لاًْى ًظام جاهغ داهپشّسي كشْس
لأٔ ْٛؾاَ جاِـ صاِپغٚعي ولٛع وٗ صع جٍـٗ فٍٕي عٚػ چٙاعكٕثٗ ِٛعر ٘فرُ ِغصاص ِاٖ يىٙؼاع  ٚؿيوض ٚ
٘لراص ٘ ٚلد ِجٍؾ كٛعاي اؿالِي ذوٛية  ٚصع ذاعيز  1388/5/21تٗ ذاييض كٛعاي ٔگٙثاْ عؿيضٖ عي
ٔاِٗ كّاعٖ ِٛ 138/24824عر ِ 26/5/1388جٍؾ كٛعاي اؿالِي جٙد اجغاء تٗ صٌٚد اتالك گغصیض.
جٕاب آلاي صورغ ِذّٛص ادّضي ٔژاص
عياؿد ِذرغَ جّٛٙعي اؿالِي ايغاْ
صع اجغاي اهً يىوض  ٚتيـد  ٚؿ )123( َٛلأ ْٛاؿاؿي جّٛٙعي اؿالِي ايغاْ لأٔ ْٛؾاَ جاِـ
صاِپغٚعي ولٛع وٗ تا فٕٛاْ عغح دفؼ ،دّايد ،ذٛؿقٗ  ٚتٙغٖ تغصاعي اػ ِٕاتـ صاِي ولٛع تٗ ِجٍؾ كٛعاي
اؿالِي ذمضيُ گغصيضٖ تٛص ،تا ذوٛية صع جٍـٗ فٍٕي عٚػ چٙاعكٕثٗ ِٛعر  ٚ 1388/5/7ذأييض كٛعاي ِذرغَ
ٔگٙثاْ تٗ پيٛؿد اتالك ِي گغصص.
عئيؾ ِجٍؾ كٛعاي اؿالِي ـ فٍي العيجأي
1388 /6/4

كّاعٖ 106824
ٚػاعخ جٙاصولاٚعػي
لأٔ ْٛؾاَ جاِـ صاِپغٚعي ولٛع وٗ صع جٍـٗ فٍٕي عٚػ چٙاعكٕثٗ ِٛعر ٘فرُ ِغصاص ِاٖ يىٙؼاع ٚ
ؿيوض ٘ ٚلراص ٘ ٚلد ِجٍؾ كٛعاي اؿالِي ذوٛية  ٚصع ذاعيز  1388/5/21تٗ ذاييض كٛعاي ٔگٙثاْ
عؿيضٖ  ٚعي ٔاِٗ كّاعٖ ِٛ 138/24824عر ِ 1388/5/26جٍؾ كٛعاي اؿالِي ٚاهً گغصيضٖ اؿد ،تٗ
پيٛؿد جٙد اجغاء اتالك ِي گغصص.
عئيؾجّٛٙع ـ ِذّٛص ادّضي ٔژاص

لاًْى ًظام جاهغ داهپشّسي كشْس
هادٍ 1ـ دفؼ ،ذٛؿقٗ  ٚذلٛيك ؿغِايٗ گظاعي صع فقاٌيرٙاي صاِپغٚعي ،لإّٔٔٛضوغصْ  ٚؿاِأض٘ي اِٛع
ِغذثظ تا صاَ صع جٙد دفؼ ِٕاتـ ژٔريىي ،افؼايق ذٌٛيض ،ايجاص إِيد كغٍي ،اكرغاي ػايي  ٚواعتغص فٓ آٚعيٙاي
عٚػ صع اِغ پغٚعف ،ذغظيٗ ،اهالح ٔژاصٔ ،گٙضاعي ّ٘ ٚچٕيٓ ؿاسرّأٙا  ٚذأؿيـاخ ِغتٛط تٗ ايٓ فقاٌيرٙا تٗ
ِٛجة ايٓ لأ ْٛهٛعخ ِيگيغص.
هادٍ2ـ اهغالداخ تٗ واع عفرٗ صع ايٓ لأ ،ْٛصاعاي ذقاعيف ػيغ ِي تاكض:
اٌف ـ ٔؾاَ جاِـ صاِپغٚعي ولٛع فثاعخ اؿد اػ ِ :جّ ٛفٗ ِمغعاخ ،ضٛاتظ ،چٙاعچٛتٙا ،اؿرأضاعص٘ا ٚ
اٌگ٘ٛايي وٗ تغاؿاؽ آْ وٍيح فقاٌيرٙاي ِغاٌقاذي ،عغادي ،اجغائيِ ،ضيغيري صعسوٛم پغٚعف ،اهالح ٔژاص،
ذغظيٗ ،ذٌٛيضِثً  ٚػيـد فٓ آٚعي جضيض (تيٛذىٌٕٛٛژي ) ِٕاتـ صاَ صع جٙد اعذماء وّي  ٚويفي ذٌٛيضاخ ِغتٛط
ؿاِاْ ِيياتض.
ب ـ صاَ تٗ ديٛأاذي (كاًِ چٙاعپاياْ ،پغٔضگاْ ،آتؼياْ  ٚدلغاخ ) اعالق ِيگغصص وٗ تغاي اِٛع ذغظيح
أـاْ  ٚيا ذغظيح صاَ  ٚفقاٌيرٙاي الرواصي ،ذٌٛيضي ،آػِايلگا٘يٚ ،عػكي  ٚذفغيذي ،ذٌٛيضٔ ،گٙضاعي  ٚپغٚعف
صاصٖ ِيكٔٛض.
ج ـ صاِپغٚعي تٗ فٍُ  ٚفٓ ِض يغيد صع پغٚعف ،ذغظيٗ  ٚاهالح ٔژاص صاَ تٗ ِٕؾٛع صؿرياتي تٗ
اؿرأضاعص٘اي ٍِي  ٚتيٓاٌٍٍّي اعالق ِي گغصص.
ص ـ صاِضاعي تٗ ِذً ذٌٛيض ،پغٚعف ٔ ٚگٙضاعي أٛاؿ صاَ اعالق ِي گغصص.
٘ـ ـ ؿغِايٗ٘اي ِغتٛط تٗ ِٕاتـ صاِي فثاعخ اؿد اػ  :ؿاسرّأٙا ،ذأؽيـاخ ،ذجٙيؼاخ ،هٕايـِ ،غاوؼ
ذٌٛيضي ،سضِاذي ،فٍّي ،پژ٘ٚلي ،ذغٚيجي  ٚپغٚعكي تا فغهٗ ٘اي ِغتٛط وٗ عثك لأِ ،ْٛمغعاخ  ٚضٛاتظ
فٕي ايجاص كضٖ  ٚيا ِي كٛص.
 ٚـ ِٕاتـ ژٔريىي تٗ أٛاؿ گٔ ،ٗٔٛژاص ،ؿٛيٗ (ذيپ)  ٚجّقيد٘اي صاَ ولٛع وٗ داًِ فٛاًِ اعثي
كٕاسرٗ فصٖ  ٚيا ٔاكٕاسرٗ ٘ـرٕض ،افُ اػ اهالح كضٖ  ٚيا اهالح ٔلضٖ ،اعالق ِي گغصص.
ػ ـ ِٛاص ژٔريىي فثاعخ اػ ِٛاصي اؿد وٗ ِٕلأ صاِي صاكرٗ  ٚداًِ ٘غ كىً اػ فٛاًِ ٚعاثري آْ
تاكض.
ح ـ دغيُ ،تٗ ِذضٚصج ؿغِايٗ ٘اي ِٕاتـ صاِي ِ ٚـرذضثاخ ِٛضٛؿ تٕض « ٘ـ» ايٓ ِاصٖ وٗ تغاؿاؽ
ضٛاتظ ِ ٚمغعاخ لأ ْٛؿاػِاْ صاِپؼكىي ولٛع  ٚايٓ لأ ْٛتٗ ِٕؾٛع دفؼ فقاٌيرٙاي صاِپغٚعي  ٚجٍٛگيغي اػ
اكافح تيّاعي ٘اي صاِي ِ ٚلرغن أـاْ  ٚصاَ ذقييٓ ِي گغصص ،اعالق ِيكٛص.
ط ـ سٛعان صاَ تٗ وٍيح ِٛاص ،افُ اػ ساَ يا فغآٚعي كضٖ وٗ جٙد ذغظيٗ ،ذٌٛيضٔ ،گٙضاعي  ٚعكض صاَ
ِٛعص ِوغف لغاع ِيگيغص ،اعالق ِيگغصص.
ي ـ وٕرغي ويفي تٗ وٍيح الضاِاذي وٗ تٗ ِٕؾٛع تغعؿي ِمضاع ٛٔ ٚؿ ذغويثاخ ِغظي  ٚغيغِغظي ِٛجٛص

صع أٛاؿ ِٛاص سٛعاوي ،افُ اػ ِٛاص ساَ ،فغآٚعي كضِٖ ،قضٔي ،آٌي ،تيٌٛٛژيىي ،كيّيايي ،افؼٚصٔيٙاِ ،ىٍّٙا،
ذٌٛيضاخ  ٚفغآٚعيٙاي صاِي أجاَ پظيغص ،اعالق ِي گغصص.
جبظشٍ ـ اِٛع ِغتٛط تٗ تٙضاكد ِٛاعص ِٕضعج صع ذقغيف تٕض « اٌف» ايٓ ِاصٖ  ٚوٕرغي تٙضاكري ِٛاعص
ِٕضعج صع تٕض « ي» ايٓ ِاصٖ ذاتـ لٛأيٓ ِ ٚمغعاخ ؿاػِاْ صاِپؼكىي ولٛع ِي تاكض.
هادٍ3ـ وٍيح ِغاوؼ فٍّي  ٚپژ٘ٚلي ذذد پٛكق ٚػاعذشأٗ ٘اي فٍ ،َٛذذميماخ  ٚفٕاٚعي  ٚتٙضاكد،
صعِاْ  ٚآِٛػف پؼكىي ،صألگا٘ٙاي غيغأرفافي  ٚغيغصٌٚري ،اػ كّٛي ذقغيف ِٕضعج صع تٕض « ٘ـ» ِاصٖ ()2
ايٓ لأِ ْٛـرثٕي تٛصٖ ٌىٓ ِغاوؼ ذٌٛيضي آٔٙا ِلّٛي ِفاص ايٓ لأِ ْٛيتاكض.
هادٍ4ـ أٛاؿ دياخ ٚدق ِوغح صع لأ ْٛكىاع  ٚهيض ِوٛب  1346/3/16وٗ تغاي فقاٌيرٙاي ِظوٛع صع
تٕض « ب» ِاصٖ ( )2ايٓ لأ ْٛتٗ هٛعخ ِذوٛع  ٚيا آػاص ،پغٚعف صاصٖ ِي كٔٛضِ ،لّٛي ايٓ لأِ ْٛي گغصٔض.
ٚػاعخ جٙاصولاٚعػي تغاي ذقييٓ گ٘ ٗٔٛاي ٘ضف جٙد پغٚعفِٛ ،ؽف تٗ اسظ اؿرقالَ اػ ؿاػِاْ دفاؽد ِذيظ
ػيـد ِيتاكض .ؿاػِاْ ِظوٛع ِٛؽف اؿد دضاوثغ ؽغف يه ِاٖ ٔؾغ سٛص عا تٗ هٛعخ ورثي ِ ٚـرضيِ ،ثٕي
تغ ِٛافمد  ٚيا ِشاٌفد ،افالَ ّٔايض  .صع غيغ ايٓ هٛعخٚ ،ػاعخ جٙاص ولاٚعػي عأؿاً الضاَ سٛا٘ض ّٔٛص .
هادٍ 5ـ وٍيٗ اكشام دميمي  ٚدمٛلي افُ اػ صٌٚري ،ذقأٚي  ٚسوٛهي وٗ ِثاصعخ تٗ فقاٌيد
صاِپغٚعي هٕقري ٔ ٚيّٗ هٕقري ِي ّٔايٕضِٛ ،ؽف تٗ اسظ ِٛافمد اهٌٛي ،پغٚأٗ ذأؿيؾ ،پغٚأٗ تٙغٖ تغصاعي ٚ
اكٕض .
پغٚأٗ تٙضاكري تغ اؿاؽ ؿياؿرٙاي ٚػاعخ جٙاص ولاٚعػي  ٚتا ٔؾاعخ ٚػاعخ ِظوٛع ِي ب
جبظشٍ1ـ تٗ ٌذاػ اّ٘يد تٙضاكد صاَ صع ؿالِد جاِقٗ ،ؿاػِاْ صاِپؼكىي ولٛع ِٛؽف اؿد
ِٕاعك آٌٛصٖ تٗ تيّاعيٙاي ٚاگيغصاع ،لغٔغيٕٗ اي  ٚيا وأٙٔٛاي تيّاعي ػا عا صع پاياْ ٘غ ِاٖ ِلشن  ٚتٗ ٚػاعخ
جٙاص ولاٚعػي افالَ ّٔايض.
جبظشٍ2ـ فغآيٕض هضٚع ِٛافمد اهٌٛي ،پغٚأٗ ٘اي ذأؿيؾ ،تٙغٖ تغصاعي  ٚتٙضاكري تٗ ذغذية ػيغ
ِيتاكض:
اٌف ـ ؿياؿرٙا ،صؿرٛعاٌقٍّٙا  ٚكئ ٖٛاِٗ هضٚع ِجٛػ٘ا  ٚپغٚأٗ ٘ا ،ذٛؿظ ٚػاعخ جٙاص ولاٚعػي تغ
اؿاؽ ِفاص ايٓ لأ ْٛصع اترضاي ٘غ ؿاي افالَ ِي كٛص.
ب ـ ؿياؿرٙاي تٙضاكد صاَ ِ ٚجّٛفٗ صؿرٛعاٌقٍّٙاي ضغٚعي صع سوٛم تيّاعيٙاي صاَ  ٚتيّاعيٙاي
ِلرغن صاَ  ٚأـاْ  ٚكي٘ ٖٛاي ِثاعػٖ  ٚجٍٛگيغي اػ أرلاع آْ تغ اؿاؽ ِفاص لأ ْٛؿاػِاْ صاِپؼكىي
ولٛع  ٚايٓ لأ ْٛصع اترضاي ٘غ ؿاي ذٛؿظ ؿاػِاْ صاِپؼكىي ولٛع افالَ ِي كٛص.
ج ـ ذماضاي ِٛافمد اهٌٛي ذٛؿظ ِرماضي صع ؿاػِاْ ٔؾاَ ِٕٙضؿي ولاٚعػي ِٕ ٚاتـ عثيقي ولٛع
 ٚيا ٚادض٘اي اؿرأي  ٚيا كٙغؿرأي ثثد ٔ ٚـثد تٗ ذلىيً پغٔٚضٖ  ٚأجاَ واعكٕاؿي ٘اي اٌٚيٗ ذٛؿظ ايٓ
ؿاػِاْ الضاَ ِيكٛص .دضاوثغ ؽغف يه ٘فرٗ پؾ اػ ثثد ذماضاي ِرماضي  ٚذىّيً پغٔٚض ِٖ ،رماضي تغاي
صعيافد پغٚأٗ تٙضاكري تٗ ؿاػِاْ ٔؾاَ صاِپؼكىي جّٛٙعي اؿالِي ايغاْ  ٚيا ٚادض٘اي اؿرأي  ٚيا
كٙغؿرأي آْ ِقغفي ِي گغصص.
ص ـ دضاوثغ يه ِاٖ پؾ اػ ِقغفي ِ ٚغاجقٗ ِرماضي ،پغٚأٗ تٙضاكري ذٛؿظ ؿاػِاْ ٔؾاَ صاِپؼكىي
جّٛٙعي اؿالِي ايغاْ  ٚيا ٚادض٘اي اؿرأي  ٚيا كٙغؿرأي آْ هاصع ِي كٛص .صع هٛعخ ِشاٌفد ِغجـ
ِظوٛع تا هضٚع پغٚأٗ تٙضاكري ،تايض ِغاذة تٗ هٛعخ ورثي ِ ٚـرضي تٗ ِرماضي افالَ كٛص .
ٖ ـ ـ دضاوثغ يه ِاٖ پؾ اػ صعيافد پغٚأٗ تٙضاكري ذٛؿظ ِرماضي  ٚاعائٗ آِْٛ ،افمد اهٌٛي  ٚيا
پغٚأٗ٘اي ذأؿيؾ  ٚيا تٙغٖ تغصاعي ذٛؿظ ؿاػِاْ ٔؾاَ ِٕٙضؿي ولاٚعػي ِٕ ٚاتـ عثيقي ولٛع  ٚيا
ٚادض٘اي اؿرأي  ٚيا كٙغؿرأي آْ هاصع ِي كٛص .صع هٛعذي وٗ پؾ اػ گظكد يه ِاِٖ ،غجـ هضٚع پغٚأٗ
تٙضاكري الضاَ تٗ افالَ ٔؾغ  ٚيا هضٚع پغٚأٗ تٙضاكري ّٕٔايض ،هضٚع ِٛافمد اهٌٛي  ٚپغٚأٗ٘اي ذأؿيؾ ٚ
تٙغٖتغصاعي تالِأـ تٛصٖ ِ ٚـؤٌٚيد فٛالة تٙضاكري ٔاكي اػ آْ تغ فٙضٖ ؿاػِاْ ٔؾاَ صاِپؼكىي جّٛٙعي
اؿالِي ايغاْ ِيتاكض.
صع هٛعخ ِشاٌفد ؿاػِاْ ٔؾاَ ِٕٙضؿي ولاٚعػي ِٕ ٚاتـ عثيقي ولٛع  ٚيا ٚادض٘اي اؿرأي  ٚيا
كٙغؿرأي آْ تا هضٚع ٘غ يه اػ ِج ٛػ٘ا  ٚيا پغٚأٗ٘اي ِظوٛع ،تايض ِغاذة تٗ هٛعخ ورثي ِ ٚـرضي تٗ
ِرماضي افالَ كٛص.
 ٚـ ذشٍف اػ ِفاص ايٓ لأ ٚ ْٛيا فضَ عفايد ؿياؿرٙاي داوّيري افالَ كضٖ اػ ؿٛي ٚػاعخ جٙاص
ولاٚعػي ذٛؿظ ؿاػِاْ ٔؾاَ ِٕٙضؿي ولاٚعػي ِٕ ٚاتـ عثيقي ولٛع  ٚيا ٚادض٘اي اؿرأي  ٚيا
كٙغؿرأي آْ  ٚؿاػِاْ ٔؾاَ صاِپؼكىي جّٛٙعي اؿالِي ايغاْ ٚ ٚادض٘اي اؿرأي  ٚيا كٙغؿرأي آْ،
جغَ ِذـٛب ِيكٛص .صع ايٓ هٛعخ ٚػاعخ جٙاص ولاٚعػي ِٛؽف اؿد ِغاذة عا اػ عغيك ِذاوُ هاٌذٗ
لضائي پيگيغي ّٔايض.
جبظشٍ3ـ وٍيٗ اكشام دميمي  ٚدمٛلي افُ اػ صٌ ٚري ،ذقأٚي  ٚسوٛهي وٗ لثً اػ ذوٛية ايٓ
لأ ْٛالضاَ تٗ ايجاص ٚادض٘اي صاِضاعي هٕقري ٔ ٚيّٗ هٕقري ّٔٛصٖ  ٚفالض ِجٛػ٘اي الػَ ِي تاكٕضِٛ ،ؽفٕض
دضاوثغ ؽغف ص ٚؿاي پؾ اػ ذوٛية ايٓ لأٔ ،ْٛـثد تٗ اسظ ِجٛػ٘ا  ٚپغٚأٗ ٘اي ِٕضعج صع ايٓ ِاصٖ الضاَ
ّٔايٕض .صع غيغ ايٓ مٚعخ ٚػاعخ جٙاص ولاٚعػي تا ّ٘إ٘گي صؿرگا٘ٙاي لضائي  ٚأرؾاِيِٛ ،ؽف اؿد اػ
اصاِٗ فقاٌيد آٔاْ جٍٛگيغي تٗ فًّ آٚعص .
جبظشٍ4ـ ؿاِأض٘ي ٚادض٘اي صاِضاعي عٚؿرايي ،فلايغي  ٚغيغهٕقري تغ اؿاؽ صؿرٛعاٌقٍّي
سٛا٘ض تٛص وٗ دضاوثغ ؽغف كق ِاٖ پؾ اػ ذوٛية ايٓ لأ ْٛذٛؿظ ٚػاعخ جٙاص ولاٚعػي اتالك ِي كٛص.
جبظشٍ 5ـ كئٖٛاِٗ ذّضيض  ٚيا اتغاي ِجٛػ٘ا  ٚپغٚأٗ ٘اي ِٛضٛؿ ايٓ ِاصٖ ؽغف كق ِاٖ پؾ اػ
ذوٛية ايٓ لأ ْٛذٛؿظ ٚػيغ جٙاص ولاٚعػي اتالك ِي گغصص.
هادٍ 6ـ تٗ ِٕؾٛع دفؼ إِيد ؿغِايٗ ٘اي ِغتٛط تٗ ِٕاتـ ص اِي  ٚذمٛيد آْ  ٚتا ذٛجٗ تٗ ٔٛؿ

ؿغِايٗگظاعي  ٚتا عفايد لٛأيٓ ِ ٚمغعاخ ػيـد ِذيغي ،تٙضاكري  ٚپژ٘ٚلي ،ذقييٓ دغيُ ؿغِايٗ ٘اي
ِغتٛط ،تٗ ِٛجة آييٓٔاِٗاي سٛا٘ض تٛص وٗ دضاوثغ كق ِاٖ پؾ اػ ذوٛية ايٓ لأ ،ْٛتٕا تٗ پيلٕٙاص ٚػاعخ
جٙاصولاٚعػي تٗ ذوٛية ٘يأخٚػيغاْ ِيعؿض.
جبظشٍ1ـ كليَ اشخاص حميمي ّ حمْلي اػن اص دّلحي ،جؼاًّي ّ خظْطي هْظفٌذ حشين
عشهايَ گزاسيِاي هجاص اًجام شذٍ دس اهْس دام هْضْع ايي لاًْى سا سػايث ًوايٌذ  .دس غيش ايي
طْست ،ضوي ايجاد هغؤّليث هذًي بشاي شخض هحخلف ّ الضام بشاي جأهيي خغاسات ّاسدٍ اص
عْي ّي بش اعاط جبشاى هثل حغب هْسد يا پشداخث خغاسات ّاسدٍ بش اعاط ًشخ كاسشٌاعي
سّص ،دعحگاٍ لضائي هْظف اعث هغححذثات غيشهجاص سا با اعحفادٍ اص ضابطيي خْد للغ ّ لوغ
ًوْدٍ ّ بشاي سفغ ججاّص اص حشين عشهايَ گزاسيِاي هْطْف الذام ًوايذ .
جبظشٍ2ـ ًيشّي اىجظاهي جوِْسي اعالهي ايشاى هْظف اعث بٌا بَ دسخْاعث ّصاست جِاد
كشاّسصي ّ عاصهاًِا ّ اداسات جابؼَ ّ يا جماضاي ُش ري ًفغ پظ اص جأييذ عاصهاًِا ّ اداسات هشبْط،
ًغـبث بَ جْلف ػوليات اجشائي هغايش با ايي هادٍ الذام ّ حذاكثش ظشف ُفحاد ّ دّ عاػث ،هشاجب
سا بشاي سعيذگي بَ هشاجغ لضائي ري طالح گضاسػ ًوايذ .
هادٍ7ـ صع ِٛاعصي وٗ تغاتغ لٛأيٓ ِ ٚمغعاخ ِٛضٛفٗ ،اجغاء عغدٙاي ذٛؿقٗ كٙغي  ٚعٚؿرايي ٚ
عغدٙاي فّغأي اجرٕابٔاپظيغ تاكض  ٚايٓ اِغ ،ؿغِايٗ گظاعيٙاي أجاَ كضٖ صع اِٛع صاَ عا ذقغيً  ٚيا تٗ أرماي
اػ ِىاْ ِٛجٛص ٚا صاع ّٔايض ،صؿرگاٖ ِجغي عغح ِٛؽف اؿد تا ّ٘إ٘گي ٚػاعخ جٙاص ولاٚعػي ،ضّٓ ذأِيٓ ٚ
پغصاسد سـاعذٙاي ٚاعصٖ تٗ ٔغر واعكٕاؿي عٚػٔ ،ـثد تٗ فغاُ٘ ؿاسرٓ كغايظ أرماي ٚادض٘اي ِظوٛع تٗ
ِٕاعك ِٕاؿة ،الضاَ الػَ عا تٗ فًّ آٚعص .
جبظشٍ ـ صع ادضاز ِجضص ٚادض٘اي صاَپغٚعي  ٚيا سضِاذي ِٛضٛؿ ايٓ ِاصٖ ،عفايد ِفاص لأ ْٛؿاػِاْ
صاِپؼكىي ولٛع  ٚايٓ لأ ْٛاٌؼاِي اؿد .
هادٍ 8ـ ؿاػِاْ جٙاص ولاٚعػي اؿرأٙا ِ ٚضيغيرٙاي ذاتقٗ كٙغؿرأي ،اصاعاخ صاِپؼكىيِٕ ،اتـ
عثيقي ،اِٛع آب ،واع  ٚاِٛع اجرّافيِ ،ذيظ ػيـد ،تشلضاعيٙا ،كٙغص اعيٙا  ٚص٘ياعيٙا ،تغاي أجاَ ِغادً
واعكٕاؿي تٗ ِٕؾٛع افالَ ٔؾغ  ٚافغاء ِٛافمد اهٌٛي ،پغٚأٗ ٘اي ذأؿيؾ ،تٙغٖتغصاعي  ٚتٙضاكري تٗ جؼ
ِٛاعصي وٗ لأِ ْٛلشن وغصٖ تاكض ،دك صعيافد ٘يچ گٚ ٗٔٛجٙي اػ اكشام دميمي  ٚدمٛلي وٗ صع ػِيٕٗ
اِٛع صاَ الضاَ تٗ ؿغِايٗگظاعي ِي ّٔايٕض عا ٔضاكرٗ  ٚصع هٛعخ ٔياػ تٗ ٚاگظاعي ػِيٓ ِٕاتـ ٍِي  ٚصٌٚري تغ
اؿاؽ لٛأيٓ ِغتٛط ،ؿاػِأٙاي جٙاص ولاٚعػي ِٛؽفٕض ػِيٓ ِٛعص ٔؾغ عا صع اسرياع ايٓ اكشام لغاع صٕ٘ض .
هادٍ9ـ وٍيٗ اكشام دميمي  ٚدمٛلي افُ اػ صٌٚري ،ذقأٚي  ٚسوٛهي وٗ الضاَ تٗ ؿغِايٗ گظاعي
صع اِٛع صاَ ِئّايٕضِٛ ،ؽفٕض تغ اؿاؽ لٛأيٓ  ٚضٛاتظ ِٛجٛصٔ ،ـثد تٗ تغلغاعي تيّٗ صاَٙٔ ،اصٖ ٘ا ،اتٕيٗ،
ذجٙيؼاخ ،ذٌٛيضاخ  ٚكاغٍيٓ (افُ اػ صائُ ِٛ ٚلد) صاِضاعيٙاي سٛص الضاَ وٕٕض .
ذثوغٖ ـ صٌٚد ِي ذٛأض صع جٙد وا٘ق سغغپظيغي  ٚدّايد اػ ذٌٛيض ا ٔٛاؿ صاَ ِٛضٛؿ ايٓ لأٔ ،ْٛـثد
تٗ تغلغاعي تيّٗ٘اي دّايري الضاَ وٕض .
هادٍ10ـ تٗ ِٕؾٛع دفؼ  ٚدّايد اػ ِٕاتـ صاِي ِٕ ٚاتـ ِٛ ٚاص ژٔريىي ِغتٛطٚ ،ػاعخ جٙاص ولاٚعػي
ِٛؽف تٗ ثثد صاسٍي  ٚتيٓ اٌٍٍّي ِٛاعص ِظوٛع ِي تاكض.
لي  ٚدمٛلي افُ اػ صٌٚري ،ذقأٚي  ٚسوٛهي ،تغاي ٚاعصاخ  ٚيا هاصعاخ
جبظشٍ1ـ وٍيح اكشام دمي
ايٓ ِٛاعصِٛ ،ؽف تٗ اسظ ِجٛػ اػ ٚػاعخ جٙاص ولاٚعػي ِي تاكٕض.
جبظشٍ2ـ خشّج ُشگًَْ هٌابغ ّ هْاد ژًحيكي فالذ هجْص هوٌْع بْدٍ ّ هشجكب بش اعاط حكن
هحاكن طالحَ ،هغحٌذ بَ ًظشية كاسشٌاعي ّص است جِاد كشاّسصي ،بَ يك جا عَ بشابش خغاست
ّاسدٍ هحكْم هي شْد.
جبظشٍ3ـ آئيٓ ٔاِح اجغائي ايٓ ِاصٖ ؽغف ؿٗ ِاٖ پؾ اػ ذوٛية ايٓ لأ ْٛذٛؿظ ٚػاعخ جٙاص ولاٚعػي
ذٙيٗ  ٚتٗ ذوٛية ٘يأخٚػيغاْ سٛا٘ض عؿيض.
هادٍ11ـ تٗ ِٕؾٛع دّايد ِؤثغ اػ ِٕاتـ صاَ ولٛع  ٚذلٛيك ؿغِايٗ گظاعاْ تغاي ؿغِايٗ گظاعي صع ايٓ
ػيغ تشق ،اػ ذاعيز ذوٛية ايٓ لأ ْٛصٌٚد ِٛؽف اؿد تغاي ٚعٚص ٘غ ٔٛؿ صاَ ػٔضٖ ،گٛكد ذاػٖ ِٕ ٚجّض (افُ اػ
لغِؼ  ٚؿفيض)  ٚكيغ (افُ اػ كيغسله هٕقري  ٚؿايغ ِذوٛالخ ٌثٕي ) ذقغفٗ ِؤثغ ذقييٓ ّٔايض تٗ گ ٗٔٛاي وٗ
ٔغر َتاصٌٗ تٗ ٔفـ ذٌٛيضوٕٕضگاْ صاسً ولٛع تاكض .
هادٍ12ـ تٗ ِٕؾٛع دفاؽد ،ذىثيغ  ٚدّايد اػ ٔژاص٘اي صاَ صع داي أمغاى ولٛع ،صٌٚد ِٛؽف اؿد
افرثاعاخ الػَ عا اػ ِذً فٛاعى صعيافري اػ ولراعگا٘ٙاي صاَ  ٚعيٛع ،صع عصيفٙاي تٛصجح ؿاالٔح ولٛع
پيقتيٕي ّٔايضٚ .ػاعخ جٙاص ولاٚعػي ِٛؽف اؿد ٘غ ؿاي ٔـثد تٗ ذقييٓ  ٚافالَ صاِٙاي صع داي أمغاى
الضاَ ّٔايض .ولراع ايٓ گ ٗٔٛصاِٙا پؾ اػ ذوٛية صع وّيـئٛي ِغوة اػ ِقا ْٚاِٛع صاَ ٚػيغ جٙاص ولاٚعػي (
تٗ فٕٛاْ عئيؾ وّيـي ،) ْٛعئيؾ ؿاػِاْ صاِپؼكىي ولٛع ،عئيؾ ؿاػِاْ ٔؾاَ صاِپؼكىي جّٛٙعي
اؿالِي ايغاْ يه ٔفغ ِرشون اهالح ٔژاص صاَ  ٚيه ٔفغ صاِپؼكه صع عكرح ذشووي ِغتٛط ،تٗ أرشاب ٚػيغ جٙاص
ولاٚعػي ،هٛعخ سٛا٘ض پظيغفد .
هادٍ13ـ ًيشّي اًحظاهي جوِْسي اعالهي ايشاى هكلف اعث بَ هٌظْس هباسصٍ با لاچاق
اًْاع دام ّ هٌابغ ّ هْاد ژًحيكي دام ،الذاهات الصم سا دس هشصُاي كشْس بَ ػول آّسد  .دعـحْسالؼول
اجشائي ايي هادٍ بَ جظـْيب ّصساء جِاد كشاّسصي ّ كشْس هي سعذ .هظاديك لاچاق اًْاع دام،
هٌابغ ّ هْاد ژًحيكي دام سا ّصاست جِاد كشاّسصي جؼييي ّ اػالم هي ًوايذ.
هادٍ14ـ ٚػاعخ جٙاص ولاٚعػي ِٛؽف اؿد دضالً اػ يه ِاٖ لثً اػ وٛچ ٔـثد تٗ ذضٚيٓ تغٔاِح وٛچ
ؿاٌيأح ػٔثٛعفـً الضاَ ّٔٛصٖ  ٚجٙد اجغاء تٗ صؿرگا٘ٙاي طي عتظ اتالك ّٔايض .

هادٍ15ـ تٗ ِٕـؾٛع ؿاِأض٘ي اِٛع ِلاٚعٖ اي ،ذغٚيجي ،فغٕ٘گي ،آِٛػكيِ ،غاٌقاذي ،ذذميماذي ٚ
اِٛع سضِاذي ٔ ٚؾاعخ تغ ٔذٛج فٌُىغص اكشام دميمي  ٚدمٛلي كاغً ِٛضٛؿ ايٓ لأٚ ،ْٛػاعخ جٙاص
ولاٚعػي ِىٍف اؿد ذغذيثي اذشاط ّٔايض ذا اػ عغيك ؿاػِاْ ٔؾاَ ِٕٙضؿي ولاٚعػي ِٕ ٚاتـ عثيقي ولٛع،
پغٚأح ذأؿيؾ ذلىٍٙا ِ ٚغاوؼ سضِاخ صاِپغٚعي غيغصٌٚري ،دضاوثغ ؽغف يه ِاٖ پؾ اػ ثثد صعسٛاؿد
ِرماضي  ٚذىّيً پغٔٚضٖ ،هاصع گغصص .صع هٛعخ ِشاٌفد ؿاػِاْ ٔؾاَ ِٕٙضؿي ولاٚعػي ِٕ ٚاتـ عثيقي
ولٛع تا هضٚع ٘غ يه اػ ِجٛػ٘اي ِظوٛع ،تايض ِغاذة تٗ هٛعخ ورثي ِ ٚـرضي تٗ ِرماضي افالَ كٛص .
آئيٓٔاِٗ اجغائي ايٓ ِاصٖ دضاوثغ كق ِاٖ پؾ اػ ذوٛية ايٓ لأ ْٛتٗ پيلٕٙاص ٚػاعخ جٙاص ولاٚعػي
 ٚتا ِلاعود ؿاػِاْ ٔؾاَ ِٕٙضؿي ولاٚعػي ِٕ ٚاتـ عثيقي ولٛع تٗ ذوٛية ٘يأخ ٚػيغاْ ِيعؿض.
هادٍ16ـ اػ ذاعيز ذوٛية ايٓ لأ ،ْٛهضٚع ٘غگِ ٗٔٛجٛػ افُ اػ ِٛافمد اهٌٛي ،پغٚأح ذأؿيؾ  ٚپغٚأح
تٙغٖتغصاعي آػِايلگا٘ٙاي ذجؼيح سٛعان صاَ ،آػِايلگاٖ ٘اي ذجؼيح كيغساَِ ،ياصيٓ صاَِ ،غاوؼ جّـآٚعي كيغ،
ِغاوؼ ذٌٛيض ِٛاص ژٔريىي (اؿپغَ ،جٕيٓ ،ذشّه )  ٚآػِايلگا٘ٙاي ِغذثظ تا ذشون ٘اي ِٛضٛؿ ايٓ لأ ،ْٛتغ
فٙضج ؿاػِاْ ٔؾاَ ِٕٙضؿي ولاٚعػي ِٕ ٚاتـ عثيقي ولٛع  ٚتغاؿاؽ ؿياؿرٙا ٔ ٚؾاعخ ٚػاعخ جٙاص
ٚعاٌقًّ اجغائي ايٓ ِاصٖ ؽغف ؿٗ ِاٖ پؾ اػ ذوٛية ايٓ لأ ْٛذٛؿظ ٚػيغ جٙاص
ولاٚعػي سٛا٘ض تٛص .صؿد
ولاٚعػي اتالك ِيكٛص.
جبظشٍ ـ هضٚع پغٚأح تٙضاكري لثً اػ ٘غگ ٗٔٛؿغِايٗ گظاعي تغاؿاؽ ؿياؿرٙاي تٙضاكري افالَ
كضٖ  ٚتا ٔؾاعخ ؿاػِاْ صاِپؼكىي ولٛع ،تغ فٙضج ؿاػِاْ ٔؾاَ صاِپؼكىي جّٛٙعي اؿالِي ايغاْ تٛصٖ ٚ
ؿاػِاْ ِظوٛع ِٛؽف اؿد ؽغف يه ِاٖ ٔـثد تٗ هضٚع آْ الضاَ ّٔايض  .صع هٛعذي وٗ پؾ اػ گظكد يه ِاٖ،
اِىاْ هضٚع پغٚأح تٙضاكري ٔثاكض ،تايض ِغاذة تٗ هٛعخ ورثي ِ ٚـرضي تٗ ِرماضي افالَ كٛص  .صع غيغ ايٓ
هٛعخ ؿاػِاْ ٔؾاَ ِٕٙضؿي ولاٚعػي ِٕ ٚاتـ عثيقي ولٛع ِٛؽف تٗ هضٚع ِجٛػ٘ا تٛصٖ ِ ٚـؤٌٚيد
فٛالة تٙضاكري ٔاكي اػ آْ تغ فٙضج ؿاػِاْ ٔؾاَ صاِپؼكىي جّٛٙعي اؿالِي ايغاْ ِي تاكض.
صع هٛعخ ِشاٌفد ؿاػِاْ ٔؾاَ ِٕٙضؿي ولاٚعػي ِٕ ٚاتـ عثيقي ولٛع تا هضٚع ٘غ يه اػ ِجٛػ٘اي
تي ِ ٚـرضي تٗ ِرماضي افالَ كٛص .
ِظوٛع ،تايض ِغاذة تٗ هٛعخ ود
هادٍ17ـ ٚػاعخ جٙاص ولاٚعػي ِٛؽف اؿد تا اؿرفاصٖ اػ افرثاعاخ ،اِىأاخ  ٚذلىيالخ ِؤؿـٗ
ذذميماخ فٍ َٛصاِي ولٛع ِ ٚغوؼ اهالح ٔژاص صاَ ولٛعٔ ،ـثد تٗ كٕاؿايي ،ثثد ،وٕرغي ،گٛا٘ي  ٚدفاؽد اػ
ِٕاتـ ِٛ ٚاص ژٔريىي صاَ  ٚاهالح ٔژاص آْ  ٚصع عاؿراي اعذماء ؿغخ ذذميماخ  ٚپژ٘ٚلٙاي فٍّي ژٔريىي  ٚذٌٛيض
ِٛاص ژٔريىي ِرٕاؿة تا كغايظ ولٛع  ٚأجاَ ذذميماخ ػيـد فٓ آٚعي جضيض (تيٛذىٌٕٛٛژي )  ٚذٛؿقح فٓآٚعيٙاي
ٔٛيٓ ولاٚعػي الضاَ ّٔايض .
هادٍ18ـ ٚػاعخ جٙاص ولاٚعػي ِٛؽف اؿد تٗ ِٕؾٛع ِضيغ يد جاِـ ،تٙغٖتغصاعي پايضاع ،ذقاصي ٔٛؿ ٚ
ذقضاص صاَ تا ِٕاتـ سٛعاوي ،جّـ آٚعي اعالفاخ ،اعائٗ سضِاخ اهٌٛي  ٚػيغتٕايي ،جٍٛگيغي اػ لاچاق  ٚوٕرغي
جاتٗجايي صأَ ،ـثد تٗ كٕاؿايي ،ثثد  ٚكّاعٖ گظاعي صاَ ولٛع الضاَ ّٔايض .
صٌٚد ِٛؽف اؿد افرثاع الػَ تغاي ا جغاء ايٓ ِاصٖ عا اػ ِذً صعآِض داهً اػ اسظ فٛاعى  ٚذقغفح هاصعاخ
ٚ ٚاعصاخ صاَ ػٔضٖ  ٚگٛكد ،صع تٛصجٗ ٘اي ؿٕٛاذي پيق تيٕي ّٔايض.
هادٍ19ـ صع هٛعخ ٚجٛص ِاػاص ذٌٛيض ِذوٛالخ صاِي افُ اػ ساَ  ٚفغآٚعي كضٖ ،صٌٚد ِٛؽف اؿد
كغايظ دضٛع ذٌٛيضوٕٕضگاْ صع تاػاع٘اي جٙأي عا ذـٙيً ّٔايض ّ٘ .چٕيٓ ػِيٕٗ ٘اي گـرغف تٛعؽ واال٘اي
ولاٚعػي تٗ ِذوٛالخ صاِي عا فغاُ٘ ّٔايض  .هاصعوٕٕضگاْ ايٓ ِذوٛالخ ِلّٛي جايؼج هاصعاذي ٔيؼ سٛإ٘ض
گغصيض.
هادٍ20ـ تٗ ِٕؾٛع دّايد اػ ذٌٛيض ِذوٛالخ اؿاؿي صاِي  ٚايجاص ذقاصي صع ٔؾاَ ذٌٛيض  ٚجٍ ٛگيغي اػ
ضايقاخ ِذوٛالخ صاِي  ٚضغع  ٚػياْ صاِضاعاْ ،صٌٚد ِٛؽف اؿد ّ٘ٗ ؿاٌٗ سغيض گٛكد ِغك ،گٛكد لغِؼ،
ذشُِغك (سٛعاوي ٔ ٚغفٗصاع)  ٚكيغ عا تغاؿاؽ لأ ْٛسغيض ذضّيٕي ِذوٛالخ ولاٚعػي ِوٛب ٚ 1368/6/21
اهالداخ تقضي آْ ،ذضّيٓ ّٔايض .
هادٍ21ـ وٍيح ِذوٛالخ ٔٙايي سٛعاوي ِٛضٛؿ ايٓ لأِ ،ْٛلّٛي ِمغعاخ اؿرأضاعص اجثاعي سٛا٘ض
تٛص .ذلشين هالديد آػِايلگا٘ٙاي وٕرغي ويفي ِغذثظ تا ِذوٛالخ ِظوٛع تغ فٙضج ِؤؿـٗ اؿرأضاعص ٚ
ذذميماخ هٕقري ايغاْ ِي تاكض.
لأ ْٛفٛق ِلرًّ تغ تيـد  ٚيه ِاصٖ  ٚچٙاعصٖ ذثوغٖ صع جٍـٗ فٍٕي عٚػ چٗاعكٕثٗ ِٛعر ٘فرُ ِغصاص ِاٖ
يىٙؼاعٚؿيوض٘ٚلراص٘ٚلد ِجٍؾ كٛعاي اؿالِي ذوٛية  ٚصع ذاعيز  1388/5/21تٗ ذأييضكٛعاي ٔگٙثاْ
عؿيض.

