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ٔاِٗ اجغايي تثوغٖ  ِجٍؾ كٛعاي اؿالِي تضيٓ ٚؿيٍٗ آييٓ 1382لأْٛ ٔظاَ هٕفي ِوٛب اؿفٕض ِاٖ  70صع اجغاي تثوغٖ طيً ِاصٖ 

. ّٔايض تيـت ِاصٖ ٚ ؿٗ تثوغٖ تٗ كغح طيً توٛية ِي تغ يِظوٛع عا ِلتُ

فغٚف الـاطي ػثاعتـت اػ ٚاگظاعي واال يا سضِات تٗ تٙاي ِؼٍَٛ تٗ سغيضاع تٗ تغتيثي وٗ تّاَ يا لـّتي اػ تٙاي ِؼتٛع تٗ  -1ماده

. الـاط ِـاٚي يا غيغِـاٚي صع ؿغعؿيض٘اي ِؼيٓ صعيافت گغصص

فغٚكي ٚ سضِاتي تغاتغ تا ليّت فغٚف ٔمضي تؼالٖٚ  فغٚكي ٚ سغصٖ ٚادض٘اي تٌٛيضي، ػّضٖ ليّت فغٚف الـاطي صع ؿطخ -2ماده

. تاكض ِي( پغصاست ٔلضٖ ليّت ٔمضي صع عٚػ ِؼاٍِٗ)دضاوثغ تا يه ٚ ٔيُ صعهض تٗ اػاي ٘غ ِاٖ ٔـثت تٗ ِثٍغ تاليّأضٖ 

ٔاِٗ تٛؿظ فغٚكٕضٖ تٗ سغيضاع  ات ِٛضٛع ايٓ آييٓاػالَ ليّت فغٚف ٔمضي ٚ الـاطي توٛعت لطؼي تغاي واال٘ا ٚ سضَ -3ماده

. اٌؼاِي اؿت

ِلشوات واًِ واال يا سضِت، ِثٍغ پغصاست ٔمضي، ِثٍغ  تغ يصع فغٚف الـاطي تٕظيُ لغاعصاص تيٓ سغيضاع ٚ فغٚكٕضٖ ِلتُ -4ماده

. فغٚف الـاطي ٚ ٔذٖٛ پغصاست آْ، تؼضاص الـاط ٚ ٔٛع تضّيٓ اٌؼاِي اؿت

ٔاِٗ، جٙت ٚادض٘اي  اهٕاف ولٛع تا ّ٘ىاعي ِجاِغ اِٛع هٕفي ِىٍفٕض دضاوثغ ظغف صٚ ِاٖ اػ تاعيز توٛية ايٓ آييٓكٛعاي  –تبصره

. هٕفي، ٔـثت تٗ تٙيٗ فغَ ّٔٛٔٗ لغاعصاص توٛعت ِتذضاٌلىً الضاَ ّٔايٕض

عا تّٕايض، فغٚكٕضٖ ِىٍف اؿت پؾ  صع هٛعتي وٗ سغيضاع لثً اػ ؿغ عؿيض٘اي ِمغع لوض ٚاعيؼ تّاَ يا لـّتي اػ تض٘ي سٛص -5ماده

. ٔاِٗ، ِتٕاؿة تا ِيؼاْ تض٘ي سغيضاع وـٛعات الػَ عا ٌذاظ ّٔايض اٌتفاٚت ليّت ٔمضي ٚ الـاطي ِٛضٛع ِاصٖ صٚ ايٓ آييٓ اػ وـغ ِاتٗ

ع اػ سغيضاع، تضّيٓ وافي تٛأض تٗ ِٕظٛع دوٛي اطّيٕاْ اػ تاػپغصاست تٙاي واالي فغٚستٗ كضٖ، تا اعايٗ عؿيض ِؼتة فغٚكٕضٖ ِي -6ماده

. دضاوثغ تٗ ِيؼاْ وً الـاط اسظ ّٔايض

تغ اػ ليّت ِتؼاعف ٚ تؼاصٌي تاػاع وٗ صع ِضت  فغٚف فٛق اٌؼاصٖ تٗ ػغضٗ واال جٙت فغٚف تٗ ليّت دضالً پأؼصٖ صعهض پاييٓ -7ماده

. كٛص گيغص، اطالق ِي ٔاِٗ أجاَ ِي ِؼيٓ تذت كغايظ ٚ ضٛاتظ ايٓ آييٓ

. تاكض اٌؼاصٖ ٚادض٘اي هٕفي دضاوثغ ؿٗ ٔٛتت صع ؿاي ٚ ٘غ ٔٛتت دضاوثغ تٗ ِضت يه ِاٖ ِي ػضاص صفؼات تغگؼاعي فغٚف فٛقت -8ماده

ٔاِٗ تٗ فغٚف  اٌؼاصٖ ِىٍفٕض وٍيٗ واال٘اي ِٛجٛص صع ٚادض سٛص عا تذت ضٛاتظ ايٓ آييٓ ٚادض٘اي هٕفي ِتماضي فغٚف فٛق -9ماده

. عؿإٔض

اٌؼاصٖ ِىٍف اؿت ِضاعن ػيغ عا ّ٘غاٖ صعسٛاؿت تا طوغ تاعيز پيلٕٙاصي تغاي فغٚف  لثً اػ فغٚف فٛق ٘غ ٚادض هٕفي -10ماده

. اٌؼاصٖ واال، جٙت اسظ ِجٛػ تٗ اتذاصيٗ ِغتٛطٗ تـٍيُ ّٔايض فٛق

. فٙغؿت وٍيٗ واال٘اي ِٛعص ػغضٗ صع ٚادض هٕفي –الف

. ٘اي تّاَ كضٖ ليّت تغ صايفاوتٛع سغيض يا ِضاعوي  –ب

. ٘اي عؿّي يا ِتؼاعف صع داي فغٚف ػاصي فٙغؿت ليّت –ج

. اٌؼاصٖ واال تؼييٓ صعهض تشفيف ٔـثت تٗ ليّت فغٚف واال صع ِٛعص فغٚف فٛق –د

. ٌيـت ليّت واال پؾ اػ وـغ تشفيف -ىـ

صع هٛعت ػضَ  اٌؼاصٖ واال جٙت ِتماضياْ الضاَ ٚ اتذاصيٗ ِٛظف اؿت دضاوثغ ظغف ِضت يه ٘فتٗ ٔـثت تٗ هضٚع ِجٛػ فغٚف فٛق

. ِٛافمت، ِغاتة عا تا طوغ صاليً لأٛٔي تٗ ِتماضي اػالَ ّٔايض

صع هٛعت ِشاٌفت ٚ يا ػضَ پاؿشگٛيي اتذاصيٗ تٗ صعسٛاؿت ِتماضي، ٚی ِی تٛأض دضاوثغ ظغف يه ٘فتٗ اػ تاعيز  -1تبصره

عٚػ اػ تاعيز صعسٛاؿت، اػتغاى سٛص عا اػ طغيك ِجّغ اِٛع هٕفي طيغتظ پيگيغي ّٔايض ٚ صع هٛعتي وٗ ِجّغ طيغتظ  15اػالَ ٔظغ ٚ يا 

. تٛأض عأؿاً ٚ يا اػ طغيك اتذاصيٗ ِغتٛطٗ ٔـثت تٗ هضٚع ِجٛػ الضاَ ّٔايض ياػتغاى ِتماضي عا ٚاعص تلشين ص٘ض، َ

چٕأچٗ ِتماضي ٔـثت تٗ ٔظغ ِجّغ اِٛع هٕفي ِؼتغى تاكض ٚ يا ظغف ٍِٙت ِمغع اػتغاى سٛيق عا ٔـثت تٗ ٔظغيٗ  -2تبصره

اػ تاعيز اػالَ ٔظغ ٚ يا أمضاي ِضت اػتغاى تٗ ٔظغيٗ تٛأض دضاوثغ ظغف يه ٘فتٗ  اتذاصيٗ تٗ ِجّغ اِٛع هٕفي طيغتظ اػالَ ّٕٔايض، ِي

االجغاء  اتذاصيٗ، اػتغاى سٛيق عا تٗ وّيـيْٛ ٔظاعت اػالَ ّٔايض ٚ ٔظغ وّيـيْٛ ٔظاعت لطؼي ٚ تغاي اتذاصيٗ ٚ ِجّغ اِٛع هٕفي الػَ

. تاكض ِي

هاق آْ صع ِذً وـة، تاتٍٛيي كاًِ ٔغر اٌٚيٗ، اٌؼاصٖ، ضّٓ اي ٚادض٘اي هٕفي ِٛظفٕض پؾ اػ اسظ ِجٛػ أجاَ فغٚف فٛق -11ماده

اٌؼاصٖ ٚ ليّت واال پؾ اػ وـغ تشفيف عا صع ِضسً ِغاػٖ سٛص تٗ طٛعي وٗ صع ِؼغى صيض ّ٘گاْ تاكض، ٔوة  ِيؼاْ تشفيف ٚ ِضت فغٚف فٛق

. ّٔايٕض

٘ا صٚع ِجٛػ، يه ٔـشٗ اػ ِجٛػ عا صع اؿتاْاٌؼاصٖ ِىٍفٕض پؾ اػ م٘ا ٚ ِجاِغ اِٛع هٕفي هاصعوٕٕضٖ ِجٛػ فغٚف فٛق اتذاصيٗ -12ماده

ّ٘چٕيٓ تٗ ِٕظٛع تغسٛعصاعي ٚادض٘اي هٕفي . ٘ا تٗ ِضيغيت تاػعگأي كٙغؿتاْ اعؿاي ّٔايٕضتٗ ؿاػِاْ تاػعگأي اؿتاْ ٚ صع كٙغؿتاْ

ؿشٗ اػ ِجٛػ هاصعٖ عا جٙت دٛػٖ ٘ا ٚ يا ِجاِغ اِٛع هٕفي ِىٍفٕض يه ْ٘اي ِاٌياتي، اتذاصيٗاٌؼاصٖ اػ تشفيفتغگؼاع وٕٕضٖ فغٚف فٛق

.  ِاٌياتي ِغتٛطٗ اعؿاي ّٔايٕض



اٌؼاصٖ، تغسالف ٚالغ تثٍيغ تاكٕض تغاي جٍة ِلتغي صعتاعٖ واال٘اي ِٛعص ػغضٗ صع فغٚف فٛقٚادض٘اي هٕفي ِجاػ ّٔي -13ماده

.  اٌؼاصٖ سٛا٘ض كضتؼمية لأٛٔي، ِٛجة جٍٛگيغي اػ فغٚف فٛق تغ ػالٖٚ تثٍيغ سالف ٚالغ . ّٔايٕض

اٌؼاصٖ ّٔايض، ِغتىة ٔاِٗ الضاَ تٗ فغٚف فٛقصع هٛعتي وٗ ٚادض هٕفي تضْٚ صعيافت ِجٛػ يا ػضَ عػايت ِمغعات ايٓ آييٓ -14ماده

 گغصص ٚ چٕأچٗ ػًّ ٚادض هٕفي ِلّٛي تشٍف صيگغي ٔيؼلأْٛ ٔظاَ هٕفي ِذىَٛ ِي 70تشٍف هٕفي گغصيضٖ ٚ تٗ ِجاػات ِمغع صع ِاصٖ 

.  كٛصتاكض، تٗ ِجاػات ِغتٛط تٗ آْ تشٍف ٔيؼ ِذىَٛ ِي

. تاكضاٌؼاصٖ، ِىٍف تٗ هضٚع ٚ تـٍيُ فاوتٛع فغٚف يا فيق هٕضٚق تٗ ِلتغي ِيٚادض هٕفي تغگؼاع وٕٕضٖ فغٚف فٛق -15ماده

٘اي هٕفي طيغتظ ِٛظفٕض طثك ٖصع هٛعت أجاَ، اتذاصي. تاكٕضاٌؼاصٖ ّٔيٚادض٘اي فالض پغٚأٗ وـة، ِجاػ تٗ فغٚف فٛق -16ماده

.  گٛٔٗ ٚادض٘ا عا تؼطيً ّٔايٕضلأْٛ ٔظاَ هٕفي ايٓ 27ِاصٖ 

ّٔايٕض، ِجاػٔض اٌؼاصٖ ِي٘ا ٚ يا ِجاِغ اِٛع هٕفي جٙت أجاَ سضِات تٗ ٚادض٘اي هٕفي وٗ الضاَ تٗ فغٚف فٛقاتذاصيٗ -17ماده

.  ْٔٛ ٔظاَ هٕفي صعيافت ّٔايٕضلا 31ِاصٖ  1ٔاِٗ ِٛضٛع تثوغٖ ِثٍغي عا تغ اؿاؽ آييٓ

اٌؼاصٖ تٛؿظ ِؼاْٚ تاػعگأي صاسٍي ٚػاعت تاػعگأي، ِجاِغ اِٛع تٗ ِٕظٛع تٕظيُ تاػاع ٚ تلشين ضغٚعت تغگؼاعي فغٚف فٛق -18ماده

٘ايي صع ع ّٔٛصْ ِىاْ٘اي هٕفي عأؿاً تا صاي٘ا ٔـثت تٗ أجاَ آْ الضاَ ٚ صع هٛعت ػضَ تّايً اتذاصيٗهٕفي ِىٍفٕض تا ّ٘ىاعي اتذاصيٗ

.  ٔماط ِشتٍف كٙغ صع ايٓ سوٛم الضاَ ّٔايٕض

٘اي هٕفي تغ ٔذٖٛ أجاَ فغٚف ٘اي ٔظاعت ٚ اتذاصيٗ٘ا ٚ وّيـيْٛ٘ا، اصاعات تاػعگأي كٙغؿتاْؿاػِاْ تاػعگأي اؿتاْ -19ماده

.  ّٔايٕضاٌؼاصٖ تٛؿظ اكشام دميمي ٚ دمٛلي ٔظاعت ِيالـاطي ٚ فغٚف فٛق

٘اي هٕفي ٘اي ٔظاعت ٚ اتذاصيٗ٘ا، وّيـيْٛ٘ا، اصاعات تاػعگأي كٙغؿتأْاظغاْ ٚ تاػعؿاْ ؿاػِاْ تاػعگأي اؿتاْ -20ماده

آٚعٔض عا اٌؼاصٖ تٗ اكشام سـاعت ٚاعص ِيِىٍفٕض تٗ كىايات افغاص اػ اكشام دميمي ٚ دمٛلي وٗ تا فغٚف الـاطي ٚ يا فغٚف فٛق

.  فغص ِتشٍف عا تٗ ِغاجغ لأٛٔي طيغتظ ِؼغفي ّٔايٕض تغعؿي ٚ صع هٛعت ادغاػ تشٍف،

 


