛو ٓؼبِٓ ،ٚكه ٓٞهك ٝاگناهي ٍٜبّ ٓليويزي
ً٘ ٝزوُي ث٘گبٜٛب ،ثالكبِٕ ٚثب اٗزْبه اٛالػي ٚاي كه هٝىٗبًٓ ٚضيو االٗزْبه ٓٞاهك ىيو ها اػالّ ً٘ل:
ٗبّ ث٘گب ٝ ٙفالٕ ٚاٛالػبد ٓبُي ٓ ٝليويزي إٓ ،فالٕ ٚاي اى ٓؼبِٓ ٚاٗغبّ ّلّ ٙبَٓ ٓييإ ٍٜبّ ٝاگناه
ّلٗ ،ٙبّ ْٓبٝه يب ْٓبٝهاٗي ً ٚكه كواي٘ل ٓؼبِٓ ٚثٍ ٚبىٓبٕ فٖٕٞي ٍبىي ،فلٓبد ْٓبٝه ٙاي كاكٙ
اٗلٗ،بّ ْٗ ٝبٗي فويلاهٗ ،بّ ّوًذ رأٓيٖ ٍوٓبي ًٚ ٚپنيوٞٗ ٙيَي ٍٜبّ ها ٓزؼٜل گوكيل ٙاٍذٗ ،بّ
ًبهّ٘بً هٍٔيكاكگَزوي يب ٓإٍَبد فلٓبد ٓبُي ً ٚهئذ گناهي ث٘گب ٙها اٗغبّ كاكٙاٗل.

تبصره – ٝىاهد آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي ٌِٓق اٍذ گياهُ كؼبُيزٜبي ٝاگناهي ٍبالٗٛ ٚجن ايٖ هبٗ ٕٞها ،رب
پبيبٕ اهكيجْٜذ ٓبٍ ٙبٍ ثؼل ث ٚاٛالع ٓغٌِ ّٞهاي اٍالٓيثوٍبٗل.
هاده ٝ -24ىيوٓ ،ؼبٗٝبٕٓ ،ليوإ ٝىاهد آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي  ٝإٓ كٍز ٚاى ًبهً٘بٕ ايٖ ٝىاهرقبٗ ًٚ ٚكه آو
ٝاگناهي كفبُذ كاهٗل ،اػٚبء ٛيأد ٝاگناهي ،اػٚبء ّٞهاي ػبُي اعواء ٍيبٍزٜبي ًِي إَ( )44هبٕٗٞ
اٍبٍيٝ ،ىهاءْٓ ،بٝهإٓ ،ؼبٗٝبٕ ٓ ٝليوإ كٍزگبٜٛبيي ًٍٜ ٚبّ ّوًزٜب ٓ ٝإٍَبد ربثؼٝ ٝ ٚاثَزٚ
آٜٗب ٓٞهك ٝاگناهي هواه ٓي گيوك (ؽَت ٓٞهك ) ،اػٚبء ٛيأد ػبَٓ ،هئيٌ ً ٝبهً٘بٕ ٍبىٓبٕ فٖٕٞيٍبىي
 ٝاػٚبء ّوًزٜبي ْٓبٝه ًٔ ٝيزٛٚبي ك٘ي  ٝرقٖٖي كٍذاٗلهًبه ٝاگناهي ؽن ٗلاهٗل ثٞٛٚه َٓزويْ يب
ؿيوَٓزويْ كه فويل ٍٜبّ ٍْٜ ،اُْوً ،ٚؽن رولّ ٗبّي اى ٍٜبّ ٍْٜ ٝاُْوً ،ٚؽوٞم ٓبٌُبٗٝ ٚ
ؽن ثٜوٙثوكاهي ٓليويذ هبثَ ٝاگناهي ها ،فويلاهي ٗٔبي٘ل.
تبصره ًِ -1يٓ ٚؼبٓالد ٝ ٝاگناهيٛبيي ً ٚثو فالف ؽٌْ ايٖ ٓبكٕٞ ٙهد ٓيگيوك ،ثب َٛاٍذ  ٝكاكگبٙ
هٍيلگي ً٘٘لٌِٓ ٙق اٍذ ًِيٞٓ ٚاهك ٓؼبِّٓ ٚل ٙيب ٝاگناه ّل ٙها ٓغلكاً ثٓ ٚبٌُيذ كُٝذ ثوگوكاٗل.
تبصره  -2ؽٌْ ايٖ ٓبك ٙث ٚثَزگبٕ رٔبّ اكواك ٓنًٞه كه ٓبك ٙثّ ٚوػ ٓ٘لهط كه هبٗ٘ٓ ٕٞغ ٓلافًِ ٚبهً٘بٕ
كُٝذ ٖٓٞة  ٝ 1337إالؽبد ثؼلي إٓ رَوي ٓييبثل.
هاده ٍ - 25بىٓبٕ فٖٕٞي ٍبىي هجَ اى ٝاگناهي ٍٜبّ ً٘زوُي ّوًزٜبي كُٝزي ،ؽَت ٓٞهك ّوايطي
ٗظيو ٍوٓبيٚگناهي عليل كه ٔٛبٕ ّوًذ ،اهروبءًبهايي  ٝثٜوٝٙهي ّوًذ ،رلا ّٝرُٞيل  ٝاهروبء ٍطؼ إٓ،
اهروبء ك٘بٝهي  ٝاكيايِ يب رضجيذ ٍطؼ اّزـبٍ كه ث٘گب ٙها ،كه ٝاگناهي ّوٓ ٛيٗٔبيل .چ٘بٗچ ٚفويلاه ثٚ
ّواي ٜػَٔ ٗٔبيل ث ٚپيْٜ٘بك ٍبىٓبٕ فٖٕٞيٍبىي ٛيأد ٝاگناهي ٓغبى اٍذ ٍٞك كو ُٝاهَبٛي ها
ًب ِٛيب كٝه ٙكو ُٝاهَبٛي ها رٔليل يب كه إَ هئذ رقليق كٛل.
اٗزوبٍ هطؼي ٍٜبّ يب آىاكٍبىي ٔٙبٗزٜبي فويلاه ٓز٘بٍت ثب اٗغبّ ايٖ رؼٜلاد فٞاٛل ثٞكٗ .ؾ ٙٞأفن
رؼٜلاد  ٝكهط ايٖ ّو ٛٝرٛ ٍٜٞوكيٖ ثواٍبً كٍزٞهاُؼِٔي فٞاٛل ثٞك ً ٚثب هػبيذ ٞٙاثٓ ٝ ٜووهاد
هبٗٗٞي ث ٚپيْٜ٘بك ٍبىٓبٕ فٖٕٞي ٍبىي ظوف ٍٓ ٚب ٙاىرٖٞيت هبٗ ٕٞث ٚرٖٞيت ٛيأد ٝاگناهي فٞاٛل
هٍيل.
هاده ٝ - 26ىيو آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي ٓيرٞاٗل هئيٌ ٍبىٓبٕ فٖٕٞيٍبىي ها ثٚػ٘ٞإ ٗٔبي٘لٙ
ربّ االفزيبه فٞك كه اػٔبٍ رٔبّ يب ثقْي اى افزيبهاد فٞيِ كه آو ٝاگناهي ٓٞٙٞع ايٖ هبٗ ٕٞرؼييٖ ً٘ل.
هاده - 27اٍبٍ٘بٍٓ ٚبىٓبٕ فٖٕٞيٍبىي ثب رٞع ٚثٓ ٚأٓٞهيزٜبي عليل رٝ ٍٜٞىاهد آٞه اهزٖبكي ٝ
كاهايي رلٝيٖ  ٝث ٚرٖٞيت ٛيأد ٝىيوإ فٞاٛل هٍيل.
تبصره ٍ -1بىٓبٕ فٖٕٞيٍبىي ٓغبى اٍذ ثب رٖٞيت ٛيأد ٝىيوإ رب ٍوق پَذٛبي ٍبىٓبٗي ٖٓٞة،
ًبهٓ٘ل اٍزقلاّ ٗٔبيل.
تبصره  -2كٍزگبٜٛبي اعوائي ٌِٓل٘ل ث٘ب ث ٚكهفٞاٍذ ٍبىٓبٕ فٖٕٞيٍبىي ًبهّ٘بٍبٕ فٞك ها ث ٚإٓ
ٍبىٓبٕ ٓأٓٞه يب ٓ٘زوَ ٗٔبي٘ل.
تبصره ٍ - 3بىٓبٕ فٖٕٞي ٍبىي ٓغبى اٍذ اى فلٓبد ك٘ي  ٝرقٖٖي ًبهّ٘بٍبٕ ،اّقبٓ ؽويوي ٝ
ؽوٞهي كُٝزي ٝيب ؿيوكُٝزي ثٍ ٌَّ ٚبػزي ً ٝبه ٓؼيٖ اٍزلبكً٘ ٙل.
تبصره  - 4كُٝذ ٓغبى اٍذ ثواي آٓٞىّٜبي ًٞربٓ ٙلد رقٖٖي ،روؿيت  ٝرْٞين  ٝپبكاُ ًبهً٘بٕ
ٍبىٓبٕ فٖٕٞي ٍبىيٛ ،و ٍبُ ٚيي هكيق اػزجبه كه هبٗ ٕٞثٞكع٘ٓ ٚظٞه ٗٔبيل .اػزجبهاد ايٖ هكيق ٛجن
آئيٖٗبٓ ٚاي ً ٚث ٚپيْٜ٘بك ٛيأد ٝاگناهي ث ٚرٖٞيت ّٞهاي ػبُي اعواء ٍيبٍزٜبي ًِي إَ چٝ َٜ
چٜبهّ ( )44هبٗ ٕٞاٍبٍي فٞاٛل هٍيل ٛيي٘ٓ ٚيّٞك.
هاده ٘ٓ - 28بثغ ٓبُي ّ ٝواي ٜرأٓيٖ ٓبُي ٓٞهك ٗيبى ثواي اعواء ٍيبٍزٜبي ًِي إَ چ ٝ َٜچٜبهّ ()44
هبٗ ٕٞاٍبٍي ثّ ٚوػ ىيو اٍذ:
ٝ -1ىاهد آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي  ٝثبٗي ٓوًيي عٜٔٞهي اٍالٓيايوإ ٌِٓل٘ل ٍبالٗ ٚؽلاهَ كٓ ٙيِيبهك
( )11.111.111.111كاله ف ٜاػزجبهي عٜذ رأٓيٖ ٓبُي ٍوٓبيٚگناهيٜبي ثقِٛبي ؿيوكُٝزي اى فبهط اى
ًْٞه كوأٗ ْٛبي٘ل.
 -2كُٝذ ٌِٓق اٍذ ٍيبٍزٜبيي ها ارقبم ٗٔبيل ً ٚاى ٛوين ٛيأد آ٘بء ؽَبة مفيو ٙاهىي ثبٗي ٓوًيي

عٜٔٞهي اٍالٓيايوإ  ٝثبٌٜٗبي ػبَٓ چ َٜكهٕل ( )%41اى ٓبٗل ٙؽَبة مفيو ٙاهىي ٍبٍ پيِ ها ثٚ
ثقِ ؿيوكُٝزي افزٖبٓ كٛل  ٝكه ٕٞهد ٝعٞك روبٙب كه ايٖ ثقِ  ٝكاّزٖ ٛوؽٜبي كاهاي رٞعي ٚك٘ي ٝ
اهزٖبكي ثٓ ٚزوبٙيبٕ پوكافذ ٗٔبيل .كهٛوٕٞهد ٍ ْٜثقِ ؿيوكُٝزي كهٛوٍبٍ ٗجبيل اى چَٜكهٕل()%41
ثوكاّذ اى ؽَبة مفيو ٙاهىي كه إٓ ٍبٍ ًٔزو ثبّل.
 -3ثٛ ٚيأد آ٘بء ؽَبة مفيو ٙاهىي  ٝثبٗي ٓوًيي عٜٔٞهي اٍالٓيايوإ اعبى ٙكاكٓ ٙيّٞك ث٘ٓٚظٞه
اكيايِ ٍ ْٜرَٜيالد اهىي ث ٚثقِ ؿيوكُٝزي ،ثقْي اى اهى ؽَبة مفيو ٙاهىي  ٝيب اهى ثبٗي ٓوًيي
عٜٔٞهي اٍالٓيايوإ ها ث ٚػ٘ٞإ ٍپوك ٙكه ثبٌٜٗبي ػبَٓ عٜذ ثبى ًوكٕ ف ٜاػزجبهي اهىي ر ٍٜٞثبٌٜٗبي
ػبَٓ  ٝثبٌٜٗبي فبهعي  ٝپوكافذ رَٜيالد ثيْزو ٓ٘ظٞه ٗٔبيل.
هاده  -29ثبرٞع ٚث ٚث٘ل(ك) ٍيبٍزٜبي ًِيٝ ،ع ٙٞؽبَٕ اى ٝاگناهيٛبي ٓٞٙٞع ايٖ هبٗ ٕٞاى عِٔٚ
ّوًزٜبي ٓبكهرقٖٖي  ٝػِٔيبري ث ٚؽَبة فبٕي ٗيك فياٗٚكاهي ًَ ًْٞه ٝاهيي  ٝكه ٓٞاهك ىيو ٖٓوف
ٓيّٞك:
 -1ايغبك فٞكارٌبئي ثواي فبٗٞاكٛٙبي َٓزٚؼق ٓ ٝؾو ٝ ّٝروٞيذ رأٓيٖ اعزٔبػي،
 -2افزٖبٓ ٍي كهٕل ( )%31اى كهآٓلٛبي ؽبَٕ اى ٝاگناهي ث ٚرؼبٗٝيٛبي كواگيو ِٓي ث٘ٓٚظٞه
كووىكاييّ ،بَٓ رقليلٜبي ٓٞٙٞع ٓبك )34(ٙايٖ هبٗ،ٕٞ
 -3ايغبك ىيوث٘بٛبي اهزٖبكي ثب اُٞٝيذ ٓ٘بٛن ًٔزو رٍٞؼٚيبكز،ٚ
 -4اػطبء رَٜيالد (ٝع ٙٞاكاهّ ٙل )ٙثواي روٞيذ رؼبٗٝيٛب ٍٞٗ ٝبىي  ٝثَٜبىي ث٘گبٜٛبي اهزٖبكي
ؿيوكُٝزي ثب اُٞٝيذ ث٘گبٜٛبي ٝاگناه ّلٗ ٝ ٙيي ثواي ٍوٓبيٚگناهي ثقِٛبي ؿيوكُٝزي كه رٍٞؼ٘ٓ ٚبٛن
ًٔزو رٍٞؼٚيبكز ٝ ٚروٞيذ ٓ٘بثغ ثبٗي رٍٞؼ ٚرؼب،ٕٝ
ْٓ -5بهًذ ّوًزٜبي كُٝزي ثب ثقِٛبي ؿيوكُٝزي رب ٍوق چ )%49( ٚٗ ٝ َٜث٘ٓٚظٞه رٍٞؼ ٚاهزٖبكي
ٓ٘بٛن ًٔزو رٍٞؼٚيبكز،ٚ
 -6رٌٔيَ ٛوؽٜبي ٗئٚرٔبّ ّوًزٜبي كُٝزي ثب هػبيذ كَٖ پ٘غْ ايٖ هبٗ،ٕٞ
 -7ايلبء ٝظبيق ؽبًٔيزي كُٝذ كه ؽٞىٛٙبي ٗٞيٖ ثب ك٘بٝهي پيْوكز ٝ ٚپوفطو،
 -8ثبىٍبىي ٍبفزبهي ،رؼليَ ٗيوٝي اَٗبٗي  ٝآٓبكٍٙبىي ث٘گبٜٛب عٜذ ٝاگناهي.
تبصره  -1اػزجبهاد ث٘لٛبي كٞم كه هٞاٗيٖ ثٞكعٍ ٚبالٗ ٚكه علُٝي ٝاؽل كهط فٞاٛل ّل.
تبصره  -2آئيٖٗبٓ ٚاعوائي ايٖ ٓبك ٙظوف ٓلد ٍٓٚب ٙاى رٖٞيت ايٖ هبٗ ٕٞرٝ ٍٜٞىاهد آٞه اهزٖبكي ٝ
كاهايي ثب ٌٔٛبهي ٍبىٓبٕ ٓليويذ  ٝثوٗبٓٚهييي ًْٞه ٝ ٝىاهد رؼب ٕٝرٜي ٝ ٚث ٚرٖٞيت ٛيأد ٝىيوإ
ٓيهٍل.
هاده ٞٓ - 31اك ( )21رب ( )24هبٗ ٕٞثوٗبٓ ٍّٞ ٚرٍٞؼ ٚاهزٖبكي ،اعزٔبػي  ٝكو٘ٛگي عٜٔٞهي
اٍالٓيايوإ ر٘لين ٓيگوكك.
تبصره  -1كٍزٞهاُؼَٔ اعوائي ٓٞٙٞع ٓبك )24( ٙهبٗٓ ٕٞيثٞه ؽلاًضو ظوف ٓلد ٍٓٚب ٙاى رٖٞيت ايٖ هبٕٗٞ
ثب پيْٜ٘بك ٝىاهد آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي ث ٚرٖٞيت ٛيأد ٝاگناهي فٞاٛل هٍيل.
تبصره ٖٞٓ -2ثبد ايٖ ّٞها كه اعواء إْٛ ٍٞزبك  ٝپ٘غْ( ٝ)85يٌٖل ٍ ٝي ْٛ ٝزْ( )138هبٕٗٞ
اٍبٍي عٜٔٞهي اٍالٓي ايوإ ثواي هيبٍذ ٓغٌِ ّٞهاي اٍالٓي اهٍبٍ ٓيگوكك .كه ٕٞهد اػالّ
ٓـبيود اى ٍٞي هئيٌ ٓغٌِ ّٞهاي اٍالٓيّٞ ،ها ٓٞظق اٍذ َٗجذ ث ٚإالػ يب ُـٖٞٓ ٞثبد فٞك
اهلاّ ً٘ل.
هاده - 31اهرجب ٛاٍزقلآيًبهً٘بٕ ث٘گبٜٛبي كُٝزي ٝاگناهّل ٙثب كٍزگبٜٛبي اعوائي ميهث ٜهطغ
ٓيگوكك  ٝإٓ كٍز ٚاى ًبهً٘بٕ ث٘گبٜٛبي كُٝزي ً ٚاى ٗظو ٓووهاد ثبىَْٗزگي ربثغ ٕ٘لٝمٛبي فبٓ
ثبىَْٗزگي ٝاثَز ٚثٝ ٚىاهر قبٗٓ ٝ ٚإٍَبد ّ ٝوًزٜبي كُٝزي َٛز٘ل  ٝاهرجب ٛاٍزقلآي آٜٗب ثب
كٍزگبٜٛبي اعوائي ميهث ٜكه اعواء ٍيبٍزٜبي كوٍٜ ُٝبّ ،هطغ ٓيگوككٓ ،يرٞاٗ٘ل كه ٕٞهد اكآٚ
اّزـبٍ كه ٝاؽلٛبي كوٝفزّ ٚل ٝ ٙثب هػبيذ ٞٙاث ٜپوكافذ ؽن ثئٓ ٚووه ث ٚرلٌيي ٍ ْٜثئّ ٚلٝ ٙ
ًبهكوٓب ٔٛچ٘بٕ ربثغ ٓووهاد ٕ٘لٝم ثبىَْٗزگي ٓوث ٛٞثبّ٘ل.
تبصرهًِ -ي ٚهٞاٗيٖ ٓ ٝووهاد ٓوث ٛٞثًَ ٚو ؽن ثئ ٝ ٚافزيبهاد ٍبىٓبٕ رأٓيٖ اعزٔبػي كه آٞه كهيبكذ
ؽن ثئ ٝ ٚأفن عوائْ ٗبّي اى كيوًوك پوكافذ ؽن ثئ ٚاى عِٔٞٓ ٚاك ( )51( ٝ )49هبٗ ٕٞرأٓيٖ اعزٔبػي
ٖٓٞة َٗ 1354جذ ث ٚاكواك ٕ٘ ٝلٝمٛبي كٞم ٓغوي فٞاٛل ثٞك.

هاده  – 32ه ٙٞهٚبئيٌِٓ ٚق اٍذ ثواي هٍيلگي ث ٚرقِلبد  ٝعوائْ ٗبّي اى اعواء ايٖهبٗ ٝ ٕٞهبٗ ٕٞثبىاه
اٝهام ثٜبكاه عٜٔٞهي اٍالٓيايوإ ـ ٖٓٞة 1384/9/1ـّؼت فبٕي ها رؼييٖ ً٘ل .ايٖ ّؼت ٓ٘ؾٖواً ثٚ
كػبٝي ٌّ ٝبيبد ٓوث ٛٞث ٚايٖ ك ٝهبٗ ٕٞهٍيلگي ٓيٗٔبيل.
تبصره  -ه ٙٞهٚبئيٌِٓ ٚق اٍذ اليؾ ٚهٍيلگي ث ٚرقِلبد  ٝعوائْ ٓٞٙٞع ايٖ هبٗ ٕٞها ؽلاًضو ظوف ٓلد
ِّٓب ٙاى ر ٖٞيت ايٖ هبٗ ٕٞاى ٛوين كُٝذ روليْ ٓغٌِ ّٞهاي اٍالٓي ٗٔبيل.
هاده ٓ – 33إٍَ ٚاٍزبٗلاهك  ٝرؾويوبد ٕ٘ؼزي ايوإ ٓکِق ث ٚاٗطجبم ٗظبّ ٛبي اهىيبثي کيليذ ثب
اٍزبٗلاهكٛبي ثيٖ أُِِي  ٝاػٔبٍ رلهيغي  ٝهبٗ٘ٔٗٞل إٓ كه کِي ٚث٘گبٜٛبي اهزٖبكي ٓيثبّل .آئيٖٗبٓٚ
اعوائي ايٖ ٓبكّ ٙبَٓ ىٓبٕ ث٘لي اػٔبٍ اٍزبٗلاهكٛب ظوف ٓلد ٍٓ ٚب ٙث ٚپيْٜ٘بك ٓإٍَ ٚاٍزبٗلاهك ٝ
رؾويوبد ٕ٘ؼزي ايوإ ث ٚرٖٞيت ٛيأد ٝىيوإ فٞاٛل هٍيل.
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هاده  – 34كه اعواء ٍيبٍذگَزوُ ٓبٌُيذ ػٔٓٞيث٘ٓ ٚظٞه رأٓيٖ ػلاُذ اعزٔبػي ،كُٝذ ٓغبى اٍذ
رب چ َٜكهٕل (ٓ )%41غٔٞع اهىُ ٍٜبّ ث٘گبٜٛبي هبثَ ٝاگناهي كه ٛو ثبىاه ٓٞٙٞع گو ٙٝكٓ ٝبك )2( ٙايٖ
هبٗ ٕٞها ثب ٞٙاث ٜميَ ث ٚارجبع ايواٗي ٓويْ كافَ ًْٞه ٝاگناه ٗٔبيل:
اُق ـ كه ٓٞهك ك ٝكٛي پبئيٖ كهآٓلي ثب اُٞٝيذ هٍٝزبْٗي٘بٕ  ٝػْبيو ،پ٘غبٙكهٕل( )%51رقليق كه هئذ
ٍٜبّ ٝاگناهي ثب كٝه ٙروَي ٜكٍ ٙبُ.ٚ
ة ـكه ٓٞهك چٜبه كٛي ثؼلي روَي ٜرب كٍٙبٍ ؽَت ٓٞهك كاك ٙفٞاٛل ّل.
تبصره ٓ - 1ج٘بء هئذ گناهي ،هئذ كوٗ ُٝولي ٍٜبّ كه ثٞهً فٞاٛل ثٞك.
تبصره  - 2رقليقٛبي ٓنًٞه كه ث٘ل «اُق» ايٖ ٓبك ٙث ٚؽَبة ًٔيٛبي ثالػ ٗٞث ٚاهْبه ًْ كهآٓل
ٓ٘ظٞه ٓيّٞك.
تبصره ٝ - 3ىاهد آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي ٌِٓق اٍذ ثب ٌٔٛبهي ٝىاهد هكب ٝ ٙرأٓيٖ اعزٔبػي ٍ ٝبيو
ٜٗبكٛبي مي هث ٜؽلاًضو ظوف ٓلد يي ٍبٍ پٌ اى رٖٞيت ايٖ هبٗ ،ٕٞاكواك ْٓٔ ٍٞايٖ ٓبك ٙها ثب
ٍبىًٝبهٛبي ػِٔي ٝكهين ّ٘بٍبيي ّ ٝوايٝ ٜاگناهي ٍٜبّ ثْٞٔٓ ٚالٕ ها كوأٗ ْٛبيل.
ٓبكُْٞٔٓ – 35 ٙيٖ ث٘لٛبي «اُق» «ٝة» ٓبك )34(ٙايٖ هبٗ ٕٞكه هبُت ّوًزٜبي رؼبٗٝي ّٜوٍزبٗي
ٍبٓبٗلٛي ّل ٝ ٙاىروًيت آٜٗب ّوًزٜبي ٍوٓبيٚگناهي اٍزبٗي ثٕٞ ٚهد ّوًزٜبيٍٜبٓيرٌْيَ
ٝثواٍبً هبٗ ٕٞرغبهد كؼبُيذ ٓيً٘٘ل .كُٝذ ٓٞظق اٍذ عٜذ پنيوكزّ ٚلٕ ّوًزٜبي ٓنًٞه كهثٞهً
اٝهام ثٜبكاه ًٔيٛبي الىّ ها اٗغبّ كٛل.
ٓبكٍ -36 ٙبىٓبٕ فٖٕٞيٍبىي ٓٞظق اٍذ ٍٜبّ ٓٞٙٞع ٓبك )34(ٙاى ٛو ث٘گب ٙهبثَ ٝاگناهي ها
َٓزوئبً ثيٖ ّوًزٜبي ٍوٓبيٚگناهي اٍزبٗي روَيْ ً٘لٛ ٍْٜ .و يي اى ّوًزٜبي ٍوٓبيٚگناهي
اٍزبٗي ٓز٘بٍت ثب رؼلاك اػٚبء رؼبٗٝيٛبي ّٜوٍزبٗي ٛو اٍزبٕ رؼييٖ فٞاٛل ّل.
رجٖوٗ -1 ٙوَ  ٝاٗزوبٍ ٍٜبّ اى ٍبىٓبٕ فٖٕٞيٍبىي ثّ ٚوًزٜبي ٍوٓبيٚگناهي اٍزبٗي اى ٓبُيبد
ٓؼبف اٍذ.
رجٖو -2 ٙاكيايِ ٍوٓبي ٚكه ّوًزٜبي ٍوٓبيٚگناهي اٍزبٗي ٗبّي اى كهيبكذ ٍٜبّ اى ٍبىٓبٕ
فٖٕٞيٍبىئٛ ،چ٘ي ٖ اكيايِ ٍوٓبي ٚكه ّوًزٜبي رؼبٗٝي ّٜوٍزبٗي ٗبّي اى اكيايِ كاهايي
ّوًزٜبي ٍوٓبيٚگناهي اٍزبٗي ٓوث ٛٞاى ايٖ ٓؾَ ،اى ٓبُيبد ٓؼبف اٍذ.
ٓبك – 37 ٙكوٍٜ ُٝبّ ٝاگناه ّل ٙثّ ٚوًزٜبي ٍوٓبيٚگناهي اٍزبٗي هجَ اى ٝهٝك ايٖ ّوًزٜب ث ٚثٞهً
ثٓ ٚيياٗي ً ٚاهَب ٛإٓ پوكافذ ّل ٙيب ثٔٛ ٚيٖ َٗجذ ْٓٔ ٍٞرقليق ٝاهغ ّل ٙكه ثبىاهٛبي فبهط اى
ثٞهً ٓغبى اٍذ ٍٜ ٝبّ ٝاگناه ّل ٙثٔٛ ٚيٖ َٗجذ اى هيل ٝصيو ٚآىاك ٓيّٞك.
ٓبك – 38 ٙكُٝذ ٌِٓق اٍذ ٍٜبّ ٓٞٙٞع ٓبك )34( ٙها ث ٚگٚٗٞاي ٝاگناه ٗٔبيل ًٞٓ ٚعجبد اكيايِ يب رلاّٝ
ٓبٌُيذ ٓ ٝليويذ كُٝذ كه ّوًز ٜبي ْٓٔٝ ٍٞاگناهي ها كوأ٘ٗ ْٛبيل .كه اٗزقبة ٓليوإ ،كٍزگبٜٛبي
اعوائي ٓٞٙٞع ٓبك )86( ٙايٖ هبٗٓ ٕٞغبى ث ٚأفن ًٝبُذ اى ّوًزٜبي ٍوٓبيٚگناهي اٍزبٗي ٗقٞا٘ٛل ثٞك.
آئيٖ ٗبٓ ٚاعوائي ايٖ كَٖ ثب پيْٜ٘بك ْٓزوى ٝىاهد آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي ٝ ٝىاهد رؼب ٝ ٕٝثب ٌٔٛبهي
ٜٗبكٛبي مي هث ٜظوف ٓلد ؽلاًضو ٍٓ ٚب ٙاى رٖٞيت ايٖ هبٗ ٕٞرٜي ٝ ٚث ٚرٖٞيت ّٞهاي ػبُي اعواء
ٍيبٍزٜبي ًِي إَ چ ٝ َٜچٜبهّ ( )44هبٗ ٕٞاٍبٍي عٜٔٞهي اٍالٓيايوإ فٞاٛل هٍيل.
رجٖوٖٞٓ - ٙثبد ايٖ ّٞها كه اعواء إْٛ ٍٞزبك  ٝپ٘غْ( ٝ)85يٌٖل ٍ ٝي ْٛ ٝزْ( )138هبٗ ٕٞاٍبٍي
عٜٔٞهي اٍالٓي ايوإ ثواي هيبٍذ ٓغٌِ ّٞهاي اٍالٓي اهٍبٍ ٓيگوكك .كه ٕٞهد اػالّ ٓـبيود اى
ٍٞي هئيٌ ٓغٌِ ّٞهاي اٍالٓيّٞ ،ها ٓٞظق اٍذ َٗجذ ث ٚإالػ يب ُـٖٞٓ ٞثبد فٞك اهلاّ ً٘ل.

كَٖ ٛلزْ ٛ -يأد ٝاگناهي ٝ ٝظبيق إٓ
ٓبك – 39ٙث٘ٓٚظٞه ٔٛب٘ٛگي كه اعواء ٓٞاك ايٖ هبٗٛ ٕٞيأد ٝاگناهي ث ٚهيبٍذ ٝىيو آٞهاهزٖبكي  ٝكاهايي
ٓزٌَْ اى اػٚبء ىيو رٌْيَ ٓيگوكك:
ٝ -1ىيو آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي،
ٝ -2ىيو كاكگَزوي،
 -3هئيٌ ٍبىٓبٕ ٓليويذ  ٝثوٗبٓٚهييي ًْٞه ثل ٕٝؽن هأي،
ٝ -4ىيو ٝىاهرقبٗ ٚميهث ٜثل ٕٝؽن هأي،
 -5كٗ ٝلو اى ٗٔبي٘لگبٕ ٓغٌِ ثٚػ٘ٞإ ٗبظو ث ٚاٗزقبة ٓغٌِ ّٞهاي اٍالٓي.
كثيوفبٗٛ ٚيأد كه ٍبىٓبٕ فٖٕٞيٍبىي َٓزوو اٍذٖٞٓ .ثبد ٛيأد ٓنًٞه ها ٝىيو آٞهاهزٖبكي  ٝكاهايي
اثالؽ ٓيً٘ل.
ٓبك 41 ٙـ ٝظبيق  ٝافزيبهاد ٛيأد ٝاگناهي ثّ ٚوػ ىيو اٍذ:
اُق-
 1ـ اعواء ثوٗبٓٛٚب  ٝفْٜٓيٛبي ًِي ٝاگناهي  ٝرؼييٖ رٌِيق ث٘گبٜٛبي ْٓٔٝ ٍٞاگناهي،
 2ـ رٜي ٚآئيٖٗبٓٗ ٚظبّ اهَبٛي ٝاگناهي ٗ ٝؾ ٙٞكهيبكذ ثٜبي ؽوٞم هبثَ ٝاگناهي،
 3ـ رٜي ٚآئيٖٗبّٓ ٚيٛٙٞبي هئذگناهي ث٘گبٜٛب ٗ ٝؾ ٙٞاػٔبٍ ّيٛٙٞبي ٓنًٞه كه ٔٛيٖ چٜبهچٞة،
 4ـ رٜيٗ ٚظبّ رأٓيٖ ٓبُي ،ؽٔبيذ  ٝرْٞين فويلاهإ ثٔٛ ٚوا ٙرؼييٖ چٜبهچٞة رؼٜلاد فويلاهإ ٝ
كوّ٘ٝل،ٙ
 5ـ رٜيٞٙ ٚاثٗ ٜؾ ٙٞاٗغبّ إالػ ٍبفزبه ث٘گبٜٛب كه ٓٞاهك ٙوٝهي ٓز ٖٔٚچٜبهچٞة ؽلع ٕ ٝيبٗذ ٗيوٝي
اَٗبٗي ّبؿَ،
 6ـ رٜيٗ ٚظبّ ٗبٓ ٚكؼبُيزٜبي كو٘ٛگي ـ رجِيـبري ثواي ثَزوٍبىي ،ثٜجٞك ّ ٝلبكيذ آو ٝاگناهي،
 7ـ رٜي ٚپيْٜ٘بك ٝاگناهي ثًِٞي ث٘گبٜٛبي ْٓٔٝ ٍٞاگناهي كه ثٞهٍٜبي فبهعي،
 8ـ رٜي ٚآئيٖٗبٓٗ ٚؾٝ ٙٞاگناهي ٍٜبّ روعيؾي ثٓ ٚليوإ ً ٝبهً٘بٕ،
رجٖو 1 ٙـ ٓٞاهك كٞم ثبيل ث ٚرٖٞيت ّٞهاي ػبُي اعواء ٍيبٍزٜبي ًِي إَچَٜٝچٜبهّ( )44هبٕٗٞ
اٍبٍي ثوٍل.
رجٖوٖٞٓ -2 ٙثبد ايٖ ّٞها كه اعواء إْٛ ٍٞزبك  ٝپ٘غْ ( ٝ )85يٌٖلٍٝيْٛٝزْ( )138هبٗ ٕٞاٍبٍي
عٜٔٞهي اٍالٓي ايوإ ثواي هيبٍذ ٓغٌِ ّٞهاي اٍالٓي اهٍبٍ ٓيگوكك  ٝكه ٕٞهد اػالّ ٓـبيود اى
ٍٞي هئيٌ ٓغٌِ ّٞهاي اٍالٓيّٞ ،ها ٓٞظق اٍذ َٗجذ ث ٚإالػ يب ُـٖٞٓ ٞثبد فٞك اهلاّ ً٘ل.
ة-
 1ـ رٖٞيت آئيٖٗبٓٗ ٚؾ ٙٞثئٓ ٚغويبٕ  ٝكٍذاٗلهًبهإ آو ٝاگناهي،
2ـ رٖٞيت كٜوٍذ ٛو يي اى ٓٞاهك هبثَ كو ،ُٝاٗؾالٍ ،اكؿبّ ،رغيي ،ٚاعبه ٝ ٙپئبٕ ٓليويذ  ٝىٓبٕث٘لي
الىّ ثٔٛ ٚوآ ٙييإ  ٝهٝ ُٝاگناهي آٜٗب كه ٛو ٍبٍ .كٜوٍذ ٓنًٞه ّبَٓ ثوٗبٓ ٚىٓبٕث٘لي اهلاّ ،ه،ُٝ
ٓييإ ٍ ٝبيو ّوايٝ ٜاگناهي ثب رٞع ٚثٙٝ ٚؼيذ ٛو ثبىاه ْٓزوًبً رٝ ٍٜٞىاهد آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي ٝ
ٝىاهد ميهث ٜرٜيٓ ٚيّٞك،
 3ـ رٖٞيت هئذ ٓٞاهك ٝاگناهي،
 4ـ رٖٞيت كٍزٞهاُؼَٔ ٗؾ ٙٞر٘ظيْ هواهكاكٛبي ٝاگناهي ْٓزَٔ ثو رؼييٖ افزيبهاد  ٝرؼٜلاد ٛوكيٖ
هواهكاكٛبٝ ،صبين  ٝرٔٚيٜ٘بّ ،واي ٜكَـ يب اهبُٗ ،ٚؾ ٙٞاػٔبٍ رقليلبد  ٝعوائْ كه چٜبهچٞة ٞٙاثٝ ٜ
ٓووهاد هبٗٗٞي،
 5ـ رٖٞيت كٍزٞهاُؼَٔ ٓوث ٛٞثٝ ٚيژگيٜبي الىّ ٗ ٝؾ ٙٞاٗزقبة ٓليوإ ٓ ٝزقٖٖبٕ كه ٓٞاهك ٝاگناهي اى
ٛوين ٓناًو ٙثب هػبيذ ٓلبك ايٖ هبٗ،ٕٞ
 6ـ رٖٞيت كٍزٞهاُؼَٔ اعوائي ٗؾ ٙٞر٘ظيْ هواهكاكٛبي رؼٜل پنيوٞٗٙيَي يب رؼٜل فويل ٍٜبّ ٓإٍَبد
رأٓيٖ ٍوٓبيٓ ٚزٞٙ ٖٔٚاث ٜپوكافذ ؽناُيؽٔ ٚآٜٗب،
 7ـ رٖٞيت كٍزٞهاُؼَٔ ٓبك )31( ٙايٖ هبٗ.ٕٞ
كَٖ ْٛزْ ّٞ -هاي ػبُي اعواء ٍيبٍزٜبي ًِي إَ چ ٝ َٜچٜبهّ ( )44هبٗ ٕٞاٍبٍي ٝ ٝظبيق إٓ
ٓبكّٞ - 41 ٙهاي ػبُي اعواء ٍيبٍزٜبي ًِي إَ چ ٝ َٜچٜبهّ ( )44هبٗ ٕٞاٍبٍي ثواي ايلبء ٝظبيق
ٓؾ ُٚٞكه ايٖ هبٗٓ ٕٞوًت اى اػٚبء ىيو رٌْيَ ٓيّٞك:
 -1هئيٌ عٜٔٞه يب ٓؼب ٕٝاٝ ٍٝي ثٚػ٘ٞإ هئيٌ ّٞها،
ٝ -2ىيو آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي (كثيو ّٞها)،
ٝ -3ىيو رؼب،ٕٝ
ٝ -4ىيو يب ٝىهاء ٝىاهرقبٗٛٚبي ميهث،ٜ
ٝ -5ىيو كاكگَزوي،
ٝ -6ىيو اٛالػبد،
 -7هئيٌ ٍبىٓبٕ ٓليويذ  ٝثوٗبٓٚهييي ًْٞه،
 -8هئيٌ ًَ ثبٗي ٓوًيي عٜٔٞهي اٍالٓيايوإ،

 -9كثيو ٓغٔغ رْقئ ِٖٓؾذ ٗظبّ،
 -11كاكٍزبٕ ًَ ًْٞه،
 -11هئيٌ ٍبىٓبٕ ثبىهٍي ًَ ًْٞه،
 -12هئيٌ كيٞإ ٓؾبٍجبد ًْٞه،
ٗ ٍٚ -13لو اى ٗٔبي٘لگبٕ ٓغٌِ ث ٚاٗزقبة ٓغٌِ ّٞهاي اٍالٓي،
 -14هئيٌ ٍبىٓبٕ ٕلا ٍ ٝئبي عٜٔٞهي اٍالٓيايوإ،
 -15هئيٌ اٛبم ثبىهگبٗي ٕ٘ ٝبيغ ٓ ٝؼبكٕ ايوإ،
 -16هئيٌ اٛبم رؼبٓ ٕٝوًيي عٜٔٞهي اٍالٓيايوإ،
ٗ ٍٚ -17لو فجوٕ ٝ ٙبؽج٘ظو اهزٖبكي اى ثقِٛبي فٖٕٞي  ٝرؼبٗٝي ث ٚپيْٜ٘بك ٝىيو آٞه اهزٖبكي ٝ
كاهايي ثب ؽٌْ هئيٌ عٜٔٞه،
 -18هئيٌ ٍبىٓبٕ فٖٕٞيٍبىي،
 -19هئيٌ ٍبىٓبٕ ثٞهً  ٝاٝهام ثٜبكاه.
رجٖو -1 ٙايٖ ّٞها ٛجن آئيٖٗبٓٚاي اكاه ٙفٞاٛل ّل ً ٚر ٍٜٞاػٚبء ٓنًٞه كه ث٘لٛبي( )1رب( )6ث ٚرٖٞيت
ٓيهٍل  ٝايٖ آئيٖٗبٓ ٍْٞٔٓ ٚرجٖوٓ ٙبك )42(ٙفٞاٛل ثٞك.
رجٖو - 2 ٙكثيوفبّٗٞ ٚها ىيوٗظو ٝىاهد آٞهاهزٖبكي  ٝكاهايي رٌْيَ ٓيّٞك.
ٓبكٝ - 42 ٙظبيق ٝافزيبهاد ّٞهاي ػبُي اعواء ٍيبٍزٜبي ًِي إَچَٜٝچٜبهّ( )44هبٗ ٕٞاٍبٍي ثٚ
ّوػ ىيو اٍذ:
 -1رجييٖ ٍيبٍزٜب  ٝفْٜٓيٛبي اعوائي ٍبالٗ،ٚ
ٗ -2ظبهد ثو كوآي٘ل اعواء هٞاٗيٖ ٓ ٝووهاد ٓورج ٜثب ٍيبٍزٜبي ًِي إَچَٜٝچٜبهّ( )44هبٗ ٕٞاٍبٍي،
ٍ -3بىٓبٗلٛي كؼبُيزٜبي كو٘ٛگي -رجِيـبري ثواي اعواء ٍيبٍزٜبي ًِي إَچَٜٝچٜبهّ( )44هبٕٗٞ
اٍبٍي ،
 -4رٖٞيت آئيٖٗبٓٛٚب ،كٍزٞهاُؼَٔٛبٗ ،ظبّٗبٓٛٚب ٞٙ ٝاثطي ک ٚكه ايٖ هبٗٓ ٕٞوعغ رٖٞيت إٓ ايٖ ّٞها
اٍذ،
 -5رٖٞيت ّبفٔٛبي اعوائي ثواي رؾون اٛلاف ٍيبٍزٜبي ًِي إَچَٜٝچٜبهّ( )44هبٗ ٕٞاٍبٍي
ث٘ٓٚظٞه اػٔبٍ ٗظبهد كهين ثو اعواء آٜٗب،
 -6رلٝيٖ ٍبىًٝبهٛبي عِٞگيوي اى ٗلٞم ٍ ٝيطو ٙثيگبٗگبٕ ثو اهزٖبك ِٓي،
 -7رجييٖ ٗوِ ٍيبٍزگناهي ٛ ٝلايذ ٗ ٝظبهد كُٝذ،
 -8ايغبك ٔٛب٘ٛگي ثيٖ كٍزگبٜٛبي اعوائي كه اعواء ٍيبٍزٜبي ًِي إَچَٜٝچٜبهّ( )44هبٕٗٞ
اٍبٍي ،
 9ـ رٜٔيلاد الىّ ثواي رْٞين ػٔ ّٞثٍ ٚوٓبيٚگناهيً ،بهآكوي٘ي  ٝثٜجٞك كٚبي ًَت ً ٝبه.
رجٖوٖٞٓ - ٙثبد ايٖ ّٞها ها ٝىيو آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي اثالؽ ٓيٗٔبيل.
كَٖ ٗ - ْٜرَٜيَ ههبثذ ٘ٓ ٝغ اٗؾٖبه
ٓبك - 43 ٙرٔبٓياّقبٓ ؽويوي  ٝؽوٞهي ثقِٛبي ػٔٓٞي ،كُٝزي ،رؼبٗٝي  ٝفٖٕٞي ْٓٔٞٓ ٍٞاك
ايٖ كَٖ َٛز٘ل.
ٓبكٛ -44 ٙوگ ٚٗٞرجبٗي اى ٛوين هواهكاك ،رٞاكن  ٝيب رلب( ْٛاػْ اى ًزجي ،اٌُزوٗٝيٌيّ ،لبٛي  ٝيب ػِٔي)
ثيٖ اّقبٓ ً ٚيي يب چ٘ل اصو ىيو ها ث ٚكٗجبٍ كاّز ٚثبّل ثٗ ٚؾٞي کٗ ٚزيغ ٚإٓ ثزٞاٗل افالٍ كه ههبثذ ثبّل
ٓٔ٘ٞع اٍذ :
ْٓ -1قٔ ًوكٕ هئزٜبي فويل يب كوً ُٝبال يب فلٓذ ٗ ٝؾ ٙٞرؼييٖ إٓ كه ثبىاه ثٞٛ ٚه َٓزويْ يب
ؿيوَٓزويْ.
ٓ -2ؾلٝك ًوكٕ يب رؾذ ً٘زوٍ كهآٝهكٕ ٓولاه رُٞيل ،فويل يب كوً ُٝبال يب فلٓذ كه ثبىاه.
 -3رؾٔيَ ّواي ٜرجؼي٘آٓيي كه ٓؼبٓالد َٔٛبٕ ثٛ ٚوكٜبي رغبهي
ِٓ -4يّ ًوكٕ ٛوف ٓؼبِٓ ٚث ٚػول هواهكاك ثب اّقبٓ صبُش يب رؾٔيَ ًوكٕ ّو ٛٝهواهكاك ث ٚآٜٗب.
ً ًٍٞٞٓ -5وكٕ اٗؼوبك هواهكاك ث ٚهج ٍٞرؼٜلاد رٌٔيِي رٛ ٍٜٞوكٜبي كيگو ً ٚث٘ب ثو ػوف رغبهي ثب ٓٞٙٞع
هواهكاك اهرجبٛي ٗلاهك.
 -6روَيْ يب رَٜيْ ثبىاه ًبال يب فلٓذ ثيٖ ك ٝيب چ٘ل ّقٔ.
ٓ -7ؾلٝك ًوكٕ كٍزوٍي اّقبٓ فبهط اى هواهكاك ،رٞاكن يب رلب ْٛث ٚثبىاه.
رجٖو -ٙهواهكاكٛبي ٓيبٕ رٌَْٛبي ًبهگوي ً ٝبهكوٓبيي ث٘ٓٚظٞه رؼييٖ كٍزٔيك ٓ ٝيايب ،ربثغ هبًٗ ٕٞبه
اٍذ.
ٓبك -45 ٙاػٔبٍ ميَ ً٘ٓ ٚغو ث ٚافالٍ كه ههبثذ ٓيّٞكٞ٘ٔٓ ،ع اٍذ:
اُق  -اؽزٌبه  ٝاٍزٌ٘بف اى ٓؼبِٓٚ
 -1اٍزٌ٘بف كوكي يب عٔؼي اى اٗغبّ ٓؼبِٓ ٝ ٚيب ٓؾلٝك ًوكٕ ٓولاه ًبال يب فلٓذ ٓٞٙٞع ٓؼبِٓ.ٚ
ٝ -2اكاه ًوكٕ اّقبٓ كيگو ث ٚاٍزٌ٘بف اى ٓؼبِٓ ٝ ٚيب ٓؾلٝك ًوكٕ ٓؼبٓالد آٜٗب ثب ههيت.
 -3مفيو ٙيب ٗبثٞك ًوكٕ ًبال يب آز٘بع اى كو ُٝإٓ ٗ ٝيي آز٘بع اى اهائ ٚفلٓذ ثٗ ٚؾٞي ً ٚايٖ مفيوٍٙبىي،

اهلاّ يب آز٘بع ٓ٘غو ث ٚثبال هكزٖ ٍبفزگي هئذ ًبال يب فلٓذ كه ثبىاه ّٞك ،اػْ اى ايًٖ ٚثٞٛ ٚه َٓزويْ
يب ثب ٝاٍط ٚاٗغبّ گيوك.
ة -هئذگناهي رجؼي٘آٓيي
ػو ٝ ٚٙيب روبٙبي ًبال يب فلٓذ ْٓبث ٚث ٚهئزٜبيي ً ٚؽبًي اى رجؼي٘ ثيٖ ك ٝيب چ٘ل ٛوف ٓؼبِٓ ٝ ٚيب
رجؼي٘ هئذ ثيٖ ٓ٘بٛن ٓقزِق ث ٚهؿْ يٌَبٕ ثٞكٕ ّوايٓ ٜؼبِٓٛ ٝ ٚيي٘ٛٚبي ؽَٔ ٍ ٝبيو ٛيي٘ٛٚبي
عبٗجي إٓ ثبّل.
ط -رجؼي٘ كه ّوايٓ ٜؼبِٓٚ
هبئَ ّلٕ ّواي ٜرجؼي٘آٓيي كه ٓؼبِٓ ٚثب اّقبٓ ٓقزِق كه ٙٝؼيذ يٌَبٕ.
ك – هئذگناهي رٜبعٔي
 -1ػوً ٚٙبال يب فلٓذ ث ٚهئزي پبئيٖرو اى ٛيي٘ ٚرٔبّ ّل ٙإٓ ثٗ ٚؾٞي ًُ ٚطٔ ٚعلي ث ٚكيگوإ ٝاهك ً٘ل
يب ٓبٗغ ٝهٝك اّقبٓ عليل ث ٚثبىاه ّٞك.
 -2اهائٛ ٚلي ،ٚعبيي ،ٙرقليق يب آضبٍ إٓ ًٞٓ ٚعت ٝاهك ّلٕ ُطٔ ٚعلي ث ٚكيگوإ ّٞك.
رجٖو - ٙرْقئ ُطٔ ٚعلي ،ثو ػٜلّٞ ٙهاي ههبثذ اٍذ.
ٛـ  -اظٜبهاد گٔواً٘٘ٙل:ٙ
ٛو اظٜبه ّلبٛيً ،زجي يب ٛو ػِٔي ً:ٚ
ً -1بال يب فلٓذ ها ثٕٞ ٚهد ؿيوٝاهؼي ثب ًيليذٓ ،ولاه ،كهعٕٝ ،ٚقٓ ،لٍ يب اٍزبٗلاهك فبٓ ْٗبٕ كٛل ٝ
يب ًبال  ٝيب فلٓذ ههجب ها ٗبىٍ عِ ٙٞكٛل.
ً -2بالي رغليل ٍبفذ ّل ٙيب كٍذ ك ،ّٝرؼٔيوي يب ً ٜٚ٘ها ٗٓ ٞؼوكي ً٘ل.
ٝ -3عٞك فلٓبد پٌ اى كؤٙ ،ُٝبٗز٘بٓ ٚرؼٜل ث ٚرؼٞي٘ٗ ،گٜلاهي ،رؼٔيو ًبال يب ٛو هَٔزي اى إٓ  ٝيب
رٌواه يب رلا ّٝفلٓذ رب ؽٖٗ ٍٞزيغٓ ٚؼي٘ي ها اُوبء ً٘ل ،كه ؽبُي ً ٚچ٘يٖ آٌبٗبري ٝعٞك ٗلاّز ٚثبّل.
 -4اّقبٓ ها اى ؽيش هئذ ًبال يب فلٓزي ً ٚكوٝفز ٚيب اهائّ ٚل ٙاٍذ يب ٓيّٞك ،كويت كٛل.
 -ٝكو ُٝيب فويل اعجبهي
ً ٛٞ٘ٓ -1وكٕ كو ُٝيي ًبال يب فلٓذ ث ٚفويل ًبال يب فلٓذ كيگو يب ثبُؼٌٌ.
ٝ -2اكاه ًوكٕ ٛوف ٓوبثَ ثٓ ٚؼبِٓ ٚثب ّقٔ صبُش ثٕٞ ٚهري ً ٚارٔبّ ٓؼبِٓ ٚث ٚػو ٚٙيب روبٙبي ًبال يب
فلٓذ كيگوي اهرجب ٛكاكّٞ ٙك.
ٓ -3ؼبِٓ ٚثب ٛوف ٓوبثَ ثب ايٖ ّوٛ ًٚ ٛوف ٓنًٞه اى اٗغبّ ٓؼبِٓ ٚثب ههيت آز٘بع ٝهىك.
ى -ػوً ٚٙبال يب فلٓذ ؿيواٍزبٗلاهك
ػوً ٚٙبال  ٝيب فلٓذ ٓـبيو ثب اٍزبٗلاهكٛبي اعجبهي اػالّ ّل ٙرٓ ٍٜٞواعغ ميٕالػ اى عِٔ ٚهاعغ ثٚ
ًبهثوك ،روًيتً ،يليذٓ ،ؾزٞيبدٛ ،واؽيٍ ،بفذ ،رٌٔيَ  ٝيب ثَزٚث٘لي.
ػٓ -لافِ ٚكه آٞه كافِي  ٝيب ٓؼبٓالد ث٘گب ٙيب ّوًذ ههيت
روؿيت ،رؾويي  ٝيب ٝاكا ه ٍبفزٖ يي يب چ٘ل ٍٜبٓلاهٕ ،بؽت ٍوٓبيٓ ،ٚليو يب ًبهً٘بٕ يي ث٘گب ٝ ٙيب ّوًذ
ههيت اى ٛوين اػٔبٍ ؽن هأي ،اٗزوبٍ ٍٜبّ ،اكْبء اٍواهٓ ،لافِ ٚكه ٓؼبٓالد ث٘گبٜٛب  ٝيب ّوًزٜب يب
هُٛٝبي ْٓبث ٚكيگو ث ٚاٗغبّ ػِٔي ً ٚثٙ ٚوه ههيت ثبّل.
ٍٞ - ٛءاٍزلبك ٙاى ٙٝؼيذ اهزٖبكي َِٜٓ
ٍٞءاٍزلبك ٙاى ٙٝؼيذ اهزٖبكي َِٓ ٜث ٚيٌي اى هُٛٝبي ىيو:
 -1رؼييٖ ،ؽلع  ٝيب رـييو هئذ يي ًبال يب فلٓذ ثٕٞ ٚهري ؿيوٓزؼبهف،
 -2رؾٔيَ ّواي ٜهواهكاكي ؿيوٖٓ٘لبٗ،ٚ
 -3رؾليل ٓولاه ػو ٝ ٚٙيب روبٙب ث٘ٓٚظٞه اكيايِ  ٝيب ًب ِٛهئذ ثبىاه،
 -4ايغبك ٓبٗغ ث٘ٓٚظٞه ٌَْٓ ًوكٕ ٝهٝك ههجبي عليل يب ؽنف ث٘گبٜٛب يب ّوًزٜبي ههيت كه يي كؼبُيذ
فبٓ،
ْٓ -5وً ٛٝوكٕ هواهكاكٛب ث ٚپنيوُ ّوايطي ً ٚاى ٗظو ٓبٛيزي يب ػوف رغبهي ،اهرجبٛي ثب ٓٞٙٞع چ٘يٖ
هواهكاكٛبيي ٗلاّز ٚثبّل،
 -6رِٔي ٍوٓبيٍٜ ٝ ٚبّ ّوًزٜب ثٕٞٚهري ً٘ٓ ٚغو ث ٚافالٍ كه ههبثذ ّٞك.
يٓ -ؾلٝك ًوكٕ هئذ كوٓ ُٝغلك
ْٓوً ٛٝوكٕ ػوً ٚٙبال يب فلٓذ ث ٚفويلاه ث ٚپنيوُ ّواي ٜىيو:
 -1اعجبه فويلاه ث ٚهج ٍٞهئذ كو ُٝرؼييٖ ّل ٙيب ٓؾلٝك ًوكٕ ٝي كه رؼييٖ هئذ كو ُٝثٛ ٚو ٌِّي.
ٓ -2ويل ًوكٕ فويلاه ث ٚؽلع هئذ كوً ُٝبال يب فلٓزي ٓؼيٖ ،ثواي ث٘گب ٙيب ّوًزي ً ٚاى اً ٝبال يب
فلٓذ فويلاهي ٓيً٘ل يب ٓؾلٝك ًوكٕ ث٘گب ٙيب ّوًذ ٓيثٞه كه رؼييٖ هئذ ثٛ ٚو ٌِّي.
ى ًَ -ت ؿيوٓغبىٍٞ ،ء اٍزلبك ٙاى اٛالػبد ٞٓ ٝهؼيذ اّقبٓ
ًَ -1ت  ٝثٜوٙثوكاهي ؿيوٓغبى اى ٛوگ ٚٗٞاٛالػبد كافِي ههجب كه ىٓي٘ ٚرغبهيٓ ،بُي ،ك٘ي ٗ ٝظبيو إٓ ثٚ
ٗلغ فٞك يب اّقبٓ صبُش.
ًَ -2ت  ٝثٜوٙثوكاهي ؿيوٓغبى اى اٛالػبد  ٝرٖٔئبد ٓواعغ هٍٔي ،هجَ اى اكْبء يب اػالٕ ػٔٓٞي آٜٗب ٝ

يب ًزٔبٕ آٜٗب ثٗ ٚلغ فٞك يب اّقبٓ صبُش.
ٍٞ -3ء اٍزلبك ٙاى ٓٞهؼيذ اّقبٓ ثٗ ٚلغ فٞك يب اّقبٓ صبُش.
ٓبكٛ -46 ٙيچ يي اى ٓليوإْٓ ،بٝهإ يب ٍبيو ًبهً٘بٕ ّوًذ يب ث٘گبٓ ٙغبى ٗيَز٘ل ثب ٛلف ايغبك ٓؾلٝكيذ
يب افالٍ كه ههبثذ كه يي  ٝيب چ٘ل ثبىاه ،ثٞٛ ٚه ٔٛيٓبٕ ٓزٖلي ٍٔزي كه ّوًذ  ٝيب ث٘گبٛي ٓورج ٝ ٜيب
كاهاي كؼبُيذ ْٓبث ٚثبّ٘ل.
ٓبكٛ -47ٙيچ ّقٔ ؽويوي يب ؽوٞهي ٗجبيل ٍوٓبي ٚيب ٍٜبّ ّوًزٜب يب ث٘گبٜٛبي كيگو ها ثٗ ٚؾٞي رِٔي
ً٘ل ًٞٓ ٚعت افالٍ كه ههبثذ كه يي  ٝيب چ٘ل ثبىاه گوكك.
رجٖوٞٓ -ٙاهك ىيو اى ّٔ ٍٞايٖ ٓبكَٓ ٙزض٘ي اٍذ:
 -1رِٔي ٍٜبّ يب ٍوٓبي ٚثٍٝٚيًِ ٚبهگياه يب ًبهگياه ٓؼبِٓ ٚگوي ً ٚثً ٚبه فويل  ٝكو ُٝاٝهام ثٜبكاه
اّزـبٍ كاهكٓ ،بكآيً ٚاى ؽن هأي ٍٜبّ ثواي افالٍ كه ههبثذ ٍٞءاٍزلبكْٞٗ ٙك.
 -2كاها ثٞكٕ يب رؾٖيَ ؽوٞم ه٘ٛي َٗجذ ثٍٜ ٚبّ ٍ ٝوٓبيّ ٚوًزٜب  ٝث٘گبٜٛبي كؼبٍ كه ثبىاه يي ًبال يب
يي فلٓذ ْٓو ٛٝثو ايًٖ٘ٓ ٚغو ث ٚاػٔبٍ ؽن هأي كه ايٖ ّوًزٜب يب ث٘گبٜٛب ْٗٞك.
 -3كه ٕٞهري ًٍٜ ٚبّ يب ٍوٓبي ٚرؾذ ّواي ٜاٙطواهي رِٔي ّل ٙثبّلْٓ ،و ٛٝثو ايًٖ ٚؽلاًضو ظوف
يي ٓب ٙاى ربهيـ رِٔيٞٙٞٓ ،ع ث ٚاٛالع ّٞهاي ههبثذ ثوٍل  ٝثيْزو اى ٓلد ىٓبٗي ًّٞ ٚها رؼييٖ ٓيً٘ل،
رِٔي اكآٗ ٚيبثل.
ٓبك -48 ٙاكؿبّ ّوًزٜب يب ث٘گبٜٛب كه ٓٞاهك ىيو ٓٔ٘ٞع اٍذ:
 -1كه عويبٕ اكؿبّ يب كه ٗزيغ ٚإٓ اػٔبٍ ٓنکٞه كه ٓبك )45(ٙاػٔبٍ ّٞك.
ٛ -2وگب ٙكه ٗزيغ ٚاكؿبّ ،هئذ ًبال يب فلٓذ ثٞٛ ٚه ٗبٓزؼبهكي اكيايِ يبثل.
ٛ -3وگب ٙاكؿبّ ٓٞعت ايغبك رٔوًي ّليل كه ثبىاه ّٞك.
ٛ -4وگب ٙاكؿبّ٘ٓ ،غو ث ٚايغبك ث٘گب ٙيب ّوًذ ً٘زوًٍ٘٘ل ٙكه ثبىاه ّٞك.
رجٖو - 1 ٙكه ٓٞاهكي ً ٚپيْگيوي اى رٞهق كؼبُيذ ث٘گبٜٛب ّ ٝوًزٜب يب كٍزوٍي آٜٗب ث ٚكاِٗ ك٘ي عي اى
ٛوين اكؿبّ آٌبٕپنيو ٗجبّلٛ ،و چ٘ل اكؿبّ ٓ٘غو ث ٚث٘لٛبي ( )4( ٝ )3ايٖ ٓبكّٞ ٙكٓ ،غبى اٍذ.
رجٖو - 2 ٙكآ٘ ٚرٔوًي ّليل ها ّٞهاي ههبثذ رؼييٖ  ٝاػالّ ٓيً٘ل.
ٓبك - 49 ٙث٘گبٜٛب ّ ٝوًزٜب ٓيرٞاٗ٘ل كه ٓٞهك ّٔٞٓ ٍٞاك ( )48( ٝ )47ايٖ هبٗ ٕٞثو اهلآبد فٞك اى ّٞهاي
ههبثذ ًَت رٌِيق ً٘٘لّٞ .هاي ههبثذ ٌِٓق اٍذ ؽلاًضو ظوف يي ٓب ٙاى ربهيـ  ٍٕٞٝروبٙب كه ٛو يي اى
ٓٞاهك ٓنًٞه إٓ ها ثوهٍي ٗ ٝزيغ ٚها ثٞٛٚه ًزجي يب ثٍٝٚيِ ٚكاكٕ پيبّ ٓطٔئٖ ثٓ ٚزوبٙي اػالّ ً٘ل .كه
ٕٞهد اػالّ ػلّ ّٔٞٓ ٍٞاك ( )48( ٝ )47ايٖ هبٗ ٕٞث ٚاهلآبد ٓٞٙٞع اٍزؼالّ يب ػلّ اهٍبٍ پبٍـ اى
ٍٞي ّٞها ظوف ٓلد ٓووه ،اهلآبد ٓنًٞه ٕؾيؼ رِوي ٓيّٞك.
ٓبك -51 ٙاكواك ٕ٘لي ْٓٔ ٍٞهبٗٗ ٕٞظبّ ٕ٘لي ً ٚث ٚػو ٚٙعيئي (فوك ٙكوّٝي) ًبالٛب يب فلٓبد
ٓيپوكاىٗل ،اى ّٔ ٍٞايٖ كَٖ َٓزض٘ي َٛز٘ل.
ٓبك -51 ٙؽوٞم  ٝآزيبىاد اٗؾٖبهي ٗبّي اى ٓبٌُيذ كٌوي ٗجبيل ٓٞعت ٗو٘ ٓٞاك( )44رب( )48ايٖ هبٕٗٞ
ّٞك ،كه ايٖ ٕٞهد ّٞهاي ههبثذ افزيبه فٞاٛل كاّذ يي يب چ٘ل رٖٔيْ ىيو ها ارقبم ً٘ل:
اُق) رٞهق كؼبُيذ يب ػلّ اػٔبٍ ؽوٞم اٗؾٖبهي اى عِٔ ٚرؾليل كٝه ٙاػٔبٍ ؽوٞم اٗؾٖبهي،
ة) ٓ٘غ ٛوف هواهكاك ،رٞاكن يب ٖٓبُؾٓ ٚورج ٜثب ؽوٞم اٗؾٖبهي اى اٗغبّ رٔبّ يب ثقْي اى ّواي ٝ ٜرؼٜلاد
ٓ٘لهط كه إٓ.
ط) اثطبٍ هواهكاكٛب ،رٞاكن ٛب يب رلبٓ ْٛورج ٜثب ؽوٞم اٗؾٖبهي كه ٕٞهد ٓإصو ٗجٞكٕ رلاثيو ٓٞٙٞع ث٘لٛبي
«اُق» « ٝة» ايٖ ٓبك.ٙ
ٓبكٛ -52 ٙوگًٔ ٚٗٞي  ٝاػطبء آزيبى كُٝزي (هيبُي ،اهىي ،اػزجبهيٓ ،ؼبكيذ ،رقليق ،روعيؼ ،اٛالػبد يب
ْٓبث ٚإٓ) ،ثٕٞ ٚهد رجؼي٘ آٓيي ث ٚيي يب چ٘ل ث٘گب ٙيب ّوًذ ًٞٓ ٚعت رَِ ٜكه ثبىاه يب افالٍ كه ههبثذ
ّٞكٞ٘ٔٓ ،ع اٍذ.
ٓبك -53 ٙثواي ٗيَ ث ٚاٛلاف ايٖ كَٖ ّٞهايي رؾذ ػ٘ٞإ «ّٞهاي ههبثذ» رٌْيَ ٓيّٞك .روًيت ٝ
ّواي ٜاٗزقبة اػٚبء ّٞها ثّٚوػ ىيو اٍذ:
اُق  -روًيت اػٚبء
ٔٗ ٍٚ -1بي٘لٓ ٙغٌِ اى ثيٖ اػٚبي ًٔيَيٜٗٞبي اهزٖبكي ،ثوٗبٓ ٝ ٚثٞكعٓ ٝ ٚؾبٍجبد ٕ٘ ٝبيغ ٓ ٝؼبكٕ
اى ٛو کٔيَي ٕٞيک ٗلو ث ٚاٗزقبة ٓغٌِ ّٞهاي اٍالٓيثٚػ٘ٞإ ٗبظو.
 2ـ كٗ ٝلو اى هٚبد كيٞإ ػبُي ًْٞه ث ٚاٗزقبة  ٝؽٌْ هئيٌ ه ٙٞهٚبئي.ٚ
 -3كٕ ٝبؽج٘ظو اهزٖبكي ثوعَز ٚث ٚپيْٜ٘بك ٝىيو آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي  ٝؽٌْ هئيٌ عٜٔٞه.
 -4يي ؽوٞهلإ ثوعَز ٝ ٚآّ٘ب ث ٚؽوٞم اهزٖبكي ث ٚپيْٜ٘بك ٝىيو كاكگَزوي  ٝؽٌْ هئيٌعٜٔٞه.
 -5كٕ ٝبؽج٘ظو كه رغبهد ث ٚپيْٜ٘بك ٝىيو ثبىهگبٗي  ٝؽٌْ هئيٌ عٜٔٞه.
 -6يي ٕبؽج٘ظو كه ٕ٘ؼذ ث ٚپيْٜ٘بك ٝىيو ٕ٘بيغ ٓ ٝؼبكٕ  ٝؽٌْ هئيٌ عٜٔٞه.
 -7يي ٕبؽج٘ظو كه فلٓبد ىيوث٘بيي ث ٚپيْٜ٘بك هئيٌ ٍبىٓبٕ ٓليويذ  ٝثوٗبٓٚهييي کْٞه  ٝؽٌْ هئيٌ
عٜٔٞه.
 -8يي ٓزقٖٔ آٞه ٓبُي ث ٚپيْٜ٘بك ٝىيو آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي  ٝؽٌْ هئيٌ عٜٔٞه.

 -9يک ٗلو ث ٚاٗزقبة اٛبم ثبىهگبٗي ٕ٘ ٝبيغ ٓ ٝؼبكٕ ايوإ .
 -11يک ٗلو ث ٚاٗزقبة اٛبم رؼبٓ ٕٝوًيي عٜٔٞهي اٍالٓيايوإ .
رجٖو - 1 ٙهئيٌ ّٞها اى ثيٖ ٕبؽج٘ظوإ اهزٖبكي ػّٞ ٞٚهاٞٙٞٓ ،ع ث٘ل ( )2ث ٚپيْٜ٘بك اػٚبء  ٝثب ؽٌْ
هئيٌ عٜٔٞه ٖٓ٘ٞة ٓيّٞك.
رجٖوٗ - 2 ٙبيت هئيٌ اى ثيٖ اػٚبء ّٞها ث ٚپيْٜ٘بك اػٚبء  ٝثب ؽٌْ هئيٌ ّٞها ٖٓ٘ٞة ٓيّٞك.
ة ّ -واي ٜاٗزقبة اػٚبء
 -1ربثؼيذ عٜٔٞهي اٍالٓي ايوإ،
 -2كاها ثٞكٕ ؽلاهَ چٍ َٜبٍ ٍٖ،
 -3كاها ثٞكٕ ٓلهى كًزواي ٓؼزجو ثواي اػٚبء ٕبؽج٘ظو اهزٖبكي  ٝؽوٞهلإ  ٝؽلاهَ ٓلهى ًبهّ٘بٍي ثواي
ٕبؽج٘ظوإ رغبهي ٕ٘ ٝؼزي  ٝفلٓبد ىيوث٘بيي ٓ ٝبُي،
ٗ -4لاّزٖ ٓؾٌٓٞيزٜبي ٓٞٙٞع ٓبكٌٓ )62(ٙوه هبٗٓ ٕٞغبىاد اٍالٓي ٝيب ٓؾٌٓٞيذ هطؼي ثٚ
ٝهٌَّزگي ث ٚروٖيو يب ث ٚروِت،
 -5كاها ثٞكٕ ؽلاهَ كٍ ٙبٍ ٍبثوً ٚبه ٓليل ٓ ٝورج،ٜ
ٗ -6لاّزٖ ٓؾٌٓٞيذ هطؼي اٗزظبٓياى ث٘ل «ك» ث ٚثبال ٓٞٙٞع ٓبك)9(ٙهبٗ ٕٞهٍيلگي ث ٚرقِلبد اكاهي
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رجٖو –ٙث ٚاٍزض٘بء هبٙي ،ثبىَْٗز ٚثٞكٕ اكواك ٓبٗغ اٗزقبة ٗقٞاٛل ثٞك.
ٓبك -54 ٙث٘ٓٚظٞه اٗغبّ آٞه ًبهّ٘بٍي  ٝاعوائي  ٝكؼبُيزٜبي كثيوفبٗٚاي ّٞهاي ههبثذٓ ،وًي ِٓي ههبثذ
كه هبُت ٓإٍَٚاي كُٝزي َٓزوَ ىيو ٗظو هئيٌ عٜٔٞه رٌْيَ ٓيّٞك ً ٚرٌْيالد إٓ ث ٚپيْٜ٘بك
ٝىاهد آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي  ٝرٖٞيت ٛيأد ٝىيوإ رؼييٖ ٓيّٞك .رـييواد ثؼلي رٌْيالد ٓوًي ِٓي
ههبثذ ثب پيْٜ٘بك ّٞهاي ههبثذ  ٝرأييل ٍبىٓبٕ ٓليويذ  ٝثوٗبٓٚهييي ًْٞه  ٝرٖٞيت ٛيأد ٝىيوإ فٞاٛل
ثٞك.
رجٖو -1 ٙهئيٌ ّٞهاي ههبثذ ،هئيٌ ٓوًي ِٓي ههبثذ ٗيي ٓيثبّل.
رجٖو -2 ٙكه رأٓيٖ ٗيوٝي اَٗبٗي ٓٞهك ٗيبى ٓوًي ِٓي ههبثذ اُٞٝيذ ثب ًبهً٘بٕ هٍٔي ٝپئبٗي ٝىاهرقبٗٛٚب
 ٝكٍزگبٜٛب ٓ ٝإٍَبد كُٝزي اٍذ.
رجٖو -3 ٙآئيٖٗبٓ  ٚرْٞين اػٚبء ّٞهاي ههبثذ  ٝکبهک٘بٕ ٓوکي ِٓي ههبثذ ث ٚپيْٜ٘بك ٝىاهد آٞه اهزٖبكي
 ٝكاهايي ث ٚرٖٞيت ٛيأد ٝىيوإ ٓيهٍل.
ٓبك -55 ٙكٝه ٙرٖلي ،اّزـبٍ  ٝهٝي ٚيب ٗؾ ٙٞهٍيلگي ث ٚرقِلبد اػٚبء ّٞهاي ههبثذ ثّٚوػ ىيو اٍذ:
 -1كٝه ٙرٖلي ػ ٞٚهبٙي كٍ ٝبٍ ٍ ٝبيو اػٚبء ِّ ٍبٍ اٍذ  ٝاٗزٖبة ٓغلك آٗبٕ ثواي ػ ٞٚهبٙي
ك ٝكٝه ٝ ٙثواي ٍبيو اػٚبء يي كٝه ٙكيگو ٓغبى فٞاٛل ثٞك.
 -2كٝه ٙرٖلي ًَبٗي ً ٚث ٚكاليِي عبْٗيٖ اػٚبء ّٞها ٓيّٗٞل ،ثٓ ٚييإ ثوي ٚكٝه ٙرٖلي ػ ٞٚهجِي
فٞاٛل ثٞك.
 -3اػطبء ٓأٓٞهيذ ثً ٚبهٓ٘لإ كُٝذ  ٝه ٙٞهٚبئي ٚثواي ػٞٚيذ آٗبٕ كه ّٞها ٛ ٝيأد رغليلٗظو
اُيآياٍذ.
 -4اّزـبٍ هئيٌ  ٝاػٚبء ّٞهاي ههبثذ ثٕٞٚهد رٔبّٝهذ اٍذ .اكواك ٓنًٞه ٗٔيرٞاٗ٘ل ٔٛيٓبٕ ّـَ  ٝيب
َٓإُٝيذ كيگوي كه ثقِ ػٔٓٞي ،فٖٕٞي يب رؼبٗٝي كاّز ٚثبّ٘ل.
رجٖو - ٙاػٚبء ٛيأد ػِٔيكاْٗگبٜٛب كه ٕٞهري ً ٚؽلاًضو ث ٚاٗلاىٍ ٙبػبد ٓٞظق رلهيٌ ً٘٘ل  ٝاػٚبء
ٓنًٞه كه اعياء( )11(ٝ)9(،)8ث٘ل(اُق) ٓبك )53(ٙايٖ هبٗ ٕٞاى ّٔ ٍٞايٖ ث٘ل َٓزض٘ي َٛز٘ل.
 -5ث ٚرقِلبد اػٚبء ّٞهاي ههبثذ ٛ ٝيأد رغليلٗظو ،ث ٚعي هبٙي ٓ٘زقت هئيٌ ه ٙٞهٚبئيٗ ٝ ٚيي ًبهٓ٘لإ
ٓوًي ِٓي ههبثذ ثواثو ٓووهاد هبٗٗ ٕٞؾ ٙٞهٍيلگي ث ٚرقِلبد اكاهي  ٝث ٚرقِلبد هبٙي ٓ٘زقت هئيٌ هٙٞ
هٚبئيٛ ،ٚجن ٓووهاد هبٗٗٞي كه كاكٍواٛب  ٝكاكگبٛٙبي اٗزظبٓيهٚبد هٍيلگي فٞاٛل ّل.
ٓبك -56 ٙرٔٚيٖ ٓٞهؼيذ ّـِي اػٚبء ّٞها ٗ ٝؾ ٙٞاٍزوالٍ إٓ ثّٚوػ ىيو اٍذ:
ٛ -1يچ يي اى اػٚبء ّٞهاي ههبثذ ها ٗٔيرٞإ ثوفالف ٓيَ ا ٝاى ػٞٚيذ كه ّٞها ثوً٘به ًوك ٓگو كه ٓٞاهك
ىيو:
اُقٗ -برٞاٗي كه اٗغبّ ٝظبيق ٓؾ ُٚٞث ٚرْقئ ك ٍّٞ ٝاػٚبء ّٞها.
ة ٓ -ؾٌٓٞيزٜبي ٓنًٞه كه عيءٛبي « »5« ٝ »3ث٘ل «ة» ٓبك )53( ٙايٖ هبٗ.ٕٞ
طٓ -ؾٌٓٞيذ هطؼي ث ٚكُيَ ٍٞءاٍزلبك ٙاى ٓووهاد ٓٞاك ( )76( ٝ )75ايٖ هبٗ.ٕٞ
ك – اى كٍذ كاكٕ اِٛيذ اٍزيلبء.
ٛـ  -ؿيجذ ؿيوٓٞع ٚثيِ اى كٓ ٝبٓ ٙزٞاُي ٓ ٍٚ ٝب ٙؿيوٓزٞاُي كه ٛو ٍبٍ اى ؽٞٚه كه ّٞها ،ثب رْقئ
اًضويذ اػٚبء ّٞهاي ههبثذ.
ٗ -ٝو٘ رٌبُيق ٓ ٝؾلٝكيزٜبي ٓٞٙٞع ٓبك )68( ٙايٖ هبٗ ٝ ٕٞرقطي اى ٓووهاد ٓٞٙٞع ٓٞاك ( )76( ٝ )75ثٚ
رْقئ اًضويذ اػٚبء ّٞهاي ههبثذ.
 -2كه ٕٞهد ً٘بهٙگيوي كاِٛٝجبٗ ٚيب كٞد ٛو يي اى اػٚبء ّٞها ٔٛ ٝچ٘يٖ كه ٕٞهد ثوٝى ٓٞعجبد ػيٍ ثٗ ٚؾٞ
ٓنًٞه كه كٞمٓ ،وارت ٔٛوا ٙثب كاليَ ٓ ٝلاهى َٓ ٝز٘لاد ٓوث ٛٞؽَت ٓٞهك ر ٍٜٞهئيٌ ّٞها يب ٗبيت

هئيٌ ٝي ثٓ ٚوعغ اٗزٖبةً٘٘ل ٙػ ،ٞٚعٜذ اٗزٖبة ػ ٞٚعبْٗيٖ اػالّ ٓيّٞكٓ .وعغ ٓيثٞه ٌِٓق اٍذ
ؽلاًضو ظوف يي ٓب ٙاى ربهيـ  ٍٕٞٝروبٙب ،كه چٜبهچٞة ٓبك )53( ٙايٖ هبٗ ،ٕٞػ ٞٚعبْٗيٖ ها اٗزقبة  ٝثٚ
ّٞهاي ههبثذ ٓؼوكي ً٘ل.
 -3اػٚبء ّٞهاي ههبثذ ها ٗٔيرٞإ ث ٚكُيَ ارقبم رٖٔئبد كه چٜبهچٞة ٝظبيق هبٗٗٞي  ٝيب اظٜبهاري ً ٚثٚ
اٍز٘بك هبٗٓ ٕٞيً٘٘ل ،رؾذ رؼويت هواه كاك.
ّٞ -4هاي ههبثذ كه هٍيلگي  ٝرٖٔيْگيوي ٓطبثن ٓووهاد ايٖ كَٖ اى اٍزوالٍ ًبَٓ ثوفٞهكاه اٍذ.
ٓبك -57 ٙعَِبد ّٞها ثب ؽٞٚه ك ٍّٞ ٝاػٚبء  ٝث ٚهيبٍذ هئيٌ  ٝكه ؿيبة اٗ ٝبيت هئيٌ هٍٔيذ فٞاٛل
كاّذ .رٖٔئبد ّٞها ثب هأي اکضويذ اػٚبي ٕبؽت هأي ْٓو ٛٝثو إٓک ٚاى پ٘ظ هأي کٔزو ٗجبّل ٓؼزجو
فٞاٛل ثٞك  ٝرٖٔئبد ّٞها كهفٖٓ ٓٞبك )61( ٙايٖ هبٗ ٕٞكه ٕٞهري اػزجبه فٞاٛل كاّذ ً ٚهأي ؽلاهَ
يک هبٙي ػٗ ٞٚيي كه إٓ ٓضجذ ثبّل.
ٓبك -58 ٙػال ٙٝثو ٓٞاهك رٖويؼ ّل ٙكه ٍبيو ٓٞاك ،ايٖ ّٞها ٝظبيق  ٝافزيبهاد ىيو ها ٗيي كاهك:
 -1رْقئ ٖٓبكين هٝيٛ ٚبي ٙلههبثزي ٓ ٝؼبكيزٜبي ٓٞٙٞع ايٖ هبٗ ٝ ٕٞارقبم رٖٔيْ كه ٓٞهك ايٖ ٓؼبكيزٜب
كه فٖ ٓٞآٞه ٓٞهكي ٓ٘لهط كه ايٖ هبٗ.ٕٞ
 -2اهىيبثي ٙٝؼيذ ٝرؼييٖ ٓؾلٝك ٙثبىاهًبالٛب ٝفلٓبد ٓورج ٜثب ٓٞاك ( )44رب (.)48
 -3رلٝيٖ  ٝاثالؽ هأ٘ٛبٛب  ٝكٍزٞهاُؼَٔٛبي الىّ ث٘ٓٚظٞه اعواء ايٖ كَٖ  ٝكٍزٞهاُؼَٔٛبي كافِي ّٞها.
 -4اهائٗ ٚظواد ْٓٞهري ث ٚكُٝذ ثواي ر٘ظيْ ُٞايؼ ٓٞهك ٗيبى.
 -5رٖٞيت كٍزٞهاُؼَٔ ر٘ظيْ هئذٓ ،ولاه ّ ٝواي ٜكٍزوٍي ث ٚثبىاه ًبالٛب  ٝفلٓبد اٗؾٖبهي كه ٛو
ٓٞهك ثب هػبيذ ٓووهاد ٓوث.ٛٞ
ٓبكّٞ -59 ٙهاي ههبثذ ٓيرٞاٗل كه ؽٞىً ٙبال يب فلٓزي فبٓ ً ٚثبىاه إٓ ٖٓلام اٗؾٖبه ٛجيؼي اٍذ،
پيْٜ٘بك رٌْيَ ٜٗبك ر٘ظيًْ٘٘ل ٙثقْي ها ثواي رٖٞيت ثٛ ٚيأد ٝىيوإ اهائ ٝ ٚهَٔزي اى ٝظبيق ٝ
افزيبهاد ر٘ظئيفٞك كه ؽٞىٓ ٙيثٞه ها ثٜٗ ٚبك ر٘ظيًْ٘٘ل ٙثقْي ٝاگناه ٗٔبيل.
روًيت اػٚبء ٜٗبكٛبي ر٘ظيْ ً٘٘ل ٙثقْي ث ٚپيْٜ٘بك ّٞهاي ههبثذ ثب رٖٞيت ٛيأد ٝىيوإ رؼييٖ
ٓيّٞكّ .واي ٜاٗزقبة اػٚبء ايٖ ٜٗبكٛبٓ ،طبثن ث٘ل «ة» ٓبك )53(ٙايٖ هبٗ ٕٞاٍذ  ٝاػٚبء آٜٗب كه ؽيطٚ
ٝظبيق  ٝافزيبهاد رلٞي٘ ّلَٓ ،ٙإُٝيزٜبي پيِثي٘ي ّل ٙكه ايٖ هبٗ ٕٞثواي اػٚبء ّٞهاي ههبثذ ها
ثوػٜل ٙكاهٗل.
كه ٛو ؽبٍ ٛيچ ٜٗبك ر٘ظيًْ٘٘ل ٙثقْي ٗٔي رٞاٗل ٓـبيو ثب ايٖ هبٗ ٕٞيب ٖٓٞثبد ّٞهاي ههبثذ كه ىٓي٘ٚ
رَٜيَ ههبثذ رٖٔئيثگيوك يب اهلآيً٘ل.
ٓبك -61 ٙافزيبه ّٞها ثواي ثبىهٍي  ٝرؾوين ثّٚوػ ىيو اٍذ:
اُق  -ثبىهٍي
ّٞهاي ههبثذ افزيبه كاهك كه اعواء ٝظبيق ٓ ٝأٓٞهيزٜبي فٞك ثواي هٍيلگي ث ٚكػبٝي  ٝپوٗٝلٛٙبي ٛوػ
ّل ،ٙث٘گبٜٛب ّ ٝوًزٜب ها ثبىهٍي ً٘ل  ٝاعبىٝ ٙهٝك ث ٚآبًٖ ،اٗجبهٛبٍٝ ،بيَ ٗوِي ،ٚهايبٗٛٚب  ٝرلزيِ آٜٗب
ٗ ٝيي عٞاى ثبىهٍي اى كؼبُيزٜبي اهزٖبكي ،آٞاٍ ،هايبٗٛٚب ،ككبرو ٍ ٝبيو اٝهام ها ٕبكه ً٘لّ .وًذ كه
عَِبد ٓغبٓغ ػٔٓٞي ٝعٔغآٝهي اٛالػبد ٓٞهك ٗيبى اى عِٖٔٞٓ ٚثبد ٛيأد ٓليوٗ ،ٙيي ْٓٔ ٍٞافزيبه
ثبىهٍي ّٞها اٍذ.
ة -رؾوين
ّٞها افزيبه كاهك كه اعواء ٝظبيق ٓ ٝأٓٞهيزٜبي فٞك ،ثب اٍزلبك ٙاى يي يب چ٘ل هاٌٛبه ىيو ،هٍيلگي ثٚ
ٓٞٙٞػبد ٓورج ٜثب ايٖ هبٌّٗ ٝ ٕٞبيبد ها اٗغبّ كٛل:
 -1اؽٚبه ْٓزٌي ػ٘ ٚثواي ؽٞٚه كه ّٞها يب ٓوًي ث٘ٓٚظٞه اٗغبّ رؾويوبد اى ا.ٝ
 -2اؽٚبه ّٜٞك  ٝيب ٛو ّقٔ كيگو ً ٚؽٞٚه آٜٗب ث٘ٓٚظٞه هٍيلگي ثٌّ ٚبيبد ٙوٝهي رْقئ كاكٙ
ّٞك.
 -3كهفٞاٍذ گياهُ ،اٛالػبدٓ ،لاهىَٓ ،ز٘لاد ٍٞ ٝاثن (اػْ اى ًبؿني يب اٌُزوٗٝيٌي) ٓورج ٜثب
هٝيٛٚبي ٙلههبثزي اى اّقبٓ ؽويوي  ٝؽوٞهي.
 -4كػٞد اى ًبهّ٘بٍبٕ ٓ ٝإٍَبد رقٖٖي  ٝكهيبكذ اظٜبهٗظو آٗبٕ كه كواي٘ل رؾوين  ٝثبىهٍي.
رجٖوّٞ -1 ٙهاي ههبثذ ثبيل ٕلٝه ٓغٞى رؾويوبد  ٝثبىهٍي ٓ ٝؾلٝك ٙإٓ ها كه اعواء ايٖ ٓبك ٙكه ٛو ٓٞهك
ؽَت ٓٞهك اى يکي اى هٚبد ػّٞ ٞٚها يب يٌي اى پ٘ظهبٙي ً ٚثليٖ ٓ٘ظٞه ر ٍٜٞهئيٌ ه ٙٞهٚبئي( ٚاى ثيٖ
هٚبد ثب ؽلاهَ كٍ ٙبٍ ٍبثو )ٚاٗزقبة ٓ ٝؼوكي ٓيّٗٞل ،كهفٞاٍذ ً٘ل .هبٙي ٓٞظق اٍذ ؽلاًضو
ظوف كٛٝلز ٚرٖٔيْ ثگيوك .اٗغبّ رؾويوبد  ٝثبىهٍي ٓ٘ ٛٞث ٚؽکْ هبٙي اٍذ.
رجٖوّٞ - 2 ٙها ٓيرٞاٗل آو رؾوين  ٝثبىهٍي ها ثٓ ٚإٍَبد رقٖٖي  ٝاّقبٓ ٓزقٖٔ ؽويوي ٝ
ؽوٞهي ًٛ ٚجن هٞاٗيٖ فبٓ رٌْيَ  ٝاؽواى ٕالؽيذ ّلٙاٗل ،اهعبع ً٘ل.
ٓبكٛ -61 ٙوگبّٞ ٙها پٌ اى ٌّ ٍٕٞٝبيبد يب اٗغبّ رؾويوبد الىّ اؽواى ً٘ل ً ٚيي يب چ٘ل ٓٞهك اى هٝيٛٚبي
ٙلههبثزي ٓٞٙٞع ٓٞاك ( )44رب ( )48ايٖ هبٗ ٕٞر ٍٜٞث٘گبٛي اػٔبٍ ّل ٙاٍذٓ ،يرٞاٗل ؽَت ٓٞهك يي
يب چ٘ل رٖٔيْ ىيو ها ثگيوك:
 -1كٍزٞه ث ٚكَـ ٛو ٗٞع هواهكاك ،رٞاكن  ٝرلبٓ ْٛز ٖٔٚهٝيٛٚبي ٙلههبثزي ٓٞٙٞع ٓٞاك ()44رب ( )48ايٖ

هبٗ.ٕٞ
 -2كٍزٞه ث ٚرٞهق ٛوكيٖ رٞاكن يب رٞاكنٛبي ٓورج ٜثب إٓ اى اكآ ٚهٝيٛٚبي ٙلههبثزي ٓٞهك ٗظو.
 -3كٍزٞه ث ٚرٞهق ٛو هٝيٙٚلههبثزي يب ػلّ رٌواه إٓ.
 -4اٛالعهٍبٗي ػٔٓٞيكه عٜذ ّلبكيذ ثيْزو ثبىاه.
 -5كٍزٞه ث ٚػيٍ ٓليواٗي ً ٚثوفالف ٓووهاد ٓبك )46( ٙايٖ هبٗ ٕٞاٗزقبة ّلٙاٗل.
 -6كٍزٞه ثٝ ٚاگناهي ٍٜبّ يب ٍوٓبي ٚث٘گبٜٛب يب ّوًزٜب ً ٚثوفالف ٓبك )47( ٙايٖ هبٗ ٕٞؽبَٕ ّلٙ
اٍذ.
 -7اُياّ ث ٚرؼِين يب كٍزٞه ث ٚاثطبٍ ٛوگ ٚٗٞاكؿبّ ً ٚثوفالف ٓٔ٘ٞػيذ ٓبك )48( ٙايٖ هبٗ ٕٞاٗغبّ ّلٝ ٙ
يب اُياّ ث ٚرغييّ ٚوًزٜبي اكؿبّ ّل.ٙ
 -8كٍزٞه اٍزوكاك اٙبك ٚكهآٓل  ٝيب رٞهيق آٞاُي ً ٚاى ٛوين اهرٌبة هٝيٛٚبي ٙلههبثزي ٓٞٙٞع ٓٞاك ()44
رب ( )48ايٖ هبٗ ٕٞرؾٖيَ ّلٙاٍذ اى ٛوين ٓواعغ ميٕالػ هٚبئي.
 -9كٍزٞه ث ٚث٘گب ٙيب ّوًذ عٜذ ػلّ كؼبُيذ كه يي ىٓي٘ ٚفبٓ يب كه ٓ٘طو ٚيب ٓ٘بٛن فبٓ.
 -11كٍزٞه ث ٚإالػ اٍبٍ٘بّٓ ،ٚوًز٘بٓ ٚيب ٕٞهرغَِبد ٓغبٓغ ػٔٓٞييب ٛيأد ٓليوّ ٙوًزٜب يب اهائٚ
پيْٜ٘بك الىّ ث ٚكُٝذ كهفٖ ٓٞإالػ اٍبٍ٘بٓٛٚبي ّوًزٜب ٓ ٝإٍَبد ثقِ ػٔٓٞي.
 -11اُياّ ث٘گبٜٛب ّ ٝوًزٜب ث ٚهػبيذ ؽلاهَ ػو ٝ ٚٙكآ٘ ٚهئزي كه ّواي ٜاٗؾٖبهي.
 -12رؼييٖ عوئٗ ٚولي اى كٓ ٙيِي )11.111.111( ٕٞلاير رب يي ٓيِيبهك ( )1.111.111.111لاير ،كه ٕٞهد
ٗو٘ ٓٔ٘ٞػيزٜبي ٓبك )45( ٙايٖ هبٗ.ٕٞ
آئيٖٗبٓٓ ٚوث ٛٞث ٚرؼييٖ ٓييإ عوائْ ٗولي ٓز٘بٍت ثب ػَٔ اهرٌبثي ث ٚپيْٜ٘بك ْٓزوى ٝىاهرقبٗٛٚبي آٞه
اهزٖبكي  ٝكاهايي ،ثبىهگبٗي  ٝكاكگَزوي رٜي ٝ ٚثٚرٖٞيت ٛيأد ٝىيوإ ٓيهٍل.
ٓبكّٞ -62 ٙهاي ههبثذ رٜ٘ب ٓوعغ هٍيلگي ث ٚهٝيٛٚبي ٙلههبثزي اٍذ ٌِٓ ٝق اٍذ هأٍبً  ٝيب ثواٍبً
ٌّبيذ ٛو ّقٖي اػْ اى ؽويوي يب ؽوٞهي اى عِٔ ٚكاكٍزبًَٕ يب كاكٍزبٕ ٓؾَ ،كيٞإ ٓؾبٍجبد
ًْٞهٍ ،بىٓبٕ ثبىهٍي ًَ ًْٞه ،ر٘ظيًْ٘٘لٛٙبي ثقْيٍ ،بىٓبٜٗب ٜٗ ٝبكٛبي ٝاثَز ٚث ٚكُٝذ،
رٌَْٛبي ٕ٘لي ،اٗغٖٔٛبي ؽٔبيذ اى ؽوٞم ٖٓوفً٘٘لگبٕ  ٝكيگو ٍبىٓبٜٗبي ؿيوكُٝزي ،ثوهٍي ٝ
رؾوين كهفٖ ٓٞهٝيٛٚبي ٙلههبثزي ها آؿبى  ٝكه چٜبهچٞة ٓبك )61( ٙايٖ هبٗ ٕٞرٖٔيْثگيوك.
ّٞها ٌِٓق اٍذ ثواي هٍيلگي ثٞٙٞٓ ٚع ٌّبيبدٝ ،هذ هٍيلگي رؼييٖ  ٝإٓ ها ثٛ ٚوكيٖ اثالؽ ٗٔبيل.
ٛوكيٖ ٓيرٞاٗ٘ل ّقٖبً كه عَِ ٚؽٞٚه يبث٘ل يب ًٝيَ ٓؼوكي ٗٔبي٘ل يب اليؾ ٚككبػي ٚثّٞ ٚها روليْ ً٘٘ل.
رجٖو - ٙرقِلبد ٓٞٙٞع كَٖ ْٛزْ هبٗٗ ٕٞظبّ ٕ٘لي چ٘بٗچٞٓ ٚعت افالٍ كه ههبثذ ثبّل ٓطبثن ٓووهاد
ايٖ هبٗ ٕٞهٍيلگي فٞاٛل ّل .كه ٕٞهد ثوٝى افزالف ،ؽَ افزالف ثب ًٔيزٚاي ٓوًت اى يٌي اى اػٚبء
ّٞهاي ههبثذ ث ٚاٗزقبة هئيٌ ّٞها ،يي ٗلو ٗٔبي٘ل ٙاى ٛيأد ػبُي ٗظبهد ٓٞٙٞع ٓبك )53( ٙهبٗٗ ٕٞظبّ
ٕ٘لي  ٝيي ٗلو ث ٚاٗزقبة ٝىيو كاكگَزوي فٞاٛل ثٞك .هأي اًضويذ اػٚبء ايٖ ٛيأد هطؼي اٍذٓ .ؾَ
اٍزوواه ًٔيز ،ٚكه ٝىاهد كاكگَزوي فٞاٛل ثٞك.
ٓبك -63 ٙرٖٔئبد ّٞهاي ههبثذ ثٞٓٚعت ٓبك ،)61( ٙظوف ثيَذ هٝى اى ربهيـ اثالؽ ث ٚميٗلغ هبثَ
رغليلٗظو كه ٛيأد رغليلٗظو ٓٞٙٞع ٓبك )64( ٙايٖ هبٗ ٕٞاٍذ .ايٖ ٓلد ثواي اّقبٓ ٓويْ فبهط كٓ ٝبٙ
فٞاٛل ثٞك .كه ٕٞهد ػلّ رغليل ٗظوفٞاٛي كه ٓلد يبك ّلٔٛ ٝ ٙچ٘يٖ كه ٕٞهد رأييل رٖٔئبد ّٞها كه
ٛيأد رغليلٗظو ،ايٖ رٖٔئبد هطؼي اٍذ.
رجٖو - ٙكه ٓٞاهكي ً ٚرٖٔئبد ّٞها ،ث ٚرْقئ ّٞها ع٘ج ٚػٔٓٞيكاّز ٚثبّل ،پٌ اى هطؼيذ ثبيل ثٚ
ٛيي٘ٓ ٚؾٌ ّٞػِي ٚكه يٌي اى عوايل ًضيواالٗزْبه ٓ٘زْو ّٞك.
ٓبكٓ - 64 ٙؾَ اٍزوواه ،روًيت ٛيأد رغليلٗظوّ ،واي ٜاٗزقبة ٗ ٝؾ ٙٞرٖٔيْگيوي كه ايٖ ٛيأد ثّٚوػ ىيو
اٍذ:
ٛ -1يأد رغليلٗظو ً ٚكه رٜوإ َٓزوو فٞاٛل ثٞك ،اى اكواك ىيو رٌْيَ ٓيّٞك:
اُق ٍٚ -هبٙي كيٞإ ػبُي ًْٞه ث ٚاٗزقبة  ٝؽٌْ هئيٌ ه ٙٞهٚبئي.ٚ
ة -كٕ ٝبؽج٘ظو اهزٖبكي ث ٚپيْٜ٘بك ٝىيو آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي  ٝؽٌْ هئيٌ عٜٔٞه.
ط -كٕ ٝبؽج٘ظو كه كؼبُيزٜبي رغبهي ٕ٘ ٝؼزي  ٝىيوث٘بيي ث ٚپيْٜ٘بك ْٓزوى ٝىهاء ٕ٘بيغ ٓ ٝؼبكٕ  ٝثبىهگبٗي
 ٝؽٌْ هئيٌ عٜٔٞه.
 -2اػٚبء ٛيأد رغليلٗظو ثبيل ؽلاهَ كاهاي پبٗيكٍ ٙبٍ ٍبثوً ٚبه ٓليل ٓ ٝورج ٜثبّ٘لٍ .بيو ّواي ٜاٗزقبة
اػٚبء ٔٛ ٝچ٘يٖ ٞٙاثٓ ٜورج ٜثب كٝه ٙرٖلي اػٚبء ،اّزـبٍ ،ػيٍ  ٝهٍيلگي ث ٚرقِلبد اػٚبء ٗ ٝيي
ٓٞهؼيذ ّـِي ٞٙ ٝاث ٜاٍزقلآي ٝؽوٞم ٓ ٝيايبي آٗبٕ ث ٚروريجي فٞاٛل ثٞك ً ٚكه ث٘ل «ة» ٓبكٝ )53( ٙ
ٓٞاك ( )56( ٝ )55ايٖ هبٗ ٕٞمًو ّل ٙاٍذ.
ٗ -3ؾ ٙٞرٖٔيْگيوي ٛيأد رغليلٗظو ثّٚوػ ىيو اٍذ:
اُق -رٖٔئبد ٛيأد رغليلٗظو ٓ٘ ٛٞث ٚرٖٞيت اًضويذ اػٚبء إٓ اٍذُٝ ،ي هأي رغليلٗظو كه ٓٞهك
رٖٔئبد ٓبك ) 61( ٙايٖ هبٗ ٕٞكه ػيٖ ؽبٍ ثبيل ٓزٞٓ ٖٔٚاكوذ ؽلاهَ ك ٝػ ٞٚهبٙي ايٖ ٛيأد ثبّل.
ةٛ -يأد رغليلٗظو ٓي رٞاٗل ،آو رؾوين  ٝثبىهٍي ها ثٓ ٚإٍَبد رقٖٖي  ٝاّقبٓ ؽويوي  ٝؽوٞهي
ٓزقٖٔ ًٛ ٚجن هٞاٗيٖ فبٓ رٌْيَ  ٝاؽواى ٕالؽيذ ّلٙاٗل ،اهعبع ً٘ل.

طٛ -يأد رغليلٗظو ٓيرٞاٗل رٖٔئبد ّٞها ها ٗو٘ يب ػي٘بً رأييل يب ؽَت ٓٞهك إٓ ها رؼليَ يب إالػ ً٘ل يب
َٓزوال ً رٖٔيْ كيگوي ثگيوك.
ك -رٖٔئبد ٛيأد رغليلٗظو ثّٚوػ ث٘ل كٞم هطؼي  ٝالىّاالعواءفٞاٛل ثٞك.
ٛ -4يأد رغليلٗظو ٓيرٞاٗل ٛوكيٖ كػٞا ها ثواي اكاء رٙٞيؾبد كػٞد ٗٔبيل ٔٛ ٝچ٘يٖ ٛوكيٖ  ٝيب ًٝيَ آٜٗب
ث٘ب ث ٚرْقئ فٞك ٓيرٞاٗ٘ل ؽٞٚهاً يب ثب اهائ ٚاليؾ ٚككبػيَٗ ٚجذ ث ٚاكاي رٙٞيؾبد كه عَِ ٚهٍيلگي
ث ٚپوٗٝلٓ ٙطوٝؽ ٚاهلاّ ٗٔبي٘ل ،كه ؿيو ايٖ ٕٞهد ٛيأد ثب رٞع ٚثٓ ٚلاهى َٓ ٝز٘لاد ٓٚج ٛٞكه پوٗٝل،ٙ
رٖٔيْ ٓوزٚي فٞاٛل گوكذ.
ٓبك -65 ٙرٖٔئبد ّٞهاي ههبثذ عي كه ٓٞهك ث٘ل «ٓ »12بك )61( ٙايٖ هبٗ ٕٞپٌ اى اثالؽ ث ٚميٗلغ هبثَ
اعواء اٍذ  ٝرغليل ٗظوفٞاٛي ميٗلغ ثٞٓٚعت ٓبكٓ )63( ٙبٗغ اعواء ٗقٞاٛل ّل.
كه ٛو ٕٞهد ميٗلغ ٓيرٞاٗل ٔٛيٓبٕ ثب رغليل ٗظوفٞاٛي يب پٌ اى إٓ رب ىٓبٕ رٖٔيْگيوي ٛيأد رغليلٗظو،
رٞهق اعواء رٖٔيْ ّٞهاي ههبثذ ها روبٙب ً٘ل ٛ ٝيأد رغليلٗظو كٞهاً ث ٚروبٙب هٍيلگي ًوكٓ ٝ ٙيرٞاٗل ثب
أفن رأٓيٖ يب رٔٚيٖ ٓ٘بٍت كٍزٞه رٞهق اعواء رٖٔئبد ّٞهاي ههبثذ ها ٕبكه ً٘ل.
ٓبك -66 ٙاّقبٓ ؽويوي  ٝؽوٞهي فَبهدكيل ٙاى هٝيٛٚبي ٙلههبثزي ٓنًٞه كه ايٖ هبٗٓ ،ٕٞيرٞاٗ٘ل
ؽلاًضو ظوف يي ٍبٍ اى ىٓبٕ هطؼيذ رٖٔئبد ّٞهاي ههبثذ يب ٛيأد رغليل ٗظو ٓج٘ي ثو اػٔبٍ هٝيٛٚبي
ٙلههبثزي ،ث٘ٓٚظٞه عجوإ فَبهد ث ٚكاكگبٕ ٙالؽيزلاه كاكفٞاٍذ ثل٘ٛل .كاكگب ٖٔٙ ٙهػبيذ ٓووهاد ايٖ
هبٗ ٕٞكه ٕٞهري ث ٚكاكفٞاٍذ هٍيلگي ٓي ک٘ل ً ٚفٞاٛبٕ هّٞٗٝذ هأي هطؼي ّٞهاي ههبثذ يب ٛيأد
رغليلٗظو ها ث ٚكاكفٞاٍذ ٓنًٞه پيٍٞذ ًوك ٙثبّل.
رجٖو - ٙكه ٓٞاهكي ً ٚرٖٔئبد ّٞهاي ههبثذ يب ٛيأد رغليلٗظو ع٘جخ ػٔٓٞيكاّز ٝ ٚپٌ اى هطؼيذ اى
ٛوين عوايل ًضيواالٗزْبه ٓ٘زْو ٓيّٞك ،اّقبٓ صبُش ميٗلغ ٓيرٞاٗ٘ل ثب أفن گٞاٛي اى ّٞهاي ههبثذ
ٓج٘ي ثو ّٔ ٍٞرٖٔيْ ٓنًٞه ثو آٜٗب ،كاكفٞاٍذ فٞك ها ث ٚكاكگبٕ ٙالؽيزلاه ثل٘ٛلٕ .لٝه ؽٌْ ث ٚعجوإ
فَبهد ٛٞ٘ٓ ،ث ٚاهائ ٚگٞاٛي ٓنًٞه اٍذ  ٝكاكگب ٙكه ٕٞهد كهفٞاٍذ فٞاٛبٕ ٓج٘ي ثو روبٙبي ٕلٝه
گٞاٛي ثب ٕلٝه هواه اٗب ،ٚٛرب اػالّ پبٍـ ّٞهاي ههبثذ اى هٍيلگي فٞككاهي ٓيٗٔبيل .هٍيلگي ّٞها ثٚ
كهفٞاٍزٜبي ٓٞٙٞع ايٖ رجٖو ٙفبهط اى ٗٞثذ فٞاٛل ثٞك.
ٓبكّٞ -67 ٙهاي ههبثذ ٓيرٞاٗل كه ًِي ٚعوائْ ٓٞٙٞع ايٖ هبٍٗٔ ٕٞذ ّبًي كاّز ٚثبّل  ٝاى كاكگبٙ
ٕالؽيزلاه ثواي عجوإ فَبهد ٝاهك ّل ٙث٘ٓ ٚبكغ ػٔٓٞيكهفٞاٍذ هٍيلگي ً٘ل.
ٓبك -68 ٙرٌبُيق ٓ ٝؾلٝكيذ ٛبي اػٚبء ّٞهاي ههبثذٛ ،يأد رغليلٗظو ً ٝبهً٘بٕ ٓوًي ِٓي ههبثذ ثّٚوػ
ىيو اٍذ:
ٞ٘ٔٓ -1ػيذ ّوًذ كه عَِبد  ٝرٖٔيْگيوي كه ٓٞاهك ٓٞٙٞع ٓبك )91( ٙهبٗ ٕٞآئيٖ كاكهٍي كاكگبٜٛبي
ػٔٓٞي ٝاٗوالة كه آٞه ٓلٗي.
رٖٔئبري ً ٚثل ٕٝهػبيذ ايٖ ث٘ل ارقبم ّٞك ٘ٓ ٝغو ث ٚرؾٖيَ ٓ٘بكؼي َٓزويْ  ٝيب ؿيوَٓزويْ يب
ٓؼبكيذ اى رٌِيلي ثواي ػٓ ٞٚوثّٞ ٛٞك ،ثب ٝ َٛكبهل اصو هبٗٗٞي فٞاٛل ثٞك.
رجٖو - ٙچ٘بٗچ ٚث٘ب ثٓ ٚؾلٝكيذ كٞم كوك يب اكواكي اى اػٚبء ّٞهاي ههبثذ يب ٛيأد رغليلٗظو اى ّوًذ كه
عَِبد ّٞها  ٝرٖٔيْگيوي ٓ٘غ ّٗٞلّٞ ،هاي ههبثذ يب ٛيأد رغليلٗظو اى ٓوعغ ٓؼوكيً٘٘ل ٙػٓ ٞٚيثٞه،
كهفٞاٍذ ٓؼوكي ػ ٞٚعبيگييٖ ها ثواي هٍيلگي ث ٚايٖ ٓٞٙٞع ٓيً٘ل.
ٝ -2ظيل ٚؽلع اٛالػبد كافِي
اػٚبء ّٞهاي ههبثذٛ ،يأد رغليلٗظو ٔٛ ٝچ٘يٖ ًبهً٘بٕ ٓوًي ِٓي ههبثذ ٛ ٝو ّقٖي ً ٚهجال ً كه ايٖ
ٍٔزٜب ْٓـ ٍٞثً ٚبه ثٞك ٙاٍذٗ ،جبيل اٛالػبد كافِي ث٘گبٜٛبّ ،وًزٜب يب اّقبٕي ها ً ٚكه عويبٕ اٗغبّ
ٝظيل ٚيب ث ٚايٖ ٓ٘بٍجذ اى آٜٗب اٛالع يبكزٚاٗل ،كبُ ً٘٘ل يب ثٞٛٚه ٓقليبٗ ٚاى إٓ ثٗ ٚلغ فٞك يب اّقبٓ
كيگو ثٜو ٙثگيوٗل.
ٞ٘ٔٓ -3ػيذ اظٜبهٗظو هجَ اى ارقبم رٖٔيْ
اػٚبء ّٞهاي ههبثذ ٛ ٝيأد رغليلٗظو ٗ ٝيي ًبهً٘بٕ ٓوًي ِٓي ههبثذ ٗجبيل هجَ اى ارقبم رٖٔيْ ،كهفٖٓٞ
رقِلبد ث٘گبٜٛبّ ،وًزٜب يب اّقبٓ اى ٓووهاد ايٖ هبٗ ٕٞثٕٞ ٚهد ًزجي يب ّلبٛي اظٜبهٗظو ً٘٘ل.
ٓبكّٞ -69 ٙهاي ههبثذ ٓٞظق اٍذ آٌبٕ كٍزوٍي ػٔ ّٞثٞٙ ٚاث ،ٜآئيٖٗبٓٛٚب  ٝكٍزٞهاُؼَٔٛبي
ٓورج ٜثب ايٖ كَٖ ها كوا ٝ ْٛگياهُ ػٌِٔوك ٍبُيبٗ ٚاعواء ايٖ كَٖ ها ر٘ظيْ  ٝثواي ػٔ٘ٓ ّٞزْو ً٘ل.
ٓبك -71 ٙرٖٔئبد هطؼي ّٞهاي ههبثذ يب ٛيأد رغليلٗظو ؽَت ٓٞهك رٝ ٍٜٞاؽل اعواء اؽٌبّ ٓلٗي
كاكگَزوي اعواءٓيّٞك.
ٓبك -71 ٙآئيٖٗبٓ ٚاعوائي ٓٞٙٞع ايٖ كَٖ اى عِٔٗ ٚؾ ٙٞثبىهٍي ،رؾوين ،صجذ اٍزؼالٓبد ٍٕٞٝ ٝ
ٌّبيبد ث ٚپيْٜ٘بك ّٞهاي ههبثذ ؽلاًضو ظوف ٓلد ِّٓب ٙثٚرٖٞيت ٛيأد ٝىيوإ ٓيهٍل.
ٓبكٛ -72 ٙو ًٌ ثواي أفن گٞاٛي يب ٓغٞىٛبي ٓٞٙٞع ايٖ كَٖ يب كه عويبٕ هٍيلگي ث ٚهٝيٛٚبي
ٙلههبثزي اػْ اى ٓوؽِ ٚثبىهٍي  ٝرؾويوبد اظٜبهاد فالف ٝاهغ ً٘ل  ٝيب اى اهائ ٚاٛالػبد  ٝاٍ٘بك ٓ ٝلاهًي
ًٓ ٚي رٞاٗل كه ٗزيغ ٚرٖٔئبد ّٞهاي ههبثذ ٛ ٝيأد رغليلٗظو ٓإصو ثبّل ،فٞككاهي ً٘ل ٔٛ ٝچ٘يٖ ٛو
ًٌ ً ٚثّٞ ٚهاي ههبثذٛ ،يأد رغليلٗظو ٓ ٝوًي ِٓي ههبثذ ٓلاهى  ٝاٍ٘بك عؼِي يب فالف ٝاهغ رَِيْ
ً٘ل يب اٛالػبدٓ ،لاهى  ٝاٍ٘بك ٓورج ٜثب هٝيٛٚبي ٙلههبثزي ها ٕوفٗظو اى هبُت آٜٗب ثٞٛٚه َٓزويْ يب

ؿيوَٓزويْ ٗبثٞك ً٘ل ،رـييو كٛل يب رؾويق ً٘ل ،ث ٚؽجٌ رؼييوي اى ٍٓ ٚب ٙرب يي ٍبٍ يب ث ٚعياي ٗولي اى
كٓ ٙيِي )11.111.111( ٕٞلاير رب يٌٖل ٓيِي )111.111.111( ٕٞلاير يب ثٛ ٚو كٓ ٝغبىاد ٓؾٌ ّٞفٞاٛل ّل.
چ٘بٗچ ٚاهائ ٚاٍ٘بك ٓ ٝلاهى يب ثيبٕ اظٜبهاد فالف ٝاهغ يب عؼِي ٓ٘غو ث ٚأفن گٞاٛي يب ٓغٞىٛبي ٓنًٞه كه
ايٖ كَٖ ّل ٙثبّل ،كاكگب ٙػال ٙٝثو رؼييٖ ٓغبىاد ٓووه كه ايٖ ٓبك ،ٙثب روبٙبيميٗلغ ،ؽَت ٓٞهك ؽٌْ
ث ٚاثطبٍ گٞاٛي يب ٓغٞى ٓيثٞه ٕبكه ٓيً٘ل.
ٓبكٛ -73 ٙو ًبهّ٘بً يب فجو ٙيب ٕبؽج٘ظوي ًّٜ ٚبكد يب اظٜبهٗظو ا ٝثواثو ٓووهاد ايٖ كَٖ كهفٞاٍذ
ّٞك  ٝثوفالف ٝاهغ ّٜبكري كٛل ً ٚكه رٖٔئبد ّٞهاي ههبثذ ٛ ٝيأد رغليلٗظو ٓإصو ٝاهغ ّٞك ،ثٚ
ؽجٌ رؼييوي اى يي رب ٍٍ ٚبٍ يب ث ٚعياي ٗولي اى ٍي ٓيِي)31.111.111(ٕٞلاير رب
ٍيٖلٓيِي)311.111.111(ٕٞلاير يب ٛو كٓ ٝغبىاد ٓؾٌ ّٞفٞاٛل ّل.
رجٖو - ٙػال ٙٝثو ٓغبىارٜبي كٞمّٜ ،بكد ًنة ْٓٔٓ ٍٞغبىاد ٓووه كه هبٗٓ ٕٞغبىاد اٍالٓيٗيي
ٓيثبّل.
ٓبكٛ -74 ٙو ًٌ ث ٚهٖل ٕلٓ ٚىكٕ ث ٚاػزجبه رغبهي  ٝؽوكٚاي ث٘گبٜٛب يب ّوًزٜب  ٝيب ٓليوإ يب ٕبؽجبٕ
آٜٗب ٌّبيزي ثّٞ ٚهاي ههبثذ يب ٛيأد رغليلٗظو رَِيْ ًوك ٙثبّل ً ٚپٌ اى هٍيلگي صبثذ ّٞك ٝاٛي
ثٞك ٙاٍذ ،ػال ٙٝثو ٓؾٌٓٞيذ ث ٚعجوإ فَبهد ث ٚؽجٌ اى ِّ ٓب ٙرب كٍ ٝبٍ يب ث ٚعياي ٗولي ٓؼبكٍ
فَبهد ٝاهك ٙيب ٛو كٓ ٝغبىاد ٓؾٌ ّٞفٞاٛل ّل.
ٓبكٛ -75 ٙو ًٌ ً ٚثٞٓ ٚعت ايٖ كَٖ ٌِٓق ث ٚؽلع اٛالػبد كافِي ّوًزٜب ،ث٘گبٜٛب  ٝيب ٍبيو
اّقبٓ ّل ٙاٍذ ،إٓ ها ٓ٘زْو  ٝيب اكْبء ً٘ل  ٝيب اى ايٖ اٛالػبد ثٗ ٚلغ فٞك يب اّقبٓ كيگو
ثٜو ٙثگيوك ،ؽَت ٓٞهك ث ٚؽجٌ رؼييوي اى ِّ ٓب ٙرب كٍ ٝبٍ يب عياي ٗولي اى چٓ َٜيِيٕٞ
( )41.111.111لاير رب چٜبهٕل ٓيِي )411.111.111( ٕٞلاير يب ٛو كٓ ٝغبىاد ٗ ٝيي عجوإ فَبهاد ٗبّي اى
اكْبء  ٝيب اٗزْبه اٛالػبد ٓؾٌ ّٞفٞاٛل ّل.
ٓبكٛ -76 ٙو يي اى اػٚبء ّٞهاي ههبثذ ،اػٚبء ٛيأد رغليلٗظو ،هؤٍب ً ٝبهً٘بٕ ٓوًي ِٓي ههبثذ ٔٛ ٝچ٘يٖ
ٛو يي اى ؽوٞمثگيوإ آٜٗب  ٝاّقبٓ ٛوف هواهكاك آٜٗب ٝ
ٗيي ٛو ّقٔ كيگوي ً ٚاى ٓووهاد ايٖ هبٗ ٕٞثواي ٙوثٚىكٕ ث٘ٓ ٚبكغ ٓبُي يب اػزجبه رغبهي  ٝؽوكٚاي
اّقبٓ ؽويوي يب ؽوٞهي ٍٞءاٍزلبكً٘ ٙل ،ػال ٙٝثو عجوإ فَبهاد ث ٚؽجٌرؼييوي اى ٍ ٚرب پ٘ظ ٍبٍ
يب عياء ٗولي اى پ٘غبٓ ٙيِي )51.111.111( ٕٞلاير رب پبٖٗلٓيِي )511.111.111( ٕٞلاير يب ٛو كٓ ٝغبىاد
ٓؾٌ ّٞفٞاٛل ّل.
ٓبكٗ -77 ٙو٘ ٛو يي اى ث٘لٛبي «ٓ »3« ٝ »2« ،»1بك )68( ٙايٖ هبٗ ٕٞرقِق اٗزظبٓيٓؾَٞة ٓيّٞك ٝ
ٓورٌت ػال ٙٝثو ٓغبىارٜبي ٓنًٞه كه ايٖ هبٗ ٕٞؽَت ٓٞهك كه يٌي اى ٓواعغ ٓنًٞه كه ث٘ل «ٓ »5بك)55( ٙ
ٓؾبًٔ ٚفٞاٛل ّل.
ٓبكٛ -78 ٙو ًٌ ً ٚثٛ ٚو ٌِّي ٓبٗغ اى اٗغبّ رؾويوبد  ٝثبىهٍي ٓأٓٞهإ  ٝثبىهٍبٕ ٓوًي ِٓي ههبثذ
ّٞك ،ث ٚعياي ٗولي اى پ٘ظ ٓيِي )5.111.111( ٕٞلاير رب ثيَذ ٓيِي )21.111.111( ٕٞلاير ٓؾٌ ّٞفٞاٛل
ّل  ٝكه ٕٞهد اكآٓ ٚبٗغرواّي ث ٚاىاي ٛو هٝىٓ ،جِؾ يي ٓيِي )1.111.111( ٕٞلاير ث ٚعياي ٗولي رؼييٖ
ّل ٙاٙبك ٚفٞاٛل ّل.
ٓبكٓ -79 ٙغبىاد اّقبٓ ؽوٞهي ثّٚوػ ىيو اٍذ:
 -1كه ٕٞهد اهرٌبة ٛو يي اى عوائْ ٓٞٙٞع ٓٞاك ايٖ كَٖ ر ٍٜٞاّقبٓ ؽوٞهيٓ ،ليوإ آٜٗب كه ىٓبٕ
اهرٌبة ؽَت ٓٞهك ثٓ ٚغبىاد ٓووه كه ايٖ هبٗ ٕٞثواي اّقبٓ ؽويوي ٓؾٌ ّٞفٞا٘ٛل ّل.
 -2چ٘بٗچ ٚاهرٌبة عوّ رّ ٍٜٞقٔ ؽوٞهي ،كه ٗزيغ ٚرؼٔل يب روٖيو ٛو يي اى ؽوٞمثگيوإ إٓ اٗغبّ گيوك،
ػال ٙٝثو آٗچ ٍْٞٔٓ ًٚ ٚث٘ل (ٓ )1يّٞك ،كوك ٓيثٞه ٗيي ؽَت ٓٞهك ثواثو ٓووهاد ايٖ هبَٗٓ ٕٞإُٝيذ
ًيلوي فٞاٛل كاّذ.
 -3چ٘بٗچٛ ٚو يي اى ٓليوإ يب ؽوٞمثگيوإ اّقبٓ ؽوٞهي صبثذ ً٘ل ً ٚعوّ ثل ٕٝاٛالع آٗبٕ اٗغبّ گوكزٚ
يب آٗبٕ  ٚٔٛرٞإ فٞك ها ثواي عِٞگيوي اى اهرٌبة إٓ ثً ٚبه ثوكٙاٗل يب ثالكبِٕ ٚپٌ اى اٛالع اى ٝهٞع عوّ إٓ ها
ثّٞ ٚهاي ههبثذ يب ٓواعغ ميٕالػ اػالّ ًوكٙاٗل ،اى ٓغبىاد ٓوث ٛٞث ٚإٓ ػَٔ ٓؼبف فٞاٛل ّل.
رجٖو -ٙكه ٓٞاهك ُي ّٝعجوإ فَبهد ،كه ٕٞهد پيِ ثي٘ي ايٖ آو كه اٍبٍ٘بٓ ٚيب كفبُذ اّقبٓ كه ايٖ
آو اّقبٓ ؽوٞهي ٓزٚبٓ٘بً ثب اكواك ٓنًٞه كه ايٖ ٓبكَٓ ٙإ ٍٝفٞا٘ٛل ثٞك.
ٓبكٓ -81 ٙطبُج ٚفَبهاد ٓٞٙٞع ايٖ هبٗ ٛٞ٘ٓ ٕٞث ٚروليْ كاكفٞاٍذ ث ٚكاكگب ٙميٕالػ اٍذ.
ٓبك -81 ٙچ٘بٗچ ٚكهفٖ ٓٞعوائْ ٓنًٞه كه ايٖ كَٖٓ ،غبىارٜبي ٍ٘گيٖروي كه هٞاٗيٖ كيگو پيِثي٘ي ّلٙ
ثبّلٓ ،غبىارٜبي ٍ٘گيٖرو اػٔبٍ فٞاٛل ّل.
ٓبك -82 ٙث ٚعوائْ ٓٞٙٞع ٓٞاك ( )72رب ()78ايٖ كَٖ كه كاكٍواٛب  ٝكاكگبٜٛبي ػٔٓٞيٓ ،طبثن ٓووهاد
عبهي ٓ ٝووهاد ايٖ هبٗ ٝ ٕٞفبهط اى ٗٞثذ هٍيلگي ٓيّٞك.
ٓبك -83 ٙكه اعواء ايٖ هبٗٙ ،ٕٞبثطبٕ كاكگَزوي ٌِٓق ثٌٔٛ ٚبهي ثب ّٞهاي ههبثذٛ ،يأد رغليلٗظو ٓ ٝوًي
ِٓي ههبثذ َٛز٘ل.

ٓبكٓ -84 ٙجبُؾ عياي ٗولي ٓ٘لهط كه ايٖ كَٖ ٛو ٍٍ ٚبٍ يي ثبه ٓز٘بٍت ثب هّل ّبفٔ ثٜبي ًبالٛب ٝ
فلٓبد ٖٓوكي ً ٚر ٍٜٞثبٗي ٓوًيي عٜٔٞهياٍالٓيايوإ ثٞٛٚه هٍٔياػالّ ٓيّٞك ،ثب پيْٜ٘بك
ّٞهاي ههبثذ  ٝرٖٞيت ٛيأد ٝىيوإ رؼليَ ٓيّٞك
كَٖ كٞٓ - ْٛاك ٓزلوهٚ
ٓبك -85 ٙثبالرويٖ ٓوبّ ٛو يي اى كٍزگبٜٛبي اعوائي ٓٞٙٞع ٓبك )86( ٙايٖ هبَٗٓ ،ٕٞإ ٍٝاعواء ٕؾيؼ ٝ
ثٞٓ ٚهغ رٌبُيق ٓووه ّل ٙثواي آٜٗب كه ايٖ هبٗٓ ٕٞيثبّل ٞٓ ٝظق اٍذ گياهُ پيْوكذ ًبه ها ٛو ٍٚ
ٓب ٙيي ثبه ثّٞ ٚهاي ػبُي اعواء ٍيبٍزٜبي ًِي إَ چ ٝ َٜچٜبهّ ( )44هبٗ ٕٞاٍبٍي اهائٔٗ ٚبيل .كه
ٕٞهد رأفيو يب رؼَِ يب رٞهق ك ه اٗغبّ ٝظبيق ْٓقٔ ّل ٙكه ايٖ هبٗ ٕٞثبالرويٖ ٓوبّ كٍزگبٞٓ ٙظق اٍذ
ؽلاًضو ظوف يي ٛلز ٚكوك فبٛي ها ثٛ ٚيأد رقِلبد اكاهي ٓؼوكي ً٘لٛ .يأد ٓٞظق اٍذ پٌ اى
هٍيلگي  ٝاؽواى رقِق ث٘لٛبي (ط) رب (ٓ )ٛبك )9(ٙهبٗ ٕٞهٍيلگي ث ٚرقِلبد اكاهي ها َٗجذ ث ٚكوك فبٛي
اػٔبٍ ٗٔبيل .چ٘بٗچ ٚػِذ رأفيو ،رؼَِ يب رٞهق ،اٌّبٍ  ٝيب ٗبهٍبيي كه هبٗ ٕٞثبّل كُٝذ ٓٞظق اٍذ
ؽلاًضو ظوف كٓ ٝب ٙپٌ اى رْقئ ،اليؾ ٚإالػ هبٗ ٕٞها ثب هيل يي كٞهيذ ثٓ ٚغٌِ ّٞهاي
اٍالٓيروليْ ٗٔبيل.
ٓبكًِ -86 ٙيٝ ٚىاهرقبٗٛٚبٓ ،إٍَٛٚبي كُٝزي ّ ٝوًزٜبي كُٝزي ٓٞٙٞع ٓبك )4(ٙهبٗٓ ٕٞؾبٍجبد
ػٔٓٞيًْٞه ٖٓٞة ٔٛ ٝ 1366/6/1چ٘يٖ ًِي ٚكٍزگبٜٛبي اعوائيّ ،وًزٜبي كُٝزي ٓ ٝإٍَبد
اٗزلبػي ٝاثَز ٚث ٚكُٝذ ً ٍّٞٔ ٚهٞاٗيٖ ٓ ٝووهاد ػٔٓٞيثو آٜٗب َٓزِيّ مًو ٗبّ يب رٖويؼ ٗبّ آٜٗب
اٍذ ،اى عِّٔ ٚوًذ ِٓي ٗلذ ايوإ ّ ٝوًزٜبي ربثؼٝ ٝ ٚاثَز ٚث ٚإٍٓ ،بيو ّوًزٜبي ٝاثَز ٚثٝ ٚىاهد
ٗلذ ّ ٝوًزٜبي ربثؼ ٚإٍٓ ،بىٓبٕ گَزوُ ٍٞٗ ٝبىي ٕ٘بيغ ايوإ ّ ٝوًزٜبي ربثؼ ٚإٍٓ ،بىٓبٕ رٍٞؼٝ ٚ
ٍٗٞبىي ٓؼبكٕ ٕ٘ ٝبيغ ٓؼلٗي ايوإ ّ ٝوًزٜبي ربثؼ ٚإٍٓ ،بىٓبٕ كه ؽبٍ رٖليٕ٘ ٚبيغ ِٓي ايوإ ٝ
ّوًزٜبي ربثؼ ٚإٓٓ ،وًي رٜي ٝ ٚرٞىيغ ًبال ٔٛ ٝچ٘يٖ ٍٜبّ ٓزؼِن ث ٚكٍزگبٜٛبٍ ،بىٓبٜٗب ّ ٝوًزٜبي
كٞماُنًو كه ّوًزٜبي ؿيوكُٝزي ّ ٝوًزٜبيي ً ٚربثغ هبٗ ٕٞفبٓ ٓيثبّ٘ل  ٝثبٌٜٗب ٓ ٝإٍَبد اػزجبهي
كه كؼبُيزٜبي اهزٖبكي ْٓٔٓ ٍٞووهاد ايٖ هبٗ ٕٞفٞا٘ٛل ثٞك.
ٓبكًِ – 87 ٙي ٚآئيٖٗبٓٛٚبي ٓٞهك ٗيبى ايٖ هبٗٓ ًٚ ٕٞوعغ رٜي ٚإٓ ْٓقٔ ْٗل ٙاٍذ ثب پيْٜ٘بك ٝىاهد
آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي ؽلاکضو ظوف ٓلدِّٓب ٙث ٚرٖٞيت ٛيأد ٝىيوإ فٞاٛل هٍيل .آئيٖٗبٓٛٚبي
ٓٞٙٞع كَٖ ٍ ّٞايٖ هبٗ ٕٞکٓ ٚوعغ رٜي ٚآٜٗب ْٓقٔ ْٗل ٙثبّل ث ٚپيْٜ٘بك ٝىاهد رؼب ٕٝثب ٔٛکبهي
ٝىاهد آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي رٜي ٝ ٚث ٚرٖٞيت ٛيأد ٝىيوإ فٞاٛل هٍيل.
ٓبكٝ –88 ٙىاهد آٞه اهزٖبكي  ٝكاهايي ٌِٓق اٍذ ٛو ِّٓب ٙيي ثبه گياهُ ػٌِٔوك اعواء ايٖ هبٗ ٕٞها ثٚ
رلٌيي ٓٞاك  ٝرجٖوٛٙب ثٓ ٚغٔغ رْقئ ِٖٓؾذ ٗظبّ ٓ ٝغٌِ ّٞهاي اٍالٓياهائ ٝ ٚثواي اٛالع ػّٔٞ
ٓ٘زْو ٗٔبيل.
ٓبك – 89 ٙايٖ هبٗ ٕٞاى ّٔٓ ٍٞبك )161( ٙهبٗ ٕٞثوٗبٓ ٚچٜبهّرٍٞؼ ٚاهزٖبكي ،اعزٔبػي  ٝكو٘ٛگي
عٜٔٞهي اٍالٓيايوإ َٓزض٘ي اٍذ.
ٓبك 91 ٙـ چ٘بٗچ ٚكُٝذ ثٛٚوكُيَ هئذ كوً ُٝبالٛب يب فلٓبد ث٘گبٜٛبي ْٓٔٝ ٍٞاگناهي  ٝيب ٍبيو
ث٘گبٜٛبي ثقِ ؿيوكُٝزي ها ث ٚهئزي ًٔزو اى هئذ ثبىاه رٌِيق ً٘ل ،كُٝذ ٌِٓق اٍذ ٓبثٚاُزلبٝد هئذ
رٌِيلي ٛ ٝيي٘ ٚرٔبّ ّل ٙها رؼييٖ  ٝاى ٓؾَ اػزجبهاد ٘ٓ ٝبثغ كُٝذ كه ٍبٍ اعواء پوكافذ ً٘ل  ٝيب اى ثلٛي
ايٖ ث٘گبٜٛب ثٍ ٚبىٓبٕ آٞه ٓبُيبري ًَو ٗٔبيل.
ٓبك 91 ٙـ ث٘ٓ ٚظٞه رأٓيٖ ّوايٛ ٜوچَٓ ٚبػلرو ثواي ْٓبهًذ َٓ ٝإُٝيذپنيوي ثقِ ؿيوكُٝزي كه
كؼبُيزٜبي اهزٖبكي:
اُق ـ ًِئً ٚيَيٜٗٞبي ٓغٌِ ّٞهاي اٍالٓي ٓيرٞاٗ٘ل كه ثوهٍي ُٞايؼ ٛ ٝوؽٜبي اهزٖبكي ٗظو
ْٓٞهري كؼبالٕ اهزٖبكي ها ًَت ٞٓ ٝهك اٍزلبك ٙهواه ك٘ٛل.
ة ـ ًِئً ٚيَيٜٗٞبٛ ،يأرٜبّٞ ،هاٛب ٍ ٝزبكٛبي رٖٔيْگيوي كه كُٝذ ٓغبىٗل كه رٖٔئبد اهزٖبكي فٞك،
ٗظو كؼبالٕ اهزٖبكي ها عٞيب ّلٞٓ ٝ ٙهك رٞع ٚهواه ك٘ٛل.
كُٝذ ٓٞظق اٍذ ػٞٚيذ هئيٌ يب ٗٔبي٘ل ٙاٛبم ثبىهگبٗي ٕ٘ ٝبيغ ٓ ٝؼبكٕ ايوإ  ٝاٛبم رؼب ٕٝكه
ّٞهاٛبي رٖٔيْگيوي اهزٖبكي ها اى ٛوين إالػ هبٗ ٕٞيب آئيٖٗبٓٛٚبي ٓوث ٚٛٞهٍٔيذ ثقْل .اى ايٖ پٌ
هئيٌ اٛبم ثبىهگبٗي ٕ٘ ٝبيغ ٓ ٝؼبكٕ ايوإ  ٝاٛبم رؼب ٕٝثٚػ٘ٞإ ػ ٞٚهٍٔيث ٚروًيت اػٚبء ّٞهاي
اهزٖبكٛ ،يأد آ٘بء ؽَبة مفيو ٙاهىيٛ ،يأد ٍوٓبيٚگناهي فبهعي (ٓٞٙٞع هبٗ ٕٞعِت  ٝؽٔبيذ
ٍوٓبي ٚگناهي فبهعي) ٛ ٝيأد ػبُي ٝاگناهي(ٓٞٙٞع هبٗ ٕٞثوٗبٓ ٍّٞ ٚرٍٞؼ ٚاهزٖبكي ،اعزٔبػي ٝ
كو٘ٛگي عٜٔٞهي اٍالٓيايوإ) اٙبكٓ ٚيّٞك.
ط ـ ه ٙٞهٚبئيٞٓ ٚظق اٍذ ثب رْٞين اهعبع پوٗٝلٛٙبي اهزٖبكي ث ٚكاٝهي ،كه كاٝهي ايٖگ ٚٗٞپوٗٝلٛٙب ٝ
ٔٛچ٘يٖ ثبىهٍي كه ٓٞٙٞػبد اهزٖبكي ،اى ظوكيزٜبي ًبهّ٘بٍي ثقِ ؿيوكُٝزي ٜٗبيذ اٍزلبك ٙها
ثٚػَٔ آٝهك.
ك ـ اٛبم ثب ىهگبٗي ٕ٘ ٝبيغ ٓ ٝؼبكٕ ايوإ  ٝاٛبم رؼبٞٓ ٕٝظل٘ل كه ايلبء ٗوِ هبٗٗٞي فٞك ث ٚػ٘ٞإ ْٓبٝه
ٍ ٚهٍ ،ٙٞبى ً ٝبه الىّ ثواي ٍبٓبٗلٛي ٔٛ ٝب٘ٛگي رٌِْٜبي اهزٖبكي ًَ ٝت ٗظواد كؼبالٕ اهزٖبكي ها
كواٞٔٗ ْٛك ٝ ٙثب ًٔي ث ٚايغبك كٚبي رؼبَٓ ٍبىٗل ٙثقِ فٖٕٞي ثب اهًبٕ ؽٌٓٞذ ،كه َٓبئَ اهزٖبكي

پيْٜ٘بكٛبي ًبهّ٘بٍبٗ ٚالىّ ها اهائٔٗ ٚبي٘ل .كه ايٖ هاٍزب ،اٛبهٜب ٓٞظل٘ل ثب رأٍيٌ ٝاؽل پبيِ  ٝپيگيوي
اعواء ٍيبٍزٜبي ًِي إَچٝ َٜچٜبهّ( )44هبٗ ٕٞاٍبٍي  ،گياهُٛبي ٓ٘ظْ الىّ ها ثّٞ ٚهايػبُي
اعواء ٍيبٍزٜبي ًِي إَ چ ٝ َٜچٜبهّ( )44هبٗ ٕٞاٍبٍي روليْ ٗٔبي٘ل ٔٛ ٝچ٘يٖ پيِٗٞيٌ هبٕٗٞ
«ايغبك كٚبي َٓبػل ًبهآكوي٘ي  ٝهكغ ٓٞاٗغ ًَت ً ٝبه»ها رٜي ٝ ٚاهائً٘٘ ٚل.
ٓبك -92 ٙاى ربهيـ رٖٞيت ايٖ هبًِٗ ٕٞي ٚهٞاٗيٖ ٓ ٝووهاد ٓـبيو ثب إٓ َٗـ ٓيگوكك ٓ ٝبكاّ ً ٚكه هٞاٗيٖ
ثؼلي َٗـ  ٝيب إالػ ٓٞاك ٓ ٝووهاد ايٖ هبٕٗ ٕٞويؾبً  ٝثب مًو ٗبّ ايٖ هبٗٓ ٝ ٕٞبكٞٓ ٙهك ٗظو هيل ْٗٞك،
ٓؼزجو فٞاٛل ثٞك.
هبٗ ٕٞكٞم ْٓزَٔ ثو ٓ 92بك 91 ٝ ٙرجٖو ٙكه عَِ ٚػِ٘ي هٝى كّ٘ٝجٞٓ ٚهؿْٛزْ ثٓ ٖٜٔب ٙيٌٜياه ٝ
ٍيٖل ْٛ ٝزبك ٓ ِّ ٝغٌِ ّٞهاي اٍالٓيرٖٞيت  ٝكه ربهيـ  1387/3/25اى ٍٞي ٓغٔغ رْقئ
ِٖٓؾذ ٗظبّ ٓٞاكن ثب ِٖٓؾذ ٗظبّ رْقئ كاكّ ٙلٕ/.
علي الريجاني
رئيس هجلس شٌراي اسالهي

