خبم أل :ذؼاؼيف ٔ ايٓالزاخ
ياظِ :1ذؼاؼيف ٔ ايٓالزاخ يُعؼج ظؼ ايٍ آئني َايّ تّ نؽذ غيم اقد :
(( -1ػؽَّ)) :ػثاؼخ اقد اؾ اػالو آياظگي تؽاي فؽٔل إَاع لؽاؼظاظْا ٔ اتؿاؼْاي يايل لاتم
يؼايهّ ظؼ تٕؼـ کاال اؾ ْؽيك کاؼگؿاؼ ْثك يمؽؼاخ يػکٕؼ ظؼ ايٍ آئني َايّ .
(( -2ذماَا)) :ػثاؼخ اقد اؾ اػالو آياظگي تؽاي ضؽيع إَاع لؽاؼظاظْا ٔ اتؿاؼْاي يايل
لاتم يؼايهّ ظؼ تٕؼـ کاال اؾ ْؽيك کاؼگؿاؼْثك يمؽؼاخ يػکٕؼ ظؼ ايٍ آئني َايّ.
 (( -3لؽاؼظاظ ضؽيع))  :لؽاؼظاظي اقد کّ ظؼ آٌ اذاق پاياپاي ،تّ سمايُعگي اؾ ْؽف
فؽٔنُعِ فهؿ ػًم يي
كُع ٔ يهرتي ضؽيعاؼ آٌ اقد.
 (( -4لؽاؼظاظ فؽٔل)) :لؽاؼظاظي اقد کّ ظؼ آٌ اذاق پاياپاي تّ سمايُعگي اؾ ْؽف ضؽيعاؼ
فهؿ ػًم يي كُع ٔػؽَّ کُُعِ فؽٔنُعِ آٌ اقد.
(( -5ضؽيعاؼ))  :نطى زميمي يا زمٕلي اقد کّ کاؼگؿاؼ اؾ ْؽف أ ػًم يي کُع.
 (( - 6فؽٔنُعِ))  :نطى زميمي يا زمٕلي اقد کّ کاؼگؿاؼ اؾ ْؽف أ ػًم يي کُع .
(( - 7کاؼگؿاؼ))  :نطًي اقد کّ يثاظؼخ تّ ظاظ ٔ قرع إَاع لؽاؼظاظْا ٔ اتؿاؼْاي يايل
ً ذٕقّ کاؼگؿاؼاٌ تٕؼـ کاال
لاتم يؼايهّ ظؼ تٕؼـ کاال يي سمايع .يؼايالخ ظؼ تٕؼـ کاال يُسًؽا
لاتم اذماو اقد.
(( -8لؽاؼظاظ ايهي(ظقد أل) تٕؼـ ))  :لؽاؼظاظي اقد کّ خؿئياخ آٌ تا ؼػايد َٕاتّ ٔ آيني
َايّ ْاي
تٕؼـ کاال ذُظيى نعِ ٔ تؽاي ثثد تّ اذاق پاياپاي اؼقال يي نٕظ .
َ(( -9اظؽ يؼايالخ))  :نطى زميمي اقد كّ تّ سمايُعگي اؾ ْؽف ظتري كم تٕؼـ کاال تؽ زكٍ
خؽياٌ
يؼايالخ ٔ آَثاق آٌ تا لٕاَني ٔ يمؽؼاخ يؽتِٕ َظاؼخ ضٕاْع ظاند.
(( -10لؽاؼظاظ ذكٕيّ نعِ))  :لؽاؼظاظي اقد كّ تؽ اقاـ لؽاؼظاظ ايهي ذتيّ ٔ ذٕقّ اذاق
پاياپاي تٕؼـ کاال
ذكٕيّ نعِ اقد .
(( -11لؽاؼظاظ تاؾ)) :لؽاؼظاظي اقد كّ ذٕقّ اذاق پاياپاي ٔ تؽ اقاـ لؽاؼظاظ ايهي ذتيّ
نعِ ٔ ُْٕؾ ذكٕيّ
َهعِ اقد.
 (( - 12لؽاؼظاظ َمعي)) :لؽاؼظاظي اقد كّ هباي فهؿ يٕؼظ يؼايهّ تّ يٕؼخ َمعي پؽظاضد يي
نٕظ ٔ حتٕيم تًٕؼخ فٕؼي يٕؼخ ييگريظ.
 (( -13لؽاؼظاظ َكيّ))  :لؽاؼظاظي اقد كّ فهؿ تًٕؼخ فٕؼي حتٕيم يي نٕظ ٔ هباي آٌ ظؼ
ذاؼيص قؽؼقيع
پؽظاضد يي گؽظظ.
 (( – 14لؽاؼظاظ قهف ))  :لؽاؼظاظي اقد كّ تؽاي ضؽيع يا فؽٔل يك فهؿ ٔ حتٕيم ظؼ ؾياٌ
يهطى ظؼ آيُعِ ٔ تا ليًد يؼني يُؼمع يي نٕظ ٔ دتاو هباي آٌُْ ،گاو يؼايهّ پؽظاضد يي گؽظظ
 .ايٍ َٕع لؽاؼظاظْا ذا ؼقيعٌ يٕػع حتٕيم فهؿ ،لاتم يؼايهّ جمعظ ظؼ تٕؼـ کاال سمي تانُع.
(( -15لؽاؼظاظ آذي)) :لؽاؼظاظي اقد كّ تّ ػُٕاٌ نؽِ ًٍَ ػمع الؾو يؼايهّ قهف ،يي ذٕاٌ
آٔؼظ ٔ مبٕخة آٌ ػؽَّ کُُعِ فهؿ (فؽٔنُعِ) ُْگاو يؼايهّ قهف مبمعاؼ ٔخّ ظؼيافيت ،ذؼٓع يي
کُع کّ يمعاؼ يؼيين اؾ شماٌ فهؿ تا يهطًاخ يُٓثك تؽ اقراَعاؼظ تٕؼـ ؼا ظؼ ؾياٌ يؼني ٔ تا
ليًد يهطى تّ ْؽف لؽاؼظاظ حتٕيم سمايع ٔ ضؽيعاؼ َيؿ ذؼٓع ضؽيع يي ظْع ٔ ْؽ ْؽيف کّ اؾ
اذماو ذؼٓع ختهف سمايع يثهغ يؼيين تّ ْؽف ظيگؽ تپؽظاؾظ.
 (( لؽاؼظاظ اضرياؼ ضؽيع))  :لؽاؼظاظي اقد كّ مبٕخة آٌ ػؽَّ کُُعِ فهؿ  ،زك ضؽيع يمعاؼيؼيين اؾ فهؿ يٕؼظَظؽ ٔيُٓثك تا اقراَعاؼظ تٕؼـ ؼا ظؼ ؾياٌ يؼني ٔ تا ليًد يهطى تّ ْؽف
لؽاؼظاظ يًاحلّ يي سمايع ،تعٌٔ آَکّ ْؽف ظيگؽ يهؿو تّ ضؽيع آٌ تانع.
 ((لؽاؼظاظ اضرياؼ فؽٔل)) :لؽاؼظاظي اقد كّ مبٕخة آٌ يک ْؽف لؽاؼظاظ (ضؽيعاؼ) زك فؽٔليمعاؼ يؼيين اؾ فهؿ يٕؼظ َظؽ ٔ يُٓثك تا اقراَعاؼظ تٕؼـ ؼا ظؼ ؾياٌ يؼني ٔ تا ليًد يهطى
تا ْؽف ظيگؽ يًاحلّ يي سمايع تعٌٔ آَکّ ْؽف ظيگؽ (فؽٔنُعِ) يهؿو تّ فؽٔل آٌ تانع.
(( - 16قفاؼل تا ليًد تاؾ))  :قفاؼني اقد كّ ضؽيعاؼ يا فؽٔنُعِ ذؼيني ليًد يؼايهّ ؼا تّ
كاؼگؿاؼ ٔاگػاؼيي کُع.
(( -17قفاؼل تا ليًد حمعٔظ))  :قفاؼني اقد كّ ضؽيعاؼ يا فؽٔنُعِ زعاكثؽ يا زعالم ليًد
يؼايهّ ؼا يهطى يي كُع.
 (( -18قفاؼل تا ليًد يمٕٓع))  :قفاؼني اقد كّ ضؽيعاؼ يا فؽٔنُعِ ليًد يؼيين ؼا تؽاي
اذماو يؼايهّ يهطى يي كُع .

(( -19ليًد يؼايهّ))  :ليًيت اقد كّ تا آَثاق ػؽَّ ٔ ذماَا  ،يؼايهّ تؽ اقاـ آٌ يٕؼخ
يي گريظ.
(( - 20كًيرّ ْاي کاال))  :كًيرّ ْاي ضايي يي تانُع كّ ظؼ تٕؼـ کاال ذهكيم نعِٔ ،
لؽاؼظاظْا ٔ خؿيياخ
کاالي ؼا كّ ظؼ تٕؼـ يؼايهّ يي نَٕع ،تؽؼقي يي سمايُع ٔ ْؽ گَّٕ پيهُٓاظ تؽاي اذماو ذغيري
ظؼلؽاؼظاظْا ؼا تؽاي ذًٕية ظؼ چاؼچٕب يمؽؼاخ يؽتِٕ تّ ْيأخ يعيؽِ تٕؼـ کاال اؼائّ يي
كُُع.
 (( – 21حمًٕنّ ))  :يمعاؼ فهؿي اقد كّ ظؼ لؽاؼظاظْاي تٕؼـ تّ ػُٕاٌ ٔازع يؼايهّ ذؼيني
يي نٕظ.

خبم ظٔو  :يمؽؼاخ ٔ ظقرٕؼانؼًهٓاي ػًٕيي
ياظِ -2ؾياٌ اذماو يؼايالخ ظؼ تٕؼـ کاال پُح ؼٔؾ ظؼ ْفرّ تّ اقرثُاي ؼٔؾْاي پُدهُثّ ٔ
ذؼٓيم يي تانع
ٔ قاػاخ يؼايالخ تا ذًٕية ْيأخ يعيؽِ تٕؼـ ذؼيني يي نٕظ.
ذثًـؽِ :ؾياٌ ظاظ ٔ قرع ْؽ فهؿ ذٕقّ ْيأخ يعيؽِ تٕؼـ يهطى يي نٕظ .
ياظِ  - 3يؼايالخ ظؼ تٕؼـ کاال ظؼ قاػاخ يهطًي كّ ذٕقّ ْيأخ يعيؽِ ذؼيني يي نٕظ ،اؾ ْؽيك
زؽاج زُٕؼي ٔ تا اقرفاظِ اؾ ٔقائم انكرتَٔيكي اذماو يي گريظ .كاؼگؿاؼاٌ پيهُٓاظ ضؽيع ٔ
فؽٔل ضٕظ ؼا تا حلأ قفاؼل ضؽيعاؼ ٔ فؽٔنُعِ ،تا غكؽ زدى لؽاؼظاظ ،يٓؽذ ٔ ثثد يي سمايُع.
پف اؾ پاياٌ زؽاج زُٕؼي ظؼ قايؽ قاػاخ كّ حمعٔظِ آٌ َيؿ ذٕقّ ْيأخ يعيؽِ يهطى يي نٕظ،
کاؼگؿاؼاٌ يي ذٕاَُع يؼايهّ ؼا تًٕؼخ انكرتَٔيكي اذماو ظُْع.

ياظِ – 4ظؼ يٕاؼظي كّ كاؼگؿاؼي فهؿي ؼا تؽاي فؽٔل تا ليًد يمٕٓع ػؽَّ كُع ،ضٕظ ٔي سمي
ذٕاَع ليًيت كًرت اؾ ليًد يمٕٓع ؼا تؽاي ضؽيع اػالو سمايع .فهؿي كّ تّ ليًد يمٕٓع تؽاي
فؽٔل ػؽَّ يي نٕظ تّ زمكرني کاؼگؿاؼي كّ آياظگي ضٕظ ؼا تؽاي ضؽيع تّ ليًد يؿتٕؼ اػالو
كُع ،فؽٔضرّ ضٕاْع نع .ظؼ يٕؼذي كّ ليًد ْاي پيهُٓاظ نعِ ،كًرت اؾ ليًد يمٕٓع تانع
يؼايهّ اذماو زمٕاْع نع .ظؼ يٕؼخ آياظگي فؽٔنُعِ تّ فؽٔل تّ تاالذؽيٍ ليًد پيهُٓاظ نعِ،
كاؼگؿاؼ فؽٔنُعِ پف اؾ اتٓال پيهُٓاظ أنيّ ،پيهُٓاظ خعيعي اؼائّ ييعْع.
ياظِ  - 5ظؼ يٕؼذي كّ ػؽَّ ٔ ذماَاي كاؼگؿاؼ فؽٔنُعِ ٔ كاؼگؿاؼضؽيعاؼ ظؼ ليًد ْاي يؼني
اػالو گؽظظ ٔظؼ ْؽ يٕؼظ ضؽيعاؼ ٔ يا فؽٔنُعِ اي ظؼ ايٍ َؽش ْا ٔخٕظ َعانرّ تانع ،ػؽَّ ٔ
ذماَاي يؿتٕؼ ،پف اؾ پؽظاضنت تّ يؼايهح ظيگؽ ،تّ ضٕظي ضٕظ يُرفي يي نٕظ .ظؼ يٕؼخ دتايم
ً اػالو نٕظ .
كاؼگؿاؼ ،ػؽَّ ٔ ذماَاي يؼايهّ َهعِ ظؼشماٌ خهكّ يي ذٕاَع جمعظا
ياظِ ْ - 6يأخ يعيؽج تٕؼـ کاال ظؼ يٕاؼظي كّ ليًد پيهُٓاظي فهؿ تؽاي ػؽَّ ظؼ ْؽ خهكّ
َكثد تّ آضؽيٍ ليًد يؼايهّ نعِ ؼٔؾ لثم  ،تيم اؾ ظؼيع يؼيين كّ ذٕقّ ايٍ ْياخ ذؼيني يي
نٕظ ذغيري سمايع ،ظؼ يٕؼذيكّ ذهطيى ظْع ظاليم يٕخٓي تؽاي ايٍ َٕقاٌ ٔخٕظ َعاؼظ ،جماؾ اقد
اؾ اذماو يؼايهّ خهٕگريي كُعْ .يأخ يعيؽج تٕؼـ ييرٕاَع اضرياؼ ضٕظ ؼا ظؼ ايٍ ضًٕو تّ ظتري
كم ذفٕيٍ سمايع.
ذثًؽِ :ظؼ يٕؼذي كّ كاؼگؿاؼ غيُفغ َكثد تّ ذًًيى خهٕگريي اؾ اذماو يؼايهّ تؽ اقاـ ايٍ
ً ،تا غكؽ ظنيم ،تؽاي ؼقيعگي ٔ ذؼيني ذكهيف ،تّ
تُع يؼرتٌ تانع ،تايع اػرتاٌ ضٕظ ؼا كرثا
ظتري كم قاؾياٌ ذكهيى سمايع .ؼقيعگي تّ ايٍ اػرتاٌ،ظؼ ْيأذي يرهكم اؾ سمايُعِ نٕؼاي تٕؼـ
ظؼ ْيأخ يعيؽِ ٔ ظٔ َفؽ كاؼگؿاؼ تي ْؽف ،تّ ذؼيني ؼئيف ْيأخ يعيؽِ تٕؼـ ،ظؽف  48قاػد
تّ ػًم يي آيعَ .ظؽ ٔ ذًًيى كريب َاظؽ نٕؼاي تٕؼـ تّ اذفاق يكي اؾ كاؼگؿاؼاٌ ،لٓؼي ٔ
الؾو االخؽاقد.
ياظِ  - 7ظؼ يٕؼذي كّ ذؼعاظي اؾ كاؼگؿاؼاٌ ،ظؼ يك ؾياٌْ ،ؽيك يمعاؼي اؾ فهؿ ضاو ؼا
تؽاي فؽٔل تّ ليًد يؼني ػؽَّ سمايُع ٔ ذماَاي ضؽيع تّ ليًيت كًرت اؾ ليًد پيهُٓاظ نعِ
تانع ،يؼايهّ فمّ ظؼ يٕؼظ فهؿ كاؼگؿاؼ يا كاؼگؿاؼاَي كّ آياظگي ضٕظ ؼا تؽاي فؽٔل تّ
ليًد يٕؼظ ذماَا اػالو كُُع لٓؼيد يي ياتع.
ياظِ  - 8ظؼ يٕؼذي كّ كاؼگؿاؼ فؽٔنُعِ  ،ضٕظ َيؿ ظأْهة ضؽيع تانع ٔ ليًد پيهُٓاظي ٔي
يكأي ليًد پيهُٓاظي كاؼگؿاؼاٌ ظيگؽ تانع ،زك ذمعو شمٕاؼِ تا كاؼگؿاؼاٌ ظيگؽ اقد .ظؼ
يٕؼذي كّ كاؼگؿاؼ فؽٔنُــعِ ظؼ َؽش ْاي خعيع ؼلاتد كؽظِ ٔكاؼگؿاؼاٌ ظيگؽ َيؿ ظؼ ؼلاتد
نؽكد كُُع ،زك ذمعو ظؼ ليًد ْاي يكأي ،شمٕاؼِ تا كاؼگؿاؼاٌ ظيگؽ اقد ٔ اؾ تني ايٍ

كاؼگؿاؼاٌ َيؿ زمكرني كاؼگؿاؼي كّ اػالو ضؽيع ظؼ ليًد يكأي ؼا كؽظِ اقد ضؽيعاؼ نُاضرّ يي
نٕظ .
ياظِ  - 9ظؼ يٕؼذي كّ كاؼگؿاؼي ،فهؿي ؼا خٓد فؽٔل تّ ذفكيك ػؽَّ كُع ٔ كاؼگؿاؼاٌ ظيگؽ،
ضؽيعاؼ لكًيت اؾ آٌ تانُع  ،كاؼگؿاؼ ػؽَّ كُُعِ ،يكهف اقد پف اؾ لٓؼي نعٌ يؼايهّ،
لؽاؼظاظ ايهي ؼا ذفكيك كؽظِ ٔ آٌ لكًد اؾ لؽاؼظاظ ايهي ضٕظ ؼا كّ َكثد تّ آهنا ذؼٓع
ضؽيع نعِ اقد ،لؽاؼظاظ تاؾ تؽاي آٌ ياظؼ كُع .ظؼ يٕؼذي كّ كاؼگؿاؼ خبٕاْع فهؿ ضٕظ ؼا تّ
ْٕؼ يكدا تّ فؽٔل تؽقاَع ،تايع ظؼ يٕلغ ػؽَّ ايٍ يَٕٕع ؼا يٓؽذ كُع.
ياظِ  - 10ظؼ يٕالؼي كّ اػالو ضؽيع كاؼگؿاؼ يا لٓؼيد يؼايهّ  ،يٕؼظ ذؽظيع تانع َ ،ظؽ
ظتريكم تٕؼـ کاال يا سمايُعج ٔي ظؼ ؼفغ ذؽظيع  ،لٓؼي اقد ٔ تايع اؾ آٌ پرئي نٕظ .
ياظِ  -11ظؼ يٕاؼظ ؾيؽ ،يؼايهّ لٓؼي نُاضرّ يي نٕظ :
 )1ظؼ يٕؼذي كّ ػؽَح فهؿ يا لؽاؼظاظ تا ليًد يمٕٓع يٕؼخ گريظ ،زمكرني كاؼگؿاؼي كّ آياظگي
ضٕظ ؼا تؽاي ضؽيع تّ ليًد يؿتٕؼ اػالو كُع ،ضؽيعاؼ فهؿ يا لؽاؼظاظ ػؽَّ نعِ ضٕاْع تٕظ.
اگؽ چُع كاؼگؿاؼ ،ضؽيع ضٕظ ؼا شمؿياٌ اػالو كُُع ،فهؿ يا لؽاؼظاظ ػؽَّ نعِ ،تّ َكثد
ذماَا ،تّ كاؼگؿاؼاَي كّ شمؿياٌ اػالو ضؽيع كؽظِ اَع فؽٔضرّ يي نٕظ ٔ اگؽ ظؼ ذمعو يا
ذأضؽ اػالو ضؽيع اضرالف تانع ،تايع اؾ ؼأي ظتريكم تٕؼـ کاال يا سمايُعج ٔي تّ ػُٕاٌ ظأؼ
پرئي نٕظ.
 )2ظؼ يٕؼذي كّ ػؽَّ تّ ليًد ؼلاتيت يٕؼخ گريظ ،كاؼگؿاؼي ؼاكّ ػؽَّ كُُعِ تّ ػُٕاٌ
ضؽيعاؼ تّ تاالذؽيٍ ليًد خماْة لؽاؼ يي ظْع  ،ضؽيعاؼ نُاضرّ يي نٕظ .اگؽ يٕؼظ اهبايي ظؼ
ايٍ ؾييُّ پيم آيع ،ؼأي ظتريكم تٕؼـ کاال يا سمايُعج ٔي تايع اخؽا نٕظ .
ً تا اذماو يؼايهّ
 )3اگؽ يعيؽ ػايم تٕؼـ کاال يا سمايُعج ٔي ذهطيى ظْع كّ كاؼگؿاؼي يؽازرا
اي يٕافمد كؽظِ اقد ،يؼايهح يؿتٕؼ لٓؼي تّ مشاؼ يي ؼٔظ.
ياظِ  -12کاؼگؿاؼ فؽٔنُعِ ٔظيفّ ظاؼظ اقُاظ يؽتِٕ تّ يؼايالخ ؼا پف اؾ اذماو آٌ ،تي ظؼَگ
ذكًيم ٔ ايُا كُع ٔ تؽاي ايُا تّ كاؼگؿاؼ ضؽيعاؼ ذكهيى سمايع ذا پف اؾ ذأييع َاظؽ
يؼايالخ تّ اذاق پاياپاي اؼقال گؽظظ.
ياظِ ْ -13ؿيُّْاي يؼايالخ ظؼ تٕؼـ کاال تّ لؽاؼ ؾيؽ اقد:
 )1كاؼيؿظ كاؼگؿاؼي :ييؿاٌ كاؼيؿظ ظؼيافيت كاؼگؿاؼاٌ اؾ ْؽ ْؽف يؼايهّ تايع تّ نؽذ ؾيؽ
تانع:
كاؼيؿظ كاؼگؿاؼي يؽتِٕ تّ ضؽيع ٔ فؽٔل فٕالظ تؽاتؽ  2ظؼ ْؿاؼ  ،قؽب ٔ کُكاَرتِ کاال  3ظؼ
ْؿاؼ  ،آنٕييُيٕو  ،يف ٔ ؼٔي ْؽ يك  4ظؼ ْؿاؼ ٔ قيًاٌ  1ظؼ ْؿاؼ يثهغ يؼايهّ ييثانع.
زعاكثؽ يثهغ كاؼيؿظ ظؼيافيت تؽاي ْؽ يٕؼظ يؼايهّ اؾ ْؽ ْؽف يؼايهّ  100ييهيٌٕ ؼيال يي
تانع.
 )2ػٕاؼٌ :تّ يُظٕؼ اذماو پؽٔژِ ْاي گكرتل تٕؼـ کاال ظؼ ْؽ يؼايهّ تّ ييؿاٌ  2/5ظؼ ْؿاؼ
اؼؾل يؼايهّ نايم  1/25ظؼ ْؿاؼ اؾ ضؽيعاؼ ٔ  1/25ظؼ ْؿاؼ اؾ فؽٔنُعِ ػالِٔ تؽ كاؼيؿظ
يُعؼج ظؼ ايٍ ياظِ ظؼيافد نٕظ .
ذثًؽِ :اػٓاي ْؽ گَّٕ ختفيف يا ظؼيافد كاؼيؿظ ٔ ػٕاؼٌ تيهرت اؾ ييؿاٌ ذؼيني نعِ ،دمُٕع
اقد.
خبم قٕو  :لؽاؼظاظْاي َمعيَ ،كيّ ،قهف ،آذي ٔ اضرياؼ ضؽيع ٔ فؽٔل
ياظِ َٕ - 14اتّ يؽتِٕ تّ لؽاؼظاظ ْاي َمعي تّ نؽذ غيم يي تانع :
 )1لؽاؼظاظْاي َمعي تؽ اقاـ حمًٕنّ اقراَعاؼظ نعِ يٕؼظ يؼايهّ لؽاؼ يي گريَع.
 )2تؽاي ْؽ لؽاؼظاظ َمعي تايع يثهغي تؼُٕاٌ قپؽظِ كّ ذٕقّ ْيأخ يعيؽِ تٕؼـ ذؼيني يي نٕظ
اؾ ْؽيك كاؼگؿاؼ فؽٔنُعِ َؿظ اذاق پاياپاي ذٕظيغ نٕظكّ پف اؾ حتٕيم فهؿ ٔ ذأييع اذاق
پاياپاي يكرتظ ضٕاْع نع .
ياظِ َٕ -15اتّ يؽتِٕ تّ لؽاؼظاظ ْاي َكيّ تّ نؽذ غيم يي تانع:
 )1لؽاؼظاظْاي َكيّ تؽ اقاـ حمًٕنّ اقراَعاؼظ نعِ يٕؼظ يؼايهّ لؽاؼ يي گريَع.
 )2تؽاي ْؽ لؽاؼظاظ َكيّ تايع يثهغي تؼُٕاٌ قپؽظِ كّ ذٕقّ ْيأخ يعيؽِ تٕؼـ ذؼيني يي
نٕظ ،اؾ ْؽيك كاؼگؿاؼ ضؽيعاؼ َؿظ اذاق پاياپاي ذٕظيغ نٕظ كّ پف اؾ پؽظاضد كايم يثهغ
لؽاؼظاظ ٔ ذائيع اذاق پاياپاي يكرتظ ضٕاْع نع.

 )3زعاكثؽ ذؼعاظ لؽاؼظاظْاي َكيّ كّ يك كاؼگؿاؼ يي ذٕاَع ظؼ ْؽ ؾياٌ ظؼ ظقد ظانرّ تانع
ذٕقّ ْيأخ يعيؽِ تٕؼـ ذؼيني يي نٕظ.
ياظِ َٕ - 16اتّ يؽتِٕ تّ لؽاؼظاظْاي قهف تّ نؽذ غيم يي تانُع:
 )1لؽاؼظاظْاي قهف کاال تؽ اقاـ حمًٕنّ اقراَعاؼظ نعِ يٕؼظ يؼايهّ لؽاؼ يي گريَع.
 )2تؽاي ْؽ لؽاؼظاظ قهف يثهغي تّ ػُٕاٌ قپؽظِ كّ ييؿاٌ آٌ ذٕقّ ْيأخ يعيؽِ تٕؼـ ذؼيني
يي نٕظ ،ذٕقّ فؽٔنُعِ َؿظ اذاق پاياپاي ذٕظيغ يي نٕظ كّ پف اؾ حتٕيم فهؿ ٔ ذائيع اذاق
پاياپاي يكرتظ ضٕاْع نع .
 )3زدى ؼيايل لؽاؼظاظْاي قهف كّ يك كاؼگؿاؼ يي ذٕاَع ظؼ ْؽ ؾياٌ ظؼ ظقد ظانرّ تانع ذٕقّ
ْيأخ يعيؽِ تٕؼـ ذؼيني يي نٕظ.
 )4ظايُّ َٕقاَاخ ليًد ظؼ لؽاؼظاظْاي قهف ظؼ حمعٔظِ زعاكثؽي كّ ذٕقّ ْياخ يعيؽِ ذؼيني يي
نٕظ َكثد تّ ليًد ذاتهٕ ،نؽٔع ٔ ظؼ يٕؼخ ػعو ذٕاؾٌ تاؾاؼ ،ظايُّ َٕقاَاخ ظؼ خهكاخ
يؼايالخ تؼعي افؿايم ييياتع .ضًٕيياذي کّ ليًد فهؿ يٕؼظ يؼايهّ يي ذٕاَع تّ ٔاقّٓ اي ظؼ
ْٕل ؾياٌ ذغيري کُع  ،ذٕقّ تٕؼـ کاال اػالو ضٕاْع نع .
 )5پؽظاضد هباي فهؿي كّ تًٕؼخ قهف يؼايهّ يي نٕظ يي ذٕاَع تًٕؼخ ٔخّ َمعي ٔ يا تًٕؼخ
أؼاق اػرثاؼي تانع.
ياظِ َٕ - 17اتّ يؽتِٕ تّ لؽاؼظاظ ْاي آذي يا يًاحلّ ذؼٓعاخ  ،تّ نؽذ غيم يي تانع :
 )1لؽاؼظاظْاي آذي کاال ذُٓا تؽ اقاـ حمًٕنّ ذؼيني نعِ ذٕقّ تٕؼـ کاال يٕؼظ يؼايهّ لؽاؼ يي
گريظ.
 )2يهطًاخ ذفًيهي ٔ اقراَعاؼظ کاال ذٕقّ تٕؼـ ذؼيني يي نٕظ.
 )3زعاكثؽذؼعاظ لؽاؼظاظْاي آذي كّ يك كاؼگؿاؼ يي ذٕاَع ظؼ ْؽ ؾياٌ ظؼ ظقد ظانرّ تانع
ذٕقّ ْيأخ يعيؽِ تٕؼـ ذؼيني يي نٕظ.
َٕ )4قاَاخ ليًد ظؼ لؽاؼظاظْاي آذي يؼايالخ تا زعاكثؽي كّ ذٕقّ ْياخ يعيؽِ ذؼيني يي نٕظ
َكثد تّ ليًد ذاتهٕ ،نؽٔع ٔ ظؼ يٕؼخ ػعو ذٕاؾٌ تاؾاؼ ،ظايُّ َٕقاَاخ ظؼ خهكاخ يؼايالخ
تؼعي افؿايم ييتايع.
 )5ظؼ لؽاؼظاظْاي آذي ْؽفني يي ذٕاَُع زك ضٕظ ؼا ظؼ لانة يهر تّ ظيگؽي ٔاگػاؼ سمايُع.
 )6ظؼ لؽاؼظاظ آذي يثهغي تؼُٕاٌ قپؽظِ زانيّ اميين ذٕقّ ضؽيعاؼ ٔ فؽٔنُعِ َؿظ كاؼگؿاؼ ٔ
ذٕقّ كاؼگؿاؼ َؿظ اذاق پاياپاي ٔظيؼّ يي نٕظ كّ ظؼ يٕؼخ ختهف ْؽ يک اؾ ْؽفني اؾ نؽِ ًٍَ
ػمع ،يٕؼظ اقرفاظِ لؽاؼ گريظ .ايٍ يثهغ يؼاظل ظؼيعي اؾ كم هباي فهؿ يثاظنّ نعِ اقد كّ
ذٕقّ ْيأخ يعيؽِ تٕؼـ ذؼيني يي نٕظ .ييؿاٌ قپؽظِ تا ذٕخّ تّ ذؽاؾ يثثد يا يُفي ْؽفني
يثاظنّ ذٕقّ اذاق پاياپاي حماقثّ نعِ ٔ ذكٕيّ ضٕاْع نع.
ياظِ َٕ - 18اتّ يؽتِٕ تّ لؽاؼظاظ ْاي اضرياؼ ضؽيع ٔ اضرياؼ فؽٔل  ،تّ نؽذ غيم يي تانع
:
 )1لؽاؼظاظْاي اضرياؼ ضؽيع ٔ اضرياؼ فؽٔل ذُٓا تؽ اقاـ حمًٕنّ ذؼيني نعِ ذٕقّ تٕؼـ کاال ،
يٕؼظ يؼايهّ لؽاؼ يي گريظ.
 )2يهطًاخ ذفًيهي ٔ اقراَعاؼظ کاال ذٕقّ تٕؼـ ذؼيني يي نٕظ.
 )3زعاكثؽ ذؼعاظ لؽاؼظاظْاي اضرياؼ ضؽيع ٔ اضرياؼ فؽٔل كّ ْؽكاؼگؿاؼ يي ذٕاَع ظؼ ْؽ
ؾياٌ ظؼ ظقد ظانرّ تانع ذٕقّ ْيأخ يعيؽِ تٕؼـ ذؼيني يي نٕظ.
 )4هبـاي لـؽاؼظاظْاي اضرياؼ ضؽيع ٔ اضرياؼ فؽٔل تّ يٕؼخ َمعي ظؼ ؾياٌ ضؽيع يا فؽٔل
پؽظاضد يي نٕظ .
ياظِ  -19ظؼ كهيّ لؽاؼظاظْا يٕاؼظ ؾيؽ تايكيت حلأ گؽظظ :
 )1يهطًاخ فهؿ ٔ َٕع لؽاؼظاظ يٕؼظ يؼايهّ .
 )2يمعاؼ فهؿ يٕؼظ يؼايهّ .
ٔ )3ازع اَعاؾِ گريي فهؿ يٕؼظ يؼايهّ .
)4

ؾياٌ يؼايهّ ( ؼٔؾ ٔ قاػد) .

)5

اقراَعاؼظ ٔ اتؼاظ فهؿ .

)6

ذاؼيص حتٕيم .

)7

اقراَعاؼظ حتٕيم ٔ َٕع تكرّ تُعي .

)8

اَثاؼ يا حمم حتٕيم .

)9

ٔازع پٕل.

ياظِ ًَ - 20اَد ٔ قپؽظِ ْاي الؾو تؽاي اذماو ٔ ذكٕيّ ذؼٓعاخ ْؽفني ظؼ إَاع لؽاؼظاظْا
ذٕقّ اذاق پاياپاي تٕؼـ کاال اضػ ضٕاْع نع .ايٍ ًَاَد ْا ٔ قپؽظِ ْا ظؼ آئني َايّ اذاق
پاياپاي يهطى نعِ اقد.
خبم چٓاؼو  :فؽآيُع ظاظ ٔ قرع ظؼ تٕؼـ کاال
ياظِ  -21ظاظ ٔ قرع ظؼ تٕؼـ کاال ْي چٓاؼ يؽزهّ تّ نؽذ ؾيؽ اذماو يي گريظ:
 -1ظؼ زمكرني يؽزهّ  ،يهرتي ظؼضٕاقد ضؽيع يا فؽٔل ؼا تّ كاؼگؿاؼ يا سمايُعِ أ اؼايّ يي
ظْع ،کاؼگؿاؼ َيؿ قفاؼل يهرتي ؼا ظؼ ذاالؼ يؼايالخ يُؼكف يي كُع .
 -2ظؼ يؽزهح ظٔو  ،قفاؼل يهرتي ظؼ ذاالؼ يؼايالخ ٔ تّ ؼٔل زؽاج زُٕؼي اخؽا يي نٕظ .پف اؾ
ذكًيم ايٍ يؽزهَّ ،اظؽ يؼايـالخ ظاظٔقرع اذماو نعِ ؼا ظؼ نثكح ؼاياَّ اي تٕؼـ کاال ثثد يي
سمايع.
 -3پف اؾ ثثد يؼايهّ ،يؽزهح قٕو ظاظ ٔ قرع آغاؾ يي نٕظ كّ ْي آٌ ،اذاق پاياپاي پف اؾ
پؽظاؾل اْالػاخ ،گؿاؼل هنايي کّ نايم َٔؼيد قپؽظِ ْاي يٕؼظ َياؾ ،ذكٕيح ؼٔؾاَّ ٔ كاؼيؿظ
يؼايالخ يي تانع ؼا ذتيّ سمٕظِ ٔ تّ ظفاذؽ كاؼگؿاؼاٌ اؼقال يي سمايع.
 -4ظؼيؽزهح چٓاؼو ،اذاق پاياپاي زكاب ْاي ضٕظ ؼا تا دتايي كاؼگؿاؼاٌ ذكٕيّ يي سمايع ٔ
كاؼگؿاؼ َيؿ تّ َٕتح ضٕظ زكاهباي ضٕظ ؼا تا يهرتي ذكٕيّ سمٕظِ ٔ آگٓي اذماو يؼايهّ ؼا تؽاي
يهرتي اؼقال يي كُع.
خبم پُدى  :ذاالؼ يؼايالخ ٔ َظاؼخ
ياظِ  -22ظاظٔقرع لؽاؼظاظْاي تٕؼـ کاال اؾ قٕي كاؼگؿاؼاٌ ظؼ ذاالؼ يؼايالخ اذماو يي گريظ.
ياظِ  - 23ذاالؼ يؼايالخ ؾيؽ َظؽ َاظؽ يؼايالخ تّ سمايُعگي اؾ ظتريكم تٕؼـ کاال اظاؼِ ضٕاْع
نعَ .اظؽ يؼايالخ ظاؼاي ظٔ يُهي يي تانع .
ياظِ َ -24اظؽ يؼايالخ تّ ْؽ كاؼگؿاؼ ػؽَّ كُُعج فهؿ اخاؾِ يي ظْع ،لؽاؼظاظ فهؿ ضٕظ ؼا
ظؼ ذاالؼ تٕؼـ ػؽَّ كُع ،تّ رمٕي كّ ظؼ ذؼايم تا يرماَياٌ ترٕاَع تّ يُاقة ذؽيٍ ليًد آٌ
ؼا تّ فؽٔل تؽقاَع.
ياظِ  - 25قفاؼل ْايي کّ ظؼ ذاالؼ يؼايالخ ػؽَّ يي گؽظَع تّ ظٔ ظقرّ غيم ذمكيى يي نَٕع:
 )1قفاؼل فؽٔل کاال يٓاتك تا لؽاؼظاظ ايهي .
 )2قفاؼل فؽٔل لؽاؼظاظْاي تاؾ.
ظؼ ذاالؼ يؼايالخ تٕؼـ کاال ،تؽاي ظاظ ٔ قرع ْؽ فهؿ ظٔ ؾياٌ ذؼيني يي گؽظظ .ظؼ ؾياٌ أل
ظؼضٕاقد فؽٔل کاالي كّ ُْٕؾ تؽاي آهنا لؽاؼظاظ تاؾ ياظؼ َهعِ اقد ،يٓؽذ ضٕاْع نع .ظؼ ايٍ
ؾياٌ كاؼگؿاؼاٌ يمعاؼ ػؽَّ ٔ ليًد پيهُٓاظي ضٕظ ؼا يٓؽذ يي كُُع ٔ ظاظ ٔ قرع لؽاؼظاظ
ايهي آغاؾ ييهٕظ .ظؼ پاياٌ ؾياٌ أل ليًد َمع ٔ آذي لؽاؼظاظْاي ايهي يهطى يي نٕظ .
ظؼ ؾياٌ ظٔو ،لؽاؼظاظْاي تاؾ تّ تاؾاؼ ػؽَّ يي نَٕع .ايٍ لؽاؼظاظْا تؽ پايّ ليًد ْاي
يهطى نعِ ظؼ پاياٌ ؾياٌ أل يؼايالخ ،ظاظ ٔ قرع ضٕاُْع نع.

ياظِ ْ -26ؽ كاؼگؿاؼ فؽٔنُعِ يٕظف اقد لثم اؾ ؾياٌ كاؼ ذاالؼ ،فؽو ذكًيم نعِ ظؼضٕاقد
فؽٔل ؼا تّ َاظؽ يؼايالخ اؼائّ ظْعَ .اظؽ يؼايالخ دتاو ظؼضٕاقد ْاي فؽٔل ؼا ظؼ فؽيي كّ تّ
شمني يُظٕؼ ذتيّ نعِ ثثد سمٕظِ ٔ ظؼ ؾياٌ اذماو ظاظٔقرع فهؿ تّ كاؼگؿاؼ اخاؾِ يي ظْع ػؽَح
ضٕظ ؼا تّ اْالع دتاو كاؼگؿاؼاٌ تؽقاَع ،كاؼگؿاؼاٌ ضؽيعاؼ َيؿ ظؼ ؾياٌ ظاظٔقرع فهؿ،
ذماَاي ضٕظ ؼا اػالو يي كُُع ٔ َاظؽ يؼايالخ ذماَاي آهنا ؼا تّ ذؽذية ظؼ فؽو ياظ نعِ ثثد
سمٕظِ ذا ظؼ پاياٌ ؾياٌ فؼانيد ذاالؼ ،دتاو گٕاْي َايّ ْاي يؼايالخ ؼا تا قفاؼناخ ثثد نعِ
يمايكّ سمايع .يسد اْالػاخ ايٍ گٕاْي َايّ ْا كّ اؾ قٕي كاؼگؿاؼاٌ ذتيّ نعِ ذٕقّ َاظؽ
يؼايالخ ذأييع ٔ تّ كاؼگؿاؼاٌ حتٕيم يي گؽظظ ذا يؽازم پاياپاي لؽاؼظاظْا ؼا اذماو ظُْع.
ياظِ َ - 27اظؽ يؼايالخ اخاؾِ يي ظْع كاؼگؿاؼ فؽٔنُعِ  ،يٓاتك تا فؽو ظؼضٕاقد فؽٔل
يهرتي ،لؽاؼظاظ ضٕظ ؼا تا يعايي ؼقا تؽاي دتاو كاؼگؿاؼاٌ اػالو سمايع .يكي اؾ ظٔ يُهي َاظؽ
يؼايالخ ػؽَح لؽاؼظاظ فهؿ يٕؼظ َظؽ ؼا تا فؽو ثثد قفاؼناخ كّ ذٕقّ َاظؽ ذتيّ نعِ يٓاتمد

يي ظْع .پف اؾ يهطى نعٌ ػؽَح كم تاؾاؼ،كاؼگؿاؼاٌ ضؽيعاؼ ييرٕاَُع ذماَاي ضٕظ ؼا اػالو
سمايُع ٔ يُهي ظٔو َاظؽ يؼايالخ  ،ذماَاي آَاٌ ؼا ظؼ فؽو خمًٕو ،ثثد يي سمايع .
ياظِ  - 28ظؼ پاياٌ ْؽ يؼايهّ گٕاْي اذماو يؼايهّ كّ ذٕقّ كاؼگؿاؼاٌ ضؽيعاؼ ٔ فؽٔنُعِ،
ظؼ ظٔ َكطّ ذتيّ نعِ اقد تّ ذائيع َاظؽ يؼايالخ ؼقيعِ ٔ ظؼ اضرياؼ آَاٌ لؽاؼ يي گريظ.
ياظِ ْ -29ؽ كاؼگؿاؼ تا ذٕخّ تّ ليًد ذؼيني نعِ ظؼ ؾياٌ أل ،پف اؾ آَكّ فؽو ظؼضٕاقد
فؽٔل ؼا تّ َاظؽ يؼايالخ اؼائّ سمٕظ ،ػؽَّ لؽاؼظاظ تاؾ ضٕظ ؼا تؽاي دتاو كاؼگؿاؼاٌ اػالو
يي سمايع .پف اؾ پاياٌ ْؽ يؼايهّ  ،گٕاْي اذماو يؼايهّ كّ ذٕقّ كاؼگؿاؼاٌ ضؽيعاؼ ٔ
فؽٔنُعِ ،ظؼ ظٔ َكطّ ذتيّ نعِ اقد تّ ذائيع َاظؽ يؼايالخ ؼقيعِ ٔ ظؼ اضرياؼ آَاٌ لؽاؼ يي
گريظ .
ياظِ  - 30دتاو فؽو ْاي ػًهياذي خٓد اخؽاي ايٍ آيني َايّ ذٕقّ كًيرّ ْاي ختًًي تٕؼـ ذتيّ ٔ
تّ ذًٕية ْياخ يعيؽِ ضٕاْع ؼقيع.
ياظِ  -31ايٍ آئني َايّ تؽ اقاـ تُع (ج) ياظِ ( )95لإٌَ تؽَايّ قٕو ذٕقؼّ الرًاظي،
اخرًاػي ٔ فؽُْگي مجٕٓؼي اقاليي ايؽاٌ ٔ ظؼ اخؽاي تُع( )2لإٌَ اقرفكاؼيّ ياظِ يػکٕؼ،
يهرًم تؽ  31ياظِ ٔ  3ذثًؽِ ذتيّ ٔ ظؼ ذاؼيص  82/6/3تّ ذًٕية نٕؼاي تٕؼـ کاال ؼقيعِ اقد
.

