
31/60/3130( توزیعی)نسخه    

 

Page 1 of 19 
 

 

 

 

 

 بسمٍ تعالی

 

 

 کشور بازار سرمایه جانبهتقویت همهقانون 

اقتصاد های کلی سیاستدر راستای تحقق 

 و حمایت از تولید مقاومتی

 

 (13/06/1396)ویرایش: 

  



31/60/3130( توزیعی)نسخه    

 

Page 2 of 19 
 

، دس اُ (01/09/1384)هػَة « ػوٍَْٕ اسالهٖ اَٗاى ثْبىاٍ اٍٍام ثبُاٍ هبًَى» 1هبىُ  21ىٍ ثٌي  .1 ماده

قَف هؼبهلِ هًَِٕ، هشَلٖ ىاٍاٖٗ ٍ اه٘ي ىاٍاٖٗ ٍ سبَٗ ًْبىّبٕ »، ػجبٍر «ّبٕ ثبًُطسشگٖ غٌيٍم»ػجبٍر 

 ضَى. اؾبكِ هٖ« هبلٖ ًِ ثِ سػَٗت ضٍَا اٗؼبى هَاّي ضي

 ضَى: ثِ ضَف ًٗل اغالف هٖ «ػوٍَْٕ اسالهٖ اَٗاى ثْبىاٍ اٍٍام ثبُاٍ هبًَى» 1هبىُ  32ثٌي  .2 ماده

ِ شهس  ػوَم ًِ ثِ قٍَ هسشو٘ن ٍ ٗب ؿَ٘ گًَِ اقالػبر اكطبء ًطيُ ثَإَّ: . اطالعات وهاوی23» اٍٍام  و٘ن ث 

ثب سأطَٕ٘ ًِ  هوٌي اسز، ىٍ غٍَر اًشطبٍ . اٗي اقالػبرضَى ًبضَ آى هَثَـ هٖ ٍهؼبهالر  ًبال ٗب ٍ ثْبىاٍ

ه َاٍ  س بطَ٘  ٍا سل ز  ً بال  اٍٍام ثْبىاٍ ٗب  ه٘وزگٌاٍى،  هٖ هشؼبٍف اىٌاٍگ سَهبًَِٗػبً ثَ سػو٘وبر هؼبهالسٖ 

 «.ىّي

ٍ  اٍٍام ثبُاٍ هبًَى» 1 هبىُثِ  ،ثِ ثؼي 34ػٌَاى ثٌيّبٕ  ثِ َُٗ قٗسؼبٍ .3 ماده « ػوْ ٍَٕ اس الهٖ اٗ َاى    ثْ بىا

 ضَى:ٖ هاللبم 

 ،ٖكسبثَس   هؤسس بر  ،ٖه بل  ًْٕبىّ ب  ،هَىاًشظ بم  ّٕ ب  سط ٌل  ًبض َاى،  :وظارت تحت اضخاص (34

 .ىاًٍي هَاٍ سبُهبى ًظبٍر سلز ًِاسز  هبًَى يٗا هَؾَع بىبثٗ اٍُش

ِ  ٖىسشٍَالؼول اسبس ثَ ًِ اسز طجز ضيُ ًِى سبُهبى ٖكوَه ضوع :ابی ارزش (35  ً  ِ َ  ث   تٗسػ 

ٍ  ٖٗىاٍا ٖبث٘اٍُض ثِ ًسجز ٍسي،ٖ ه سبُهبى َُٗهي ئزّ٘  ًظ بٍر  سل ز  اض وبظ ثْ بىاٍ   اٍٍام ّ ب 

 .ًٌيٖ ه اهيام

اضوبغ ٖ   ٍ سبَٗ ًَل٘ىث ،ػبهل ئزّ٘)هَظق ٗب ؿَ٘هَظق(،  هيَُٗ هيَٗػبهل، اػؿبٕ ّ٘ئز مذیر: (36

 ي.ًىاٍثَػْيُ ٍا  گَٕ٘ سػو٘ن هسئَل٘ز ،اسز ًِ ثِ هَػت هبًَى ٗب اسبسٌبهِ

ٖ     :مستقل ریمذ (37 َ  ض وع كو٘و ٖ ٗ ب كو َه ٍ ًوبٌٗ يُ ض وع كو َهٖ ػؿ َ      ه يَُٗ  ئ ز ّ٘ ػؿ 

 :ٍا ىاٍا ثبضي َُٗ فٗسوبم ضَا ًِ اسز هيَُٗ ّ٘ئز

 ن٘هسشو قٍَِ ث ز٘اّو ثب ٕسؼبٍ هؼبهالر ٕىاٍا بٗ هَاٍىاى قَف اًشوبة، اُ هجل ىٍ سبل سب (الف

 .ًجبضي آى ػويُ سْبهياٍاى ٍ ٖكَػ ّبٕ ضًَز ،ٖاغل ضًَز ثب نَ٘هسشو٘ؿ بٗ

 ػؿَ هشٌبٍة بٗ ٖهشَال اُ اػن هبِّ ث٘سز ٍ ؿْبٍ ُىٍٍ سِ اُ ص٘ث َ٘اه سبل ىُ ىٍ (ب

 .ًجبضي آى ُػوي سْبهياٍاى ٍ ٖكَػ ّبٕ ضًَز ،ٖاغل ضًَز َػبهلٗهي بٗ َُٗهي  ئزّ٘

 ، هَاٍىاىٕ ٗبٖوبً٘د طبثز، هج٘ل اُ ًبٍٕ ٍاثكِ گًَِ ؾّ٘ اًشوبة، اُ هجل سبل ىٍ هير ٖق ىٍ (پ

 .ثبضي ًياضشِ آى ُػوي سْبهياٍاى ٍ ٖكَػ ّبٕ ضًَز ،ٖاغل ضًَز ثب سبػشٖ

 ًياضشِ َػبهلٗهي بٗ َُٗهي ئزّ٘ ٕاػؿب ثب سب ىٍػِ ىٍم اُ قجوِ سَم ًٖسج بٗ ٖسجج ٍِاثك (ت

 . ثبضي

 .ًجبضي آى ػويُ سْبهياٍاى ٍ ٖكَػ ّٕب ضًَز ،ٖاغل ضًَز سْبم ىٍغي دٌغ اُ ص٘ث هبلي (ث

 .ًجبضي ػويُ سْبهياٍ هٌشوت َٗهي (ج

 ضَى ًِ: ز ثِ ضًَز ىٗگَ اغلٖ هلسَة هٌّٖگبهٖ ًسج ٖضًَش َّ :یاصل ضرکت (38

 ثبضي.ىٍ اهش٘بٍ ىاضشِ قٍَ هسشو٘ن ٗب ؿَ٘هسشو٘ن ِ ثاًظَٗز هكلن كن ٍإٔ ضًَز ىٗگَ ٍا  (الف
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هيَٗاى  ضًَز ىٗگَ ثَىُ ٍ كن سؼ٘٘ي ٗب ثًٌَبٍٕ اًظَٗز هبليقٍَ هسشو٘ن ٗب ؿَ٘هسشو٘ن ِ ث ب(

 ٍا ىٍ اهش٘بٍ ىاضشِ ثبضي.

هلبى  گَٕ٘ ىٍ هٍَى اهٍَ هْن ضًَز ٍا اُ قَٗن كن سػو٘نقٍَ هسشو٘ن ٗب ؿَ٘هسشو٘ن ِ ث (پ

 ٗب اًؼوبى هَاٍىاى ثب ضًَز ىاضشِ ثبضي. هٌيٍع ىٍ اسبسٌبهِ

ثب سبَٗ سْبهياٍاى،  سَاكنضًَز ىٗگَ ثَىُ ٍ اُ قَٗن  هبليقٍَ هسشو٘ن ٗب ؿَ٘هسشو٘ن ِ ث (ت

 اًظَٗز هكلن كن ٍإٔ ضًَز ىٗگَ ٍا ىاضشِ ثبضي.

 ًٌشَل ضًَز ىٗگَ ثبضي. ّياٗز ٍ ًِ سلزاسز ضًَشٖ  ضرکت فرعی: (39

 ضًَي: َٗ ٍاثسشِ ثِ ضوع كو٘وٖ هلسَة هٖاضوبظ ُ :اضخاص يابستٍ بٍ ضخص حقیقی (40

 ضوع كو٘وٖ ىاٍى. ثب سَم قجوِ اُ ىٍم ىٍػِ سب ًسجٖ ٗب سججٖ ضوػٖ ًِ ٍاثكٔ الف(

اُ سْبم آى ٍا ىٍ  ىُ ىٍغي كياهل قٍَ هسشو٘ن ٗب ؿَ٘هسشو٘نِ ث ضًَشٖ ًِ ضوع كو٘وٖ ب(

 سولي ىاٍى.

ل ٗب اُ هيَٗاى هيَُٗ، هيَٗػبه سبل گٌضشِ ػؿَ ّ٘ئزىٍ ضًَشٖ ًِ ضوع كو٘وٖ ىٍ قَل  (پ

 اٍضي آى ثَىُ اسز.

ضًَشٖ ًِ ضوع كو٘وٖ ىٍ ىٍ سبل گٌضشِ ٍاثكِ هَاٍىاىٕ سؼبٍٕ ثب اّو٘ز ٍ ٗب ٍاثكِ  (ت

 اسشوياهٖ ثب آى ىاضشِ اسز.

 :ضًَي هٖ هلسَة كوَهٖ ضوع ثِ ٍاثسشِ َُٗ اضوبظ :ضخص حقًقیيابستٍ بٍ  اضخاص (41

 اٗي هبىُ ثبضي. ّطزٍ  ّلزهطوَل سؼبٍٗق هوٍَ ىٍ ثٌيّبٕ  (الق

ؿَ٘هسشو٘ن ىٍ  قٍَ هسشو٘ن ٗبِ ٍا ث سَهبِٗ ضوع كوَهٖاُ  ىُ ىٍغيكياهل اضوبغٖ ًِ  ة(

 ي.ٌسولي ىاضشِ ثبض

 ُ سْبم آى ٍا ىٍ سولي ىاضشِ ثبضي.اىُ ىٍغي كوَهٖ كياهل  ًِ ضوع ضًَشٖ (ح

 ضوع كوَهٖهيَُٗ ٗب هيَٗػبهل  كؼلٖ آى ىٍ ىٍ سبل اهَ٘ ػؿَ ّ٘ئزهيَٗاى  ضًَشٖ ًِ (ر

 ثبضٌي.

 اًي. كوَهٖ ىاضشِ َ هَاٍىاى ثب اّو٘ز سؼبٍٕ ثب ضوعاضوبغٖ ًِ ىٍ ىٍ سبل اه٘ (ص

 ػؿَ هَسسبر ،ٖكسبثَس سبُهبى ٖكسبثَس هؤسسِ :سازمان وسد ضذٌ ثبت یحسابرس مؤسسٍ (42

 هؤسسبر ىسشٍَالؼول اسبس ثَ ًِ اسز ٗب هَسسبر كسبثَسٖ هبٍػٖ ٖػبهؼِ كسبثياٍاى ٍسو

 كَْسز ىٍ آى ًبم ٍ گَكشِ هَاٍ َشٗدٌ هٍَى ٍسي،ٖ ه هيَُٗ سبُهبى ّ٘ئز تٗسػَ ثِ ًِ ٖكسبثَس

  .ضَىٖ ه ىٍع سبُهبى ٖكسبثَس هؤسسبر

 ثِ گَىىٖ ه هلِم هشولق ،سبُهبى هَػت كٌنِ ثًِ  اسز ٖاهياه :یىیتأم ي یاصالح اقذامات (43

 اُ ص٘د ثِ زٍ٘ؾؼ ٓاػبى هٌظٍَ ثِ يّ٘وـٌ ٍ آى ٔىاهٌ گسشَش بٗ سولق سٌَاٍ اُ َٕ٘طگ٘د هٌظٍَ

 :ىّي اًؼبم ٌٖ٘هؼ هْلز ظَف ٍا َُٗ اهٍَ ل٘هج اُ ٖاهياهبس سولق، ٍهَع

file:///F:/قانون%20جدید%20بازار/definitions/parent%20company/uk/ukpga_20060046_en2.pdf
file:///G:/قانون%20جدید%20بازار/definitions/related%20parties/aus/au196en.pdf
file:///G:/قانون%20جدید%20بازار/definitions/related%20parties/dastoramal%20elzamat%20afshaye.pdf
file:///G:/قانون%20جدید%20بازار/definitions/related%20parties/12.pdf


31/60/3130( توزیعی)نسخه    

 

Page 4 of 19 
 

 گَكشِ غٍَر هوٍَار هالف ثَ ًِ ٖاهياهبس ٍ سؼْيار اُ ٖثَه بٗ سوبم لٗسؼي بٗ اًشوبلالق( 

 .اسز

 .هبظ اهٌبًبر ٍ ِار٘سؼْ ًَٕ٘بٍگ ثِة( 

 .ي٘هؼ ّٕب ز٘غالك ٕىاٍا ٖاًسبً ًٍَٕ٘ ًٖبك سؼياى ًَٕ٘بٍگ ثِح( 

 .ي٘هؼ ٖآهَُض ّٕب ىٍٍُ ىٍ ضًَز ( ر

 .گَٗى هَاػغ بٗ سبُهبى ثِ آى ِاٍائ بٗ ٕىاٍ ًگِ ٍ ي٘هؼ هسشٌيار بٗ گِاٍش ٘ٔسْ ( ص

 ٍ ٖبس٘ػول ٌٕيّبٗكَآ ٍ ّب ٖٗىاٍا ت٘سًَ ،ٖهبل ي٘سأه هٌبثغ ،ٖش٘هبلٌ ،ٖسبُهبً سبهشبٍ اغالف ( ع

 .ٖىاهل ّٕب ًٌشَل زٗسوَ

 .اسز گَكشِ هَاٍ هشولق سػَف هٍَى هوٍَار هالف ثَ ًِ ّٖٗب ٖٗىاٍا ٗب اهَال ٍىؽ( دلوخ، 

 ىسشَسٖ ثِ سبهبًِ هؼبهالر.ٗب هكغ ف( هليٍىٗز 

كوف ػْز سجبىل ٍػَُ هَثَـ ثِ  ٕ،ثِ ًبم ٍ سَسف هطشَ ًِاسز  ٖكسبث :معامالتی حساب (44

 . ضَىٖ اكششبف ه ِٗىٍ ثبًي سسَ ًٖٗبال ّٕب ضيُ ىٍ ثٍَس َٗكشِدٌ ٕهؼبهالر اٍٍام ثْبىاٍ ٍ ًبالّب

 هؼبهالر سسَِٗ اهٍَ اًؼبم هٌظٍَ ثِ ًِ اسزهَسسِ اػشجبٍٕ )ثبًٌٖ ٗب ؿَ٘ثبًٌٖ( : یٍتسً باوک (45

 .ضَى هٖ سؼ٘٘ي سبُهبى سَسف سَهبِٗ ثبُاٍ ىٍ ًبال ٗب ثْبىاٍ اٍٍام

اٍٍام  ٕهًَِ ٕگٌاٍ سذَىُ ّٕب ضًَز ًِىاسز ًِ  ٖكسبث :کاال ي بهادار ايراق دارایی حساب (46

 ّبٕ ًبال ٍ ثْبىاٍ اٍٍام ثِ هَثَـ كوَم سبَٗ ٍ هبلٌ٘زٍ  ضَىٖ ٍػَُ اكششبف ه ٍِٗ سسَ ثْبىاٍ

 .ضَى هٖ ًگْيإٍ ٍ طجز آى ىٍ ًبالٖٗ، ّبٕ ثٍَس ىٍ ضيُ دٌَٗكشِ

 كٍَضٌيُ، هوبثل ىٍ ٍ كٍَضٌيُ هَٗياٍ، هوبثل ىٍ ًِ اسز كوَهٖ ضوع مرکسی: معاملٍ طرف (47

 .ىاٍى ٍا ثَػْيُ قَك٘ي سؼْيار سسَِٗ هسئَل٘ز ٍ ضَى هٖ هلسَة هَٗياٍ

، سؼْيار كبل ضيُ ٗب كبل ًطيُ ثَػْيُ هَػت آىىاىٕ اسز ًِ ثِ هَاٍ سازی تهاتری: صلخا (48

 ضَى. ٗب ثب آى ػبٗگِٗي هٖقَك٘ي ىٍ هوبثل ٌٗيٗگَ، ثِ ٗي سؼْي هبلع ٍاكي سجيٗل 

ّبٕ هبلٖ اضوبظ اُ  اىاٍُ ىاٍاٖٗ سبُهبى، اُ هؼَُ اهٌ ثب ًِ اسز كوَهٖ ضوع :دارایی متًلی (49

هَاٍىاىّبٕ هطشوِ ٗب غٌَى ٍا ثِ ً٘بثز اُ ّبٕ سؼْيٕ ىٍ  هج٘ل اٍٍام ثْبىاٍ، ٍػَُ ًوي، هَهؼ٘ز

 گَ٘ى. هطشَٗبى هَى ثَ ػْيُ هٖ

 هبلٖ اثِاٍّبٕ ًگْيإٍ ٍ اىاٍُضوع كوَهٖ اسز ًِ ثب اهٌ هؼَُ اُ سبُهبى،  امیه دارایی: (50

 ػْيُ ثَثَإ ًٌٗلغ هؼ٘ي ٗب اّياف هطوع ىٍ هبلت هَاٍىاى هٌؼويُ  ثِ هَى ٍا ضيُ اضوبظ هٌشول

 گَ٘ى. هٖ

 .ثبضي هٍٖئ٘س سبُهبى، ػؿَ ضٍَإ دَل ٍ اػشجبٍ  .4 ماده

هشؼْ ي   يٗ  ث ب   كياهل يٗثب هؤسسبى سْبم، ٖػوَه ػَؾِ نٗاُ قَ ِٗسَهب صٗاكِا ٗب ًبضَ س٘سأس ٕثَا .5 ماده

ٌ     ٖسًَٗ َُٗهؼشجَ سلز ًظبٍر سبُهبى، هَاٍىاى سؼْي دٌ ٖسًَٗ َُٗدٌ  يٗ  ثب ٖس  ًَٗ َُٗهٌؼو ي ًٌٌ ي. هشؼْ ي د 
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ِ  ه بىُ  يٗ  ا هَؾ َع  ٖس  ًَٗ َُٗدٌ هشؼْي فٗضَاٍا سؼْي ًٌي.  ًبضَىٍغي سْبم  كياهل ث٘سز ٖسًَٗ َُٗدٌ  ث 

 .يٍ٘س هٖ سبُهبى تٗسػَ

 ىًٍبض َ   ق َف  اُ ًٌٌ يُ  گو َاُ  ٗب ًبهع ٍاهغ، هالف اقالػبر ِاٍائ ثِ ظي غٍَر ىٍسَاًي  هٖسبُهبى  .6 ماده

 .ًٌي هشَهق ثبضي، ًِ إ هَكلِ َّ ىٍ ٍا ثْبىاٍ اٍٍام ػوَهٖ ِػَؾ ًَٗسٖ، دٌَُٗاػاله٘ٔ  ٗب طجزث٘بً٘ٔ 

ًوش َ اُ غ ي    ِٗس َهب  ثبػبم  ّٖب ثِ ضًَز سْبه اًَاع ضًَز َٗسب لٗسجي بٗػبم  ٖضًَز سْبه س٘سأس .7 ماده

 .ضَى هٖ لٗسؼيثبٍ سَسف ضٍَا  يٗهجلؾ َّ سِ سبل  يٗا ًِ هوٌَع اسز بلٍٗ بٍى٘ل٘ه

 صًِ٘ سؼياى سْبهياٍاى آى ث   ٖهبغ ٖضًَز سْبه َّ َُٗهي ئز٘هبًَى، ّ يٗاالػَا ضيى ا الُم نٗسبٍ اُ .8 ماده

َ  زٗ  ٍػب ث يٍى ثبضي،  بلٍٗ بٍى٘ل٘ه سزٗاُ ىٍ ص٘آى ث ِٗسَهبٍ هؼوَع  ضوع ىٍٗسزاُ  ِ ٗال لبرٗسط   ل 

 طجزػبم  ٍ  ٖآى ثِ ضًَز سْبه لٗهَظق ثِ سجي ل،ٗاُ هبًَى سؼبٍر ىٍ هػَظ سجي ٖاغالف هسوش ٖهبًًَ

 .  اسزًِى سبُهبى 

ِ  لٗسجي هبثل اسز، سبُهبى ًِى طجز هطوَل آى سْبم ًِ ٖػبه ٖسْبهضًَز  .9 ماده  ه بظ  ٖس ْبه  ض ًَز  ث 

 س ْبم  يٗهَ ي٘سؿوىاٍاى ضًَز ثب  هكلن سْبم زٗاًظَ هَاكن ٍٕأ ثب بٗ سْبهياٍاى ّوِ هَاكوز ثب هگَ سزً٘

   .ػويُ سْبهياٍاى سَسف بةٗاٍُ ًظَ ػلت ثب ز٘اهل

سْبهياٍاًٖ ًِ ٍإٔ هَاكن سجيٗل  ضًَي، ىٍ هػَظ ّبٕ سْبهٖ ػبهٖ ًِ ثِ هبظ سجيٗل هٖ ضًَز -تبصرٌ

 . دٌَٗ اسز هيَُٗ اهٌبى اًي، اًشوبل سْبم ثَإ ٗي ثبٍ ثيٍى هَاكوز ّ٘ئز ًياضشِ

 اٍٍام ثْبىاٍ َُٗ اُ طجز ًِى سبُهبى هؼبف اسز: .11 ماده

 هكبثن هَاً٘ي ثَىػِ سٌَاسٖ. هٌشطَُ ثْبىاٍ اٍٍام (1

)ٗب اُ كياهل سؼياىٕ ًِ ثِ سأٗ٘ي  ًلَ غي اُ ًوشَ آى سْبهياٍاى ًِ ػبهٖ سْبهٖ ّبٕ ضًَز سْبم (2

 ثبضي. ٍٗبل ه٘ل٘بٍى غي اُ ًوشَ آى ضيُ طجز سَهبِٗ ٍ ثبضي(ًوشَ  ٍسي، ضٍَا هٖ

  ضَى. هٖ هػَغٖ ػَؾِ ًِ ثْبىإٍ اٍٍام (3

 .ثبضي ًياضشِ سبُهبى ًِى طجز ثِ ً٘بُ ضٍَا، سطو٘ع ثِ ًِ ثْبىإٍ اٍٍام سبَٗ (4

 .ضَى هٖ سؼيٗل ضٍَا سَسف ثبٍ ٗي سبل سِ َّ هبىُ، اٗي 2 ثٌي ىٍ هٌيٍع هجلؾ -1 تبصرٌ

 ًلَُ ٍ اٍٍام هػَغ٘بر ٍ هطوػبر اسز هَظق اسز، هؼبف طجز اُ ًِ ثْبىإٍ اٍٍام ًبضَ -3 تبصرٌ

 .«ًٌي گِاٍش سبُهبى ثِ ًٌي، هٖ سؼ٘٘ي سبُهبى ًِ ضَاٗكٖ قجن ٍا آى كٍَش ٍ سَُٗغ ضَاٗف ٍ

 سبُهبى، ًِى طجز ثِ هٌَـ هبًَى اٗي هَؾَع هبلٖ ًْبىّبّٕبٕ هَىاًشظبم ٍ ًِ٘  سطٌل كؼبل٘ز ٍ سأس٘س .11 ماده

ٍ  ػؿَٗز هٍَى كست ٍ ـ  ً بًَى  ًْبىّبٕ ه بلٖ ى ِ  آٗ ٘ي  ٍ ه بًَى  اٗ ي  هو ٍَار  ٍػبٗ ز  ٍ هَث َ  ٍ ّ ب  ًبه 

 .  اسز آى اػَاٖٗ ّبٕ ىسشٍَالؼول

ِ « ػوْ ٍَٕ اس الهٖ اٗ َاى    ثْبىاٍ اٍٍام ثبُاٍ هبًَى» 29ىٍ هبىُ « هيَٗاى»دس اُ ػجبٍر  .12 ماده د س اُ   ٍ ً٘ 

هبًَى سَس ؼِ اثِاٍّ ب ٍ ًْبىّ بٕ    » 13هبىُ  ىٍهٌيٍع  «َاىٗهي ٕا ضَاٗف ٍ هؼ٘بٍّبٕ غالك٘ز كَكِ»ػجبٍر 

 ٖ ٍ ًل َُ  »ػج بٍر  ، «هبلٖ ػيٗي ثِ هٌظٍَ سسْ٘ل اػَإ س٘بسز ّبٕ ًلٖ اغل ؿْل ٍ ؿْبٍم هبًَى اسبس 
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هبًَى سَسؼِ اثِاٍّب ٍ ًْبىّبٕ ه بلٖ  » 13ّوـٌ٘ي هشي ًٗل ثِ ػٌَاى سجػَُ ثِ هبىُ  ضَى. اؾبكِ هٖ «سويٗي آى

 گَىى:  اؾبكِ هٖ« ػيٗي ثِ هٌظٍَ سسْ٘ل اػَإ س٘بسز ّبٕ ًلٖ اغل ؿْل ٍ ؿْبٍم هبًَى اسبسٖ

د٘ص اُ اكَاُ غالك٘ز ٗب د س اُ س لت غ الك٘ز سَس ف      ًظبٍر سلز اضوبظ سػيٕ هيَٗاى -تبصرٌ»

 .  «اسز ػوَهٖ ٍػَُ ٍ اهَال ىٍ سػَف كٌن سبُهبى، ىٍ

ٍس٘يگٖ ثِ سوللبر هسشوَ ىٍ سبُهبى، ثِ سوللبر اًؿ جبقٖ هس شَػت هؼ بُار ىٍػ ِ س ِ ٍ      ّ٘أر  .13 ماده

ّبٕ هَىاًشظبم سلز ًظبٍر سبُهبى، ثِ سولل بر هس شَػت هؼ بُار    ثبالسَ اضوبظ سلز ًظبٍر، ٍ سطٌل

 ًٌٌي. هبًَى ٍ هوٍَار هَثَقِ ٍس٘يگٖ هٖىٍػِ ٗي ٍ ىٍ اػؿبٕ هَى هكبثن اٗي 

 هبثل اثالؽ، سبٍٗن اُ هبُ ٗي هْلز ظَف هَىاًشظبم ّبٕسطٌل سَسف غبىٍُ آٍاء :1تبصرٌ 

 ثيٍٕ آٍاء ثِ ًسجز سؼيٗيًظَهَاّٖ ٍ ثَىُ سبُهبىّ٘بر ٍس٘يگٖ ثِ سوللبر  ًِى سؼيٗيًظَ

 .گَ٘ى هٖ غٍَر سبُهبى هيَُٗ ّ٘أر ىٍ سوللبر، ثِ ٍس٘يگٖ ّ٘أر سَسف غبىٍُ

 غيٍٍ ٍس٘يگٖ، ًٌٌيُ، آٗ٘ي ٍس٘يگٖ ثٌيٕ سوللبر، سبهشبٍ ٍ غالك٘ز هَاػغ قجوِ :3تبصرٌ 

 ًٌٌيٍُس٘يگٖ اػؿبٕ اهش٘بٍار ٍ اػَاء، كيٍى ٍظبٗق ٍ اثالؽ ًلَُ آٍاء، ثِ اػشَاؼ قَم ٍإ،

 .ٍس٘ي گَىى ًِ ثٌب ثِ د٘طٌْبى سبُهبى ثِ سػَٗت ضٍَا هَاّيىسشٍَالؼولٖ سؼ٘٘ي هٖ هَػت ثِ

آٍإ غبىٍُ كبٍٕ هؼبُار ىٍػِ ٗي ٍ ًِ٘ آٍإ غبىٍُ ىٍ هوبم سؼيٗيًظَ ًِ سَسف : 2تبصرٌ 

 االػَا اسز.گَىى، هكؼٖ ٍ الُم ّ٘أر ٍس٘يگٖ ثِ سوللبر ٍ ٗب ّ٘أر هيَُٗ سبُهبى غبىٍ هٖ

ّبٕ هَىاًشظبم ثِ سطو٘ع سبُهبى هبٍع اُ  ىٍ هَاٍىٕ ًِ ٍإ غبىٍُ سَسف سطٌل :4تبصرٌ 

ؿبٍؿَة هَاً٘ي ٍ هوٍَار ثَىُ ٗب هشٌبست ثب سولق اٍسٌبثٖ ًجبضي، هبثل ٍس٘يگٖ هؼيى ىٍ ّ٘بر 

 ٍس٘يگٖ سوللبر هَاّي ثَى.

 :اسز َُٗ ضَف ثِ اًؿجبقٖ ّبٕهؼبُار ثٌيٕ ىٍػِ .14 ماده

 :یک درجٍ

 دًٍَيُسًٌَ ثيٍى ىٍع ىٍ  (1

 اهكبٍ ثب ىٍع ىٍ دًٍَيُ (2

 سِ هبُ سب إ كَكِ ًبهِ گَاّٖ اُ اسشلبىُ هلٍَه٘ز (3

 :دي درجٍ

 ًبٍٕ ٍٍُ سِ سب هؼَُ ٗب كؼبل٘ز اُ ثوطٖ ٗب سوبم اُ هلٍَه٘ز ٗب هليٍىٗز (1

 ضص هبُ اُ سِ هبُ ٍ ٗي ٍٍُ سب إ كَكِ ًبهِ گَاّٖ اُ اسشلبىُ هلٍَه٘ز (2

 :سٍ درجٍ

 ًبٍٕ ٍٍُ دبًِىُ سب سِ اُ هؼَُ ٗب كؼبل٘ز اُ ثوطٖ ٗب سوبم اُ هلٍَه٘ز ٗب هليٍىٗز (1

 سبل ىٍ سب ضص اُ إ كَكِ ًبهِ گَاّٖ اُ اسشلبىُ هلٍَه٘ز (2

 هبُ ٗي سب هؼشوي كسبثَسٖ هؤسسبر كَْسز اُ كٌف (3

 ٖهؼبهالس ًي ًَىى هسيٍى (4
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 دٌَٗش لـَ (5

 ٌٗسبل سب هبُ سِ اُ غالك٘ز سلت (6

 ٍٗبل ه٘ل٘بٍى ٗي سب ٍٗبل ه٘لَ٘ى ث٘سز ٍ دٌغ اُ ًويٕ ػَٗوِ (7

 :چهار درجٍ

 هبُ ٗي سب ٍٍُ دبًِىُ اُ هؼَُ ٗب كؼبل٘ز اُ ثوطٖ ٗب سوبم اُ هلٍَه٘ز ٗب هليٍىٗز (1

 إ كَكِ ًبهِ گَاّٖ لـَ (2

 سبل ىٍ سب ٌٗسبل اُ غالك٘ز سلت (3

 هبُ ضص سب هبُ ٗي اُ هؼشوي كسبثَسٖ هؤسسبر كَْسز اُ كٌف (4

 اُ ٗي هبُ سب ضص هبُ ِٗسَهب ثبُاٍ هيهبر ٍ ٖهؼبهالس ّٕب سبهبًِ ثِ ٖىسشَسهكغ  (5

 ٍٗبل ه٘لَ٘ى دبًػي ٍ ه٘ل٘بٍى ٗي سب ٍٗبل ه٘ل٘بٍى ٗي اُ ًويٕ ػَٗوِ (6

 :پىج درجٍ

 ٍٍُ دٌغ ٍ ؿْل سب هبُ ٗي اُ هؼَُ ٗب كؼبل٘ز اُ ثوطٖ ٗب سوبم اُ هلٍَه٘ز ٗب هليٍىٗز (1

 سبل ٗي سب هبُ ضص اُ هؼشوي كسبثَسٖ هؤسسبر كَْسز اُ كٌف (2

 سبل دٌغ سب ىٍ اُ غالك٘ز سلت (3

 اُ قَٗن ثبُاٍ سَهبِٗ اًشطبٍ اٍٍام ٗب ِٗسَهب صٗاكِا ثب هوبللز (4

 ٍٗبل ه٘ل٘بٍى ىٍ سب ٍٗبل ه٘لَ٘ى دبًػي ٍ ه٘ل٘بٍى ٗي اُ ًويٕ ػَٗوِ (5

 :ضص درجٍ

 ٍٍُ دٌغ ٍ ؿْل اُ ث٘ص هؼَُ ٗب كؼبل٘ز اُ ثوطٖ ٗب سوبم اُ هلٍَه٘ز ٗب هليٍىٗز (1

 ٌٗسبل اُ ث٘ص هؼشوي كسبثَسٖ هؤسسبر كَْسز اُ كٌف (2

 ٍٗبل سب دٌغ ه٘ل٘بٍى ٍٗبل ه٘ل٘بٍى ىٍ اُ ًويٕ ػَٗوِ (3

 ىائن غالك٘ز سلت (4

 كؼبل٘ز هؼَُ لـَ (5

هبًَى سَسؼِ اثِاٍّب ٍ  14هبىُ  2ٍ  1سؼيٗل هجبلؾ ػَٗوِ ًويٕ كَم ٍ اػَإ آٍاء هكبثن سجػَُ  -1تبصرٌ 

 ًْبىّبٕ هبلٖ ػيٗي هَاّي ثَى.

سَاًي ثِ هٌظٍَ كلظ ٍ د٘طگَٕ٘ اُ اهلبء ٗب سـَ٘٘ ىٍ اىلِ ػَاٗن ٍ سوللبر، اهياهبر  سبُهبى هٖ -3 تبصرٌ

 سأهٌٖ٘ هػَف ىٍ اٗي هبًَى ٍا اًؼبم ىّي. 

 ٍ گٌاٍاىِ ٗسَهب هٌبكغ ٍ كوَم كلظ ٍٕاسشب ىٍ ًِ ٖغٌيٍه ثِ هبًَى يٗا هَؾَع ًٕوي ػَائن -2 تبصرٌ

 سبُهبى هػَة ىسشٍَالؼول هكبثن ٍ ٍِٗاٍ ضَى،ٖه ل٘سطٌ ثبُاٍ ًبهشؼبٍف ػَاهل اُ ًٖبض هسبٍار ػجَاى

 .«بكزٗ هَاّي ع٘سوػ آى هٌبثغ ٍ ضيُ اىاٍُ

ِ  ىّ ي  ع٘سط و ثِ سوللبر،  ٖيگٍ٘س بىٗػَ ىٍ سبُهبى ؿٌبًـِ .15 ماده  ً  ِ  هَؾ َع  اض وبظ  ز٘  كؼبل اىاه 

ِ  گس شَش  بٗ   يٗ  ػي سوللبر ٍهَع بٗ سولق سياٍم ثِ هٌؼَ ٖهكؼ ٍٕأ غيٍٍ اُ هجل سب دًٍَيُ  سول ق  ىاهٌ 
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 ٍٖ ثبُاٍ ٍػَى ىاضشِ ثبضي، ه   گٌاٍاىِٗسَهب ثَ ٕهؼٌَ بٗ ٕهبى هسبٍار ٍ بىُٗ ٍ ؾٍَ ٍهَع ن٘ث بٗ ضَىٖ ه

 ًٌي: اهيام( ٖهكؼ ٕ)سب غيٍٍ ٍأ َٗؿٌي هٍَى اُ هَاٍى ُ بٗ يٗ ٕسَاًي ًسجز ثِ اػوبل ٍ اػَا

 ٖ.هؼبهالس ٕسَسف ىاًٍيگبى ًيّب يٗىٍ هَ هَهز زٗهليٍى اػوبل (الق

 .ي٘ثِ هير هؼ ثْبىاٍ اٍٍام اًشوبل ٍ ًول اُ َٕ٘ػلَگ (ة

 .ي٘هؼ هير ٕثَا ز٘كؼبل يٗسلي بٗ ن٘سؼل (ح

 ٕ.هطشَ ثِ ًبال بٗ ثْبىاٍ اٍٍام كٍَش اُ كبغل ٍػَُ دَىاهز ز٘هوٌَػ (ر

 اُ هٍَى كست ز٘كؼبل يٗػي هؼَُ اهٌ بٗ ٕا كَكِ ز٘غالك يٗ٘سأ بٗ ًَٕ٘بٍگ ثِ اهٌبى ػيم (ص

 .َثفًٗ هَاػغ نٗقَ

 .ٕا وَِ٘ثٍ٘ ؿ َٖثبًٌ٘ؿ ًٖبضَاى ٍ ًْبى هبل ٕثَا ٕا وٍِ٘ ث ٖثبًٌ هيهبراسشلبىُ اُ  ىٍ ز٘هوٌَػ (ع

ٍ  ، ًگْيإٍ، اًشوبالرًلِ٘ اضوبظ ٍ هَاػؼٖ ًِ ثِ ًلَٕ ىٍ ػَٗبى ػول٘بر هَثَـ ثِ هبلٌ٘ز .16 ماده

 :اٍائِ ىٌّيثِ آى سبُهبى ىٍهَاسز ٍا ثِ  هِثٍَهَظلٌي اقالػبر  ،ثبضٌي هٖ ًٗلّبٕ  هؼبهالر ىاٍاٖٗ

 :اقالػبر َّٗشٖ (الق

   اقالػبر َّٗشٖ ٍ هٌبًٖ اضوبظ كو٘وٖ ٍ كوَه1ٖ

  هؼَُّبٕ كؼبل٘ز اهشػبىٕ ٍ ّوـٌ٘ي هؼَُّبٕ هَثَـ ثِ اًؼبم هؼبهالر سؼبٍٕ ٍ ػوي 2

 هَاٍىاىّب

 :اقالػبر هؼبهالسٖ اضوبظ (ة

 (  هؼبهالر )هَٗي ٍ كٍَش ىاٍاٖٗ ّب، ًبالّب ٍ هيهبر1

 (  سؼبٍر هبٍػٖ )ٍاٍىار ٍ غبىٍار ًبالّب ٍ هيهبر2

 ّبٕ سؼبٍٕ هَثَـ ثِ اًؼبم هؼبهالر ٍ كؼبل٘ز  هَاٍىاىّبٕ 3

 :إ اضوبظ ر هبلٖ، دَلٖ ٍ اػشجبٍٕ ٍ سَهبِٗاقالػب (ح

 ّبٕ ثبًٌٖ   ػوغ گَىش ٍ هبًيُ سبالًِ )ىٍٍُ هبلٖ( اًَاع كسبة1

 ّب ّب ٍ سَى آىُ َاع سذَى  ػوغ گَىش ٍ هبًيُ سبالًِ )ىٍٍُ هبلٖ( ا2ً

  سسْ٘الر ثبًٌٖ اػن اُ إٍُ ٍ ٍٗبلٖ ىٍ هبلت ًلِ٘ ػوَى ٍ ّوـٌ٘ي ًلِ٘ سؼْيار اػن اُ 3

 ّب ٍ ًظبَٗ آى ىٕ ٍ سٌِٗل اػشجبٍ اسٌبىٕ، ؾوبًزگطبٗص اػشجبٍ اسٌب

 ّب ّب، اهَال ٍ اهالى ٍ ّوـٌ٘ي ًول ٍ اًشوبل آى اقالػبر ىاٍاٖٗ (ر

ٍَُٗاى ثِ هَاٍى هِثٍَ  ٍ سػَٗت ّ٘أر ضٍَاّبٕ اهشػبىٕ ًِ ثب د٘طٌْبى  سبَٗ اقالػبر كؼبل٘ز (ص

 .اؾبكِ هَاّي ضي

، سؼ٘٘ي كي آسشبًِ )سؼ٘٘ي كياهل ٍهن اقالػبر(، ىٍٗبكز ٍ اٍسبل سَس٘جبر اػَإ اكٌبم اٗي هبىُ -تبصرٌ

إ اسز ًِ ظَف هير  ًبهِ آى اُ اضوبظ هًٌٍَ ثِ هَػت آٗ٘ي اقالػبر ٍ هْلز آى ثب كلظ هلَهبًِ ثَىى

ًِٕ ػوٍَْٕ اسالهٖ اَٗاى سِْ٘ ٍ هطبًٍز ثبًي هَ ضٍَاضص هبُ اُ سبٍٗن سػَٗت اٗي هبًَى ثب د٘طٌْبى 

 .ٍسي اهشػبىٕ ٍ ىاٍاٖٗ ٍ ىاىگسشَٕ هٖ ضَى ٍ ثِ سػَٗت ٍَُٗاى اهٍَ هٖ



31/60/3130( توزیعی)نسخه    

 

Page 9 of 19 
 

ٗ ب   ٍٕ ه َاٍىاى ٕ ّ ب  سبُهبى، ػ الٍُ ث َ هس ئَل٘ز    ًوؽ سؼْيار الِاهٖ ىٍ هَاٍىاىّبٕ ًوًَِ هػَة .17 ماده

 ّبٕ اًؿجبقٖ هلٌَم هَاّي ضي. سولق هلسَة ٍ هَسٌت ثِ هؼبُار ،ٖهيً

 ٕىاٍا ٖغ ٍَس  ىٍ ٖكو َه  ض وع  ٍ اس ز  ٖو  ٘كو ضوع ز٘هسئَل ثَ اغل ٖاًؿجبق ز٘هسئَل ىٍ .18 ماده

 .ضَى سولق هَسٌت آى هٌبكغ ٍٕاسشب ىٍ بٗ ًبم ثِ ٖكوَه ضوع ٖهبًًَ ٌيًُٗوب ًِ اسز ٖاًؿجبق ز٘هسئَل

 .  سزً٘ ٖو٘كو اضوبظثِ سوللبر  ٖيگٍ٘سهبًغ  ٖاضوبظ كوَه ٖاًؿجبق سوللبرثِ  ٖيگٍ٘س -تبصرٌ

هيَُٗ سبُهبى، ػٌَاى ٌٖٗ اُ ػَاٗن هٌيٍع ىٍ هَاً٘ي ً٘لَٕ ٍا ىاض شِ   َّگبُ سولق، ثِ سطو٘ع ّ٘ئز .19 ماده

ضَى. ٍس ٘يگٖ ٍ سػ و٘ن هَاػ غ     هٖثبضي، دًٍَيُ ثَإ ٍس٘يگٖ ثِ اغل ػَم ثِ هَػغ هؿبٖٗ غبلق اٍسبل 

 . ثَى ًوَاّي ٖاًؿجبق ّٕب هؼبُار ٕاػَاهؿبٖٗ هبًغ ٍس٘يگٖ ٍ 

ىٍ اٍسٌبة سولق ٍػَى هػي اٍسٌبة سولق ٗب ػوي ىٍ ًوؽ هوٍَار ض َـ ً٘س ز ٍ غ َف ٍه َع      .21 ماده

 گَىاًي.ثٌٖ٘ ضيُ هكبثن اٗي هبًَى هٖ ّبٕ د٘صسولق، هَسٌت ٍا هسشَػت هؼبُار

ًگبٍ )اٗو٘ل(، ًوبثَ ٍ سللي، ثَإ ىػَر هشْن ث ِ   إ ٍ هوبثَاسٖ، اُ هج٘ل د٘بم ّبٕ ٍاٗبًِ  سبهبًِاسشلبىُ اُ  .21 ماده

اٍسٌبة سولق، اثالؽ آٍإ غبىٍُ ٍ هٌبسجبر سبُهبى ثب اضوبظ سلز ًظبٍر ثب ٍػبٗز هو ٍَار ٍاػ غ ث ِ    

 ىاىٍسٖ الٌشًٌٍَٖ٘ هؼشجَ هٖ ثبضي.

گٖ ٗب ىاىسَا ثَ اسبس هبًَى آٗ٘ي ىاىٍسٖ ه يًٖ غ ٍَر   سبَٗ سَس٘جبر ٍ هَاػي اثالؽ ىٍ هَاػغ ٍس٘ي .22 ماده

 .گَ٘ى هٖ

« ٍ ٗب ىٍ اٍسج بـ هس شو٘ن ث ب آى   »ػجبٍر  ،«ػوٍَْٕ اسالهٖ اَٗاى ثْبىاٍ اٍٍام ثبُاٍ هبًَى» 36ىٍ هبىُ  .23 ماده

 :گَىىٖ ه اللبم هِثٍَهبىُ  ثِ َُٗ ّبٕ سجػَُاؾبكِ ٍ « ّب إ آى ًبضٖ اُ كؼبل٘ز كَكِ»دس اُ ػجبٍر 

 ًبًَى سبثغ ضؼت يٗا. ٌيًٗوب ٕاًياُ ٍاُ سبُش أرّ٘ ٔضؼج سبُهبى، تٗسػَ ثب هٌللٌي ّب ًبًَى - 1 تبصرة

 ٍ يًَٗ ّٕبٕ كٌبٍٍ اُ اسشلبىُ ثب ٍا ضؼت يٗا ىٍ ٖيگٍ٘س سَاًٌيٖ ه ٕ سبُشّب أرّ٘. ثَى هَاٌّي هشجَع

  .ىٌّي اًؼبم َٕكؿٍَ٘ؿ ثػٍَر

 ًِى ،ٕىاٍٍ رأ٘اُ قَف ىٍ ّ هجل ّسشٌي هَىاًشظبم ّبٕ سطٌل آى ي٘قَك اُ ٌٖٗ ًِ ٖاهشالكبس -3 تبصرة

 .ضَىٖ ه ٖيگٍ٘س سبُهبى، سطٌ٘ل ضيُ سَسف سبُش أرّ٘

ث ِ   6ثِ ضَف َُٗ اغالف ٍ سجػ َُ  « ػوٍَْٕ اسالهٖ اَٗاى ثْبىاٍ اٍٍام ثبُاٍ هبًَى» 37هبىُ  5سجػَُ  .24 ماده

 ضَى: اللبم هٖهبىُ هِثٍَ 

 اٍُشهجلؾ هَاس شِ ٗ ب    ًِ ىػبٍٕ اُ ىسشِ آى هٍَى ىٍ ىإٍٍ  ّ٘أر سَسف غبىٍُ آٍاءثِ ؿَ٘ اُ  -5تبصرٌ »

ٕ  ىإٍٍ  ّ٘أر ًْبٖٗ هَاٍّبٕ ٍ اكٌبم سبَٗ ثبضي، ٍٗبل ه٘ل٘بٍى ٗي اُ ًوشَ ٗب هؼبىل آى  هو ٘ن  اض وبظ  ث َا

ّ٘أر  ًِى سؼيٗيًظَهَاّٖ هبثل هبُ ٗي ظَف ًطٍَ اُ هبٍع هو٘ن اضوبظ ثَإ ٍ ٍٍُ ث٘سز ظَف ًطٍَ

، آٍاء غ بىٍُ  .يثبض سؼيٗل هٖهبثل  ضٍَا سَسف ثبٍ ٗي سبل سِ َّالًٌَ  كَم هجلؾ .ثبضي هٖ ىإٍٍسؼيٗيًظَ 

 . گَىى ّب اػَا هٖ ثَىُ ٍ اُ قَٗن ىٍاَٗ اػَإ طجز ٍ اػَإ اكٌبم ىاىگبُاالػَا  الُم ٍ هكؼٖ
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 ًوبٗ ي.  ّب اهيام اسشبىهَاًِ سبَٗ  ٍىٍ سَْاى  ىإٍٍ  ّ٘أر ضؼت سطٌ٘ل ثِ ًسجز سَاًي هٖ سبُهبى -6 تبصرة

 .  «گَىًيهٖ سؼ٘٘ي اٗي هبىُ، سَس٘جبر ٍػبٗز ثب الجيل ضؼت، ػلٖ ٍ اغلٖ اػؿبٕ

 ث ٘ي  اُ هؿبئِ٘ هَُ ٍئ٘س سَسف آى ػؿَ ىٍ ًِ ثبضيهٖ ػؿَ دٌغ اُ هشطٌلّ٘أر سؼيٗيًظَ ىإٍٍ،  .25 ماده

ٍ   غ بكت  ث ٘ي  اُ ض ٍَا  سأئ٘ ي  ٍ سبُهبى د٘طٌْبى ثِ آى ػؿَ سِ ٍ ثبسؼَثِ ٍ هشوػع هؿبر  ًظ َاى ه بلٖ 

 ٍ ثبض ي هٖ سبل ؿْبٍ سؼيٗيًظَ ّ٘أر اػؿبٕ هأهٍَٗز هير. ضًَيهٖ اًشوبة هَسجف، سؼَثِ كوَهٖ ىاٍإ

ِ . اس ز  ثاله بًغ  ىٗگَ ىٍٍُ ٗي ثَإ كياًظَ آًبى هؼيى اًشوبة َ  ّ٘ أر  ثَىػ  ِ  هبل ت  ىٍ سؼيٗ يًظ  ثَىػ 

 .ضَى هٖ دَىاهز ٍ هٌظٍَ سبُهبى

هَاكوز اًظَٗز اػؿبسز. سػو٘وبر ّ٘أر ه ًٌٍَ اػ ن اُ ث يٍٕ ٍ    سػو٘وبر ّ٘أر ىإٍٍ هٌَـ ثِ  .26 ماده

 سؼيٗي ًظَ ىٍ غٍَسٖ اػشجبٍ هَاّي ىاضز ًِ هشؿوي هَاكوز هبؾٖ ػؿَ ّ٘أر ثبضي.

 س أه٘ي  ىل٘ ل،  سأه٘ي سَاًي هَاٍ ىٍ هَاٍىٕ ًِ غالك٘ز ٍس٘يگٖ ثِ اغل ىػَا ٍا ىاٍى هٖ، ىإٍٍ  ّ٘أر .27 ماده

ٌ ن ه َاٍ ٍ ىس شٍَ    هَاٍ ٍ ىسشٍَ غبىٍُ ثِ هَػت اٗ ي ه بىُ، ىٍ ك  ٍا غبىٍ ًٌي.  هَهز ىسشٍَ ٗب ٍ هَاسشِ

 .هَاػغ هؿبٖٗ اسز

ِ  ٕىاٍٍ أر٘  ّ سَس ف  اقالػبرٍ  هياٍى اسٌبى، اٍائِ ىٍهَاسزّب ٍ  اسشؼالم .28 ماده  هؿ بر  يٗ٘  سأ ه ٍَى  ً 

 .اسز ٖٗهؿب هَاػغ اسشؼالم كٌن ىٍ ،ثبضي گَكشِ هَاٍدًٍَيُ 

ك ل   سطَٗلبر ٍ هَاػي سبهشبٍ، ّوـٌ٘ي آى، ضؼت ٍ ٕىاٍٍ برّ٘ ىٍ اهشالكبر ثِ ٖيگٍ٘س سطَٗلبر .29 ماده

ِ  هكبثن آئ ٘ي  اهشالكبر ىٍ اٗي هَاػغ، ثِ ٍس٘يگٖ ٌِِّٗ ّب ٍ ًبًَى سبُش  ٍ كػل اهشالكبر ىٍ ّ٘أر إ  ًبه 

 .يٍ٘س هَاّي ضٍَا تٗسػَ ثِ سبُهبى طٌْبى٘د ثب هبًَى يٗا تٗسػَ نٗسبٍ اُ هبُ سِ ظَفاسز ًِ 

اسز ٍ  ٖكسبثَس ٍ ثبٍُس هبًًَ َػبهل،ٍٗ هي َُٗهي ئز٘غلز اقالػبر ثب ّ ٍ اكطب اٍائِ، ز٘هسئَل .31 ماده

 هسئَل ػجَاى هسبٍر هَاٌّي ثَى.  َ٘ىٍ غٍَر اطجبر سوػ

 ضَى: ثِ ضَف ًٗل اغالف هٖ« ػوٍَْٕ اسالهٖ اَٗاى ثْبىاٍ اٍٍام ثبُاٍ هبًَى» 42هبىُ  .31 ماده

 ث ب   ه ياٍى  ٍ اسٌبى اقالػبر، َٗسب ٍ هبلٖ ّبٕ غٍَر ّب، گِاٍش ثبٗي ًظبٍر سلز اضوبظ ًِ٘ل .43مادٌ »

ِ  سِْ٘، سبُهبى هػَة ّبٕ ىسشٍَالؼول ٍ ٖهبل ٖىّ گِاٍش ٍ ٕكسبثياٍ ٕاسشبًياٍىّب قجن ٍا ز٘اّو  ٍ اٍائ 

سبُهبى ثِ هٌِل ِ سأٗ٘ ي غ لز ٍ ػبهؼ٘ ز      اكطبٕ اقالػبر سَسف ٗب اُ قَٗن .ًٌٌي اكطب كست ًظَ سبُهبى

 ً٘سز.ٍ سؿو٘ي سَىإٍٍٓ هؼبهلِ  اقالػبر

 اقالػبر اٍائِ ٍ اكطب هسئَلىٍ َّ كبل  ًبضَ ٍ ثبضي ًوٖاقالػبر هٌَـ ثِ ىٍهَاسز سبُهبى  ٕاكطب .32 ماده

   .اسز ز٘اّو ثب

ًٗل آى ثِ ضَف ًٗ ل اغ الف    4ٍ ثٌي « ػوٍَْٕ اسالهٖ اَٗاى ثْبىاٍ اٍٍام ثبُاٍ هبًَى» 46غيٍ هبىُ  .33 ماده

 گَىى: هبًَى هِثٍَ ًسن هٖ 47هبىُ ثِ اٗي هبىُ اؾبكِ ٍ  7ٍ  6، 5ضَى. ّوـٌ٘ي ثٌيّبٕ  هٖ

سؼَِٕٗ ىٍػِ دٌغ  كجسَّ ضوػٖ هجبضَسبً ٗب ثِ ٍس٘لِ ىٗگَٕ هَسٌت ٌٖٗ اُ ٍكشبٍّبٕ َُٗ ضَى، ثِ »

ٍ ىٍ غٍَر سلػ٘ل سَى ٗب ىكغ ؾٍَ، ثِ ػِإ ًويٕ هؼبىل ىٍ سب دٌغ ثَاثَ سَى ثِ ىسز آهيُ ٗب ُٗبى 

 «هشلول ًطيُ ًِ٘ هلٌَم هَاّي ضي
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 ًَٗسٖ ٗب ػَؾِ ػوَهٖ اٍٍام ثْبىاٍ، ثيٍى هؼَُ سبُهبى. گْٖ، اػالهِ٘ دٌَُٗ. اًشطبٍ آ4

 هؼَُ سبُهبى. ثيٍى ٕ،گَٗى بٗ هَى ٕثَا نَ٘هسشو٘ؿ بٗ ن٘هسشو قٍَ ثِ ػوَم اُ ٖهبل ي٘سأه َّگًَِ. 5

 . ضٌبسبٖٗ ٗب سوس٘ن سَى ثَهالف هوٍَار هبًًَٖ ٍ ثَهالف ٍاهغ.6

 اٍٍام ثْبىاٍ ٗب ًبال. هالف ٍاهغ هَثَـ ثِ. سِْ٘، اٍائِ ٗب سػيٗن اقالػبر 7

ثِ ضَف ًٗل اغالف ٍ سجػَُ ًٗ ل ث ِ   « ػوٍَْٕ اسالهٖ اَٗاى ثْبىاٍ اٍٍام ثبُاٍ هبًَى» 49غيٍ هبىُ  .34 ماده

 گَىى: ًسن هٖ 50ثِ هبىُ هِثٍَ اؾبكِ ٍ هبىُ  7ٍ  6، 5، 4گَىى. ّوـٌ٘ي ثٌيّبٕ  آى اؾبكِ هٖ 2ثٌي 

سؼَِٕٗ ىٍػِ ضص  كجسٗگَٕ هَسٌت ٌٖٗ اُ ٍكشبٍّبٕ َُٗ ضَى، ثِ َّ ضوػٖ هجبضَسبً ٗب ثِ ٍس٘لِ ى»

ٍ ىٍ غٍَر سلػ٘ل سَى ٗب ىكغ ؾٍَ، ثِ ػِإ ًويٕ هؼبىل ٗي سب سِ ثَاثَ سَى ثِ ىسز آهيُ ٗب ُٗبى 

 .«هشلول ًطيُ ًِ٘ هلٌَم هَاّي ضي

ٗب سطٌل سجػَُ: سبهَ٘ ىٍ اكطبء ٗب اٍائِ اقالػبر، غَكبً دس اُ اهكبٍ ًشجٖ سَسف سبُهبى 

 ضَى. هَىاًشظبم هَثَقِ ٍ اًوؿبٕ هْلز هوٍَ ىٍ اهكبٍِٗ، ػَم هلسَة هٖ

سَسف ًبٍگِاٍ ىٍ ػْز ًل غ ضوػ ٖ، ث يٍى آًٌ ِ هؼ بهالر غ ٍَر گَكش ِ        هشؼيى . اًؼبم هؼبهالر 4

 هشؿوي ًلؼٖ ثَإ هطشَٕ ثبضي ٍ ٗب اٌٌِٗ هكبثن ثب اّياف اٗطبى ًجبضي.

 ْز اًؼبم هؼبهلِ ثِ ًبم هَى ٗب ىٗگَٕ.. اسشلبىُ اُ اقالػبر هطشَٗبى ىٍ ػ5

. هؼبهلِ اٍٍام ثْبىاٍ سَسف ًبٍگِاٍ ثِ ًبم هَى ٗب ىٗگَٕ د٘ص اُ اػَإ ىسشٍَار هبظ ٍاغلِ اُ 6

 هطشَٕ ًِ اٗي ىسشٍَار ًَػبً ثَ هو٘ز اٍٍام ثْبىاٍ سبطَ٘ هَاّي گٌاٍى.

 ه َى  ًل غ  ثِ هوٍَار ثَهالف ٕ،ا كَكِ قٍٗظب اًؼبم ٍٕاسشب ىٍسذَىُ ضيُ  ٍػَُ بٗ اهَال. اسشلبىُ اُ 7

 «.ي٘هشػَك بٗ ي٘هبلٌ ؾٍَ ثِ بٗ ٍ ٕىٗگَ ٗب

 ضَى:   اؾبكِ هٖ ،«ػوٍَْٕ اسالهٖ اَٗاى ثْبىاٍ اٍٍام ثبُاٍ هبًَى» 51ػجبٍر ًٗل ثِ اًشْبٕ هبىُ  .35 ماده

ّ بٕ   هؼ بُار بًَى ىٍ ٍاسشبٕ هٌبكغ ضوع كو َهٖ،  ىٍ غٍَر اٍسٌبة ػَائن ٍ سوللبر هٌيٍع ىٍ اٗي ه»

. اٗي اهَ اػوبل هَاّي ضي ( ثَ ضوع كوَه01/02/1394ٖ)هػَة  هبًَى هؼبُار اسالهٖ 20هوٍَ ىٍ هبىُ 

 «.  هبًغ اُ هؼبُار ضوع كو٘وٖ ً٘سز

 گَىى: ثِ ضَف ًٗل اغالف هٖ« ػوٍَْٕ اسالهٖ اَٗاى ثْبىاٍ اٍٍام ثبُاٍ هبًَى» 52هبىُ  .36 ماده

دس اُ  ٍ ًٌي گَىإٍٍٓ ٍا هبًَى اٗي هَؾَع ػَائن ثِ هَثَـ هياٍى ٍ هسشٌيار اسز هٌلق سبُهبى»

سٌل٘ق سبُهبى هبًغ قَف . ًوبٗي د٘گَٕ٘ ضبًٖ ػٌَاى  ثِ ٍا هَؾَع ،غالف ًٕ هؿبٖٗ هَاػغ ثِاػالم آى 

 اضوبظ سبَٗ هشَػِ ُٗبًٖ ٍ ؾٍَ هًٌٍَ ػَائن اطَ ىٍ ؿٌبًـِضٌبٗز سَسف ضبًٖ هػَغٖ ًجَىُ ٍ 

 ٍكن ٍ ًوَىُ هَاػؼِ ػالفًٗ هَاػغ ثِ آى ػجَاى ثَإ سَاًي هٖ ىٗيُ ُٗبىًبًَى هَثَقِ ٗب  ثبضي، ضيُ

 .يًٌوبٍٗاٍىُ ٍا هكبلجِ  ُٗبى ٍ ؾٍَؾوي ىاىهَاسز كَىٕ ٗب ػوؼٖ،  هوٍَار،

 ثبضي. هؼبهالر هَى غٍَر گَكشِ هجشٌٖ ثَ ًوؽ هوٍَار اٗي هبًَى، هبثل اثكبل ًوٖ :1تبصرٌ 

ٍس٘يگٖ هَاّ ي   ػالفًٗ هَاػغّبٕ هَؾَع اٗي هبًَى، هبٍع اُ ًَثز ىٍ  ٍس٘يگٖ ثِ دًٍَيُ :3تبصرٌ 

 «.ضي
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ٖ  ّبٕ ػبٍٕ ّب ٍ ٍٍِٗ ىٍ سلسَ٘ اٗي هبًَى ٍ هؼبهالر هَؾَع آى، ثبٗي ػَف .37 ماده ، ؾ ٍٍَر  ثبُاٍّبٕ ه بل

ً٘ ز ه ٍَى   ٍِم كس ي  سَسؼِ ّوبٌّگٖ ث٘ي ًطٍَّب ىٍ اػَإ ٌٌَٗاهز هوٍَار ثبُاٍّبٕ هبلٖ ٍ ٍػبٗز ل

 . سَػِ هَاٍ گَ٘ى

 ٖغٍَر ه بل  يٗسٌْب  ٍِ٘ سبُهبى ثٍَس ٍ اٍٍام ثْبىاٍ، ًبضَاى هؼبُ ثِ سْ ٖسبُهبى كسبثَس يٗ٘سأ ثب .38 ماده

 هَاػ غ  ٖسوبه ىٍ ضيُ ِ٘سْ ٖهبل ّٕب غٍَرثَى.  هَاٌّي ٖالولل ي٘ث بٗ ٖهل ٕثَ اسبس ًَّيام اُ اسشبًياٍىّب

ث يٍى هَاكو ز    اس شبًياٍىّب ٍا هجٌ ب ه َاٍ ىّ ي     يٗ  اُ ا ٌٖ  ًٗ ِ ًبض َ    ٖ. ىٍ غ ٍَس ثَى هَاّي اسشٌبى هبثل

 آى ٍا ًوَاّي ىاضز. َ٘٘اهٌبى سـ گَٗى كَم ّٕب سبُهبى

هياٍى ٍ هسشٌيار ٍ َّگًَِ اقالػ بر هَث َـ ث ِ     ٖهٌللٌي سوبه ]سبُهبى ًِى ضيُ طجز[ كسبثَسبى» .39 ماده

اُ  زٗ  ٍ كوب ٖكل ظ هٌ بكغ ػو َه    ٕس بُهبى ث َا   عًِ٘ ثٌ ب ث ِ سط و    بىٗاٍائِ هيهبر ثِ هطشَ بٗهَى ٍ 

 ً ِى  ض يُ  طج ز [. كسبثَس بى  ٌ ي ٗاسز ٍا ىٍ غٍَر ىٍهَاسز ثِ سبُهبى اٍائِ ًوب ٕؾٍٍَ گٌاٍاىِ ٗسَهب

ه بًَى   49ه بىُ  اُ اٍائِ هياٍى، هسشٌيار ٍ اقالػبر، ثِ هؼ بُار هٌ يٍع ىٍ    ٕىٍ غٍَر هَىىاٍ ]سبُهبى

 .«ضًَيٖ هلٌَم ه

 دٌغ سب سِ ، هٌللٌي ًو٘شِ كسبثَسٖ هشطٌل اُطجز ضيُ ًِى سبُهبىػبم  ٖسْبه ّٕب ضًَز َُٗهي ئزّ٘ .41 ماده

ٖ   بٍار٘  اهش ٍ قٍٗظ ب  ض َف ٍا ثب اًظَٗز اػؿبٕ هسشول هشوػع سطٌ٘ل ىّي.  ػؿَ ِ  ًو٘ش ِ كسبثَس   ث 

   .يٍ٘س هَاّي سبُهبى تٗسػَ

اٗؼ بى   ٍا َُٗ ًظَ ًو٘شِ كسبثَسٖ ىاهلٖ كسبثَسٖ ثبٗي طجز ضيُ ًِى سبُهبى ّبٕ سْبهٖ ػبم ضًَز .41 ماده

 ًٌش َل  ٍٗس ي،  ه يَٗٗز  ػول٘ بسٖ،  هبلٖ، اهٍَ هٌظن اٍُٗبثٖ ٍ ثٍَسٖ هسئَل ىاهلٖ كسبثَسٖ هسئَل ًٌي.

ِ  ٍ ث ِ ق ٍَ هس شو٘ن    اس ز  ضًَشٖ كبًو٘ز ّبٕ ٍٍِٗ ػولِ اُ هَثَقِ هوٍَار ٍ هَاً٘ي ٍػبٗز ٍ ىاهلٖ  ث 

 .ىّي هٖ گِاٍش كسبثَسٖ ًو٘شٔ

َ  اس شبًياٍىّبٕ هل ٖ ٍ ىٍ غ ٍَر س ٌَر،    كسبثَس ىاهلٖ هٌلق اسز كسبثَسٖ ٍا ثَ اس بس   .42 ماده  ث 

 . الوللٖ اًؼبم ىّي ث٘ي اسشبًياٍىّبٕ اسبس

 ٖ هَؾ َع اٗ ي ه بًَى   كسبثَس  ه٘ بى هَسس بر    إُ طجز ضيُ ًِى س بُهبى  ّبضًَز ٖهبًًَ ثبٍُس .43 ماده

 .  ضًَيهٖ اًشوبة

ٖ    ضًَز ٖهبًًَ س ٍ كسبثَسثبٍُ ٍظبٗق .44 ماده  ّبٕ سْبهٖ ػبم ػالٍُ ثَ ٍظ بٗق هو ٍَ ىٍ الٗل ِ ه بًًَ

 :  اسز َُٗ ضَف ثِ ،ٍ اٗي هبًَى 1347اغالف هسوشٖ اُ هبًَى سؼبٍر هػَة 

ٖ ٍ اكطبٕ آى كسبثَس ٕاسشبًياٍىّب اسبس ثَ ٖهبل ّٕب غٍَر ٍ ّب ىٍ هػَظ گِاٍش اظْبًٍظَ .1

 هكبثن هوٍَار.

 .َاىٗهي سَسفثبُاٍ سَهبِٗ  هوٍَار ٍ ي٘هَاً زٍٗػب ثِ ٍاػغ ٖػوَه هؼوغ ثِ گِاٍش اٍائِ .2

  .اسز ًَىُ سؼ٘٘ي ضًَز اسبسٌبهِ ٍ هبًَى ًِ ىٍكيٍىٕ سْبم غبكجبى كوَم ٍػبٗز اُ اقوٌ٘بى .3

 .اًي ىاىُ هَاٍ سْبم غبكجبى اهش٘بٍ ىٍ كو٘وز هالف ثَ هيَٗاى ًِ اقالػبسٖ اُ هؼوغ سبُٕ آگبُ .4
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ٗب اكشوبل ٍهَع َّگًَِ ػول ٍهَع اُ  ّوِهبى سبُهبى ٍ ًو٘شِ كسبثَسٖ ًبضَسبُٕ  آگبُ .5

 ّبٕ هبلٖ ًبضَ.  غٍَر اُ سأطَ٘ آى ثَ ، كبٍؽهبًًَٖؿَ٘

ُ   ًِ ثِ غٍَر هسشو٘ن ٗب ؿَ٘هسشو٘ن، اُ ػولِ اُ قَٗن اضوبظ ٍاثس شِ،  َّ ضوػٖ .45 ماده ىُ  هبل ي ث ٘ص ا

ّ ب ٗ ب    ّ بٕ دٌَٗكش ِ ض يُ ىٍ ٌٗ ٖ اُ ث ٍَس      سْبم ٗب اٍٍام ثْبىاٍ هجشٌٖ ثَ سْبم َّ ٗ ي اُ ض ًَز   ىٍغي

غٍَسٌِ٘ ىٍ َّ ُهبى هِ٘اى سْبم ؿٌ٘ي ضوػٖ، د ٌغ ىٍغ ي   ٍ دس اُ آى ىٍ ضَى  ثبُاٍّبٕ هبٍع اُ ثٍَس

ّ بٕ   ًسجز ثِ هِ٘اى سْبم هجلٖ اكِاٗص ٗبثي ٗب اٌٌِٗ ىٍ َّ ُهبى هِ٘اى سْبهيإٍ آى ثِ ًوش َ اُ ك ي ًػ بة   

سولي، سبُهبى، ًبضَ ٍ ػوَم ٍا اُ اٗي سـَ٘٘ هبلٌ٘ ز  اُ ُهبى  ًبٍٕ ٍٍُ سِ هًٌٍَ ثَسي، ثبٗي كياًظَ ظَف

ه يَُٗ س بُهبى    وـٌ٘ي، ؿٌ٘ي سْبهيإٍ هلِم اسز، هكبثن ىسشٍَالؼولٖ ًِ ث ِ سػ َٗت ّ٘ بر   آگبُ سبُى. ّ

سٌو٘ل ٖ ً ِ هوٌ ي اس ز     اقالػ بر  ًِ٘ س بَٗ  ٍ  َُٗإ ضبهل اقالػبر ِ ٍسي، ظَف هير هِثٍَ، اقالػ٘ هٖ

 :اٍائِ ىّي سبُهبى الُم ثياًي ٍا ثِ هَػؼوِثٍَ

سْبم ٗب اٍٍام ثْبىاٍ هجشٌٖ ثَ سْبم اٗي ًبضَ ًِ ىٍ اهش٘بٍ  ٍ سؼياى بىسبثؼ٘ز هبلٌ گبُ ٍَّٗز، اهبهش (الق

 هَاٍ ىاٍى. ٗي اُ هبلٌبى َّ

اسشلبىُ ضيُ ٗب هَاّي ضي.  اٍٍام ثْبىاٍ هًٌٍَ ثَإ هَٗي اهَالٖ ًِٗب سبَٗ  دَلٍ هوياٍ  سبه٘ي هٌجغ (ة

سولي  ثِ هٌظٍَٕ ىٗگَ ٗب ثِ قَٗن، اُ ىٗگَاى هَؼ گَكشِ ضيُ اسز هَٗيطوي ثوطٖ اُ   غٍَسٌِ٘ ىٍ

اٌٌِٗ سبه٘ي هگَ  .غٍَر دٌَٗى ىسز آهيُ اسز، سَغ٘لٖ اُ هؼبهلِ ٍ ًبم قَك٘ي آىِ ث اٗي اٍٍام ثْبىاٍ

 .اهٌ ضيُ اسز ّبٕ هؼوَل ثبٍُگبًٖ اُ ثبًي اسز ًِ اُ قَٗن ٍٍِٗ ٍٖاه ثِ هَػت هبلٖهٌبثغ 

ثَإ اًلالل، اىؿبم ٗب َل ًبضَ ثبضي، َّگًَِ ثًَبهِ شىسز گَكشي ًٌِ ثسْبم هَٗي اُ اگَ ّيف  (ع

 .سـَ٘٘ ػويُ ىٗگَٕ ىٍ ًست ٍ ًبٍ ٗب سبهشبٍ ضًَز گًًَِبضَ ٗب َّ ّبٕ كٍَش ىاٍاٖٗ

سْبم ٗب  ثِ  ٍاػغضوػٖ  ثب َّّب  ًبهِ ، سَاكوبر، ٗب سلبّنّبَّگًَِ هَاٍىاى هػَظ ىٍاقالػبر  (ى

 ػِئ٘بر آى. الماػ ثب ّوَاًُبضَ،  اٍٍام ثْبىاٍ هجشٌٖ ثَ سْبم

ثِ سبُهبى، سـَ٘٘ار ثبٗي اٍائِ ضيُ  اقالػِ٘ػٌَاى ضيُ ىٍ  هكبلتَّگًَِ سـَ٘٘ ىٍ غٍَر  ىٍ -1تبصرٌ 

 ٍٍُ ًبٍٕ ثِ سبُهبى اػالم ضًَي. سِظَف كياًظَ 

 إ اُ ػولِ اُ قَٗن هَاٍىاى ىٍ اهش٘بٍ ًِ كن ٍإ سْبم ثِ َّ ضَُ٘ هٍَىٕ هوٍَار اٗي هبىُ ىٍ -3تبصرٌ 

 الَػبِٗ اسز. گَ٘ى ًِ٘ الُم ضوع هَاٍ هٖ

 ًسجز اضوبظ كوَم طجز هبًًَٖ هَػغ ٍػَُ سسَِٗ ٍ ثْبىاٍ اٍٍام هًَِٕ گٌإٍ سذَىُ ّبٕ ضًَز .46 ماده

ِ  ػول٘ بر  ٍ ّس شٌي  ثٍَس اُ هبٍع ثبُاٍّبٕ ٍ ّب ثٍَس اُ ٗي َّ ىٍ ضيُ دٌَٗكشِ ثْبىاٍ اٍٍام ثِ  ٍ سس َٗ

ٕ  ٍ سسَِٗ ًِ٘ ٍ هِثٍَ ثْبىاٍ اٍٍام هؼبهالر ثِ هَثَـ دبٗبدبٕ ٕ  ث ٍَس  ىٍ ض يُ  اًؼ بم  هؼ بهالر  دبٗبد ب  ّ ب

  .دٌَٗى هٖ اًؼبم ّب ضًَز اٗي سَسف غَكبً ًبالٖٗ،

هٌبكغ هَث َـ ث ِ    گَٗى ٍسَى  غٗسَُ بٗاٍٍام ثْبىاٍ طجز ضيُ ًِى سبُهبى هٌللٌي دَىاهز  ًبضَاى -1 تبصرٌ

ٍ  س ذَىُ ّ بٕ   ض ًَز  نٗقَ اُ سبُهبى قجن ىسشٍَالؼول هػَة ٍااٍٍام  يٗا ِ  ٕگ ٌا  ٍاٍٍام ثْ بىاٍ   ٕهًَ 

 .ىٌّيسلز ًظبٍر آى اًؼبم ٗب ثب سأٗ٘ي ٍ  ٍػَُ ِٗسسَ
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ّبٕ هطشَٗبى ٗب ىاًٍيگبى اٍٍام ثْ بىاٍ )اػ ن اُ ٍػ َُ     ىاٍاٖٗ هَظلٌي ًلًِ٘بضَاى ٍ ًْبىّبٕ هبلٖ  -3تبصرٌ 

ٕ    اهش٘بٍ ىاًٍي، ىٍ كس بة ًوي، اٍٍام ثْبىاٍ ٗب كوَم هبلٖ( ٍا ًِ ثِ ػٌَاى اهبًز ىٍ   ّ بٕ ػياگبً ِ ًگْ ياٍ

ظَف ضص هبُ دس اُ سػَٗت اٗي ه بًَى  ّب،  ىاٍاًٖٗوبٌٗي. ىسشٍَالؼول طجز ٍ ًگْيإٍ كسبثْبٕ هَثَـ ثِ 

 ٍسي. هٖثِ سػَٗت سبُهبى 

 س بُهبى (. DVP) اس ز  ٍػ َُ  دَىاه ز  هوبث ل  ىٍ لٗسلَ ،ثٍَس ىٍ هؼبهالر ٕبدبٗدب ٍ ِٗسسَ ًظبم .47 ماده

هؼ بهالر   ٕبدبٍٗ دب ًِٗظبم سسَ ،ًْٕبى قَف هؼبهلِ هًَِ ل٘الُم ٍ سطٌ َٕسبهشْبٗثب كَاّن ًَىى ُ سَاًيٖ ه

 .ىّي ( اًؼبم هCCPٖ« )قَف هؼبهلِ هًَِٕ»ثَ هجٌبٕ ًظبم ػيٗي ٍ اُ قَٗن ٍا 

ِ  ػول٘ بر  ٍ ضَى هٖ ٍِٗاٍ ٖثِ كسبة هؼبهالس سٌْباٍٍام ثْبىاٍ ٍ ًبال  ٗيٍػِ هَثَـ ثِ هَ .48 ماده  ث ب  سس َٗ

 ك ن . ض ي  هَاّ ي كسبة اًؼ بم   ٗيا ٗناُ قَ كوف ٍػَُ سسَِٗ ٍ ثْبىاٍ اٍٍام هًَِٕ گٌإٍ سذَىُ ضًَز

اػ بُُ   ثب ٗبٍػَُ  ِٗسسَ ٍاٍٍام ثْبىاٍ  هًَِٕ ٕگٌاٍ ضًَز سذَىُ سَسف كوف ٖهؼبهالس كسبة اُ ثَىاضز

 اسز. َٗدٌ غبكت كسبة اهٌبى سَسف ضًَز اٗي

، هٌ َـ ث ِ   «ىاٍاٗ ٖ اٍٍام ثْ بىاٍ ٍ ً بال     كس بة »ٍ ٗ ب  « هؼبهالسٖكسبة »سَه٘ق، ثَىاضز ٗب اًسياى  .49 ماده

 ثبضي. ٍػَُ هٖ سسَِٗ ٍ ثْبىاٍ اٍٍام هًَِٕ گٌإٍ سذَىُ ٍػبٗز كن اٍلَٗز ًٌٗلؼبى ثب سأٗ٘ي ضًَز

ِ  سَهبِٗ ثبُاٍ ًبال ىٍ ٍ ثْبىاٍ اٍٍام هؼبهالر غٍَسٖ ًِ ىٍ .51 ماده ٕ  غ ٍَر  ث  ِ  اًؼ بم  اػشج بٍ  ثبض ي،  گَكش 

 ىٍ ه َاٍىاى  ض يُ  ٌٖ٘ث ىٍ غٍَر ػيم اٗلبٕ سؼْيار سَسف هطشَٕ ىٍ هير د٘ص اسز قهٌل ػبهل ًبٍگِاٍ

ِ  ٍا اػكبٖٗ اػشجبٍ هجبلؾ ٍ اهيام اػكبٖٗ اػشجبٍ دطشَأً ًبالٕ ٗب ثْبىاٍ اٍٍام كٍَش ثِ ًسجز  آى ه بُاى  ٍ سس َٗ

 .ًوبٗي ٍاٍِٗ هطشَٕ كسبة ثِ ٍا

هؼبهالر ٍ دس اُ هؼبهالر ثَ ػْيُ س بُهبى، ث ٍَس   ّبٕ  هسئَل٘ز ًبضٖ اُ هكبّب ٍ اضٌبالر سبهبًِ .51 ماده

 .ّب ٍ ثبُاٍّبٕ هبٍع اُ ثٍَس ٍ ضًَز سذَىُ گٌإٍ هًَِٕ اٍٍام ثْبىاٍ ٍ سسَِٗ ٍػَُ ً٘سز

 ، اُ ػولِ ضبهل هَاٍى ًٗل اسز:ٍظبٗق هشَلٖ ىاٍاٖٗ .52 ماده

اٍٍام اكششبف كسبة ٍ ًگْيإٍ ٍػَُ ٍ اٍٍام ثْبىاٍ ثبُاٍّبٕ هبٍع اُ ثٍَس، ثٍَس ّبٕ  الف(

 ظ كو٘وٖ ٍ كوَهٖ اَٗاًٖ ٗب هبٍػٖ.ثْبىاٍ ٍ ًبالٖٗ هشؼلن ثِ اضوب

ثٍَس ّب ٍ ثبُاٍّبٕ هبٍع اُ هَٗي ٍ كٍَش َّ ًَع اٍٍام ثْبىاٍ دٌَٗكشِ ضيُ ىٍ َّٗي اُ  ب(

 ثٍَس.

 بىاٍ.گٌإٍ ٍ اهبًز دٌَٕٗ اًَاع اٍٍام ثْ سذَىُ پ(

ّبٕ ًبالٖٗ ٍ سبَٗ  ٍ دبٗبدبٕ هؼبهالر اٍٍام ثْبىاٍ، ًبالّبٕ دٌَٗكشِ ضيُ ىٍ ثٍَس سسَِٗ ت(

 .اثِاٍّبٕ هبلٖ

 .سٌل٘لٖ ّبٕ هبل٘بر هيَٗٗز ث(

 .گٌاٍاى سَهبِٗ ثِ هَثَـ ًٍبلشٖ اهٍَاًؼبم  ج(
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٘بى سِْ٘ ٍ اٍائِ گِاٍش ّبٕ هٍَى ً٘بُ هطشَٗبى ىٍ ىٍٍُ ّبٕ هؼ٘ي ضيُ ىٍ هَاٍىاى ًوبٌٗيگٖ ه چ(

 هطشَٕ ٍ هشَلٖ ىاٍاٖٗ.

ٍطبٗن  هيَٗٗز اًؼبم اهياهبر ىاىگبّٖ اُ ػولِ سَه٘ق ٍ سَط٘ن سْبم ٍ سبَٗ ىاٍاٖٗ ّبٕ هبلٖ ٍ ح(

 هَثَقِ،

  .هطشَٗبى ثِ اػشجبٍىّٖ هبٍػٖ، اٍُّبٕ سَاًٌطْبٕ ٍ هَاٍىار اػَإ خ(

 اٗي ًِ گٌإٍ سَهبٍِٗ  هطشَى غٌيٍهْبٕ هبًٌي هبظ هطشَٗبى ثَإ هبظ هيهبر اٍائِ د(

 سَاًٌطْب، غلز ثَ ًظبٍر ىاٍاٖٗ، هبلع اٍُش هلبسجِ غٌيٍم، كسبثيإٍ ضبهل هيهبر

 .هَثَقِ كوَهٖ ٍ هبًًَٖ اهٍَ اًؼبم غٌيٍم، هيَٗٗز

طجز ٍ ًگْيإٍ  ّب اُ ػولِ: هش٘بٍٕ ثَإ ًْبىّبٕ هبلٖ ٍ ضًَزاًؼبم اهياهبر ضًَشٖ اػجبٍٕ ٍ ا ر(

هبًٌي سَى سوس٘وٖ سْبم ٍ ّب ) إٍٍٓ ىٍآهي ىاٍاٖٗ ػوغ ؛ثْبىاٍاسبهٖ ٍ سَاثن هبلٌ٘ي اٍٍام 

 .د٘طٌْبى اكِاٗص سَهبِٗ ؛گٌاٍاى ثيّٖ( ٍ سوػ٘ع آى ثِ سَهبِّٗبٕ  ًَدي

سبُٕ سْبسَٕ  ثِ ًبٍگَٕ٘ هَاٍىاىّبٕ هبلع ؾوي ،الُم َٕسبهشْبٗثب كَاّن ًَىى ُ سَاًيٖ ه سبُهبى .53 ماده

 اكِاٗص ىّي.هؼبهالر ٍا  ٕبدبٍٗ دب ًِٗظبم سسًَبٍاٖٗ  ،اه٘ي ىاٍاًْٖٗبى  ل٘سطٌٍ 

ّب، اكٌبم غبىٍُ ٍ اسْبهبر ٍاٍىُ ػلِ٘  ّب، ثيّٖ ًلِ٘ اضوبظ كوَهٖ ًِ اقالػبر هَثَـ ثِ ىاٍاٖٗ .54 ماده

ىٍ هجبل ىٍٗبكز  هٌللٌيّب ٍ اقالػبر ىسشَسٖ ىاًٍي،  ًٌٌي ٗب ثِ اٗي ىاىُ ىإٍ هٖ اضوبظ ٍا ًِى هَى ًگِ

اقالػبر هَثَـ ثِ اٗطبى اسز، ٍؾؼ٘ز كسبة، ثيّٖ، ىاٍاٖٗ، ػِٗ٘بر ثِ سوبؾبٕ ضوػٖ ًِ ًبٍهِى ٍ 

هَسسبر ّب ٍ اقالػبر ٍٕ ٍا ثِ غٍَر هلَهبًِ ثِ  ىاىُاكٌبم غبىٍُ ٍ اسْبهبر قَف ضيُ ٍ سبَٗ

هسئَل٘ز غلز اقالػبر اٍائِ ضيُ ثَ ػْيٓ  ثٌيٕ اٍائِ ىٌّي ٍ اقالػبر اٍائِ ضيُ ٍا ثِ ٍٍُ ًوبٌٗي. ٍسجِ

 .هَاّي ثَى آىى ىٌّيگب اٍائِ

هبثل  هِثٍَىٍ ػْز كؼبل٘ز هَسسبر  غَكبًثٌيٕ،  ثِ هَسسبر ٍسجِاقالػبر اٍائِ ضيُ  -1تبصرٌ 

ؾوي ٍػبٗز ثٌيٕ هَظلٌي اقالػبر ىٍٗبكشٖ اُ اٗي قَٗن ٍا  . هَسسبر ٍسجِاسشلبىُ ٍ اسشٌبى اسز

اكطبٕ اقالػبر هِثٍَ سٌْب ثِ ىٍهَاسز هَاػغ  ًوبٌٗي. يإٍهلَهبًِ ًگْؾَاثف اهٌ٘شٖ، ثِ غٍَر 

 دٌَٗ اسز.  هَثَـ ثِ اٗطبى اسز، اهٌبىضوػٖ ًِ اقالػبر ٗب ٍ هؿبٖٗ 

كَْسز اضوبظ هٌلق ثِ اٍائٔ اقالػبر هَؾَع اٗي هبىُ، كيٍى اقالػبسٖ ًِ َّ ٗي اُ  -3تبصرٌ 

ظَف ضص ًٌٌيگبى اقالػبر  اٍائِ ٍ سوق ًبٍهِى هبثل ىٍٗبكز سَسف ًوبٌٗياضوبظ هًٌٍَ ثبٗي اٍائِ 

 ٍسي. ثِ سػَٗت ّ٘بر ٍَُٗاى هٖ ثِ د٘طٌْبى ضٍَاهبُ 

سَس ف س ْبهياٍاى ه َى     ثبٗي سبُهبى ًِى ضيُ طجزبٕ ّضًَز َُٗهي ئزّ٘ ٕاػؿبكياهل ٗي ًلَ اُ  .55 ماده

 َهَظ ق ٘ؿ اض وبظ  ي٘ث اُاٗي ضًَز ّب  َُٗهي ئزّ٘ ٍئ٘س .ثبضٌي َهَظق٘ؿّب  اًظَٗز آى ٍ اًشوبة ضيُ

 ضًَز ػبهل زَٗٗهي ّوِهبى ىاٍاى سْبم% 90 اُ ص٘ث هَاكوز ثيٍى سَاًيًٖو ٍ ضَىٖ ه اًشوبة َُٗهي ئزّ٘

 .ثبضي ىاضشِ ػْيُ ثَ ًِ٘ ٍا
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ىٍع ض يُ   ٖىٍ ًٍٍُبهِ ٍس و  ّب آى ٖاسبه ًِػبم  ٖسْبه ّٕب ضًَز َُٗهي أرّ٘ ٍٕ اػؿب َػبهلٗهي .56 ماده

 طبل ض  اض وبظ  هوبث ل ىٍ  ثبض ي،  ًطيُ هٌشطَ ّٖب ىٍ ًٍٍُبهِ ٍسو آىٍاػغ ثِ  َارًِ٘٘ سـ ٌّٖگبه سباسز، 

 ضًَز هلسَة هَاٌّي ضي.   اىاٍُ ٍ اهٍَ هسئَل

 بٗ   َػبهلٗهي گَٗى ضًَشٖ ىٍ سَاًٌي ًوٖطجز ضيُ ًِى سبُهبى ّبٕ  ضًَز َُٗهي  ئزّ٘ هَظق ٕاػؿب .57 ماده

ِ  بٗ   ٍ اغ بلشب  سَاًٌي هٖ َُٗهي  ئزّ٘ هَظق ؿَ٘ ٗب هَظق ٖو٘كو ٕاػؿب. ثبضٌي َُٗهي  ئزّ٘ هَظق ػؿَ  ث 

 كؼبل٘ ز  ه يَُٗ  ئ ز ّ٘ َهَظ ق ٘ؿ ػؿَ ػٌَاى ثِ ىٗگَ ضًَز ؿْبٍ ىٍ كياًظَ ،ٖكوَه اضوبظ ٌٖيگًٗوب

 .ًٌٌي

 ٍاثكِ اسشوياهٖ ث ب ض ًَز، اس شوالل، ه٘ ِاى     هيَٗػبهل، ٍ هيَُٗ ّ٘ئز اػؿبٕ ًبهل هطوػبر ٍ ًبم .58 ماده

ٕ  ىٍٗبك ز  سو بم  ّوـٌ٘ي غٍَر ٍ ّب ضًَز سبَٗ هيَُٗ  ّ٘ئز ىٍ ػؿَٗز ضًَز، ىٍ آًبى سْبم هبلٌ٘ز  ّ ب

ٖ  هؼوغ ثِ كَػٖ ّبٕ ضًَز ٗب ٍ ضًَز اغلٖ اُ آًبى طج ز ض يُ ً ِى    ّ بٕ   ض ًَز  س ْبم  غ بكجبى  ػو َه

   .ضَى هٖ ٍ سبُهبى اكطبسبُهبى 

ِ  اُ ض ًَز  ىاهلٖ هيَٗاى ّبٕ ىٍٗبكز ًلِ٘ هَى گِاٍش ىٍ اسز هٌلق هيَُٗ ّ٘ئز -تبصرٌ  كو َم،  ػول 

 ًوبٗي. اػالم ػبىٕ ػوَهٖ هؼوغ ثِ ٍا هِاٗب ٍ دبىاش

 ٍ هوٌ َع  ٖكَػ   ض ًَز  سَس ف  ٖاغ ل  ضًَز سْبم سولي هبظ، ٍ ػبم ٖسْبه ّٕبضًَز ًِ٘ل ىٍ .59 ماده

ٍ  اُس بل   يٗ  ظ َف ه ير    يٗ  ًَع سْبم ٍا ىٍ سولي ىاًٍ ي،  ثب  يٗاًِ  ٖكَػ ّٕبضًَز. اسز ثبقل  نٗس ب

اس ز.   يٗىٍٍُ هبثل سوي يٗ ٕهير ثب هَاكوز سبُهبى ثَا يٗ. اًٌٌي ٍاگٌاٍ ٍا هَى سْبم هبًَى، يٗا تٗسػَ

 ًوَاّي ثَى.  ٕكن ٍأ ٕىاٍا ٖىٍ اغل ٖهير، سْبم ضًَز كَػ يٗا ىٍ

ىٍ هؼوغ ػوَهٖ سْبهياٍاى، ًٍبلز ىٍ اػوبل كن ٍإٔ سٌْب ثب ًٍبلشٌبهِ ٍس وٖ غ ل٘ق ٍ ّ َ ًٍبل ز      .61 ماده

 .ىٍ ٗي ىٍٍُ هبلٖ هبثل دٌَٗش اسز سٌْب ثَإ اػوبل كن ٍإٔ

ّ بٕ   ػلسبر هؼبهغ ػو َهٖ ض ًَز  سَاًي ًوبٌٗيُ إ ثَإ كؿٍَ ىٍ  سبُهبى ػْز اػوبل ًظبٍر هٖ .61 ماده

طجز ضيُ هؼَكٖ ًوبٗي. ػيم كؿٍَ ًوبٌٗيُ سبُهبى هبًغ اُ ٍسو٘ز ػلسِ ًجَىُ ٍ كؿٍَ ٍٕ ثِ هٌِلِ سأٗ٘ ي  

 غلز سػو٘وبر اسوبً ضيُ ىٍ ػلسِ هؼوغ ً٘سز.

هؼوغ ػوَهٖ ٍاػغ ثِ سوس٘ن س َى   هبُ دس اُ سػو٘ن ؿْبٍدَىاهز سَى ثِ غبكجبى سْبم ثبٗي ظَف  .62 ماده

 .َٗىاًؼبم دٌ

َ  ٍظ بٗق  ٍ سًَ٘ ت  ثب «هبلٖ طجبر ّوبٌّگٖ ضٍَإ» هبلٖ، ثبُاٍّبٕ طجبر كلظ هٌظٍَ ثِ .63 ماده  سط ٌ٘ل  ُٗ 

 ضَى: هٖ

 اػؿبء: سًَ٘ت -الق

 ىاٍاٖٗ، ٍ اهشػبىٕ اهٍَ ٍَُٗ -1

 ثَىػِ، ٍ ثًَبهِ سبُهبى ٍئ٘س -2

 هًَِٕ، ثبًي ًل ٍئ٘س -3

 ثْبىاٍ، اٍٍام ٍ ثٍَس سبُهبى ٍٗ٘س -4
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   .اَٗاى هًَِٕ ث٘وِ ًل ٍٗ٘س -5

 هبلٖ طجبر ّوبٌّگٖ ضٍَإ ٍظبٗق -ة

 دبٗص ٍٗسي كَاگَ٘ ثبُاٍّبٕ هبلٖ، -1

 ّوبٌّگ سبُٕ سػو٘وبر ًالى هبلٖ ًطٍَ، -2

 . َ٘ىٍلشٖؿ ٖػوَه ٍٕ ًْبىّب ٖىٍلش اًشطبٍ هبثل ثْبىاٍ اٍٍام سوق سؼ٘٘ي -3

َ  ٍُاٍر اهٍَ اهشػبىٕ ٍ ىاٍاٖٗ ىٍ هبلٖ ضٍَإ ّوبٌّگٖ طجبر ىثَ٘هبًِ .64 ماده  ػلس بر  ٍ ه ٖ ض َى   هس شو

  ىاٍى.  ٍسو٘ز اػؿب كؿٍَ اًظَٗز هكلن ثب ضٍَا

ثب ٍإٔ اًظَٗز اػؿ بٕ كبؾ َ ىٍ    ضٍَا ٍٗبسز ضٍَا ثب ٍَُٗ اهٍَ اهشػبىٕ ٍ ىاٍاٖٗ اسز. سػو٘وبر .65 ماده

ضَى ٍ ىٍ غٍَر سأٗ٘ي ٍُٗ َ اه ٍَ اهشػ بىٕ ٍ ىاٍاٗ ٖ ث َإ ّو ِ ىس شگبُ ّ بٕ ك َم ىٍ           ػلسِ اسوبً هٖ

 االػَا هَاّي ثَى.  هَاً٘ي ٍ هوٍَار ػبٍٕ ًطٍَ الُم ؿبٍؿَة

ِ  ثَى هَاّي إ ًبهِ آٗ٘ي هكبثن ضٍَا اٗي گَٕ٘ سػو٘ن ٍ اىاٍُ ًلَُ ثِ هَثَـ ضَاٗف سبَٗ .66 ماده  ً  َ  ك ياًظ

ثب ّوٌبٍٕ ثبًي هًَِٕ، ث٘وِ هًَِٕ ٍ سبُهبى ثٍَس ٍ اٍٍام ثْ بىاٍ سَس ف    هبًَى اٗي اثالؽ اُ دس سِ هبُ

 .ٍسي هٖ ٍَُٗاى ّ٘ئز سػَٗت ثِ ٍُاٍر اهٍَ اهشػبىٕ ٍ ىاٍاٖٗ سِْ٘ ٍ

ٖ ىاٍا ٖبثٗ  اُ اٍُ ًٖبض ٕثْب صٗاكِا .67 ماده  زٗ  ث ب ٍػب  ،هٌػ لبًِ   ّٕ ب ث ِ اٍُش  ٖاض وبظ كو َه   ّٕ ب  ٗ 

ثَ ىٍآه ي   بر٘هطوَل دَىاهز هبل ،ٖهبل ٕگِاٍضگَ ٖالولل ي٘ث ٕاسشبًياٍىّب بٗ ٖهل ٕكسبثياٍ ٕاسشبًياٍىّب

ِ ٗثِ ػٌَاى ِّ ِ٘آى ً ٕثْب صٗاُ اكِا ٖاسشْالى ًبض ٌِِّٗ بٗآى ٍ  ًٕبّص ثْب ٌٍِٗ ِّ سزً٘ هبث ل هج َل    ٌ 

  ى.ٖ ضًَو ٖسلو ٖبس٘هبل

 ّ ب ثٍَس ىٍ ضيُ َكشِٗدٌ ّبٕ ضًَز ضيُ كسبثَسٖ هبلٖ غٍَسْبٕ ىٍ هٌيٍع دَىاهشٖ هبل٘بر هجلؾ .68 ماده

َ  س بُهبى  ًظ بٍر  سلز هؼبُ ّبٕ سبهبًِ قَٗن اُ ًِ ثٍَس، اُ هبٍع ٕثبُاٍّب ٍ ٖ  هٌشط  ٕ  گ َىى،  ه   هجٌ ب

 .ثَى هَاّي ًطٍَ هبل٘بسٖ اهٍَ سبُهبى سَسف هبل٘بر هلبسجِ

ٍ سَسؼِ ثٍَس  هجبىالر ضلبك٘ز ٍ ىاهلٖ ًبالّبٕ سوبؾبٕ اكِاٗص هجبىلِ، ّبٕ ٌِِّٗ ًبّص ػْز ىٍ .69 ماده

 ًبال:

ِ  غ بىًٌٌٍيُ  ىس شگبُ  سأٗ٘ ي  ثب) ىاهلٖ سَل٘ي ًبالّبٕ كٍَش اكٍِىُ اٍُش ثَ هبل٘بر .1 ِ ( سَل٘ ي  دٍَاً   ىٍ ً 

 .گَىى سؼ٘٘ي هؼوَل ًَم اُ ًوشَ ىٍغي ٍاكي 2 گَ٘ى، هٖ غٍَر ًبال ثٍَس

ِ  اًَاع ٍ ػَ ًٍر، ضبهل ىاهٖ ّبٕ ًْبىُ ٍ ثًَغ ٍٍؿٌٖ، ّبٕ ىاًِ هبم، ٍٍؿي ضٌَ، ًِ اضوبغٖ .2  ّ ب  ًٌؼبل 

ِ  كٍَش ثِ هَظق ًٌٌي، هٖ ٍاٍى ًطٍَ ثِ كٍَش ثَإ ٍا ٕ  ًل٘  ٖ  ًبالّ ب ِ  قَٗ ن  اُ ه َى  ٍاٍىاس   ىٍ ػَؾ 

ٖ  ك ٍَش  هبل٘ بر  ىٍغي 10 هطوَل ثٍَس، اُ هبٍع ٗبىضيُ ًبالّبٕ كٍَش. ثبضٌي هٖ ًبال  ثٍَس . ثبض ي  ه 

 .ثبضي هٖ ثٌي اٗي اػَإ كسي ثَ ًظبٍر هسئَل ًطبٍٍُٕ ػْبى ٍُاٍر

ُ  ه ٍَى  اػشجبٍ سبلِ ّوِ اسز هٌلق ىٍلز .3 ٕ  ػْ ز  ً٘ ب  ثو ص  ٍٍٕ ثْ َُ  اك ِاٗص  ه بًَى  33 ه بىُ  اػ َا

ٖ  د٘ص ًطٍَ سٌَاسٖ ّبٕ ثَىػِ ىٍ سؿوٌٖ٘ ه٘وز س٘بسز اػَإ ػْز ىٍ ٍا قج٘ؼٖ هٌبثغ ٍ ًطبٍٍُٕ  ثٌ٘ 

 .ًوبٗي اهيام آى دَىاهز ٍ سوػ٘ع ثِ ًسجز ٍ ًَىُ
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ٕ  ىٍ ًلشٖ ّبٕ كَآٍٍىُ ٍ دشٍَض٘وٖ هلػَالر س٘وبى، سَل٘يًٌٌيگبى .4 ٕ  س٘بس ز  سلو ن  ٍاس شب  اهشػ بى  ّ ب

ُ  اُ ػلَگَٕ٘ ٍ اهشػبىٕ سبُٕ سبلن ٍ ضلبك٘ز اٍسوبء هٌظٍَ ثِ هوبٍهشٖ، ِ  ث ٍَ ٕ  ُهٌ٘  ِ  هل ِم  كس بىُا  ّ ب  ث 

 ّ٘ئ ز  سَس ف  ث ٍَس  ىٍ هؼبهلِ هبثل هلػَالر ًَع. ثبضٌيهٖ ًبال ثٍَس قَٗن اُ هَى هلػَالر كٍَش

 .ضي هَاّي سؼ٘٘ي ثٍَس دٌَٗش

ِ  ىاٍى، ٍػ َى  ًبالٖٗ ّبٕثٍَس ىٍ ػَؾِ ثِ الِام هَؾَػِ هَاً٘ي ىٍ ًِ هَاٍىٕ ًلِ٘ ىٍ .5  اُ ه بٍع  ػَؾ 

 ض ص  َّ اسز هَظق ىاٍاٖٗ ٍ اهشػبى اهٍَ ٍُاٍر. ثبضيهٖ كٌَهشٖ سؼَِٗار هبًَى 5 هبىُ هطوَل ثٍَس

ٕ  ىس شگبُ  ىٍ هػَة هـبَٗ هوٍَار اػَاٖٗ، هَاًغ ػولِ اُ هبىُ اٗي ػولٌَى گِاٍش ٌٗجبٍ هبُ  اػَاٗ ٖ،  ّ ب

 ٍا ث ٍَس  هَاػ ي  اُ ه بٍع  الِاهبر سلو٘ل ٍ ىٍلشٖ ّبٕىسشگبُ ٗب ٍ ّبضًَز سَسف ضيُ اػوبل اًلػبٍار

 .ًوبٗي اٍائِ ًطٍَ ًل ثبٍُسٖ سبُهبى ٍ اسالهٖ ضٍَإ هؼلس اهشػبىٕ ًو٘سَ٘ى ثِ

 ث ٍَس،  اُ ه بٍع  ٕثبُاٍّ ب  بٗ   ّب ثٍَس ىٍ ٖهبٍػ ٍ َٖاًٗا اُ اػن ّب ضًَزٍ كن سويم سْبم  سْبم .71 ماده

ثيس ز   يٗ  هَ و ز ٘ه ي٘بًگ٘  هٍ  ك ٍَش  وز٘ه ي٘بًگ٘هًِ اُ سلبٍر  هؼبهالراُ  ًٖبض سَى بر٘هطوَل هبل

ٍ اًشو بل   ثَ ىٍآهي ٍ ًو ل   بر٘ػٌَاى هبل  ثِ ٕگَٗثبثز ٍػِ ى يٗاُ ا ثَى ٍ هَاّيثِ هأهٌ ٗي ىٍغي  ي،ٗآٖ ه

 .ضيٍ كٍَش هكبلجِ ًوَاّي  يٗهَ ٓثَ اٍُش اكٍِى بر٘سْبم ٍ كن سويم سْبم ٍ هبل

 ،سَى ًبضٖ اُ ًول ٍ اًشوبل اٍٍام ثْبىاٍ ثِ هٌظ ٍَ كؼبل٘ ز ث بُاٍگَىاًٖ سَس ف ثبُاٍگَىاً بى      -1 تبصرٌ

 . َى٘گ ٖه هَاٍ هلبسجِ هٍَى ىٍغي غلَ ًَم هطوَل 

ٌّگ بم سس َِٗ    ٍا بر٘هبل هٌللٌيٍػَُ  ِٗاٍٍام ثْبىاٍ ٍ سسَ ٕهًَِ ٕگٌاٍ سذَىُ ّٕب ضًَز -3 تبصرٌ

 ًطٍَ ٖبس٘هبل اهٍَ سبُهبى اُقَف ضيُ ي٘٘سؼ كسبة ثِ هبُ َّ دبٗبى اُ دس ٍٍُ ىُ ظَف كياًظَ ًسَ ٍ

س ْبم   سويم كن ٍ سْبم سَى ًبضٖ اُ هؼبهالر هجلؾ ٍ سؼياى ٕكبٍ ٖكَْسش ّوَاُ ثِ ٍا  آى يٍ٘س ٍ ٍِٗاٍ

 .«ًٌٌي اٍسبل هلل ٖبس٘هبل اهٍَ ٓاىاٍ ثٍِ ًبٍگِاٍاى قَف هؼبهلِ 

ّ ب سَس ف    كبغ ل اُ غ يٍٍ ٍ اثك بل آى    ٕىٍآهيّب بٗاًشوبل اٍٍام ثْبىاٍ  ٍ  كبغل اُ ًول ٕىٍآهيّب» .71 ماده

 ،ٍاًشو بل  ٍ اُ ثبث ز ًو ل   ثبض ي ٖ هؼبف ه اكٍِىُ اٍُش ثَ بر٘هبل ٍ ىٍآهي ثَ بر٘هبل دَىاهز اُ ٖهبل ًْٕبىّب

   هكبلجِ ًوَاّي ضي. ٖبس٘هبل ّب آىغيٍٍ ٍ اثكبل 

ٖ  ٗ ب  دَىاهشٖ ًبٍهِى ٍ سَى -تبصرٌ ٍ  اٍٍام سوػ٘ػ  ِ  ه بىُ  اٗ ي  هَؾ َع  ثْ بىا ٕ  ث   ٍ س ْبم  س َى  اس شظٌب

 ً ِى  ٗبىض يُ  ثْبىاٍ اٍٍام طجز ثِ هطٍَـ ّب، غٌيٍم گٌإٍ سَهبِٗ ّبٕ گَاّٖ سَى ٍ ّب ضًَز الطًَِ سْن

َ  هبل٘ بر  هط وَل  ىٍآهي سطو٘ع ثَإ هجَل هبثل ّبٕ ٌِِّٗ ػِء سبُهبى ٍ  اٍٍام اٗ ي  ًبض   هلس َة  ثْ بىا

   .«ضَى هٖ

ِ  غٍَر ىٍ ثٍَس، اُ هبٍع ٕثبُاٍّب بٗ ّبثٍَس ىٍ ضيُ َكشِٗدٌ ّٕب ضًَز .72 ماده ه الف   اقالػ بر  اٍائ 

هَؾ َع   ّٕ ب  ػالٍُ ث َ اػو بل هؼ بُار    َش،ٗدٌ نٗسبٍ اُ هجل ىٍآهيّب هٍَى ىٍ ًٌٌيُ گوَاُ ٗب ًبهعٍاهغ، 

 .«ثَى هَاٌّي ٖهسشظًٌِ٘  ن٘هسشو ّٕب بر٘هبل هبًَى 157 ٍ 156 هَاى ضوَل اُ، ضطنكػل 

هبًَى سَسؼِ اثِاٍّب ٍ ًْبىّبٕ هبلٖ ػيٗي ثِ هٌظٍَ سس ْ٘ل اػ َإ س٘بس ز ّ بٕ     » 1ثٌي )ى( اُ هبىٓ  .73 ماده

 ضَى: ضَف ًٗل اغالف هٖثِ « ًلٖ اغل ؿْل ٍ ؿْبٍم هبًَى اسبسٖ
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ٌٖٗ اُ ًْبىّبٕ هبلٖ هَؾَع هبًَى ثبُاٍ اٍٍام ثْبىاٍ ػوْ ٍَٕ اس الهٖ اٗ َاى هػ َة س بل       وهاد ياسط:»

اسز ًِ ٍاسكِ اًشطبٍ اٍٍام ثْبىاٍ اسالهٖ ثَإ ًبضَٗي اٍٍام ثْبىاٍ اس ز ٍ ًٍ٘ ل ىاًٍ يگبى اٍٍام     1384

ٖ طبٍ اٍٍاثْبىاٍ هًٌٍَ ىٍ هوبثل ًبضَٗي ٗب سبَٗ اًٍبى اًش هَٗ ي ٍ  ض َى.   م ثْبىاٍ ٗب هَاػغ ىٗگَ هلسَة ه 

ّب ٍ هيهبر هجٌبٕ اًشطبٍ اٍٍام ثْبىاٍ سَسف ًْبى، ث ِ ػٌ َاى هَٗ ي ٍ ك ٍَش ىٍ ىك بسَ ًْ بى        كٍَش ىاٍاٖٗ

ٍاسف طجز ًوَاّي ضي ٍ ىٍ ىكبسَ كٍَضٌيُ ثِ ػٌَاى كٍَش ث ِ هَٗ ياٍ ىاٍاٗ ٖ اُ ًْ بى ٍاس ف ٍ ىٍ ىك بسَ       

 .«ضَى هَٗي اُ كٍَضٌيُ ثِ ًْبى ٍاسف طجز هٖهَٗياٍ ثِ ػٌَاى 

هبًَى ٍكغ هَاًغ سَل٘ ي ٍ ٍهبث ز د ٌٍَٗ اٍسو بٕ ًظ بم ه بلٖ        28هَؾَع هبىُ « غٌيٍم سظج٘ز»ػجبٍر  .74 ماده

هبًَى سَسؼِ اثِاٍّب ٍ ًْبىّ بٕ ه بلٖ   » 2ىٍ هبىُ « سبَٗ غٌيٍم ّب»، ثِ هجل اُ ػجبٍر (1394هػَة )ًطٍَ 

 ضَى. ، اؾبكِ هٖ«ّبٕ ًلٖ اغل ؿْل ٍ ؿْبٍم هبًَى اسبسٖ ػيٗي ثِ هٌظٍَ سسْ٘ل اػَإ س٘بسز

هبًَى سَسؼِ اثِاٍّب ٍ ًْبىّبٕ هبلٖ ػيٗي ثِ هٌظ ٍَ سس ْ٘ل اػ َإ س٘بس ز     » 15سجػَُ ًٗل ثِ هبىُ  .75 ماده

 گَىى: اللبم هٖ (25/09/1388)هػَة « ّبٕ ًلٖ اغل ؿْل ٍ ؿْبٍم هبًَى اسبسٖ

ثَ اسبس ض بهع   ِٗسأى َ٘سأه هسبٍر ي،٘سٍَس نٗسبٍ اُ سَى دَىاهز ىًٍبضَ  َ٘سأه غٍَر ىٍ -تبصرٌ»

ٍ  سذَىُ ضًَزسَسف  ٕسَسف ثبًي هًَِ ٖاػاله ًٖبال ٍ هيهبر هػَك ٕثْب ِ  ٕگ ٌا ِ  ٕهًَ  ث ِ   ٍ هلبس ج

 .«ضَىٖ سْبهياٍ دَىاهز ه

هبًَى سَسؼِ اثِاٍّب ٍ ًْبىّبٕ هبلٖ ػيٗي ثِ هٌظٍَ سسْ٘ل اػَإ س٘بسز ّ بٕ ًل ٖ اغ ل    » 18هبىُ  .76 ماده

 ضَى: ثِ ضَف ًٗل اغالف هٖ   (25/09/1388)هػَة « هبًَى اسبسٖؿْل ٍ ؿْبٍم 

ٕ  ً بالٖٗ،  ّبٕثٍَس ىٍ ًبال َّ ٍاٍىًٌٌيُ ٗب سَل٘يًٌٌيُ ًبالٕ كٍَش غٍَر ىٍ. 11مادٌ » ٍ  ً بال  اُ ه ًٌَ

ٕ  ًل اًؼبم  غٍَر ىٍ. ثَى هَاّي هسشظٌٖ گٌإٍه٘وز َّگًَِ ضوَل  كٍَش ًبالّبٕ هطوَل ه٘وز گ ٌاٍ

ه٘و ز  هط وَل  ثٍَس ثِ اسشظٌبٕ ىاٍٍ اُ هبٍع ضيُكٍَهشِ ثوص ٍاٍىًٌٌيُ، ٗب سَل٘يًٌٌيُ سَسف ثٍَس ىٍ

 .«ثَى هَاّي ىٍلشٖ گٌإٍ

ّ بٕ   ػيٗي ثِ هٌظٍَ سس ْ٘ل اػ َإ س٘بس ز   هبًَى سَسؼِ اثِاٍّب ٍ ًْبىّبٕ هبلٖ » 12ٍ  11 هَاى ىٍ .77 ماده

ٍ ِ ٗس َهب  ّٕ ب  غ ٌيٍم  ،»ػجبٍر  «ٍاسف ًْبى»دس اُ ػجبٍر  ،«ًلٖ اغل ؿْل ٍ ؿْبٍم هبًَى اسبسٖ  ٕگ ٌا

 .ضَىٖ ه اؾبكِ «دٍَُّ ّٕب ضًَز ٍ سبهشوبى ٍ يُ٘ه

ٍ  ه بًَى » 50ٍ  47، 35، 28، 27ه َاى  ٍ  االػ َا  الُم تٗسػَ اُ دس هبُ 6 هبًَى يٗا .78 ماده ٍ  اٍٍام ث بُا  ثْ بىا

هٌ َـ ث ِ سػ َٗق     اٗي هبًَىًسن ثؼيٕ هَاى  .گَىىٖ هًسن  (01/09/1384)هػَة « ػوٍَْٕ اسالهٖ اَٗاى

 .اسز هٌسَمهبىُ 


