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قوبضُ اًتكبض 12842 :

تبضيد اثالؽ 1367/12/29 :تبضيد ضٍظًبهِ ضؾوي 1368/01/10 :
قانون تعشيزات حنومتي امور بهذاشتي و

درمانيههَة 1367/12/23

فصل اول  -تعشيزات حنومتي خذمات تشخيصي و درماني:

هبزُ  : 1ايدبز هؤؾؿبت پعقٌي ؿيط هدبظ تَؾظ اقربل كبهس نالحيت اظ ًظط ترههي خطم ثَزُ ٍ هترلق ثِ
هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هي گطزز :
هطتجِ اٍل  -تؼغيل هؤؾؿِ ٍ ضجظ ًليِ هلعٍهبت هؤؾؿِ ثِ ًلغ زٍلت .
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ اٍل  ،خطيوِ ًوسي ثِ هيعاى يي هيليَى تب زُ هيليَى ضيبل ٍ اػالم ًبم زض خطايس .
هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ زٍم  ،ظًساى اظ قف هبُ تب يي ؾبل.
هبزُ  : 2ايدبز هؤؾؿِ پعقٌي تَؾظ اكطاز هترهم ثسٍى پطٍاًِ ًبض خطم ثَزُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هي
گطزز :
هطتجِ اٍل  -تؼغيل هؤؾؿِ  ،تَثيد ًتجي ٍ زضج زض پطًٍسُ پعقٌي .
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ اٍل  ،خطيوِ ًوسي ثِ هيعاى يٌهس ّعاض تب يي هيليَى ضيبل .
هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظات ّبي هطتجِ اٍل  ،خطيوِ ًوسي ثِ هيعاى يي هيليَى تب زُ هيليَى ضيبل ٍ ضجظ اهَال
هؤؾؿِ ثِ ًلغ زٍلت.
هبزُ  : 3ذَززاضي ثيوبضؾتبًْب اظ پصيطـ ٍ اضائِ ذسهبت اٍليِ الظم ثِ ثيوبضاى اٍضغاًؽ خطم هحؿَة قسُ ٍ هترلق ثِ
هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هي گطزز :
هطتجِ اٍل  -خطيوِ ًوسي اظ يٌهس ّعاض تب پبًهس ّعاض ضيبل  ،تَثيد ًتجي ٍ زضج زض پطًٍسُ پعقٌي .
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي پبًهس ّعاض تب يي هيليَى ضيبل  ،لـَ پطٍاًِ هؿئَل كٌي هؤؾؿِ  ،تَثيد ًتجي ٍ زضج زض پطًٍسُ
پعقٌي .

هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي اظ هجلؾ يي هيليَى تب پٌح هيليَى ضيبل  ،لـَ پطٍاًِ هؿئَل كٌي هؤؾؿِ  ،لـَ پطٍاًِ تأؾيؽ ،
تَثيد ًتجي ٍ زضج زض پطًٍسُ پعقٌي.
هبزُ  : 4ايدبز ٍ يب اضائِ ذسهبت هبظاز ثط احتيبج ثِ هٌظَض ؾَزخَيي ٍ يب زذل ٍ تهطف زض نَضتحؿبة ٍ زضيبكت اضبكِ اظ
ًطذْبي اػالم قسُ اظ ًبحيِ ٍظاضت ثْساقت  ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي خطم هحؿَة قسُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط
هحٌَم هي گطزز :
هطتجِ اٍل  -خطيوِ ًوسي ثِ هيعاى زٍ ثطاثط اضبكِ زضيبكتي اظ ثيوبضاى  ،تَثيد ًتجي ٍ زضج زض پطًٍسُ پعقٌي .
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي ثِ هيعاى پٌح ثطاثط اضبكِ زضيبكتي اظ ثيوبضاى  ،لـَ پطٍاًِ هؿئَل كٌي  ،تَثيد ًتجي ٍ زضج زض
پطًٍسُ پعقٌي .
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي ثِ هيعاى زُ ثطاثط اضبكِ زضيبكتي اظ ثيوبضاى  ،لـَ پطٍاًِ هؿئَل كٌي  ،لـَ پطٍاًِ تأؾيؽ  ،تَثيد
ًتجي ٍ زضج زض پطًٍسُ پعقٌي.
تجهطُ  :هيعاى حن الؼالج ثيوبضاى اظ عطين ٍظاضت ثْساقت  ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي اػالم ذَاّس قس.
هبزُ  : 5ثِ ًبضگيطي ًليِ هترههيي ٍ نبحجبى حطكِ ّبي پعقٌي ٍ پيطاپعقٌي ًِ كبهس هحَض هبًًَي ًبض  ،نبزض اظ
ٍظاضت ثْساقت  ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي ثبقٌس  ،زض هؤؾؿبت پعقٌي خطم هحؿَة قسُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط
هحٌَم هي قَز :
هطتجِ اٍل  -خطيوِ ًوسي ثِ هيعاى يٌهس ّعاض ضيبل تب پبًهس ّعاض ضيبل  ،تَثيد ًتجي ٍ زضج زض پطًٍسُ پعقٌي .
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ اٍل  ،لـَ پطٍاًِ هؿئَل كٌي .
هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ زٍم  ،لـَ پطٍاًِ تأؾيؽ.
هبزُ  : 6نبحجبى حطكِ ّبي پعقٌي ٍ پيطاپعقٌي كبهس هدَظّبي هبًًَي ًبض هٌسضج زض هبزُ  ًِ 5زض هحل ؿيط هدبظ ثِ
ًبض هكـَل قسُ اًس ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم ذَاٌّس قس :
هطتجِ اٍل  -زضج ترلق زض پطًٍسُ پعقٌي ٍ اػعام ثِ هحل ًبض هبًًَي .
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظات ّبي هطتجِ اٍل  ،خطيوِ ًوسي ثِ هيعاى پبًهس ّعاض تب پٌح هيليَى ضيبل ثِ تٌبؾت .

هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظات ّبي هطتجِ زٍم  ،هحٌَهيت ثِ اضبكِ ذسهت زض هحل ًبض هبًًَي حساًثط تب زٍ ثطاثط هست
هبًًَي.
هبزُ  : 7ثِ ًبضگيطي اكطاز كبهس نالحيت حطكِ اي زض هؤؾؿبت پعقٌي خطم هحؿَة قسُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط
هحٌَم ذَاّس قس :
هطتجِ اٍل  -خطيوِ ًوسي ثِ هيعاى پبًهس ّعاض تب يي هيليَى ضيبل  ،تَثيد ًتجي ٍ زضج زض پطًٍسُ پعقٌي .
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ اٍل  ،لـَ پطٍاًِ هؿئَل كٌي .
هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ زٍم لـَ پطٍاًِ تأؾيؽ.
تجهطُ  :اكطاز كبهس نالحيت قبؿل ًيع ثِ هطاخغ شيهالح هضبيي خْت ثطذَضز هبًًَي هؼطكي ذَاٌّس گطزيس.
هبزُ  : 8تطى هؤؾؿِ پعقٌي تَؾظ هؿئَل كٌي ٍ پعقي ًكيي ٍ ؾبيط ًبزضّبي ترههي زض ؾبػت هوطض  ،تؼغيل ؿيط
هَخِ هغت ٍ يب هؤؾؿِ پعقٌي ثسٍى اعالع ؾبظهبى ًظبم پعقٌي ٍ ًپصيطكتي زضنسي اظ ثيوبضاى ثيوِ ًِ ٍظاضت ثْساقت
 ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي تؼييي هي ًوبيس  ،خطم هحؿَة قسُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هي گطزز :
هطتجِ اٍل  -تَثيد ًتجي ٍ زضج زض پطًٍسُ پعقٌي .
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظات هطتجِ اٍل  ،خطيوِ ًوسي ثِ هيعاى يٌهس ّعاض تب پبًهس ّعاض ضيبل .
هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ زٍم  ،لـَ پطٍاًِ هؿئَل كٌي.
تجهطُ  :زض نَضت لـَ پطٍاًِ هؿئَل كٌي ٍ يب لـَ پطٍاًِ تأؾيؽ زض هَضز هؤؾؿبت پعقٌي ( هكوَليي هَاز 7 ٍ 5 ٍ 4 ٍ 3
ٍ  ) 8خْت تؼييي تٌليق هبًًَي ثطاي اًتربة هؿئَل كٌي خسيس ٍ ّيأت هؤؾؽ خسيس هطاتت ثِ ًويؿيَى هبًًَي
تكريم اهَض پعقٌي اضخبع هي گطزز ٍ ضوٌبً تب تؼييي تٌليق ًْبيي اظ عطين ًويؿيَى كَم اظ عطف ٍظاضت ثْساقت ،
زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي هؿئَل كٌي هَهت ثطاي ازاضُ هؤؾؿِ هٌهَة ٍ ثِ ًبض گوبقتِ ذَاّس قس.
هبزُ  : 9چٌبًچِ اػوبل ذالف هٌسضج زض هَاز  7 ٍ 4 ٍ 3 ٍ 1ؾجت ٍضٍز ذؿبضت خبًي ٍ هبلي ثِ اكطاز قَز  ،هدبظاتْبي
هٌسضج  ،هبًغ ضؾيسگي ٍ پيگطز هبًًَي هؤؾؿِ ٍ يب اكطاز هترلق ٍ اػوبل هدبظاتْبي هطثَط تَؾظ هطاخغ شيهالح هضبيي
ًرَاّس گطزيس.
هبزُ  : 10چٌبًچِ ترللبت هتؼسزي زض ٍاحسّبي هَضَع ايي هبًَى نَضت پصيطز  ،زض ّط هَضز هدبظاتْبي هطثَط اػوبل
ذَاّس قس.

هبزُ  : 11زض هَضز خطائن هَضَع ايي هبًَى ًويؿيًَي هطًت اظ ؾطپطؾت ًظبم پعقٌي هطًع ٍ يب اؾتبى ثط حؿت هَضز ٍ
هسيط ػبهل ؾبظهبى هٌغوِ اي ثْساقت ٍ زضهبى اؾتبى ٍ ًوبيٌسُ ٍظيط ثْساقت  ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي هَضَع ضا ثسٍاً
ضؾيسگي ًوَزُ ٍ زض نَضت تكريم ٍهَع خطم زض هَضز هؤؾؿبت زٍلتي ثِ ًويؿيَى تؼعيطات حٌَهتي ثرف زٍلتي ٍ زض
هَاضز ؿيط زٍلتي ثِ زازؾطاي اًوالة اؾالهي خْت تؼييي هدبظات هؼطكي هي ًوبيس.
هبزُ ً : 12ليِ زضآهسّبي حبنل اظ هدبظاتْبي ايي هبًَى ثِ ذعاًِ ٍاضيع هي قَز ٍ ٍظاضت اهَض اهتهبزي ٍ زاضايي هَظق
اؾت اػتجبضات هَضز ًيبظ خْت اخطاي ايي هبًَى ضا هغبثن تكريم ٍظاضت ثْساقت  ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي هطاض زّس.
فصل دوم  -تعشيزات توسيع و فزوش دارو و شيزخشل و ملشومات پششني  ،دنذانپششني و آسمايشگاهي:
بخش  - 1 -دارو:

هبزُ  : 13زاضٍ ثبيس زاضاي پطٍاًِ ؾبذت يب هدَظ ٍضٍز اظ عطف ٍظاضت ثْساقت  ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي ثبقس ٍ ػطضِ ٍ
كطٍـ زاضٍي كبهس پطٍاًِ ؾبذت يب هدَظ ٍضٍز اظ عطف زاضٍذبًِ خطم هحؿَة قسُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هي
گطزز :
هطتجِ اٍل  -اذغبض ًتجي ٍ خوغ آٍضي زاضٍّبي ؿيط هدبظ .
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يٌهس ّعاض ضيبل ٍ اًؼٌبؼ هطاتت زض پطًٍسُ .
هطتجِ ؾَم  -هغغ ؾْويِ زاضٍيي تب هست ؾِ هبُ .
هطتجِ چْبضم  -تؼغيل زاضٍذبًِ تب هست يي ؾبل.
هبزُ  : 14زاضٍذبًِ ثبيس زاضاي پطٍاًِ تأؾيؽ اظ عطف ٍظاضت ثْساقت  ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي ثبقس ٍ ترلق اظ آى خطم
هحؿَة قسُ ٍ هحل هصًَض ثالكبنلِ تؼغيل هيگطزز.
هبزُ  :15ػطضِ ٍ كطٍـ زاضٍ ثبيس ثب حضَض هؿٍَل كٌي اًدبم گيطز ٍ ترلق اظ آى خطم هحؿَة قسُ ٍ هحل هصًَض
ثالكبنلِ تؼغيل هي گطزز.
هبزُ  - 16هؿٍَل كٌي ثبيس زض ؾبػبت هوطض زض زاضٍذبًِ حضَض زاقتِ ثبقس ٍ ترلق اظ آى خطم هحؿَة قسُ ٍ هترلق ثِ
هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هيگطزز :
هطتجِ ي اٍل  -اذغبض ًتجي ثب زضج زض پطًٍسُ .

هطتجِ ي زٍم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يٌهس ّعاض ضيبل .
هطتجِ ي ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ زٍيؿت ّعاض ضيبل .
هطتجِ ي چْبضم  -لـَ هَهت پطٍاًِ ي هؿٍَليت كٌي تب هست ؾِ هبُ.
هبزُ  :17زاضٍذبًِ ثبيس زاضٍ ضا اظ قجٌِ ّبي تَظيغ تؼييي قسُ اظ ؾَي ٍظاضت ثْساقت  ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي (
قطًتْبي تَظيغ ًٌٌسُ ي زاضٍ ) تْيِ ٍ تساضى ًوبيس  .ػسم ضػبيت ضَاثظ ايي هبزُ خطم هحؿَة قسُ ٍ هترلق ثِ
هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هيگطزز :
هطتجِ ي اٍل  -اذغبض ًتجي ثب زضج زض پطًٍسُ .
هطتجِ ي زٍم  -خطيوِ ي ًوسي تب هجلؾ پبًهس ّعاض ضيبل .
هطتجِ ي ؾَم – خطيوِ ي ًوسي تب هجلؾ پبًهس ّعاض ضيبل ٍ هغغ ؾْويِ ي زاضٍيي تب هست ؾِ هبُ .
هطتجِ ي چْبضم  -تؼغيل هَهت زاضٍذبًِ تب هست يٌؿبل.
تجهطُ  -هجبزلِ ي زاضٍ زض حس هتؼبضف ههطف يي ضٍظ ثيي زاضٍذبًِ ّبي يي قْط هكوَل ضَاثظ كَم ًرَاّس ثَز.
هبزُ  - 18زاضٍ ثبيس زض هوبثل ًؿرِ ي پعقي اضائِ قَز ٍ اضائِ ي آى ثسٍى ًؿرِ ي پعقي خطم هحؿَة قسُ ٍ هترلق
ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هيكَز :
هطتجِ ي اٍل  -تصًط ًتجي .
هطتجِ ي زٍم  -اذغبض ًتجي ثب زضج زض پطًٍسُ .
هطتجِ ي ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ پٌدبُ ّعاض ضيبل .
هطتجِ ي چْبضم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يٌهس ّعاض ضيبل .
هطتجِ ي پٌدن  -هغغ ؾْويِ ي زاضٍيي تب هست يٌوبُ.
هبزُ  - 19زاضٍ ثبيس عجن هيوت ضؾوي ثطاي ههطف ًٌٌسُ  ،ثِ هتوبضي اضائِ قَز ٍ هيوت ّط هلن اظ زاضٍّبي اضائِ قسُ زض
ًؿرِ زضج قَز ٍ ًؿرِ ًيع ثِ هْط زاضٍذبًِ هوَْض گطزز ٍ زض هَضز ًؿد ثيوِ ي ذسهبت زضهبًي ًپي ًؿرِ ( ًؿرِ زٍم )
پؽ اظ زضج هيوت هْط گطزز  .ترلق اظ ايي هبزُ خطم هحؿَة قسُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هي گطزز :

الق  -گطاًلطٍقي :
هطتجِ ي اٍل – خطيوِ ي ًوسي تب هجلؾ پٌدبُ ّعاض ضيبل .
هطتجِ ي زٍم – خطيوِ ي ًوسي تب هجلؾ پبًهس ّعاض ضيبل ٍ ًهت پبضچِ ثِ ػٌَاى گطاًلطٍـ .
هطتجِ ي ؾَم – خطيوِ ي ًوسي تب هجلؾ يي هيليَى ضيبل ٍ هغغ ؾْويِ ي زاضٍيي ثِ هست يٌوبُ .
هطتجِ ي چْبضم  -تؼغيل زاضٍذبًِ تب هست يٌؿبل .
ة  -ػسم زضج هيوت زض ًؿد ثيوبضاى ٍ هوَْض ًٌوَزى آًْب :
هطتجِ ي اٍل  -تصًط ًتجي .
هطتجِ ي زٍم  -اذغبض ًتجي .
هطتجِ ي ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ پٌدبُ ّعاض ضيبل .
هطتجِ ي چْبضم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يٌهس ّعاض ضيبل.
تجهطُ  -ليؿت اهالهي ًِ اضائِ ي آًْب ثسٍى ًؿرِ ي پعقي هدبظ هيجبقس اظ ؾَي ٍظاضت ثْساقت  ،زضهبى ٍ آهَظـ
پعقٌي اػالم هيگطزز.
هبزُ ً - 20گْساضي ٍ يب ػطضِ ٍ يب كطٍـ زاضٍّبي كبؾس ٍ يب تبضيد گصقتِ ًِ ثبيؿتي هؼسٍم قًَس  ،خطم ثَزُ ٍ هترلق
ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هي قَز :
الق  -ػطضِ ٍ ًگْساضي :
هطتجِ ي اٍل  -تصًط ًتجي ٍ خوغ آٍضي زاضٍّبي كبؾس ٍ يب تبضيد گصقتِ .
هطتجِ ي زٍم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يٌهس ّعاض ضيبل ٍ خوغ آٍضي زاضٍّبي كبؾس ٍ يب تبضيد گصقتِ .
هطتجِ ي ؾَم  -هغغ ؾْويِ ي زاضٍيي تب هست ؾِ هبُ .
هطتجِ ي چْبضم  -تؼغيل هَهت تب قف هبُ .
ة  -كطٍـ :

چٌبًچِ زض ؾبيط هَاًيي هدبظاتْبي قسيستطي پيف ثيٌي ًكسُ ثبقس  ،ػالٍُ ثط خجطاى ذؿبضت ٍاضزُ ثِ ثيوبض :
هطتجِ ي اٍل  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يٌهس ّعاض ضيبل ٍ خوغ آٍضي زاضٍّبي كبؾس ٍ يب تبضيد گصقتِ .
هطتجِ ي زٍم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ پبًهس ّعاض ضيبل ٍ هغغ ؾْويِ ي زاضٍيي تب هست يٌوبُ .
هطتجِ ي ؾَم  -تؼغيل زاضٍذبًِ تب هست يٌؿبل.
هبزُ  - 21زض زاضٍذبًِ ًجبيس ؿيط اظ زاضٍ  ،لَاظم ثْساقتي ٍ آضايكي  ،قيطذكي  ،ؿصاي ًَزى ٍ لَاظم ههطكي پعقٌي
هدبظ ً ،بالي زيگطي ثلطٍـ ثطؾس  .ترلق اظ ضَاثظ ايي هبزُ خطم ثَزُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هي قَز :
هطتجِ ي اٍل  -تصًط ًتجي .
هطتجِ ي زٍم  -اذغبض ًتجي ٍ زضج زض پطًٍسُ .
هطتجِ ي ؾَم  -خوغ آٍضي ًبالّبي ؿيط هدبظ .
هطتجِ ي چْبضم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يٌهس ّعاض ضيبل ٍ ضجظ ًبالّبي ؿيط هدبظ ثِ ًلغ زٍلت.
هبزُ  - 22چٌبًچِ زاضٍذبًِ لَاظم ثْساقتي ٍ آضايكي  ،قيطذكي  ،ؿصاي ًَزى ٍ لَاظم ههطكي پعقٌي هدبظ ضا ثيف اظ
هيوت ّبي تؼييي قسُ ػطضِ ًوبيس گطاًلطٍقي هحؿَة قسُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هي قَز :
الق  -گطاًلطٍقي تب هجلؾ زٍ ّعاض ضيبل .
هطتجِ ي اٍل  -خطيوِ ًوسي هؼبزل هجلؾ زُ ّعاض ضيبل .
هطتجِ ي زٍم  -خطيوِ ًوسي هؼبزل هجلؾ زُ ّعاض ضيبل ٍ ًهت پبضچِ زض هحل ٍاحس ثِ ػٌَاى گطاًلطٍـ .
هطتجِ ي ؾَم  -خطيوِ ًوسي هؼبزل هجلؾ زُ ّعاض ضيبل ً ،هت پبضچِ زض هحل ٍاحس ٍ هؼطكي اظ ضؾبًِ ّبي گطٍّي ثِ
ػٌَاى گطاًلطٍـ .
ة  -گطاًلطٍقي اظ هجلؾ ثيف اظ زٍ ّعاض ضيبل تب هجلؾ پبًهس ّعاض ضيبل :
هطتجِ ي اٍل  -خطيوِ ًوسي اظ هجلؾ زُ ّعاض ضيبل تب پٌح ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي .
هطتجِ ي زٍم  -خطيوِ ًوسي اظ هجلؾ زُ ّعاض ضيبل تب پٌح ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي ٍ ًهت پبضچِ زض هحل ٍاحس ثِ ػٌَاى
گطاًلطٍـ .

هطتجِ ي ؾَم  -خطيوِ ًوسي اظ هجلؾ زُ ّعاض ضيبل تب پٌح ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي ً ،هت پبضچِ زض هحل ٍاحس ٍ هؼطكي اظ
ضؾبًِ ّبي گطٍّي ثِ ػٌَاى گطاًلطٍـ .
ج  -گطاًلطٍقي اظ هجلؾ ثيف اظ پبًهس ّعاض ضيبل تب هجلؾ پٌح هيليَى ضيبل :
هطتجِ ي اٍل  -خطيوِ ًوسي اظ پٌح تب ّكت ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي .
هطتجِ ي زٍم  -خطيوِ ًوسي اظ پٌح تب ّكت ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي ٍ ًهت پبضچِ زض هحل ٍاحس ثِ ػٌَاى گطاًلطٍـ .
هطتجِ ي ؾَم  -خطيوِ ًوسي اظ پٌح تب ّكت ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي ً ،هت پبضچِ زض هحل ٍاحس ٍ هؼطكي اظ ضؾبًِ ّبي
گطٍّي ثِ ػٌَاى گطاًلطٍـ .
ز  -گطاًلطٍقي ثيف اظ پٌح هيليَى ضيبل :
هطتجِ ي اٍل  -خطيوِ ًوسي اظ ّكت تب زُ ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي .
هطتجِ ي زٍم  -خطيوِ ًوسي اظ ّكت تب زُ ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي ٍ ًهت پبضچِ زض هحل ٍاحس ثِ ػٌَاى گطاًلطٍـ .
هطتجِ ي ؾَم  -خطيوِ ًوسي اظ ّكت تب زُ ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي ً ،هت پبضچِ زض هحل ٍاحس ٍ هؼطكي اظ ضؾبًِ ّبي
گطٍّي ثِ ػٌَاى گطاًلطٍـ.
هبزُ  - 23زاضٍذبًِ هَظق اؾت ًليِ ي ًبالّبي ذطيساضي قسُ ضا هؿتوطاً تب اتوبم هَخَزي ػطضِ ًوبيس ٍ زض نَضت
ذَززاضي اظ ػطضِ ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هيكَز :
هطتجِ ي اٍل  -اذغبض ًتجي ثب زضج زض پطًٍسُ ٍ العام ثِ ػطضِ ي ًبالّب ثب هيوت تؼييي قسُ .
هطتجِ ي زٍم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ پبًهس ّعاض ضيبل .
هطتجِ ي ؾَم  -هغغ ؾْويِ تب هست ؾِ هبُ .
هطتجِ ي چْبضم  -تؼغيل هَهت تب يٌؿبل.
هبزُ  - 24زاضٍذبًِ هَظق اؾت عجن ؾبػبت تؼييي قسُ ذسهبت هطثَعِ ضا اضائِ ًوبيس هگط ثب زليل هَخِ ٍ يب ثب اعالع
ًتجي ٍ ًظط ؾبظهبى هٌغوِ اي ثْساقت ٍ زضهبى هحل ٍ زض ؿيط ايي نَضت هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هيكَز :
هطتجِ ي اٍل  -تصًط .

هطتجِ ي زٍم  -اذغبض ًتجي ثب زضج زض پطًٍسُ .
هطتجِ ي ؾَم – خطيوِ ي ًوسي تب ثيؿت ّعاض ضيبل .
هطتجِ ي چْبضم – خطيوِ ي ًوسي تب پٌدبُ ّعاض ضيبل.
هبزُ  - 25زض هٌبعوي ًِ زاضٍذبًِ هٌحهط ثِ كطز ثبقس ٍ زاضٍذبًِ ثط عجن هَاز ايي هبًَى تب يٌؿبل ثِ تؼغيل هَهت تؼعيط
قَز  ،پطٍاًِ تأؾيؽ اظ هترلق ؾلت ٍ ثِ كطز ٍاخس قطايظ زيگطي ٍاگصاض هيگطزز ٍ هترلق تب پٌح ؾبل حن گطكتي هدسز
پطٍاًِ تأؾيؽ زاضٍذبًِ ضا ًرَاّس زاقت ٍ ثِ ّط حبل زاضٍذبًِ ًجبيس تؼغيل گطزز.
بخش - 2شيزخشل و غذاي مودك:

هبزُ  - 26قيطذكي قيطذَاضاى ثبيس زاضاي هدَظ ٍضٍز اظ ٍظاضت ثْساقت  ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي ثَزُ ٍ اظ عطين قجٌِ
ّبي تَظيغ ًٌٌسُ هَضز تأييس ايي ٍظاضت زض اذتيبض زاضٍذبًِ ّب هطاض گيطز ٍ زاضٍذبًِ ًيع ثبيؿتي آى ضا زض اظاء زضيبكت ًَپي
هؼتجط ٍ ثب هيوت ضؾوي ثِ هتوبضي اضائِ ًوبيس ( قيطذكي ّبي ضغيوي نطكبً ثبيؿتي ثب ًؿرِ پعقي ٍ ثب هيوت ضؾوي ثِ
ههطف ًٌٌسُ ػطضِ قَز  ) .ترلق اظ ايي اهَض خطم ثَزُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هيكَز :
الق  -زض نَضت ػسم ػطضِ ي قيطذكي  ،هدبظاتْبي هصًَض زض هبزُ  23ايي هبًَى .
ة  -زض نَضت گطاًلطٍقي  ،هدبظاتْبي هصًَض زض ثٌس الق هبزُ  19ايي هبًَى .
ج  -زض نَضت ػطضِ ي قيطذكٌْبي ضغيوي ثسٍى ًؿرِ ي پعقي هدبظاتْبي هصًَض زض هبزُ  18ايي هبًَى .
ز  -زض نَضت تْيِ ٍ ػطضِ ٍ كطٍـ قيطذكي قيطذَاضاى ثسٍى هدَظ  ،هدبظاتْبي هصًَض زض هبزُ  13ايي هبًَى.
تجهطُ ي  - 2زاضٍذبًِ ّبي قجبًِ ضٍظي زض نَضت ػسم ضػبيت هلبز ايي هبزُ ػالٍُ ثط تؼعيطات شًط قسُ زض هطتجِ ي
پٌدن تب يٌؿبل تؼغيل ذَاٌّس قس.
بخش - 3لواسم و ملشومات پششني و دنذانپششني و آسمايشگاهي:

هبزُ  - 27لَاظم ٍ هلعٍهبت پعقٌي ٍ زًساًپعقٌي ٍ آظهبيكگبّي ًِ ثطاي تَليس ٍ يب ٍاضز ًطزى آًْب اظ اضظ زٍلتي اؾتلبزُ
قسُ ثبقس ثبيس ثطاؾبؼ ضَاثغي ًِ ٍظاضت ثْساقت  ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي تؼييي هي ًوبيس  ،زض هوبثل اضائِ ي كبًتَض ٍ
ثب هيوت ضؾوي زض اذتيبض هتوبضي هطاض گيطز ٍ ترلق اظ ايي اهَض خطم ثَزُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هيكَز :
هطتجِ ي اٍل  -اذغبض ًتجي ٍ يب خطيوِ ًوسي تب يٌهس ّعاض ضيبل ٍ يب ّط زٍ هدبظات .

هطتجِ ي زٍم  -خطيوِ ًوسي تب يي هيليَى ضيبل .
هطتجِ ي ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب پٌح هيليَى ضيبل .
زض نَضت گطاًلطٍقي هترلق ثِ تطتيت هصًَض زض هبزُ  22ايي هبًَى هدبظات هيكَز.
تجهطُ  -قطًتْبي تَظيغ ًٌٌسُ ي اهالم هصًَض زض نَضتي ًِ زض ترلق اظ ضَاثظ كَم ثب تَليسًٌٌسُ ٍ يب ٍاضزًٌٌسُ
هكبضًت ٍ يب هؼبًٍت زاقتِ ثبقٌس هترلق هحؿَة ٍ ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم ذَاٌّس قس :
هطتجِ ي اٍل  -اذغبض ًتجي ٍ ضجظ ًبال ثِ ًلغ زٍلت ٍ پطزاذت ثْبي آى ثِ هيوت ضؾوي ثِ قطًت هصًَض .
هطتجِ ي زٍم  -ضجظ ًبال ثِ ًلغ زٍلت .
هطتجِ ي ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب يي هيليَى ضيبل ٍ ضجظ ًبال ثِ ًلغ زٍلت.
بخش - 4شزمتهاي توسيع مننذه ي دارو  ،شيزخشل و ملشومات پششني  ،دنذانپششني و آسمايشگاهي:

هبزُ  - 28ايي گًَِ قطًتْب هَظق ّؿتٌس ًبالّبي هَضَع ايي هبًَى ضا زض نَضتي ًِ ثب اضظ زٍلتي تَليس ٍ يب ٍاضز قسُ
ثبقٌس  ،هٌحهطاً اظ قطًتْبي تَليسي ٍ يب ٍاضزاتي هدبظ زضيبكت ًوبيٌس  ،ترلق اظ ايي اهط خطم ثَزُ ٍ هترلق ثِ هدبظات
ّبي ظيط هحٌَم هيكَز :
هطتجِ ي اٍل  -اذغبض ًتجي ٍ ضجظ ًبال ثِ ًلغ زٍلت ٍ پطزاذت ثْبي آى ثِ هيوت ضؾوي .
هطتجِ ي زٍم  -ضجظ ًبال ثِ ًلغ زٍلت .
هطتجِ ي ؾَم – خطيوِ ي ًوسي تب يي هيليَى ضيبل ٍ ضجظ ًبال ثٌلغ زٍلت.
هبزُ  - 15ػطضِ ٍ كطٍـ زاضٍ ثبيس ثب حضَض هؿٍَل كٌي اًدبم گيطز ٍ ترلق اظ آى خطم هحؿَة قسُ ٍ هحل هصًَض
ثالكبنلِ تؼغيل هي گطزز.
هبزُ  - 29قطًتْبي تَظيؼي هَظق ّؿتٌس اهالم تَظيؼي ذَز ضا ثط عجن ضَاثظ اػالم قسُ زض اذتيبض ٍاحسّبي هدبظ ٍ يب
هتوبضيبى هطاض زٌّس  .ترلق اظ ضَاثظ ايي هبزُ خطم ثَزُ ٍ هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هيكَز :
هطتجِ ي اٍل  -اذغبض ًتجي .
هطتجِ ي زٍم – خطيوِ ي ًوسي تب هجلؾ يي هيليَى ضيبل .

هطتجِ ي ؾَم – خطيوِ ي ًوسي تب هجلؾ پٌح هيليَى ضيبل.
هبزُ  - 30قطًتْبي تَظيؼي هَظلٌس ثب اضائِ ي كبًتَض ٍ ثِ هيوت ضؾوي ًبال ضا تحَيل ًوبيٌس  .ترلق اظ ايي هبزُ خطم
ثَزُ ٍ زض نَضت گطاًلطٍقي  ،هترلق ثِ تطتيت هصًَض زض هبزُ  22يي هبًَى هدبظات هيكَز ٍ زض ؿيط ايٌهَضت :
هطتجِ ي اٍل  -اذغبض ًتجي .
هطتجِ ي زٍم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يٌهس ّعاض ضيبل .
هطتجِ ي ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ ؾيهس ّعاض ضيبل.
فصل سوم  -تعشيزات توليذ  ،توسيع  ،فزوش مواد خوردني  ،آشاميذني  ،آرايشي و بهذاشتي:

هبزُ  : 31تَليس هَاز ذَضزًي  ،آقبهيسًي  ،آضايكي ٍ ثْساقتي ًِ ثب ػالهت ٍ ثؿتِ ثٌسي هكرم ثِ نَضت ثبظضگبًي
ػطضِ هي گطزز عجن كْطؾت هبزُ  1آييي ًبهِ اخطايي هبزُ  9 ٍ 8هبًَى هَاز ذَضزًي  ،آقبهيسًي  ،آضايكي ٍ ثْساقتي
هٌَط ثِ اذص پطٍاًِ ؾبذت اظ ٍظاضت ثْساقت  ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي هي ثبقس ٍ ترلق اظ آى خطم ثَزُ ٍ هترلق ثِ
هدبظات ّبي ظيط هحٌَم هي قَز :
هطتجِ اٍل  -تؼغيل ٍاحس تَليسي ؿيط هدبظ ثالكبنلِ ٍ ضجظ ًبالي تَليسي ثِ ًلغ زٍلت .
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظات ّبي هطتجِ اٍل  ،خطيوِ ًوسي تب هجلؾ زُ هيليَى ضيبل ثب تَخِ ثِ حدن تَليس ؿيط هدبظ .
هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظات ّبي هطتجِ زٍم  ،ضجظ لَاظم تَليسي ثِ ًلغ زٍلت .
چٌبًچِ ٍاحس تَليسي هدبظ ثسٍى ًؿت پطٍاًِ ؾبذت اهسام ثِ تَليس ًباليي ًوبيس :
هطتجِ اٍل  -تؼغيل ذظ تَليس ٍ ضجظ ًبالي تَليسي ثِ ًلغ زٍلت .
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظات ّبي هطتجِ اٍل  ،خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يي هيليَى ضيبل ثب تَخِ ثِ حدن تَليس .
هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ زٍم تؼغيل ٍاحس تَليسي تب هست قف هبُ.
هبزُ  : 32تَليس هَاز ؿصايي  ،آضايكي ٍ ثْساقتي ثبيس ثب حضَض هؿئَل كٌي اًدبم گيطز  ،زض نَضت ترلق :
هطتجِ اٍل  -تؼغيل تَليس ثب حضَض هؿئَل كٌي ٍ اذغبض ًتجي ثب زضج زض پطًٍسُ .
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظات ّبي هطتجِ اٍل  ،ضجظ ًبالي تَليسي ثِ ًلغ زٍلت .

هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظات ّبي هطتجِ زٍم  ،خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يي هيليَى ضيبل .
هطتجِ چْبضم  -تؼغيل ٍاحس تَليسي تب يي ؾبل.
هبزُ  : 33حضَض هؿئَل كٌي زض ًليِ هطاحل تَليس العاهي ثَزُ ٍ هؿئَل كٌي ثبيس ًظبضت زائن زض اهط تَليس زاقتِ ثبقس .
ترلق اظ ايي اهط خطم ثَزُ ٍ هترلق ثِ هدبظات ّبي ظيط هحٌَم هي قَز :
هطتجِ اٍل  -اذغبض ًتجي ٍ زضج زض پطًٍسُ هؿئَل كٌي .
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظات ّبي هطتجِ اٍل  ،خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يٌهس ّعاض ضيبل .
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ پبًهس ّعاض ضيبل .
هطتجِ چْبضم  -تؼلين پطٍاًِ هؿئَل كٌي تب قف هبُ.
هبزُ ً : 34ليِ تَليسًٌٌسگبى هَظلٌس ثطچؿت اعالػبتي ثط ضٍي ًليِ هحهَالت ٍ كطآٍضزُ ّبي تَليسي ذَز الهبم ًوبيٌس
ٍ قوبضُ پطٍاًِ ؾبذت ٍ هْلت اػتجبض ههطف ( تبضيد ههطف ) ضا ًيع ضٍي هحهَالت  ،حؿت هَضز  ،زضج ًوبيٌس  .ترلق اظ
ايي اهط خطم ثَزُ ٍ هترلق ثِ هدبظات ّبي ظيط هحٌَم هي قَز :
هطتجِ اٍل  -اذغبض ٍ خطيوِ ًوسي تب هجلؾ زٍيؿت ّعاض ضيبل .
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ پبًهس ّعاض ضيبل .
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يي هيليَى ضيبل.
هبزُ  : 35تَليسًٌٌسگبى هَاز ذَضزًي  ،آقبهيسًي  ،آضايكي ٍ ثْساقتي هلعم ثِ ضػبيت كطهَل تأييس قسُ زض پطٍاًِ ؾبذت
هي ثبقٌس .
ترلق اظ هلبز ايي هبزُ زض نَضتي ًِ ػسم ضػبيت كطهَل ؾبذت ثط اؾبؼ ًبّف ههطف هَاز هتكٌلِ آى ثبقس  ،اظ
ههبزين ًن كطٍقي ٍ يب گطاًلطٍقي هحؿَة گطزيسُ ٍ هترلق ثِ هدبظات ّبي ظيط هحٌَم هي قَز:
الق  -گطاًلطٍقي تب هجلؾ زٍ ّعاض ضيبل :
هطتجِ اٍل  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ زُ ّعاض ضيبل .
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ زُ ّعاض ضيبل ٍ ًهت پبضچِ زض هحل ٍاحس ثِ ػٌَاى گطاًلطٍـ .

هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ زُ ّعاض ضيبل ً ،هت پبضچِ زض هحل ٍاحس ٍ هؼطكي اظ ضؾبًِ ّبي گطٍّي ثِ ػٌَاى
گطاًلطٍـ.
ة  -گطاًلطٍقي اظ هجلؾ ثيف اظ زٍ ّعاض ضيبل تب هجلؾ پبًهس ّعاض ضيبل :
هطتجِ اٍل  -خطيوِ ًوسي اظ هجلؾ زُ ّعاض ضيبل تب پٌح ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي .
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي اظ هجلؾ زُ ّعاض ضيبل تب پٌح ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي ٍ ًهت پبضچِ زض هحل ٍاحس ثِ ػٌَاى
گطاًلطٍـ .
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي اظ هجلؾ زُ ّعاض ضيبل تب پٌح ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي ً ،هت پبضچِ زض هحل ٍاحس ٍ هؼطكي اظ
ضؾبًِ ّبي گطٍّي ثِ ػٌَاى گطاًلطٍـ.
ج  -گطاًلطٍقي اظ هجلؾ ثيف اظ پبًهس ّعاض ضيبل تب هجلؾ پٌح هيليَى ضيبل :
هطتجِ اٍل  -خطيوِ ًوسي اظ پٌح تب ّكت ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي .
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي اظ پٌح تب ّكت ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي ٍ ًهت پبضچِ زض هحل ٍاحس ثِ ػٌَاى گطاًلطٍـ .
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي اظ پٌح تب ّكت ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي ً ،هت پبضچِ زض هحل ٍاحس ٍ هؼطكي اظ ضؾبًِ ّبي
گطٍّي ثِ ػٌَاى گطاًلطٍـ.
ز  -گطاًلطٍقي ثيف اظ پٌح هيليَى ضيبل :
هطتجِ اٍل  -خطيوِ ًوسي اظ ّكت تب زُ ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي .
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي اظ ّكت تب زُ ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي ٍ ًهت پبضچِ زض هحل ٍاحس ثِ ػٌَاى گطاًلطٍـ .
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي اظ ّكت تب زُ ثطاثط هيعاى گطاًلطٍقي ً ،هت پبضچِ زض هحل ٍاحس ٍ هؼطكي اظ ضؾبًِ ّبي
گطٍّي ثِ ػٌَاى گطاًلطٍـ .
زض نَضتي ًِ هَاز اٍليِ ثِ ًبض ضكتِ زض كطهَل ؾبذت  ،اظ هَاز ؿيط هدبظ ٍ يب ؾوي ثبقس  ،هترلق ثِ هدبظاتْبي ظيط
هحٌَم هي قَز :
هطتجِ اٍل  -ضجظ ًبالي تَليسي ٍ زض نَضت ؾوي ٍ يب ظيبى آٍض ثَزى  ،هؼسٍم ًوَزى ًبال .
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ اٍل  ،خطيوِ ًوسي تب پٌح هيليَى ضيبل .

هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ زٍم  ،تؼغيل ٍاحس تَليسي تب يي ؾبل.
هبزُ  : 36قطًت ّبي پرف  ،كطٍقگبُ ّب  ،ؾَپطهبضًتْب  ،تؼبًٍيْب ٍ ؾبيط اهبًي ًِ حن كطٍـ يب تَظيغ ًبالي ذَضزًي ،
آقبهيسًي  ،آضايكي ٍ ثْساقتي ضا زاضًس هدبظ ثِ ػطضِ ٍ كطٍـ آى زؾتِ اظ ًبالّبي هكتول هبًَى هَاز ذَضزًي  ،آقبهيسًي
 ،آضايكي ٍ ثْساقتي هي ثبقٌس ًِ زاضاي پطٍاًِ ؾبذت هؼتجط ٍ يب هدَظ ٍضٍز اظ ٍظاضت ثْساقت  ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي
ثبقٌس  .ترلق اظ ايي اهط خطم ثَزُ ٍ هترلق ثِ هدبظات ّبي ظيط هحٌَم هي قَز:
الق  -قطًتْبي قرم ٍ تؼبًٍيْبي ثعضٍ :
هطتجِ اٍل  -اذغبض ٍ ضجظ ًبال ثِ ًلغ زٍلت .
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ اٍل  ،خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يي هيليَى ضيبل ثب تَخِ ثِ حدن ًبال .
هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ زٍم  ،هحٌَهيت هسيط ػبهل قطًت ثِ ظًساى اظ يي تب قف هبُ.
ة  -كطٍقگبُ ّب ٍ ؾَپط هبضًتْب ٍ ؾبيط اهبًي :
هطتجِ اٍل  -اذغبض ٍ ضجظ ًبال ثِ ًلغ زٍلت .
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظات ّبي هطتجِ اٍل  ،خطيوِ ًوسي تب يٌهس ّعاض ضيبل .
هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظات ّبي هطتجِ اٍل  ،خطيوِ ًوسي تب پبًهس ّعاض ضيبل .
زض نَضت تٌطاض  -تؼغيل ٍاحس اظ يي تب قف هبُ.
هبزُ  : 37كطٍقگبُ ّب  ،ؾَپط هبضًتْب  ،تؼبًٍيْب ٍ ؾبيط اهبًي ثبيس اظ ػطضِ ٍ تحَيل ًبالي ؿيط ثْساقتي ذَززاضي ًوبيٌس
 .ػطضِ ٍ تحَيل ًبال ثب ػلن ثِ ؿيط ثْساقتي ثَزى آى ترلق هحؿَة قسُ ٍ هترلق ثِ هدبظات ّبي ظيط هحٌَم هي
قَز :
هطتجِ اٍل  -اذغبض ًتجي ٍ ضجظ ًبال ثِ ًلغ زٍلت .
هطتجِ زٍم  -ػالٍُ ثط هدبظاتْبي هطتجِ اٍل  ،خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يي هيليَى ضيبل ثِ تٌبؾت حدن ًبال .
هطتجِ ؾَم  -ػالٍُ ثط هدبظات ّبي هطتجِ زٍم  ،تؼغيل ٍاحس اظ يي تب قف هبُ.

هبزُ  : 38ؾبظهبًْب ٍ قطًتْبي ٍاضزًٌٌسُ ٍ تَليسًٌٌسُ هَاز اٍليِ ؿصايي  ،آضايكي ٍ ثْساقتي زض نَضتي هي تَاًٌس ًبالي
ذَز ضا ثِ تَليسًٌٌسگبى هَضَع هبزُ  31ايي هبًَى ػطضِ ًوبيٌس ًِ ٍاحسّبي هصًَض زاضاي هدَظ ٍ يب پطٍاًِ ؾبذت هؼتجط
اظ ٍظاضت ثْساقت  ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي ثبقٌس ٍ هترلليي اظ هلبز ايي هبزُ ثِ هدبظات ّبي ظيط هحٌَم هي قًَس:
الق ٍ -اضزًٌٌسگبى :
هطتجِ اٍل  -اذغبض ٍ خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يي هيليَى ضيبل .
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي اظ يي هيليَى تب زُ هيليَى ضيبل .
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ زُ هيليَى ضيبل ٍ لـَ ًبضت ثبظضگبًي ثِ هست يي ؾبل.
ة  -تَليسًٌٌسگبى :
هطتجِ اٍل  -اذغبض ٍ خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يي هيليَى ضيبل .
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي اظ يي هيليَى تب پٌح هيليَى ضيبل .
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي تب زُ هيليَى ضيبل.
هبزُ  : 39هتهسيبى ٍ هؿئَليي ًبضذبًدبت ٍ ًبضگبُ ّب ٍ هطاًع تْيِ ٍ تَظيغ هَاز ذَضزى  ،آقبهيسًي  ،آضايكي  ،ثْساقتي ،
اهبًي ػوَهي  ،هطاًع ثْساقتي زضهبًي  ،هطاًع آهَظقي ٍ پطٍضقي  ،هحلْبي ًگْساضي ٍ پطٍضـ زام ٍ عيَض ٍ ًكتبضگبُ ّب
هلعم ثِ ضػبيت ضَاثظ ٍ هوطضات ثْساقت هحيغي زض هحل كؼبليت ذَز هي ثبقٌس  .هترلليي اظ هلبز ايي هبزُ ثِ اظاي ّط
هَضز ًوض ثْساقتي  ،ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هي قًَس :
هطتجِ اٍل  -خطيوِ ًوسي اظ هجلؾ يي ّعاض تب پٌدبُ ّعاض ضيبل .
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي اظ هجلؾ زٍ ّعاض تب يٌهس ّعاض ضيبل .
هطتجِ ؾَم  -خطيوِ ًوسي اظ هجلؾ چْبض ّعاض تب زٍيؿت ّعاض ضيبل .
هطتجِ چْبضم  -ػالٍُ ثط هدبظات هطتجِ ؾَم  ،ظًساى اظ يي تب قف هبُ.
تجهطُ  :زض نَضت ػسم ضكغ ًوبئم ثْساقتي زض پبيبى هْلت هوطض  ،يب لـَ پطٍاًِ ًؿت هتهسي ٍ يب هؿئَليي  ،هحل
تؼغيل ذَاّس قس ٍ ازاهِ ًبض هٌَط ثِ اذص پطٍاًِ خسيس ٍ ضكغ ًوم هي ثبقس.

هبزُ  : 40زض ًليِ هطاحل هطثَط ثِ هَاز ايي هبًَى زض نَضتي ًِ ترلق زض ثرف ؿيط ذهَني اًدبم گطكتِ ثبقس  ،حؿت
هَضز هوبم هدبظ زؾتَضزٌّسُ ٍ يب هجبقط ٍ يب ّط زٍ هترلق هحؿَة ٍ ثِ هدبظاتْبي ظيط هحٌَم هي گطزًس :
هطتجِ اٍل  -اذغبض ًتجي ٍ خطيوِ ًوسي تب هجلؾ يي هيليَى ضيبل .
هطتجِ زٍم  -خطيوِ ًوسي تب هجلؾ پٌح هيليَى ضيبل .
هطتجِ ؾَم  -تؼلين اظ ذسهت ثِ هست ؾِ تب قف هبُ .
هطتجِ چْبضم  -ظًساى اظ يي تب قف هبُ.
فصل چهارم  -سايز مقزرات:

هبزُ  : 41گعاضـ ترللبت هٌسضج زض ايي هبًَى ثِ ٍؾيلِ ًبظطيي ٍ ثبظضؾيي ٍيػُ اي ًِ تَؾظ ٍظاضت ثْساقت  ،زضهبى ٍ
آهَظـ پعقٌي ٍ يب هسيطاى ػبهل ؾبظهبًْبي هٌغوِ اي ثْساقت  ،زضهبى تؼييي هي قًَس  ،تْيِ هي گطزز.
هبزُ ً : 42ليِ گعاضقبت ترللبت هٌسضج زض ايي هبًَى ثبيس ثِ تأييس ًبظطيي ٍ ثبظضؾيي ٍيػُ ثطؾس.
هبزُ ٍ : 43ظاضت ثْساقت  ،زضهبى ٍ آهَظـ پعقٌي هَظق اؾت ثِ عَض هٌظن اؾبهي ًبالّبي هدبظ ٍ ؿيط هدبظ (
ذَضزًي  ،آقبهيسًي  ،آضايكي ٍ ثْساقتي ) ضا خْت اعالع ػوَم ثِ ًحَ هوتضي اػالم ًوبيس.
هبزُ  : 44اػوبل تؼعيطات حٌَهتي هَضَع ايي هبًَى هبًغ اخطاي هدبظات ّبي هبًًَي زيگط ًرَاّس ثَز.
ضئيؽ هدوغ تكريم ههلحت – ؾيسػلي ذبهٌِ اي
زض خلؿِ ي هَضخ  1367/12/23هدوغ تكريم ههلحت ثِ تهَيت ضؾيس.

ق٘بض ٟاثالؽ 173510 :

ق٘بض ٟاٛتكبض 20081 :

تبضيد اثالؽ 1392/11/19 :تبضيد ضٝظٛبٗ ٠ضؾ٘ي 1392/11/21 :
لانون مبارزه با لاچاق كاال و

ارزٗهٞة  1392/10/03ثب انالحبت  ٝآحبهبت ثؼسي

فصل اول  -تعاريف  ،مصاديك و تشكيالت

ٗبز - 1 ٟانُالحبت ظيط زض ٗؼبٛي ٗكطٝح ٗطث ٌٞثً ٠بض ٗي ضٛٝس:
آق  -هبچبم ًبال  ٝاضظ ١ :ط كؼْ يب تطى كؼٔي اؾت ًٞٗ ٠رت ٛوى تكطيلبت هبٛٞٛي ٗطث ٌٞثٝ ٠ضٝز  ٝذطٝد ًبال  ٝاضظ
ُطزز  ٝثطاؾبؼ اي ٚهب ٝ ٙٞٛيب ؾبيط هٞاٛي ، ٚهبچبم ٗحؿٞة  ٝثطاي آٗ ٙزبظات تؼيي ٚقس ٟثبقس  ،زض ٗجبزي ٝضٝزي يب ١ط
ٛوُ ٠اظ ًكٞض حتي ٗحْ ػطي ٠آ ٙزض ثبظاض زاذٔي ًكق قٞز.
ة ً -بال ١ :ط قيء ً ٠زض ػطف  ،اضظـ اهتهبزي زاضز.
ح  -اضظ  :پ ّٞضايذ ًكٞض١بي ذبضري  ،اػٖ اظ اؾٌٜبؼ ٗ ،ؿًٌٞبت  ،حٞآزبت اضظي  ٝؾبيط اؾٜبز ٌٗتٞة يب آٌتطٛٝيٌي
اؾت ً ٠زض ٗجبزالت ٗبٓي ًبضثطز زاضز.
ت  -تكطيلبت هبٛٞٛي  :اهساٗبتي اظ هجيْ تكطيلبت ُ٘طًي  ٝثبٌٛي  ،أذص ٗزٞظ١بي الظٕ  ٝاضائ ٠ثٗ ٠طارغ شي ضثٍ اؾت ً٠
اقربل ٗٞظلٜس َجن هٞاٛيٗ ٝ ٚوطضات ثٜٗ ٠ظٞض ٝاضز يب ذبضد ًطزً ٙبال يب اضظ  ،اٛزبٕ زٜ١س.
ث ً -بالي ٜٗ٘ٞع ً :باليي ً ٠نسٝض يب ٝضٝز آ ٙثٞٗ ٠رت هبٜٞ٘ٗ ٙٞٛع اؾت.
د ً -بالي ٗزبظ ٗكطً : ٌٝباليي ً ٠نسٝض يب ٝضٝز آ ٙػال ٟٝثط اٛزبٕ تكطيلبت ُ٘طًي حؿت هبٛ ٙٞٛيبظٜٗس ثً ٠ؿت
ٗزٞظ هجٔي اظ يي يب چٜس ٗطرغ شي ضثٍ هبٛٞٛي اؾت.
س ً -بالي ٗزبظ ً :باليي اؾت ً ٠نسٝض يب ٝضٝز آ ٙثب ضػبيت تكطيلبت ُ٘طًي  ٝثبٌٛي ٛ ،يبظ ثً ٠ؿت ٗزٞظ ٛساضز.
ح  -اضظـ ًبالي هبچبم ٝضٝزي  :ػجبضت اؾت اظ اضظـ ؾيق ًبال ( ٗز٘ٞع هي٘ت ذطيس ًبال ٗ ٝجسأ ١ ٝعي ٠ٜثي٘ ٝ ٠حْ٘ ٝ
ٛوْ )  ،ث ٠ايبك ٠حوٞم ٝضٝزي ظٗبً ٙكق  ٝؾبيط ١عي١ ٠ٜبيي ً ٠ث ٠آً ٙبال تب ٗحْ ًكق تؼٔين ٗي ُيطز ً ٠ثطاؾبؼ
ثبالتطيٛ ٚطخ اضظ اػالٗي تٞؾٍ ثبٛي ٗطًعي زض ظٗبً ٙكق ٗحبؾجٗ ٠ي قٞز.
خ  -اضظـ ًبالي هبچبم ذطٝري  :ػجبضت اؾت اظ هي٘ت آظاز ًبال زض ٛعزيٌتطي ٚثبظاض زاذٔي ػ٘س ٟكطٝقي ٗحْ ًكق ث٠
ايبك١ ٠عي ٠ٜحْ٘ ٛ ٝوْ ١ ٝعي١ ٠ٜبيي ٗبٜٛس ػٞاضو ٝيػ ٟنبزضاتي ًٔ ٝي ٠يبضا١ ٠ٛبيي ً ٠ث ٠آً ٙبال تؼٔن ٗي ُيطز.

تجهط - ٟك٢طؾت  ٝاضظـ ًبالي هبچبم ذطٝري ٗطث ٌٞث ٠كطآٝضز١ ٟبي ٛلتي ٗ ٝحهٞالت پتطٝقي٘ي حؿت ٗٞضز ٗتٜبؾت
ثب ثبالتطي ٚهي٘ت ذطيس ًبال زض ثبظاض١بي ١سف  ٝيب ثطاؾبؼ ثبالتطيٛ ٚطخ اضظ ضؾ٘ي ًكٞض  ٝؾبيط ػٞاْٗ ٗإحط تٞؾٍ ٝظاضت
ٛلت  ٝؾتبز اػالٕ ٗي قٞز.
ز  -ث٢بي اضظ  :ثبالتطيٛ ٚطخ اػالٗي اضظ ً ٠تٞؾٍ ثبٛي ٗطًعي ر٘ٞ٢ضي اؾالٗي ايطا ٙزض ظٗبً ٙكق اػالٕ ٗي ُطزز.
ش  -قٜبؾً ٠بال  :قٜبؾ ٠اي چٜس ضه٘ي ًٗ ٠جتٜي ثط يي ٛظبٕ ربٗغ َجو ٠ثٜسي ًبال اؾت ٗ ٝكرهبت ٗبٞ١ي ١ط هٖٔ ًبال
احهبء  ٝزض يي ؾبٗب ٠ٛحجت ٗي قٞز  ٝث ٠نٞضت ضٗعي ( ٠ٜثبضًس )  ٝيب ٛظبيط آ ٙثطضٝي ًبال ٛهت يب زضد ٗي ُطزز.
ض  -قٜبؾ ٠ضِ١يطي  :قٜبؾ ٠اي چٜس ضه٘ي ٗجتٜي ثط قٜبؾً ٠بال اؾت  ٝثٜٗ ٠ظٞض ٜٗحهط ث ٠كطز ٞ٘ٛز١ ٙط ٝاحس ًبال ث٠
ًٔيً ٠بال١بي زاضاي ثؿت ٠ثٜسي ثب اثؼبز ٗكرم اذتهبل ٗي يبثس ٗ .ب١يت ٗ ،بٌٓيت ٞٗ ٝهؼيت ًبال زض ١ط ٛوُ ٠اظ ظٛزيطٟ
تأٗيٗ ٚجتٜي ثط اي ٚقٜبؾ ٠هبثْ اؾتؼالٕ  ٝضِ١يطي اؾت  ٝزض هبٓت يي ضٗعي ٠ٜثطضٝي ًبال١بي ٗعثٞض ٛهت يب زضد ٗي
قٞز.
ظ  -اؾٜبز ذالف ٝاهغ  :اؾٜبزي اؾت ً ٠زض آ ٙذهٞنيبت ًبالي شًط قس ٟاظ حيج ٞٛع  ،رٜؽ  ،تؼساز ٝ ٝظ ٙثب ًبالي
اظ٢بض يب ًكق قس ٟتُجين ٜ٘ٛبيس  ٝيب رؼٔي ثبقس.
غ  -اؾٜبز ٗخجتُ٘ ٠طًي  :ػجبضت اؾت اظ انْ ؾٜس پطٝاٝ ٠ٛضٝز ُ٘طًي  ،پتُ٘ ٠طًي  ،هجى ؾپطزٞٗ ٟرت تطذيم ًبال ،
حٞآ ٠كطٝـ  ٝيب هجى ذطيس ًبالي ٗتط ، ٠ًٝيجُي  ٝثالنبحت  ،پطٝا ٠ٛػجٞض ( تطاٛعيت )  ،پطٝاٗ ٠ٛطرٞػي  ،پطٝاٝ ٠ٛضٝز
ٗٞهت  ،پطٝاٝ ٠ٛضٝز ٗٞهت ثطاي پطزاظـ  ،پت ٠ػجٞض  ،پطٝاً ٠ٛطا ٙثطي ( ًبثٞتبغ )  ،پطٝا ٠ٛنبزضاتي  ،پطٝا ٠ٛنسٝض ٗٞهت ٝ
ًبضت ٗؿبكطي نبزض ٟتٞؾٍ ٜٗبَن آظاز تزبضي  ٝنٜؼتي ً ٝبضت ٞ١قٜ٘س ً ٠تٞؾٍ ُ٘طى تٌ٘يْ  ٝتأييس ٗي قٞز
ٗكط ٌٝثط ايٗ ٠ٌٜكرهبت ٗصًٞض زض اي ٚاؾٜبز ثب ٗكرهبت ًبال اظ ١ط حيج تُجين ٘ٛبيس  ٝكبنٔ ٠ثي ٚتبضيد نسٝض ؾٜس ٝ
تبضيد ًكق ًبال ثب تٞر ٠ثٞٛ ٠ع ًبال ٛ ٝحٗ ٟٞهطف آٗ ٙتٜبؾت ثبقس .
اؾٜبز ُ٘طًبت ًكٞض١بي ذبضري  ٝيب اؾٜبزي ً ٠زالٓتي ثط ٝضٝز  ٝيب نسٝض هبٛٞٛي ًبال اظ ًكٞض ٛساضٛس  ،اؾٜبز ٗخجت٠
ُ٘طًي تٔوي ٘ٛي قٛٞس.
ؼ  -هبچبم ؾبظٗب ٙيبكت : ٠رطٗي اؾت ً ٠ثب ثطٛبٗ ٠ضيعي ١ ٝسايت ُط١ٝي  ٝتوؿيٖ ًبض تٞؾٍ يي ُطٛ ٟٝؿجتبً ٜٗؿزٖ
ٗتكٌْ اظ ؾٛ ٠لط يب ثيكتط ً ٠ثطاي اضتٌبة رطٕ هبچبم  ،تكٌيْ يب پؽ اظ تكٌيْ ١ ،سف آ ٙثطاي اضتٌبة رطٕ هبچبم
ٜٗحطف قس ٟاؾت نٞضت ٗي ُيطز.
ـ  -هبچبهچي حطك ٠اي  :قرهي اؾت ً ٠ثيف اظ ؾ ٠ثبض ٗطتٌت تٌطاض  ٝيب تؼسز رطٕ هبچبم قٞز.
ل  -زؾتِبً ٟبقق  :زؾتِب ٟارطائي ٗٞيٞع ٗبز ) 5 ( ٟهبٗ ٙٞٛسيطيت ذسٗبت ًكٞضي اؾت ً ٠ثٞٗ ٠رت اي ٚهبٝ ٙٞٛ
ؾبيط هٞاٛيٗ ٚوطضات ٝ ،ظيلٗ ٠جبضظ ٟثب هبچبم ًبال  ٝاضظ ً ٝكق آ ٙضا ثطػ٢س ٟزاضز.

و  -زؾتِبٗ ٟأٗٞض ٝن ّٞزضآٗس١بي زٓٝت ١ :ط يي اظ زؾتِب٢١بي ارطائي اؾت ً ٠ثٞٗ ٠رت هٞاٛي ٚيب قطح ٝظبيق
ٗهٞة ٞٗ ،ظق ثٝ ٠ن ّٞزضآٗس١بي زٓٝت ٗي ثبقس.
ٌ  -ؾتبز  :ؾتبز ٗطًعي ٗجبضظ ٟيب هبچبم ًبال  ٝاضظ ٗٞيٞع اي ٚهب ٙٞٛاؾت.
ٗبز - 2 ٟػال ٟٝثط ٗهبزيوي ً ٠زض هب ٙٞٛاٗٞض ُ٘طًي ٗهٞة  1390 /8 /22شًط قس ٟاؾت ٞٗ ،اضز ظيط ٛيع هبچبم
ٗحؿٞة ٗي قٞز:
آق  -ثطِٛطزاٛسً ٙبالي اظ٢بض قس ٟث ٠ػٜٞا ٙذطٝد ٗٞهت يب ًطا ٙثطي ثً ٠كٞض زض ٗٔ٢ت ٗوطض زض نٞضت ٜٗ٘ٞع يب
ٗكط ٌٝثٞز ٙنبزضات هُؼي آً ٙبال
ة  -ايبكً ٠طزً ٙبال ثٗ ٠ح٘ ٠ٓٞػجٞضي ( تطاٛعيتي ) ذبضري  ٝتؼٞيى يب ًب١ف ٗح٘١ ٠ٓٞبي ػجٞضي زض زاذْ ًكٞض
ح  -اظ٢بض ًبال ثُ٘ ٠طى ثب اضائ ٠اؾٜبز  ٝيب ٗزٞظ١بي رؼٔي
ت  -تؼٞيى ًبالي نبزضاتي زاضاي پطٝاٗ ، ٠ٛكط ٌٝثط ق٘ ّٞحوٞم  ٝػٞاضو ٝيػ ٟنبزضاتي ثطاي ًبالي ربيِعي ٚقسٟ
ث ٝ -ضٝز ًبالي ٗٞيٞع ثٜس ( ض ) ٗبز ) 122 ( ٟهب ٙٞٛاٗٞض ُ٘طًي ٗهٞة 1390 /8 /22
د  -اظ٢بض ًبالي ٝاضزاتي ثب ٛبٕ يب ػالٗت تزبضي ايطاٛي ثس ٙٝأذص ٗزٞظ هبٛٞٛي اظ ٗطارغ شي ضثٍ ثب ههس ٗتؤجب٠ٛ
س ٝ -اضزات ًبال ث ٠نٞضت تزبضي ثب اؾتلبز ٟاظ تؿ٢يالت زض ٛظط ُطكت ٠قس ٟزض هٞاٛيٗ ٝ ٚوطضات ٗطث ٌٞثطاي ًبال١بي
ٗٞضز ٗهطف قرهي ٗبٜٛس تؿ٢يالت ٘١طاٗ ٟؿبكط  ،تؼبٛٝي٢بي ٗطظٛكيٜي ٞٔٗ ٝاٛي زض نٞضت ػسٕ اظ٢بض ًبال ث ٠ػٜٞاٙ
تزبضي ث ٠تكريم ُ٘طى
ح  -ذطٝد ًبال١بي ٝاضزاتي تز٘يغ قسٗ ٟؿبكطي ً ٝبال١بي ٗك٘ ّٞتؿ٢يالت ٗطظٛكيٜي ٞٔٗ ٝاٛي اظ اؾتب٢ٛبي ٗطظي ،
ثس ٙٝضػيبت تكطيلبت هبٛٞٛي
خ ٝ -ضٝز  ،ذطٝد  ،ذطيس  ،كطٝـ  ٝحٞآ ٠اضظ ثس ٙٝضػبيت يٞاثٍ تؼييٜي تٞؾٍ زٓٝت  ٝثسٗ ٙٝزٞظ١بي الظٕ اظ ثبٛي
ٗطًعي
ز  -ػطيً ٠بال ث ٠اؾتٜبز حٞآ١ ٠بي كطٝـ ؾبظٗب ٙر٘غ آٝضي  ٝكطٝـ اٗٞاّ ت٘ٔيٌي  ٝيب ؾبيط زؾتِب٢١ب ٗكط ٌٝثط ػسٕ
ُٗبثوت ثب ٗكرهبت حٞآ٠
ش  -ػطيً ٠بال١بي ٝاضزاتي كبهس قٜبؾً ٠بال  ٝقٜبؾ ٠ضِ١يطي زض ؾُح ذطز ٟكطٝقي ثب ضػبيت ٗبز ) 13 ( ٟاي ٚهبٙٞٛ
ض ١ -طُ ٠ٛٞاهسإ ث ٠ذبضد ًطزً ٙبال اظ ًكٞض  ،ثطذالف تكطيلبت هبٛٞٛي ث ٠قطٌ احطاظ زض ٗطارغ شي نالح ثب اؾتٜبز ث٠
هطائ ٝ ٚاٗبضات ٗٞرٞز
ظ  -ؾبيط ٗهبزين هبچبم ثٞٗ ٠رت هٞاٛي ٚزيِط

ٗبز - 3 ٟثٜٗ ٠ظٞض ؾيبؾتِصاضي  ،ثطٛبٗ ٠ضيعي ٘١ ،بِٜ١ي ٛ ٝظبضت زض حٞظ ٟاٗٞض ارطائي  ،پيكِيطي ٗ ٝجبضظ ٟثب هبچبم
ًبال  ٝاضظ  ،ؾتبز ٗطًعي ٗجبضظ ٟثب هبچبم ًبال  ٝاضظ ٗتكٌْ اظ ٝظيطا ٙزازُؿتطي  ،اَالػبت  ،اٗٞض اهتهبزي  ٝزاضايي ،
ًكٞض  ،اٗٞض ذبضر ، ٠نٜؼت ٗ ،ؼس ٝ ٙتزبضت  ،ضا ٝ ٟق٢طؾبظي  ،ر٢بز ًكبٝضظي ٛ ،لت  ،ث٢ساقت  ،زضٗب ٝ ٙآٗٞظـ
پعقٌي يب ٗؼبٛٝب ٙشي ضثٍ آٛب ٝ ٙزٛ ٝلط اظ ٘ٛبيٜسُب ٙػًً٘ ٞيؿي١ ٙٞبي اهتهبزي  ٝهًبئي  ٝحوٞهي ٗزٔؽ قٞضاي
اؾالٗي ث ٠اٛتربة ٗزٔؽ  ٝضؤؾبي ؾبظٗب١ ٙبي تؼعيطات حٌٗٞتي  ،ر٘غ آٝضي  ٝكطٝـ اٗٞاّ ت٘ٔيٌي  ،نسا  ٝؾي٘بي
ر٘ٞ٢ضي اؾالٗي ايطا ، ٙثبظضؾي ًْ ًكٞض  ،ضئيؽ ؾتبز ًْ ٛيط١ٝبي ٗؿٔح  ،كطٗبٛس١ي ٛيطٝي اٛتظبٗي ر٘ٞ٢ضي اؾالٗي
ايطا ، ٙضؤؾبي ًْ ثبٛي ٗطًعي ُ٘ ٝطى ر٘ٞ٢ضي اؾالٗي ايطا ، ٙضئيؽ ٗإؾؿٔٗ ٠ي اؾتبٛساضز  ٝتحويوبت نٜؼتي ايطا، ٙ
ضئيؽ اتبم ثبظضُبٛي  ٝنٜبيغ ٗ ٝؼبزً ٝ ٙكبٝضظي ايطاٗ ٝ ٙؼب ٙٝارت٘بػي  ٝپيكِيطي ه ٟٞهًبئي٘ٛ ٝ ٠بيٜس ٟتبٕ االذتيبض
ضئيؽ ه ٟٞهًبئي ٠ثب ضيبؾت ضئيؽ ر٘ٞ٢ض يب ٘ٛبيٜسٝ ٟيػٝ ٟي تكٌيْ ٗي ُطزز  .ته٘ي٘بت اي ٚؾتبز پؽ اظ اًٗبي ضئيؽ
ر٘ٞ٢ض  ٝيب ٘ٛبيٜسٝ ٟيػٝ ٟي ثب ضػبيت انْ يٌهس  ٝثيؿت ١ ٝلتٖ (  ) 127هب ٙٞٛاؾبؾي زض ٗٞيٞػبت ٗطتجٍ ثب هبچبم
ًبال  ٝاضظ ثطاي ت٘بٗي زؾتِب٢١بي ارطائي الظٕ االرطاء اؾت .
ؾبيط زؾتِب٢١بي ٗطتجٍ ثب اٗط پيكِيطي ٗ ٝجبضظ ٟثب هبچبم ًبال  ٝاضظ اظ ر٘ٔ ٠ه ٟٞهًبئيٛ ، ٠يط١ٝبي ٛظبٗي  ٝاٛتظبٗي ،
ؾبظٗب ٙنسا  ٝؾي٘بي ر٘ٞ٢ضي اؾالٗي ايطا ٝ ٙزؾتِب٢١بي ػً ٞؾتبز ٝظيل ٠زاضٛس زض حسٝز اذتيبضات اي ٚؾتبز ٌ٘١ ،بضي
الظٕ ضا ثب آ ٙزاقت ٠ثبقٜس.
تجهطً٘ - ٟيؿي ٙٞثطٛبٗ ٠ضيعي ٘١ ،بِٜ١ي ٛ ٝظبضت ثط ٗجبضظ ٟثب هبچبم ًبال  ٝاضظ زض اؾتب٢ٛب ث ٠ضيبؾت اؾتبٛساض  ٝظيط ٛظط
ؾتبز  ٝحؿت ٗٞضز ثب اػًبي ٗتٜبظط ؾتبز تكٌيْ ٗي قٞز.
ٗبز - 4 ٟثٜٗ ٠ظٞض ٘١بِٜ١ي ٛ ٝظبضت ثط ارطاي ٝظبيق ٜٗسضد زض اي ٚكهْ  ،ؾتبز ٗي تٞاٛس حؿت ٗٞضز ًبضُط٢١ٝبي
ًبضقٜبؾي اظ هجيْ ًبضُط ٟٝپيكِيطي اظ هبچبم ًبال  ٝاضظ ٗتكٌْ اظ ٘ٛبيٜسُب ٙزؾتِب٢١بي ػً ٞؾتبز تكٌيْ ز١س.
تجهطٗ - 1 ٟؼبٛٝت ارت٘بػي  ٝپيكِيطي اظ ٝهٞع رطٕ ه ٟٞهًبئيٗ ٠ؿإٓٝيت ًبضُط ٟٝپيكِيطي اظ هبچبم ًبال  ٝاضظ ضا
ثطػ٢س ٟزاضز.
تجهطًٔ - 2 ٟي ٠پيك٢ٜبز١ب  ٝته٘ي٘بت ايً ٚبضُط٢١ٝب پؽ اظ تهٞيت ؾتبز  ،ثب ضػبيت ٗوطضات اي ٚهب ٙٞٛالظٕ االرطاء
اؾت.
ٗبز - 5 ٟزٓٝت ٌٗٔق اؾت ثٜٗ ٠ظٞض پيكِيطي اظ اضتٌبة هبچبم  ٝقٜبؾبيي ٛظبٕ ٜٗس آ ٙثب پيك٢ٜبز ؾتبز  ٝپؽ اظ اثالؽ
ضئيؽ ر٘ٞ٢ض ؾبٗب١ ٠ٛبي آٌتطٛٝيٌي ٞ١ ٝقٜ٘س رسيس ٗٞضز ٛيبظ ر٢ت ٛظبضت ثط كطآيٜس ٝاضزات  ،نبزضات  ،حْ٘ ،
٢ِٛساضي ٗ ٝجبزًٓ ٠بال  ٝاضظ ضا ايزبز  ٝضا ٟاٛساظي ٘ٛبيس .
ًٔي ٠اقربل حويوي  ٝحوٞهي ٌٗٔق ث ٠ضػبيت احٌبٕ اي ٚهبٗ ٙٞٛطث ٌٞث ٠ؾبٗب١ ٠ٛبي ضا ٟاٛساظي قسٗ ٟي ثبقٜس ٝ
اقربل حويوي ٗترٔق ثٗ ٠حطٗٝيت اظ اقتـبّ ث ٠حطك ٠ذٞز تب يي ؾبّ  ٝاقربل حوٞهي ثٜٞ٘ٗ ٠ػيت اظ كؼبٓيت تزبضي
تب قف ٗبٗ ٟحٌٗ ٕٞي قٛٞس.

تجهط١ - 1 ٟطُ ٠ٛٞزؾتطؾي ؿيطٗزبظ ث ٠اَالػبت ؾبٗب١ ٠ٛبي ضا ٟاٛساظي قس ٟثٞٗ ٠رت اي ٚهب ٝ ٙٞٛاككبي اَالػبت آ٢ٛب
رطٕ اؾت ٗ ٝطتٌت ثٗ ٠زبظات اظ قف ٗب ٟتب ز ٝؾبّ حجؽ ٗحٌٗ ٕٞي قٞز.
تجهطٝ - 2 ٟاضز ٞ٘ٛز ٙاَالػبت ذالف ٝاهغ يب ٛبهم يب ثب تأذيط زض ؾبٗب١ ٠ٛبي ٗٞيٞع اي ٚهب ٙٞٛرطٕ اؾت ٗ ٝطتٌت ث٠
قف ٗب ٟتب ز ٝؾبّ اٛلهبّ ٗٞهت اظ ذسٗبت زٓٝتي  ٝػ٘ٗٞي ٗحٌٗ ٕٞي قٞز.
تجهط - 3 ٟؾتبز ٗٞظق اؾت اظ َطين ٝظاضت اَالػبت  ٝثب ٌ٘١بضي ٝظاضترب١ ٠ٛبي نٜؼت ٗ ،ؼس ٝ ٙتزبضت  ،اٗٞض
اهتهبزي  ٝزاضايي ( ُ٘طى ر٘ٞ٢ضي اؾالٗي ايطا ، ) ٙثبٛي ٗطًعي  ٝؾبيط زؾتِب٢١بي شي ضثٍ ث ٠ت٢ي ، ٠ارطاء  ٝث٢طٟ
ثطزاضي اظ ؾبٗب ٠ٛقٜبؾبيي ٗ ٝجبضظ ٟثب ًبالي هبچبم اهسإ ٘ٛبيس .
ًٔيٗ ٠طاًع ٗطتجٍ ثب تزبضت زاذٔي  ٝذبضري ًكٞض ٞٗ ،ظق ث ٠اضائ ٝ ٠تجبزّ اَالػبت اظ َطين اي ٚؾبٗبٗ ٠ٛي ثبقٜس.
تجهط١ - 4 ٟعي١ ٠ٜبي ارطاي حٌٖ ٗٞيٞع ايٗ ٚبز ٝ ٟثٜس ( ة ) ٗبز ٠ً ) 11 ( ٟزض ثٞزر ٠ؾبال ٠ٛپيف ثيٜي ٗي قٞز اظ
ٗحْ زضآٗس١بي اي ٚهب ٙٞٛتأٗيُٗ ٝ ٚبثن آييٛ ٚبٗ ٠اي ً ٠ث ٠پيك٢ٜبز ؾتبز ٝ ٝظاضت زازُؿتطي ت٢يٗ ٠ي قٞز  ٝث٠
تهٞيت ١يأت ٝظيطاٗ ٙي ضؾس  ،ثٗ ٠هطف ذٞا١س ضؾيس.
فصل دوم – پيشگيري از لاچاق

ٗبز - 6 ٟثٜٗ ٠ظٞض تز٘يغ زاز١ ٟب  ٝيٌپبضچ ٠ؾبظي اَالػبت ٗطث ٌٞث ٠ؾبٗبٗ ٠ٛصًٞض زض تجهطٗ ) 3 ( ٟبز ٝ ) 5 ( ٟث٠
ٜٗظٞض ًب١ف ظٗي١ ٠ٜبي ثطٝظ هبچبم ًبال  ٝاضظ:
آق ٝ -ظاضت نٜؼت ٗ ،ؼس ٝ ٙتزبضت ٗٞظق اؾت ثب ٌ٘١بضي ؾتبز ُ٘ ٝطى ر٘ٞ٢ضي اؾالٗي ايطا ٝ ٙؾبيط زؾتِب٢١بي
شي ضثٍ اهسإ ث ٠ت٢ي ، ٠ارطاء  ٝث٢ط ٟثطزاضي اظ ؾبٗبٛ ٠ٛطٕ اكعاضي ربٗغ يٌپبضچ ٠ؾبظي ٛ ٝظبضت ثط كطآيٜس تزبضت ٘ٛبيس.
تجهطًٔ - ٟي ٠زؾتِب٢١بي ٗطتجٍ ثب تزبضت ذبضري ًكٞض ٞٗ ،ظلٜس ثب ارطاء  ٝث٢ط ٟثطزاضي اظ اي ٚؾبٗب ٠ٛث ٠اضائ ٝ ٠تجبزّ
اَالػبت اظ َطين آ ٙاهسإ ٘ٛبيٜس.
ة ٝ -ظاضترب١ ٠ٛبي اٗٞض اهتهبزي  ٝزاضايي  ٝضا ٝ ٟق٢طؾبظي ثب ١سف ًب١ف تٞهل٢ب  ٝاكعايف زهت زض ًٜتطّ  ٝثبظضؾي
ًبال ٗٞظلٜس ث ٠تز٢يع ٗجبزي ٝضٝزي  ٝذطٝري ٗ ٝؿيط١بي حْ٘ ٛ ٝوْ ث ٠اٌٗبٛبت كٜي ٜٗبؾت  ٝآٌتطٛٝيٌي ٞ٘ٛزًٔ ٙي٠
اؾٜبز ٝضٝز  ،نسٝض  ،ػجٞض  ،حْ٘ ٛ ٝوْ ٛ ٝظبيط آ ٙاهسإ ٘ٛبيٜس.
ح ٝ -ظاضت ًكٞض ثب ٌ٘١بضي ؾتبز  ،اليح ٠تٞؾؼ ٝ ٠اٜٗيت پبيساض ٜٗبَن ٗطظي ضا ثب ١سف توٞيت ٗؼيكت ٗطظٛكيٜبٝ ٙ
تٞؾؼ ٠كؼبٓيت٢بي اهتهبزي ٜٗبَن ٗطظي  ،ت٢يٗ ٠ي ًٜس  ٝث١ ٠يأت ٝظيطا ٙاضائٗ ٠ي ز١س.
ت ٝ -ظاضت نٜؼت ٗ ،ؼس ٝ ٙتزبضت ٗٞظق اؾت  ،ثب ايزبز ؾبٗب ٠ٛيٌپبضچ ٠اػتجبضؾٜزي  ٝضتج ٠ثٜسي اػتجبضي ثطاي تزبضت
زاذٔي  ٝذبضري  ،ثب ٌ٘١بضي ؾتبز  ٝاتبم ثبظضُبٛي  ٝنٜبيغ ٗ ٝؼبزً ٝ ٙكبٝضظي ايطا ٝ ٙاتبم تؼبٗ ٙٝطًعي ر٘ٞ٢ضي

اؾالٗي ايطا ٙنسٝض  ،ت٘سيس  ٝاثُبّ ًبضت ثبظضُبٛي ضا اظ َطين ؾبٗب ٠ٛكٞم ثب ١سف پيكِيطي اظ ثطٝظ ترٔلبت  ٝهبچبم ًبال
 ٝاضظ ؾبٗبٛس١ي ٘ٛبيس.
ث ٝ -ظاضت نٜؼت ٗ ،ؼس ٝ ٙتزبضت ٗٞظق اؾت ثب ٌ٘١بضي زؾتِب٢١بي ارطائي شي ضثٍ ثب اؾتلبز ٟاظ ؾبٗبٛ ٠ٛطٕ اكعاضي
ث ٠قٜبؾ ٠زاض ًطزًٔ ٙي ٠اٛجبض١ب ٗ ٝطاًع ٢ِٛساضي ًبال  ٝحجت ٗكرهبت ٗبٓي ًبال ٞٛ ،ع ٗ ٝيعاً ٙبال١بي ٝضٝزي ٝ
ذطٝري اظ اي ٚاٗبً ٚثب ١سف قٜبؾبيي ًبال١بي هبچبم اهسإ ٘ٛبيس.
د ٝ -ظاضت ضا ٝ ٟق٢طؾبظي ٗٞظق اؾت ثب ٌ٘١بضي ؾتبز  ٝزؾتِب٢١بي ارطائي ػً ٞآ ، ٙث ٠ؾبٗبٛس١ي  ٝتز٢يع  ٝتٌ٘يْ
اؾٌٔ١ ٠ب  ٝذٞض١ب  ٝاًٛجبٌ ثركي ث ٠تطزز  ٝتٞهق قٜبٝض١ب اهسإ ٘ٛبيس.
س ٝ -ظاضت ضا ٝ ٟق٢طؾبظي ٗٞظق اؾت ثب ٌ٘١بضي ؾتبز ٝ ،ظاضت ٛلت  ٝؾتبز ٗسيطيت حْ٘ ٛ ٝوْ ؾٞذت ث ٠تز٢يع
قٜبٝض١ب ٝ ٝؾبيْ حْ٘ ٛ ٝوْ ربز ٟاي ًبال ث ٠ؾبٗب ٠ٛكٜي ضزيبة ًٜ ٝتطّ ٗهطف ؾٞذت ثط ٗجٜبي ٗؿبكت َي قس ٟاهسإ
٘ٛبيس.
ح ٝ -ظاضت اٗٞض اهتهبزي  ٝزاضايي ٗٞظق اؾت زض ضاؾتبي ارطاي ثطٛبٗ ٠آٗبيف ُ٘طًبت  ،اٞٓٝيت٢بي پيك٢ٜبزي ؾتبز ضا ثب
١سف پيكِيطي اظ هبچبم ًبال ٗ ،س ٛظط هطاض ز١س.
خ ُ٘ -طى ر٘ٞ٢ضي اؾالٗي ايطأٌٗ ٙق اؾت ثطاي رُٔٞيطي اظ اؾتلبزٌٗ ٟطض اظ اؾٜبز ُ٘طًي اهساٗبت الظٕ ضا ٗؼّ٘ٞ
زاضز.
ز  -زض نٞضت ػسٕ تهٞيت پيك٢ٜبز ؾتبز ٗجٜي ثط ُٜٗوي ٞ٘ٛزٛس ؾٞز ثبظضُبٛي ًبال١بي پيك٢ٜبزي زض ًبضُطٗ ٟٝبز) 1 ( ٟ
آييٛ ٚبٗ ٠ارطائي هبٗ ٙٞٛوطضات نبزضات ٝ ٝاضزات  ،زٓٝت ٗي تٞاٛس حؿت زضذٞاؾت ؾتبز  ،ثب ١سف ًب١ف اِٛيع١ ٟبي
اهتهبزي اضتٌبة هبچبم  ،پيك٢ٜبز ؾتبز ضا زض زؾتٞض ًبض ١يأت ٝظيطا ٙهطاض ز١س.
تجهط - ٟآييٛ ٚبٗ ٠ارطائي ايٗ ٚبز ٟتٞؾٍ ؾتبز ثب ٌ٘١بضي زؾتِب٢١بي ٗطث ٌٞت٢يٗ ٠ي قٞز  ٝث ٠تهٞيت ١يأت ٝظيطاٙ
ٗي ضؾس.
ٗبز - 7 ٟثبٛي ٗطًعي ٗٞظق اؾت زض ر٢ت پيكِيطي ًٜ ٝتطّ ثبظاض ٗجبزالت ؿيط ٗزبظ اضظ اهساٗبت ظيط ضا ث ٠ػْ٘ آٝضز:
آق  -تؼيي ٝ ٚاػالٕ ٗيعا ٙاضظ هبثْ ٢ِٛساضي ٗ ٝجبزٓ ٠زض زاذْ ًكٞض ٘١ ،طاٗ ٟؿبكط ٘١ ،طا ٟضاٜٛسُب ٙػجٞضي ٞٗ ٝاضزي اظ
اي ٚهجيْ
ة  -ايزبز ؾبٗب ٠ٛاَالػبت ٗبٓي نطاكي ١ب  ٝضنس  ٝاضظيبثي كؼبٓيت آ٢ٛب
تجهط - 1 ٟزٓٝت ٌٗٔق اؾت اضظ ٗٞضز ٛيبظ اقربل ضا تأٗي ٝ ٚزض نٞضت ػسٕ ًلبيت آ ، ٙثبظاض١بي ٗجبزٓ ٠آظاز اضظ ضا ث٠
ُ ٠ٛٞاي ايزبز ٘ٛبيس ً ٠توبيبي اقربل اظ هجيْ اضظ ٗؿبكطي  ٝػجٞضي اظ َطين هبٛٞٛي تأٗيُ ٚطزز.

تجهط - 2 ٟػطي ٝ ٠كطٝـ اضظ  ،ذبضد اظ ٝاحس١بي ٗزبظ تؼيي ٚقس ٟتٞؾٍ زٓٝت ثٝ ٠ؾئ ٠اقربل ٝ ٝاحس١بي نٜلي ،
ٜٗ٘ٞع اؾت  ٝثب ٗطتٌجيُٗ ٚبثن هب ٙٞٛضكتبض ٗي قٞز.
تجهط - 3 ٟزٓٝت حسٝز ٗ ٝوطضات اؾتلبز ٟاظ اضظ ضا تؼييٗ ٚي ًٜس.
ٗبز - 8 ٟزٓٝت ٗٞظق اؾت ثٜٗ ٠ظٞض ح٘بيت اظ ٗأٗٞضاٛي ً ٠ثٞٗ ٠رت هبٗ ، ٙٞٛتٌلْ اٗط ٗجبضظ ٟثب هبچبم ًبال  ٝاضظ ٗي
ثبقٜس  ٝث ٠تكريم ٗطارغ هًبئي زض ِٜ١بٕ اٛزبٕ ٝظيل ٠ي٘ ٚضػبيت يٞاثٍ ازاضي  ٝهبٛٞٛي ٗطث ٌٞثب ظيب ٙربٛي ٗ ٝبٓي
ٛؿجت ث ٠ذٞز  ٝيب زيِطاٞٗ ٙارٗ ٠ي قٛٞس  ،ضزيلي زض هٞاٛي ٚثٞزر١ ٠ط ؾبّ ثطاي ؾتبز پيف ثيٜي ٘ٛبيس  .اػتجبض ٗٞيٞع
اي ٚضزيق تٞؾٍ زؾتِب٢١بي ًبقق ث ٠اؾتٜبز ُعاضـ ثسٝي  ٝپؽ اظ تأييس ؾتبز ١عيٗ ٠ٜي قٞز.
ٗبز - 9 ٟثٜٗ ٠ظٞض نيبٛت اظ ؾطٗبي١ ٠بي اٛؿبٛي ًٔي ٠زؾتِب٢١بيي ً ٠ثٞٗ ٠رت اي ٚهبٗ ٙٞٛتٌلْ ٗجبضظ ٟثب هبچبم ًبال ٝ
اضظ ٗي ثبقٜس ٗ ،تٜبؾت ثب حزٖ كؼبٓيت٢ب ثطاؾبؼ زؾتٞضآؼ٘ٔي ً ٠ث ٠تهٞيت ؾتبز ٗي ضؾس  ،اهساٗبت ظيط اٛزبٕ ٗي يبثس:
آق  -آٗٞظق٢بي ي٘ ٚذسٗت ثٜٗ ٠ظٞض اضتوبي زاٛف ًبضًٜب ٝ ٙنيبٛت اظ آٛبٙ
ة  -ثً ٠بضُيطي اكطاز ثب تزطث ٝ ٠زاضاي ترهم الظٕ ثطاي ٌ٘١بضي ثب زؾتِب٢١بي ٗؿإ ّٝزض اٗط ٗجبضظ ٟثب هبچبم ًبال ٝ
اضظ ث ٠نٞضت ٗٞهت
ح  -ارطاي ثطٛبٗ١ ٠بي ضكب١ي  -كطِٜ١ي ثٜٗ ٠ظٞض اضتوبي ؾالٗت ضٝحي  ٝضٝاٛي ًبضًٜبٙ
ٗبز - 10 ٟزؾتِب٢١بي ػً ٞؾتبز ػال ٟٝثط ٝظبيق شاتي ٗحٞٗ ، ٠ٓٞظلٜس حؿت ٗٞضز ثب ٘١بِٜ١ي ؾتبز زض اٗط ٗجبضظ ٟثب
هبچبم ًبال  ٝاضظ  ،اهساٗبت ظيط ضا ث ٠ػْ٘ آٝضٛس:
آق  -ايزبز ؾبذتبض ؾبظٗبٛي ٜٗبؾت  ٝترههي ثب ثٞزر ٝ ٠اٌٗبٛبت ٗٞرٞز ثطاي ٘١بِٜ١ي  ٝپيِيطي ت٘بٕ اٗٞض ٗطث ٌٞث٠
ٗجبضظ ٟثب هبچبم ًبال  ٝاضظ
ة  -ثطُعاضي ضظٗبيف ١بي ؾطاؾطي ُٜٗ ٝو ٠اي ً ٝبضُب٢١بي آٗٞظقي ثب ٗحٞضيت زؾتِب٢١بي ًبقق
ح  -قٜبؾبيي ً ٝب١ف ٛوبٌ آؾيت پصيط ٛ ٝظبضت ١بي الظٕ ثط ٗؿيط١بي ٝضٝز  ٝحْ٘ ٛ ٝوْ ٗ ٝطاًع ٢ِٛساضي ًبالي
هبچبم ث ٠قطٌ ػسٕ ٗ٘بٛؼت اظ ضٛٝس تزبضت هبٛٞٛي
ت ٛ -ظبضت ثط ٗسيطيت يٌپبضچٝ ٠احس١بي نٜلي ٛ ٝظبٕ تٞظيغ ًبال ثٜٗ ٠ظٞض حؿ ٚارطاي ٗوطضات نٜلي زض ٗجبضظ ٟثب
هبچبم
ث  -ايزبز ٝاحس ر٘غ آٝضي ُعاضـ ١بي ٗطزٗي زض زؾتِب٢١بي ًبقق
د ٛ -ظبضت  ٝثبظضؾي ثطاي آؾيت قٜبؾي كؼبٓيت زؾتِب٢١بي ػً ٞؾتبز  ٝاهسإ زض ر٢ت ث٢جٞز كطآيٜس١بي ٗجبضظٟ

ٗبز - 11 ٟه ٟٞهًبئي ٝ ٠ؾبظٗب ٙتؼعيطات حٌٗٞتي حؿت ٗٞضز ٞٗ ،ظلٜس ثٜٗ ٠ظٞض تؿطيغ زض ضؾيسُي ث ٠پطٛٝس١ ٟب ٝ
پيكِيطي اظ اضتٌبة رطٕ هبچبم ًبال  ٝاضظ اهساٗبت ظيط ضا ث ٠ػْ٘ آٝضٛس:
آق  -اذتهبل قؼت ٝيػ ٟر٢ت ضؾيسُي ث ٠رطائٖ هبچبم ًبال  ٝاضظ تٞؾٍ ضئيؽ ه ٟٞهًبئي٠
ة  -اذتهبل قؼت ثسٝي  ٝتزسيسٛظط ٝيػ ٟضؾيسُي ث ٠ترٔلبت هبچبم ًبال  ٝاضظ ٗتكٌْ اظ اكطاز حبئع قطايٍ اؾترسإ
هًبت ُٗبثن آييٛ ٚبٗٗ ٠هٞة ١يأت ٝظيطا ٙتٞؾٍ ؾبظٗب ٙتؼعيطات حٌٗٞتي
تجهطٗ - 1 ٟيعا ٙكٞم آؼبزٝ ٟيػ ٟضئيؽ  ٝاػًبي قؼت ؾبظٗب ٙتؼعيطات حٌٗٞتي ٗؼبزّ ١كتبز زضنس (  ) ٪80كٞم آؼبزٟ
ٝيػٗ ٟؿت٘ط هًبت زض ُط٢١ٝبي (  ) 1تب (  ) 8هًبئي تؼييٗ ٚي ُطزز ٛ .ح ٟٞپطزاذت ٛ ٝيع رصة  ٝاٛتهبة ضؤؾب  ٝاػًبء
ُٗبثن آييٛ ٚبٗ ٠اي اؾت ً ٠ث ٠پيك٢ٜبز ٝظيط زازُؿتطي ظطف ؾٗ ٠ب ٟاظ تبضيد الظٕ االرطاء قس ٙاي ٚهب ٙٞٛث ٠تهٞيت
١يأت ٝظيطاٗ ٙي ضؾس.
تجهط١ - 2 ٟعي١ ٠ٜبي ارطاي حٌٖ ٗٞيٞع اي ٚثٜس اظ ٗحْ اػتجبضات ٗٞيٞع تجهطٗ ) 4 ( ٟبز ) 5 ( ٟتأٗيٗ ٚي قٞز.
ح  -اضائُ ٠عاضق٢بي ؾٗ ٠ب ٠١تٞؾٍ ٗطارغ هًبئي اظ َطين ضئيؽ ًْ زازُؿتطي زضثبض ٟاهساٗبت هًبئي ث ٠ػْ٘ آٗس، ٟ
آضاء نبزض ٝ ٟاحٌبٕ ارطاء ٛكس ٝ ٟػْٔ آ ، ٙزضثبض ٟپطٛٝس١ ٟبي هبچبم ًبال  ٝاضظ ثَ ٠طين ٗوتًي ث٘ٛ ٠بيٜس ٟه ٟٞهًبئي ٠زض
ؾتبز
ت  -اضائُ ٠عاضق٢بي ؾٗ ٠ب ٠١تٞؾٍ ؾبظٗب ٙتؼعيطات حٌٗٞتي زض ٗٞاضز ٗطتجٍ ثب آ ٙؾبظٗب ٙزض ذهٞل پطٛٝس١ ٟبي
هبچبم ًبال  ٝاضظ ث ٠ؾتبز
ث  -تسٝي ٝ ٚارطاي ثطٛبٗ ٠آٗٞظـ ِ٘١بٛي ثب اٞٓٝيت آٗٞظـ اقربل زض ٗؼطو ذُط رطائٖ هبچبم ًبال  ٝاضظ
د  -آؾيت قٜبؾي هًبئي ػْٔ ُؿتطـ رطٕ هبچبم ًبال  ٝاضظ  ٝضاٌ١بض١بي ًب١ف ظٗب ٙزازضؾي ثب اٛزبٕ پػ١ٝف ١بي
ػٔ٘ي
س  -تكٌيْ ًبضُطٛ ٟٝظبضتي ثٜٗ ٠ظٞض تؿطيغ زض ارطاي احٌبٕ پطٛٝس١ ٟبي هبچبم ًبال  ٝاضظ تٞؾٍ ضئيؽ ه ٟٞهًبئي٠
ح  -اٛؼوبز ٗٞاكوتٜبٌٗ٘١ ٠بضي ١بي حوٞهي  ٝهًبئي زض ٗٞضز رطٕ هبچبم ًبال  ٝاضظ ثب اٞٓٝيت ًكٞض١بي ٗٞضز پيك٢ٜبز ؾتبز
ثب ضػبيت انْ يٌهس  ٝثيؿت  ٝپٜذ (  ) 125هب ٙٞٛاؾبؾي
ٗبزًٔ - 12 ٟي ٠زؾتِب٢١بي ػً ٞؾتبز ٗٞظلٜس زض چ٢بضچٞة اٞٓٝيت ١بي تؼيي ٚقس ، ٟثطٛبٗ١ ٠بي ؾبال ٠ٛپيكِيطي اظ
هبچبم ًبال  ٝاضظ زؾتِبٗ ٟتجٞػ ٠ذٞز ضا ر٢ت ثطضؾي  ٝتهٞيت ث ٠ؾتبز اضائ٘ٛ ٠بيٜس.
ٗبز - 13 ٟثٜٗ ٠ظٞض قٜبؾبيي  ٝضِ١يطي ًبال١بي ذبضري ً ٠ثب اٛزبٕ تكطيلبت هبٛٞٛي ٝاضز ًكٞض ٗي قٞز  ٝتكريم آ٢ٛب
اظ ًبال١بي هبچبم يب كبهس ٗزٞظ١بي الظٕ اظ هجيْ ًبالي رؼٔي  ،تؤجي  ،ؿيط ث٢ساقتي  ٝؿيط اؾتبٛساضز  ،تطذيم ًبالي
تزبضي ٗ ٌٜٞث ٠اضائُٞ ٠ا١ي ١بي زضيبكت قٜبؾً ٠بال  ،قٜبؾ ٠ضِ١يطي  ،حجت ُٞا١ي ١ب  ٝق٘بض ٟقٜبؾ١ ٠بي كٞم تٞؾٍ

ُ٘طى اؾت  .زض ١ط حبّ تٞظيغ  ٝكطٝـ ًبال١بي ٝاضزاتي زض ؾُح ثبظاض ذطز ٟكطٝقي ٗ ٌٜٞثٛ ٠هت اي ٚز ٝقٜبؾ ٠اؾت ٝ
زض ؿيط اي ٚنٞضت ًبال١بي ٗصًٞض هبچبم ٗحؿٞة ٗي قٛٞس.
تجهطٝ - 1 ٟظاضت نٜؼت ٗ ،ؼس ٝ ٙتزبضت ٌٗٔق اؾت ثب ٌ٘١بضي زؾتِب٢١بي ترههي ٗطتجٍ  ،ثطاي قٜبؾبيي ٝ
ضِ١يطي ًبال اظ ثسٝ ٝضٝز تب ؾُح ػطي ٠ؾبٗب ٠ٛاي ثب ث٢طُ ٟيطي اظ كٜبٝضي٢بي ٞٛي ٚاظ ر٘ٔ ٠ضٗعي ٠ٜز ٝيب چٜس ثؼسي  ،ايزبز
 ٝاٌٗب ٙث٢طُ ٟيطي زؾتِب٢١بي ٗطتجٍ ضا اظ ؾبٗبٗ ٠ٛعثٞض كطا٘ٛ ٖ١بيس.
تجهط - 2 ٟتٞظيغ  ٝكطٝـ ًبال١بيي ً ٠ثب اؾتلبز ٟاظ ١طُٗ ٠ٛٞؼبكيت هبٛٞٛي اظ هجيْ ٗٔٞاٛي  ٝتؼبٛٝي ٗطظٛكيٜي ثً ٠كٞض
ٝاضز قس ٟاؾت زض ١ط ٛوُ ٠اظ ًكٞض ٗ ٌٜٞثٛ ٠هت قٜبؾً ٠بال  ٝقٜبؾ ٠ضِ١يطي ٗي ثبقس  .تكطيلبت هبٛٞٛي ايً ٚبال١ب ثب
ضػبيت ٗبز ) 9 ( ٟهب ٙٞٛؾبٗبٛس١ي ٗجبزالت ٗطظي ٗهٞة ٗ ٝ 1384 /7 /6بز ) 120 ( ٟهب ٙٞٛاٗٞض ُ٘طًي ٗهٞة /8 /22
 1390اٛزبٕ ٗي قٞز.
تجهط - 3 ٟآييٛ ٚبٗ ٠ارطائي ايٗ ٚبز ٟتٞؾٍ ٝظاضت نٜؼت ٗ ،ؼس ٝ ٙتزبضت ثب ٌ٘١بضي ؾتبز  ٝزؾتِب٢١بي ارطائي ػًٞ
آ ٙثب ٓحبِ ظٗبٛجٜسي  ،اٞٓٝيت ًباليي  ٝضٝـ ٛهت قٜبؾً ٠بال  ٝقٜبؾ ٠ضِ١يطي ثط ضٝي ًبال ٛ ٝح ٟٞترهيم ٛيبظ١بي
كٜي ١ط زؾتِب ، ٟظطف ؾٗ ٠ب ٟت٢يٗ ٠ي قٞز  ٝث ٠تهٞيت ١يأت ٝظيطاٗ ٙي ضؾس.
ٗبز - 14 ٟزؾتِب٢١بي تجٔيـي  ،كطِٜ١ي  ،پػ١ٝكي  ٝآٗٞظقي اظ ر٘ٔ ٠ؾبظٗب ٙنسا  ٝؾي٘بي ر٘ٞ٢ضي اؾالٗي ايطا، ٙ
ؾبظٗب ٙتجٔيـبت اؾالٗي ٝ ٝظاضترب١ ٠ٛبي كط ٝ َٜ١اضقبز اؾالٗي  ،آٗٞظـ  ٝپطٝضـ  ،ػٔ ، ٕٞتحويوبت  ٝكٜبٝضي ٗٞظلٜس
ثطٛبٗ١ ٠بي كطِٜ١ي  ،آٗٞظقي  ،تحويوبتي  ٝتطٝيزي ضا ثطاؾبؼ ؾيبؾت٢بي اثالؿي قٞضاي ػبٓي اٛوالة كطِٜ١ي ٝ
اٞٓٝيت٢بي ؾتبز ثب ١سف اكعايف ًيليت تٓٞيسات زاذٔي  ،اضتوبي كط َٜ١ػ٘ٗٞي ثطاي ُطايف ث ٠اؾتلبز ٟاظ ًبالي تٓٞيس
زاذٔي  ٝرُٔٞيطي اظ ٗهطف ًبالي هبچبم  ،ارطاء ٘ٛبيٜس.
ٗبز - 15 ٟزؾتِب٢١بي ٗطتجٍ زض ػطن ٠تزبضت ثي ٚآْ٘ٔ ٗٞظلٜس ثٜٗ ٠ظٞض ٗجبضظ ٟثب هبچبم ًبال  ٝاضظ زض كطآيٜس ٗصاًطات
ٗوسٗبتي ٗٞاكوتٜبٗ١ ٠بي تزبضي  ،حْ٘ ٛ ٝوْ ُ٘ ٝطًي  ،ؾيبؾت٢ب  ٝثطٛبٗ١ ٠بي ٗهٞة ؾتبز ضا ضػبيت ٘ٛبيٜس.
ٗبز - 16 ٟؾتبز ٗ ،طرغ ترههي ت٢ي ٝ ٠اضائ ٠ثطآٝضز١ب  ٝاَالػبت  ٝآٗبض زض اٗط هبچبم ًبال  ٝاضظ اؾت  .اي ٚاٗط ٗبٛغ اظ
اٛزبٕ تٌبٓيق ؾبيط زؾتِب٢١بي ٗطث٘ٛ ٌٞي قٞز.
تجهط - 1 ٟؾتبز زض چ٢بضچٞة اذتيبضات ذٞز زؾتٞضآؼْ٘ ٛحُ ٟٞطزآٝضي  ٝر٘غ ثٜسي آٗبض  ٝاَالػبت زؾتِب٢١بي ٗرتٔق
ضا تهٞيت ٗي ٘ٛبيس.
تجهط - 2 ٟؾتبز ٗٞظق اؾت ُعاضـ ٗطث ٌٞثًٔ ٠ي ٠آٗبض  ٝاَالػبت هبچبم ًبال  ٝاضظ اظ ر٘ٔٗ ٠يعاً ٙكليبت  ٝثطآٝضز
حزٖ  ٝتحٔيْ آ ٙضا ١ط ؾٗ ٠ب ٟيٌجبض ثً٘ ٠يؿي ٙٞاهتهبزي ٗزٔؽ قٞضاي اؾالٗي اضائ٘ٛ ٠بيس.

ٗبزٝ - 17 ٟظاضت اٗٞض ذبضرٞٗ ٠ظق اؾت ثب ث٢طُ ٟيطي اظ ت٘بٕ ظطكيت٢بي زيپٔ٘بؾي ذٞز ٗ ،هٞثبت ؾتبز زض ظٗي٠ٜ
پيكِيطي اظ هبچبم ًبال  ٝاضظ ضا زض حْ ٗكٌالت پيف ضٝي ٗجبضظ ٟثب هبچبم ضػبيت ًٜس  ٝزض كطآيٜس ٗصاًطات ٗوسٗبتي
ٗٞاكوتٜبٗ١ ٠بي ٌ٘١بضي ز ٝيب چٜس ربٛج ٠ث ٠آ٢ٛب تٞر٘ٛ ٠بيس.
فصل سوم – لاچاق كاالهاي مجاز  ،مجاز مشروط  ،يارانه اي و ارز

ٗبز١ - 18 ٟط قرم ًٗ ٠طتٌت هبچبم ًبال  ٝاضظ  ٝحْ٘  ٝيب ٢ِٛساضي آ ٙقٞز  ،ػال ٟٝثط يجٍ ًبال يب اضظ  ،ث ٠رطي٘٠
١بي ٛوسي ظيط ٗحٌٗ ٕٞي قٞز:
آق ً -بالي ٗزبظ  :رطي٘ٛ ٠وسي يي تب ز ٝثطاثط اضظـ ًبال
ة ً -بالي ٗزبظ ٗكط : ٌٝرطي٘ٛ ٠وسي ٗؼبزّ يي تب ؾ ٠ثطاثط اضظـ ًبال
ح ً -بالي يبضا ٠ٛاي  :رطي٘ٛ ٠وسي ٗؼبزّ ز ٝتب چ٢بض ثطاثط اضظـ ًبال
ت  -اضظ  :رطي٘ٛ ٠وسي اضظ ٝضٝزي  ،يي تب ز ٝثطاثط ث٢بي ضيبٓي آ ٝ ٙرطي٘ٛ ٠وسي اضظ ذطٝري  ،ز ٝتب چ٢بض ثطاثط ث٢بي ضيبٓي
آٙ
تجهط - 1 ٟػطي ٝ ٠كطٝـ ًبالي هبچبم ٗٞيٞع ايٗ ٚبز ٟرطٕ ٗحؿٞة ٗ ٝطتٌت ث ٠حساهْ ٗزبظات ٗوطض زض ايٗ ٚبزٟ
ٗحٌٗ ٕٞي قٞز.
تجهط - 2 ٟك٢طؾت ًبال١بي يبضا ٠ٛاي ثب پيك٢ٜبز ٝظاضترب١ ٠ٛبي اٗٞض اهتهبزي  ٝزاضايي  ٝنٜؼت ٗ ،ؼس ٝ ٙتزبضت ت٢ي٠
ٗي قٞز  ٝث ٠تهٞيت ١يئت ٝظيطاٗ ٙي ضؾس.
تجهطٝ - 3 ٟظاضت نٜؼت ٗ ،ؼس ٝ ٙتزبضت ٌٗٔق اؾت ك٢طؾت ًبال١بي ٗزبظ ٗكط ٌٝضا اػالٕ ٘ٛبيس.
ٗبز - 19 ٟزض نٞضتي ًً ٠بالي هبچبم ٗٞيٞع ٗبز ) 18 ( ٟاي ٚهب ٙٞٛثب ًبالي زيِط ٗرٔ ٌٞقٞز  ٝاٌٗب ٙتلٌيي ٝرٞز
ٛساقت ٠ثبقس ت٘بٕ ًبال يجٍ  ٝپؽ اظ ًؿط رطي٘١ ٠بي ٗبزٗ ٟصًٞض  ٝؾبيط ١عي١ ٠ٜبي هبٛٞٛي ثٛ ٠ؿجت ًبالي ؿيط هبچبم اظ
حبنْ كطٝـ ثٗ ٠بٓي ٗؿتطز ٗي قٞز.
ٗبزٝ - 20 ٟؾبيْ ٛؤيٞٗ ٠ضز اؾتلبز ٟزض حْ٘ هبچبم ًبالي ٗٞيٞع ٗبز ) 18 ( ٟاي ٚهب ، ٙٞٛاػٖ اظ ظٗيٜي  ،زضيبيي ٝ
ٞ١ايي ث ٠قطح ظيط يجٍ ٗي ُطزز:
آق ٝ -ؾبيْ ٛؤي ٠ؾجي زض نٞضتي ً ٠اضظـ ًبالي هبچبم ٌٗكٞك ٠يٌهس ٗئي ) 000 . 000 . 100 ( ٙٞضيبّ يب ثيكتط
ثبقس.
ة ٝ -ؾبيْ ٛؤيٛ ٠ي٘ ٠ؾِٜي ٚظٗيٜي زض نٞضتي ً ٠اضظـ ًبالي هبچبم ٌٗكٞك ٠ؾيهس ٗئي ) 000 . 000 . 300 ( ٙٞضيبّ
يب ثيكتط ثبقس.

ح ٝ -ؾبيْ ٛؤيٛ ٠ي٘ ٠ؾِٜيٞ١ ٚايي  ٝزضيبيي زض نٞضتي ً ٠اضظـ ًبالي هبچبم ٌٗكٞك٢ٛ ٠هس ٗئي. 000 . 900 ( ٙٞ
 ) 000ضيبّ يب ثيكتط ثبقس.
ت ٝ -ؾبيْ ٛؤي ٠ؾِٜي ٚظٗيٜي زض نٞضتي ً ٠اضظـ ًبالي هبچبم ٌٗكٞك ٠يي ٗئيبضز (  ) 000 . 000 . 000 . 1ضيبّ يب
ثيكتط ثبقس.
ث ٝ -ؾبيْ ٛؤي ٠ؾِٜيٞ١ ٚايي  ٝزضيبيي زض نٞضتي ً ٠اضظـ ًبالي هبچبم ٌٗكٞك ٠ؾٗ ٠ئيبضز ( ) 000 . 000 . 000 . 3
ضيبّ يب ثيكتط ثبقس.
تجهط - 1 ٟزض ؿيط اظ ٗٞاضز كٞم ٝؾئٛ ٠ؤي ٠تٞهيق ٗي قٞز  ٝزض نٞضتي ًٗ ٠حٌ ٕٞػٔي ٠ظطف زٗ ٝب ٟاظ تبضيد اثالؽ حٌٖ
هُؼي  ،رطي٘ٛ ٠وسي ٗٞضز حٌٖ ضا ٛپطزاظز اظ ٗحْ كطٝـ ٝؾئٛ ٠ؤي ٠ثطزاقت ٗ ٝبثوي ثٗ ٠بٓي ٗؿتطز ٗي ُطزز.
تجهط - 2 ٟزض نٞضتي ً ٠اضتٌبة رطٕ هبچبم ثب ١ط يي اظ اٞٛاع ٝؾبيْ ٛؤيٗ ٠صًٞض حساهْ ؾ ٠ثبض تٌطاض قٞز  ٝاضظـ ًبال
زض ٗز٘ٞع ٗؼبزّ يب ثيكتط اظ ٗجبٓؾ ايٗ ٚبز ٟثبقس ٝؾئٛ ٠ؤي ٠يجٍ ٗي قٞز.
تجهطٗ - 3 ٟهبزين ٝؾبيْ ٛؤي ٠زض ايٗ ٚبز ٟث ٠پيك٢ٜبز ٝظاضت ضا ٝ ٟق٢طؾبظي ت٢يٗ ٠ي قٞز  ٝث ٠تهٞيت ١يأت ٝظيطاٙ
ٗي ضؾس.
تجهط - 4 ٟزض نٞضتي ًٝ ٠ؾئٛ ٠ؤيٗ ٠تؼٔن ث ٠قرهي ؿيط اظ ٗطتٌت هبچبم ثبقس  ٝاظ هطائٜي اظ هجيْ ؾبثوٗ ٠طتٌت حبثت
قٞز ثب ػٖٔ  ٝاَالع ٗبٓي ثطاي اضتٌبة هبچبم زض اذتيبض ٝي هطاض ُطكت ٠اؾت ٝ ،ؾئٛ ٠ؤي ٠يجٍ ٗي قٞز  ٝزض ؿيط ايٚ
نٞضت ٝؾئٛ ٠ؤي ٠ثٗ ٠بٓي ٗؿتطز ٗ ٝؼبزّ اضظـ آ ٙث ٠رطي٘ٛ ٠وسي ٗطتٌت ايبكٗ ٠ي ُطزز.
تجهط - 5 ٟزض نٞضتي ًٝ ٠ؾئٛ ٠ؤي ٠ثالنبحت يب نبحت ٗتٞاضي  ٝيب ٗز ّٞ٢آ٘بٓي ثبقس  ،ػيٝ ٚؾئٛ ٠ؤي ٠ث٢ٛ ٠بز
ٗأش ٙٝاظ ؾٞي ٓٝي كوي ٠تحٞيْ ٗي قٞز  ٝيب ثب ٘١بِٜ١ي  ٝاذص ٗزٞظ كطٝـ اظ ٢ٛبز ٗأشً ٙٝبالي ٗعثٞض تٞؾٍ ؾبظٗبٙ
ر٘غ آٝضي  ٝكطٝـ اٗٞاّ ت٘ٔيٌي ث ٠كطٝـ ٗي ضؾس ٝ ٝر ٟٞحبنْ اظ آ ٙث ٠حؿبة ٢ٛبز ٗأش ٙٝاظ ؾٞي ٓٝي كويٝ ٠اضيع
ٗي قٞز.
ٗبز - 21 ٟزض نٞضتي ً ٠اضظـ ًبالي هبچبم  ٝيب اضظ ٌٗكٞكٞٗ ٠يٞع ٗبز ) 18 ( ٟاي ٚهب ، ٙٞٛثطاثط تكريم آٝي ٠زؾتِبٟ
ًبقق ٗؼبزّ زٗ ٟئي ) 000 . 000 . 10 ( ٙٞضيبّ يب ً٘تط ثبقس ثب هيس زض نٞضتزٔؿً ٠كق ث ٠اًٗبي ٗتٗ ٖ٢ي ضؾس  ٝزض
نٞضت اؾتٌٜبف ٗ ،طاتت زض نٞضتزٔؿً ٠كق هيس  ٝحؿت ٗٞضز ً ،بال يجٍ  ٝث٘١ ٠طا ٟنٞضتزٔؿ ٠ث ٠ؾبظٗب ٙر٘غ آٝضي
 ٝكطٝـ اٗٞاّ ت٘ٔيٌي تحٞيْ ٗي قٞز  ٝاضظ ٌٗكٞك ٠ث ٠حؿبة ٗكرم قس ٟتٞؾٍ ثبٛي ٗطًعي ر٘ٞ٢ضي اؾالٗي ايطاٙ
ٝاضيع  ٝضٞٛٝقتي اظ اٝضام ثٗ ٠ت ٖ٢اثالؽ ٗي ُطزز.
تجهط - 1 ٟنبحت ًبال  ٝيب اضظ ٗي تٞاٛس ظطف ز ٟضٝظ اظ تبضيد اثالؽ زض ازاض ٟتؼعيطات حٌٗٞتي ق٢طؾتبٗ ٙحْ ًكق ث٠
اي ٚته٘يٖ اػتطاو ٘ٛبيس  .تب تؼيي ٚتٌٔيق هُؼي هبچبم اظ ؾٞي ؾبظٗب ٙتؼعيطات حٌٗٞتي  ،ثبيس ػيً ٚبال ٢ِٛساضي قٞز
.

تجهطٗ - 2 ٟطتٌت هبچبم ٗٞيٞع ايٗ ٚبز ٟزض نٞضت تٌطاض ثطاي ٗطتج ٠ؾ ٝ ٕٞثبالتط ػال ٟٝثط يجٍ ًبال  ٝيب اضظ ث ٠رطي٘٠
ٛوسي ٗٞيٞع ٗبز ) 18 ( ٟاي ٚهبٗ ٙٞٛحٌٗ ٕٞي ُطزز.
تجهط - 3 ٟثً ٠كليبت ٗٞيٞع ايٗ ٚبزٝ ٟر٢ي تحت ػٜٞا ٙحن آٌكق يب پبزاـ تؼٔن ٘ٛي ُيطز.
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ٗبز١ - 22 ٟطًؽ ٗطتٌت هبچبم ًبالي ٜٗ٘ٞع ُطزز يب ًبالي ٜٗ٘ٞع هبچبم ضا ٢ِٛساضي يب حْ٘ ٘ٛبيس يب ثلطٝقس  ،ػالٟٝ
ثط يجٍ ًبال ث ٠قطح ظيط ٞٗ ٝاز ( ٗ ) 24 ( ٝ ) 23زبظات ٗي قٞز:
آق  -زض نٞضتي ً ٠اضظـ ًبال تب زٗ ٟئي ) 000 . 000 . 10 ( ٙٞضيبّ ثبقس  ،ث ٠رعاي ٛوسي ٗؼبزّ ز ٝتب ؾ ٠ثطاثط اضظـ
ًبالي ٜٗ٘ٞع هبچبم
ة  -زض نٞضتي ً ٠اضظـ ًبال اظ زٗ ٟئي ) 000 . 000 . 10 ( ٙٞتب يٌهس ٗئي ) 000 . 000 . 100 ( ٙٞضيبّ ثبقس ث ٠رعاي
ٛوسي ٗؼبزّ ؾ ٠تب پٜذ ثطاثط اضظـ ًبالي ٜٗ٘ٞع هبچبم
ح  -زض نٞضتي ً ٠اضظـ ًبال اظ يٌهس ٗئي ) 000 . 000 . 100 ( ٙٞتب يي ٗئيبضز (  ) 000 . 000 . 000 . 1ضيبّ ثبقس
ث ٠ثيف اظ قف ٗب ٟتب ز ٝؾبّ حجؽ  ٝث ٠رعاي ٛوسي ٗؼبزّ پٜذ تب ١لت ثطاثط اضظـ ًبالي ٜٗ٘ٞع هبچبم
ت  -زض نٞضتي ً ٠اضظـ ًبال ثيف اظ يي ٗئيبضز (  ) 000 . 000 . 000 . 1ضيبّ ثبقس ث ٠ز ٝؾبّ تب پٜذ ؾبّ حجؽ  ٝث٠
رعاي ٛوسي ٗؼبزّ ١لت تب ز ٟثطاثط اضظـ ًبالي ٜٗ٘ٞع هبچبم
تجهط - 1 ٟحٌٖ ٗبز ) 702 ( ٟهبٗ ٙٞٛزبظات اؾالٗي انالحي ٗهٞة  1387 /8 /22كوٍ قبْٗ ٗكطٝثبت آٌٔي تٓٞيس
قس ٟزض زاذْ ًكٞض اؾت.
تجهطٝ - 2 ٟر ٟٞحبنْ اظ هبچبم ًبالي ٜٗ٘ٞع  ،يجٍ ٗي قٞز.
تجهط - 3 ٟآالت  ٝازٝاتي ً ٠ر٢ت ؾبذت ًبالي ٜٗ٘ٞع ثٜٗ ٠ظٞض هبچبم يب تؿ٢يْ اضتٌبة هبچبم ًبالي ٜٗ٘ٞع ٗٞضز
اؾتلبز ٟهطاض ٗي ُيطز  ،يجٍ ٗي قٞز ٞٗ .اضزي ً ٠اؾتلبزًٜٜ ٟسٗ ٟبٓي ٛجٞزٗ ٝ ٟبٓي ػبٗساً آ ٙضا زض اذتيبض ٗطتٌت هطاض
ٛساز ٟثبقس ٗ ،ك٘ ّٞحٌٖ اي ٚتجهط٘ٛ ٟي ثبقس.
تجهطٗ - 4 ٟكطٝثبت آٌٔي  ،اٗٞاّ تبضيري  -كطِٜ١ي  ،تز٢يعات زضيبكت اظ ٗبٞ١اض ٟثَٞ ٠ض ؿيط ٗزبظ  ،آالت ٝ ٝؾبيْ
ه٘بض  ٝآحبض ؾ٘ؼي  ٝثهطي ٗجتصّ ٗ ٝؿت٢ز ٚاظ ٗهبزين ًبالي ٜٗ٘ٞع اؾت.
تجهطٗ - 5 ٟحْ ٢ِٛساضي ًبال١بي هبچبم ٜٗ٘ٞع ً ٠زض ٗبٌٓيت ٗطتٌت ثبقس  ،زض نٞضتي ًٗ ٠ك٘ ّٞحٌٖ ٜٗسضد زض
ٗبز ) 24 ( ٟاي ٚهبٛ ٙٞٛكٞز  ،تٞهيق  ٝيب پٔ٘ت ٗي قٞز  ٝزض نٞضتي ًٗ ٠حٌ ٕٞػٔي ٠ظطف زٗٝب ٟاظ تبضيد نسٝض حٌٖ
هُؼي  ،رطي٘ٛ ٠وسي ضا ٛپطزاظز  ،حؿت ٗٞضز اظ ٗحْ كطٝـ آ ٙثطزاقت ٗ ٝبثوي ثٗ ٠بٓي ٗؿتطز ٗي قٞز.

ٗبز - 23 ٟزض ٗٞاضزي ًً ٠بالي هبچبم ٌٗكٞكٗ ٠ك٘ ّٞقطايٍ ثٜس١بي ( ح )  ( ٝت ) ٗبزُ ) 22 ( ٟطزز ٝؾئٛ ٠ؤيٞٗ ٠ضز
اؾتلبز ٟزض هبچبم ًبالي ٗعثٞض  ،زض نٞضت ٝرٞز ١ط يي اظ قطايٍ ظيط  ،يجٍ ٗي قٞز:
آق ٝ -ؾئٛ ٠ؤيٞٗ ٠ضز اؾتلبزٗ ، ٟتؼٔن ث ٠قرم ٗطتٌت هبچبم ثبقس.
ة  -ثب اؾتٜبز ث ٠زاليْ يب هطائ ٚاظ ر٘ٔ ٠ؾبثوٗ ٠طتٌت  ٝيب ٗبٓي ٝؾئٛ ٠ؤي ٠زض اٗط هبچبم  ،حبثت قٞز ًٗ ٠بٓي ٝؾئ٠
ٛؤي ٠ػبٗساً آ ٙضا ر٢ت اؾتلبز ٟثطاي حْ٘ ًبالي هبچبم زض اذتيبض ٗطتٌت هطاض زاز ٟاؾت.
تجهط - ٟزض ؿيط ٗٞاضز كٞم ٝ ،ؾئٛ ٠ؤي ٠ثٗ ٠بٓي ٗؿتطز ٗ ٝؼبزّ اضظـ آ ٙث ٠رطي٘ٛ ٠وسي ٗطتٌت ايبكٗ ٠ي قٞز.
ٗبزٗ - 24 ٟحْ ٢ِٛساضي ًبالي هبچبم ٜٗ٘ٞع زض نٞضتي ًٗ ٠تؼٔن ثٗ ٠طتٌت ثٞز ٝ ٟيب تٞؾٍ ٗبٓي ػبٗساً ر٢ت
٢ِٛساضي ًبالي هبچبم زض اذتيبض زيِطي هطاض ُطكت ٠ثبقس  ٝاضظـ ًبال ثيف اظ يي ٗئيبضز (  ) 000 . 000 . 000 . 1ضيبّ
ثبقس ٗ ،هبزضٗ ٟي ُطزز ٗ ،كط ٌٝث ٠اي ٠ٌٜاضظـ ٗٔي اظ پٜذ ثطاثط اضظـ ًبالي هبچبم ٢ِٛساضي قس ٟثيكتط ٛجبقس  ٠ً ،زض
اي ٚنٞضت ٗٔي ثٗ ٠وساض ٛؿجت پٜذ ثطاثط هي٘ت ًبالي هبچبم ٢ِٛساضي قس ٟث ٠هي٘ت انْ ٗٔي ٞٗ ،ضز ٗهبزض ٟهطاض ٗي
ُيطز  ٝچٜبٛچ ٠اضظـ ًبال ً٘تط اظ ٗجٔؾ ٗصًٞض ثبقس  ٝحساهْ زٝثبض ث ٠ايٜٗ ٚظٞض اؾتلبز ٟقٞز ٗ ٝحٌٗٞيت هُؼي يبثس زض
ٗطتج ٠ؾ ٕٞاضتٌبة  ،ثً ٠يليت ٗصًٞض ٗهبزضٗ ٟي ُطزز  .زض نٞضتي ًٗ ٠طتٌت ثس ٙٝاَالع ٗبٓي اظ آٗ ٙحْ اؾتلبزًٜ ٟس
 ،اظ ؾ ٠تب پٜذ ثطاثط اضظـ ًبالي هبچبم ٢ِٛساضي قس ٟث ٠رعاي ٛوسي ٝي اكعٝزٗ ٟي قٞز.
تجهط - ٟآييٛ ٚبٗ ٠ارطائي ايٗ ٚبز ٟتٞؾٍ ه ٟٞهًبئي ٠ت٢يٗ ٠ي قٞز  ٝحساًخط ظطف ؾٗ ٠ب ٟاظ تبضيد الظٕ االرطاء قس ٙايٚ
هب ٙٞٛث ٠تأييس ضئيؽ ه ٟٞهًبئيٗ ٠ي ضؾس.
ٗبز١ - 25 ٟطًؽ ثس ٙٝأذص ٗزٞظ هبٛٞٛي اظ ؾبظٗب ٙحلبظت ٗحيٍ ظيؿت  ٝػسٕ ضػبيت ؾبيط تطتيجبت پيف ثيٜي قس ٟزض
هٞاٛيٗ ٝ ٚوطضات ث ٠نسٝض حيٞاٛبت ٝحكي ػبزي  ،زض ٗؼطو ٛبثٞزي ً٘ ٝيبة  ،اٞٛاع ٗٞرٞزات آثعي  ،پطٛسُب ٙقٌبضي ٝ
ؿيط قٌبضي اػٖ اظ ثٗٞي يب ٗ٢برط ٝحكي ثَٞ ٠ض ظٛس ٟيب ؿيطظٛسٛ ٝ ٟيع ارعاي اي ٚحيٞاٛبت ٗجبزضت ًٜس  ،يب زض حي ٚنسٝض ٝ
ذبضد ٞ٘ٛز ٙزؾتِيط قٞز ١ ،ط چٜس ػْ٘ اٜٗ ٝزط ث ٠ذطٝد ٗٞاضز ٗصًٞض اظ ًكٞض ٛكٞز  ،ثٗ ٠زبظات هبچبم ًبالي ٜٗ٘ٞع
ٗحٌٗ ٕٞي ُطزز  .تؼييٗ ٚهبزين اي ٚحيٞاٛبت ثط ػ٢س ٟؾبظٗب ٙحلبظت ٗحيٍ ظيؿت اؾت.
ٗبز26 ٟـ نيس  ،ػْ٘ آٝضي  ،ت٢ي ، ٠ػطي ، ٠كطٝـ  ،حْ٘ ٢ِٛ ،ساضي  ٝنسٝض ذبٝيبض ٗ ٝب١يب ٙذبٝيبضي ًٗ ٠يعاٝ ٙ
ٗهبزين آ ٙتٞؾٍ ؾبظٗب ٙقيالت تؼييٗ ٚي قٞز  ،ثسٗ ٙٝزٞظ اي ٚؾبظٗبٗ ٙك٘ٗ ّٞزبظات هبچبم ًبالي ٜٗ٘ٞع اؾت.
ٗبز27 ٟـ ١ط قرم حويوي يب حوٞهي ً ٠اهسإ ثٝ ٠اضزات  ٝنبزضات زاض٢ٌٔ٘ٗ ، ٝب ٔٗ ،عٗٝبت  ٝتز٢يعات پعقٌي ٞٗ ،از ٝ
كطآٝضز١ ٟبي ذٞضاًي  ،آقبٗيسٛي  ،آضايكي  ٝث٢ساقتي ثس ٙٝاٛزبٕ تكطيلبت هبٛٞٛي ٘ٛبيس ثٗ ٠زبظات ًبال١بي هبچبم ث٠
قطح ظيط ٗحٌٗ ٕٞي قٞز  .ايٗ ٚزبظات ٗبٛغ اظ پطزاذت زي ٝ ٠ذؿبضت ١بي ٝاضزٛ ٟيؿت:
آق  -هبچبم ٗٞاز  ٝكطآٝضز١ ٟبي زاضٝيي ٢ٌٔ٘ٗ ،ب ٔٗ ،عٗٝبت  ٝتز٢يعات پعقٌي ٗك٘ٗ ّٞزبظات هبچبم ًبال١بي ٜٗ٘ٞع
ٗٞيٞع ٗبز ) 22 ( ٟاي ٚهبٗ ٙٞٛي ثبقس.

ة  -زض نٞضتي ًً ٠بال١بي هبچبم ٌٗكٞك ٠قبْٗ ٗٞاز  ٝكطآٝضز١ ٟبي ذٞضاًي  ،آقبٗيسٛي  ،آضايكي  ٝث٢ساقتي ثبقس ،
ٗطرغ ضؾيسُي ًٜٜسٌٔٗ ٟق اؾت ٛؿجت ث ٠اؾتؼالٕ ٗزٞظ ٗهطف اٛؿبٛي ًبال١بي ٗصًٞض اهسإ ٝ ٝظاضت ث٢ساقت  ،زضٗبٝ ٙ
آٗٞظـ پعقٌي ٗٞظق اؾت ظطف ز ٟضٝظ ث ٠اي ٚاؾتؼالٕ پبؾد ز١س ١ .طُبً ٟبالي ٌٗكٞكٗ ٠صًٞض ٗٞكن ث ٠أذص ٗزٞظ١بي
ث٢ساقتي  ٝزضٗبٛي زض ذهٞل ٗهطف اٛؿبٛي ُطزز رطٕ هبچبم ٗك٘ٗ ّٞزبظات ٜٗسضد زض ثٜس ( ة ) ٗبز ) 18 ( ٟاي ٚهبٙٞٛ
ذٞا١س قس  ٝزض ؿيط اي ٚنٞضت ًبالي ٌٗكٞكً ، ٠بالي تؤجي  ،كبؾس  ،تبضيد ٗهطف ُصقت ٝ ٠يب ًٗط ث ٠ؾالٗت ٗطزٕ
قٜبذت ٠قسٗ ٝ ٟك٘ٗ ّٞزبظات هبچبم ًبال١بي ٜٗ٘ٞع ٗي ثبقس.
تجهط1 ٟـ حْ٘ ٢ِٛ ،ساضي  ،ػطي ٝ ٠كطٝـ ٗحهٞالت كٞم ٛيع ٗك٘ٗ ّٞزبظات ١بي ايٗ ٚبز ٟاؾت.
تجهط2 ٟـ آييٛ ٚبٗ ٠ارطائي ايٗ ٚبز ٟزض ٗٞضز چِِٛٞي ارطاء ٗ ٝيعا ٙالظٕ اظ ًبال ثطاي اؾتؼالٕ ٗزٞظ ٗهطف اٛؿبٛي ثب
پيك٢ٜبز ٝظاضترب١ ٠ٛبي ث٢ساقت  ،زضٗب ٝ ٙآٗٞظـ پعقٌي  ،نٜؼت ٗ ،ؼس ٝ ٙتزبضت  ٝؾتبز ت٢يٗ ٠ي قٞز  ٝحساًخط ظطف
ؾٗ ٠ب ٟاظ تبضيد الظٕ االرطاء قس ٙاي ٚهب ٙٞٛث ٠تهٞيت ١يأت ٝظيطاٗ ٙي ضؾس.
فصل پنجم ـ لاچاق سازمان يافته و حرفه اي

ٗبز28 ٟـ زض نٞضتي ً ٠هبچبم ًبال١بي ٜٗ٘ٞع ثٛ ٠ح ٞؾبظٗب ٙيبكت ٠اضتٌبة يبثس ٗ ،طتٌت ػال ٟٝثط رعاي ٛوسي ٜٗسضد زض
ٗبز ) 22 ( ٟاي ٚهب ٙٞٛث ٠تطتيت ظيط ٗحٌٗ ٕٞي قٞز:
آق  -زض ذهٞل ثٜس ( آق ) ٗبز ) 22 ( ٟثٞٛ ٠ز  ٝيي ضٝظ تب قف ٗب ٟحجؽ
ة  -زض ذهٞل ثٜس ( ة ) ٗبز ) 22 ( ٟث ٠ثيف اظ قف ٗب ٟتب ز ٝؾبّ حجؽ
ح  -زض ذهٞل ثٜس١بي ( ح )  ( ٝت ) ٗبز ) 22 ( ٟث ٠حساًخط ٗزبظات حجؽ ٜٗسضد زض ثٜس١بي ٗصًٞض
تجهطً - ٟؿبٛي ً ٠زض اضتٌبة رطائٖ ايٗ ٚبزٛ ٟوف ؾبظٗبٛس١ي ١ ،سايت  ٝيب ؾطزؾتِي ُط ٟٝؾبظٗب ٙيبكت ٠ضا ثطػ٢سٟ
زاضٛس  ،حؿت ٗٞضز ث ٠حساًخط ٗزبظات ١بي ٗوطض زض ثٜس١بي ( آق )  ( ٝة ) ٗحٌٗ ٕٞي قٛٞس.
ٗبز29 ٟـ زض نٞضتي ًً ٠بال١بي ٗزبظ ٗ ،زبظ ٗكط ، ٌٝيبضا ٠ٛاي  ٝيب اضظ ثٛ ٠ح ٞؾبظٗب ٙيبكت ٠هبچبم قٞز  ،ػال ٟٝثط
ٗزبظات ١بي ٗٞيٞع ٗبز ) 18 ( ٟاي ٚهب ، ٙٞٛحؿت ٗٞضز ٗطتٌت ثٗ ٠زبظات ١بي ظيط ٗحٌٗ ٕٞي قٞز.
آق  -چٜبٛچ ٠اضظـ ًبالي ٗزبظ يب ٗزبظ ٗكط ٌٝتب يٌهس ٗئي ) 000 . 000 . 100 ( ٙٞضيبّ ثبقس ثٞٛ ٠ز  ٝيي ضٝظ تب
قف ٗب ٟحجؽ  ٝزض نٞضتي ً ٠اضظـ ًبال ثيف اظ ٗجٔؾ ٗصًٞض ثبقس ث ٠ثيف اظ قف ٗب ٟتب زٝؾبّ حجؽ
ة  -چٜبٛچ ٠اضظـ ًبالي يبضا ٠ٛاي يب اضظ تب يٌهس ٗئي ) 000 . 000 . 100 ( ٙٞضيبّ ثبقس ث ٠ز ٝؾبّ تب پٜذ ؾبّ حجؽ ٝ
زض نٞضتي ً ٠اضظـ ًبال ثيف اظ ٗجٔؾ ٗصًٞض ثبقس ث ٠حساًخط ٗزبظات ٗصًٞض زض اي ٚثٜس
تجهطً - ٟؿبٛي ً ٠زض رطائٖ كٞم ٛوف ؾبظٗبٛس١ي ١ ،سايت  ٝيب ؾطزؾتِي ُط ٟٝؾبظٗب ٙيبكت ٠ضا ثط ػ٢س ٟزاضٛس  ،حؿت
ٗٞضز ث ٠حساًخط ٗزبظات ١بي ٗوطض زض ثٜس١بي ( آق )  ( ٝة ) ٗحٌٗ ٕٞي قٛٞس.

ٗبز - 30 ٟزض نٞضتي ً ٠اضتٌبة هبچبم ًبال  ٝاضظ ث ٠نٞضت اٛلطازي  ٝيب ؾبظٗب ٙيبكت ٠ث ٠ههس ٗوبثٔ ٠ثب ٛظبٕ ر٘ٞ٢ضي
اؾالٗي ايطا ٙيب ثب ػٖٔ ثٗ ٠إحط ثٞز ٙآ ٙنٞضت ُيطز ٜٗ ٝزط ث ٠اذالّ ُؿتطز ٟزض ٛظبٕ اهتهبزي ًكٞض قٞز ٞٗ ،يٞع
ٗك٘ ّٞهبٗ ٙٞٛزبظات اذالِٓطا ٙزض ٛظبٕ اهتهبزي ًكٞض ٗهٞة ٗ 1369/ 9/ 19ي ُطزز ٗ ٝطتٌت َجن ٗوطضات هبٙٞٛ
ٗعثٞض ٗزبظات ٗي قٞز.
ٗبز - 31 ٟزض نٞضتي ً ٠احطاظ قٞز ٗطتٌت رطائٖ هبچبم ًبال  ٝاضظ ثب ػٖٔ  ٝػ٘س  ،ػٞايس  ٝؾٞز حبنْ اظ اي ٚرطائٖ ضا ث٠
ٛحٗ ٞؿتويٖ يب ؿيطٗؿتويٖ ثطاي تأٗيٗ ٚبٓي تطٝضيؿٖ  ٝاهسإ ػٔي ٠اٜٗيت ٗٔي  ٝتوٞيت ُط٢١ٝبي ٗؼبٛس ثب ٛظبٕ اذتهبل
زاز ٟيب ١عيٞ٘ٛ ٠ٜز ٟاؾت  ،ػال ٟٝثط ٗزبظات ١بي ٗوطض زض اي ٚهب ٙٞٛحؿت ٗٞضز ثٗ ٠زبظات ٗحبضة يب ٗلؿس كي االضو
ٗحٌٗ ٕٞي ُطزز.
ٗبزً - 32 ٟؿبٛي ًُٗ ٠بثن اي ٚهب ٙٞٛهبچبهچي حطك ٠اي ٗحؿٞة ٗي قٛٞس  ،ػال ٟٝثط يجٍ ًبال  ٝيب اضظ هبچبم  ،ث٠
حساًخط رعاي ٛوسي  ٝتب ١لتبز  ٝچ٢بض يطث ٠قالم تؼعيطي ٗ ٝزبظات ١بي حجؽ ث ٠قطح ظيط ٗحٌٗ ٕٞي قٛٞس:
آق ٞٛ -ز  ٝيي ضٝظ تب قف ٗب ٟحجؽ ثطاي ًبال  ٝضاظ ثب اضظـ تب يي ٗئيبضز (  ) 000 . 000 . 000 . 1ضيبّ
ة  -ثيف اظ قف ٗب ٟتب ز ٝؾبّ ثطاي ًبال  ٝاضظ ثب اضظـ ثيف اظ يي ٗئيبضز (  ) 000 . 000 . 000 . 1ضيبّ
تجهطٗ - ٟطتٌجي ٚهبچبم حطك ٠اي ًبال١بي ٜٗ٘ٞع ػال ٟٝثط ٗزبظات ١بي ٜٗسضد زض ٗبز ) 22 ( ٟاي ٚهب ٙٞٛحؿت ٗٞضز ث٠
ٛهق حساًخط حجؽ ٗوطض زض ايٗ ٚبزٗ ٟحٌٗ ٕٞي قٛٞس.
فصل ششم  -جرائم مرتبط

ٗبز١ - 33 ٟط ًؽ زض اؾٜبز ٗخجتُ٘ ٠طًي اػٖ اظ ًتجي يب ضهٗٞي ( زيزيتبٓي ) ٢ٗ ،ط  ٕٞٗ ٝيب پٔ٘ت ُ٘طًي  ٝؾبيط اؾٜبز اظ
هجيْ اؾٜبز ؾبظٗب ٙر٘غ آٝضي  ٝكطٝـ اٗٞاّ ت٘ٔيٌي ٗ ،إؾؿٔٗ ٠ي اؾتبٛساضز  ٝتحويوبت نٜؼتي ايطاٝ ، ٙظاضت ث٢ساقت ،
زضٗب ٝ ٙآٗٞظـ پعقٌي  ،حجت ؾلبضـ  ٝؾبيط ٗزٞظ١بي ٗٞضز ٛيبظ نبزضات ٝ ٝاضزات  ،قٜبؾً ٠بال  ٝضِ١يطي ٗ ،طتٌت
رؼْ ُطزز  ٝيب ثب ػٖٔ ث ٠رؼٔي ثٞز ، ٙآ٢ٛب ضا ٗٞضز اؾتلبز ٟهطاض ز١س  ،حؿت ٗٞضز ػال ٟٝثط ٗزبظات حجؽ ٗصًٞض زض هبٙٞٛ
ٗزبظات اؾالٗي ث ٠رعاي ٛوسي ٗؼبزّ ز ٝتب پٜذ ثطاثط اضظـ ًبالي ٗٞيٞع اؾٜبز ٗزؼٗ ّٞحٌٗ ٕٞي قٞز.
تجهط - ٟذطيس  ٝكطٝـ اؾٜبز انيْ ُ٘طًي ً ٠هجأل زض تطذيم ًبال اؾتلبز ٟقس ٟاؾت ٘١ ٝچٜي ٚاؾتلبزٌٗ ٟطض اظ آٙ
اؾٜبز  ،رطٕ ٗحؿٞة ٗ ٝطتٌت ثٗ ٠زبظات كٞم ٗحٌٗ ٕٞي قٞز.
ٗبز - 34 ٟزض نٞضتي ً ٠قرم حبْٗ يب ٗبٓي ًبال  ٝيب اضظ هبچبم  ،زض ٗٞار ٠٢ثب ٗأٗٞضاً ٙبقق ث١ ٠ط ٛحٞي ٗوبثٔ ٠يب
ٗوبٗٝت ٘ٛبيس  ،اُط ػْ٘ ٗصًٞض اظ ٗهبزين زؾت ثطز ٙث ٠ؾالح  ٝؾٔت اٜٗيت ٗطزٕ ٛجبقس ػال ٟٝثط ٗزبظات ١بي ٗوطض
ثطاي اضتٌبة هبچبم  ،ث ٠قف ٗب ٟتب ز ٝؾبّ حجؽ  ٝتب ١لتبز  ٝچ٢بض يطث ٠قالم ٗحٌٗ ٕٞي قٞز.

ٗبز - 35 ٟزض نٞضتي ًٗ ٠أٗٞضا ٙزؾتِب٢١بي ًبقق يب ٝن ّٞزضآٗس١بي زٓٝت  ،ذٞز ٗطتٌت هبچبم قٛٞس  ٝيب قطًت يب
ٗؼبٛٝت زض اضتٌبة ٘ٛبيٜس  ،ػال ٟٝثط ٗزبظات هبچبم ٗوطض زض اي ٚهب ٙٞٛثٗ ٠زبظات ٗرتٔؽ ٛيع ٗحٌٗ ٕٞي قٛٞس.
تجهطٗ - 1 ٟأٗٞضاٛي ً ٠ثب ػٖٔ ث ٠اضتٌبة هبچبم اظ تؼويت ٗطتٌجب ٙذٞززاضي يب ثطذالف هٞاٛيٗ ٝ ٚوطضات ػْ٘ ٘ٛبيٜس زض
حٌٖ ٗرتٔؽ ٗحؿٞة  ٝثٗ ٠زبظات ٗوطض ثطاي ٗرتٔؿي ٚاٗٞاّ زٓٝتي ٗحٌٗ ٕٞي ُطزٛس ِٗط آ ٠ٌٛػْ٘ ٗطتٌت ثٞٗ ٠رت
هب ٙٞٛزيِطي ٗؿتٔعٕ ٗزبظات قسيستطي ثبقس ً ٠زض اي ٚنٞضت ثٗ ٠زبظات قسيستط ٗحٌٗ ٕٞي قٛٞس.
تجهطً - 2 ٟبضًٜب ٙت٘بٗي زؾتِب٢١ب  ٝؾبظٗب١ ٙبي ٗإحط زض اٗط ٗجبضظ ٟثب هبچبم ًبال  ٝاضظ اظ ر٘ٔ ٠ؾتبز  ٝؾبظٗب ٙر٘غ
آٝضي  ٝكطٝـ اٗٞاّ ت٘ٔيٌي ٛيع ٗك٘ ّٞحٌٖ ايٗ ٚبز ٝ ٟتجهط ) 1 ( ٟآٗ ٙي قٛٞس .
فصل هفتم – ممررات مربوط به دستگاه كاشف و كشف كاال

ٗبز - 36 ٟزؾتِب٢١بي ظيط زض حسٝز ٝظبيق ٗح ٠ٓٞهبٛٞٛي ً ،بقق زض اٗط هبچبم ٗحؿٞة ٗي قٛٞس:
آق ٝ -ظاضت ث٢ساقت  ،زضٗب ٝ ٙآٗٞظـ پعقٌي
ة ٝ -ظاضت ر٢بز ًكبٝضظي
ح ُ٘ -طى ر٘ٞ٢ضي اؾالٗي ايطا ٙزض ٗحسٝز ٟاٗبًُ٘ ٚطًي
ت  -ؾبظٗب ٙح٘بيت ٗهطف ًٜٜسُب ٝ ٙتٓٞيس ًٜٜسُبٙ
ث  -ؾبظٗب ٙحلبظت ٗحيٍ ظيؿت
د  -ؾبظٗبٗ ٙيطاث كطِٜ١ي ُ ،طزقِطي  ٝنٜبيغ زؾتي
س  -ثبٛي ٗطًعي ر٘ٞ٢ضي اؾالٗي ايطاٙ
ح  -قطًت ٗٔي پرف كطآٝضز١ ٟبي ٛلتي ايطاٙ
خ  -قطًت ؾ٢بٗي قيالت ايطاٙ
ز  -قطًت زذبٛيبت ايطاٙ
تجهط - ٟيبثُيٛ ٚيع زض حسٝز ٝظبيق ٗح ٠ٓٞهبٛٞٛي ذٞز ًبقق ٗحؿٞة ٗي قٛٞس.
ٗبز - 37 ٟثٞٗ ٠رت اي ٚهب ، ٙٞٛحلبظت ُ٘طً٢بي ًكٞض ظيط ٛظط ضئيؽ ًْ ُ٘طى ر٘ٞ٢ضي اؾالٗي ايطا ٙثطاي حلبظت
اٗبًُ٘ ٚطًي ً ٝبال١بي ٗٞرٞز زض آ٢ٛب  ٝاٗٞض ارطائي ٗجبضظ ٟثب هبچبم زض ٗحسٝز ٟآ ٙاٗبً ٚثب أذص ٗزٞظ اظ ؾتبز ًْ
ٛيط١ٝبي ٗؿٔح  ،تكٌيْ ٗ ٝأٗٞضا ٙآ ٙزض حسٝز ٝظبيق  ٝثب قطايٍ ٗصًٞض زض هب ٙٞٛآيي ٚزازضؾي ًيلطي يبثٍ ذبل
هًبئي ٗحؿٞة ٗي قٛٞس.

تجهط - 1 ٟضئيؽ حلبظت ُ٘طً٢بي ًكٞض ث ٠پيك٢ٜبز ضئيؽ ًْ ُ٘طى ر٘ٞ٢ضي اؾالٗي ايطا ٙپؽ اظ تأييس كطٗبٛسٟ
ٛيطٝي اٛتظبٗي  ٝثب حٌٖ ؾتبز ًْ ٛيط١ٝبي ٗؿٔح ٜٗهٞة ٗي قٞز.
تجهطٛ - 2 ٟح ٟٞتؿٔيح ٛيط١ٝبي حلبظت ُ٘طً٢بي ًكٞض  ،حْ٘  ٝثً ٠بضُيطي ؾالح ثٞٗ ٠رت زؾتٞضآؼ٘ٔي اؾت ً٠
تٞؾٍ ٛيطٝي اٛتظبٗي ر٘ٞ٢ضي اؾالٗي ايطا ٙت٢يٗ ٠ي قٞز  ٝث ٠تهٞيت ؾتبز ًْ ٛيط١ٝبي ٗؿٔح ٗي ضؾس.
ٗبز١ - 38 ٟطُب ٟزض ظٗبً ٙكق رطٕ هبچبم زؾتِب ٟارطائي ًبقق يب زؾتِب ٟارطائي ٗأٗٞض ٝن ّٞزضآٗس١بي زٓٝت ثط
ٗجٜبي هطائ ٝ ٚاٗبضات ٗٞرٞز اظ ر٘ٔٝ ٠ؾبيْ  ٝتز٢يعات ٗٞضز اؾتلبز ٟزض اضتٌبة رطٕ  ،حزٖ  ٝاضظـ ًبالي ٌٗكٞك ٠احطاظ
٘ٛبيٜس يب احت٘بّ هٞي زٜ١س ً ٠رطٕ زض يٌي اظ ٝيؼيت ١بي ظيط ٝاهغ ُطزيس ٟاؾت ٌٗٔلٜس ايٞٗ ٚيٞع ضا ثب شًط هطائٚ
ٝاٗبضات ٗعثٞض ثطاي اٛزبٕ اهساٗبت هبٛٞٛي ثٗ ٠وبٕ هًبئي اػالٕ ٘ٛبيٜس:
آق ٝ -هٞع رطٕ ث ٠نٞضت ؾبظٗب ٙيبكت٠
ة  -تؼٔن ًبالي هبچبم يب ػٞايس  ٝؾٞز حبنْ اظ آ ٙث ٠قرم يب اقربني ؿيط اظ ٗتٖ٢
ح  -ؾبثو ٠اضتٌبة رطٕ هبچبم تٞؾٍ ٗتٖ٢
ٗبزٝ - 39 ٟظاضت اَالػبت ٛ ٝيطٝي اٛتظبٗي ٗٞظلٜس ثب ٘١بِٜ١ي ٗطرغ شي نالح هًبئي  ،ذٞز يب ثٜب ثط اػالٕ زؾتِبٟ
ًبقق  ،قجٌ١ ٠بي انٔي ُ ،ط٢١ٝبي ؾبظٗب ٙيبكت ٠هبچبم ًبال  ٝاضظ  ٝزاضايي ١بي آ٢ٛب ضا قٜبؾبيي  ٝاهسإ ث ٠تكٌيْ
پطٛٝس ٝ ٟتٌ٘يْ تحويوبت ٘ٛبيٜس.
ٗبز - 40 ٟيبثُئٌٗ ٚلٜس زض ٗجبضظ ٟثب رطائٖ هبچبم َجن هب ٙٞٛآيي ٚزازضؾي ًيلطي ضكتبض ٘ٛبيٜس.
ٗبز - 41 ٟث ٠اؾتخٜبي ٗٞاضز ُٜٗجن ثب ٗبز ) 21 ( ٟاي ٚهبِٜ١ ، ٙٞٛبٕ ًكق هبچبم  ،يبثُئٌٗ ٚلٜس اٗٞاّ ٌٗكٞكٝ ٠
ٝؾبيْ حْ٘ ًبال  ٝيب اضظ هبچبم يب ٗحْ ٢ِٛساضي  ٝاذتلبي آ ٙضا ُٗبثن اي ٚهب ٙٞٛحؿت ٗٞضز تٞهيق  ٝپٔ٘ت ًٜٜس ٝ
نٞضتزٔؿً ٠كق ضا ثب شًط زهين ٗكرهبت ًبال  ٝيب اضظ هبچبم ٗ ،بٓي  ٝحبٗال ٙآ٢ٛب تٜظيٖ ٘ٛبيٜس  ٝث ٠اًٗبي ٗت ٖ٢يب
ٗت٘٢ب ٙثطؾبٜٛس  ٝزض نٞضت اؾتٌٜبف ٗ ،طاتت ضا زض نٞضتزٔؿً ٠كق هيس ًٜٜس  .يبثُئٌٗ ٚلٜس ثالكبنٔ ٝ ٠زض نٞضت
ػسٕ زؾتطؾي ظطف ثيؿت  ٝچ٢بض ؾبػت اظ ظٗب ٙزؾتِيطي  ،ي٘ ٚتحت ٛظط هطاضزازٗ ٙت ، ٖ٢پطٛٝس ٟتٜظي٘ي ضا ٛعز ٗطرغ
نبٓح اضؾبّ ٘ٛبيٜس.
تجهط - 1 ٟزض ٗٞاضزي ً ٠زؾتِب٢١بي ًبقق كبهس اذتيبضات يبثُي ٚزازُؿتطي ثبقٜس ٞٗ ،ظلٜس پؽ اظ ًكق ثالكبنٔ ٠ثب
تٜظيٖ نٞضتزٔؿً ٠كق ٗٞيٞع ضا ر٢ت اهسإ هبٛٞٛي ث ٠يبثُي ٚيب ٗطارغ هًبئي اَالع زٜ١س.
تجهط - 2 ٟزض ٗٞضز ؾبيط رطائٖ ٗوطض ث ٠اؾتخٜبي ٗبز ) 21 ( ٟاي ٚهب ، ٙٞٛزض نٞضتي ً ٠ثيٖ اذتلبي ازٓ ، ٠كطاض ٗت ٖ٢يب
تجبٛي ثبقس ٘١ ٝچٜي ٚزض پطٛٝس١ ٟبيي ثب اضظـ ًبالي هبچبم ٌٗكٞك ٠ثبالي يٌهس ٗئي ) 000 . 000 . 100 ( ٙٞضيبّ ،
نسٝض هطاض ٝحيوٗ ٠تٜبؾت ثب ٗزبظات ٗوطض آعاٗي اؾت.

ٗبز - 42 ٟزض نٞضت زالٓت هطائ ٝ ٚاٗبضات هٞي ثط ٝرٞز ًبال  ٝيب اضظ هبچبم  ،يبثُيٗ ٚي تٞاٜٛس پؽ اظ ًؿت ٗزٞظ
ثبظضؾي اظ ٗطرغ هًبئي ث ٠اٛجبض١ب  ٝاٗبًٗ ٝ ٚؿتـالت ٗحْ اذتلبء يب ٢ِٛساضي ًبال  ٝيب اضظ هبچبم ٝاضز قٛٞس  ٝحتي
آ٘وسٝض ثب حًٞض نبحت ٗحْ ٛؿجت ث ٠ثبظضؾي ٗحْ ً ٝكق هبچبم اهسإ ٘ٛبيٜس  ٝحؿت ٗٞضز ر٢ت ضؾيسُي ثٗ ٠طرغ
نبٓح اضربع زٜ١س.
تجهط - 1 ٟتٜظيٖ نٞضتزٔؿ ٠ثبظضؾي ٗحْ ثب شًط رعئيبت اٗط ٗبٜٛس ؾبػت ثبظضؾي  ،اكطاز حبيط ٗ ٝكرهبت ًبال  ٝيب اضظ
هبچبم ٌٗكٞك ٠آعاٗي اؾت.
تجهط - 2 ٟثبظضؾي اظ اٗبً ٚػ٘ٗٞي ٛ ،يبظي ثٗ ٠زٞظ ٗٞيٞع ايٗ ٚبزٛ ٟساضز.
ٗبز - 43 ٟزض پطٛٝس١ ٟبيي ً ٠نبحت ًبال  ٝاضظ هبچبم قٜبؾبيي ٛكس ٝ ٟيب ٗتٞاضي اؾت  ،يبثُيٞٗ ٚظلٜس ثب أذص زؾتٞض اظ
ٗطرغ شي نالح  ٝثب ٌ٘١بضي ت٘بٗي ٢ٛبز١بي شي ضثٍ  ،ثالكبنٔ ٠ث ٠قٜبؾبيي ٗبٓي اهسإ ًٜٜس  ٝزض نٞضت ػسٕ حهّٞ
ٛتيز ٠ظطف يي ٗب ٟاظ تبضيد ٝن ّٞپطٛٝس ٟثٗ ٠طارغ شي نالح ٗ ،طرغ ضؾيسُي نبٓح ثبيس ث ٠نٞضت ؿيبثي ضؾيسُي ٝ
ُٗبثن ٗوطضات اي ٚهب ٙٞٛضأي ٗوتًي ضا نبزض ٘ٛبيس.
تجهط - 1 ٟزض ضؾيسُي ؿيبثي ث ٠پطٛٝس١ ٟبي هبچبم ٌٗكٞك ٠ثالنبحت  ،نبحت ٗتٞاضي  ٝيب ٗز ّٞ٢آ٘بٓي  ،يجٍ
ًبالي هبچبم ٌٗكٞكٗ ٠بٛغ ضؾيسُي ث ٠رطائٖ ٗبٓي ًبال ٛيؿت.
تجهط - 2 ٟزض نٞضتي ًً ٠بالي هبچبم ٌٗكٞك ٠ثالنبحت  ،نبحت ٗتٞاضي  ٝيب ٗز ّٞ٢آ٘بٓي ثبقس ً ،بالي ٗعثٞض ػيٜأ
ث ٠ؾتبز ٗأش ٙٝاظ ؾٞي ٓٝي كو ٠تحٞيْ يب حؿت زضذٞاؾت ضؾ٘ي ٢ٛبز ٗعثٞض ث ٠كطٝـ ضؾيسٝ ٝ ٟر ٠آ ٙث ٠حؿبة آ٢ٛ ٙبز
ٝاضيع ٗي قٞز.
فصل هشتم  -مراجع صالح رسيدگي به جرم لاچاق

ٗبز - 44 ٟضؾيسُي ث ٠رطائٖ هبچبم ًبال  ٝاضظ ؾبظٗب ٙيبكت ٝ ٠حطك ٠اي  ،هبچبم ًبال١بي ٜٗ٘ٞع  ٝهبچبم ًبال  ٝاضظ
ٗؿتٔعٕ حجؽ  ٝيب اٛلهبّ اظ ذسٗبت زٓٝتي زض نالحيت زازؾطا  ٝزازُب ٟاٛوالة اؾت  .ؾبيط پطٛٝس١ ٟبي هبچبم ًبال  ٝاضظ ،
ترٔق ٗحؿٞة  ٝضؾيسُي ث ٠آ ٙزض نالحيت ؾبظٗب ٙتؼعيطات حٌٗٞتي اؾت  .چٜبٛچ ٠پطٛٝس ٟاي ٗ ،ت٘٢بٗ ٙتؼسز زاقتٝ ٠
ضؾيسُي ث ٠ات٢بٕ يٌي اظ آٛب ٙزض نالحيت ٗطرغ هًبئي ثبقس  ،ث ٠ات٢بٗبت ؾبيط اقربل ٛيع زض ايٗ ٚطارغ ضؾيسُي ٗي
قٞز.
تجهط - ٟزض نٞضتي ً ٠پؽ اظ اضربع پطٛٝس ٟث ٠ؾبظٗب ٙتؼعيطات حٌٗٞتي  ٝاٛزبٕ تحويوبت ٗحطظ قٞز ضؾيسُي ث ٠رطٕ
اضتٌبثي زض نالحيت ٗطرغ هًبئي اؾت  ،قؼجٗ ٠طرٞع آئٌٗ ٠ق اؾت ثالكبنٔ ٠هطاض ػسٕ نالحيت ذٞز ضا نبزض ٘ٛبيس ٝ
پطٛٝس ٟضا ثٗ ٠طرغ هًبئي شي نالح اضؾبّ ٘ٛبيس  .اي ٚهطاض پؽ اظ تأييس ٗوبٕ ٗبكٞم قؼج ٠زض ؾبظٗب ٙتؼعيطات حٌٗٞتي  ٝيب
زض نٞضت ػسٕ اػالٕ ٛظط آٗ ٙوبٕ ظطف يي ١لت ، ٠هُؼي اؾت ٗ .وطضات اي ٚتجهط ٟاظ ق٘ٗ ّٞبز ) 28 ( ٟهب ٙٞٛآييٚ
زازضؾي زازُب٢١بي ػ٘ٗٞي  ٝاٛوالة ( زض اٗٞض ٗسٛي ) ٗهٞة ٗ 1379/ 1/ 21ؿتخٜي اؾت.

ٗبز١ - 45 ٟط ًسإ اظ قؼت زازؾطا  ٝزازُب ٟاٛوالة اؾالٗي  ،تؼعيطات حٌٗٞتي  ٝقؼت تزسيس ٛظط آ٢ٛب ظطف يي ٗب ٟاظ
ظٗب ٙتحٞيْ پطٛٝس ٟثبيس ضؾيسُي  ٝضأي ٢ٛبئي ضا نبزض ًٜٜس ِٗ ،ط ٗٞاضزي ً ٠حؿت ٞٛع رطٕ يب ترٔق  ٝػْٔ زيِط ،
تٌ٘يْ قس ٙتحويوبت ٛيبظ ث ٠ظٗب ٙثيكتطي زاقت ٠ثبقس ً ٠زض اي ٚنٞضت حؿت ٗٞضز ٗطرغ ضؾيسُي ًٜٜسٞٗ ٟظق اؾت
ػٔت تأذيط ضا ث ٠نٞضت ٌٗتٞة ثٗ ٠وبٕ ٗبكٞم ُعاضـ ز١س  .ػسٕ اضؾبّ ايُ ٚعاضـ ٗٞرت ٗحٌٗٞيت اٛتظبٗي تب زضر٠
ؾٗ ٠ي ُطزز.
ٗبز - 46 ٟزض ًٔيٞٗ ٠اضزي ً ٠ؾبظٗب ٙتؼعيطات حٌٗٞتي نبٓح ث ٠ضؾيسُي اؾت قؼت تؼعيطات حٌٗٞتي ٘١ب ٙاذتيبض
ٗطارغ هًبئي زض ضؾيسُي ث ٠پطٛٝس١ ٟبي ٗعثٞض ضا زاضٛس رع زض ٗٞاضزي ً ٠زض اي ٚهب ٙٞٛث ٠يطٝضت أذص زؾتٞض ٗوبٕ هًبئي
تهطيح قس ٟاؾت.
تجهط - 1 ٟاػًبي قؼت ٝيػ ٟضؾيسُي ث ٠پطٛٝس١ ٟبي هبچبم ًبال  ٝاضظ ؾبظٗب ٙتؼعيطات حٌٗٞتي ث ٠رع زض ٗٞاضز احجبت
ؾٞء ٛيت يب اضتٌبة اػ٘بٓي ً ٠زض هب ٙٞٛرطٕ اؾت  ،زض ضاثُ ٠ثب ايلبي ٝظبيق هبٛٞٛي زض آضاء نبزض ٟتحت تؼويت هًبئي هطاض
٘ٛي ُيطٛس.
تجهط - 2 ٟثًٔ ٠ي ٠ات٢بٗبت ضؤؾب  ٝاػًبي قؼت ؾبظٗب ٙتؼعيطات حٌٗٞتي ً ٠زض ٗوبٕ ضؾيسُي ث ٠پطٛٝس١ ٟبي هبچبم
ًبال  ٝاضظ ٗطتٌت ٗي قٛٞس زض زازؾطا  ٝزازُب٢١بي ٗطًع ضؾيسُي ٗي قٞز.
ٗبز 47 ٟـ قؼج ٠ضؾيسُي ًٜٜس ٟي٘ ٚاضؾبّ ضٞٛٝقتي اظ ٗساضى پطٛٝس ٟثُ٘ ٠طٍ يب ؾبيط ؾبظٗب٢ٛبي ٗأٗٞض ٝنّٞ
زضآٗس١بي زٓٝت حؿت ٗٞضز  ،زض ٗٞضز تؼيي ٚاضظـ ًبال  ٝيب اضظ ٌٗكٞك ٝ ٠ثطضؾي اؾٜبز اثطاظي ثطاي احطاظ رطٕ هبچبم
اؾتؼالٕ ٗي ٘ٛبيس ٘١ .چٜيٝ ٚهت ضؾيسُي ث ٠ؾبظٗب١ ٙبي ٗصًٞض ٗ ٝت ٖ٢اثالؽ ٗي ُطزز  .ؾبظٗبٗ ٙأٗٞض ٝن ّٞزضآٗس١بي
زٓٝت ٗٞظق اؾت ظطف ز ٟضٝظ اظ تبضيد زضيبكت اؾتؼالٕ  ،پبؾد آ ٙضا اضؾبّ ٘ٛ ٝبيٜس ٟحوٞهي ذٞز ضا ٛيع ثطاي حًٞض زض
رٔؿ ٠ضؾيسُي ٗؼطكي ٘ٛبيس  .زض١ط نٞضت تكٌيْ رٔؿ ٠ضؾيسُي ٗ ٌٜٞث ٠حًٞض ٘ٛبيٜسٗ ٟصًٞض ٛيؿت.
ٗبز48 ٟـ زض پطٛٝس١ ٟبي هبچبم ًبالي ٜٗ٘ٞع  ،ؾبظٗب ٙيبكت ٝ ، ٠يب پطٛٝس١ ٟبيي ً ٠اضظـ ًبالي هبچبم ٌٗكٞك ٠ثيف اظ
يٌهس ٗئي ) 000 . 000 . 100 ( ٙٞضيبّ اؾت ٗ ،طرغ ضؾيسُي ٌٗٔق اؾت ٛؿجت ث ٠نسٝض زؾتٞض قٜبؾبيي  ٝتٞهيق اٗٞاّ
ٗتؼٔن ثٗ ٠ت ٖ٢زض حسٝز رعاي ٛوسي احت٘بٓي اظ َطم ٗوتًي  ،اظ ر٘ٔ ٠اؾتؼالٕ اظ ازاضات حجت اؾٜبز  ٝاٗالى ٗ ،ربثطات ،
ثبٛي ١ب  ٝؾبظٗب ٙثٞضؼ  ٝاٝضام ث٢بزاض  ،اهسإ ٘ٛبيس ٗ .طارغ َطف اؾتؼالٕ ٛيع ٗٞظلٜس ظطف پٜذ ضٝظ پبؾد الظٕ ضا ث٠
ٗطرغ ضؾيسُي اػالٕ ًٜٜس.
ٗبز49 ٟـ ثٜٗ ٠ظٞض اػ٘بّ ٛظبضت هًبيي ثط پطٛٝس١ ٟبي هبچبم زض ؾبظٗب ٙتؼعيطات حٌٗٞتي  ،ضئيؽ قؼت تزسيسٛظط ٝيػٟ
ضؾيسُي ث ٠پطٛٝس١ ٟبي هبچبم ًبال  ٝاضظ ث ٠پيك٢ٜبز ضئيؽ ؾبظٗب ٙپؽ اظ تأييس ٝظيط زازُؿتطي اظ ثي ٚهًبت زاضاي پبي٠ٛ ٠
هًبيي پؽ اظ ٗٞاكوت ضييؽ ه ٟٞهًبيي ٠ثب اثالؽ ايكبٜٗ ٙهٞة ٗي قٛٞس.
تجهط - ٟزض ٗٞاضزي ً ٠اظ قؼت ٝيػ ٟتزسيسٛظط تؼعيطات زض ٗٞاضز ٗكبث ٠احٌبٕ ٗرتٔلي نبزض قٞز ثب زضذٞاؾت ضييؽ
ؾبظٗب ٙيب ٝظيط زازُؿتطي ٞٗ ،اضز ر٢ت ايزبز ٝحست ضٝي ٠ث١ ٠يأت ػ٘ٗٞي زيٞا ٙػبٓي ًكٞض اضؾبّ ٗي ُطزز.

ٗبز 50 ٟـ آضاء قؼت ثسٝي تؼعيطات زض ٗٞضز هبچبم ًبال  ٝاضظ ً ٠اضظـ آ٢ٛب ً٘تط اظ ثيؿت ٗئي) 000 . 000 . 20 ( ٙٞ
ضيبّ ثبقس  ،هُؼي اؾت  .زض ؾبيط ٗٞاضز آضاء قؼت ظطف ثيؿت ضٝظ اظ تبضيد اثالؽ ثب زضذٞاؾت ٗحٌ ٕٞػٔي ٠هبثْ تزسيسٛظط
ذٞا١ي اؾت.
تجهط1 ٟـ ر٢بت تزسيسٛظطذٞا١ي زض قؼت تؼعيطات حٌٗٞتي ُٗبثن هب ٙٞٛآيي ٚزازضؾي ًيلطي اؾت.
تجهط2 ٟـ آضاء نبزض ٟاظ قؼت تؼعيطات حٌٗٞتي زض ٗٞضز پطٛٝس١ ٟبي هبچبم ًبال  ٝاضظ هبثْ اػتطاو زض زيٞا ٙػسآت ازاضي
 ٝؾبيط ٗطارغ هًبيي ٛيؿت.
تجهط3 ٟـ آضاء نبزض ٟاظ قؼت ثسٝي تؼعيطات حٌٗٞتي  ٝزازُب ٟاٛوالة زض نٞضتي ًٗ ٠جٜي ثط ثطائت ٗت ٖ٢ثبقس ظطف
ثيؿت ضٝظ اظ تبضيد اثالؽ  ٝپؽ اظ زضذٞاؾت زازؾتب ٙيب زؾتِبٗ ٟأٗٞض ٝن ّٞزضآٗس١بي زٓٝت يب ؾتبز  ٝيب ػٜسآٔع ٕٝزؾتِبٟ
ًبقق  ،هبثْ تزسيسٛظطذٞا١ي اؾت  .پطٛٝس ٟحؿت ٗٞضز اظ ؾٞي ضييؽ ؾبظٗب ٙتؼعيطات حٌٗٞتي يب ضييؽ ًْ زازُؿتطي
اؾتب ٙثطاي ضؾيسُي ٗزسز ث ٠يٌي اظ قؼت تزسيسٛظط ٗطث ٠َٞاضربع ٗي قٞز  .ضأي قؼج ٠تزسيسٛظط هُؼي  ٝالظٕ االرطاء
اؾت.
ٗبز 51 ٟـ زض ًٔيٞٗ ٠اضزي ً ٠قطايٍ  ٝيٞاثٍ زازضؾي زض اي ٚهب ٙٞٛپيف ثيٜي ٛكس ٟاؾت ُٗ ،بثن هب ٙٞٛآيي ٚزازضؾي
ًيلطي ضكتبض ٗي قٞز.
ٗبز 52 ٟـ ٗت٘٢بٛي ً ٠ثٜٗ ٠ظٞض ضز ات٢بٕ هبچبم ث ٠اؾٜبز ٗخجتُ٘ ٠طُي اؾتٜبز ٗي ًٜٜس ٌٔٗ ،لٜس ظطف ز ٟضٝظ اظ ظٗبَ ٙطح
پطٛٝس ٟزض ٗطرغ ضؾيسُي ًٜٜس ، ٟانْ آ ٙؾٜس ضا اضائ٘ٛ ٠بيٜس  .ائ٢ٗ ٚت ثب ػصضٗٞر ٠ث ٠تكريم ٗطرغ ضؾيسُي ًٜٜسٟ
حساًخط يي ثبض زيِط ثٗ ٠ست ز ٟضٝظ هبثْ ت٘سيس اؾت  .ث ٠اؾٜبزي ً ٠ذبضد اظ ائ٢ٗ ٚت ١ب اضائ ٠قٞز تطتيت احطي زازٟ
٘ٛي قٞز.
فصل نهم ـ اموال ناشي از لاچاق

ٗبز 53 ٟـ زؾتِب١ ٟبي ًبقق  ٝيبثُيٞٗ ٚظلٜس ًبال١بي هبچبم ٌٗكٞكًٔ ٝ ٠ي ٠اٗٞاّ ٜٗو ٝ ّٞؿيطٜٗوٝ ٝ ّٞؾبيْ ٛؤي٠
اػٖ ظٗيٜي  ،زضيبيي ٞ١ ٝايي ضا ً ٠زض ارطاي اي ٚهب ، ٙٞٛتٞهيق ٗي قٛٞس  ،ث ٠اؾتخٜبي ًبالي ٜٗ٘ٞع ٝ ٝؾبيْ ٛؤيٞٗ ٠يٞع
ٗبز ) 56 ( ٟاي ٚهب٘١ ، ٙٞٛطا ٟثب ضٞٛٝقت نٞضتزٔؿً ٠كق  ٝتٞهيق  ٝتكريم آٝي ٠اضظـ ًبال  ،ثالكبنٔ ٠پؽ اظ ًكق
 ،تحٞيْ ؾبظٗب ٙر٘غ آٝضي  ٝكطٝـ اٗٞاّ ت٘ٔيٌي ٘ٛبيٜس  .اي ٚؾبظٗب ٙاهسإ ث٢ِٛ ٠ساضي ًبال ٞ٘ٛز ٝ ٟكطٝـ ًبالي
هبچبم ٗ ٌٜٞث ٠نسٝض ضأي هُؼي اؾت.
تجهط - 1 ٟزض ًٔيٞٗ ٠اضزي ًً ٠بالي هبچبم ٌٗكٞك ٠ثالنبحت يب نبحت ٗتٞاضي  ٝيب ٗز ّٞ٢آ٘بٓي ثبقس  ،ػيً ٚبالي
ٗعثٞض ث٢ٛ ٠بز ٗأش ٙٝاظ ؾٞي ٓٝي كوي ٠تحٞيْ ٗي قٞز  ٝيب ثب ٘١بِٜ١ي  ٝأذص ٗزٞظ كطٝـ اظ ٢ٛبز ٗأشً ٙٝبالي ٗعثٞض
تٞؾٍ ؾبظٗب ٙر٘غ آٝضي  ٝكطٝـ اٗٞاّ ت٘ٔيٌي ث ٠كطٝـ ٗي ضؾس ٝ ٝر ٟٞحبنْ اظ آ ٙث ٠حؿبة ٢ٛبز ٗأش ٙٝاظ ؾٞي
ٓٝي كويٝ ٠اضيع ٗي قٞز.

تجهط - 2 ٟؾبظٗب ٙر٘غ آٝضي  ٝكطٝـ اٗٞاّ ت٘ٔيٌي ٗٞظق اؾت زض ٗٞضز ًبال١بي ؾطيغ آلؿبز  ،ؾطيغ االقتـبّ ،
احكبٕ َ ٝيٞض  ٝيب ًبال١بيي ًٗ ٠طٝض ظٗب ٙؾجت ايزبز تـييطات ً٘ي ً ٝيلي زض آ٢ٛب ٗي قٞز  ،پؽ اظ أذص ٗزٞظ كطٝـ اظ
ٗطرغ ضؾيسُي ًٜٜس ، ٟثالكبنًٔ ٠بال ضا ثط اؾبؼ ٗوطضات ٗطث ٌٞث ٠كطٝـ ثطؾبٛس.
تجهط - 3 ٟقطًت ٗٔي پرف كطآٝضز١ ٟبي ٛلتي ٗٞظق اؾت كطآٝضز١ ٟبي ٛلتي هبچبم ٌٗكٞك ٠ضا اظ زؾتِبً ٟبقق
تحٞيْ ثِيطز  ٝپؽ اظ كطٝـ آٝ ٙر ٠حبنٔ ٠ضا ث ٠ذعا ٠ٛزاضي ًْ ًكٞض ٝاضيع ٘ٛبيس.
تجهط - 4 ٟزؾتِبً ٟبقق ٌٗٔق اؾت اضظ ٌٗكٞك ٠ث ٠ظ ّٚهبچبم ضا ث ٠حؿبة تؼيي ٚقس ٟاظ ؾٞي ثبٛي ٗطًعي ٝاضيع
٘ٛبيس  ٝپؽ اظ هُؼيت حٌٖ آ ٙضا ث ٠حؿبة ٝيػ ٟذعا ٠ٛزاضي ًْ ًكٞض ٝاضيع ًٜس  .زض نٞضتي ًٝ ٠رٞٗ ٟٞيٞع اي ٚتجهطٟ
اظ ٗهبزين هيس قس ٟزض تجهط ) 1 ( ٟايٗ ٚبز ٟثبقس ُٗ ،بثن تجهطٗ ٟصًٞض اهسإ ٗي قٞز.
ٗبز - 54 ٟزض ٗٞاضز نسٝض ضأي هُؼي ثطائت ٗت ٝ ٖ٢حٌٖ ث ٠اؾتطزاز ًبال  ،نبحت ًبال زض نٞضت ٝرٞز ػيٗ ، ٚؿتحن
زضيبكت آ ٝ ٙزض ؿيط اي ٚنٞضت حؿت ٗٞضز ٗؿتحن زضيبكت ٗخْ يب ث٢بي ًبال ث ٠هي٘ت ضٝظ كطٝـ ثٞز ٝ ٟزض نٞضتي ً٠
كطٝـ قطػبً يب هبٛٞٛبً ربيع ٛجٞز ، ٟزض ذهٞل پطزاذت هي٘ت ٗ ،ؿتحن هي٘ت ي ٕٞاالزاء ٗي ثبقس  .حٌٖ ايٗ ٚبز ٟقبْٗ
ًبال١بيي ً ٠كطٝـ آ٢ٛب هبٛٞٛبً ربيع ٛيؿت ٘ٛ ،ي ُطزز.
تجهط - ٟزض ٗٞاضزي ًٞٗ ٠يٞع ٗبزٗ ٟطتجٍ ثب هبچبم اضظ ثبقس  ،اضظ ٝاضيعي ث ٠حؿبة ثبٛي ٗطًعي ثب ضػبيت ٗوطضات
ٗطث ٌٞث ٠نبحت آٗ ٙؿتطز ٗي قٞز.
ٗبز - 55 ٟكطٝـ ًبالي هبچبم ٗ ٌٜٞث ٠ضػبيت ًٔي ٠يٞاثٍ هبٛٞٛي اظ ر٘ٔ ٠يٞاثٍ كٜي  ،ايٜ٘ي  ،ث٢ساقتي  ٝهطُٛي ٠ٜاي
اؾت  .زض نٞضتي ً ٠كطٝـ ًبال ُٗبثن يٞاثٍ كٞم ثالٗبٛغ ثبقس  ٝث ٠تٓٞيس  ٝتزبضت هبٛٞٛي ٛ ٝيبظ ٝاهؼي ثبظاض ُٓ٘ٝ ٠اضز
ٌٜٛس  ،پؽ اظ اذص ٗزٞظ اظ ٗطارغ شي ضثٍ ٛ ٝهت ضٗعيٞٗ ٠ٜيٞع ٗبز ) 13 ( ٟاي ٚهب ، ٙٞٛتٞؾٍ ؾبظٗب ٙر٘غ آٝضي ٝ
كطٝـ اٗٞاّ ت٘ٔيٌي كطٝذتٗ ٠ي قٞز .
آييٛ ٚبٗ ٠ارطائي ايٗ ٚبز ٟتٞؾٍ ؾتبز ت٢يٗ ٠ي قٞز  ٝث ٠تهٞيت ١يأت ٝظيطاٗ ٙي ضؾس.
تجهط - ٟزضثبض ٟآ ٙزؾت ٠اظ ًبال١بي هبچبم ًٝ ٠كن هٞاٛي ٚزض اذتيبض ؾبظٗب٢ٛب ٢ٛ ٝبز١بي زيِط اظ ر٘ٔ٢ٛ ٠بز ٗأش ٙٝاظ ؾٞي
ٓٝي كوي ٠هطاض زاضز ٗبٜٛس ًبال١بي هبچبم ثالنبحت  ٝنبحت ٗتٞاضي ٗ ٝز ّٞ٢آ٘بٓي  ،ؾبظٗب ٙيب ٢ٛبز ٗطثٞٗ ٌٞظق اؾت
زض كطٝـ اٗٞاّ ٗصًٞض ٗوطضات اي ٚهب ٙٞٛضا ضػبيت ٘ٛبيس.
ٗبز - 56 ٟنسٝض يب ٗؼسً ٕٝطزً ٙبال١بي هبچبم ٌٗكٞك ٠ً ٠كبهس يٞاثٍ كٜي  ،ايٜ٘ي  ،ث٢ساقتي  ٝهطُٛي ٠ٜاؾت ٝ
ًبال١بي هبچبم ٜٗ٘ٞع ٘١ ٝچٜي ٚآ ٙثرف اظ ًبال١بي ٗٞيٞع ٗبز ٠ً ) 54 ( ٟكطٝـ آ ٙزض ًكٞض ث ٠تٓٞيس زاذٔي ٝ
تزبضت هبٛٞٛي ُٓ٘ٗ ٠ي ظٛس ثطاثط آييٛ ٚبٗ ٠اي اؾت ً ٠تٞؾٍ ؾتبز ت٢يٗ ٠ي قٞز  ٝث ٠تهٞيت ١يأت ٝظيطاٗ ٙي ضؾس.

فصل دهم – ممررات عمومي

ٗبز - 57 ٟهبچبم ًبال  ٝاضظ اظ ٗهبزين رطائٖ اهتهبزي ٗحؿٞة ٗي قٞز.
ٗبز - 58 ٟزض ًٔي ٠رطائٖ  ٝترٔلبت ٗٞيٞع اي ٚهب ٙٞٛزض ذهٞل ًبال  ٝاضظ  ،زض نٞضت ٗٞرٞز ٛجٞز ٙػيً ٚبال  ٝيب اضظ
هبچبم ٗ ،طتٌت حؿت ٗٞضز ػال ٟٝثط ٗحٌٗٞيت ثٗ ٠زبظات ١بي ٗوطض  ،ث ٠پطزاذت ٗؼبزّ اضظـ ًبال  ٝاضظ ٛيع ٗحٌٗ ٕٞي
قٞز ٞٗ .اضز ذبضد اظ اضازٗ ٟطتٌت زض تٔق ًبال  ٝاضظ ٗك٘ ّٞايٗ ٚبز٘ٛ ٟي قٞز.
ٗبز - 59 ٟزض نٞضتي ًً ٠كق ًبال  ٝيب اضظ هبچبم ٘١ ،طا ٟثب زضُيطي ٗؿٔحبٗ ٠ٛطتٌجب ٙهبچبم ثب اٞٛاع ؾالح ُطٕ  ٝآتف
ظا ثب ٗأٗٞضاً ٙبقق ثبقس  ،زض نٞضتي ًٝ ٠ؾئٛ ٠ؤيٗ ٠تؼٔن ثٗ ٠طتٌجب ٙثبقس  ٝيب ثب اؾتٜبز ث ٠هطائٜي اظ هجيْ ؾبثوٗ ٠طتٌت
ٗؼٔ ٕٞقٞز ًٗ ٠بٓي ػبٗساً آ ٙضا ر٢ت اضتٌبة هبچبم زض اذتيبض ٗطتٌت هطاضزاز ٟاؾت  ،ثب حٌٖ ٗطرغ هًبئي ثٛ ٠لغ زؾتِبٟ
ًبقق ر٢ت اؾتلبز ٟزض اٗط ٗجبضظ ٟثب هبچبم يجٍ ٗي قٞز  .زض ؿيط اي ٚنٞضت ذٞزض ٝثٗ ٠بٓي ٗؿتطز ٗ ٝؼبزّ اضظـ آ ٙث٠
رعاي ٛوسي ٗطتٌت يب ٗطتٌجب ٙاكعٝزٗ ٟي قٞز.
ٗبز - 60 ٟزض نٞضتي ًٗ ٠حٌٗٞب ٙث ٠رطي٘١ ٠بي ٛوسي ٗوطض زض اي ٚهب ٙٞٛظطف ثيؿت ضٝظ اظ تبضيد اثالؽ حٌٖ هُؼي ث٠
پطزاذت رطي٘١ ٠بي ٗوطض اهسإ ٜ٘ٛبيٜس  ،رطي٘ٛ ٠وسي اظ ٗحْ ٝحيو١ ٠بي ؾپطز ٟقس ٝ ٟيب كطٝـ اٗٞاّ قٜبؾبيي قسٟ
ٗحٌ ُٕٞػٔي ٠أذص ٗ ٝبثوي ثٗ ٠بٓي ٗؿتطز ٗي قٞز  ٝچٜبٛچ ٠اٗٞآي قٜبؾبيي ٛكٞز  ٝيب ً٘تط اظ ٗيعا ٙرطي٘ ٠ثبقس  ٝرطي٘٠
ٗٞضز حٌٖ ٝ ،نٛ ّٞكٞز ؛ رطائٖ ٛوسي ٗصًٞض ُٗبثن هب ٙٞٛآيي ٚزازضؾي ًيلطي حؿت ٗٞضز ثب زؾتٞض هبيي ارطاي احٌبٕ
زازؾطاي ٗطث ٠َٞيب هبيي ارطاي احٌبٕ تؼعيطات حٌٗٞتي ً ٠اظ ثي ٚهًبت زاضاي پبي ٠پٜذ هًبئي ث ٠ضٝـ ٜٗسضد زض ٗبز( ٟ
 ) 49اي ٚهب ٙٞٛاٛتربة ٗي قٛٞس ث ٠حجؽ تجسيْ ٗي قٞز  .زض ١ط نٞضت حجؽ ثسّ اظ رعاي ٛوسي ٛجبيس اظ پبٛعز ٟؾبّ
ثيكتط ثبقس.
تجهط - 1 ٟزض ٗٞضز احٌبٕ نبزض ٟاظ قؼت تؼعيطات حٌٗٞتي پطٛٝس ٟر٢ت نسٝض حٌٖ ٗجٜي ثط تجسيْ رعاي ٛوسي ث ٠حجؽ
ث ٠قؼج ٠يب قؼجي اظ زازُب٢١بي حٞظ ٟهًبئي ٗطث ٠ً ٠َٞتٞؾٍ ضئيؽ ه ٟٞهًبئي ٠تؼييٗ ٚي قٞز اضربع ٗي ُطزز تب ظطف زٟ
ضٝظ ٛؿجت ثٞٗ ٠ضز  ،اهسإ ٗوتًي ٗؼ٘٘ٛ ّٞبيٜس.
تجهط - 2 ٟرعاي ٛوسي ٗبظاز ثط حجؽ تجسئي زض نٞضت قٜبؾبيي اٗٞآي اظ ٗحٌ ُٕٞػٔي ، ٠حتي پؽ اظ ات٘بٕ حجؽ ٝنّٞ
ٗي ُطزز.
ٗبز - 61 ٟؾتبز ٗي تٞاٛس زض ذهٞل پطٛٝس١ ٟبي ٗطث ٌٞث ٠رطائٖ ٗٞيٞع اي ٚهب ٝ ٙٞٛيب رطائٖ ٗطتجٍ حؿت ٗٞضز اظ
َطين زازؾتب ، ٙتؼويت  ٝضؾيسُي ث ٠پطٛٝس ٟضا اظ ثس ٝتكٌيْ تب ٗطحٔ ٠ارطاي احٌبٕ  ،اظ ٗطارغ ضؾيسُي ًٜٜس ٟتوبيب ٘ٛبيس
.
ٗبز - 62 ٟؾبظٗبٗ ٙأٗٞض ٝن ّٞزضآٗس١بي زٓٝت ٌٗٔق اؾت  ،ك٢طؾت اضظـ ًبال١بي ٝاضزاتي ضا ثطاؾبؼ ٛطخ ثطاثطي اضظ
اػالٗي تٞؾٍ ثبٛي ٗطًعي ث ٠نٞضت ؾبال ٠ٛزض اذتيبض ًٔي ٠زؾتِب٢١بي ًبقق  ٝيبثُي ٚهًبئي ٗطتجٍ ثطاي تؼييٚ

اضظـ آٝي ٠هطاض ز١س  .زض نٞضتي ً ٠زض َ ّٞؾبّ زض ك٢طؾت اضظـ ًبال١بي ٝاضزاتي تـييطات ػ٘س ٟاي ضخ ز١س  ،تٞؾٍ
ؾبظٗب ٙشي ضثٍ اػالٕ ٗي قٞز.
ٗبز - 63 ٟحٌٖ تؼسّز  ٝيب تٌطاض اضتٌبة هبچبم ٗ ٝؼبٛٝت آٗ ٝ ٙزبظات تجؼي  ٝتٌ٘ئي ُٗ ،بثن هبٗ ٙٞٛزبظات اؾالٗي
اؾت.
ٗبز١ - 64 ٟط قرهي ً ٠ثب ػٖٔ  ٝاَالع ٗطتٌت رطٕ حْ٘ ًبال يب اضظ هبچبم قٞز ٛ ٝتٞاٛس اضؾبّ ًٜٜس ٝ ٟيب نبحت انٔي
آ ٙضا تؼيي٘ٛ ٚبيس  ،ػال ٟٝثط يجٍ ًبال يب اضظ  ،ثٗ ٠زبظات٢بي ٗوطض زض ٗٞضز ٗبٓي ًبال  ٝاضظ ٛيع ٗحٌٗ ٕٞي قٞز.
ٗبز - 65 ٟچٜبٛچ ٠هطائٜي اظ هجيْ ربؾبظي ٛ ٝظبئط آ ٙحبًي اظ اَالع ٗبٓي ٝؾئٛ ٠ؤي ٠يب ٗحْ ٢ِٛساضي  ،اظ اؾتلبز ٟآ٢ٛب
زض هبچبم ًبال  ٝاضظ ثبقس ٗ ٝبٓي ٛيع اهسإ ثبظزاضٛس ٟث ٠ػْ٘ ٛيبٝضز ٟثبقس ػال ٟٝثط حساهْ ٗزبظات ٗوطض ثطاي ٗطتٌت ،
ٝؾئٛ ٠ؤي ٠ث ٠قطح ٜٗسضد زض ٗبز ) 20 ( ٟاي ٚهب ، ٙٞٛيجٍ ٗي قٞز  ٝزض ٗٞضز يجٍ ٗحْ ٢ِٛساضي ًبالي ٜٗ٘ٞع ٗ ،بز( ٟ
 ) 22اي ٚهب ٝ ٙٞٛتجهط١ ٟبي آ ٙاػ٘بّ ٗي ُطزز  .زض نٞضتي ًٗ ٠حٌ ُٕٞػٔي ٠ظطف زٗ ٝب ٟاظ تبضيد نسٝض حٌٖ هُؼي ،
رعاي ٛوسي ٗٞضز حٌٖ ضا ٛپطزاظز  ،اظ ٗحْ كطٝـ آ٢ٛب ثطزاقت ٗ ٝبثوي ثٗ ٠بٓي ٗؿتطز ٗي ُطزز.
ٗبز - 66 ٟچٜبٛچ ٠ز ٝيب چٜس ٛلط زض اضتٌبة هبچبم قطًت ٘ٛبيٜس ٗ ،طرغ ضؾيسُي ػال ٟٝثط حٌٖ ث ٠يجٍ ًبالي هبچبم ،
ؾ١ ٖ٢ط يي ضا اظ ًْ رعاي ٛوسي تؼيي ٝ ٚث ٠پطزاذت آٗ ٙحٌٗ ٕٞي ٘ٛبيس  ٝزض نٞضتي ًً ٠بال يب اضظ هبچبم  ،اظ ثي ٚضكت٠
ثبقس ث٢بي آٛ ٙيع ثٛ ٠ؿجت ٗبٌٓيت زضيبكت ٗي قٞز.
تجهط - ٟچٜبٛچ ٠رطٕ اضتٌبثي ٗزبظات حجؽ  ٝيب قالم ٛيع زاقت ٠ثبقس ١ ،ط يي اظ قطًبء ثٗ ٠زبظات حجؽ  ٝيب قالم
ٗوطض ٗحٌٗ ٕٞي ُطزز.
ٗبز - 67 ٟاُط هبچبم تٞؾٍ قرم حوٞهي اضتٌبة يبثس ٗ ،طرغ نسٝض حٌٖ ٛؿجت ث ٠يجٍ ًبال  ٝيب اضظ هبچبم ٌٗكٞك٠
اهسإ ٗي ًٜس  ٝقرم حوٞهي  ،ػال ٟٝثط ٗحٌٗٞيت ث ٠رعاي ٛوسي  ،حؿت ٗٞضز ث ٠ز ٝتب چ٢بض ثطاثط حساًخط رطي٘ٗ ٠وطض
ثطاي قرم حويوي  ،ث ٠تطتيت ظيط ٗحٌٗ ٕٞي قٞز:
آق  -زض ٗٞضز هبچبم ًبالي ؿيطٜٗ٘ٞع  ٝاضظ زض ٗطتج ٠ا٘ٗ ّٝبٛؼت اظ كؼبٓيت قرم حوٞهي اظ يي تب ز ٝؾبّ  ٝزض ٗطتج٠
ز ٕٝاٛحالّ قرم حوٞهي
ة  -زض ٗٞضز هبچبم ًبالي ٜٗ٘ٞع  ٝيب ؾبظٗب ٙيبكت ، ٠اٛحالّ قرم حوٞهي
تجهط - 1 ٟاكطاز ٗٞيٞع ايٗ ٚبزٗ ٟحٌٗٞيت هُؼي ٗي يبثٜس  ٝتب پٜذ ؾبّ ٗزبظ ث ٠تأؾيؽ ٗ ٝكبضًت زض ازاض ٟقرم
حوٞهي ٛيؿتٜس.

تجهط - 2 ٟچٜبٛچ ٠قرم حوٞهي ٝ ،اثؿت ٠ث ٠زٓٝت يب ٗأٗٞض ث ٠ذسٗبت ػ٘ٗٞي ثبقس ٗ ،طرغ ضؾيسُي ًٜٜسً ، ٟبضًٜبٝ ٙ
ٗسيطاٗ ٙطتٌت هبچبم ضا ػال ٟٝثط ٗزبظات ١بي ٗطث ٌٞحؿت ٗٞضز ثٗ ٠حطٗٝيت يب اٛلهبّ زائٖ يب ٗٞهت اظ ذسٗبت زٓٝتي ٝ
ػ٘ٗٞي ؿيطزٓٝتي ٗحٌٗ ٕٞي ٘ٛبيس.
تجهط - 3 ٟاُط ٜٗبكغ حبنْ اظ هبچبم ث ٠قرم حوٞهي تؼٔن يبثس  ٝيب ثطاي تأٗيٜٗ ٚبكغ قرم حوٞهي ث ٠هبچبم اهسإ
ُطزز  ،رطي٘١ ٠ب اظ ٗحْ زاضايي قرم حوٞهي ٝنٗ ّٞي قٞز.
تجهط - 4 ٟزض ذهٞل ٗسيط قرم حوٞهي ً ٠اظ ػْ٘ ٗجبقطا ، ٙػٖٔ  ٝاَالع زاقت ٠ثبقس ٛيع ُٗبثن هبٗ ٙٞٛزبظات
اؾالٗي ػْ٘ ٗي قٞز ٜٗ .ظٞض اظ ٗسيط قرم حوٞهي ًؿي اؾت ً ٠اذتيبض ٘ٛبيٜسُي يب ته٘يٖ ُيطي يب ٛظبضت ثط قرم
حوٞهي ضا زاضز.
ٗبزٗ - 68 ٟزبظات قطٝع ث ٠هبچبم  ،حؿت ٗٞضز حساهْ ٗزبظات هبچبم ًبال  ٝاضظ ٗٞيٞع اي ٚهب ٙٞٛاؾت.
تجهط - ٟچٜبٛچٝ ٠ؾبيْ ٛؤي ٠حبْٗ ًبالي ٜٗ٘ٞع ث ٠آث٢بي تحت ٛظبضت ر٘ٞ٢ضي اؾالٗي ايطا ٙزاذْ يب هجْ اظ ٝضٝز اظ
َطين هطائ ٝ ٚاٗبضاتي حطًت ثٗ ٠وهس ايطا ٙاحطاظ قٞز  ٝيب اهساٗبت كٞم ثب ٌ٘١بضي قٜبٝض١بي ايطاٛي اٛزبٕ قٞز  ،حبْٗ
ثٗ ٠زبظات قطٝع ث ٠رطٕ ٗٞيٞع ايٗ ٚبزٗ ٟحٌٗ ٕٞي قٞز.
ٗبزٗ - 69 ٟطرغ ضؾيسُي ًٜٜس ٟشي نالح حؿت ٗٞضز ٗي تٞاٛس ثب تٞر ٠ث ٠قطايٍ ٛ ،ح ، ٟٞزكؼبت اضتٌبة رطٕ ٝ
قرهيت ٗطتٌت  ،ػال ٟٝثط ٗزبظات ١بي ٗوطض زض اي ٚهبٝ ، ٙٞٛي ضا ث ٠ػٜٞا ٙتٌ٘يْ ٗزبظات  ،ث ٠يي يب چٜس ٗٞضز ٗطتجٍ
اظ ٗحطٗٝيت ١بي ظيط ٗحٌ٘ٛ ٕٞبيس:
آق  -تؼٔين ٗٞهت يب اثُبّ زائٖ :
ً - 1بضت ثبظضُبٛي
ً - 2بضت ٗجبزالت ٗطظي
ً - 3بضت ٗٔٞاٛي
 - 4پطٝاً ٠ٛؿت  ،تأؾيؽ  ،ث٢ط ٟثطزاضي يب حن آؼْ٘ ًبضي
 - 5پطٝا ٠ٛحْ٘ ٛ ٝوْ
ُٞ - 6ا١يٜبٗ ٠ضاٜٛسُي ٝؾبيْ ٛؤي ٠ظٗيٜي  ،زضيبيي ٞ١ ٝايي
ة  -تؼُيْ ٗٞهت يب زائٖ ٗحْ ًؿت  ٝپيك ٝ ٠تزبضت
ح ٗ -حطٗٝيت اظ اقتـبّ ث ٠حطك ٠يب حطف ذبل اظ يي تب پٜذ ؾبّ

ت ٗ -حطٗٝيت اظ تأؾيؽ قطًت  ٝيب ػًٞيت زض ١يأت ٗسيطٗ ٝ ٟسيطػبٗٔي اقربل حوٞهي اظ يي تب پٜذ ؾبّ
ث ٜٞ٘ٗ -ػيت ذطٝد اظ ًكٞض تب پٜذ ؾبّ
ٗبزٗ - 70 ٟطرغ ضؾيسُي ًٜٜس ٟشي نالح زض ٗٞضز قطًت٢ب ٗ ٝإؾؿبت حْ٘ ٛ ٝوْ زاذٔي  ٝثي ٚآ٘ٔٔي ًٗ ٠سيطا ٙيب
ٗتهسيب ٙآ٢ٛب ٗطتٌت هبچبم ًبال يب حْ٘ ًبالي ذبضري كبهس اؾٜبز ٗخجتُ٘ ٠طًي قس ٟاٛس ثب تٞر ٠ث ٠قطايٍ ٛ ،ح ، ٟٞزكؼبت
اضتٌبة رطٕ  ٝقرهيت ٗطتٌت ػال ٟٝثط ٗزبظات ١بي ٗوطض زض اي ٚهب ٙٞٛث ٠قطح ظيط حٌٖ ٗي ٘ٛبيس:
آق ٗ -طتج ٠ا ّٝؾ ٠تب قف ٗبٗ ٟحطٗٝيت اقتـبّ ٗسيطا ٙيب ٗتهسيبٙ
ة ٗ -طتج ٠ز ٕٝقف ٗب ٟتب يي ؾبّ ٗحطٗٝيت اقتـبّ ٗسيطا ٙيب ٗتهسيبٙ
تجهط - ٟزض نٞضتي ً ٠قطًت ٗ ٝإؾؿ ٠ث ٠ههس هبچبم تأؾيؽ قٞز  ٝيب پؽ اظ تأؾيؽ  ،كؼبٓيت ١ ٝسف آ ٙث ٠ايٚ
ٜٗظٞض ٜٗحطف ُطزز زض ٗطتجة ا ، ّٝكؼبٓيت قطًت ؾٗ ٠ب ٟتب يي ؾبّ تؼٔين ٗي قٞز  ٝزض نٞضت تٌطاض  ،قطًت ٜٗحْ
ٗي ُطزز.
ٗبز - 71 ٟرعاي ٛوسي ٗوطض زض اي ٚهب ٙٞٛاظ ؾٞي ٗطرغ ضؾيسُي ًٜٜس ٟهبثْ تؼٔين  ٝترليق ٛيؿت ٗ ٝزبظات ١بي
حجؽ  ٝقالم زض رطائٖ هبچبم ًبال١بي ٜٗ٘ٞػ ، ٠حطك ٠اي  ٝؾبظٗب ٙيبكتٞٗ ٠يٞع اي ٚهبٛ ٙٞٛيع هبثْ تؼٔين ٘ٛي ثبقس.
ٗبز١ - 72 ٟطُب ٟاقربني ًٗ ٠طتٌت رطائٖ ٗٞيٞع اي ٚهب ٙٞٛقس ٟاٛس  ،زض ٗطاحْ تحويوبت ٗوسٗبتي  ،ثب اهطاض ذٞز
ٗٞرجبت ًكق ًبال  ٝاضظ  ٝيب زؾتِيطي ؾط قجٌ١ ٠بي هبچبم  ٝؾبيط ٗت٘٢ب ٙضا كطاًٜٜ ٖ١س  ،ثٜب ث ٠تكريم ٗطرغ
ضؾيسُي  ،ي٘ ٚيجٍ ًبال  ٝاضظ هبچبم اظ ًيلط١بي ٗٞيٞع اي ٚهبٗ ٙٞٛؼبف يب زض ٗزبظات آٛب ٙترليق ٗتٜبؾت زازٗ ٟي
قٞز.
ٗبز - 73 ٟثٜٗ ٠ظٞض حجت  ٝزؾتطؾي ؾطيغ ث ٠ؾٞاثن ٗحٌٗٞب ٝ ٙاضائ ٠آ ٙثٗ ٠طارغ شي ضثٍ  ،پبيِب ٟاَالػبت ٗحٌٗٞبٙ
هبچبم ًبال  ٝاضظ زض ٗطًع ك ٚآٝضي  ٝاَالػبت ه ٟٞهًبئي ٠تكٌيْ ٗي ُطزز  .ت٘بٗي ٝاحس١بي ارطاي احٌبٕ ٌٗٔلٜس ث٠
ٗحى زضيبكت ضأي هُؼي ٗحٌٗٞيت ١بي ضارغ ث ٠هبچبم ًبال  ٝاضظ ٗ ،كرهبت كطزي ٗحٌٗٞب ٙضا زض اي ٚپبيِب ٟحجت
٘ٛبيٜس ٗ .جبزٓ ٠اَالػبت ثي ٚؾبظٗب ٙتؼعيطات حٌٗٞتي  ٝه ٟٞهًبئي ٠ثبيس ثٛ ٠حٞي ثبقس ً ٠اٌٗب ٙتؼبْٗ زاز١ ٟب  ٝاؾتلبزٟ
ًبضثطاَ ٙطكيٝ ٚرٞز زاقت ٠ثبقس.
تجهطٛ - ٟح ٝ ٟٞؾُٞح زؾتطؾي ٗطارغ شي ضثٍ ث ٠زاز١ ٟب ثٞٗ ٠رت آييٛ ٚبٗ ٠اي اؾت ً ٠تٞؾٍ ؾبظٗب ٙتؼعيطات
حٌٗٞتي  ٝه ٟٞهًبئي ٠ت٢يٗ ٠ي قٞز  ٝحساًخط ظطف ؾٗ ٠ب ٟاظ تبضيد الظٕ االرطاء قس ٙاي ٚهب ، ٙٞٛث ٠تهٞيت ضئيؽ هٟٞ
هًبئيٗ ٠ي ضؾس.
ٗبزٗ - 74 ٟؿإٝالٗ ٙؿتويٖ زؾتِب٢١بي ًبقق ٗ ٝأٗٞض ٝن ّٞزضآٗس١بي زٓٝت  ٝؾبيط ٗطارؼي ً ٠ثطاي ضؾيسُي ث٠
پطٛٝس١ ٟبي هبچبم ٗٞيٞع اي ٚهبٞٗ ٙٞٛضز ذُبة ًتجي ٗطرغ ضؾيسُي ًٜٜس ٝ ٟيب زؾتِبٗ ٟأٗٞض ٝن ّٞزضآٗس١بي زٓٝت

هطاض ٗي ُيطٛس  ،چٜبٛچ ٠ظطف ثيؿت ضٝظ اظ تبضيد ٝن ّٞاؾتؼالٕ ٛؿجت ث ٠پبؾرِٞيي ٗؿتٜس اهسإ ٜ٘ٛبيٜس  ،ثٗ ٠زبظات ٜٗغ
اقتـبّ زض قـْ ذٞز زض ٞٛثت ا ٝ ّٝاٛلهبّ ٗٞهت تب قف ٗب ٟاظ ذسٗبت زٓٝتي زض ٞٛثت٢بي ثؼسي ٗحٌٗ ٕٞي ُطزٛس ِٗ ،ط
اي ٠ٌٜاحجبت ٘ٛبيٜس ػسٕ اضؾبّ پبؾد ٗ ،ؿتٜس ث ٠ػصض ٗٞر ٠هبٛٞٛي ثٞز ٟاؾت  .ضؾيسُي ث ٠اي ٚاٗط زض نالحيت ٗحبًٖ
ًيلطي زازُؿتطي ٗطاًع اؾتب٢ٛب ٗي ثبقس.
ٗبزٛ - 75 ٟيطٝي اٛتظبٗي ر٘ٞ٢ضي اؾالٗي ايطاٞٗ ٙظق اؾت ثطاي اثالؽ  ٝارطاي احٌبٕ ٗٞيٞع اي ٚهبٗ ٙٞٛأٗٞضاٙ
اٛتظبٗي آٗٞظـ زيس ٟضا زض ٝاحس١بي ارطاي احٌبٕ ه ٟٞهًبئي ٝ ٠تؼعيطات حٌٗٞتي ٗؿتوط ٘ٛبيس ٝ .ظاضت زازُؿتطي ٝ
ؾبظٗب ٙتؼعيطات حٌٗٞتي ٗٞظلٜس اٌٗبٛبت الظٕ ضا ثطاي اؾتوطاض ايٛ ٚيط١ٝب كطاًٜٜ ٖ١س.
ٗبز - 76 ٟآييٛ ٚبٗ١ ٠بي ارطائي اي ٚهب ٙٞٛظطف ؾٗ ٠ب ٟاظ تبضيد الظٕ االرطاء قس ٙآ ٙتٞؾٍ ؾتبز  ٝثب ٌ٘١بضي
ٝظاضترب١ ٠ٛبي ًكٞض  ،اٗٞض اهتهبزي  ٝزاضايي  ٝزازُؿتطي  ٝؾبيط زؾتِب٢١بي ػً ٞؾتبز ت٢يٗ ٠ي قٞز  ٝپؽ اظ تأييس هٟٞ
هًبئي ٠ث ٠تهٞيت ١يأت ٝظيطاٗ ٙي ضؾس.
ٗبز - 77 ٟاظ تبضيد الظٕ االرطاء قس ٙاي ٚهب ، ٙٞٛهبٗ ٙٞٛزبظات ٗطتٌجي ٚهبچبم ٗهٞة  1312 /12 /29ثب انالحبت
ثؼسي  ،هبٛ ٙٞٛح ٟٞتؼعيطات حٌٗٞتي ضارغ ث ٠هبچبم ًبال  ٝاضظ ٗهٞة ٗ 1374 /2 /12ز٘غ تكريم ٗهٔحت ٛظبٕ ،
هب ٙٞٛضارغ ث ٠رُٔٞيطي اظ ػْ٘ هبچبم تٞؾٍ ٝؾبيْ ٛؤيٞٗ ٠تٞضي زضيبيي ٗهٞة ٞٗ ، 1336 /8 /9از ( ) 36 ( ٝ ) 35
هب ٙٞٛتأؾيؽ ؾبظٗب ٙر٘غ آٝضي  ٝكطٝـ اٗٞاّ ت٘ٔيٌي ٗهٞة ٗ ، 1370 /10 /24بز ) 62 ( ٟهبٛ ٙٞٛظبٕ نٜلي ٗهٞة
 ، 1382 /12 /24تجهطٗ ٟبزٗ ، ) 3 ( ٟبز ٝ ) 8 ( ٟثٜس ( ة ) ٗبز ) 9 ( ٟهبٜٞ٘ٗ ٙٞٛػيت ثً ٠بضُيطي تز٢يعات زضيبكت اظ
ٗبٞ١اضٗ ٟهٞة  ، 1373 /11 /23ثٜس ( ز ) ٗبز ) 22 ( ٟهب ٙٞٛحلبظت اظ ٜٗبثغ آثعي ر٘ٞ٢ضي اؾالٗي ايطاٗ ٙهٞة /6 /14
 ، 1374تجهطٗ ) 1 ( ٟبز ) 3 ( ٟهب ٙٞٛآحبم يي تجهط ٟثٗ ٠بز ٝ ) 1 ( ٟانالح ٗبز ) 3 ( ٟهبٗ ٙٞٛطث ٌٞثٗ ٠وطضات اٗٞض
پعقٌي  ٝزاضٝيي  ٝذٞضزٛي  ٝآقبٗيسٛي ٗهٞة  ، 1379 /12 /10ثٜس١بي ( ٗ ) 4 ( ٝ ) 2 ( ، ) 1بز ) 12 ( ٟهب ٙٞٛآحبم
ٗٞازي ث ٠هب ٙٞٛتٜظيٖ ثركي اظ ٗوطضات ٗبٓي زٓٝت ٗهٞة ٞٗ ، 1384 /8 /5از (  ) 7 ( ٝ ) 6 ( ، ) 5 ( ، ) 4 ( ، ) 3هبٙٞٛ
اذتيبضات ٗبٓي  ٝاؾترساٗي ؾبظٗب ٙثٜبزض ً ٝكتيطاٛي  ٝتكٌيْ ُبضز ثٜبزض ُ٘ ٝطًبت ٗهٞة  ٝ 1348 /4 /19اليح ٠هبٛٞٛي
اٛحالّ ُبضز ثٜبزض ُ٘ ٝطًبت ٗهٞة  1358 /9 /14قٞضاي اٛوالة ٛؿد ٗي قٞز.
تجهطًٔ - ٟيٗ ٠جبٓؾ حبنْ اظ ارطاي اي ٚهب ٙٞٛاظ هجيْ ٝرٛ ٟٞبقي اظ كطٝـ ًبال  ٝاضظ هبچبم ٝ ،ؾبيْ يجُي  ٝرطي٘٠
١بي ٝنٓٞي ث ٠حؿبة ٝيػ ٟاي ٛعز ذعا ٠ٛزاضي ًْ ًكٞض ٝاضيع ٗي ُطزز  .اظ ٝرٝ ٟٞاضيعي  ،ؾبالٗ ٠ٛجٔؾ زٝيؿت ٗئيبضز (
 ) 000 . 000 . 000 . 200ضيبّ ثطاي ٗجبضظ ٟثب هبچبم ًبال  ٝاضظ ٗتٜبؾت ثب تأحيط زؾتِب٢١بي ٗتٌلْ اٗط ٗجبضظ ٟثب هبچبم ٝ
ثطٛبٗ١ ٠بي اضائ ٠قسُٗ ٟبثن آييٛ ٚبٗ ٠اي ً ٠ث ٠پيك٢ٜبز ؾتبز ٝ ٝظاضت زازُؿتطي ت٢يٗ ٠ي قٞز  ٝث ٠تهٞيت ١يأت ٝظيطاٙ
ٗي ضؾس ٗ ،يبً ٙبقلب ، ٙزؾتِب٢١بي شي ضثٍ ٗ ٝطارغ ضؾيسُي ًٜٜس١ ٟعيٗ ٠ٜي ُطزز .
ايٗ ٚجٔؾ زض ٗ٢طٗب١ ٟط ؾبّ ٗتٜبؾت ثب ٛطخ تٞضٕ ًكٞض ٛؿجت ث ٠ؾبّ هجْ تؼسيْ ٗي قٞز  .زض ٗٞاضزي ًٗ ٠ت٘٢ب ٙانٔي
قٜبؾبيي  ٝثٗ ٠طرغ ضؾيسُي ًٜٜسٗ ٟؼطكي ُطزٛس  ،يطيت پطزاذت ٝرٗ ٟٞطث ٌٞث ٠حن آٌكق زض ١ط پطٛٝس ٟز ٝثطاثط ؾبيط

ٗٞاضز اؾت ٗ .يعاً ٙبضٗعز كطٝـ ٛ ٝحٗ ٟٞحبؾج١ ٠عيٗ ٠ٜحْ ٢ِٛساضي  ٝتأٗي ٚؾبيط ١عي١ ٠ٜبي ٗتطتج ٠ثط ًبالي ٗٞيٞع
اي ٚهب ٙٞٛزض آييٛ ٚبٗٗ ٠صًٞض تؼيي ٝ ٚپطزاذت ٗي قٞز ٗ .هطف  ٝاذتهبل ٝرٞٗ ٟٞيٞع ايٗ ٚبز ٟزض ؿيط اظ ٗٞاضز ٗجبضظٟ
ثب هبچبم ًبال  ٝاضظ  ،تهطف ؿيطهبٛٞٛي زض اٗٞاّ زٓٝتي ٗحؿٞة ٗ ٝطتٌت ثٗ ٠زبظات ٗوطض زض هبٗ ٙٞٛزبظات اؾالٗي
ٗحٌٗ ٕٞي قٞز  .ؾتبز ٗٞظق اؾت ػٌ٘ٔطز اي ٚتجهط ٟضا ١ط قف ٗب ٟيٌجبض ثً٘ ٠يؿي١ ٙٞبي اهتهبزي  ٝهًبئي ٝ
حوٞهي ٗزٔؽ قٞضاي اؾالٗي ُعاضـ ٘ٛبيس.
هب ٙٞٛكٞم ٗكتْ٘ ثط ١لتبز ١ ٝلت ٗبز١ ٝ ٟلتبز  ٠ٛ ٝتجهط ٟزض رٔؿ ٠ػٜٔي ضٝظ ؾ ٠قٜجٞٗ ٠ضخ ؾ ٕٞزي ٗب ٟيٌ٢عاض ٝ
ؾيهس ٞٛ ٝز  ٝزٗ ٝزٔؽ قٞضاي اؾالٗي تهٞيت قس  ٝزض تبضيد  1392 /10 /18ث ٠تأييس قٞضاي ٢ِٛجب ٙضؾيس.
ػٔي الضيزبٛي

قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان
فػل اٍل -تؼبضيف
هبزُ -1تؼبضيف
 -1-1هػطف كٌٌسُ ّ :ط ضرع حميمي يب حمَلي است كِ كبال يب ذسهتي ضا ذطيساضي هيكٌس.
 -1-2ػطؾِ كٌٌسگبى كبال ٍ ذسهبت :ثِ كليِ تَليسكٌٌسگبىٍ،اضزكٌٌسگبى ،تَظيغ كٌٌسگبى ،فطٍضٌسگبى كبال ٍ اضايِ
كٌٌسگبى ذسهبت اػن اظ فٌي ٍ حطفِ اي ٍ ّوچٌيي كليِ زستگبّْب ،هَسسبت ٍ ضطكتْبيي كِ هطوَل لبًَى ثطآًْب
هستلعم شكط يب تػطيح ًبم است ٍ ثِ قَض هستمين يب غيطهستمين ثِ غَضت كلي يب خعيي كبال يب ذسهت ثِ هػطف كٌٌسُ
اضايِ هيًوبيٌس اقالق هيضَز.
 -1-3ؾوبًتٌبهِ كبال يب ذسهبت :سٌسي است كِ تَليسكٌٌسٍُ ،اضزكٌٌسُ  ،ػطؾِ كٌٌسُ يب تؼويطكٌٌسُ ّط زستگبُ فٌي ثِ
ذطيساض يب سفبضش زٌّسُ كبال ٍ ذسهبت هي زّس تب چٌبًچِ ظطف هست هؼيي ػيت يب ًمع فٌي زض كبالي فطٍذتِ ضسُ يب
ذسهبتي كِ اًدبم گطزيسُ هطبّسُ ضَزً ،سجت ثِ ضفغ ػيت ،يب تؼَيؽ لكؼِ يب لكؼبت هؼيَة ٍ يب زستگبُ ثسٍى اذص
ٍخِ ٍ يب پطزاذت ذسبضات ٍاضزُ السام كٌس.
 -1-4ػيت :هٌظَض اظ ػيت زض ايي لبًَى ظيبزًُ ،ميػِ يب تغييط حبلتي است كِ هَخت كبّص اضظش التػبزي كبال يب
ذسهبت گطزز.
 -1-5تجبًيّ :طگًَِ سبظش ٍ هَاؾؼِ ثيي ػطؾِ كٌٌسگبى كبال ٍ ذسهبت ثِ هٌظَض افعايص ليوت يب كبّص كيفيت يب
هحسٍز ًوَزى تَليس يب ػطؾِ كبال ٍ ذسهبت يب تحويل ضطايف غيطػبزالًِ ثطاسبس ػطف زض هؼبهالت.
 -1-6غَضتحسبة فطٍش :سٌسي است كِ زض آى هطرػبت كبال يب ذسهبت اًدبم گطفتِ ثب شكط ليوت  ،تبضيد ٍ هيعاى
هَضز هؼبهلِ زضج ضَز.
تجػطُ :زضذػَظ آى زستِ اظ ذسهبتي كِ اضايِ آى ػطفب ثب ثليف يب لجؽ غَضت هي

گيطز ثليف يب لجؽ حكن

غَضتحسبة ضا زاضز ٍ زض آى ،ػالٍُ ثطاقالػبت هػطف ٍ هطرػبت كيفي ٍ كويً ،حَُ هحبسجِ ليوت ثبيس ثِ غَضت
ضفبف ٍ سبزُ زضج گطزز.
فػل زٍمٍ -ظبيف ػطؾِ كٌٌسگبى كبال ٍ ذسهبت زض لجبل حمَق هػطف كٌٌسگبى
هبزُ -2كليِ ػطؾِ كٌٌسگبى كبالٍذسهبت ،هٌفطزا يب هطتطكب هسئَل غحت ٍ سالهت كبال ٍ ذسهبت ػطؾِ ضسُ هكبثك
ثب ؾَاثف ٍ ضطايف هٌسضج زض لَاًيي ٍ يب هٌسضخبت لطاضزاز هطثَقِ يبػطف زض هؼبهالت ّستٌس.اگط هَؾَع هؼبهلِ كلي

ثبضس زض غَضت ٍخَز ػيت يب ػسم اًكجبق كبال ثب ضطايف تؼييي ضسُ ،هطتطي حك زاضز غطفب ػَؼ سبلن ضا هكبلجِ كٌس
ٍ فطٍضٌسُ ثبيس آى ضا تبهيي كٌس.اگط هَؾَع هؼبهلِ خعيي(ػيي هؼيي) ثبضس هطتطي هي تَاًس هؼبهلِ ضا فسد كٌس يب
اضش كبالي هؼيَة ٍ سبلن ضا هكبلجِ كٌس ٍ فطٍضٌسُ هَظف است ،پطزاذت كٌس.زض غَضت فسد هؼبهلِ اظ سَي هطتطي
پطزاذت ذسبضت اظ سَي ػطؾِ كٌٌسُ هٌتفي است.
تجػطُ  :چٌبًچِ ذسبضات ٍاضزُ ًبضي اظ ػيت يب ػسم كيفيت ثبضس ٍ ػطؾِ كٌٌسگبى ثِ آى آگبّي زاضتِ ثبضٌس  ،ػالٍُ
ثط خجطاى ذسبضت  ،ثِ هدبظات همطض زض ايي لبًَى هحكَم ذَاٌّس ضس  .چٌبًچِ السام آًبى ٍاخس ػٌبٍيي هدطهبًِ زيگط
ثبضس  ،هطوَل ّوبى لبًَى ذَاٌّس ثَز .
هبزُ  -3ػطؾِ كٌٌسگبى كبال ٍ ذسهبت ٍ تَليسكٌٌسگبى هكلفٌس:
 -3-1ؾوبًتٌبهِ اي ضا كِ زض ثطزاضًسُ هست ٍ ًَع ؾوبًت است ّوطاُ ثب غَضتحسبة فطٍش كِ زض آى ليوت كبال يب
اخطت ذسهبت ٍ تبضيد ػطؾِ زضج ضسُ ثبضس ثِ هػطفكٌٌسگبى اضايِ ًوبيٌس.
 -3-2اقالػبت الظم ضبهل؛ ًَع ،كيفيت ،كويت ،آگبّي ّبي همسم ثطهػطف ،تبضيد تَليس ٍ اًمؿبي هػطف ضا زض اذتيبض
هػطفكٌٌسگبى لطاض زٌّس.
ً -3-3وًَِ كبالي هَخَز زض اًجبض ضا خْت فطٍش زض هؼطؼ زيس هػطف كٌٌسگبى لطاض زٌّس ٍ چٌبًچِ اهكبى ًوبيص
آًْب زض فطٍضگبُ ٍخَز ًساضز ثبيس هطرػبت كبهل كبال ضا ثِ اقالع هػطفكٌٌسگبى ثطسبًٌس
تجػطُ -1فطٍش اخجبضي يك يب چٌس ًَع كبال يب ذسهت ثِ ّوطاُ كبال يب ذسهت زيگط هوٌَع هيثبضس.
تجػطُ  -2زاضتي ًطبى استبًساضز زض هَضز كبال ٍ ذسهبت هطوَل استبًساضز اخجبضي  ،العاهي است.
تجػطُ  -3فْطست اًَاع كبال ٍ ذسهبتًَ ،ع اقالػبتً ،حَُ اػالم آى ،سمف اضظش كبال ٍ ذسهبتي كِ ًيبظ ثِ غسٍض
ؾوبًتٌبهِ ٍ غَضتحسبة زاضز  ،ظطف هست چْبضهبُ تَسف ٍظاضت ثبظضگبًي ٍ ثب ّوكبضي ٍظاضتربًِ ّب ،زستگبّْب ٍ
هَسسبت شيطثف تؼييي ٍ اػالم هيضَز.
تجػطُ ٍ -4ظاضت ثبظضگبًي هَظف است فْطست هطثَـ ثِ الالم زاضٍيي ٍ تدْيعات پعضكي ٍاحسّبي ذسهبت پعضكي
اػن اظ تطريػي ٍ زضهبًي ضا ثب ّوكبضي ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضكي تْيِ ٍ اػالم ًوبيس.
هبزُ  -4كليِ ػطؾِ كٌٌسگبى اػن اظ تَليسكٌٌسگبى ٍ ٍاضزكٌٌسگبى كبالّبي سطهبيِ اي اظ خولِ ذَزضٍ (سٌگيي يب سجك)
هبضيي آالت غٌؼتي ،كطبٍضظي ،ضاّسبظي ،لَاظم ذبًگي ،هػٌَػبت الكتطيكي ٍ الكتطًٍيكي ،غَتي ،تػَيطي ٍ ٍسبيل
اضتجبقي هكلف ثِ زاضتي ًوبيٌسگي ضسوي ٍ تؼويطگبُ هدبظ ،تبهيي لكؼبت يسكي ٍ اضايِ سطٍيس ٍ ذسهبت ثؼس اظ
فطٍش هيثبضٌس.

هبزُ  -5كليِ ػطؾِ كٌٌسگبى كبال ٍ ذسهبت هكلفٌس ثب الػبق ثطچست ضٍي كبال ،يب ًػت تبثلَ زض هحل كست يب حطفِ،
ليوت ٍاحس كبال يب زستوعز ذسهت ضا ثِ قَض ضٍضي ٍ هكتَة ثِ گًَِاي كِ ثطاي ّوگبى لبثل ضٍيت ثبضس ،اػالم ًوبيٌس.
هبزُ  -6كليِ زستگبُ ّبي زٍلتي ٍ ػوَهي ،سبظهبًْب ،ضطكتْب ،ثبًكْبًْ ،بزّب ،ضْطزاضي ّب ٍ ّوچٌيي زستگبُ ّبيي كِ
ضوَل لبًَى ثطآًْب هستلعم شكط يب تػطيح ًبم است هلعم هي ثبضٌس زض اثتسا كليِ اقالػبت الظم زضذػَظ اًدبم كبض ٍ
اضايِ ذسهت ضا زض اذتيبض هطاخؼبى لطاض زٌّس.
تجػطُ -آييي ًبهِ اخطايي ايي هبزُ تَسف سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي كطَض ثب ّوكبضي زستگبُ ّبي شيضثف حساكثط
ظطف هست ضص هبُ تْيِ ٍ ثِ تػَيت ّيبت ٍظيطاى ذَاّس ضسيس.
هبزُ  -7تجليغبت ذالف ٍالغ ٍ اضايِ اقالػبت ًبزضست كِ هَخت فطيت يب اضتجبُ هػطف كٌٌسُ اظ خولِ اظ قطيك ٍ سبيل
اضتجبـ خوؼي ،ضسبًِ ّبي گطٍّي ٍ ثطگِ ّبي تجليغبتي ضَز ،هوٌَع هيثبضس.
تجػطُ -آييي ًبهِ اخطايي ايي هبزُ تَسف ٍظاضت ثبظضگبًي ثب ّوكبضي ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهي حساكثط ظطف
هست ضص هبُ تْيِ ٍ ثِ تػَيت ّيبت ٍظيطاى ذَاّسضسيس.
هبزُ ّ -8طگًَِ تجبًي ٍ تحويل ضطايف اظ سَي ػطؾِ كٌٌسگبى كبال ٍ ذسهبت ،كِ هَخت كبّص ػطؾِ يب پبييي آٍضزى
كيفيت ،يب افعايص ليوت ضَز ،خطم هحسَة هيضَز.
فػل سَم -تطكيل اًدويّبي حوبيت اظ حمَق هػطف كٌٌسگبى
هبزُ  -9ثِ هٌظَض سبهبًسّي هطبضكت هطزهي زض اخطاء سيبستْب ٍ ثطًبهِ ّبي حوبيت اظ حمَق هػطف
هَخت ايي لبًَى اًدوي ّبي حوبيت اظ حمَق هػطف كٌٌسگبى تبسيس هي ضَز ٍ زض ايي لبًَى

كٌٌسگبى ،ثِ

"اًدوي " ذَاًسُ

ذَاّس ضس.
تجػطُ  -1اًدوي تطكل غيطاًتفبػي ،غيطزٍلتي ٍ زاضاي ضرػيت حمَلي هستمل هي ثبضس كِ پس اظ ثجت زض ٍظاضت
ثبظضگبًي ضسويت هييبثس.
تجػطُ  -2زض هطكع استبًْب ٍ ضْطستبًْب اًدوي استبى ٍ ضْطستبى ٍ زض تْطاى ػالٍُ ثطاًدوي ضْطستبى ٍ استبى
اًدوي هلي حوبيت اظ حمَق هػطفكٌٌسگبى ًيع تطكيل هيگطزز.
تجػطُ  -3حَظُ فؼبليت اًدوي ّبي استبى ٍ ضْطستبى تبثغ حَظُ خغطافيبيي تؼييي ضسُ زض لبًَى تمسيوبت كطَضي
است.
هبزُ  -10اػؿبي ظيط ثِ ػٌَاى ضَضاي ػوَهي هَسس اًدوي هلي حوبيت اظ حمَق هػطف كٌٌسگبى ٍ ثطاي هست زٍ
سبل تؼييي هيضًَس:
-

ٍظيط ثبظضگبًي ضييس ضَضا

-

ٍظيط زازگستطي يب هؼبٍى ٍي

-

ٍظيط كطَض يب هؼبٍى ٍي

-

زٍ ًوبيٌسُ اظ هدلس ضَضاي اسالهي (يك ًفط اظ كويسيَى اختوبػي ٍ يك ًفط اظ كويسيَى التػبزي ثِ
اًتربة هدلس ضَضاي اسالهي) ثِ ػٌَاىًبظط

-

ضييس سبظهبى حوبيت هػطفكٌٌسگبى ٍ تَليسكٌٌسگبى ثِ ػٌَاى زثيط ضَضا

-

ضييس هَسسِ استبًساضز ٍ تحميمبت غٌؼتي ايطاى

-

ضييس سبظهبى ًظبم پعضكي كطَض

-

يك ًفط هؼتوس ٍ آضٌب ثِ اهَض تَليس ،ذسهبت ،ػطؾِ ،تمبؾب ٍ ليوت ثب هؼطفي هدوغ اهَض غٌفي تَليسي

-

يك ًفط آضٌب ثِ اهَض تَليس ،ذسهبت ،ػطؾِ ،تمبؾب ٍ ليوت ثب هؼطفي هدوغ اهَض تَظيؼي

-

سِ ًفط اظ اػؿبي ضَضاّبي ضْط ثِ اًتربة ٍظيط كطَض

-

يك ًفط ثِ اًتربة ضييس لَُ لؿبييِ

-

ضييس كبًَى ٍكالي زازگستطي

ضَضاي ػوَهي هَسس اًدوي هَظف است اسبسٌبهِ اًدوي ضا تػَيت ٍ توْيسات الظم ضا ثطاي هطبضكت هطزهي ٍ
تطكيل اًدويّبي هلي ،استبًي ٍ ضْطستبًي فطاّن كٌس.
هبزُ  -11فؼبليتْبي سيبسي ،تدبضي ٍ اًتفبػي تَسف ايي اًدويّب هوٌَعهيثبضس.
هبزُ ٍ -12ظبيف ٍ اذتيبضات اًدويّب ثِ ضطح شيل است:
 -12-1آگبُ سبظي هػطف كٌٌسگبى اظ قطيك ضسبًِ ّبي گطٍّي ٍ اضتجبـ خوؼي ،اًتطبض ًططيِ ،ثطگعاضي هػبحجِ ٍ
ّوبيص ٍ تطكيل زٍضُّبي آهَظش ػوَهي ٍ ترػػي.
 -12-2اضايِ ًظطيبت هطَضتي ٍ ّوكبضي ثب زستگبّْبي شيطثف اخطايي ثِ خْت اخطاي هَثط همطضات اهَض هطثَـ ثِ
حمَق هػطف كٌٌسگبى.
 -12-3ثطضسي ضكبيبت ٍ اضايِ ذسهبت هطبٍضُاي ٍ حمَلي ثِ هػطفكٌٌسگبى .
 -12-4اضخبع زػبٍي ثِ هطاخغ شيطثف زض غَضت زضذَاست ذَاّبى.
هبزُ  -13هٌبثغ هبلي اًدويّب ثِ ضطح ظيط است:
 -13-1اذص كبضهعز ثطاي خجطاى ّعيٌِّبي هتمجل ضسُ پس اظ استيفبء حمَق هػطفكٌٌسُ اظ هحكَم ػليِ.
تجػطُ -هيعاى كبضهعز اًدبم ذسهبت زض ّط حبل ًجبيس اظ پٌح زضغس ( )%5هحكَم ثِ استيفبء ضسُ تدبٍظ كٌس.
 -13-2كوكّبي اًدويّبي حوبيت اظ حمَق هػطف كٌٌسُ ثيي الوللي ٍ هطزهي كِ زض ضاستبي اّساف اًدوي ثبضس.

تجػطُ -حسالل زُ زضغس (  )%10اظ هٌبثغ اًدوي غطف اًدبم تجليغبت ،اًتطبض خعٍات ٍ ًططيبت ٍ اقالع ضسبًي ثِ
هػطف كٌٌسگبى هيضَز.
فػل چْبضمً -حَُ ضسيسگي ٍ حوبيت
هبزُ  -14ثِ هٌظَض تسْيل ٍ تسطيغ زض ضسيسگي ثِ ترلفبت ٍ زض ضاستبي استيفبي حمَق هػطف كٌٌسگبى ،اًدويّبي
حوبيت اظ حمَق هػطف كٌٌسگبى هيتَاًٌس ضكبيبت ٍاغلِ اظ افطاز حميمي ٍ حمَلي ضا زض حسٍز هَاضز هصكَض زض ثٌسّبي
 4 ٍ 3 ، 2هبزُ ()12ايي لبًَى ثطضسي ًوَزُ ٍ زض غَضت ػسم تَافك قطفيي (ضبكي ٍ هتطبكي ػٌِ) يب خْت ضسيسگي
لبًًَي ثِ سبظهبى تؼعيطات حكَهتي اضخبع ًوبيٌس.
سبظهبى هصكَض هَظف است ضكبيبت هطثَـ ثِ غٌَف هطوَل لبًَى ًظبم غٌفي ضا زض هَاضزي كِ ٍاخس ػٌبٍيي
هدطهبًِ ًجبضس ثطاسبس لَاًيي ٍ همطضات هطثَقِ ضسيسگي ٍ حكن الظم ضا غبزض ٍ اخطا ًوبيس.
هبزُ  -15ثِ هٌظَض اخطاي همطضات ايي لبًَى ٍ سبيط لَاًيي ٍ همطضاتي كِ هَؾَع آًْب ثِ قَض غطيح يب ؾوٌي حوبيت
اظ حمَق هػطف كٌٌسُ استٍ ،ظاضت ثبظضگبًي هكلف است اظ قطيك ثبظضسبى سبظهبًْبي شيضثف ذَز فؼبليت اضربظ
حميمي ٍ حمَلي هَؾَع ايي لبًَى ضا ًظبضت ٍ ثبظضسي ًوَزُ ٍ زض غَضت هطبّسُ ترلف هطاتت ضا ثِ سبظهبى تؼعيطات
حكَهتي خْت ضسيسگي گعاضش ًوبيس.
هبزُ  -16هسئَليت خجطاى ذسبضات ٍاضزُ ثِ هػطف كٌٌسُ ثب تطريع هطخغ ضسيسگي كٌٌسُ ثِ ػْسُ ضرع حميمي
يب حمَلي اػن اظ ذػَغي ٍ زٍلتي هي ثبضس كِ هَخت ٍضٍز ذسبضت ٍ اؾطاض ثِ هػطف كٌٌسُ ضسُ است .زض هَضز
ضطكتْبي ذبضخي ػالٍُ ثط ضطكت هبزض ،ضؼجِ يب ًوبيٌسگي آى زض ايطاى هسئَل ذَاّس ثَز.
تجػطُ -زضكليِ هَاضزي كِ ترلف اظ ًبحيِ اضربظ حمَلي ثبضس ذسبضت ثبيس اظ اهَال ضرع حمَلي پطزاذت ضَز
ٍلي هسئَليت خعايي هتَخِ هسيطػبهل ٍ يب هسيط هسئَل ضرع حمَلي است.
هبزُ  -17اتحبزيِ ّبي غٌفي هَظفٌس ضكبيبت اضربظ ضا اظ ترلفبت ٍاحسّبي غٌفي هطوَل لبًَى ًظبم غٌفي
ثطضسي ًوَزُ ٍ ًسجت ثِ حل ٍ فػل آى السام ًوبيٌس .يب ثطاي ضسيسگي ثِ سبظهبى تؼعيطات حكَهتي اضسبل ًوبيٌس ٍ
ًيع ًبظطاى ٍ ثبظضسبى كويسيًَْبي ًظبضت هَؾَع هبزُ (  )52لبًَى ًظبم غٌفي ضكبيبت اضربظ ضا اظ ترلفبت
ٍاحسّبي غٌفي هَضز ثطضسي لطاضزازُ ٍ زض غَضت احطاظ ترلف هطاتت ضا ثطاي ضسيسگي ثِ سبظهبى تؼعيطات حكَهتي
اضسبل ًوبيٌس.

فػل پٌدن -خطيوِ ّب ٍ هدبظات
هبزُ  -18چٌبًچِ كبال يب ذسهبت ػطؾِ ضسُ تَسف ػطؾِ كٌٌسگبى كبال يب ذسهبت هؼيَة ثبضس ٍ ثِ ٍاسكِ آى ػيت،
ذسبضاتي ثِ هػطف كٌٌسُ ٍاضز گطزز هترلف ػالٍُ ثط خجطاى ذسبضات ثِ پطزاذت خعاي ًمسي حساكثط تب هؼبزل چْبض
ثطاثط ذسبضت هحكَم ذَاّس ضس.
هبزُ  -19ػطؾِ كٌٌسگبى كبال ٍ ذسهبت ٍ تَليسكٌٌسگبًي كِ هجبزضت ثِ ترلفبت هَؾَع هَاز (  )3الي (  )8ايي لبًَى
ًوبيٌس زض غَضت ٍضٍز ذسبضات ًبضي اظ هػطف ّوبى كبال ٍ ذسهبت ثِ هػطف كٌٌسگبى ػالٍُ ثط خجطاى ذسبضت ٍاضزُ
ثِ خعاي ًمسي حساكثط هؼبزل زٍ ثطاثط ذسبضت ٍاضزُ هحكَم ذَاٌّسضس.
تجػطُ -زض غَضتي كِ ػطؾِ كٌٌسگبى كبالٍ ذسهبت اظ ايفبء ّط يك اظ تؼْسات ذَز زض لجبل ذطيساض ذَززاضي كطزُ ٍ يب
آى ضا ثِ غَضت ًبلع ٍ يب ثب تبذيط اًدبم زٌّس هكلفٌس ػالٍُ ثط اًدبم تؼْس ،ذسبضت ٍاضزُ ضا خجطاىًوبيٌس.
هبزُ  -20هطاخغ شيػالح ضسيسگي كٌٌسُ هي تَاًٌس ػالٍُ ثط هدبظاتْبي همطض لبًًَي ،ػطؾِ كٌٌسگبى كبال ٍ ذسهبت يب
تَليسكٌٌسگبى ٍ فطٍضٌسگبى ضا هدجَض ثِ خوغ آٍضي كبالّبي ػطؾِ ضسُ ثِ هٌظَض تؼويط ٍ اغالح ٍ ضفغ ػيت كبالّبي
فطٍذتِ ضسُ يب ذسهبت ػطؾِ ضسُ ًوبيٌس.
هبزُ  -21آييي ًبهِ اخطايي هطثَـ ثِ ايي لبًَى ظطف هست سِ هبُ تَسف ٍظاضتربًِّبي ثبظضگبًي ٍ زازگستطي تْيِ ٍ
ثِ تػَيت ّيبت ٍظيطاى ذَاّس ضسيس.
هبزُ  -22اظ ظهبى الظماالخطا ضسى ايي لبًَى ضسيسگي ثِ ترلفبت افطاز غٌفي تَسف سبظهبى تؼعيطات حكَهتي ٍ
ثطاسبس هدبظاتْبي همطض زض لبًَى ًظبم غٌفي هػَة  1382/12/24هدلس ضَضاي اسالهي ٍ سبيط لَاًيي اًدبم
ذَاّس گطفت ٍ لَاًيي هغبيط لغَ ٍ ثالاثط هي گطززّ .وچٌيي پطًٍسُ ّبي هفتَحِ زض ّيبتْبي ثسٍي ٍ تدسيسًظط لبًَى
ًظبم غٌفي اظ ظهبى الظم االخطا ضسى ايي لبًَى ثِ سبظهبى تؼعيطات حكَهتي اضخبع ذَاّس ضس.
لبًَى فَق هطتول ثط  22هبزُ ٍ  15تجػطُ زض خلسِ ػلٌي ضٍظ چْبضضٌجِ هَضخ پبًعزّن هْطهبُ يك ّعاضٍ سيػسٍ
ّطتبز ٍ ّطت هدلس ضَضاي اسالهي تػَيت ٍ زض تبضيد  88/8/23ثِ تبئيس ضَضاي ًگْجبى ضسيس.

ُڀاكڇ اتال1668 : ٥

ُڀاكڇ اڃتِاك 17221 :

تاكيؼ اتال 1383/01/22 :٥تاكيؼ كڅمڃاٿڈ كًڀي 1383/01/29 :
قانون نظام صنفي كشور

ٿٔچب  1382/12/24تا آالعات څ اٻغاٯات ت٤ـي

فصل اول  -تعاريف

ٿاؿڇ  - 1ڃ٠اٽ ٓڄ٬ي  :ٯچا٣ـ څ ٿٰلكاتي اًت ٳڈ اٿچك ٿلتچ ٙتڈ ًامٿاځ  ،څٟاي ، ٪اؽتياكات  ،عـڅؿ څ عٰچ٭ ا٫لاؿ څ
څاعـډاي ٓڄ٬ي كا ٛثٮ ايڂ ٯاڃچځ ت٤ييڂ ٿي ٳڄـ.
ٿاؿڇ ٫ - 2لؿ ٓڄ٬ي  :ډل ُؾْ عٰيٰي يا عٰچٯي ٳڈ ؿك يٴي ام ٤٫اٻيت ډاي ٓڄ٬ي ا٣پ ام تچٻيـ  ،تثـيٺ  ،ؽليـ ٫ ،لڅٍ
 ،تچمي ، ٢ؽـٿات څ ؽـٿات ٫ڄي ًلٿايڈ ٷقاكي ٳڄـ څ تڈ ٣ڄچاځ پيِڈ څك څ ٓاعة عل٫ڈ څ ُ٨ٺ آماؿ  ،ؽچاڇ تڈ ُؾٔڈ يا تا
ٿثاُلت ؿيٸلاځ ٿغٺ ٳٌثي ؿايل يا څًيټڈ ٳٌثي ٫لاډپ آڅكؿ څ تڀاٽ يا ٯٌڀتي ام ٳاال  ،ٿغٔچٹ يا ؽـٿات ؽچؿ كا تڈ ٛچك
ٿٌتٰيپ يا ٧يلٿٌتٰيپ څ تڈ ٓچكت ٳټي يا رنئي تڈ ٿٔل ٩ٳڄڄـڇ ٣لٗڈ ؿاكؿ ٫ ،لؿ ٓڄ٬ي ُڄاؽتڈ ٿي ُچؿ.
تثٔلڇ ـ(آالعي ٓ )1392/06/12ڄچ٫ي ٳڈ ٯاڃچځ ؽاّ ؿاكڃـ  ،ام ُڀچٹ ايڂ ٯاڃچځ ٿٌتخڄي ٿي تاُڄـ  .ٯاڃچځ ؽاّ
ٯاڃچڃي اًت ٳڈ تل اًاى آځ ڃغچڇ ٓـڅك ٿزچم ٤٫اٻيت  ،تڄ٠يپ څ تڄٌيٮ اٿچك څاعـډاي في كت ، ٚڃ٠اكت  ،تامكًي څ
كًيـٷي تڈ تؾټ٬ات ا٫لاؿ څ څاعـډاي تغت پچَُ آځ تڈ ٓلاعت ؿك ٿتڂ ٯاڃچځ ٿلتچٛڈ ٿ٤يڂ ٿي ُچؿ .
ٿاؿڇ  - 3څاعـ ٓڄ٬ي  :ډل څاعـ اٯتٔاؿي ٳڈ ٤٫اٻيت آځ ؿك ٿغٺ حاتت يا څًيټڈ ًياك تاُـ څ تچً٫ ٚلؿ يا ا٫لاؿ ٓڄ٬ي تا
اؽق پلڅاڃڈ ٳٌة ؿايل ُـڇ تاُـ  ،څاعـ ٓڄ٬ي ُڄاؽتڈ ٿي ُچؿ.
تثٔلڇ ٤٫ - 1اٻيت څاعـډاي ٓڄ٬ي ًياك ؿك ٿغٺ حاتت تا اؽق پلڅاڃڈ ٳٌة تلاي ډڀاځ ٿغٺ  ،تالٿاڃ ٢اًت.
تثٔلڇ2ـ(آالعي  )1392/06/12اٿاٳڄي ٳڈ څارـ ُلاي ٚالمٽ رڊت اًتٰلاك صڄـ څاعـ ٓڄ٬ي تاُڄـ  ،ٿي تچاڃڄـ تڈ ٣ڄچاځ
ٿغٺ حاتت ٳٌة  ،تچً ٚيٲ يا صڄـ ٫لؿ ٓڄ٬ي  ،پي ام اؽق پلڅاڃڈ ٳٌة ام اتغاؿيڈ يا اتغاؿيڈ ډاي في كت ، ٚٿچكؿ
اًت٬اؿڇ ٯلاك ٷيلڃـ  .آييڂ ڃاٿڈ ارلائي ايڂ تثٔلڇ تڈ څًيټڈ ؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت تا ډڀٴاكي اتا٭ آڄا ٩ايلاځ څ
ڃيلڅي اڃت٠اٿي رڀڊچكي اًالٿي ايلاځ تڊيڈ ٿي ُچؿ څ ٟلً ٩ڈ ٿاڇ ام تاكيؼ المٽ االرلاء ُـځ ايڂ ٯاڃچځ تڈ تٔچية څميل
ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت ٿي كًـ .
تثٔلڇ  - 3ؿ٫اتلي ٳڈ ؽـٿاتي تڈ څاعـډاي ٓڄ٬ي ًياك ٿي ؿډڄـ  ،څاعـ ٓڄ٬ي ٿغٌچب ٿي ُچڃـ.

ٿاؿڇ4ـ(آالعي ٓ )1392/06/12ڄ٣ : ٪ثاكت اًت ام ٷلڅډي ام ا٫لاؿ ٳڈ ٛثي٤ت ٤٫اٻيت آڃاځ ام يٲ ڃچ ١تاُـ ٓ .ڄچ٩
ٿِڀچٹ ايڂ ٯاڃچځ  ،تا تچرڈ تڈ ڃچ٤٫ ١اٻيت آڃڊا تڈ ؿڅ ٷلڅڇ تچٻيـي ـ ؽـٿات ٫ڄي څ تچمي٤ي ـ ؽـٿاتي تٌٰيپ ٿي ُچڃـ .
ٿاؿڇ 5ـ(آالعي  )1392/06/12پلڅاڃڈ ٳٌة  :ٿزچمي اًت ٳڈ ٛثٮ ٿٰلكات ايڂ ٯاڃچځ تڈ ٿڄ٠چك ُلڅ ١څ اؿاٿڈ ٳٌة
څٳاك يا عل٫ڈ تڈ ٓچكت ٿچٯت يا ؿائپ تڈ ٫لؿ يا ا٫لاؿ ٓڄ٬ي تلاي ٿغٺ ٿِؾْ يا څًيټڈ ٳٌة ٿ٤يڂ ؿاؿڇ ٿي ُچؿ .
تثٔلڇ1ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12پلڅاڃڈ ٳٌة ٿچٯت تڄڊا تلاي يٲ تاك ٓاؿك ٿي ُچؿ  .ٿـت ا٣تثاك پلڅاڃڈ ٳٌة ٿچٯت يٲ
ًاٹ څ پلڅاڃڈ ٳٌة ؿائپ پڄذ ًاٹ اًت .
تثٔلڇ2ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12اتغاؿيڈ ٓڄ٬ي ٿٴټ ٪اًت تا اڃٰ٘اي ٿـت ا٣تثاك پلڅاڃڈ ٳٌة  ،اؽٜاكيڈ يٴڀاډڈ تلاي
تثـيٺ پلڅاڃڈ ٿچٯت تڈ پلڅاڃڈ ؿائپ يا تڀـيـ پلڅاڃڈ ؿائپ ٓاؿك ڃڀايـ څ ؿك ٓچكت ٣ـٽ تثـيٺ يا تڀـيـ پلڅاڃڈ  ،څاعـ ٓڄ٬ي ؿك
عٴپ څاعـ تـڅځ پلڅاڃڈ تټٰي ٿي ُچؿ .
ٿاؿڇ  - 6پلڅاڃڈ تؾٔٔي څ ٫ڄي  :ٷچاډيڄاٿڈ اي اًت ٳڈ تل ؿاُتڂ ٿڊاكت اڃزاٽ ؿاؿځ ٳاكډاي تؾٔٔي يا ٫ڄي ؿالٻت
ؿاكؿ څ تڈ څًيټڈ ٿلار ٢في ٓالط ٓاؿك ٿي ُچؿ.
ٿاؿڇ  - 7اتغاؿيڈ ُ :ؾٔيتي عٰچٯي اًت ٳڈ ام ا٫لاؿ يٲ يا صڄـ ٓڄ ٪ٳڈ ؿاكاي ٤٫اٻيت يٴٌاځ يا ٿِاتڈ اڃـ  ،تلاي اڃزاٽ
ؿاؿځ څٟاي ٪څ ٿٌإڅٻيت ډاي ٿٰلك ؿك ايڂ ٯاڃچځ تِٴيٺ ٿي ٷلؿؿ.
ٿاؿڇ 8ـ(آالعي  )1392/06/12اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ  :اتاٯي ٿتِٴٺ ام كؤًاي اتغاؿيڈ ډاي ٓڄ٬ي ډل ُڊلًتاځ تلاي
اڃزاٽ څٟاي ٪څ ٿٌإڅٻيت ډاي ٿٰلك ؿك ايڂ ٯاڃچځ اًت .
ٿاؿڇ ( - 9آالعي  )1392/06/12اتا٭ آڄا ٩ايلاځ ُ :چكائي اًت ٳڈ ام ڃڀايڄـٷاځ ډيأت كئيٌڈ اتاٯڊاي آڄا٩
ُڊلًتاڃڊاي ٳِچك تا ډـ ٩تٰچيت ٿثاڃي ڃ٠اٽ ٓڄ٬ي ؿك تڊلاځ تِٴيٺ ٿي ٷلؿؿ .
ٿاؿڇ ( - 10آالعي  )1392/06/12ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت  :ٳڀيٌيچڃي اًت ٳڈ تڈ ٿڄ٠چك تلٯلاكي اكتثا ٙڅ ايزاؿ ډڀاډڄٸي
تيڂ اتغاؿيڈ ډا څ اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ تا ًامٿاڃڊا څ ؿًتٸاډڊاي ؿڅٻتي ؿك كاًتاي څٟاي ٪څ اؽتياكات آڃڊا څ ډڀضڄيڂ
ڃ٠اكت تل اتغاؿيڈ ډا څ اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ ډل ُڊلًتاځ تِٴيٺ ٿي ُچؿ .
ٿاؿڇ ( - 11آالعي  )1392/06/12ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت :
ډيأتي اًت ٳڈ تڈ ٿڄ٠چك ت٤ييڂ تلڃاٿڈ كيني  ،ډـايت  ،ايزاؿ ډڀاډڄٸي څ ڃ٠اكت تل ٳټيڈ اتغاؿيڈ ډا  ،اتاٯڊاي آڄا٩
ُڊلًتاځ  ،اتا٭ آڄا ٩ايلاځ څ ٳڀيٌيچڃڊاي ڃ٠اكت تِٴيٺ ٿي ٷلؿؿ څ تاالتليڂ ٿلر ٢ڃ٠اكت تل اٿچك آڄا ٩ٳِچك اًت .
فصل دوم  -فرد صنفي

ٿاؿڇ  - 12ا٫لاؿ ٓڄ٬ي ٿچ٬ٟڄـ ٯثٺ ام تأًيي ډل ڃچ ١څاعـ ٓڄ٬ي يا اُت٨اٹ تڈ ٳٌة څ عل٫ڈ  ،ڃٌثت تڈ اؽق پلڅاڃڈ ٳٌة
اٯـاٽ ٳڄڄـ.
تثٔلڇ (- 1ٿڄٌچؽڈ  )1392/06/12آئيڂ ڃاٿڈ ٓـڅك پلڅاڃڈ ٳٌة ٛثٮ ٿ٬اؿ ايڂ ٯاڃچځ ٟلً ٩ڈ ٿاڇ ام تاكيؼ تٔچية ايڂ
ٯاڃچځ تچً ٚؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت تا ٳٌة ڃ٠ل څماكتؾاڃڈ ډاي ٳِچك  ،تڊـاُت  ،ؿكٿاځ څ آٿچمٍ پنُٴي څ اؿاكڇ
ٳٺ ڃ٠اكت تل اٿاٳڂ ٣ڀچٿي ڃارا څ ٿزاٿ ٢اٿچك ٓڄ٬ي ٿلاٳن اًتاڃڊا تڊيڈ څ تڈ تٔچية څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ تزاكت
ؽچاډـ كًيـ .
تثٔلڇ  - 2ٳټيڈ ؿًتٸاډڊايي ٳڈ اتغاؿيڈ ډا تلاي ٓـڅك پلڅاڃڈ ٳٌة ام آڃڊا اًت٤الٽ ٿي ٳڄڄـ  ،ٿچ٬ٟڄـ ٟل ٩ٿـت پاڃنؿڇ
كڅم ام تاكيؼ ؿكيا٫ت اًت٤الٽ ڃ٠ل ٯ٤ٜي څ ڃڊائي ؽچؿ كا ا٣الٽ ؿاكڃـ ٣ .ـٽ ا٣الٽ ڃ٠ل ؿك ٿڊټت ٿٰلك تڈ ٿڄنٻڈ ڃ٠ل ٿخثت
اًت.
تثٔلڇ3ـ(آالعي ٓ )1392/06/12ـڅك تيَ ام يٲ پلڅاڃڈ ٳٌة تلاي ډل ٫لؿ ٓڄ٬ي څارـ ُلاي ٚٯاڃچڃي تلاي يٲ يا
صڄـ ٿغٺ ٳٌة تڈ ُل ٙٿ٤ل٫ي ٿثاُل  ،تل اًاى آييڂ ڃاٿڈ ارلائي ٿچٗچ ١ايڂ ٿاؿڇ تالٿاڃ ٢اًت .
تثٔلڇ  - 4ؿكٓچكتي ٳڈ صڄـ ڃ٬ل  ،يٲ څاعـ ٓڄ٬ي كا تڈ ٓچكت ٿِتلٱ اؿاكڇ ٳڄڄـ  ،تڈ ٛچك ٿِتلٱ ٿٌإڅٻيت اٿچك څاعـ
كا ٣ڊـڇ ؿاك ؽچاډڄـ تچؿ.
تثٔلڇ 5ـ(آالعي  )1392/06/12ؿك ٓچكت ٣ـٽ ٤٫اٻيت تيَ ام َُ ٿاڇ څاعـ ٓڄ٬ي  ،تـڅځ اٛال ١اتغاؿيڈ ٿلتچٛڈ يا
ت٨ييل ٿغٺ ٳٌة يا ڃچ٤٫ ١اٻيت تچًٓ ٚاعة پلڅاڃڈ ٳٌة يا څاٷقاكي ٿغٺ ٓڄ٬ي ؿاكاي پلڅاڃڈ ٳٌة تڈ ٧يل  ،اتغاؿيڈ
ٿچ ٪ٟاًت پي ام اؽٜاك پاڃنؿڇ كڅمڇ تڈ څاعـ ٓڄ٬ي ٿنتچك پلڅاڃڈ ٳٌة كا اتٜاٹ ٳڄـ .
ٿاؿڇ ٓ - 13ـڅك پلڅاڃڈ ٳٌة تلاي ٿِا٧ٺ تؾٔٔي څ ٫ڄي ٿٌتټنٽ اؽق پلڅاڃڈ تؾٔٔي څ ٫ڄي ام ٿلار ٢في كت ٚتڈ
څًيټڈ ٿتٰاٗي اًت  .اٷل ٿتٰاٗي څارـ ُلڅ ٙالمٽ تلاي اؽق پلڅاڃڈ تؾٔٔي څ ٫ڄي ڃثاُـ  ،ع٘چك يٲ ڃ٬ل ُا٧ٺ ؿاكڃـڇ
پلڅاڃڈ تؾٔٔي څ ٫ڄي ؿك څاعـ ٓڄ٬ي تلاي ٓـڅك پلڅاڃڈ ٳٌة ٿِلڅ ، ٙتڈ ڃاٽ ٿتٰاٗي ٳا٫ي اًت.
تثٔلڇ (-آالعي  )1392/06/12اڃچا ١ٿِا٧ٺ تؾٔٔي څ ٫ڄي تڈ ُلط آئيڂ ڃاٿڈ اي ؽچاډـ تچؿ ٳڈ تچً ٚؿتيلؽاڃڈ ډيأت
٣اٻي ڃ٠اكت څ تا ډڀاډڄٸي څماكتؾاڃڈ ډا څ ًامٿاڃڊاي في كت ٚڅ ڃ٠لؽچاډي ام اتاٯڊاي آڄا ٩ٿلٳن اًتاځ تڊيڈ څ تڈ
تٔچية څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ تزاكت ؽچاډـ كًيـ .
ٿاؿڇ14ـ (آالعي  )1392/06/12ا٫لاؿ ٓڄ٬ي ٿٴټ٬ڄـ ؿك ډل ًاٹ عٮ ٘٣چيت اتغاؿيڈ في كت ٚكا تپلؿامڃـ .
ٿاؿڇ  - 15ا٫لاؿ ٓڄ٬ي ٣لٗڈ ٳڄڄـڇ ٳاالډا څ ؽـٿات ٿٴټ٬ڄـ تا اٻٔا٭ تلصٌة كڅي ٳاال  ،يا ڃٔة تاتټچ ؿك ٿغٺ ٳٌة يا
عل٫ڈ  ،ٯيڀت څاعـ ٳاال يا ؿًتڀنؿ ؽـٿت كا تڈ ٛچك كڅُڂ څ ٿٴتچب څ تڈ ٷچڃڈ اي ٳڈ تلاي ډڀٸاځ ٯاتٺ كؤيت تاُـ ،
ا٣الٽ ٳڄڄـ.

تثٔلڇ  - 1ډل ٫لؿ ٓڄ٬ي ؿك ٿٰاتٺ ؿكيا٫ت تڊا  ،ارلت يا ؿًتڀنؿ تايـ ٓچكت عٌاتي ُاٿٺ ڃاٽ څ ڃِاڃي څاعـ ٓڄ٬ي ،
تاكيؼ  ،ٿثټ ٦ؿكيا٫تي څ ڃچ ١څ ٿِؾٔات ٳاالډاي ٫لڅؽتڈ ُـڇ يا ؽـٿات اڃزاٽ ُـڇ كا تڈ ٿِتلي تٌټيپ ؿاكؿ.
تثٔلڇ (- 2آالعي  )1392/06/12اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ ٿي تچاڃـ تا تٔچية ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٿلٳن اًتاځ  ،ت٘٤ي ام
ٓڄچ ٩يا ٿِا٧ٺ كا تا ٿثټ٨ي ٿ٤يڂ  ،يا تلؽي ؿيٸل كا ٳڈ ؿاؿځ ٓچكتغٌاب تلاي آڃڊا ٿِٴٺ اًت  ،ام ؿاؿځ ٓچكتغٌاب
ٿ٤ا ٩ٳڄـ .
تثٔلڇ  - 3ا٫لاؿ ٓڄ٬ي ٳڈ ٳاالډاي ؽچؿ كا تڈ ٓچكت ٳټي ٣لٗڈ ٿي ؿاكڃـ تايـ ام ٓچكتغٌاتڊاي صاج ُـڇ اًت٬اؿڇ ٳڄڄـ
څ ٿِؾٔات ؽليـاك كا ڃين ؿك آځ تڄچيٌڄـ.
تثٔلڇ ٫ - 4لؿ ٓڄ٬ي  ،ٿٌإڅٹ اڃٜثا٭ ٳي٬يت څ ٳڀيت ډل ڃچ ١ٳاالي ٣لٗڈ ُـڇ يا ؽـٿت اكائڈ ٷلؿيـڇ تا څرڈ يا ارلت
ؿكيا٫تي ٿڄـكد ؿك ٓچكتغٌاب اًت.
ٿاؿڇ ( - 16آالعي ٓ )1392/06/12اعثاځ اٿاٳڂ ٣ڀچٿي تڈ تِؾيْ اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ څ تٔچية ٳڀيٌيچځ
ڃ٠اكت ٿٴټ٬ڄـ :
اٻ٫ - ٪ڊلًت ٯيڀت ٧قا څ ٿچاؿ ٧قائي كا ٳڈ تلاي ٿٔل ٩ٿِتلياځ اكائڈ ٿي ُچؿ ؿك تلٷڈ ډاي ٿؾٔچّ تڊيڈ څ ؿك
ؿًتلى ٿِتلياځ ٯلاك ؿډڄـ څ تل ٿثڄاي آځ ٓچكتغٌاب تڈ ٿِتلي تٌټيپ ؿاكڃـ.
ب  -ڃلػ ا٧قيڈ څ ٿچاؿ ٧قائي ؽچؿ كا ؿك تاتټچ ٿؾٔچّ ؿك ٿغٺ ٳٌة تڈ ٯٌڀي ٳڈ ؿك ٿ٤لٕ ؿيـ ډڀٸاځ تاُـ ڃٔة
ٳڄڄـ.
ٿاؿڇ  - 17ا٫لاؿ ٓڄ٬ي ٿٴټ٬ڄـ ٯچاڃيڂ څ ٿٰلكات راكي ٳِچك  ،ام رڀټڈ ٯچاڃيڂ څ ٿٰلكات ٓڄ٬ي  ،اڃت٠اٿي  ،تڊـاُتي ،
ايڀڄي  ،ع٬اٟت ٫ڄي څ ميثاًامي ٿغي ٚٳاك څ ؿًتچكاٻ٤ڀٺ ډاي ٿلتچ ٙتڈ ڃلػ ٷقاكي ٳاالډا څ ؽـٿات كا ٳڈ ام ًچي ٿلار٢
ٯاڃچڃي في كت ٚاتال ٥ٿي ٷلؿؿ  ،ك٣ايت څ ارلا ٳڄڄـ.
تثٔلڇ  - 1ا٫لاؿ ٓڄ٬ي ٿٴټ٬ڄـ پيَ ام تڈ ٳاكٷيلي ٳٌاڃي ٳڈ تلاي اڃزاٽ ؿاؿځ ؽـٿات تڈ ٿڄامٹ څ اٿاٳڂ ٿلار٤ڈ ٿي ٳڄڄـ
 ،ٿلاتة كا تڈ اتغاؿيڈ اٛال ١ؿډڄـ تا اتغاؿيڈ پي ام اؽق ڃ٠ل ڃيلڅي اڃت٠اٿي  ،ڃٌثت تڈ ٓـڅك ٳاكت ُڄاًائي ٣ٴي ؿاك تا
ؿكد تؾْٔ اٯـاٽ المٽ كا تڈ ٣ڀٺ آڅكؿ.
تثٔلڇ  - 2ا٫لاؿ ٓڄ٬ي ٿزام ڃيٌتڄـ تلاي رټة ٿِتلي ؿكتاكڇ ٿغٔچالت  ،ٳاالډا يا ؽـٿات  ،تلؽال ٩څاٯ ٢تثټي ٦ٳڄڄـ .
ؿك٧يل ايڂ ٓچكت ٛثٮ ٿاؿڇ (  ) 68ايڂ ٯاڃچځ تا آڃڊا ك٫تاك ؽچاډـ ُـ.
تثٔلڇ3ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12اڃتِاك ډلٷچڃڈ آٷڊي تثټي٨اتي تڈ ډل ٛليٮ تچً٫ ٚلؿ ٓڄ٬ي ٫اٯـ پلڅاڃڈ ٳٌة ٿ٤تثل ،
ٿڀڄچ ١اًت څ ٿتؾټ ٪تڈ رليڀڈ ڃٰـي ام يٲ ٿيټيچځ (  ) 000 . 000 . 1كياٹ تا ؿڅيٌت څ پڄزاڇ ٿيټيچځ ( . 000 . 250
 ) 000كياٹ ٿغٴچٽ ٿي ُچؿ .

كًاڃڈ ډاي ٷلڅډي  ،صاپؾاڃڈ ډا څ ٿإًٌات تچٻيـ ٿغٔچالت صڄـكًاڃڈ اي ٿٴټ٬ڄـ ٯثٺ ام ٯثچٹ ً٬اكٍ تچٻيـ يا ڃِل
ډلٷچڃڈ آٷڊي تثټي٨اتي  ،يٲ ڃٌؾڈ ام پلڅاڃڈ ٳٌة ٿتٰاٗي كا ٿٜاٻثڈ ڃڀايڄـ  ،ؿك ٧يل ايڂ ٓچكت تڈ رليڀڈ ڃٰـي ٿچٗچ١
ايڂ تثٔلڇ ٿغٴچٽ ٿي ُچڃـ .
ٿاؿڇ18ـ (آالعي  )1392/06/12ؿكٓچكتي ٳڈ ؿاكڃـڇ پلڅاڃڈ ٳٌة تؾچاډـ ٿغٺ ٳٌة ؽچؿ كا تڈ ؿيٸلي څاٷقاك ٳڄـ  ،تايـ
ؿكؽچاًت ٳتثي ؽچؿ كا تڈ اتغاؿيڈ تٌټيپ ڃڀايـ  .اتغاؿيڈ ؿكٓچكتي ٳڈ ٫لؿ ٿ٤ل٫ي ُـڇ كا څارـ ُلاي ٚٯاڃچڃي تـاڃـ تا ك٣ايت
ًايل ٿٰلكات  ،پي ام اتٜاٹ پلڅاڃڈ ٳٌة ٯثټي  ،پلڅاڃڈ رـيـي تڈ ڃاٽ ٫لؿ ٿ٤ل٫ي ُـڇ ٓاؿك ٿي ٳڄـ .
تثٔلڇ ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12ؿكٓچكت ؿكؽچاًت ٓاعة پلڅاڃڈ ٿثڄي تل ت٨ييل پلڅاڃڈ ٳٌة تڈ عل٫ڈ اي ؿيٸل ٣ ،الڅڇ تل
ٛي ٿلاعٺ ٯاڃچڃي  ،اًت٤الٽ څ تٌچيڈ عٌاب ام اتغاؿيڈ ٯثټي ٗلڅكي اًت ٣ .ـٽ پاًؾٸچيي اتغاؿيڈ ٯثټي ٟل ٩پاڃنؿڇ كڅم
پي ام تاكيؼ اًت٤الٽ تڈ ٿڄنٻڈ ڃ٠ل ٿچا٫ٮ تټٰي ٿي ُچؿ .
ٿاؿڇ  - 19ؿكٓچكتي ٳڈ ؿاكڃـڇ پلڅاڃڈ ٳٌة ٿغزچك ُچؿ  ،ٯيپ ٿي تچاڃـ تا ك٣ايت ٧ثٜڈ ٿغزچك څ ٛثٮ ٿٰلكات ايڂ ٯاڃچځ
ڃٌثت تڈ اؿاكڇ يا اڃتٰاٹ څاعـ ٓڄ٬ي اٯـاٽ ٳڄـ.
ٿاؿڇ  - 20ؿكٓچكت ٫چت ٓاعة پلڅاڃڈ ٳٌة  ،عٰچ٭ ٿت٤اك ٩ڃاُي ام څاعـ ٓڄ٬ي ٿت٤ټٮ تڈ څكحڈ اًت  .صڄاڃضڈ څكحڈ يا
ڃڀايڄـڇ ٯاڃچڃي آڃڊا ٿايٺ تاُڄـ  ،ؿكٓچكت ؿاكا تچؿځ ُلڅ٫ ٙلؿي  ،ٿي تچاڃڄـ ٟل ٩ٿـت ؿڅ ًاٹ ڃٌثت تڈ اؽق پلڅاڃڈ ٳٌة
تا ك٣ايت ٿٰلكات اٯـاٽ ٳڄڄـ  .پي ام اڃٰ٘اي ٿڊټت ٿٰلك پلڅاڃڈ ٿتچ٫ي ام ؿكرڈ ا٣تثاك ًاٯ ٚاًت.
فصل سوم  -اتحاديه ها

ٿاؿڇ  - 21ؿك ډل ُڊلًتاځ ٳڈ څاعـډاي ٓڄ٬ي تا ٤٫اٻيت ډاي ُ٨ټي ٿِاتڈ يا ډڀٸڂ څرچؿ ؿاُتڈ تاُـ  ،ا٫لاؿ ٓڄ٬ي تا
ك٣ايت ايڂ ٯاڃچځ ٿثاؿكت تڈ تِٴيٺ اتغاؿيڈ ٿي ٳڄڄـ.
تثٔلڇ1ـ(آالعي  )1392/06/12اتغاؿيڈ ؿاكاي ُؾٔيت عٰچٯي څ ٧يل اڃت٬ا٣ي اًت څ پي ام حثت ؿك څماكت ٓڄ٤ت ،
ٿ٤ـځ څ تزاكت كًڀيت ٿي ياتـ .
اًاًڄاٿڈ اٻٸچي اتغاؿيڈ ډاي ٓڄ٬ي تچً ٚاتا٭ آڄا ٩ايلاځ تا ډڀٴاكي ؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت تڊيڈ ٿي ُچؿ څ تڈ
تٔچية ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت ٿي كًـ .
تثٔلڇ  - 2عـڃٔاب ت٤ـاؿ څاعـډاي ٓڄ٬ي تلاي تِٴيٺ يٲ اتغاؿيڈ ؿك ٳِچك تڈ ُلط ميل اًت:
اٻ - ٪ؿك تڊلاځ  300 ،څاعـ
ب  -ؿك ُڊلًتاڃڊاي تا تيَ ام ؿڅ ٿيټيچځ ڃ٬ل رڀ٤يت  200 ،څاعـ
د  -ؿك ُڊلًتاڃڊاي ؿاكاي تيَ ام يٲ ٿيټيچځ ڃ٬ل څ ٳڀتل ام ؿڅ ٿيټيچځ ڃ٬ل رڀ٤يت  150 ،څاعـ

ؿ  -ؿك ُڊلًتاڃڊاي ؿاكاي تيَ ام پاڃٔـ ډناك ڃ٬ل څ ٳڀتل ام يٲ ٿيټيچځ ڃ٬ل رڀ٤يت  100 ،څاعـ
ډـ  -ؿك ُڊلًتاڃڊاي تا ٳڀتل ام پاڃٔـ ډناك ڃ٬ل رڀ٤يت  50 ،څاعـ
تثٔلڇ3ـ(آالعي  )1392/06/12ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ډل ُڊلًتاځ تا ډڀٴاكي اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ ٿچ ٪ٟاًت اتغاؿيڈ
ډايي كا ٳڈ ت٤ـاؿ څاعـډاي ٓڄ٬ي تغت پچَُ آڃڊا ٳڀتل ام ڃٔاتڊاي ت٤ييڂ ُـڇ اًت  ،اؿ٧اٽ ڃڀايـ .
تثٔلڇ4ـ(آالعي  )1392/06/12اٷل تِٴيٺ اتغاؿيڈ څاعـ تلاي تڀاٿي ُڊلډا يا تؾِڊاي ډل ُڊلًتاځ تڈ تِؾيْ
ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٿلٳن اًتاځ ٿڀٴڂ ڃثاُـ ُ ،يچڇ اؿاكڇ اٿچك څاعـډاي ٓڄ٬ي آځ ُڊلډا يا تؾِڊا تات ٢آييڂ ڃاٿڈ اي اًت
ٳڈ تچً ٚاتا٭ آڄا ٩ايلاځ تا ډڀٴاكي ؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت تڊيڈ ٿي ُچؿ څ پي ام تأييـ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت عـاٳخل
ٟل َُ ٩ٿاڇ ام تاكيؼ المٽ االرلاء ُـځ ايڂ ٯاڃچځ تڈ تٔچية څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت ٿي كًـ .
تثٔلڇ  - 5اٷل تِٴيٺ اتغاؿيڈ اي ام څاعـډاي ٓڄ٬ي يٲ ُڊلًتاځ  ،ٳڈ ت٤ـاؿُاځ تڈ ڃٔاب ٿٰلك رڊت تِٴيٺ اتغاؿيڈ
ڃلًيـڇ اًت  ،تڈ تِؾيْ ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٿلٳن اًتاځ المٽ تاُـ  ،ؿكٓچكت تٔچية ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت  ،اتغاؿيڈ اي تا
ډڀاځ ت٤ـاؿ څاعـډاي ٿچرچؿ تِٴيٺ ؽچاډـ ُـ.
تثٔلڇ  - 6اٷل تِٴيٺ اتغاؿيڈ اي ؿك ٿلٳن اًتاځ ام څاعـډاي ٓڄ٬ي ٿچرچؿ ؿك ُڊلًتاڃڊاي ډڀاځ اًتاځ تڈ تِؾيْ
ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٿلٳن اًتاځ المٽ تاُـ  ،ؿكٓچكت تٔچية ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت  ،اتغاؿيڈ اي ؿك ٿلٳن اًتاځ تِٴيٺ ؽچاډـ
ُـ  .ايڂ اتغاؿيڈ ٿاڃڄـ ًايل اتغاؿيڈ ډاي ٿچٗچ ١ايڂ ٿاؿڇ تټٰي ؽچاډـ ُـ.
تثٔلڇ7ـ(آالعي  )1392/06/12صڄاڃضڈ ت٤ـاؿ څاعـډاي ٓڄ٬ي ؿك ډل اًتاځ رڊت تِٴيٺ اتغاؿيڈ تڈ عـڃٔاب ٿٰلك ؿك
ايڂ ٿاؿڇ ڃلًـ تا پيِڄڊاؿ اتا٭ آڄا ٩څ تأييـ څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت  ،اتغاؿيڈ اي ام څاعـډاي ٓڄ٬ي ؿك ًٜظ ٳِچك
تِٴيٺ ٿي ُچؿ .
ٿاؿڇ  - 22اتغاؿيڈ ډا تچً ٚډيأت ٿـيلڇ ٿڄتؾة ا٘٣اي اتغاؿيڈ اؿاكڇ ٿي ُچڃـ  .ت٤ـاؿ ا٘٣اي ايڂ ډيأت پڄذ ڃ٬ل آټي څ
ؿڅ ڃ٬ل ٣ټي اٻثـٹ تلاي اتغاؿيڈ ډاي ؿاكاي ٳڀتل ام ډناك څاعـ ٓڄ٬ي ٘٣چ څ ډ٬ت ڃ٬ل آټي څ ًڈ ڃ٬ل ٣ټي اٻثـٹ تلاي
اتغاؿيڈ ډاي ؿاكاي تيَ ام ډناك څاعـ ٓڄ٬ي ٘٣چ ؽچاډـ تچؿ.
تثٔلڇ1ـ(آالعي  )1392/06/12ٿـت ٿٌإڅٻيت ا٘٣اي ډيأت ٿـيلڇ اتغاؿيڈ ډا ام تاكيؼ اڃتؾاب صڊاكًاٹ تڀاٽ اًت .
ا٘٣اي ډيأت ٿـيلڇ تا كأي ٿؾ٬ي څ ٿٌتٰيپ ا٘٣اي اتغاؿيڈ اڃتؾاب ٿي ُچڃـ  .ا٘٣اي ٿقٳچك ڃڀي تچاڃڄـ تيَ ام ؿڅ ؿڅكڇ
ٿتچاٻي څ يا صڊاك ؿڅكڇ ٿتڄاڅب ؿك ډيأت ٿـيلڇ اتغاؿيڈ ٘٣چيت ؿاُتڈ تاُڄـ .
تثٔلڇ  - 2ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ډل ُڊلًتاځ ٿچ ٪ٟاًت َُ ٿاڇ ٯثٺ ام پاياځ ډل ؿڅكڇ ډيأت ٿـيلڇ  ،ٿٰـٿات تلٷناكي
اڃتؾاتات كا ٫لاډپ آڅكؿ.

تثٔلڇ3ـ(آالعي  )1392/06/12اڃتؾاتات اتغاؿيڈ ډا ؿك ؿڅك اڅٹ تا ع٘چك عـاٯٺ يٲ ًچٽ ا٘٣اء څ ؿك ٓچكت ٣ـٽ
ؿًتياتي تڈ عـ ڃٔاب ٿقٳچك  ،ؿك ؿڅك ؿڅٽ تا ع٘چك عـاٯٺ يٲ صڊاكٽ ا٘٣اء كًڀيت ٿي ياتـ .
تثٔلڇ (- 4آالعي  )1392/06/12ؿكٓچكتي ٳڈ تل احل اًت٬٤اء ٣ ،نٹ ٫ ،چت  ،تيڀاكي  ،عزل يا ٿغلڅٿيت ام عٰچ٭
ارتڀا٣ي ٘٣چ يا ا٘٣ائي ام ډيأت ٿـيلڇ  ،تا څرچؿ رايٸنيڄي ا٘٣اي ٣ټي اٻثـٹ  ،آځ ډيأت ام ڃٔاب ايڂ ٿاؿڇ ؽاكد ُچؿ ،
ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٿٴټ ٪اًت ٟل َُ ٩ٿاڇ ڃٌثت تڈ تلٷناكي اڃتؾاتات تلاي ت٤ييڂ ا٘٣اي رايٸنيڂ اٯـاٽ ٳڄـ  .تا اڃزاٽ
اڃتؾاتات  ،ا٫لاؿي ام ا٘٣اي ډڀاځ ٓڄ ٪ٳڈ څارـ ُلڅ ٙٯاڃچڃي تلاي اؿاكڇ اٿچك اتغاؿيڈ تاُڄـ  ،تچً ٚاتا٭ آڄا٩
ُڊلًتاځ ٿ٤ل٫ي ٿي ٷلؿڃـ تا پي ام تٔچية ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت  ،تڈ ٣ڄچاځ ا٘٣اي رايٸنيڂ تڈ ٘٣چيت آټي يا ٣ټي اٻثـٹ
ډيأت ٿـيلڇ ٿڄٔچب ُچڃـ  .اٷل ٳڀتل ام ؿڅ ًاٹ ام ٿـت ٿأٿچكيت ډيأت ٿـيلڇ ٿاڃـڇ تاُـ  ،ٿـت ٿأٿچكيت ا٘٣اي
رايٸنيڂ تا پاياځ ٿـت ٿأٿچكيت ډيأت ٿـيلڇ اؿاٿڈ ؽچاډـ يا٫ت .
ا٘٣اي ٿٌت٬٤ي ډيأت ٿـيلڇ ؿكٓچكتي ٳڈ تڈ تِؾيْ ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت  ،تڈ ٿڄ٠چك اؽالٹ ؿك اڃتؾاتات اًت٬٤اء ؿاؿڇ تاُڄـ
څ ا٘٣اي ٿ٤نڅٹ ام آځ ډيأت  ،ڃڀي تچاڃڄـ تلاي اڅٻيڂ اڃتؾاتات ت٤ـي ډيأت ٿـيلڇ اتغاؿيڈ ؿاڅٛټة ُچڃـ .
تثٔلڇ (- 5آالعي  )1392/06/12ا٫لاؿ ٿڄٔچب ُـڇ ٿچٗچ ١تثٔلڇ ډاي (  ) 3څ (  ) 4ايڂ ٿاؿڇ ؿاكاي ٳټيڈ اؽتياكات ،
عٰچ٭ څ تٴاٻي ٪ډيأت ٿـيلڇ  ،تڈ اًتخڄاي ٘٣چيت ؿك ډيأت كئيٌڊاتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ ؽچاډڄـ تچؿ .
تثٔلڇ 6ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12ؿاڅٛټة ُـځ ٳاكٳڄاځ اتغاؿيڈ ډا  ،اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ څ ايلاځ څ ؿًتٸاډڊاي ارلائي
ٿچٗچ ١ٿاؿڇ (  ) 5ٯاڃچځ ٿـيليت ؽـٿات ٳِچكي ؿك اڃتؾاتات ډيأت ٿـيلڇ اتغاؿيڈ ډاي ٓڄ٬ي ٿڄچ ٙتڈ اًت٬٤اي آڃاځ ام
ُ٨ٺ ٯثټي ؽچؿ پيَ ام حثت ڃاٽ ؿكاڃتؾاتات اًت  .ا٣الٽ كًڀي پقيلٍ اًت٬٤اي ٳاكٳڄاځ ٿچٗچ ١ايڂ ٿاؿڇ پيَ ام ُلڅ١
تڈ ٳاك ؿك ډيأت ٿـيلڇ اتغاؿيڈ اٻناٿي اًت .
ٿاؿڇ22ٿٴلكـ (اٻغاٯي ُ )1392/06/12لاي ٚؿاڅٛټثاځ ٘٣چيت ؿك ډيأت ٿـيلڇ اتغاؿيڈ ډا ٣ثاكت اًت ام :
1ـ تات٤يت رڀڊچكي اًالٿي ايلاځ
2ـ ا٣تٰاؿ څ اٻتناٽ ٣ڀټي تڈ ڃ٠اٽ رڀڊچكي اًالٿي ايلاځ
3ـ ڃـاُتڂ ًچء پيِيڄڈ ٳي٬لي ٿإحل
4ـ ٣ـٽ ٿڀڄچ٣يت تٔل ٩ؿك اٿچاٹ  ،ٿاڃڄـ عزل  ،څكُٴٌتٸي څ ا٫الى
5ـ ٣ـٽ ا٣تياؿ تڈ ٿچاؿ ٿؾـك
6ـ ٣ـٽ اُتڊاك تڈ ٌ٫اؿ
7ـ ؿاُتڂ عـاٯٺ ٿـكٱ تغٔيټي ؿيپټپ تلاي ا٫لاؿ ٫اٯـ ًاتٰڈ ٘٣چيت ؿك ډيأت ٿـيلڇ اتغاؿيڈ

8ـ عـاٳخل ًڂ ؿك مٿاځ حثت ڃاٽ ډ٬تاؿ څ پڄذ ًاٹ
9ـ ؿاُتڂ پلڅاڃڈ ٳٌة ٿ٤تثل ؿائپ
10ـ څحاٯت څ اٿاڃت
تثٔلڇ1ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12ٳڀيتڈ اي ٿلٳة ام ڃڀايڄـٷاځ څماكت ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت ً ،امٿاځ ت٤نيلات عٴچٿتي
 ،ڃيلڅي اڃت٠اٿي رڀڊچكي اًالٿي ايلاځ څ ؿڅ ڃ٬ل ام اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ ام ٿلار ٢في ٓالط ُاٿـٺ څماكت اٛال٣ات ،
ڃيلڅي اڃت٠اٿي ً ،امٿاځ حثت اعچاٹ ٳِچك څ ٯچڇ ٯ٘ائيڈ ٟل ٩يٲ ٿاڇ ُلاي ٚٿقٳچك كا اًت٤الٽ ٿي ڃڀايـ  .ڃڀايڄـٷاځ اتا٭
آڄاُ ٩ڊلًتاځ ؿك ايڂ ٳڀيتڈ ڃثايـ ؽچؿ ڃاٿنؿ اڃتؾاتات تاُڄـ  .تٔڀيپ ٷيلي ؿك ايڂ ٳڀيتڈ تا اٳخليت آكاء ٓچكت ٿي ٷيلؿ
څ ڃتيزڈ تڈ ٿتٰاٗي ا٣الٽ ٿي ُچؿ .
څٟي٬ڈ ايڂ ٳڀيتڈ عٔچٹ اٛڀيڄاځ ام ٓغت ٿچاكؿ ٿڄـكد ؿك تڄـډاي ٿقٳچك ام ٛليٮ كؤيت اًڄاؿ ٿخثتڈ څ تلكًي ٿـاكٱ څ
ُچاډـ اًت .
تثٔلڇ2ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12ا٫لاؿي ٳڈ ٓالعيت آڃڊا تچً ٚٳڀيتڈ ٿچٗچ ١ايڂ ٿاؿڇ كؿ ُـڇ تاُـ ٿي تچاڃڄـ ٟل ٩يٲ
ډ٬تڈ ام تاكيؼ اتال ٥كأي ٳڀيتڈ ٿنتچك تٰاٗاي تلكًي ٿزـؿ ڃڀايڄـ  .ٿلر ٢كًيـٷي ٿزـؿ ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ُڊلًتاځ اًت
ٿاؿڇ23ـ (آالعي  )1392/06/12ؿك اتغاؿيڈ ډا ا٫لاؿ ٿڄتؾة تڈ تلتية تلاًاى اٳخليت ڃٌثي آكاي ٿأؽچفڇ ُاٿٺ يٲ ڃ٬ل
كئيي  ،ؿڅ ڃ٬ل ڃاية كئيي ( اڅٹ څ ؿڅٽ )  ،يٲ ڃ٬ل ؿتيل څ يٲ ڃ٬ل ؽناڃڈ ؿاك ت٤ييڂ ٿي ُچؿ  .ډڀنٿاځ تا تلٷناكي اڃتؾاتات
ا٘٣اي ډيأت ٿـيلڇ اتغاؿيڈ  ،اڃتؾاتاتي تلاي اڃتؾاب ؿڅ ڃ٬ل تامكى ( آټي څ ٣ټي اٻثـٹ ) تلٷناك ٿي ُچؿ .
تثٔلڇ1ـ(آالعي  )1392/06/12ؿك ٓچكت ٣ـٽ آٿاؿٷي پقيلٍ ًڀت ت٤ييڂ ُـڇ تچً٫ ٚلؿ ٿڄتؾة  ،ت٤چيٖ ًڀت څي
تا ًڀتي ٳڈ اعلام آځ ڃيام تڈ ت٤ـاؿ آكاي ٳڀتلي ؿاكؿ تالٿاڃ ٢اًت .
تثٔلڇ2ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12ؿك ٓچكت تٌاڅي آكاء تيڂ ؿڅ يا صڄـ ڃ٬ل ام ا٘٣اي ډيأت ٿـيلڇ اتغاؿيڈ ً ،ڀت آڃڊا تڈ
ٛليٮ ٯل٣ڈ تچً ٚكئيي ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت څ يا ڃڀايڄـڇ څي څ تا ع٘چك اٳخليت ا٘٣اي ډيأت ٿـيلڇ اتغاؿيڈ ت٤ييڂ ٿي ُچؿ
تثٔلڇ3ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12ؿك ٓچكت ؿكؽچاًت ٳټيڈ ٿڄتؾثاځ ً ،ڀت آڃڊا ام ٛليٮ تلٷناكي اڃتؾاتات ؿاؽټي ؿك
ع٘چك كئيي يا ڃڀايڄـڇ ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ت٤ييڂ ٿي ُچؿ .
ٿاؿڇ  - 24ډيأت ٿـيلڇ ډل اتغاؿيڈ ٿٴټ ٪اًت ام ؽـٿات يٲ ڃ٬ل  ،ٳڈ ؿاكاي عـاٯٺ ٿـكٱ ٳاكُڄاًي تاُـ  ،تڈ ٓچكت
تڀاٽ څٯت تڈ ٣ڄچاځ ٿـيل ارلايي اًت٬اؿڇ ٳڄـ  .ؿك ُڊلًتاڃڊاي ؿاكاي ٳڀتل ام يٲ ٿيټيچځ ڃ٬ل رڀ٤يت  ،تڈ ٳاكٷيلي ا٫لاؿ
ؿيپټڀڈ تڈ ٣ڄچاځ ٿـيل ارلايي  ،تالٿاڃ ٢اًت  .ٿـيل ارلايي ٿزلي ٿٔچتات ډيأت ٿـيلڇ څ ٿڄتؾة آځ اًت څ تا رايٸنيڂ
ُـځ ډيأت ٿـيلڇ رـيـ ٿٌت٬٤ي تټٰي ٿي ٷلؿؿ  .اًت٬اؿڇ ام ؽـٿات ډڀاځ ٿـيل ؿك اؿڅاك ت٤ـ تالٿاڃ ٢اًت.

ٿاؿڇ ( - 25آالعي  )1392/06/12ؿكٓچكت ڃيام  ،ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٿلٳن اًتاځ تڄا تڈ ؿكؽچاًت اٳخليت ڃٌثي اتغاؿيڈ
ډاي ٓڄ٬ي ُڊلًتاڃڊاي ډڀاځ اًتاځ  ،تاڃ٠لؽچاډي ام اتا٭ آڄا ٩ٿلٳن اًتاځ  ،ڃٌثت تڈ تِٴيٺ ٿزڀ ٢اًتاڃي تلاي
اتغاؿيڈ ډاي آځ اًتاځ اٯـاٽ ؽچاډـ ٳلؿ  .ايڂ ٿزڀ ٢ٿتِٴٺ ام ڃڀايڄـٷاځ ډيأت ٿـيلڇ اتغاؿيڈ ډاي ُڊلًتاڃڊا ؽچاډـ تچؿ
څ تڈ ٿڄ٠چك تثاؿٹ ڃ٠ل ؿكؽٔچّ ٿِٴالت څ اٿچك ٓڄ٬ي  ،اكائڈ پيِڄڊاؿ څ تلٯلاكي اكتثا ٙڅ ډڀاډڄٸي ډاي المٽ تا ٿلار ٢څ
ٿلاٳن في كت ٚتِٴيٺ ٿي ُچؿ .
تثٔلڇ  -ت٤ـاؿ ڃڀايڄـٷاځ ډل ُڊلًتاځ تڈ اماي ډل پڄذ اتغاؿيڈ يٲ ڃ٬ل ؽچاډـ تچؿ ٳڈ تا كأي كؤًاي اتغاؿيڈ ډا اڃتؾاب
ؽچاډڄـ ُـ  .ٿـت ٿأٿچكيت ا٘٣اي ډيأت ٿـيلڇ ٿزڀ ٢اًتاڃي ؿڅ ًاٹ اًت.
ٿاؿڇ  - 26ډلٷاڇ ُؾٔي تؾچاډـ ٤٫اٻيتي ٓڄ٬ي كا آ٧ام ٳڄـ  ،اتتـا تايـ تڈ اتغاؿيڈ في كت ٚٿلار٤ڈ څ تٰاٗاي ٳتثي ؽچؿ كا
تٌټيپ څ كًيـ ؿكيا٫ت ؿاكؿ  .اتغاؿيڈ ٿٴټ ٪اًت ؿك صاكصچب ٿٰلكات ڃ٠ل ؽچؿ كا ٿثڄي تل كؿ يا ٯثچٹ تٰاٗا عـاٳخل ٟل٩
پاڃنؿڇ كڅم تا اعتٌاب اياٽ ٧يلتٜ٤يٺ كًڀي تڈ ٓچكت ٳتثي تڈ ٿتٰاٗي ا٣الٽ ٳڄـ ٣ .ـٽ ا٣الٽ ڃ٠ل ؿك ٿـت ياؿ ُـڇ تڈ
ٿڄنٻڈ پقيلٍ تٰاٗا ٿغٌچب ٿي ٷلؿؿ  .ؿكٓچكت ٯثچٹ تٰاٗا تچً ٚاتغاؿيڈ  ،ٿتٰاٗي تايـ ام آځ تاكيؼ ٟل ٩عـاٳخل ًڈ
ٿاڇ ٿـاكٱ ٿچكؿ ڃيام اتغاؿيڈ كا تٴڀيٺ ٳڄـ څ تڈ اتغاؿيڈ تٌټيپ ؿاكؿ  .ؿك٧يل ايڂ ٓچكت ٿتٰاٗي رـيـ ٿغٌچب ؽچاډـ
ٷلؿيـ  .اتغاؿيڈ ٿچ ٪ٟاًت پي ام ؿكيا٫ت تڀاٽ ٿـاكٱ المٽ څ تا ك٣ايت ٗچاتٟ ، ٚل ٩پاڃنؿڇ كڅم ڃٌثت تڈ ٓـڅك پلڅاڃڈ
ٳٌة څ تٌټيپ آځ تڈ ٿتٰاٗي اٯـاٽ ٳڄـ  .ډڀضڄيڂ ٿتٰاٗي پلڅاڃڈ ٳٌة ٿچ ٪ٟاًت ام تاكيؼ ؿكيا٫ت پلڅاڃڈ ٳٌة ٟل٩
َُ ٿاڇ ڃٌثت تڈ ا٫تتاط ٿغٺ ٳٌة اٯـاٽ ٳڄـ.
تثٔلڇ (- 1آالعي  )1392/06/12صڄاڃضڈ اتغاؿيڈ ؿكؽچاًت ٿتٰاٗي پلڅاڃڈ ٳٌة كا كؿ ٳڄـ يا ام ٓـڅك پلڅاڃڈ ٳٌة
اًتڄٴا ٩څكمؿ  ،تايـ ٿلاتة كا تا فٳل ؿاليٺ ٿٌتڄـ تڈ ٛچك ٳتثي تڈ ٿتٰاٗي ا٣الٽ ٳڄـ  .ؿكٓچكتي ٳڈ ٿتٰاٗي تڈ آځ
ٿ٤تلٕ تاُـ  ،ٿي تچاڃـ ا٣تلإ ٳتثي ؽچؿ كا ٟل ٩تيٌت كڅم ام تاكيؼ ؿكيا٫ت پاًؼ تڈ اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ في كتٚ
تٌټيپ ؿاكؿ .
اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ ٿٴټ ٪اًت ٛي پاڃنؿڇ كڅم تڈ ا٣تلإ ٿتٰاٗي كًيـٷي څ ڃ٠ل ڃڊائي ؽچؿ كا تلاي ارلا تڈ اتغاؿيڈ
ٿلتچ ٙا٣الٽ ٳڄـ .
تثٔلڇ (- 2آالعي  )1392/06/12ؿكٓچكتي ٳڈ اتغاؿيڈ يا ٿتٰاٗي تڈ ڃ٠ل اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ ٿ٤تلٕ تاُڄـ ٿي
تچاڃڄـ ٟل ٩تيٌت كڅم ام مٿاځ اتال ٥ڃ٠ل اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ ا٣تلإ ؽچؿ كا ڃٌثت تڈ ڃ٠ل اتا٭ ٿقٳچك تڈ ٳڀيٌيچځ
ڃ٠اكت ٿڄ٤ٴي ٳڄڄـ  .ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٿٴټ ٪اًت ٟل ٩يٲ ٿاڇ ڃ٠ل ؽچؿ كا ا٣الٽ ؿاكؿ  .ڃ٠ل ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ؿك ايڂ
ٿچكؿ ٿ٤تثل څ ٯاتٺ ارلا اًت  ،ٿٸل آځ ٳڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت ڃ٠ل ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت كا ٟل ٩يٲ ٿاڇ پي ام ؿكيا٫ت
ا٣تلإ  ،ڃٰٖ ٳڄـ  .ؿكايڂ ٓچكت ڃ٠ل ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت ٯ٤ٜي څ المٽ االرلاء اًت  .ؿكٓچكت ا٣تلإ ډل يٲ ام
ٛل٫يڂ ٿي تچاڃڄـ تڈ ٿلار ٢في ٓالط ٯ٘ايي ٿلار٤ڈ ٳڄڄـ .

تثٔلڇ3ـ(آالعي  )1392/06/12تلاي ٓڄچ٫ي ٳڈ ت٤ـاؿ آڃڊا تڈ عـ ڃٔاب المٽ تلاي تِٴيٺ اتغاؿيڈ ڃلًيـڇ اًت يا ٫اٯـ
اتغاؿيڈ اڃـ  ،اكائڈ پلڅاڃڈ ٳٌة څ ًايل اٿچك ٓڄ٬ي ام ٛليٮ اتغاؿيڈ ډڀٸڂ يا اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ ٿلتچ ، ٙتڄا تڈ تِؾيْ
ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٓچكت ٿي ٷيلؿ .
تثٔلڇ  - 4څاعـډاي ٓڄ٬ي ٳڈ تڈ ٣ڄچاځ آاليڄـڇ يا ٿناعپ ڃٰٺ ٿٴاځ ؿاؿڇ ٿي ُچڃـ  ،ډڀضڄاځ ٘٣چ اتغاؿيڈ اي ٳڈ تچؿڇ
اڃـ ؽچاډڄـ ٿاڃـ  ،عتي اٷل ؿك ٿغـڅؿڇ ر٨لا٫يائي رـيـي ٯلاك ٷيلڃـ.
ٿاؿڇ27ـ (آالعي  )1392/06/12ٿغٺ ؿايل ُـڇ تڈ څًيټڈ ډل ُؾْ عٰيٰي يا عٰچٯي ٳڈ پلڅاڃڈ ٳٌة تلاي آځ ٓاؿك
ڃِـڇ اًت تا ؿكؽچاًت اتغاؿيڈ څ تأييـ اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ تچً ٚڃيلڅي اڃت٠اٿي پټڀة ٿي ُچؿ .
تثٔلڇ  - 1ٯثٺ ام پټڀة ٿغٺ ؿايل ُـڇ  ،ام ؿڇ تا تيٌت كڅم تڈ ؿايلٳڄڄـڇ ٿڊټت ؿاؿڇ ٿي ُچؿ تا ٳاالډاي ٿچرچؿ ؿك ٿغٺ
كا تؾټيڈ ٳڄـ.
تثٔلڇ  - 2ٳٌاڃي ٳڈ پټڀة يا الٱ څ ٿڊل ٿغٺ ډاي تٜ٤يٺ ُـڇ ؿك ارلاي ايڂ ٯاڃچځ كا تِٴڄڄـ څ ٿغٺ ډاي ٿنتچك كا تڈ
ڃغچي ام اڃغاء تلاي ٳٌة ٿچكؿ اًت٬اؿڇ ٯلاك ؿډڄـ  ،تڈ ٿزامات ډاي ٿٰلك ؿك ٯاڃچځ ٿزامات اًالٿي ٿغٴچٽ ؽچاډڄـ ُـ.
تثٔلڇ  - 3پلؿاؽت ٣چاكٕ تچً ٚاُؾاّ ٿچٗچ ١ايڂ ٿاؿڇ ٿچرة اعلام ډيش يٲ ام عٰچ٭ ٓڄ٬ي ڃؾچاډـ ُـ.
تثٔلڇ4ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12ؿكٓچكت ٣ـٽ ُڄاًايي يا ٣ـٽ ؿكؽچاًت پټڀة څاعـډاي ٓڄ٬ي ٫اٯـ پلڅاڃڈ ٳٌة امًچي
اتغاؿيڈ ٿلتچ ، ٙاتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ څ ڃيلڅي اڃت٠اٿي رڀڊچكي اًالٿي ايلاځ ٿٴټ٬ڄـ څاعـډاي ٫اٯـ پلڅاڃڈ ٳٌة كا
ُڄاًايي څ پټڀة ڃڀايڄـ .
تثٔلڇ 5ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12ؿك ٿچكؿ ٿِا٧ٺ ؽاڃٸي ً ،ايل ٿِا٧ٺ څ ت٤اڅڃي ډاي تچمي ٢څ ٿٔل ٩ٳڈ تلاًاى ٯچاڃيڂ
څ ٿٰلكات ؿيٸلي تِٴيٺ ٿي ُچڃـ تل ډڀاځ اًاى ٣ڀٺ ٿي ُچؿ .
ٿاؿڇ ( - 28آالعي  )1390/04/08څاعـ ٓڄ٬ي تڄڊا ؿكٿچاكؿ ميل پي ام ٷقكاڃيـځ ٿلاعٺ ٿڄـكد ؿك آئيڂ ڃاٿڈ اي ٳڈ تڈ
تٔچية څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ تزاكت ؽچاډـ كًيـ  ،تڈ ٛچك ٿچٯت ام يٲ ډ٬تڈ تا َُ ٿاڇ تٜ٤يٺ ٿي ٷلؿؿ :
اٻ - ٪اُت٨اٹ تڈ ُ٨ٺ يا ٿِا٧ٺ ؿيٸل ؿك ٿغٺ ٳٌة ٧ ،يل ام آڃضڈ ؿك پلڅاڃڈ ٳٌة ٯيـ ٷلؿيـڇ يا ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٿزام
ُڀلؿڇ اًت.
ب  -تٜ٤يٺ ٿغٺ ٳٌة تـڅځ ؿٻيٺ ٿچرڈ عـاٯٺ تڈ ٿـت پاڃنؿڇ كڅم تلاي آځ ؿًتڈ ام ٓڄچ٫ي ٳڈ تڈ تِؾيْ ډيأت ٣اٻي
ڃ٠اكت ٿچرة ٌ٣ل څ علد تلاي ٿٔل ٩ٳڄڄـڇ ٿي ُچؿ.
تثٔلڇ (-آالعي  )1392/06/12تِؾيْ ٿچرڈ تچؿځ ؿٻيٺ تا اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ اًت .
د ٣ -ـٽ پلؿاؽت عٮ ٘٣چيت تڈ اتغاؿيڈ تلاًاى ٗچاتٜي ٳڈ ؿك آئيڂ ڃاٿڈ ٿٔچب ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ت٤ييڂ ُـڇ اًت.

ؿ ٣ -ـٽ ارلاي ٿٔچتات څ ؿًتچكات ٯاڃچڃي ډيأت ٣اٻي څ ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٳڈ تڈ څًيټڈ اتغاؿيڈ ډا تڈ څاعـډاي ٓڄ٬ي
اتالُ ٥ـڇ اًت.
تثٔلڇ (-آالعي  )1392/06/12تِؾيْ ٣ـٽ ارلا تل ٣ڊـڇ اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ اًت .
ډـ ٣ -ـٽ ارلاي تٴاٻي ٪څاعـډاي ٓڄ٬ي تڈ ٿچرة ايڂ ٯاڃچځ.
تثٔلڇ  - 1تٜ٤يٺ ٿچٯت څاعـ ٓڄ٬ي تا ا٣الٽ اتغاؿيڈ  ،كأًاً ام ٛليٮ ڃيلڅي اڃت٠اٿي تڈ ٣ڀٺ ٿي آيـ.
تثٔلڇ  - 2ډل ٫لؿ ٓڄ٬ي ٳڈ څاعـ ٳٌة څي تٜ٤يٺ ٿي ُچؿ ٿي تچاڃـ تڈ ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ُٴايت ٳڄـ  .ڃ٠ل ٳڀيٌيچځ
ڃ٠اكت ٳڈ عـاٳخل ٟل ٩ؿڅ ډ٬تڈ ا٣الٽ ؽچاډـ ُـ  ،المٽ االرلاء اًت  .ؿك ٓچكت ا٣تلإ ٫لؿ ٓڄ٬ي ٿي تچاڃـ تڈ ٿلار٢
في ٓالط ٯ٘ايي ٿلار٤ڈ ٳڄـ.
تثٔلڇ  - 3رثلاځ ؽٌاكات څاكؿ ُـڇ تڈ څاعـ ٓڄ٬ي ؿكاحل تٜ٤يٺ ٧يلٿچرڈ تا ٿزچم اتغاؿيڈ يا ٿلار ٢ؿيٸل  ،تڈ اًتڄاؿ ڃ٠ل
ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت  ،تل٣ڊـڇ ؿًتچك ؿډڄـڇ اًت.
تثٔلڇ4ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12ؿك ٿچاكؿي ٳڈ تٜ٤يټي څاعـ ٓڄ٬ي تڈ تِؾيْ ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ُڊلًتاځ ٿچرة ٌ٣ل څ
علد ٿٔل ٩ٳڄڄـڇ ٿي ُچؿ  ،څاعـ ٓڄ٬ي ٿنتچك تڈ رليڀڈ ڃٰـي ام ؿڅ ٿيټيچځ (  ) 000 . 000 . 2كياٹ تا تيٌت ٿيټيچځ (
 ) 000 . 000 . 20كياٹ ٿغٴچٽ ٿي ُچؿ .
ٿاؿڇ29ـ (آالعي  )1392/06/12اتغاؿيڈ ډا ٿي تچاڃڄـ څٓچٹ ٿاٻيات ٣ ،چاكٕ څ ډنيڄڈ ؽـٿات څماكتؾاڃڈ ډا ُ ،ڊلؿاكي
ډا څ ًامٿاځ ډاي څاتٌتڈ تڈ ؿڅٻت كا ٛثٮ ٿٰلكات څ ٯچاڃيڂ راكي ؿك كاًتاي ٯلاكؿاؿ تڄ٠يڀي څ ؿك ٯثاٹ اؽق ٳاكٿنؿ ٣ڊـڇ
ؿاك ُچڃـ څ ٿثاٻ ٦څٓچٹ ُـڇ تاتت ٿاٻيات ٣ ،چاكٕ يا ډنيڄڈ ؽـٿات كا تال٫آټڈ تڈ عٌاب ٯاڃچڃي ٿلتچٛڈ څاكين ٳڄڄـ .
تثٔلڇ ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12ؿك ٓچكت ٣ـٽ اٯـاٽ ام ًچي اتغاؿيڈ ډا  ،اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ ٿي تچاڃـ تا تڄ٠يپ ٯلاكؿاؿ
څ ؿك ٯثاٹ اؽق ٳاكٿنؿ ٣ڊـڇ ؿاك اڃزاٽ ٿٌإڅٻيت ډاي ٿٰلك ؿك ايڂ ٿاؿڇ ُچؿ .
ٿاؿڇ  - 30څٟاي ٪څ اؽتياكات اتغاؿيڈ ډا ٣ثاكت اًت ام:
اٻ - ٪اكائڈ پيِڄڊاؿ تلاي تڊيڈ  ،تڄ٠يپ يا ت٨ييل ٗچاتٓ ٚـڅك پلڅاڃڈ ٳٌة څ اڃچا ١پلڅاڃڈ ډاي المٽ تلاي ٿِا٧ٺ  ،تڈ اتا٭
آڄاُ ٩ڊلًتاځ .
ب  -ارلاي ٿٔچتات څ تؾِڄاٿڈ ډاي ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت څ ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٳڈ ؿكصاكصچب ايڂ ٯاڃچځ تڈ اتغاؿيڈ ډا اتال٥
ٿي ٷلؿؿ.
تثٔلڇ (-آالعي  )1392/06/12اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ ٿچ ٪ٟاًت ٿٔچتات څ تؾِڄاٿڈ ډاي ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت څ
ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت كا ٟل ٩پڄذ كڅم ام تاكيؼ ؿكيا٫ت تڈ اتغاؿيڈ ډا اتال ٥ٳڄـ  .پي ام اڃٰ٘اي ايڂ ٿڊټت  ،ؿتيلؽاڃڈ ډيأت
٣اٻي ڃ٠اكت څ ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٿي تچاڃڄـ تي څاًٜڈ ٿٔچتات څ تؾِڄاٿڈ ډاي ؽچؿ كا تڈ اتغاؿيڈ ډا تلاي ارلا اتال ٥ٳڄڄـ .

د  -اكائڈ پيِڄڊاؿ ؿكتاكڇ اٿچك آڄا ٩تڈ اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ .
ؿ ٓ -ـڅك پلڅاڃڈ ٳٌة تا ؿكيا٫ت تٰاٗا څ ٿـاكٱ ٿتٰاٗياځ تا ك٣ايت ٯچاڃيڂ څ ٿٰلكات ٿلتچ.ٙ
ډـ  -اتٜاٹ پلڅاڃڈ ٳٌة څ تٜ٤يٺ ٿغٺ ٳٌة ٛثٮ ٿٰلكات ايڂ ٯاڃچځ څ ا٣الٽ آځ تڈ ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت څ رټچٷيلي ام اؿاٿڈ
٤٫اٻيت څاعـډاي ٓڄ٬ي ٳڈ تـڅځ پلڅاڃڈ ٳٌة ؿايل ٿي ُچڃـ ( ٿٜاتٮ ٿاؿڇ  27ايڂ ٯاڃچځ ) يا پلڅاڃڈ آڃڊا تڈ ٣ټټي تاٛٺ ٿي
ٷلؿؿ .
څ  -تڄ٠يپ تچؿرڈ ًاٹ ت٤ـ څ تٌټيپ آځ تا آؽل ؿي ٿاڇ ډل ًاٹ تڈ اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ رڊت كًيـٷي څ تٔچية .
م  -تڄ٠يپ تلامڃاٿڈ ًاالڃڈ څ تٌټيپ آځ تا پاياځ ؽلؿاؿ ٿاڇ ډل ًاٹ تڈ اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ تلاي كًيـٷي څ تٔچية .
ط  -ايزاؿ تٌڊيالت المٽ تلاي آٿچمُڊاي ٿچكؿ ڃيام ا٫لاؿ ٓڄ٬ي تڈ ٛچك ٿٌتٰٺ يا تا ٳڀٲ ًامٿاڃڊاي ؿڅٻتي يا ٧يلؿڅٻتي.
 - ٙتِٴيٺ ٳڀيٌيچڃڊاي كًيـٷي تڈ ُٴايات  ،عٺ اؽتال ، ٩تامكًي څاعـډاي ٓڄ٬ي ٫ ،ڄي څ آٿچمُي څ ٳڀيٌيچڃڊاي
ؿيٸل ٿٔچب ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت.
تثٔلڇ (- 1آالعي  )1392/06/12ا٘٣اي ٳڀيٌيچڃڊاي ٿقٳچك تيڂ ًڈ تا پڄذ ڃ٬لڃـ ٳڈ ام ٿياځ ا٘٣اي ؿاكاي پلڅاڃڈ
ٳٌة تڈ پيِڄڊاؿ اتغاؿيڈ څ تٔچية اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ في كت ٚت٤ييڂ ٿي ُچڃـ .
تثٔلڇ (- 2آالعي  )1392/06/12آئيڂ ڃاٿڈ ارلايي ايڂ تڄـ تچً ٚؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت څ اتاٯڊاي آڄا ٩ٿلٳن
اًتاځ ٿلاٳناًتاڃڊا تڊيڈ څ تڈ تٔچية څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ تزاكت ؽچاډـ كًيـ .
تثٔلڇ (- 3آالعي  )1392/06/12ؿكٓچكت تلڅم اؽتالٓ ٩ڄ٬ي تيڂ ا٫لاؿ ٓڄ٬ي څ اتغاؿيڈ  ،ٿلاتة تڈ اتا٭ آڄا٩
ُڊلًتاځ رڊت كًيـٷي څ ٓـڅك كأي اكرا ١ٿي ُچؿ ٛ .ل ٩ٿ٤تلٕ ڃٌثت تڈ كأي ٓاؿك ُـڇ ٿي تچاڃـ ٟل ٩تيٌت كڅم
ا٣تلإ ؽچؿ كا تڈ ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت تٌټيپ ؿاكؿ  .ڃ٠ل ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٯ٤ٜي څ المٽ االرلاء ؽچاډـ تچؿ  .ؿكٓچكت ا٣تلإ
ډل يٲ ام ٛل٫يڂ ٿي تچاڃڄـ تڈ ٿلار ٢في ٓالط ٯ٘ايي ٿلار٤ڈ ٳڄڄـ .
ي  -څٓچٹ ٿاٻيات ٣ ،چاكٕ څ ډنيڄڈ ؽـٿات تڈ ڃڀايڄـٷي ام ٛل ٩څماكتؾاڃڈ ډا ُ ،ڊلؿاكيڊا څ ًامٿاڃڊاي څاتٌتڈ تڈ ؿڅٻت
ٱ  -ډڀاډڄٸي تا ُڊلؿاكي څ ُچكاي ُڊل تڈ ٿڄ٠چك ايزاؿ ُڊلٳڊاي ٓڄ٬ي څ تڀلٳن تـكيزي ٳاالډا څ ٿ٤اٿالت ٣ڀـڇ
٫لڅُي ؿك ٿياؿيڂ څ ٿلاٳن ٿ٤يڂ ُڊلي ٿتڄاًة تا اعتيارات ُڊل ٛثٮ ٿٰلكات څ ٗچاتٜي ٳڈ تڈ تٔچية ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت
تلًـ.
ٹ  -اكائڈ پيِڄڊاؿ تڈ ٿڄ٠چك ت٤ييڂ ڃلػ ٳاال څ ؽـٿات  ،عـڅؿ ٓڄ٬ي  ،ت٤ـاؿ څاعـډاي ٓڄ٬ي ٿچكؿ ڃيام ؿك ډل ًاٹ رڊت
ٓـڅك پلڅاڃڈ ٳٌة تڈ اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ رڊت كًيـٷي څ تٔچية ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت .
ٽ ً -ايل ٿچاكؿي ٳڈ ؿك ايڂ ٯاڃچځ پيَ تيڄي ُـڇ اًت.

تثٔلڇ (-آالعي  )1392/06/12ؿك تؾِڊا څ ُڊلډاي تات٤ڈ ٿلٳن ُڊلًتاځ ٳڈ تڄا تڈ ا٣الٽ اتغاؿيڈ ډا څ تٔچية ډيأت
٣اٻي ڃ٠اكت اڃزاٽ ؽـٿات ٓڄ٬ي امٛليٮ اتغاؿيڈ ٿٰـڅك ڃيٌت  ،اؿاكات ؿڅٻتي في كتُ ، ٚڊلؿاكي ډا ً ،امٿاځ ډاي
څاتٌتڈ څ ؿ٫اتل اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ عٌة ٿچكؿ ٿزامڃـ ؽـٿات ٿقٳچك كا اڃزاٽ ؿډڄـ .
ځ ـ تلٷناكي ؿڅكڇ ډاي آٿچمُي اعٴاٽ تزاكت څ ٳٌة څ ٳاك تڈ ٛچك ٿٌتٰٺ يا تا ٳڀٲ تٌيذ آڄا ٩ٳِچك ٯثٺ ام ٓـڅك څ
تڀـيـ پلڅاڃڈ ٳٌة ا٘٣اي ٓڄ٪
ى ـ اتغاؿيڈ ډايي ٳڈ تيَ ام ؿڅ ډناك ٘٣چ څ تاماكډاي ٷٌتلؿڇ ٓڄ٬ي ؿاكڃـ ٿي تچاڃڄـ تلاي ٳڀٲ څ تٌڊيٺ اڃزاٽ اٿچك
ٿلار٤يڂ  ،ؿك ڃٰا ٙٿؾتټ ٪ؿ٫تل ڃڀايڄـٷي تِٴيٺ ؿډڄـ .
ٿاؿڇ  - 31ٿڄات ٢ٿاٻي ډل اتغاؿيڈ ٣ثاكتڄـ ام:
اٻ - ٪عٮ ٘٣چيت ا٫لاؿ ٓڄ٬ي ؿك اتغاؿيڈ.
ب ـ څرچڇ ؿكيا٫تي ؿك اماي ؽـٿات ٧يلٿچ ٪ٟام ٯثيٺ ؽـٿات ٫ڄي څ آٿچمُي تڈ ا٘٣اي ٓڄ٪
د  -ٳڀٴڊاي ؿكيا٫تي ام اُؾاّ عٰيٰي يا عٰچٯي.
ؿ  -ٳاكٿنؿ څٓچٹ ٿاٻيات ٣ ،چاكٕ څ ډنيڄڈ ؽـٿات څماكتؾاڃڈ ډا ُ ،ڊلؿاكيڊا څ ًامٿاڃڊاي څاتٌتڈ تڈ ؿڅٻت.
ډـ ـ ؿكٓـي ام څرچڇ ؿكيا٫تي تاتت ٓـڅك څ تڀـيـ پلڅاڃڈ ٳٌة
تثٔلڇ1ـ(آالعي  )1392/06/12اتغاؿيڈ ډا ٿٴټ٬ڄـ ډڄٸاٽ ٓـڅك څ تڀـيـ پلڅاڃڈ ٳٌة ٿثاٻ٨ي كا ام ا٫لاؿ ٓڄ٬ي څٓچٹ څ
ؿكٓـي ام آځ كا تڈ عٌاب اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ ( ٿچٗچ ١تڄـ 1ٿاؿڇ 37ٿٴلك ) څ ؿكٓـ ؿيٸلي كا تڈ عٌاب اتا٭ آڄا٩
ايلاځ ( ٿچٗچ ١تڄـ 1ٿاؿڇ  ) 47څاكين ٳڄڄـ  .ٿيناځ ٿثاٻ ٦ؿكيا٫تي څ ؿكٓـ ًڊپ اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ څ ايلاځ څ ڃغچڇ
څٓچٹ څرچڇ ٿنتچك څ ًايل تڄـډاي ايڂ ٿاؿڇ ٿتڄاًة تا څٗ٤يت اتغاؿيڈ  ،ڃچ٨ُ ١ٺ څ ُڊل  ٰٚ٫ ،ؿك صڊاكصچب آييڂ ڃاٿڈ اي
ٿزام اًت ٳڈ تڈ پيِڄڊاؿ اتا٭ آڄا ٩ايلاځ څ تا ډڀٴاكي اتاٯڊاي آڄا ٩اًتاڃڊا تچً ٚؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت تڊيڈ
ٿي ُچؿ څ عـاٳخل ٟلً ٩ڈ ٿاڇ ام تاكيؼ المٽ االرلاء ُـځ ايڂ ٯاڃچځ تڈ تٔچية څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت ٿي كًـ .
تثٔلڇ2ـ(آالعي  )1392/06/12اتغاؿيڈ ډا ٿچ٬ٟڄـ تيٌت ؿكٓـ (  ) %20ٿثاٻ ٦ؿكيا٫تي تڈ ٿچرة ايڂ ٿاؿڇ كا تڈ عٌاب
اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ څاكين ٳڄڄـ  .ٿثاٻ٨ي ٳڈ رڊت تڊيڈ ًاؽتڀاځ څ تلٷناكي ؿڅكڇ ډاي آٿچمُي ؿك ٯاٻة ٳڀٴڊاي ؿكيا٫تي
ام ا٘٣اء اؽق ُـڇ اًت تا تأييـ اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ ام عٴپ ايڂ تثٔلڇ ٿٌتخڄي اًت .
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ٿاؿڇ32ـ اتا٭ آڄا ٩ډل ُڊلًتاځ ٿلٳة ام كؤًاي اتغاؿيڈ ډاي ٓڄچ ٩تچٻيـي ـ ؽـٿات ٫ڄي څ تچمي٤ي ـ ؽـٿاتي اًت.

تثٔلڇ1ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ ُؾٔيت عٰچٯي ٧ ،يلاڃت٬ا٣ي څ ٧يل تزاكي ؿاكؿ څ پي ام حثت ؿك
ًامٿاځ ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت اًتاځ كًڀيت ٿي ياتـ .
تثٔلڇ2ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12ؿك ُڊلًتاځ ډايي ٳڈ ؿڅ اتا٭ آڄا ٩ؿاكڃـ  ،ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٿچ ٪ٟاًت پي ام
اڃٰ٘اي ؿڅكڇ ٯاڃچڃي ډيأت كئيٌڈ  ،ڃٌثت تڈ اؿ٧اٽ اتاٯڊاي ياؿ ُـڇ ؿك يٴـيٸل اٯـاٽ ڃڀايـ  .اٿچاٹ  ،ؿاكايي ډا  ،عٰچ٭ څ
ت٤ڊـات اتاٯڊاي ٯثټي پي ام اؿ٧اٽ تا ڃ٠اكت ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٿقٳچك تڈ اتا٭ رـيـ اڃتٰاٹ ٿي ياتـ .
اٻ - ٪ٿزڀ ٢اٿچك ٓڄ٬ي ٓڄچ ٩تچٻيـي  -ؽـٿات ٫ڄي.
ب  -ٿزڀ ٢اٿچك ٓڄ٬ي ٓڄچ ٩تچمي٤ي  -ؽـٿاتي.
د  -اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ ٿِتلٱ ٓڄچ ٩تچٻيـي  -ؽـٿات ٫ڄي څ تچمي٤ي  -ؽـٿاتي .
تثٔلڇ1ـ(آالعي  )1392/06/12اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ ُؾٔيت عٰچٯي ٧ ،يلاڃت٬ا٣ي څ ٧يل تزاكي ؿاكؿ څ پي ام حثت ؿك
ًامٿاځ ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت اًتاځ كًڀيت ٿي ياتـ .
تثٔلڇ2ـ(آالعي  )1392/06/12ؿك ُڊلًتاځ ډايي ٳڈ ؿڅ اتا٭ آڄا ٩ؿاكڃـ  ،ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٿچ ٪ٟاًت پي ام
اڃٰ٘اي ؿڅكڇ ٯاڃچڃي ډيأت كئيٌڈ  ،ڃٌثت تڈ اؿ٧اٽ اتاٯڊاي ياؿ ُـڇ ؿك يٴـيٸل اٯـاٽ ڃڀايـ  .اٿچاٹ  ،ؿاكايي ډا  ،عٰچ٭ څ
ت٤ڊـات اتاٯڊاي ٯثټي پي ام اؿ٧اٽ تا ڃ٠اكت ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٿقٳچك تڈ اتا٭ رـيـ اڃتٰاٹ ٿي ياتـ .
تثٔلڇ (- 3ٿڄٌچؽڈ  )1392/06/12ؿكٓچكت اؿ٧اٽ ٿزاٿ ٢اٿچك ٓڄ٬ي  ،ٳټيڈ اٿچاٹ  ،ؿاكائي ډا  ،عٰچ٭ څ ت٤ڊـات ٿزاٿ٢
ٯثټي تاڃ٠اكت ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت تڈ ٿزڀ ٢اٿچك ٓڄ٬ي ٿِتلٱ ٿڄتٰٺ ٿي ٷلؿؿ .
تثٔلڇ (- 4ٿڄٌچؽڈ  )1392/06/12ؿكٓچكت ت٬ٴيٲ ٿزڀ ٢اٿچك ٓڄ٬ي ٿِتلٱ  ،ٳټيڈ اٿچاٹ  ،ؿاكائيڊا  ،عٰچ٭ څ ت٤ڊـات
آځ تڈ ڃٌثت ت٤ـاؿ ا٘٣اء تا ڃ٠اكت ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت تڈ ٿزاٿ ٢رـيـ ٿڄتٰٺ ٿي ٷلؿؿ .
ٿاؿڇ 33ـ ؿك ٿلاٳن اًتاځ ډا څ ُڊلًتاځ ډا ډيأت كئيٌڈ اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ ؿاكاي پڄذ ڃ٬ل ٘٣چ آټي تڈ تلتية ُاٿٺ
يٲ كئيي  ،ؿڅ ڃائة كئيي ( اڅٹ څ ؿڅٽ )  ،يٲ ؿتيل څ يٲ ؽناڃڈ ؿاك څ ؿڅ ڃ٬ل ٘٣چ ٣ټي اٻثـٹ ٿي تاُڄـ  .ؿڅ ڃ٬ل ام ا٘٣اي
آټي ډيأت كئيٌڈ ام تيڂ ٓڄچ ٩تچٻيـي ـ ؽـٿات ٫ڄي  ،ؿڅ ڃ٬ل ام ٓڄچ ٩تچمي٤ي ـ ؽـٿاتي څ يٲ ڃ٬ل ام عائنيڂ اٳخليت
آكاء اڃتؾاب ٿي ُچڃـ.
اٻ - ٪يٲ ڃ٬ل كئيي.
ب  -ؿڅ ڃ٬ل ڃاية كئيي.
د  -يٲ ڃ٬ل ؿتيل
ؿ  -يٲ ڃ٬ل ؽناڃڈ ؿاك .

ت٤ـاؿ ا٘٣اي ډيأت كئيٌڈ تڈ ڃٌثت ت٤ـاؿ اتغاؿيڈ ډاي ٿلتچ ٙتڈ ٓڄچ ٩تچٻيـي  -ؽـٿات ٫ڄي څ تچمي٤ي  -ؽـٿاتي ت٤ييڂ
ؽچاډـ ُـ.
تثٔلڇ  -ت٤ـاؿ ا٘٣اي ډيأت كئيٌڈ ٿزاٿ ٢اٿچك ٓڄ٬ي تچٻيـي  -ؽـٿات ٫ڄي يا تچمي٤ي  -ؽـٿاتي ډل ٳـاٽ ًڈ ڃ٬ل
ٿِتڀٺ تل كئيي  ،ڃاية كئيي څ ؿتيل اًت.
ٿاؿڇ ( - 34آالعي  )1392/06/12رټٌات اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ تا ع٘چك عـاٯٺ ؿڅ ًچٽ ا٘٣اء تِٴيٺ ٿي ُچؿ څ
كًڀيت ٿي ياتـ څ تٔڀيڀات ٿتؾقڇ تا اٳخليت ڃٔ ٪تڈ ٣الڅڇ يٲ آكاء عاٗلاځ ؿك رټٌڈ ٿ٤تثل ؽچاډـ تچؿ .
تثٔلڇ (-آالعي  )1392/06/12ٿـت ٿأٿچكيت ڃڀايڄـڇ ډل اتغاؿيڈ ؿك اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ في كت ٚتا پاياځ ٿـت
ٿأٿچكيت اڅ ؿك ډيأت ٿـيلڇ اتغاؿيڈ اًت  .ؿكٓچكت ٫چت  ،تيڀاكي  ،ٿغلڅٿيت ام عٰچ٭ ارتڀا٣ي  ،اًت٬٤اء  ،عزل يا ٣نٹ
ډل ڃڀايڄـڇ  ،اتغاؿيڈ څ٫ٮ ٿچاؿ (  ) 22څ (  ) 23ايڂ ٯاڃچځ ڃٌثت تڈ ٿ٤ل٫ي ڃڀايڄـڇ ؿيٸلي تلاي ٿـت تاٯيڀاڃـڇ تڈ اتا٭
آڄاُ ٩ڊلًتاځ اٯـاٽ ٿي ٳڄـ .
ٿاؿڇ35ـ (آالعي  )1392/06/12اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ ؿك اڅٻيڂ رټٌڈ ډل ؿڅكڇ  ،ډيأت كئيٌڈ اتا٭ كا تلاي ٿـت صڊاك
ًاٹ اڃتؾاب ٿي ٳڄـ  .اڃتؾاب ٿزـؿ ا٘٣اي ٿقٳچك ؿك ٿغـڅؿڇ ٿاؿڇ (  ) 12تالٿاڃ ٢اًت .
ٿاؿڇ ( - 36آالعي  )1392/06/12تلتية اڃتؾاب ډيأت كئيٌڈ اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ  ،څٟاي ٪ډيأت كئيٌڈ ٛ ،لم
تِٴيٺ رټٌات څ ت٤ـاؿ ٳڀيٌيچڃڊاي آځ څ ًايل ٿٰلكات ٿلتچ ٙتڈ اؿاكڇ اتاٯڊا څ عٮ اٻنعڀڈ ؽـٿات آڃڊا ٛثٮ آئيڂ ڃاٿڈ اي
ؽچاډـ تچؿ ٳڈ تچً ٚؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت تا ٳٌة ڃ٠ل ام اتاٯڊاي آڄا ٩ٿلٳن اًتاځ تڊيڈ څ تڈ تٔچية څميل ٓڄ٤ت
 ،ٿ٤ــځ څ تزاكت ؽچاډـ كًيـ .
ٿاؿڇ ( - 37آالعي  )1392/06/12څٟاي ٪څ اؽتياكات اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ تڈ ُلط ميل اًت :
اٻ - ٪ايزاؿ ډڀاډڄٸي تيڂ اتغاؿيڈ ډا  ،ڃ٠اكت تل ٣ڀټٴلؿ آڃڊا څ كاډڄڀايي ٓڄچ.٩
ب  -تڄ٠يپ څ تٔچية آئيڂ ڃاٿڈ ډاي ٿاٻي  ،اًتؾـاٿي  ،اؿاكي  ،آٿچمُي څ تِٴيالتي اتغاؿيڈ ډا څ ت٨ييلات آڃڊا.
د  -اٟڊاكڃ٠ل ؿكٿچكؿ ٗچات ٚؽاّ ؿاؽټي اتغاؿيڈ ډاي تغت پچَُ تلاي ٓـڅك پلڅاڃڈ ٳٌة رڊت تلكًي څ تٔچية
ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت.
ؿ  -ڃ٠اكت تل عٌڂ ارلاي اٯـاٿات اتغاؿيڈ ډا ؿكؽٔچّ ٓـڅك پلڅاڃڈ ٳٌة ام رڊت تٜثيٮ تا ٿٰلكات ايڂ ٯاڃچځ څ آئيڂ
ڃاٿڈ ډاي آځ.
ډـ  -تأييـ  ،اڃتؾاب څ ٿ٤ل٫ي ڃڀايڄـٷاځ اتغاؿيڈ ډا تڈ اؿاكڇ ډاي اٿچك ٿاٻياتي  ،ډيأتڊاي عٺ اؽتال ٩ٿاٻياتي څ ًايل ٿلار٤ي
ٳڈ تڈ ٿچرة ٯاڃچځ ٿ٤ل٫ي ڃڀايڄـڇ ام ٛلٓ ٩ڄچ ٩تڈ ٣ڀٺ ٿي آيـ.
څـ ارلاي ٿٔچتات ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت  ،ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت څ اتا٭ آڄا ٩ايلاځ عٌة ٿٰلكات ايڂ ٯاڃچځ

م  -ڃ٠اكت تل ارلاي ٿٰلكات ٫ڄي  ،تڊـاُتي  ،ايڀڄي  ،اڃت٠اٿي  ،ع٬اٟتي  ،تيڀڈ ٷناكي  ،ميثاًامي څ ًايل ٿٰلكات ٿلتچٙ
تڈ څاعـډاي ٓڄ٬ي ٳڈ ام ٛل ٩ٿلار ٢في كت ٚڅٗ ٢ٿي ُچؿ  .ډڀضڄيڂ ډڀٴاكي تا ٿأٿچكاځ اڃت٠اٿي ؿكارلاي ٿٰلكات.
تثٔلڇ (-آالعي  )1392/06/12صڄاڃضڈ ا٫لاؿ ٓڄ٬ي ؿك اڃزاٽ ؿاؿځ ٗچات ٚاڃت٠اٿي ٳڈ ؿك ٿچاكؿ ؽاّ ت٤ييڂ څ امٛليٮ
اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ اتال ٥ٿي ٷلؿؿ ؛ څ ڃين ؿكارلاي ٿٰلكات تڊـاُتي  ،ايڀڄي يا ميثاًامي تا ٿؾاٻ٬ت ٿاٻٲ ٿټٲ ٿچارڈ
ُچڃـ  ،ٿي تچاڃڄـ تا رټة ٿچاٰ٫ت اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ څ تا ډنيڄڈ ؽچؿ اٯـاٽ ٿٰت٘ي كا تڈ ٣ڀٺ آڅكڃـ .
ط  -كًيـٷي تڈ ا٣تلإ ا٫لاؿ ٓڄ٬ي ڃٌثت تڈ تٔڀيڀات اتغاؿيڈ ډا.
 - ٙاڃتؾاب څ ٿ٤ل٫ي يٲ ڃ٬ل ڃڀايڄـڇ ام تيڂ ا٘٣اء ډيأت كئيٌڈ تڈ ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت تلاي ڃ٠اكت تل عٌڂ ارلاي اڃتؾاتات
ډيأت ٿـيلڇ اتغاؿيڈ ډا.
ي  -پيِڄڊاؿ تِٴيٺ اتغاؿيڈ رـيـ يا اؿ٧اٽ اتغاؿيڈ ډا يا تٌٰيپ يٲ اتغاؿيڈ تڈ ؿڅ يا صڄـ اتغاؿيڈ تلاي اتؾاف تٔڀيپ تڈ
ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت.
ٱ  -ت٤ييڂ ڃچ ١څ ڃلػ ٳاالډا څ ؽـٿاتي ٳڈ ا٫لاؿ ډل ٓڄ ٪ٿي تچاڃڄـ تلاي ٫لڅٍ ٣ ،لٗڈ يا اكائڈ ٳڄڄـ څ پيِڄڊاؿ آځ تلاي
اتؾاف تٔڀيپ تڈ ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت څ ا٣الٽ ٿٔچتڈ ٳڀيٌيچځ تڈ اتغاؿيڈ ډا تلاي اتال ٥تڈ ا٫لاؿ ٓڄ٬ي تا ډـ ٩رټچٷيلي ام
تـاؽٺ ٓڄ٬ي.
ٹ  -رڀ ٢آڅكي اٛال٣ات څ آٿاك المٽ تا څًائٺ ٿٰت٘ي تلاي ت٤ييڂ عـڅؿ څ ت٤ـاؿ څاعـډاي ٓڄ٬ي ٿتڄاًة تا رڀ٤يت څ
ڃيامډا څ اكائڈ آځ تڈ ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت رڊت تٔڀيپ ٷيلي .
ٽ  -تڄ٠يپ ًا٣ات ٳاك څ اياٽ تٜ٤يٺ څاعـډاي ٓڄ٬ي تا تچرڈ تڈ ٛثي٤ت څ ڃچ ١ٳاك آڃاځ څ اكائڈ تلڃاٿڈ تلاي اتؾاف تٔڀيپ تڈ
څًيټڈ ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت.
تثٔلڇ ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12تڈ ٿڄ٠چك ايزاؿ څعـت كڅيڈ تيڂ ٳڀيٌيچځ ډاي ڃ٠اكت ُڊلًتاځ ډا  ،ؿًتچكاٻ٤ڀٺ ڃغچڇ
تڄ٠يپ ًا٣ات ٳاك څ اياٽ تٜ٤يټي څاعـډاي ٓڄ٬ي تلاًاى ؿًتچكاٻ٤ڀټي اًت ٳڈ تا پيِڄڊاؿ اتا٭ آڄا ٩ايلاځ څ تا ډڀٴاكي
ڃيلڅي اڃت٠اٿي تچً ٚؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت تڊيڈ ٿي ُچؿ څ عـاٳخل ٟلً ٩ڈ ٿاڇ ام المٽ االرلاء ُـځ ايڂ ٯاڃچځ تڈ
تٔچية څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت ٿي كًـ .
ځ  -ډڀٴاكي څ ٿ٤اٗـت تا ًايل اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ څ اتا٭ تامكٷاڃي څ ٓڄاي ٢څ ٿ٤اؿځ ايلاځ څ اتا٭ ت٤اڅځ .
ى  -تٔچية تچؿرڈ  ،تلامڃاٿڈ څ ٓچكتڊاي ٿاٻي اتغاؿيڈ ډا پي ام كًيـٷي تڈ آڃڊا څ ڃ٠اكت تل ٣ڀټيات ٿاٻي اتغاؿيڈ ډا.
 - ١ؿكرڈ تڄـي څاعـډاي ٓڄ٬ي  ،ؿك ٿچاكؿ ٻنڅٽ ٛ ،ثٮ ٗچات ٚڅ ٿٰلكاتي ٳڈ تچً ٚڅماكت ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ تزاكت څ تا
ٳٌة ڃ٠ل ڃيلڅي اڃت٠اٿي څ اتغاؿيڈ ډاي في كت ٚتڊيڈ ٿي ُچؿ څ تڈ تٔچية ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٿي كًـ .

 ٩ـ ارلاي تلڃاٿڈ ډاي ٣ټڀي  ،آٿچمُي ٫ ،لډڄٸي څ پوڅډِي ٿچكؿ ڃيام تلاي اكتٰاي ًٜظ آٷاډي ډاي ډيأت ٿـيلڇ
اتغاؿيڈ ډا تا ډڀٴاكي ؿًتٸاډڊاي ارلائي څ تؾَ ؽٔچٓي في كت ٚڅ تٌيذ آڄا ٩ٳِچك ؿك صڊاكصچب ٿٰلكات
ّ  -تڄ٠يپ تلامڃاٿڈ څ ٓچكتڊاي ٿاٻي ًاالڃڈ څ تٌټيپ آځ ٟل ٩ؿڅ ٿاڇ ت٤ـ ام پاياځ ډل ًاٹ ٿاٻي تڈ ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت تلاي
كًيـٷي څ تٔچية.
تثٔلڇ (-آالعي  )1392/06/12ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٿٴټ ٪اًت تلامڃاٿڈ څ ٓچكتڊاي ٿاٻي كا ٟل ٩يٲ ٿاڇ كًيـٷي ٳڄـ څ
ڃتيزڈ كا تڈ اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ ا٣الٽ ؿاكؿ  .تأييـ تلامڃاٿڈ تڈ ٿڄنٻڈ ٿ٬آاعٌاب ؿڅكڇ ٣ڀټٴلؿ اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ
ؽچاډـ تچؿ.
٭  -تڄ٠يپ تچؿرڈ ًاٹ ت٤ـ څ تٌټيپ آځ تا اڅٹ تڊڀڂ ٿاڇ ډل ًاٹ تڈ ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت تلاي تٔچية څ ڃ٠اكت تل ارلاي آځ
.
تثٔلڇ ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٿچ ٪ٟاًت تا پاياځ تڊڀڂ ٿاڇ  ،تچؿرڈ پيِڄڊاؿي اتا٭ آڄا ٩كا تلكًي
څ پي ام تٔچية ا٣الٽ ڃڀايـ .
ك ً -ايل ٿچاكؿي ٳڈ ؿك ايڂ ٯاڃچځ پيَ تيڄي ُـڇ اًت.
ٍ ـ تِٴيٺ څاعـډاي تامكًي څ ڃ٠اكت تڈ ٿڄ٠چك ڃ٠اكت تل ٣ڀټٴلؿ څاعـډاي ٓڄ٬ي څ تلكًي ُٴايات
ت ـ ٘٣چيت كؤًاي اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ ډا څ ٿلاٳن اًتاځ ډا ؿك ُچكاي اؿاكي ُڊلًتاځ ډا څ ٿلاٳن اًتاځ ډا
تثٔلڇ (- 1آالعي  )1392/06/12اؿاكڇ اٿچك اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ څ ډڀضڄيڂ پيٸيلي څ ارلاي ٿٔچتات ارالى
اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ څ ڃين ٿٌإڅٻيت پيٸيلي څ ارلاي تڄـډاي ( اٻ ( ، ) ٪ؿ )  ( ،ډـ )  ( ،م )  ( ،ط )  ( ، ) ٙ ( ،ٹ ) ( ،
ځ )  ) ١ ( ،څ (  ) ٩ايڂ ٿاؿڇ  ،تڈ ډيأت كئيٌڈ اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ څ ًايل څٟاي ٪څ اؽتياكات ٿغچٻڈ تڈ ارالى
٣ڀچٿي ا٘٣اي اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ څاٷقاك ٿي ٷلؿؿ .
تثٔلڇ (- 2آالعي  )1392/06/12اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ تا څماكت آٿچمٍ څ پلڅكٍ ؿكٿچكؿ آٿچمٍ ٿڊاكتڊاي ُاؽڈ
ٳاك ؿاڃَ ډڀٴاكي المٽ كا تڈ ٣ڀٺ ؽچاډڄـ آڅكؿ .
تثٔلڇ (- 3آالعي  )1392/06/12اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ ٿزامڃـ تلاي تِٴيٺ تاڃٲ آڄا ، ٩ٿإًٌڈ ا٣تثاكي ،
ٓڄـڅ٭ ٯلٕ اٻغٌڄڈ ُ ،لٳت ت٤اڅڃي ا٣تثاك څ ؿيٸل ٿإًٌات پچٻي  ،تاڃٴي  ،ٿاٻي څ ا٣تثاكي ٛ ،ثٮ ٯچاڃيڂ څ ٿٰلكات
راكي ٳِچك اٯـاٽ ٳڄڄـ .
ٿاؿڇ37ٿٴلكـ (اٻغاٯي  )1392/06/12ٿڄات ٢ٿاٻي اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ ٣ثاكتڄـ ام :
1ـ تيٌت ؿكٓـ (  ) %20ؿكيا٫تي ام ؿكآٿـ اتغاؿيڈ ډا

2ـ ؿكٓـي ام ٿغٺ څرچڇ ڃاُي ام رلائپ څ تؾټ٬ات ٓڄ٬ي ٿچٗچ ١تثٔلڇ (  ) 7ٿاؿڇ (  ) 72ايڂ ٯاڃچځ
3ـ څرچڇ ؿكيا٫تي ؿك اماي اكائڈ ؽـٿات ٧يلٿچ ٪ٟتڈ اُؾاّ عٰيٰي څ عٰچٯي ا٣پ ام ؿڅٻتي څ ٧يل ؿڅٻتي
ٿاؿڇ ( - 38آالعي  )1392/06/12ؿك ُڊلًتاڃڊائي ٳڈ تلؽي ام اتغاؿيڈ ډا تڈ ٣ټت ڃـاُتڂ اٿٴاڃات څ تچاڃائي ډاي المٽ
ڃتچاڃڄـ ٓـڅك پلڅاڃڈ ٳٌة كا ٣ڊـڇ ؿاك ُچڃـ  ،تڈ پيِڄڊاؿ آځ اتغاؿيڈ څ تٔچية ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت  ،ٿٌإڅٻيت ٓـڅك پلڅاڃڈ
ٳٌة تڈ ٛچك ٿچٯت تڈ اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ څاٷقاك ٿي ٷلؿؿ  .ؿكٓچكت ك ٢٫ٿِٴٺ  ،تڄا تڈ پيِڄڊاؿ ډڀاځ اتغاؿيڈ څ
تٔچية ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت  ،ٿٌإڅٻيت ٓـڅك پلڅاڃڈ ٳٌة تل٣ڊـڇ اتغاؿيڈ ٯلاك ؽچاډـ ٷل٫ت .
ٿاؿڇ ( - 39آالعي  )1392/06/12څٟاي ٪ٳڀيٌيچځ تامكًي اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ تڈ ٯلاك ميل اًت :
اٻ - ٪تامكًي اٿچك ٿلتچ ٙتڈ اتغاؿيڈ ډا تڈ ٿڄ٠چك عٔچٹ اٛڀيڄاځ ام ك٣ايت ٗچات ٚڅ ٿٰلكات ٓڄ٬ي څ تڄ٠يپ ٷناكُڊاي
المٽ.
تثٔلڇ (-آالعي  )1392/06/12ٳڀيٌيچځ ٿچ ٪ٟاًت ڃتيزڈ تلكًي څ ٷناكُڊاي ؽچؿ كا امٛليٮ ډيأت كئيٌڈ اتا٭
آڄاُ ٩ڊلًتاځ رڊت تلكًي ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت تٌټيپ ؿاكؿ .
ب  -تامكًي څ كًيـٷي تڈ ُٴايات څ ا٣تلاٗاتي ٳڈ تڈ اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاڃڀي كًـ څ اكائڈ ٷناكٍ المٽ تڈ ٿزڀ٢
ٿاؿڇ ( - 40آالعي  )1392/06/12ٿٌإڅالځ اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ څ اتغاؿيڈ ډا ٿٴټ٬ڄـ تٌڊيالت المٽ كا تلاي اڃزاٽ
ؿاؿځ څٟاي٬ي ٳڈ ٛثٮ ايڂ ٯاڃچځ تڈ ٳڀيٌيچځ تامكًي ٿغچٹ ُـڇ اًت ٫ ،لاډپ ٳڄڄـ .
اتاق اصناف ايران
ٿاؿڇ41ـ (آالعي  )1392/06/12تڈ ٿڄ٠چك تٰچيت ٿثاڃي ڃ٠اٽ ٓڄ٬ي ً ،اٿاڃـډي آڄا ٩ٳِچك څ ٿِاكٳت ؿك
ًياًتٸقاكي  ،تٔڀيپ ٷيلي څ ٿـيليت ٿٌائٺ ٓڄ٬ي  ،اتاٯي تڈ ڃاٽ اتا٭ آڄا ٩ايلاځ ؿك تڊلاځ تِٴيٺ ٿي ُچؿ  .ايڂ اتا٭
ؿاكاي ُؾٔيت عٰچٯي ٿٌتٰٺ ٧ ،يلتزاكي ٧ ،يلاڃت٬ا٣ي څ ٫اٯـ ُ٤ثڈ اًت .
ٿاؿڇ42ـ اتا٭ آڄا ٩ايلاځ ٿتِٴٺ ام ڃڀايڄـٷاځ ډيأت كئيٌڈ اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ ډاي ٳِچك اًت  .ت٤ـاؿ ڃڀايڄـٷاځ
اتاٯڊاي آڄا ٩ډل اًتاځ ؿك اتا٭ آڄا ٩ايلاځ يٲ ڃ٬ل اًت څ تڈ اماي ډل تيٌت ډناك څاعـ ٓڄ٬ي يٲ ڃڀايڄـڇ ؿيٸل اٗا٫ڈ
ٿي ُچؿ ٳڈ تا ڃ٠اكت ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٿلٳن اًتاځ څ تا كأي ٿؾ٬ي ا٘٣اي ډيأت كئيٌڈ اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ ډاي
آځ اًتاځ اڃتؾاب څ تڈ ؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت ٿ٤ل٫ي ٿي ٷلؿڃـ  .ت٤ـاؿ ڃڀايڄـٷاځ اًتاځ تڊلاځ عـاٳخل تيٌت ڃ٬ل څ
ًايل اًتاڃڊا عـاٳخل ؿڇ ڃ٬ل ٿي تاُـ.
تثٔلڇ (- 1اٻغاٯي  )1392/06/12ڃيڀي ام ڃڀايڄـٷاځ ؿك ډل ٿچكؿ ډڀچاكڇ ام ٓڄچ ٩تچٻيـي  -ؽـٿات ٫ڄي څ ڃيپ ؿيٸل ام
ٓڄچ ٩تچمي٤ي  -ؽـٿاتي ؽچاډڄـ تچؿ .

تثٔلڇ2ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12ډنيڄڈ ډاي ا٘٣اي اتا٭ آڄا ٩ايلاځ ؿك ٯثاٹ ع٘چك څ اڃزاٽ تٴاٻي ٪ٿغچٻڈ تا تچرڈ تڈ
تچؿرڈ اتا٭ ؿك آييڂ ڃاٿڈ ٿچٗچ ١ٿاؿڇ (  ) 46ٯاڃچځ  ،ت٤ييڂ ٿي ُچؿ څ تڈ ٧يل ام ٿثټ٫ ٦چ٭ عٮ ؿكيا٫ت څرڈ ؿيٸلي كا ڃـاكڃـ
تثٔلڇ3ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12كئيي اتا٭ آڄا ٩ٿلٳن اًتاځ يٴي ام ڃڀايڄـٷاځ آځ اًتاځ ؿك اتا٭ آڄا ٩ايلاځ اًت .
تثٔلڇ4ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12ډلٷاڇ اًتاځ رـيـي ٛثٮ ٯاڃچځ تِٴيٺ ُچؿ ڃڀايڄـٷاځ ٤٫ټي اًتاځ ډاي ٿلتچٛڈ ؿك اتا٭
آڄا ٩ايلاځ تا پاياځ ؿڅكڇ تڈ ٘٣چيت څ ٤٫اٻيت ؽچؿ اؿاٿڈ ٿي ؿډڄـ .
اٻ - ٪اًتاڃڊايي ٳڈ رڀ٤يت آڃڊا تا يٲ ٿيټيچځ ڃ٬ل تاُـ  ،ت٤ـاؿ ؿڅ ڃ٬ل.
ب  -اًتاڃڊايي ٳڈ رڀ٤يت آڃڊا تيَ ام يٲ ٿيټيچځ ڃ٬ل څ ٳڀتل ام ؿڅ ٿيټيچځ ڃ٬ل تاُـ  ،ت٤ـاؿ صڊاك ڃ٬ل.
د  -اًتاڃڊايي ٳڈ رڀ٤يت آڃڊا تيَ ام ؿڅ ٿيټيچځ ڃ٬ل څ ٳڀتل ام ًڈ ٿيټيچځ ڃ٬ل تاُـ  ،ت٤ـاؿ َُ ڃ٬ل.
ؿ  -اًتاڃڊايي ٳڈ رڀ٤يت آڃڊا تيَ ام ًڈ ٿيټيچځ ڃ٬ل تاُـ  ،ت٤ـاؿ ډِت ڃ٬ل.
ډـ  -اًتاځ تڊلاځ  ،ؿڅامؿڇ ڃ٬ل.
تثٔلڇ  - 1ڃيڀي ام ڃڀايڄـٷاځ ؿك ډل ٿچكؿ ډڀچاكڇ ام ٓڄچ ٩تچٻيـي  -ؽـٿات ٫ڄي څ ڃيپ ؿيٸل ام ٓڄچ ٩تچمي٤ي  -ؽـٿاتي
ؽچاډڄـ تچؿ.
تثٔلڇ  - 2ا٘٣اي ُچكاي آڄا ٩ٳِچك تڈ ٧يل ام ٿثاٻ ٦ؿكيا٫تي تڈ ُلط ٿڄـكد ؿك آييڂ ڃاٿڈ ٿچٗچ ١ٿاؿڇ (  ) 46ايڂ
ٯاڃچځ  ،ؿكيا٫تي ؿيٸلي ڃؾچاډڄـ ؿاُت.
ٿاؿڇ43ـ (آالعي  )1392/06/12ډيأت كئيٌڈ اتا٭ آڄا ٩ايلاځ ٿلٳة ام ډ٬ت ڃ٬ل ُاٿٺ ًڈ ڃ٬ل ام ٓڄچ ٩تچٻيـي ـ
ؽـٿات ٫ڄي څ ًڈ ڃ٬ل ام ٓڄچ ٩تچمي٤ي ـ ؽـٿاتي اًت ٳڈ تا كأي ٿؾ٬ي ا٘٣اي اتا٭ آڄا ٩ايلاځ تلاي ٿـت صڊاك ًاٹ
اڃتؾاب ٿي ُچڃـ  .ڃ٬ل ډ٬تپ تڈ پيِڄڊاؿ څماكت ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت څ تا تٔچية ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت ام تيڂ ا٫لاؿ ٿت٤ڊـ
څ آٷاڇ تڈ ٿٌائٺ ٓڄ٬ي ت٤ييڂ ٿي ُچؿ .
تثٔلڇ (- 1آالعي  )1392/06/12ٿـت ٿٌإڅٻيت ډيأت كئيٌڈ اتا٭ آڄا ٩ايلاځ ڃڀي تچاڃـ تيَ ام ٿـت تاٯيڀاڃـڇ ام
٘٣چيت آڃڊا ؿك ډيأت كئيٌڈ اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ تاُـ  .تا پاياځ يا٫تڂ ٿـت ٿٌإڅٻيت ډل ٘٣چ ٘٣ ،چ ؿيٸلي تا
ك٣ايت ٿ٬اؿ ډڀيڂ ٿاؿڇ رايٸنيڂ ؽچاډـ ُـ .
تثٔلڇ (- 2آالعي  )1392/06/12ا٘٣اي اتا٭ آڄا ٩ايلاځ تلاي اڃتؾاب ؿك ډيأت كئيٌڈ اتا٭ تايـ ًاتٰڈ يٲ ؿڅكڇ
٘٣چيت ؿك ډيأت كئيٌڈ ُچكاي آڄا ٩يا اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ كا ؿاكا تاُڄـ  .ڃغچڇ تلكًي ٓالعيت څ تلٷناكي اڃتؾاتات
ډيأت كئيٌڈ اتا٭ آڄا ٩ايلاځ تڈ ٿچرة آييڂ ڃاٿڈ اي ؽچاډـ تچؿ ٳڈ تڈ پيِڄڊاؿ اتاٯڊاي آڄا ٩ٿلٳن اًتاځ تڊيڈ څ تڈ
تٔچية څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ تزاكت ؽچاډـ كًيـ .

ٿاؿڇ44ـ (آالعي ٟ )1392/06/12ل ٩پاڃنؿڇ كڅم پي ام اڃتؾاب ډيأت كئيٌڈ اتا٭ آڄا ٩ايلاځ  ،ايڂ ډيأت تِٴيٺ
رټٌڈ ٿي ؿډـ څ ام ٿياځ ؽچؿ يٲ ڃ٬ل كئيي  ،ؿڅ ڃ٬ل ڃاية كئيي ( اڅٹ څ ؿڅٽ )  ،يٲ ڃ٬ل ؿتيل څ يٲ ڃ٬ل ؽناڃڈ ؿاك اڃتؾاب
ٿي ٳڄـ  .رټٌڈ ډاي اؿڅاكي اتا٭ آڄا ٩ايلاځ ؿك ٿغٺ اتا٭ آڄا ٩ايلاځ يا ډل ٿٴاځ ؿيٸلي ٳڈ تڈ ا٘٣اء تڈ ٛچك ٳتثي
ا٣الٽ ٿي ٷلؿؿ  ،تِٴيٺ ٿي ُچؿ .
ٿاؿڇ45ـ (آالعي  )1392/06/12څٟاي ٪څ اؽتياكات اتا٭ آڄا ٩ايلاځ تڈ ُلط ميل اًت :
1ـ اتال ٥ؿًتچك اٻ٤ڀٺ ډاي ارلائي څ ڃ٠اكتي ٿٔچب ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت تڈ اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ ډا
2ـ اكائڈ ڃ٠ل ٿِچكتي ؿك ٿچكؿ ٿٌائٺ ٓڄ٬ي تڈ څماكت ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت څ ًايل ؿًتٸاډڊاي ارلائي
3ـ ًاٿاڃـډي اٿچك ٿلتث ٚتا آڄا ٩څ ٿِاكٳت ؿك تڄ٠يپ تاماك
4ـ تڄ٠يپ تچؿرڈ ًاالڃڈ اتا٭ څ اكائڈ آځ تا اڅٹ تڊڀڂ ٿاڇ ډل ًاٹ تڈ ؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت رڊت كًيـٷي څ تٔچية
ؿك ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت
5ـ تڄ٠يپ تلامڃاٿڈ ٿاٻي ًاالڃڈ څ اكائڈ آځ تا پاياځ اكؿيثڊِت ٿاڇ ډل ًاٹ تڈ ؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت رڊت كًيـٷي څ
تٔچية ؿك ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت
6ـ ڃ٠اكت تل ٣ڀټٴلؿ اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ ډا څ ٿلاٳن اًتاځ ډا څ ٿـيليت تامكًي څ ڃ٠اكت آڃڊا تل څاعـډاي ٓڄ٬ي
7ـ ًايل اٿچك ٿغچٻڈ ام ًچي ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت څ څماكت ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت ؿك كاًتاي اؽتياكات ت٬چي٘ي ؿك
صڊاكصچب ايڂ ٯاڃچځ
تثٔلڇ1ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12اتا٭ آڄا ٩ايلاځ ٿي تچاڃـ ٯٌڀتي ام څٟاي ٪څ اؽتياكات ؽچؿ كا تڈ اتاٯڊاي آڄا ٩اًتاځ
ډا څ ُڊلًتاځ ډا ت٬چيٖ ٳڄـ .
تثٔلڇ2ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12ؿًتچك اٻ٤ڀٺ ډاي ٿچٗچ ١ايڂ ٿاؿڇ تايـ تڈ ٷچڃڈ اي تـڅيڂ ُچؿ ٳڈ ٿت٘ڀڂ تـاؽٺ ؿك
څٟاي ٪څ اؽتياكات ٯاڃچڃي ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت  ،ٳڀيٌيچځ ډاي ڃ٠اكت  ،اتغاؿيڈ ډا څ اتاٯڊاي آڄا ٩ٿلاٳناًتاځ ډا څ
ُڊلًتاځ ډا ڃِچؿ .
تثٔلڇ3ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12كئيي اتا٭ آڄا ٩ايلاځ ؿك ُچكاي ٷ٬ت څٷچي ؿڅٻت څ تؾَ ؽٔچٓي ٘٣چيت ٿي ياتـ
.
تثٔلڇ4ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12اتا٭ آڄا ٩ايلاځ ٿي تچاڃـ ؿك كاًتاي اي٬اي څٟاي ٪ؽچؿ ٳڀيٌيچځ ډاي تؾٔٔي ٓڄ٬ي
ٿتِٴٺ ام ا٘٣اي اتغاؿيڈ ډاي آځ ٓڄ ٪ؿك ًلاًل ٳِـچك كا تِٴيٺ ؿډـ .

ٿاؿڇ ( - 46آالعي ُ )1392/06/12يچڇ اؿاكڇ  ،ٿٔاك ٩څرچڇ اتا٭ آڄا ٩ايلاځ څ تامپلؿاؽت ډنيڄڈ ډاي ٯاتٺ ٯثچٹ ڃاُي
ام ٘٣چيت ا٘٣اء ؿك ُچكا  ،تڈ ٿچرة آييڂ ڃاٿڈ اي ؽچاډـ تچؿ ٳڈ تچً ٚؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت څ تا ڃ٠لؽچاډي ام
اتاٯڊاي آڄا ٩ٿلٳن اًتاځ تڊيڈ څ تڈ تٔچية څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ تزاكت ؽچاډـ كًيـ .
ٿاؿڇ47ـ (آالعي  )1392/06/12ٿڄات ٢ٿاٻي اتا٭ آڄا ٩ايلاځ ٣ثاكتڄـ ام :
1ـ ًڈ ؿكٓـ (  ) %3ام ؿكآٿـ اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ ډا
2ـ څرچڇ ؿكيا٫تي تاتت اكائڈ ؽـٿات ٫ڄي څ آٿچمُي ٧يلٿچ٪ٟ
3ـ ٳڀٴڊاي ؿاڅٛټثاڃڈ څ تال٣چٕ ٿلؿٿي
4ـ څرچڇ عآٺ ام صاج څ ٫لڅٍ ڃِليات  ،ٳتة څ رنڅات ٿڄتِلڇ تڈ ٿڄ٠چك اكتٰاي ًٜظ اٛال٣ات څ آٷاډي ا٘٣اي ډيأت
ٿـيلڇ اتغاؿيڈ ډا څ ا٫لاؿ ٓڄ٬ي
5ـ ؿكآٿـ ٿچٗچ ١تثٔلڇ (  ) 7ٿاؿڇ (  ) 72ايڂ ٯاڃچځ
تثٔلڇ ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12ٿيناځ څ ڃغچڇ ؿكيا٫ت ٿچاكؿ ٫چ٭ عٌة آييڂ ڃاٿڈ اي اًت ٳڈ تچً ٚؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي
ڃ٠اكت څ تا ډڀٴاكي اتا٭ آڄا ٩ايلاځ تڊيڈ ٿي ُچؿ څ عـاٳخل ٟلً ٩ڈ ٿاڇ ام المٽ االرلاء ُـځ ايڂ ٯاڃچځ تڈ تٔچية
څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت ٿي كًـ .
فصل ششم  -كميسيون نظارت

ٿاؿڇ48ـ (آالعي  )1392/06/12ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ؿك ُڊلًتاځ ډاي ډل اًتاځ تڈ تلتية ميل تِٴيٺ ٿي ُچؿ :
اٻ ٪ـ ؿك ُڊلًتاځ ډاي ٿلاٳن اًتاځ ډا ٿلٳة ام ٿـيلاځ ٳٺ څ كؤًاي ًامٿاځ ډا څ ڃڊاؿډاي اًتاڃي يا ٿ٤اڅڃاځ آڃڊا ؿك
ٓچكت څرچؿ تڈ ُلط ميل :
1ـ ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت ( كئيي ٳڀيٌيچځ )
2ـ اٿچك ٿاٻياتي
3ـ تڊـاُت  ،ؿكٿاځ څ آٿچمٍ پنُٴي
4ـ ت٤نيلات عٴچٿتي
5ـ ڃيلڅي اڃت٠اٿي
6ـ اًتاڃـاكؿ څ تغٰيٰات ٓڄ٤تي
7ـ اڃزڀڂ عڀايت ام ٿٔل ٩ٳڄڄـٷاځ

8ـ تٌيذ آڄا٩
9ـ اتا٭ تامكٷاڃي څ ٓڄاي ٢څ ٿ٤اؿځ څ ٳِاڅكمي اًتاځ
10ـ اتا٭ ت٤اڅځ اًتاځ
11ـ كئيي ُچكاي اًالٿي اًتاځ
12ـ كئيي څ ڃائة كئيي اتا٭ آڄا ٩ٿلٳن اًتاځ
13ـ ڃڀايڄـڇ ٿٜټ ٢څ تاٽ االؽتياك اًتاڃـاك
ب ـ ؿك ًايل ُڊلًتاځ ډاي ډل اًتاځ ٿلٳة ام كؤًا يا ٿ٤اڅڃاځ في كت ٚاؿاكات څ ڃڊاؿډاي ميل ؿك ٓچكت څرچؿ :
1ـ ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت ( كئيي ٳڀيٌيچځ )
2ـ اٿچك ٿاٻياتي
3ـ تڊـاُت  ،ؿكٿاځ څ آٿچمٍ پنُٴي
4ـ ت٤نيلات عٴچٿتي
5ـ ڃيلڅي اڃت٠اٿي
6ـ اڃزڀڂ عڀايت ام ٿٔل ٩ٳڄڄـٷاځ ُڊلًتاځ
7ـ اتا٭ تامكٷاڃي څ ٓڄاي ٢څ ٿ٤اؿځ څ ٳِاڅكمي ُڊلًتاځ
8ـ اتا٭ ت٤اڅځ ُڊلًتاځ
9ـ تٌيذ آڄا٩
10ـ كئيي څ ڃائة كئيي اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ
11ـ ڃڀايڄـڇ ٿٜټ ٢څ تاٽ االؽتياك ٫لٿاڃـاك
12ـ كئيي ُچكاي اًالٿي ُڊلًتاځ
تثٔلڇ  - 1رټٌات ٳڀيٌيچڃڊاي ياؿُـڇ تا ع٘چك عـاٯٺ ډ٬ت ڃ٬ل ام ا٘٣اء كًڀيت ٿي ياتـ څ تٔڀيڀات تا اٳخليت ٿٜټٮ
آكاي عاٗلاځ ٿ٤تثل ؽچاډـ تچؿ.
تثٔلڇ  - 2ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٿي تچاڃـ ام ا٫لاؿ في ٓالط څ ٓاعة ڃ٠ل څ ڃين ڃڀايڄـڇ ؿًتٸاډڊاي ؿڅٻتي يا ٣ڀچٿي في
ٿـؽٺ تـڅځ ؿاُتڂ عٮ كأي تلاي ع٘چك ؿك رټٌات ؿ٣چت تڈ ٣ڀٺ آڅكؿ.

تثٔلڇ3ـ(آالعي  )1392/06/12ٳڀيٌيچځ ډاي ڃ٠اكت ٿلاٳن اًتاځ ډا ؿتيلؽاڃڈ اي ؿاكڃـ ٳڈ ؿك ًامٿاځ ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ
تزاكت اًتاځ ډا ٿٌتٰل ٿي تاُـ  .تِٴيالت اؿاكي  ،ٿاٻي څ ڃغچڇ ٤٫اٻيت ؿتيلؽاڃڈ ډاي ٫چ٭ تڈ ٿچرة آييڂ ڃاٿڈ اي اًت
ٳڈ تچً ٚؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت څ تا ٳٌة ڃ٠ل ام ًامٿاځ ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت اًتاځ ډا  ،تڊيڈ ٿي ُچؿ څ ٟل٩
ًڈ ٿاڇ ام تاكيؼ المٽ االرلاء ُـځ ايڂ ٯاڃچځ تڈ تٔچية ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت ٿي كًـ .
ٿاؿڇ  - 49څٟاي ٪څ اؽتياكات ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت تڈ ُلط ميل اًت:
اٻ ٪ـ تٔڀيپ ٷيلي ؿك ٿچكؿ اؿ٧اٽ اتغاؿيڈ ډا يا تٌٰيپ يٲ اتغاؿيڈ تڈ ؿڅ يا صڄـ اتغاؿيڈ  ،ت٤ييڂ كًتڈ ډاي ٓڄ٬ي څ
ٿچاٰ٫ت تا تِٴيٺ اتغاؿيڈ رـيـ ؿكٓچكت تِؾيْ ٗلڅكت يا تا ٳٌة ڃ٠ل ام اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ
تثٔلڇ ـ(آالعي  )1392/06/12څٗ٤يت اٿچاٹ  ،ؿاكايي ډا  ،عٰچ٭ څ ت٤ڊـات اتغاؿيڈ اي ٳڈ تڈ ؿڅ يا صڄـ اتغاؿيڈ تٌٰيپ
ٿي ٷلؿؿ تڈ ٿچرة آييڂ ڃاٿڈ اي ت٤ييڂ ٿي ُچؿ ٳڈ تڈ پيِڄڊاؿ اتا٭ آڄا ٩ايلاځ تچً ٚؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت تڊيڈ
ٿي ُچؿ څ عـاٳخل ٟل َُ ٩ٿاڇ ام تاكيؼ المٽ االرلاء ُـځ ايڂ ٯاڃچځ تڈ تٔچية څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت ٿي كًـ.
ب  -ڃ٠اكت تل اڃتؾاتات اتغاؿيڈ ډا څ اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ .
د  -كًيـٷي څ تامكًي ٣ڀټٴلؿ اتغاؿيڈ ډا څ اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ څ تٜثيٮ ؿاؿځ اٯـاٿات اڃزاٽ ُـڇ آڃڊا تا ٯچاڃيڂ څ
ٿٰلكات .
ؿ  -كًيـٷي تڈ تچؿرڈ  ،تلامڃاٿڈ څ ٓچكتڊاي ٿاٻي اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ څ تٔچية آڃڊا .
ډـ ً -ايل ٿچاكؿي ٳڈ ؿك ايڂ ٯاڃچځ پيَ تيڄي ُـڇ اًت.
تثٔلڇ  - 1ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٿچ ٪ٟتڈ ارلاي تٔڀيڀات ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت ؿكعـڅؿ څٟاي ٪څ اؽتياكات ٯاڃچڃي اًت.
تثٔلڇ  - 2ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ډل ُڊلًتاځ ٿچ ٪ٟاًت تلاًاى اٿٴاڃات څ تڈ ٿڄ٠چك ك٣ايت ٿٔاٻظ ٣ڀچٿي څ ع ٞ٬عٰچ٭
ؿيٸلاځ ؿك اتتـاي ډل ًاٹ تلاًاى ؿًتچكاٻ٤ڀٺ ت٤ييڂ ُـڇ ام ًچي ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت ت٤ـاؿ څاعـډاي ٿچكؿ ڃيام ډل ٓڄ٪
كا ؿك ډل ُڊلًتاځ ٿِؾْ څ رڊت ٓـڅك پلڅاڃڈ ٳٌة تڈ اتغاؿيڈ ډاي ٓڄ٬ي ٿلتچ ٙاتال ٥ٳڄـ.
ٿاؿڇ ( - 50آالعي  )1392/06/12ٿٌإڅٻيت ايزاؿ ډڀاډڄٸي څ ډڀٴاكي ډاي المٽ تيڂ ٳڀيٌيچڃڊاي ڃ٠اكت  ،اتغاؿيڈ ډا
څ اتاٯڊاي آڄا ٩اًتاځ تل ٣ڊـڇ كئيي ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ُڊلًتاځ ٿلٳن اًتاځ اًت  .كئيي ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ُڊلًتاځ
ٿلٳن اًتاځ ٿچ ٪ٟاًت تا تِٴيٺ رټٌات څ ٷلؿډڀائي ډا څ اتؾاف تـاتيل المٽ  ،مٿيڄڈ اڃزاٽ ؿاؿځ اٿچك كا ٫لاډپ آڅكؿ .
ٿاؿڇ 51ـ (آالعي  )1392/06/12ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٿٴټ ٪اًت ڃلػ ٳاالډا څ ؽـٿات ٣ڀچٿي څ اڃغٔاكي څ ٳاالډاي
اًاًي ياكاڃڈ اي څ ٗلڅكي كا ٳڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت ٯيڀت ٷقاكي آڃڊا كا المٽ تِؾيْ ٿي ؿډـ تلاًاى ؿًتچكاٻ٤ڀٺ
ٯيڀت ٷقاكي آځ ډيأت تلاي ٿـت ٿ٤يڂ ت٤ييڂ ٳڄـ څ تڈ اتا٭ آڄا ٩في كت ٚا٣الٽ ؿاكؿ  .ڃلػ ٳاالډا څ ؽـٿاتي ٳڈ ام ٛل٩
ٿزټي ُچكاي اًالٿي  ،ؿڅٻت يا ُچكاي اٯتٔاؿ ت٤ييڂ ٿي ُچؿ  ،تلاي ٳڀيٌيچځ المٽ اٻل٣ايڈ اًت .

اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ ٿٴټ ٪اًت ٿلاتة كا امٛليٮ كًاڃڈ ډاي ٷلڅډي تلاي اٛال٣ ١ڀچٽ آٷڊي څ امٛليٮ اتغاؿيڈ ډا تڈ
ا٫لاؿ څ څاعـډاي ٓڄ٬ي ا٣الٽ ٳڄـ  .ٳټيڈ ا٫لاؿ څ څاعـډاي ٓڄ٬ي ٿټنٽ تڈ ك٣ايت ڃلؽڊاي ت٤ييڂ ُـڇ ام ٛل ٩ٳڀيٌيچځ
ڃ٠اكت ډٌتڄـ .
ٿاؿڇ 52ـ (آالعي  )1392/06/12ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٿچ ٪ٟاًت تلاي ڃ٠اكت تل څاعـډاي ٓڄ٬ي  ،تامكًاځ څ ڃاٟلاڃي ام
تيڂ ٿ٤تڀـاځ ؽچؿ ت٤ييڂ ٳڄـ  .ٷناكٍ تامكًاځ څ ڃاٟلاځ تلاي ٿلار ٢ٯاڃچڃي في ٓالط ٯاتٺ پيٸيلي اًت  .تلاي تامكًاځ څ
ڃاٟلاځ ام ًچي ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٳاكت ُڄاًايي ٓاؿك ٿي ُچؿ .
تثٔلڇ ـ(آالعي  )1392/06/12ؿتيلؽـاڃڈ ډيـأت ٣اٻي ڃـ٠اكت ٿچٟـ ٪اًـت ٟل َُ ٩ٿاڇ پي ام المٽ االرلاء ُـځ
ايڂ ٯاڃچځ  ،آييڂ ڃاٿڈ ارلائي صٸچڃٸي اڃتؾاب څ تأٿيڂ ٿاٻي تامكًاځ څ ڃاٟلاځ ٿچٗچ ١ايڂ ٿاؿڇ څ صٸچڃٸي ڃ٠اكت څ
تلؽچكؿ تا تؾټ٬ڊاي آڃڊا كا تڊيڈ ٳڄـ څ تڈ تٔچية څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت تلًاڃـ .
فصل هفتم  -هيأت عالي نظارت

ٿاؿڇ 53ـ (آالعي  )1392/06/12ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت تا تلٳية ميل تِٴيٺ ٿي ُچؿ :
اٻ ٪ـ څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت ( كئيي ډيأت )
ب ـ څميل ٫لډڄٶ څ اكُاؿ اًالٿي
ج ـ څميل ٳِچك
ت ـ څميل تڊـاُت  ،ؿكٿاځ څ آٿچمٍ پنُٴي
ث ـ څميل ؿاؿٷٌتلي
د ـ څميل اٿچك اٯتٔاؿي څ ؿاكايي
س ـ كئيي ُچكاي ٣اٻي اًتاځ ډا
ػ ـ ٫لٿاڃـڇ ڃيلڅي اڃت٠اٿي رڀڊچكي اًالٿي ايلاځ
ؿـ ډيأت كئيٌڈ اتا٭ آڄا ٩ايلاځ
فـ كئيي اتا٭ تامكٷاڃي ٓ ،ڄاي ٢څ ٿ٤اؿځ څ ٳِاڅكمي ايلاځ
كـ ؿتيلٳٺ اتا٭ ت٤اڅځ ايلاځ
مـ ڃڀايڄـڇ تٌيذ آڄا ٩ٳِچك

هـ ؿڅ ڃ٬ل ام ڃڀايڄـٷاځ ٘٣چ ٳڀيٌيچځ اٯتٔاؿي ٿزټي ُچكاي اًالٿي تڈ اڃتؾاب ٿزټي تڈ ٣ڄچاځ ٘٣چ ڃاٟل تـڅځ عٮ
كأي
تثٔلڇ  - 1رټٌات ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت تا ع٘چك اٳخليت ڃٌثي ا٘٣اء كًڀيت ٿي ياتـ.
تثٔلڇ  - 2څميلاځ ؿيٸل  ،تلاًاى ؿًتچك رټٌڈ  ،تا ؿاُتڂ عٮ كأي ؿك رټٌات ع٘چك ؽچاډڄـ يا٫ت.
تثٔلڇ  - 3ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت ٿي تچاڃـ ام ا٫لاؿ في ٓالط څ ٓاعة ڃ٠ل تلاي ع٘چك تـڅځ ؿاُتڂ عٮ كأي ؿك رټٌات
ؽچؿ ؿ٣چت تڈ ٣ڀٺ آڅكؿ.
ٿاؿڇ ( - 54آالعي  )1390/04/08ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت ؿاكاي ؿتيلؽاڃڈ اي اًت ٳڈ ؿك څماكت ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ تزاكت
ٿٌتٰل اًت  .ؿتيلؽاڃڈ  ،تامڅي ارلايي ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت تڈ ُڀاك ٿي آيـ څ ٣الڅڇ تل ډڀاډڄٶ ٳلؿځ اٿچك  ،څٟاي ٪تڊيڈ
څتـڅيڂ ٿٴتچتات ٿچكؿ ڃيام رڊت تٔچية ډيأت څ اكائڈ پيِڄڊاؿ كا تل٣ڊـڇ ؿاكؿ  .تِٴيالت اؿاكي څ اٿچك ٿاٻي څ ڃغچڇ اؿاكڇ
ؿتيلؽاڃڈ تڈ ٿچرة آئيڂ ڃاٿڈ اي ؽچاډـ تچؿ ٳڈ تڈ تٔچية څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ تزاكت ؽچاډـ كًيـ .
ٿاؿڇ  - 55څٟاي ٪څ اؽتياكات ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت تڈ ُلط ميل اًت:
اٻ - ٪تِؾيْ ٗلڅكت تلٯلاكي عـڅؿ ٓڄ٬ي څ ت٤ييڂ ًٰ ٪ت٤ـاؿي تلاي ٓڄچ ٩څ ٓـڅك ؿًتچكاٻ٤ڀٺ ؿك ايڂ مٿيڄڈ ډا .
اٻ ٪ـ اتٜاٹ اڃتؾاتات يا ٣نٹ ډيأت كئيٌڈ اتغاؿيڈ ډا يا اتاٯڊاي آڄا. ٩
ب  -اتٜاٹ اڃتؾاتات يا ٣نٹ ډيأت كئيٌڈ اتا٭ آڄا ٩ايلاځ .
د  -كًيـٷي تڈ اؽتال ٩تيڂ ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت څ اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ يا اتا٭ آڄا ٩ايلاځ .
ؿ  -ت٤ييڂ ؿًتچكاٻ٤ڀٺ ڃ٠اكت تل صٸچڃٸي ٓـڅك پلڅاڃڈ ٳٌة ؿك ًٜظ ٳِچك .
ډـ  -ت٤ييڂ ؿًتچكاٻ٤ڀٺ ڃ٠اكت تل عٌڂ اڃزاٽ څٟاي ٪ٯاڃچڃي څ ايزاؿ ډڀاډڄٸي تيڂ ٳڀيٌيچڃڊاي ڃ٠اكت  ،اتغاؿيڈ ډا څ
اتاٯڊاي آڄا ٩ٳِچك څ اتا٭ آڄا ٩ايلاځ څ ڃ٠اكت تل ٤٫اٻيت آڃڊا ؿكعـڅؿ ٿ٬اؿ ايڂ ٯاڃچځ .
څ  -اكائڈ كاډٴاكډاي ارلايي ٿڄاًة تلاي ٓـڅك ٳاالډا څ ؽـٿات څاعـډاي ٓڄ٬ي تا ك٣ايت ٯچاڃيڂ څ ٿٰلكات راكي ٳِچك .
م ً -ايل ٿچاكؿي ٳڈ تڈ ٿچرة ايڂ ٯاڃچځ تڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت ٿغچٹ ٷلؿيـڇ اًت .
ط ـ تلكًي څ ت٤ييڂ ٓڄچ ٩ٿِڀچٹ ٯاڃچځ ڃ٠اٽ ٓڄ٬ي ٳِچك
 ٙـ تڊيڈ څ تٔچية ؿًتچك اٻ٤ڀٺ ډاي المٽ ؿك كاتٜڈ تا ڃغچڇ ڃلػ ٷقاكي ٳاالډا څ ؽـٿات څاعـډاي ٓڄ٬ي
ٿاؿڇ 56ـ (آالعي  )1392/06/12ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت ٿي تچاڃـ ٯٌڀتي ام څٟاي ٪ؽچؿ كا تڈ ٳڀيٌيچځ ډاي ڃ٠اكت ٿلاٳن
اًتاځ ډا ت٬چيٖ ٳڄـ .

ٔ٫ٺ ډِتپ  -تؾټ٬ات څ رليڀڈ ډا
ٿاؿڇ  - 57ٷلاځ ٫لڅُي ٣ :ثاكت اًت ام ٣لٗڈ يا ٫لڅٍ ٳاال يا اكائڈ ؽـٿت تڈ تڊائي تيَ ام ڃلػ ډاي ت٤ييڂ ُـڇ تڈ
څًيټڈ ٿلار ٢ٯاڃچڃي في كت٣ ، ٚـٽ ارلاي ٿٰلكات څ ٗچات ٚٯيڀت ٷقاكي څ اڃزاٽ ؿاؿځ ډل ڃچ٣ ١ڀټي ٳڈ ٿڄزل تڈ ا٫نايَ
تڊاي ٳاال يا ؽـٿت تڈ مياځ ؽليـاك ٷلؿؿ .
رليڀڈ ٷلاځ ٫لڅُي  ،تا ٣ڄايت تڈ ؿ٤٫ات تٴلاك ؿك ٛچٹ ډل ًاٹ تڈ ُلط ميل اًت :
ٿتؾـټ٣ ٪الڅڇ تل اٻناٽ تڈ پلؿاؽت ؽٌاكت څاكؿ ُـڇ تڈ ؽليـاك يا ٿٔل ٩ٳڄڄـڇ ؿك ٿلتثڈ اڅٹ تڈ ؿڅ تلاتل ٿثټ ٦ٷلاڃ٬لڅُي څ
ؿك ٿلتثڈ ؿڅٽ تڈ صڊاك تلاتل ٿثټ ٦ٷلاڃ٬لڅُي رليڀڈ ٿي ٷلؿؿ .
ؿك ٿلتثڈ ًچٽ تڈ َُ تلاتل ٿثټ ٦ٷلاڃ٬لڅُي رليڀڈ ٿي ُچؿ څ ٣الڅڇ تل پلؿاؽت رليڀڈ پاكصڈ يا تاتټچ تل ًل ؿك ٿغٺ ٳٌة
تڈ ٣ڄچاځ ٿتؾټٓ ٪ڄ٬ي تڈ ٿـت ؿڅ ډ٬تڈ ڃٔة ٿي ُچؿ .
ؿك ٿلتثڈ صڊاكٽ تڈ ډِت تلاتل ٿثټ ٦ٷلاڃ٬لڅُي رليڀڈ ٿي ُچؿ څ پاكصڈ يا تاتټچ تل ًل ؿك ٿغٺ ٳٌة تڈ ٣ڄچاځ ٿتؾټ٪
ٓڄ٬ي تڈ ٿـت يٲ ٿاڇ ڃٔة ٿي ُچؿ .
ؿك ٿلتثڈ پڄزپ څ ٿلاتة ت٤ـي تڈ ؿڇ تلاتل ٿثټ ٦ٷلاڃ٬لڅُي رليڀڈ ٿي ُچؿ څ پاكصڈ يا تاتټچ تل ًل ؿك ٿغٺ ٳٌة تڈ ٣ڄچاځ
ٿتؾټٓ ٪ڄ٬ي تڈ ٿـت ؿڅ ٿاڇ ڃٔة ٿي ُچؿ  .ډڀضڄيڂ تڈ ٿـت َُ ٿاڇ  ،پلڅاڃڈ ٳٌة څي ت٤ټيٮ څ ٿغٺ ٳٌة تٜ٤يٺ
ٿي ٷلؿؿ.
اٻ - ٪رثلاځ ؽٌاكت څاكؿ ُـڇ تڈ ؽليـاك څ رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ ٿثټ ٦ٷلاځ ٫لڅُي  ،ؿكٓچكتي ٳڈ رليڀڈ ڃٰـي ٳڀتل ام
پڄزاڇ ډناك (  ) 50 000كياٹ تاُـ  ،رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ پڄزاڇ ډناك (  ) 50 000كياٹ ؽچاډـ تچؿ.
ب  -صڄاڃضڈ ٳٺ ٿثټ ٦رليڀڈ ډاي ڃٰـي پي ام ًچٿيڂ ٿلتثڈ تؾټ ٪تڈ تيَ ام ؿڅ ٿيټيچځ (  ) 2 000 000كياٹ تلًـ ،
پاكصڈ يا تاتټچ تل ًلؿك ٿغٺ ٳٌة تڈ ٣ڄچاځ ٿتؾټٓ ٪ڄ٬ي تڈ ٿـت ؿڇ كڅم ڃٔة ؽچاډـ ُـ.
د  -ؿكٓچكتي ٳڈ ٳٺ ٿثټ ٦رليڀڈ ډاي ڃٰـي پي ام صڊاكٿيڂ ٿلتثڈ تؾټ ٪تڈ تيَ ام تيٌت ٿيټيچځ ( ) 20 000 000
كياٹ تلًـ  ،پاكصڈ يا تاتټچ تل ًلؿكٿغٺ ٳٌة تڈ ٣ڄچاځ ٿتؾټٓ ٪ڄ٬ي ڃٔة څ ٿغٺ ٳٌة تڈ ٿـت ًڈ ٿاڇ تٜ٤يٺ ؽچاډـ
ُـ.
ٿاؿڇ  - 58ٳپ ٫لڅُي ٣ :ثاكت اًت ام ٣لٗڈ يا ٫لڅٍ ٳاال يا اكائڈ ؽـٿت ٳڀتل ام ٿيناځ يا ٿ٤ياك ٿٰلك ُـڇ .
رليڀڈ ٳپ ٫لڅُي تا ٣ڄايت تڈ ؿ٤٫ات تٴلاك ؿك ٛچٹ ډل ًاٹ تڈ ُلط ميل اًت :
ٿتؾټ٣ ٪الڅڇ تل اٻناٽ تڈ پلؿاؽت ؽٌاكت څاكؿ ُـڇ تڈ ؽليـاك يا ٿٔل ٩ٳڄڄـڇ ؿك ٿلتثڈ اڅٹ تڈ ؿڅ تلاتل ٿثټ ٦ٳپ ٫لڅُي څ
ؿك ٿلتثڈ ؿڅٽ تڈ صڊاك تلاتل ٿثټ ٦ٳپ ٫لڅُي رليڀڈ ٿي ُچؿ .

ؿك ٿلتثڈ ًچٽ تڈ َُ تلاتل ٿثټ ٦ٳپ ٫لڅُي رليڀڈ ٿي ُچؿ څ ٣الڅڇ تل پلؿاؽت رليڀڈ پاكصڈ يا تاتټچ تل ًل ؿك ٿغٺ ٳٌة
تڈ ٣ڄچاځ ٿتؾټٓ ٪ڄ٬ي تڈ ٿـت ؿڅ ډ٬تڈ ڃٔة ٿي ُچؿ .
ؿك ٿلتثڈ صڊاكٽ تڈ ډِت تلاتل ٿثټ ٦ٳپ ٫لڅُي رليڀڈ ٿي ُچؿ څ پاكصڈ يا تاتټچ تل ًل ؿك ٿغٺ ٳٌة تڈ ٣ڄچاځ ٿتؾټ٪
ٓڄ٬ي تڈ ٿـت يٲ ٿاڇ ڃٔة ٿي ُچؿ .
ؿك ٿلتثڈ پڄزپ څ ٿلاتة ت٤ـي تڈ ؿڇ تلاتل ٿثټ ٦ٳپ ٫لڅُي رليڀڈ ٿي ُچؿ څ تڈ ٿـت ؿڅ ٿاڇ پاكصڈ يا تاتټچ تل ًل ؿك ٿغٺ
ٳٌة تڈ ٣ڄچاځ ٿتؾټٓ ٪ڄ٬ي ڃٔة ٿي ٷلؿؿ  .ډڀضڄيڂ تڈ ٿـت َُ ٿاڇ پلڅاڃڈ ٳٌة څي ت٤ټيٮ څ ٿغٺ ٳٌة تٜ٤يٺ
ٿي ٷلؿؿ.
تثٔلڇ ـ(اٻغاٯي ٣ )1392/06/12ـٽ اڃزاٽ ؽـٿات پي ام ٫لڅٍ ؿك ؿڅكڇ ٗڀاڃت ( ٷاكاڃتي ) تچً ٚٿت٤ڊـ ؿك عٴپ ٳپ
٫لڅُي اًت څ ٿتؾټ ٪ام ايڂ اٿل ٣الڅڇ تل اڃزاٽ ؽـٿت ٿلتچ ، ٙتڈ رليڀڈ ډاي ٿچٗچ ١ايڂ ٿاؿڇ ڃين ٿغٴچٽ ٿي ُچؿ .
ٿثڄاي ٿغاًثڈ اكمٍ ؽـٿات پي ام ٫لڅٍ  ،ٯيڀت ٳاكُڄاًي ؽـٿات ٿچكؿ ڃ٠ل اًت ٳڈ تچً ٚٳاكُڄاًاځ ًامٿاځ
عڀايت ام ٿٔل ٩ٳڄڄـٷاځ څ تچٻيـٳڄڄـٷاځ ت٤ييڂ ٿي ُچؿ .
اٻ - ٪رثلاځ ؽٌاكت څاكؿ ُـڇ تڈ ؽليـاك څ رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ ؿڅ تلاتل ٿثټ ٦ٳپ ٫لڅُي  .ؿكٓچكتي ٳڈ رليڀڈ ڃٰـي ٳڀتل
ام ٿثټ ٦يٴٔـ ډناك (  ) 100 000كياٹ تاُـ  ،رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ يٴٔـ ډناك (  ) 100 000كياٹ ؽچاډـ تچؿ.
ب  -صڄاڃضڈ ٳٺ ٿثټ ٦رليڀڈ ډاي ڃٰـي پي ام ًچٿيڂ ٿلتثڈ تؾټ ٪تڈ تيَ ام ؿڅ ٿيټيچځ (  ) 2 000 000كياٹ تلًـ ،
پاكصڈ يا تاتټچ تل ًلؿك ٿغٺ ٳٌة تڈ ٣ڄچاځ ٿتؾټٓ ٪ڄ٬ي تڈ ٿـت ؿڇ كڅم ڃٔة ؽچاډـ ُـ.
د  -ؿكٓچكتي ٳڈ ٳٺ ٿثټ ٦رليڀڈ ډاي ڃٰـي پي ام صڊاكٿيڂ ٿلتثڈ تؾټ ٪تڈ تيَ ام تيٌت ٿيټيچځ ( ) 20 000 000
كياٹ تلًـ  ،پاكصڈ يا تاتټچ تلًلؿك ٿغٺ ٳٌة تڈ ٣ڄچاځ ٿتؾټٓ ٪ڄ٬ي ڃٔة څ ٿغٺ ٳٌة تڈ ٿـت صڊاك ٿاڇ تٜ٤يٺ ؽچاډـ
ُـ.
ٿاؿڇ  - 59تٰټة ٣ :ثاكت اًت ام ٣لٗڈ يا ٫لڅٍ ٳاال يا اكائڈ ؽـٿتي ٳڈ امٻغا ٝٳي٬يت يا ٳڀيت ٿڄٜثٮ تا ٿِؾٔات
ٳاال يا ؽـٿت اتلامي يا ؿكؽچاًتي ڃثاُـ .
رليڀڈ تٰټة  ،تا ٣ڄايت تڈ ؿ٤٫ات تٴلاك ؿك ٛچٹ ډل ًاٹ تڈ ُلط ميل اًت :
ٿتؾټ٣ ٪الڅڇ تل اٻناٽ تڈ پلؿاؽت ؽٌاكت څاكؿ ُـڇ تڈ ؽليـاك يا ٿٔل ٩ٳڄڄـڇ ؿك ٿلتثڈ اڅٹ ٿ٤اؿٹ ؿڅ تلاتل ٿاتڈ اٻت٬اڅت
اكمٍ ٳاال يا ؽـٿت اتلامي يا ؿكؽچاًتي څ ٳاالي ٣لٗڈ ُـڇ يا ٫لڅؽتڈ ُـڇ يا ؽـٿت اكائڈ ؿاؿڇ ُـڇ څ ؿك ٿلتثڈ ؿڅٽ تڈ
صڊاك تلاتل ٿاتڈ اٻت٬اڅت ٿقٳچك رليڀڈ ٿي ُچؿ .
ؿك ٿلتثڈ ًچٽ تڈ َُ تلاتل ٿاتڈ اٻت٬اڅت  ،رليڀڈ ٿي ُچؿ څ ٣الڅڇ تل پلؿاؽت رليڀڈ پاكصڈ يا تاتټچ تل ًلؿك ٿغٺ ٳٌة تڈ
٣ڄچاځ ٿتؾټٓ ٪ڄ٬ي تڈ ٿـت ؿڅ ډ٬تڈ ڃٔة ٿي ٷلؿؿ .

ؿك ٿلتثڈ صڊاكٽ تڈ ډِت تلاتل ٿاتڈ اٻت٬اڅت رليڀڈ ٿي ُچؿ څ پاكصڈ يا تاتټچ تل ًل ؿك ٿغٺ ٳٌة تڈ ٣ڄچاځ ٿتؾټٓ ٪ڄ٬ي
تڈ ٿـت يٲ ٿاڇ ڃٔة ٿي ٷلؿؿ .
ؿك ٿلتثڈ پڄزپ څ ٿلاتة ت٤ـي تڈ ؿڇ تلاتل ٿاتڈ اٻت٬اڅت رليڀڈ ٿي ُچؿ څ پاكصڈ يا تاتټچ تل ًل ؿك ٿغٺ ٳٌة تڈ ٣ڄچاځ
ٿتؾټٓ ٪ڄ٬ي تڈ ٿـت ؿڅ ٿاڇ ڃٔة ٿي ٷلؿؿ  .ډڀضڄيڂ تڈ ٿـت َُ ٿاڇ پلڅاڃڈ ٳٌة څي ت٤ټيٮ څ ٿغٺ ٳٌة تٜ٤يٺ
ٿي ٷلؿؿ.
تثٔلڇ1ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12ؿك ٓچكت تٰاٗاي ؽليـاك ٿثڄي تل اًتلؿاؿ ٳاالي ٿچكؿ تٰټة ٫لڅُڄـڇ ٣الڅڇ تل پلؿاؽت
رليڀڈ ٿٰلك  ،ٿٴټ ٪تڈ ٯثچٹ ٳاال څ اًتلؿاؿ څرڈ ؿكيا٫تي تڈ ؽليـاك اًت څ ؿكٓچكت اًتڄٴا ، ٩څاعـ ٓڄ٬ي تا ارلاي ٳاٿٺ
عٴپ  ،تٜ٤يٺ ٿي ُچؿ .
تثٔلڇ (– 2اٻغاٯي  )1392/06/12ؿك ٓچكتي ٳڈ ؿك ٯچاڃيڂ ؿيٸل تلاي ٣ڀٺ ٿتٰټثاڃڈ ٿزامات ُـيـتلي پيَ تيڄي ُـڇ
تاُـ ٫ ،لؿ ٿتٰټة تڈ ٿزامات ٿنتچك ٿغٴچٽ ؽچاډـ ُـ .
تثٔلڇ3ـ(اٻغاٯي ٣ )1392/06/12لٗڈ  ،ڃٸڊـاكي تڈ ٯٔـ ٫لڅٍ څ ٫لڅٍ ٳاال تـڅځ ٣الٿت اًتاڃـاكؿ ايلاځ څ اكائڈ
ؽـٿات تـڅځ تأييـ ٿإًٌڈ اًتاڃـاكؿ څ تغٰيٰات ٓڄ٤تي ايلاځ ؿك ٓچكتي ٳڈ اًتاڃـاكؿ ٳاال يا ؽـٿات ارثاكي ُـڇ تاُـ ،
ٿِڀچٹ ٿٰلكات ايڂ ٿاؿڇ ٿي ُچؿ .
تثٔلڇ4ـ(اٻغاٯي ٫ )1392/06/12لڅٍ ٳاالډاي تاكيؼ ٿٔل ٩ٷقُتڈ ؿك عٴپ تٰټة ٿغٌچب ٿي ُچؿ څ ٿلتٴة تڈ رليڀڈ
ٿٰلك ؿك ايڂ ٿاؿڇ ٿغٴچٽ ٿي ُچؿ  .صڄاڃضڈ ٳاال يا ؽـٿات ٣لٗڈ ُـڇ تڄاتل ڃ٠ل ٳاكُڄاًي ٧يلٯاتٺ ٿٔل ٩تاُـ  ،رليڀڈ څ
ؽٌاكت تلٿثڄاي ٯيڀت ٣لٗڈ ُـڇ ٿغاًثڈ ٿي ُچؿ .
اٻ - ٪ٿلتثڈ اڅٹ  -رثلاځ ؽٌاكت څاكؿ ُـڇ تڈ ؽليـاك څ رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ صڊاكتلاتل ٿاتڈ اٻت٬اڅت اكمٍ ٳاال يا ؽـٿت
اتلامي يا ؿكؽچاًتي څ ٳاالي ٣لٗڈ يا ٫لڅؽتڈ ُـڇ يا ؽـٿت اكائڈ ؿاؿڇ ُـڇ  ،ؿكٓچكتي ٳڈ رليڀڈ ڃٰـي ام ٿثټ ٦يٴٔـ
ډناك
) ( 000 100كياٹ ٳڀتل تاُـ  ،رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ يٴٔـ ډناك (  ) 100 000كياٹ ؽچاډـ تچؿ.
ب  -ٿلتثڈ ؿڅٽ  -رثلاځ ؽٌاكت څاكؿ ُـڇ تڈ ؽليـاك څ رليڀڈ ڃٰـي تڈ ٿيناځ ډِت تلاتل ٿاتڈ اٻت٬اڅت اكمٍ ٳاال يا ؽـٿت
اتلامي يا ؿكؽچاًتي څ ٳاالي ٣لٗڈ يا ٫لڅؽتڈ ُـڇ يا ؽـٿت اكائڈ ؿاؿڇ ُـڇ  ،ؿكٓچكتي ٳڈ رليڀڈ ڃٰـي ام ٿثټ ٦ؿڅيٌت
ډناك (  ) 200 000كياٹ ٳڀتل تاُـ  ،رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ ؿڅيٌت ډناك (  ) 200 000كياٹ ؽچاډـ تچؿ.
د  -ٿلتثڈ ًچٽ  -رثلاځ ؽٌاكت څاكؿ ُـڇ تڈ ؽليـاك  ،رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ ؿڅامؿڇ تلاتل ٿاتڈ اٻت٬اڅت اكمٍ ٳاال يا ؽـٿت
اتلامي يا ؿكؽچاًتي څ ٳاالي ٣لٗڈ يا ٫لڅؽتڈ ُـڇ يا ؽـٿت اكائڈ ؿاؿڇ ُـڇ څ ڃٔة پاكصڈ يا تاتټچ تل ًلؿك ٿغٺ ٳٌة تڈ
٣ڄچاځ ٿتؾټٓ ٪ڄ٬ي څ تٜ٤يٺ ٿغٺ ٳٌة تڈ ٿـت َُ ٿاڇ  ،ؿكٓچكتي ٳڈ رليڀڈ ڃٰـي ام ٿثټ ٦يٲ ٿيټيچځ ( 000 000
 ) 1كياٹ ٳڀتل تاُـ  ،رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ يٲ ٿيټيچځ (  ) 1 000 000كياٹ ؽچاډـ تچؿ.

تثٔلڇ  - 1ؿكٓچكت تٰاٗاي ؽليـاك ٿثڄي تل اًتلؿاؿ ٳاالي ٿچكؿ تٰټة ٫ ،لڅُڄـڇ ٣الڅڇ تل تغڀٺ ٿزاماتڊاي ٿٰلك ،
ٿٴټ ٪تڈ ٯثچٹ ٳاال څ اًتلؿاؿ څرڈ ؿكيا٫تي تڈ ؽليـاك ؽچاډـ تچؿ.
تثٔلڇ  - 2ؿكٓچكتي ٳڈ ؿك ٯچاڃيڂ ؿيٸل تلاي ٣ڀٺ ٿتٰټثاڃڈ ٿزامات ُـيـتلي پيَ تيڄي ُـڇ تاُـ ٫ ،لؿ ٿتٰټة تڈ
ٿزامات ٿنتچك ٿغٴچٽ ؽچاډـ ُـ.
ٿاؿڇ  - 60اعتٴاك ٣ :ثاكت اًت ام ڃٸڊـاكي ٳاال تڈ ٓچكت ٣ڀـڇ تا تِؾيْ ٿلار ٢في ٓالط څ اٿتڄا ١ام ٣لٗڈ آځ تڈ
ٯٔـ ٷلاځ ٫لڅُي يا اٗلاك تڈ راٿ٤ڈ پي ام ا٣الٽ ٗلڅكت ٣لٗڈ امٛل ٩څماكت ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ تزاكت يا ًايل ٿلار٢
ٯاڃچڃي في كتٚ
رليڀڈ اعتٴاك  ،تا ٣ڄايت تڈ ؿ٤٫ات تٴلاك ؿكٛچٹ ډل ًاٹ تڈ ُلط ميل اًت :
رليڀڈ اعتٴاك  ،تا ٣ڄايت تڈ ؿ٤٫ات تٴلاك ؿكٛچٹ ډل ًاٹ تڈ ُلط ميل اًت :
ٿلتثڈ اڅٹ ـ اٻناٽ ٿغتٴل تڈ ٣لٗڈ څ ٫لڅٍ ٳٺ ٳاالډاي اعتٴاك ُـڇ څ رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ ډ٬تاؿ ؿكٓـ (  ) %70ٯيڀت كڅم
ٳاالډاي اعتٴاك ُـڇ
ٿلتثڈ ؿڅٽ ـ اٻناٽ ٿغتٴل تڈ ٣لٗڈ څ ٫لڅٍ ٳٺ ٳاالډاي اعتٴاك ُـڇ څ رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ ًڈ تلاتل ٯيڀت كڅم ٳاالډاي
اعتٴاك ُـڇ څ ڃٔة پاكصڈ يا تاتټچ تل ًلؿك ٿغٺ ٳٌة تڈ ٣ڄچاځ ٿتؾټٓ ٪ڄ٬ي څ تٜ٤يټي ٿغٺ ٳٌة تڈ ٿـت يٲ ٿاڇ
ٿلتثڈ ًچٽ ـ اٻناٽ ٿغتٴل تڈ ٣لٗڈ څ ٫لڅٍ ٳٺ ٳاالډاي اعتٴاك ُـڇ څ رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ ډ٬ت تلاتل ٯيڀت كڅم ٳاالډاي
اعتٴاك ُـڇ څ ڃٔة پاكصڈ يا تاتټچ تل ًل ؿك ٿغٺ ٳٌة تڈ ٣ڄچاځ ٿتؾټٓ ٪ڄ٬ي څ تٜ٤يټي ٿغٺ ٳٌة تڈ ٿـت ًڈ ٿاڇ
تثٔلڇ1ـ(اٻغاٯي ٣ )1392/06/12ـٽ ا٣الٽ ٿچرچؿي ٳاال تڈ ٓچكت ٿاډياڃڈ تڈ اتغاؿيڈ ٿلتچ ٙتچً ٚتچٻيـٳڄڄـٷاځ څ تچمي٢
ٳڄڄـٷاځ ٣ڀـڇ څ ؽلؿڇ ٫لڅُاڃي ٳڈ ٳاالډاي ؽچؿ كا تڈ ٓچكت ٣ڀـڇ ؿك اڃثاك يا ډل ٿغٺ ؿيٸلي ڃٸڊـاكي ٿي ٳڄڄـ ٓل٫اً
ؿك ٿچكؿ ٳاالډايي ٳڈ ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٗلڅكي تِؾيْ تـډـ تؾټ ٪ٿغٌچب ٿي ُچؿ څ تا ٿتؾټ٬اځ تلاتل ٿٰلكات ٿلتچٙ
ك٫تاك ٿي ُچؿ .
تثٔلڇ2ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12تلاي ٳِ ٪تؾټ ٪ؿك ٓچكتي ٳڈ ٯلائڄي عاٳي ام ٓغت ٷناكٍ څ ٗلڅكت څكڅؿ تڈ ٿغٺ
اؽت٬اء يا اعتٴاك ٳاال تاُـ ؿكٓچكت ٣ـٽ ا٣الٽ ٿچرچؿي ٿچٗچ ١تثٔلڇ (  ) 1ايڂ ٿاؿڇ  ،عٌة ٿچكؿ ٤ُ ،ة ًامٿاځ
ت٤نيلات عٴچٿتي تا ك٣ايت ٿٰلكات ٯاڃچڃي څ تغت ڃ٠اكت ٿـيل ٳٺ اًتاځ يا كئيي اؿاكڇ ت٤نيلات عٴچٿتي ُڊلًتاځ  ،ارامڇ
څكڅؿ تڈ ٿغٺ ياؿ ُـڇ كا ٓاؿك ٿي ٳڄـ څ ڃيلڅي اڃت٠اٿي ٿچ ٪ٟتڈ ارلاي ؿًتچك اتال ٥څ ارلاي اعٴاٽ ُ٤ة ًامٿاځ
ت٤نيلات عٴچٿتي اًت .
اٻ - ٪ٿلتثڈ اڅٹ  -اٻناٽ ٿغتٴل تڈ ٣لٗڈ څ ٫لڅٍ ٳٺ ٳاالډاي اعتٴاك ُـڇ څ رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ پڄزاڇ ؿكٓـ ( ) %50
ٯيڀت كڅم ٳاالډاي اعتٴاك ُـڇ.

ب  -ٿلتثڈ ؿڅٽ  -اٻناٽ ٿغتٴل تڈ ٣لٗڈ څ ٫لڅٍ ٳٺ ٳاالډاي اعتٴاك ُـڇ څ رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ ؿڅتلاتل ٯيڀت كڅم
ٳاالډاي اعتٴاك ُـڇ څ ڃٔة پاكصڈ يا تاتټچ تل ًلؿك ٿغٺ ٳٌة تڈ ٣ڄچاځ ٿتؾټٓ ٪ڄ٬ي تڈ ٿـت يٲ ٿاڇ.
د  -ٿلتثڈ ًچٽ  -اٻناٽ ٿغتٴل تڈ ٣لٗڈ څ ٫لڅٍ ٳٺ ٳاالډاي اعتٴاك ُـڇ څ رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ پڄذ تلاتل ٯيڀت كڅم
ٳاالډاي اعتٴاك ُـڇ څ ڃٔة پاكصڈ يا تاتټچ تل ًلؿك ٿغٺ ٳٌة تڈ ٣ڄچاځ ٿتؾټٓ ٪ڄ٬ي څ تٜ٤يٺ ٿغٺ ٳٌة تڈ ٿـت يٲ
ٿاڇ.
ٿاؿڇ ( - 61آالعي ٣ )1390/04/08لٗڈ ؽاكد ام ُثٴڈ ٣ :ثاكت اًت ام ٣لٗڈ ٳاال يا اكائڈ ؽـٿت تلؽالٗ ٩چات ٚڅ
ُثٴڈ ډاي ت٤ييڂ ُـڇ ام ٛل ٩څماكت ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ تزاكت يا ؿًتٸاڇ ارلائي في كت. ٚ
رليڀڈ ٣لٗڈ ؽاكد ام ُثٴڈ  ،تا ٣ڄايت تڈ ؿ٤٫ات تٴلاك ؿك ٛچٹ ډل ًاٹ تڈ ُلط ميل اًت :
اٻ - ٪ٿلتثڈ اڅٹ  -اٻناٽ تڈ ٣لٗڈ ٳاال يا اكائڈ ؽـٿت  ،ؿك ُثٴڈ څ رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ ؿڅ تلاتل اكمٍ كڅم ٳاال يا ؽـٿت
ؽاكد ُـڇ ام ُثٴڈ ؿك مٿاځ تؾټ.٪
ب  -ٿلتثڈ ؿڅٽ  -اٻناٽ تڈ ٣لٗڈ ٳاال يا اكائڈ ؽـٿت ؿك ُثٴڈ څ رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ صڊاك تلاتل اكمٍ كڅم ٳاال يا ؽـٿت
ؽاكد ُـڇ ام ُثٴڈ ؿك مٿاځ تؾټ.٪
د  -ٿلتثڈ ًچٽ  -اٻناٽ تڈ ٣لٗڈ ٳاال يا اكائڈ ؽـٿت ؿك ُثٴڈ څ رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ َُ تلاتل اكمٍ كڅم ٳاال يا ؽـٿت
ؽاكد ُـڇ ام ُثٴڈ ؿك مٿاځ تؾټ ٪څ ڃٔة پاكصڈ يا تاتټچ تل ًلؿك ٿغٺ ٳٌة تڈ ٣ڄچاځ ٿتؾټٓ ٪ڄ٬ي تڈ ٿـت يٲ ٿاڇ.
ٿاؿڇ ( - 62ٿڄٌچؽڈ ٣ )1392/10/03لٗڈ څ ٫لڅٍ ٳاالي ٯاصا٭  :عڀٺ څ ڃٰٺ  ،ڃٸڊـاكي ٣ ،لٗڈ څ ٫لڅٍ ٳاالي ٯاصا٭
تچً ٚڅاعـډاي ٓڄ٬ي ٿڀڄچ ١اًت څ ٿتؾټ ٪تا٣ڄايت تڈ ؿ٤٫ات تٴلاك ؿك ٛچٹ ډل ًاٹ تڈ ُلط ميل رليڀڈ ٿي ٷلؿؿ :
اٻ - ٪ٿلتثڈ اڅٹ  -رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ ؿڅ تلاتل ٯيڀت كڅم ٳاالي ٯاصا٭ څ ٗث ٚٳاالي ٯاصا٭ ٿچرچؿ تڈ ڃ ٢٬ؿڅٻت.
ب  -ٿلتثڈ ؿڅٽ  -رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ پڄذ تلاتل ٯيڀت كڅم ٳاالي ٯاصا٭ ٗ ،ث ٚٳاالي ٯاصا٭ ٿچرچؿ تڈ ڃ ٢٬ؿڅٻت څ ڃٔة
پاكصڈ يا تاتټچ تلًلؿك ٿغٺ ٳٌة تڈ ٣ڄچاځ ٿتؾټٓ ٪ڄ٬ي تڈ ٿـت يٲ ٿاڇ.
د  -ٿلتثڈ ًچٽ  -رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ ؿڇ تلاتل ٯيڀت كڅم ٳاالي ٯاصا٭ ٗ ،ث ٚٳاالي ٯاصا٭ ٿچرچؿ تڈ ڃ ٢٬ؿڅٻت څ ڃٔة
پاكصڈ يا تاتټچ تل ًلؿك ٿغٺ ٳٌة تڈ ٣ڄچاځ ٿتؾټٓ ٪ڄ٬ي څ تٜ٤يٺ ٿغٺ ٳٌة تڈ ٿـت َُ ٿاڇ.
ؿ  -صڄاڃضڈ ؿك ٯچاڃيڂ ؿيٸل تلاي ٣لٗڈ څ ٫لڅٍ ٳاالي ٯاصا٭ ٿزامات ُـيـتلي پيَ تيڄي ُـڇ تاُـ ٿتؾټ ٪تڈ ٿزامات
ٿنتچك ٿغٴچٽ ؽچاډـ ُـ.
تثٔلڇ ـ(ٿڄٌچؽڈ  )1392/06/12آييڂ ڃاٿڈ ارلائي ايڂ ٿاؿڇ ؿكٿچكؿ صٸچڃٸي ارلاء  ،ڃغچڇ تؾٔيْ څ پلؿاؽت عٮ اٻٴِ٪
ٿأٿچكاځ يا ؿًتٸاڇ ٿلتچٛڈ څ ڃٸڊـاكي ٳاال تچً ٚاتا٭ آڄا ٩ايلاځ تا ډڀٴاكي ؿًتٸاډڊاي في كت ٚتڊيڈ ٿي ُچؿ څ
عـاٳخل ٟلً ٩ڈ ٿاڇ ام تاكيؼ المٽ االرلاء ُـځ ٯاڃچځ تڈ تٔچية څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت ٿي كًـ .

ٿاؿڇ ٣ - 63ـٽ ارلاي ٗچات ٚٯيڀت ٷقاكي څ تچمي٣ : ٢ثاكت اًت ام ٣ـٽ اكائڈ ٿـاكٱ المٽ رڊت ارلاي ٗچات ٚٯيڀت
ٷقاكي څ تچمي ٢تڈ ٿلار ٢ٯاڃچڃي تـڅځ ٣قكٿچرڈ ٟلً ٩ڈ ٿاڇ ام تاكيؼ تلؽيْ ٳاال يا ؽـٿت څاكؿاتي يا ؿكاؽتياك ٷل٫تڂ
تچٻيـ ؿاؽټي تلاي آځ ؿًتڈ ام ٳاالډا څ ؽـٿاتي ٳڈ تچً ٚٿلار ٢ٯاڃچڃي في كت ٚٿِڀچٹ ٯيڀت ٷقاكي ٿي ٷلؿڃـ.
تثٔلڇ (-آالعي  )1390/04/08تِؾيْ ٿچرڈ تچؿځ ٣قك تا څماكت ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ تزاكت اًت .
رليڀڈ ٣ـٽ ارلاي ٗچات ٚٯيڀت ٷقاكي څ تچمي ، ٢تا ٣ڄايت تڈ ؿ٤٫ات تٴلاك ؿك ٛچٹ ډل ًاٹ تؾټ ، ٪تڈ ُلط ميل اًت :
اٻ - ٪ٿلتثڈ اڅٹ  -رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ ڃٔ ٪ٯيڀت كًڀي ٳاال يا ؽـٿت.
ب  -ٿلتثڈ ؿڅٽ  -رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ ؿڅتلاتل ٯيڀت كًڀي ٳاال يا ؽـٿت.
د  -ٿلتثڈ ًچٽ  -رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ صڊاك تلاتل ٯيڀت كًڀي ٳاال يا ؽـٿت څ ڃٔة پاكصڈ يا تاتټچ تلًلؿك ٿغٺ ٳٌة تڈ
٣ڄچاځ ٿتؾټٓ ٪ڄ٬ي څ تٜ٤يٺ ٿغٺ ٳٌة تڈ ٿـت يٲ ٿاڇ.
ٿاؿڇ ٫ - 64لڅٍ ارثاكي ٣ :ثاكت اًت ام ٫لڅٍ ارثاكي يٲ يا صڄـ ڃچ ١ٳاال يا ؽـٿت تڈ ډڀلاڇ ٳاال يا ؽـٿت ؿيٸل .
رليڀڈ ٫لڅٍ ارثاكي تڈ ُلط ميل اًت:
اٻ - ٪تلاي ٫لڅٍ ارثاكي ٳاال  ،اٻناٽ ٫لڅُڄـڇ تڈ پي ٷل٫تڂ ٳاال څ رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ پڄذ تلاتل ٯيڀت ٫لڅٍ ٳاالي
تغڀيټي.
ب  -تلاي ٫لڅٍ ارثاكي ؽـٿت  ،رثلاځ ؽٌاكت څاكؿ ُـڇ تڈ ؽليـاك څ رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ پڄذ تلاتل ٿثټ ٦ؽـٿت ارثاكي.
ٿاؿڇ ٣ - 65ـٽ ؿكد ٯيڀت ٣ :ثاكت اًت ام ڃٔة ڃٴلؿځ تلصٌة ٯيڀت تل ٳاال  ،اًت٬اؿڇ ڃٴلؿځ ام تاتټچ ڃلػ ؿًتڀنؿ
ؽـٿت ؿك ٿغٺ ٳٌة يا عل٫ڈ يا ؿكد ٯيڀت تڈ ڃغچي ٳڈ تلاي ٿلار٤ڈ ٳڄڄـٷاځ ٯاتٺ كؤيت ڃثاُـ  .رليڀڈ ٣ـٽ ؿكد ٯيڀت
ؿك ډل تاك تؾټ ٪ؿڅيٌت ډناك (  ) 200 000كياٹ اًت.
ٿاؿڇ ٣ - 66ـٽ ٓـڅك ٓچكتغٌاب ٣ :ثاكت اًت ام ؽچؿؿاكي ام ٓـڅك ٓچكتغٌاتي ٳڈ تا څيوٷي ډاي ٿڄـكد ؿك ٿاؿڇ ( 15
) ايڂ ٯاڃچځ ٿڄٜثٮ تاُـ  .رليڀڈ ٣ـٽ ٓـڅك ٓچكتغٌاب ؿك ډل تاك تؾټ ٪ؿڅيٌت ډناك كياٹ (  ) 200 000كياٹ اًت.
ٿاؿڇ  - 67صڄاڃضڈ تلاحل څٯچ ١تؾټ ٪ډاي ٿڄـكد ؿك ايڂ ٯاڃچځ  ،ؽٌاكتي تڈ اُؾاّ حاٻج څاكؿ ُچؿ  ،تڈ ؿكؽچاًت ُؾْ
ؽٌاكت ؿيـڇ ٫ ،لؿ ٓڄ٬ي ٿتؾټ٣ ، ٪الڅڇ تل رليڀڈ ډاي ٿٰلك ؿك ايڂ ٯاڃچځ  ،تڈ رثلاځ مياڃڊاي څاكؿ ُـڇ تڈ ؽٌاكت ؿيـڇ
ڃين ٿغٴچٽ ؽچاډـ ُـ.
تثٔلڇ ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12ډل ٫لؿ ٓڄ٬ي ٳڈ ڃٌؾڈ اي ام ٓچكتغٌاب ( ٫اٳتچك ) ؽليـ ٳاال كا ؿك څاعـ ٓڄ٬ي ؽچؿ
ٿغ٬چ ٝڃـاكؿ څ يا ام اكائڈ آځ تڈ ٿأٿچكاځ ؽچؿؿاكي ٳڄـ تڈ پلؿاؽت پاڃٔـ ډناك (  ) 000 . 500كياٹ رليڀڈ ٿغٴچٽ ٿي ُچؿ .

ٿاؿڇ 68ـ (آالعي ٣ )1392/06/12ـٽ ك٣ـايت ٿ٬اؿ ٿـچاؿ (  ) 16څ (  ) 17څ ٿـٰلكات ٿچٗچ ١تڄـ ( ٱ ) ٿاؿڇ ( ) 37
ٯاڃچځ ام ًچي ٫لؿ ٓڄ٬ي  ،تؾټ ٪ٿغٌچب ٿي ُچؿ څ ٿتؾټ ٪تڈ پلؿاؽت رليڀڈ ڃٰـي ؿك ٿلتثڈ اڅٹ ؿڅ ٿيټيچځ ( . 000 . 2
 ) 000كياٹ څ ؿك ٿلتثڈ ؿڅٽ پڄذ ٿيټيچځ (  ) 000 . 000 . 5كياٹ څ ؿك ٿلتثڈ ًچٽ څ ٿلاتة ت٤ـي تڈ ؿڇ ٿيټيچځ ( . 000 . 10
 ) 000كياٹ ٿغٴچٽ ٿي ُچؿ .
ٿاؿڇ ٫ - 69لڅٍ ٳاال امٛليٮ ٯل٣ڈ ٳِي ٿڀڄچ ١اًت  .ٿلتٴثيڂ ٣الڅڇ تل رثلاځ ؽٌاكت څاكؿڇ  ،تڈ رليڀڈ اي ٿ٤اؿٹ ًڈ
تلاتل ٿثاٻ ٦ؿكيا٫تي ٿغٴچٽ ؽچاډڄـ ُـ.
ٿاؿڇ  - 70اٷل اُؾاّ عٰيٰي يا عٰچٯي تا ٫لڅٍ ٫چ٭ اٻ٤اؿڇ يا ٫لڅٍ اٯٌاٛي تڈ اُؾاّ ؽٌاكت څاكؿ آڅكڃـ ٣ ،الڅڇ تل
رثلاځ ؽٌاكت څاكؿ ُـڇ تڈ ؽليـاك  ،تڈ پلؿاؽت رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ ٿثټ ٦ؿكيا٫تي يا ٯيڀت كڅم ٳاال يا ؽـٿت ٣لٗڈ ُـڇ
ٿټنٽ ؽچاډڄـ ُـ.
تثٔلڇ (-آالعي  )1390/04/08آئيڂ ڃاٿڈ ارلايي ٿچٗچ ١ايڂ ٿاؿڇ ٟل َُ ٩ٿاڇ ام تاكيؼ تٔچية ايڂ ٯاڃچځ تڈ څًيټڈ
ؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت تڊيڈ څ تڈ تٔچية څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ تزاكت ؽچاډـ كًيـ .
ٿاؿڇ71ـ تڈ ٿڄ٠چك تٌڊيٺ ؿاؿ څ ًتـ  ،حثت څ ٿٌتڄـًامي  ،ڃ٠اكت تل ٯيڀتڊا څ ُ٬ا٫يت ؿك ٿثاؿالت اٯتٔاؿي  ،ا٫لاؿ ٓڄ٬ي
٣لٗڈ ٳڄڄـڇ ٳاال يا ؽـٿات ٿٴټ٬ڄـ ٿٜاتٮ اڅٻچيت تڄـي ٿِا٧ٺ ٳڈ ډل ًاٹ ا٣الٽ ٿي ُچؿ ام ًاٿاڃڈ ٓڄـڅ٭ ٿٴاڃينڇ
٫لڅٍ )  ( posseاًت٬اؿڇ ڃڀايڄـ  .ٿ٤اؿٹ ډنيڄڈ ډاي اڃزاٽ ُـڇ تاتت ؽليـ  ،ڃٔة څ كاڇ اڃـامي ؿًتٸاڇ ٓڄـڅ٭ ٫لڅٍ
ا٣پ ام ًؾت ا٫ناكي څ ڃلٽ ا٫ناكي تچًٓ ٚاعثاځ ٿِا٧ٺ ٿقٳچك  ،ام ؿكآٿـ ٿِڀچٹ ٿاٻيات ٿإؿياځ ٿنتچك ؿك اڅٻيڂ ًاٹ
اًت٬اؿڇ ٯاتٺ ٳٌل اًت ٣ .ـٽ اًت٬اؿڇ ٓاعثاځ ٿِا٧ٺ ٿقٳچك ام ٓڄـڅ٭ ٫لڅٍ ؿك ډل ًاٹ  ،ٿچرة ٿغلڅٿيت ام ٿ٤ا٫يت
ډاي ٿاٻياتي ٿٰلك ؿك ٯاڃچځ تلاي ًاٹ ٿلتچ ٙٿي ُچؿ.
تثٔلڇ ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12ت٤ييڂ ٓڄچ ٩ٿِڀچٹ څ اڅٻچيت تڄـي څ ڃغچڇ اًت٬اؿڇ ام ٓڄـڅ٭ څ صٸچڃٸي اكائڈ اٛال٣ات
آځ تڈ ٿلار ٢في كت ٚتڈ ٿچرة آييڂ ڃاٿڈ اي اًت ٳڈ تچً ٚؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت تا ډڀٴاكي ًامٿاځ اٿچك ٿاٻياتي څ
اتا٭ آڄا ٩ايلاځ تڊيڈ ٿي ُچؿ څ عـاٳخل ٟلً ٩ڈ ٿاڇ ام تاكيؼ المٽ االرلاء ُـځ ايڂ ٯاڃچځ تڈ تٔچية ډيأت څميلاځ ٿي
كًـ .
تثٔلڇ (- 1آالعي  )1390/04/08ت٤ييڂ ٓڄچ ٩ٿِڀچٹ ايڂ ٿاؿڇ څ ٗچات ٚڃغچڇ اًت٬اؿڇ څ پټڀة ؿًتٸاڇ تچً ٚٿلار٢
في كت ٚتات ٢آئيڂ ڃاٿڈ اي ؽچاډـ تچؿ ٳڈ تچً ٚؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت ٟل ٩ٿـت َُ ٿاڇ تڊيڈ څ تڈ تٔچية څميل
ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ تزاكت ؽچاډـ كًيـ .
تثٔلڇ  - 2ام تاكيؼ اتڀاٽ ٿڊټت ٿٰلك  ،ؿك ٓچكت ٣ـٽ اًت٬اؿڇ ام ٓڄـڅ٭ ٿٴاڃينڇ ٫لڅٍ څ يا ؿًتٸاڇ تچميڂ ؿيزيتاٻي څاعـ
ٓڄ٬ي ٿِڀچٹ ايڂ ٿاؿڇ تلاي ډل ٿاڇ تأؽيل ٿ٤اؿٹ يٲ ٿيټيچځ (  ) 1 000 000كياٹ رليڀڈ ؽچاډـ ُـ.

ٿاؿڇ72ـ (آالعي  )1392/06/12ؽليـاكاځ څ ٿٔل ٩ٳڄڄـٷاځ څ ډڀضڄيڂ تامكًاځ څ ڃاٟلاځ ٿچٗچ ١ٿاؿڇ (  ) 52ايڂ
ٯاڃچځ ٿي تچاڃڄـ ُٴايت يا ٷناكٍ ؽچؿ كا ؿكٿچكؿ تؾټ٬ات ٿچٗچ ١ايڂ ٯاڃچځ تڈ اتغاؿيڈ ډاي في كت ٚتٌټيپ  ،اكًاٹ يا
ا٣الٽ ؿاكڃـ .
اتغاؿيڈ ډا ٿچ٬ٟڄـ عـاٳخل ٟل ٩ؿڇ كڅم ُٴايت يا ٷناكٍ تؾټ ٪ؿكيا٫تي كا ٿچكؿ تلكًي ٯلاك ؿډڄـ څ ؿكٓچكت اعلام ٣ـٽ
تؾټ٫ ٪لؿ ٓڄ٬ي څ يا اڃٔلاُ ٩اٳي پلڅڃـڇ كا ٿؾتچٿڈ ڃڀايڄـ څ ؿكٓچكت اعلام تؾټ ٪څ يا ا٣تلإ ُاٳي  ،پلڅڃـڇ كا ؿك
ٿلٳن اًتاځ تڈ ًامٿاځ ت٤نيلات عٴچٿتي څ ؿك ُڊلًتاځ ډا تڈ اؿاكات تات٤ڈ ًامٿاځ ٿقٳچك تٌټيپ ڃڀايڄـ ً .امٿاځ ت٤نيلات
عٴچٿتي څ اؿاكات تات٤ڈ ؿك ُڊلًتاځ ډا ٿٴټ٬ڄـ عـاٳخل ٟل ٩ؿڅډ٬تڈ ؿك رټٌڈ اي تا ؿ٣چت ام ُاٳي څ ٿِتٴي ٣ڄڈ تڈ
پلڅڃـڇ كًيـٷي څ ٛثٮ ٿ٬اؿ ايڂ ٯاڃچځ عٴپ ٿٰت٘ي كا ٓاؿك ڃڀايڄـ .
تثٔلڇ1ـ(آالعي ٓ )1392/06/12ـڅك كأي ؿكٿچكؿ تؾټ٬ات ٿچٗچ ١ايڂ ٯاڃچځ تڈ ٧يل ام ٿچاكؿي ٳڈ ؿك تثٔلڇ (  ) 2ايڂ
ٿاؿڇ آٿـڇ اًت  ،كأًاً تچً ٚكؤًاي ُ٤ة ًامٿاځ ت٤نيلات عٴچٿتي څ تا ؿ٣چت ام ُاٳي څ ٿِتٴي ٣ڄڈ اڃزاٽ ؽچاډـ ُـ .
ع٘چك ڃڀايڄـٷاځ ًامٿاځ ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت څ اتا٭ آڄا ٩يا اتغاؿيڈ ٿلتچ ٙؿك رټٌات كًيـٷي تڈ تؾټ٬ات ٿچٗچ١
ايڂ تثٔلڇ تالٿاڃ ٢اًت  .تزـيـڃ٠لؽچاډي ؿكٿچكؿ تؾټ٬ات ٿچٗچ ١ايڂ تثٔلڇ  ،ٿٜاتٮ ٿٰلكات ًامٿاځ ت٤نيلات عٴچٿتي
اڃزاٽ ٿي ُچؿ .
تثٔلڇ2ـ(آالعي  )1392/06/12كًيـٷي تـڅي تڈ تؾټ٬ات ٿچٗچ ١ٿچاؿ ( 57ٷلاځ ٫لڅُي )  ( 58 ،ٳپ ٫لڅُي ) ( 59 ،
تٰټة )  ( 60 ،اعتٴاك ) څ ٣ ( 63ـٽ ارلاي ٗچات ٚٯيڀت ٷقاكي څ تچمي ) ٢ؿكٿچاكؿي ٳڈ ٿچٗچُ ١ٴايت ُاٳي يا ٷناكٍ
تامكى عاٳي ام تؾټ ٪تيَ ام ًڈ ٿيټيچځ (  ) 000 . 000 . 3كياٹ اًت  ،تچً ٚډيأتي ٿتِٴٺ ام يٴي ام كؤًاي ُ٤ة
ًامٿاځ ت٤نيلات عٴچٿتي  ،ڃڀايڄـڇ اتا٭ آڄا ٩څ ڃڀايڄـڇ ًامٿاځ ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت تا ؿ٣چت ام ُاٳي څ ٿِتٴي ٣ڄڈ
اڃزاٽ ؽچاډـ ُـ .
ٿثڄاي ٿقٳچك ډلًاٻڈ تلاًاى ڃلػ تچكٽ ًاالڃڈ تا پيِڄڊاؿ څماكت ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت څ تٔچية ډيأت څميلاځ ٯاتٺ
ت٨ييل اًت .
ؿك ٓچكت تزـيـڃ٠لؽچاډي ډليٲ ام ٛل٫يڂ  ،ډيأت تزـيـڃ٠ل ٿتِٴٺ ام يٴي ام كؤًاي ُ٤ة تزـيـڃ٠ل ًامٿاځ ت٤نيلات
عٴچٿتي  ،ڃڀايڄـڇ اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ څ ڃڀايڄـڇ اؿاكڇ ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت ُڊلًتاځ تڈ ٿچٗچ ١كًيـٷي ؽچاډـ ٳلؿ
 .ڃڀايڄـٷاځ اتا٭ آڄا ٩څ اؿاكڇ ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت ُڊلًتاځ ؿك ډيأت تزـيـڃ٠ل ٿلتچ ٙتڈ ډل پلڅڃـڇ تايـ ٧يل ام
ڃڀايڄـڇ ؿًتٸاډڊاي ٿنتچك ؿك ډيأت تـڅي كًيـٷي ٳڄڄـڇ تڈ ډڀاځ پلڅڃـڇ تاُڄـ .
رټٌات ډيأتڊاي كًيـٷي تـڅي څ تزـيـڃ٠ل تا ع٘چك ډل ًڈ ٘٣چ كًڀي اًت څ آكاء ٓاؿكڇ تا ؿڅ كأي ٿچا٫ٮ ٿ٤تثل ٿي
تاُـ .
تثٔلڇ3ـ(آالعي  )1392/06/12تلتيثات كًيـٷي ا٣پ ام اتال ، ٥تِٴيٺ رټٌات  ،څاؽچاډي څ ارلاي اعٴاٽ تڈ ٿچرة
ٿٰلكات ًامٿاځ ت٤نيلات عٴچٿتي ٓچكت ٿي ٷيلؿ .

تثٔلڇ4ـ(آالعي  )1392/06/12ؿكٿچكؿ تؾټ٬ات تثٔلڇ (  ) 2ؿكٓچكت ٣ـٽ څرچؿ اؿاكڇ ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت يا اتا٭
آڄا ٩ؿك ُڊلًتاځ ٿلتچ ، ٙڃڀايڄـٷاځ ڃنؿيٴتليڂ ُڊلًتاځ ؿك رټٌڈ ُلٳت ؽچاډڄـ ٳلؿ .
تثٔلڇ 5ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12ؿكٓچكت ٣ـٽ اٿٴاځ تِٴيٺ ډيأت كًيـٷي ؿك ډل ُڊلًتاځ  ،تا ت٤ييڂ كئيي ًامٿاځ
ت٤نيلات عٴچٿتي اًتاځ  ،يٴي ام ډيأتڊاي كًيـٷي ُڊلًتاځ ډڀزچاك اًتاځ يا ٿلٳن اًتاځ  ،څٟاي ٪ٿٰلكُـڇ كا ٣ڊـڇ ؿاك
ؽچاډـ ُـ .
تثٔلڇ 6ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12اؿاكڇ اٿچك ٿلار ٢كًيـٷي تـڅي  ،تزـيـڃ٠ل څ ُ٤ة څ ٿٌإڅٻيت تِٴيٺ رټٌات كًيـٷي
تل٣ڊـڇ ًامٿاځ ت٤نيلات عٴچٿتي ُڊلًتاځ يا اًتاځ اًت  .ډڀضڄيڂ ٿٌإڅٻيت ډڀاډڄٸي څ كًيـٷي تڈ تؾټ٬ات ډيأتڊا ،
ٓـڅك كأي څ اتال ٥آځ څ آٿچمٍ تامكًاځ څ ڃاٟلاځ تل٣ڊـڇ ًامٿاځ ت٤نيلات عٴچٿتي ٿي تاُـ  .ڃغچڇ ڃ٠اكت څ تامكًي ،
تڊيڈ ٷناكٍ څ ارلاي كأي څ كًيـٷي تڈ ُٴايات څ تؾټ٬ات ٿچٗچ ١ايڂ ٯاڃچځ څ تڊيڈ ؿًتچكاٻ٤ڀٺ ارلائي څ ٿاٻي آځ تڈ
ٿچرة ايڂ ٯاڃچځ ؽچاډـ تچؿ .
تثٔلڇ7ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12ؿكآٿـډاي ڃاُي ام رليڀڈ ډاي ؿكيا٫تي تڈ عٌاب ؽناڃڈ څاكين ٿي ُچؿ څ ٿ٤اؿٹ آځ ؿك
تچؿرڈ ډاي ًڄچاتي ٿڄ٠چك څ تچً ٚڅماكت ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت پي ام تأٿيڂ تاك ٿاٻي ٿاؿڇ (  ) 44ايڂ ٯاڃچځ تڈ ٛچك
ٿٌاڅي ؿكاؽتياك ًامٿاځ ت٤نيلات عٴچٿتي  ،اتا٭ آڄا ٩ايلاځ څ څماكت ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت ٯلاك ٿي ٷيلؿ تا ؿك ارلاي
ايڂ ٯاڃچځ ډنيڄڈ ڃڀايڄـ .
تثٔلڇ 8ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12ډليٲ ام ٛل٫يڂ ؿكٓچكت ا٣تلإ تڈ آكاي ٓاؿكڇ ؿك ًامٿاځ ت٤نيلات عٴچٿتي  ،ٿي
تچاڃڄـ ؿك ؿيچاځ ٣ـاٻت اؿاكي اٯاٿڈ ؿ٣چي ڃڀايڄـ .
ٿاؿڇ 72ٿٴلكـ (اٻغاٯي  )1392/06/12ؿاؿٷٌتلي  ،ڃيلڅي اڃت٠اٿي رڀڊچكي اًالٿي ايلاځ  ،ٳټيڈ څماكتؾاڃڈ ډا څ
ؿًتٸاډڊاي ارلائي  ،ٿإًٌات ً ،امٿاځ ډا ُ ،لٳتڊاي ؿڅٻتي ً ،ايل ؿًتٸاډڊا څ ُلٳتڊاي ؿڅٻتي ٳڈ ُڀچٹ ٯاڃچځ تل آڃڊا
ٿٌتټنٽ فٳل يا تٔليظ ڃاٽ اًت  ،ٿإًٌات ٣ڀچٿي ٧يلؿڅٻتي څ ًامٿاځ ډاي تات٤ڈ ًامٿاځ حثت اًڄاؿ څ اٿالٱ ٳِچك څ
تاڃٴڊا ٿچ٬ٟڄـ ؿك ارلاي اعٴاٽ تؾټ٬ات ٿچٗچ ١ايڂ ٯاڃچځ تا ًامٿاځ ت٤نيلات عٴچٿتي ډڀٴاكي ڃڀايڄـ .
ٿاؿڇ  - 73ام مٿاځ المٽ االرلاء ُـځ ايڂ ٯاڃچځ  ،كًيـٷي تڈ تؾټ٬ات ا٫لاؿ ٓڄ٬ي څ ت٤ييڂ رليڀڈ ډاي آڃڊا تڄڊا تڈ ٿچرة
اعٴاٽ ايڂ ٯاڃچځ ٓچكت ؽچاډـ پقيل٫ت  .ٯچاڃيڂ څ ٿٰلكات ٿ٨ايل تا ايڂ ٯاڃچځ ام رڀټڈ ٿٔچتات ٿزڀ ٢تِؾيْ ٿٔټغت
ڃ٠اٽ ؿكؽٔچّ ت٤نيلات عٴچٿتي ٿلتچ ٙتڈ آڄا ٩څ څاعـډاي ٓڄ٬ي ٿچٗچ ١ايڂ ٯاڃچځ ٻ٨چ ٿي ٷلؿؿ.
ٿاؿڇ74ـ (آالعي  )1392/06/12ٿيناځ رليڀڈ ډاي ڃٰـي ت٤ييڂ ُـڇ ؿك ايڂ ٯاڃچځ  ،ډل ًاٻڈ تلاًاى ڃلػ تچكٽ ًاالڃڈ
تڄا تڈ پيِڄڊاؿ څماكت ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت څ تأييـ ډيأت څميلاځ ٯاتٺ ت٤ـيٺ اًت .
فصل نهم  -ساير مقررات

ٿاؿڇ75ـ (آالعي  )1392/06/12اتغاؿيڈ ډا څ اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ ٿي تچاڃڄـ تلاي ؽـٿات ا٘٣اي ډيأت ٿـيلڇ يا
ډيأت كئيٌڈ ؽچؿ  ،تلعٌة آييڂ ڃاٿڈ اي ٳڈ تڈ پيِڄڊاؿ اتا٭ آڄا ٩ايلاځ څ تچً ٚؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت تڊيڈ ٿي
ُچؿ څ عـاٳخل ٟل َُ ٩ٿاڇ ام تاكيؼ المٽ االرلاء ُـځ ايڂ ٯاڃچځ تڈ تٔچية څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت ٿي كًـ ،
ٿثاٻ٨ي كا ام ٿغٺ ؿكآٿـډاي ؽچؿ ؿك تچؿرڈ ًاالڃڈ پيَ تيڄي څ پلؿاؽت ڃڀايڄـ .
تثٔلڇ ـ(آالعي  )1392/06/12ا٘٣اي ٿچٗچ ١ايڂ ٿاؿڇ تا مٿاڃي ٳڈ ٘٣چ ډيأت ٿـيلڇ اتغاؿيڈ يا ډيأت كئيٌڈ اتا٭
آڄاُ ٩ڊلًتاځ تاُڄـ  ،ٿِڀچٹ ٯاڃچځ تأٿيڂ ارتڀا٣ي ٿي ُچڃـ .
ٿاؿڇ ( - 76آالعي  )1392/06/12ډل يٲ ام ا٘٣اي ډيأت ٿـيلڇ اتغاؿيڈ ډا څ ډيأت كئيٌڈ اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ څ
اتا٭ آڄا ٩ايلاځ ڃٌثت تڈ څرچڇ څ اٿچاٹ اتغاؿيڈ  ،اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ څ اتا٭ آڄا ٩ايلاځ څ څرچډي ٳڈ ؿكارلاي ايڂ
ٯاڃچځ څ ًايل ٯچاڃيڂ څ ٿٰلكات ؿكاؽتياك آڃاځ ٯلاك ٿي ٷيلؿ  ،اٿيڂ ٿغٌچب ٿي ُچڃـ .
ٿاؿڇ77ـ (آالعي  )1392/06/12تڈ ٿڄ٠چك عڀايت ام تا٫ڄـٷاځ ٫لٍ ؿًتثا ٩څ عِلَ ٩ٿِاتڈ  ،تڈ ٳڀيٌيچځ ډاي ڃ٠اكت
ارامڇ ؿاؿڇ ٿي ُچؿ  ،عٌة ٿچكؿ  ،ڃٌثت تڈ تِٴيٺ اتغاؿيڈ اًتاڃي څ ُڊلًتاڃي  ،رڊت تا٫ڄـٷاځ څ عل ٩ٿِاتڈ ٿنتچك اٯـاٽ
ٳڄڄـ  .ايڂ اتغاؿيڈ ډا تغت ڃ٠اكت ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٿلٳن اًتاځ څ ُڊلًتاځ ډاي ؽچؿ ٿي تاُڄـ .
ٿاؿڇ ( - 78آالعي  )1390/04/08تڈ ٿڄ٠چك تٰچيت ٓڄچ ٩تچٻيـي څ تچً٤ڈ ٓاؿكات ٧يلڃ٬تي ٳِچك  ،تڈ پيِڄڊاؿ
ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت څ تٔچية ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت  ،اتغاؿيڈ ډاي ٓاؿكاتي ؿك ُڊلډاي ٿلٳن اًتاځ يا تڊلاځ  ،تڈ ٓچكت
اًتاڃي يا ٳِچكي  ،تِٴيٺ ؽچاډـ ُـ ٤٫ .اٻيت ايڂ اتغاؿيڈ ډا تات ٢آئيڂ ڃاٿڈ اي ؽچاډـ تچؿ ٳڈ تچً ٚؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي
ڃ٠اكت تڊيڈ څ تڈ تٔچية څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ تزاكت ؽچاډـ كًيـ .
ٿاؿڇ ( - 79آالعي  )1390/04/08څماكت ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ تزاكت ٿٴټ ٪اًت تاك٣ايت تڄـ ( ډـ ) ٿاؿڇ (  ) 55ايڂ ٯاڃچځ
ڃٌثت تڈ ٓـڅك پلڅاڃڈ ٳٌة تلاي ا٫لاؿي ٳڈ ڃاٽ تلؿڇ ٿي ُچڃـ  ،ؿكٓچكتي ٳڈ ؿاكاي ٿغٺ ٳٌة ٿټٴي يا اراكڇ اي تاُڄـ ،
اٯـاٽ ٳڄـ :
اٻ - ٪راڃثام  ،ډڀٌل راڃثام  ،يٴي ام ٫لمڃـاځ راڃثام ٿتچ٫ي څ يٴي ام ٫لمڃـاځ راڃثام ام ٳاكا٫تاؿڇ.
ب  -آماؿڇ  ،ډڀٌل آماؿڇ  ،يٴي ام ٫لمڃـاځ آماؿڇ ٿتچ٫ي څ يٴي ام ٫لمڃـاځ آماؿڇ ام ٳاكا٫تاؿڇ.
د  -ٳټيڈ ا٘٣اي ؽاڃچاؿڇ ُڊـا ا٣پ ام ډڀٌل ٫ ،لمڃـ  ،څاٻـيڂ  ،ؽچاډل څ تلاؿك .
آئيڂ ڃاٿڈ ارلايي ايڂ ٿاؿڇ تڈ څًيټڈ ؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت تا ډڀٴاكي تڄياؿ ُڊيـ  ،تڄياؿ راڃثاماځ اڃٰالب اًالٿي څ
ًتاؿ آماؿٷاځ تڊيڈ څ تڈ تٔچية څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ تزاكت ؽچاډـ كًيـ .
تثٔلڇ ٓ - 1ـڅك پلڅاڃڈ ٳٌة پي ام ؿكيا٫ت ٿ٤ل٫ي ڃاٿڈ ام ڃڊاؿ في كت ٚڅ اعلام ُلڅ ٙالمٽ تڄڊا تلاي يٲ تاك ؽچاډـ تچؿ

تثٔلڇ  - 2اتغاؿيڈ ډا ٿچ٬ٟڄـ ؿاكڃـڇ پلڅاڃڈ ٳٌة كا تڈ ٣ڄچاځ ٫لؿ ٓڄ٬ي تپقيلڃـ  .ډڀضڄيڂ ٳټيڈ ًامٿاڃڊاي في كتٚ
ٿچ٬ٟڄـ ڃٌثت تڈ اٜ٣اي تٌڊيالت څ اٿٴاڃات ډڀٌاځ تا ًايل ا٫لاؿ ٓڄ٬ي ٘٣چ آځ اتغاؿيڈ تلاي ؿاكڃـڇ پلڅاڃڈ ٳٌة اٯـاٽ
ٳڄڄـ.
تثٔلڇ  - 3ا٫لاؿ ٓڄ٬ي ٿچٗچ ١ايڂ ٿاؿڇ ڃڀي تچاڃڄـ ُ٨ٺ ؿيٸلي ؿاُتڈ تاُڄـ  ،يا ام څماكتؾاڃڈ ډاي ؿيٸل ٿچاٰ٫ت آچٻي
يا پلڅاڃڈ تأًيي ؿكيا٫ت ٳلؿڇ تاُڄـ  ،ٿٸل آځ ٳڈ ٿچٗچ ١ٿچاٰ٫ت آچٻي يا پلڅاڃڈ تأًيي ٿلتث ٚتا ٿچٗچ٤٫ ١اٻيتي تاُـ
ٳڈ تلاي آځ ؿكؽچاًت پلڅاڃڈ ٳٌة ٳلؿڇ اڃـ.
تثٔلڇ  - 4ا٫لاؿ ٓڄ٬ي ٿچٗچ ١ايڂ ٿاؿڇ ٿي تچاڃڄـ ؿكٓچكت ٿڄتٰٺ ُـځ تڈ ُڊلًتاځ يا اًتاځ ؿيٸل  ،تڈ ُل ٙاتٜاٹ
پلڅاڃڈ ٳٌة ٯثټي  ،ؿك ٿغٺ رـيـ تا ك٣ايت ٿ٬اؿ ايڂ ٿاؿڇ  ،پلڅاڃڈ ٳٌة ٿ٤چٕ ؿكيا٫ت ؿاكڃـ.
ٿاؿڇ ٓ - 80ـڅك پلڅاڃڈ ٳٌة تلاي اٿاٳڂ تا ٳاكتلي اؿاكي يا ٳاكٷاډي تالٿاڃ ٢اًت.
ٿاؿڇ ( - 81آالعي  )1392/06/12ڃيلڅي اڃت٠اٿي ٳِچك ٿچ ٪ٟاًت ؿكارلاي ايڂ ٯاڃچځ ډڀٴاكي المٽ كا تا اتغاؿيڈ ډا ،
اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ څ اتا٭ آڄا ٩ايلاځ ٿ٤ڀچٹ ؿاكؿ  .ڃغچڇ ډڀٴاكي تڈ ٿچرة آئيڂ ڃاٿڈ اي ؽچاډـ تچؿ ٳڈ تچًٚ
ؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت تا ډڀٴاكي څماكت ٳِچك څ ڃيلڅي اڃت٠اٿي تڊيڈ څ تڈ تٔچية څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ تزاكت
ؽچاډـ كًيـ .
ٿاؿڇ  - 82اٷل يٲ ٫لؿ ٓڄ٬ي  ،تڈ ًثة ت٨ييل اٻٸچي ٿٔل ٩يا ڃيامډا  ،يا كڅيـاؿډاي پيَ تيڄي ڃِـڇ تغڀيټي  ،اٿٴاځ
اؿاٿڈ ٤٫اٻيت ٓڄ٬ي ؽچؿ كا ام ؿًت تـډـ  ،ٿي تچاڃـ تا ٳٌة ڃ٠ل ٿاٻٲ څ تأييـ ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت څ تا ع ٞ٬ٳاكتلي ٿغٺ
ٳٌة تڈ ٤٫اٻيت ٓڄ٬ي ؿيٸلي ؿك ډڀاځ ٿغٺ تپلؿامؿ.
ٿاؿڇ ُ - 83ڊلؿاكيڊا ٿچ٬ٟڄـ ؿكٓچكت تؾلية ٿغټڊاي ٳٌة  ،ؿكارلاي ٛلعڊاي ٿٔچب  ،ام ؿكيا٫ت ډنيڄڈ ډاي ٿتلتة
تل ٓـڅك پلڅاڃڈ ًاؽت ٿغٺ رـيـ ؽچؿؿاكي څكمڃـ  .اٷل ٿ٤چٗي ام ٛلُ ٩ڊلؿاكيڊا پيِڄڊاؿ ُچؿ  ،اكمٍ كڅم آځ ڃثايـ ام
اكمٍ كڅم ٿغٺ ٳٌة تؾلية ُـڇ ٳڀتل تاُـ.
ٿاؿڇ ( - 84آالعي  )1390/04/08علاد ډاي ٫لؿي يا رڀ٤ي ٔ٫ټي يا ٧يلٔ٫ټي څاعـډا يا ا٫لاؿ ٓڄ٬ي ٛثٮ آئيڂ ڃاٿڈ
اي ؽچاډـ تچؿ ٳڈ تچً ٚؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت تڊيڈ څ تڈ تٔچية څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ تزاكت ٿي كًـ  .تلٷناكي
علاد تـڅځ ك٣ايت ٗچات ٚٿڄـكد ؿك آځ آئيڂ ڃاٿڈ  ،څاعـ ٓڄ٬ي كا ٿِڀچٹ ٿزامات ٿڄـكد ؿك ٿاؿڇ (  ) 68ايڂ ٯاڃچځ ؽچاډـ
ٳلؿ .
ٿاؿڇ ( - 85آالعي  )1390/04/08تلٷناكي كڅم تاماكډاي رڀ٤ي څاعـډا يا ا٫لاؿ ٓڄ٬ي تلاًاى آئيڂ ڃاٿڈ اي ؽچاډـ تچؿ
ٳڈ تچً ٚؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت تڊيڈ څ تڈ تٔچية څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ تزاكت ؽچاډـ كًيـ .
ٿاؿڇ 86ـ (آالعي ٫ )1392/06/12لڅُٸاډڊاي تنكٵ صڄـٿڄ٠چكڇ ٳڈ ٿزڀچ٣ڈ اي ٿتڄچ ١ام ٳاالډا څ ؽـٿات ٿچكؿ ڃيام
٣ڀچٽ كا ؿك يٲ ٿٴاځ ٿڄاًة ٣لٗڈ ٿي ڃڀايڄـ څ ٫لڅُٸاډڊاي تنكٵ مڃزيلڇ اي تغت ٿـيليت ٿتڀلٳن څ تا ڃاٽ تزاكي

څاعـ ٳڈ عـاٯٺ ؿك ؿڅ ٫لڅُٸاڇ تڈ ٣لٗڈ ٳاال څ ؽـٿات ٿثاؿكت ٿي ٳڄڄـ  ،ٿِڀچٹ ايڂ ٯاڃچځ ٿي تاُڄـ څ تايـ عـاٯٺ ٘٣چ
يٴي ام اتغاؿيڈ ډاي ٓڄ٬ي في كت ٚتاُڄـ څ پلڅاڃڈ ٳٌة ؿكيا٫ت ڃڀايڄـ .
تثٔلڇ (-آالعي  )1390/04/08ٿلرٓ ٢ـڅك ٿزچم ٤٫اٻيت ٫لڅُٸاډڊاي ٿچٗچ ١ايڂ ٿاؿڇ  ،څماكت ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ
تزاكت اًت .
ٿاؿڇ 87ـ (آالعي ٤٫ )1392/06/12اٻيت ا٫لاؿ ٓڄ٬ي ؿك ٘٫اي ٿزامي ( ًايثلي ) ٿٌتټنٽ اؽق پلڅاڃڈ ٳٌة ام اتغاؿيڈ
ٿلتچٛڈ اًت .
تثٔلڇ ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12صٸچڃٸي ٓـڅك ٿزچم څ ڃغچڇ ڃ٠اكت تل ايڄٸچڃڈ ٤٫اٻيت ډاي ٓڄ٬ي تڈ ٿچرة آييڂ ڃاٿڈ
ارلائي اًت ٳڈ تچً ٚاتا٭ آڄا ٩ايلاځ تا ډڀٴاكي ؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت څ څماكتؾاڃڈ ډاي اٛال٣ات څ اكتثاٛات څ
٫ڄاڅكي اٛال٣ات تڊيڈ ٿي ُچؿ څ پي ام تأييـ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت عـاٳخل ٟلً ٩ڈ ٿاڇ ام تاكيؼ المٽ االرلاء ُـځ ايڂ
ٯاڃچځ تڈ تٔچية څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ـځ څ تزاكت ٿي كًـ .
ٿاؿڇ ( - 88آالعي  )1390/04/08ؿتيلؽاڃڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت ٿٴټ ٪اًت تا ډڀٴاكي ؿتيلؽاڃڈ ُچكاي ٣اٻي ٿڄاٛٮ آماؿ
تزاكي ٓڄ٤تي  ،ڃٌثت تڈ تڊيڈ آئيڂ ڃاٿڈ ارلائي عاٳپ تل تِٴيٺ څ ٤٫اٻيت تِٴټڊاي ٓڄ٬ي ؿك ٿڄاٛٮ آماؿ ٳِچك اٯـاٽ ٳڄـ
تا پي ام تٔچية څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ تزاكت تڈ ارلا ؿك آيـ .

ٿاؿڇ  - 89ٳټيڈ څاكؿٳڄڄـٷاځ ٳاال ٳڈ تڈ ٓچكت تزاكي تڈ څاكؿات ٳاال اٯـاٽ ٿي ٳڄڄـ څ ٯٔـ تچمي ٢يا ٫لڅٍ ٳاالډاي
څاكؿاتي ؽچؿ كا ؿاكڃـ  ،ؿكٓچكتي ٳڈ تڈ ٣لٗڈ ٿٌتٰيپ ٳاال تڈ ٿٔل ٩ٳڄڄـڇ ٿثاؿكت څكمڃـ  ،ٿټنٽ تڈ اؽق پلڅاڃڈ ٳٌة ٛثٮ
ٿٰلكات ايڂ ٯاڃچځ ؽچاډڄـ تچؿ.
ٿاؿڇ  - 90څماكتؾاڃڈ ډا  ،ٿإًٌات ً ،امٿاڃڊا يا ُلٳتڊاي ؿڅٻتي ً ،ايل ؿًتٸاډڊاي ؿڅٻتي ٳڈ ُڀچٹ ٯاڃچځ تل آڃڊا
ٿٌتټنٽ فٳل يا تٔليظ ڃاٽ اًت څ ڃڊاؿډاي ٣ڀچٿي ٧يلؿڅٻتي  ،ٳڈ ٛثٮ ٯچاڃيڂ راكي ٿټنٽ يا ٿزام تڈ ٣لٗڈ ٿٌتٰيپ ٳاالډا
يا ؽـٿات تڈ ٿٔل ٩ٳڄڄـٷاځ ډٌتڄـ  ،ا٣پ ام ايڂ ٳڈ امٛليٮ اٿاٳڂ څ تأًيٌات ٿت٤ټٮ تڈ ؽچؿ يا ؿيٸل اُؾاّ تڈ ايڂ ٳاك
ٿثاؿكت څكمڃـ  ،ام ُڀچٹ ايڂ ٯاڃچځ ٿٌتخڄي ډٌتڄـ  .اٿا ك٣ايت ًايل ٯچاڃيڂ څ ٿٰلكات راكي څ ڃلؽڊاي ت٤ييڂ ُـڇ تلاي
ٳاالډا څ ؽـٿات تچً ٚٿلار ٢ٯاڃچڃي في كت ، ٚاٻناٿي اًت  .ؿًتٸاڇ ؿڅٻتي يا ڃڊاؿ ٣ڀچٿي ٧يلؿڅٻتي ٿتثچ ١ؿك عيٜڈ
څٟاي ٪څ اؽتياكات ٯاڃچڃي ؽچؿ  ،ٿٌإڅٻيت ڃ٠اكت څ ٳڄتلٹ څ ًايل اٿچك ٿلتچ ٙتڈ اؿاكڇ اٿاٳڂ كا تل ٣ڊـڇ ؿاكؿ  .ؿكٓچكتي ٳڈ
ايڂ ٯثيٺ ٤٫اٻيتڊا تڈ اُؾاّ عٰيٰي يا عٰچٯي څاٷقاك ٷلؿؿ يا اڃزاٽ ؿاؿځ آڃڊا تا ٿِاكٳت تؾَ ؽٔچٓي ٓچكت پقيلؿ ،
ٿِڀچٹ ٯاڃچځ ڃ٠اٽ ٓڄ٬ي څ ٿٰلكات آځ ؽچاډـ تچؿ.

ٿاؿڇ91ـ (آالعي  )1392/06/12اُؾاّ عٰيٰي يا عٰچٯي ا٣پ ام ؿڅٻتي يا ٧يل ؿڅٻتي ٳڈ ٛثٮ ٯچاڃيڂ راكي ٿچ ٪ٟتڈ
اؽق ٿزچم ٤٫اٻيت يا پلڅاڃڈ تأًيي  ،تڊلڇ تلؿاكي يا اُت٨اٹ ام څماكتؾاڃڈ ډا  ،ٿإًٌات ً ،امٿاځ ډا يا ُلٳتڊاي ؿڅٻتي څ
ًايل ؿًتٸاډڊاي ؿڅٻتي ٳڈ ُڀچٹ ٯاڃچځ تل آڃڊا ٿٌتټنٽ فٳل يا تٔليظ ڃاٽ اًت ٿي تاُڄـ څ ډڀضڄيڂ ڃڊاؿډاي ٣ڀچٿي
٧يلؿڅٻتي صڄاڃضڈ تڈ ٣لٗڈ ٳاالډا يا ؽــٿات تڈ ؽلؿڇ ٫لڅُاځ يا ٿٔل ٩ٳڄڄـٷاځ ٿثاؿكت څكمڃـ  ،ٿٴټ٬ڄـ ٣الڅڇ تل ؿكيا٫ت
ٿزچم ٤٫اٻيت يا پلڅاڃڈ  ،تڈ اؽق پلڅاڃڈ ٳٌة ام اتغاؿيڈ ٿلتچ ٙڃين اٯـاٽ ٳڄڄـ .
تثٔلڇ (- 1آالعي  )1392/06/12اؽق پلڅاڃڈ ٳٌة ام اتغاؿيڈ  ،ٿاڃ ٢ا٣ڀاٹ ڃ٠اكت ٿٰلك ؿك ٯچاڃيڂ راكي ام ًچي ډل يٲ
ام ؿًتٸاډڊاي ؿڅٻتي يا ڃڊاؿډاي ٣ڀچٿي ٧يلؿڅٻتي ياؿ ُـڇ تل آڃڊا ڃؾچاډـ تچؿ .
تثٔلڇ2ـ(اٻغاٯي  )1392/06/12ٳټيڈ څاعـډاي ٓڄ٬ي ٿٌتٰل ؿك ٿياؿيڂ ٿيچڇ څ تلڇ تاك ُڊلؿاكي  ،پاياڃڈ ډاي څكڅؿي ،
ؽلڅري  ،ٿٌا٫لتلي ٫ ،لڅؿٷاډي  ،ايٌتٸاډڊاي كاڇ آډڂ څ ٿتلڅ  ،ٿٌارـ څ اٿاٳڂ ٫لډڄٸي څ ٿقډثي ؿك ٓچكتي ٳڈ تڈ
٣لٗڈ ٳاال څ ؽـٿات تڈ ٣ڀچٽ تپلؿامڃـ  ،ٿِڀچٹ ايڂ ٯاڃچځ ٿي تاُڄـ څ ٿچ٬ٟڄـ ام اتغاؿيڈ ډاي في كت ٚٿچٗچ ١ايڂ ٯاڃچځ
پلڅاڃڈ ٳٌة اؽق ڃڀايڄـ .
ٿاؿڇ ً - 92امٿاځ تأٿيڂ ارتڀا٣ي  ٰٚ٫ؿكٓچكت ُٴايت ډل يٲ ام ٳاكٳڄاځ څاعـډاي ٓڄ٬ي ٿثڄي تل ٣ـٽ پلؿاؽت عٮ
تيڀڈ ؿك ٿـت ډڀٴاكي تچً ٚا٫لاؿ ٓڄ٬ي ٿي تچاڃـ تڈ ڃ٠ل تامكى يا ٿڄـكرات ؿ٫اتل ٯاڃچڃي ٫لؿ ٓڄ٬ي  ،اًتڄاؿ څ عٮ تيڀڈ
كا ؿكيا٫ت ٳڄـ  .ايڂ ٿثټ ٦ؿكٓچكت اعلام تؾټ٫ ٪لؿ ٓڄ٬ي  ،ٿ٤اؿٹ عٮ تيڀڈ پلؿاؽت ڃِـڇ ُاٳي ُا٧ٺ څ رليڀڈ اي تڈ
ٿثټ ٦ؿڅ تلاتل آځ ؽچاډـ تچؿ  .صڄاڃضڈ ٿثټ ٦رليڀڈ ٳڀتل ام يٴٔـډناك (  ) 100 000كياٹ تاُـ رليڀڈ ڃٰـي ٿ٤اؿٹ يٴٔـ
ډناك (  ) 100 000كياٹ ؽچاډـ تچؿ.
ٿاؿڇ ( - 93آالعي  )1392/06/12اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ ٿڄغٺ ڃڀي ُچؿ ٿٸل ؿك ٿچاكؿي ٳڈ ؿك اڃزاٽ څٟاي ٪ٿغچٻڈ
تٌاٿظ څكمؿ  ،يا تلؽال ٩ٿٔاٻظ ٣ڀچٿي څ څٟاي ٪ٿٰلك ك٫تاك ٳڄـ  .ؿك ايڂ ٓچكت ٳڀيٌيچځ ڃ٠اكت ٿلاتة كا تا فٳل ؿاليٺ
ٳا٫ي تڈ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت ا٣الٽ ٿي ؿاكؿ  .اٷل ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت پي ام كًيـٷي تڈ ؿاليٺ ٛل٫يڂ  ،اڃغالٹ كا المٽ تـاڃـ
ٿلاتة كا رڊت تٔچية تڈ څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ تزاكت ا٣الٽ ٿي ؿاكؿ .
اتغاؿيڈ ډا ٿچ٬ٟڄـ ٟل ٩يٲ ٿاڇ ام تاكيؼ اڃغالٹ ٿزڀ ، ٢ڃڀايڄـٷاځ ؽچؿ كا رڊت تِٴيٺ ٿزـؿ اتا٭ آڄاُ ٩ڊلًتاځ
ٿ٤ل٫ي ٳڄڄـ .
اڃغالٹ اتا٭ آڄا ٩ايلاځ ڃين تڈ پيِڄڊاؿ ډيأت ٣اٻي ڃ٠اكت څ تٔچية څميل ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ تزاكت ؽچاډـ تچؿ .
اتاٯڊاي آڄاُ ٩ڊلًتاځ ٿچ٬ٟڄـ ٟل ٩يٲ ٿاڇ ام تاكيؼ اڃغالٹ اتا٭ آڄا ، ٩ڃڀايڄـٷاځ ؽچؿ كا رڊت تِٴيٺ ٿزـؿ اتا٭
آڄا ٩ايلاځ ٿ٤ل٫ي ٳڄڄـ .
ؿكٓچكت ا٣تلإ ډل يٲ ام ٛل٫يڂ ٿي تچاڃڄـ تڈ ٿلار ٢في ٓالط ٯ٘ائي ٿلار٤ڈ ٳڄڄـ .

ٿاؿڇ ( - 94آالعي  )1390/04/08آئيڂ ڃاٿڈ ارلائي ٿچٗچ ١ٿاؿڇ (  ، ) 29تڄـ ( ي ) ٿاؿڇ (  ) 30څ تثٔلڇ (  ) 3ٿاؿڇ ( 37
) ايڂ ٯاڃچځ تڈ پيِڄڊاؿ څماكتؾاڃڈ ډاي اٿچك اٯتٔاؿي څ ؿاكائي څ ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ تزاكت تڈ تٔچية ډيأت څميلاځ ؽچاډـ
كًيـ .
ٿاؿڇ ( - 95آالعي  )1390/04/08څماكت ٓڄ٤ت  ،ٿ٤ــځ څ تزاكت ٿچ ٪ٟاًت ٷناكٍ ٣ڀټٴلؿ ايڂ ٯاڃچځ كا ًاٻياڃڈ تڈ
ٳڀيٌيچڃڊاي اٯتٔاؿي څ تلڃاٿڈ څ تچؿرڈ څ ٿغاًثات ٿزټي ُچكاي اًالٿي اكًاٹ ڃڀايـ .
ٿاؿڇ  95ٿٴلك 1ـ (اٻغاٯي  )1392/06/12كًيـٷي تڈ تؾټ٬ات ا٘٣اي ډيأت ٿـيلڇ اتغاؿيڈ ډا څ ډيأت كئيٌڈ اتاٯڊاي
آڄاُ ٩ڊلًتاځ عٌة ُٴايات څ ٷناكٍ ډايي ٳڈ تا فٳل ٿِؾٔات ُاٳي څ ٷناكٍ ؿډڄـڇ څآٺ ٿي ُچؿ تل٣ڊـڇ
ٳڀيٌيچځ ډاي ڃ٠اكت اًت .
ٿاؿڇ  95ٿٴلك2ـ (اٻغاٯي  )1392/06/12كًيـٷي تڈ تؾټ٬ات ٓڄ٬ي ٳټيڈ ا٫لاؿ ٓڄ٬ي تڈ ٿچرة اعٴاٽ ايڂ ٯاڃچځ ؽچاډـ
تچؿ څ ٳټيڈ ٯچاڃيڂ ٣اٽ څ ؽاّ ٿ٨ايل  ،ٻ٨چ ٿي ُچؿ .
ٿاؿڇ ( - 96آالعي  )1392/06/12ام تاكيؼ المٽ االرلاء ُـځ ايڂ ٯاڃچځ  ،ٯاڃچځ ڃ٠اٽ ٓڄ٬ي ٿٔچب13 . 4 . 1359
ُچكاي اڃٰالب څ ٳټيڈ آالعات څ اٻغاٯات ت٤ـي آځ څ ٯاڃچځ ايزاؿ تٌڊيالت المٽ رڊت ٓـڅك پلڅاڃڈ ٳٌة تلاي راڃثاماځ
 ،اًلاي آماؿ ُـڇ څ ؽاڃچاؿڇ ٿغتلٽ ُڊـا ٿٔچب  « ، 13 . 12 . 1368ٿچاؿ (  ) 17 ( ، ) 15 ( ، ) 14څ (  ) 22ٯاڃچځ عڀايت
ام عٰچ٭ ٿٔل ٩ٳڄڄـٷاځ ٿٔچب  » 15/7/1388څ ڃين ًايل ٯچاڃيڂ ٿ٨ايل ٻ٨چ څ تالاحل ٿي ٷلؿؿ .

ٯاڃچځ ٫چ٭ ٿِتڀٺ تل ڃچؿ څ َُ ٿاؿڇ څ ڃچؿ څ ؿڅ تثٔلڇ ؿك رټٌڈ ٣ټڄي كڅم يٴِڄثڈ ٿچكػ تيٌت څ صڊاكٽ اً٬ڄـ ٿاڇ يٴڊناك
څ ًئـ څ ډِتاؿ څ ؿڅ ٿزټي ُچكاي اًالٿي تٔچية څ ؿك تاكيؼ  28 . 12 . 1382تڈ تأييـ ُچكاي ڃٸڊثاځ كًيـڇ اًت.

