قاوًن ارتقاء سالمت وظام اداري ي مقابلٍ با فساد (مصًب مًرخ )۹۹/۹/۹/۹۱
ػكق تٛ ٠اٗ ٠ض٘اضٞٗ 21952/2861 ٟضخ  13/4/1384زض اخطاي اغْ يٌػس  ٝتيست  ٝس )123( ٕٞها ٙٞٛاساسي
خ٘ٞ٢ضي اسالٗي ايطا ٙها ٙٞٛاضتواء سالٗت ٛظإ ازاضي ٗ ٝواتٔ ٠تا كساز ٗػٞب خٔسٞٗ ٠ضخ ً٘ 17/2/1387يسيٙٞ
اخت٘اػي ً ٠تا ػٜٞا ٙاليح ٠تٗ ٠دٔس ضٞضاي اسالٗي توسيٖ  ٝزض خٔس ٠ػٜٔي ضٝظ يٌطٜثٞٗ ٠ضخ ٗ 29/2/1387دٔس تا
اخطاي آظٗايطي آ ٙتٗ ٠ست س ٠ساّ ٗٞاكوت ٗ ٝكاتن اغْ يٌػس  ٝزٝاظز )112( ٖ١ها ٙٞٛاساسي خ٘ٞ٢ضي اسالٗي
ايطا ٙتٗ ٠د٘غ تطريع ٗػٔحت ٛظإ اضساّ ُطزيس ٟتٞز تا اغالح  ٝتأييس آٗ ٙد٘غ زض تاضيد  7/8/1390ت ٠پيٞست
اتالؽ ٗيُطزز.
فصل ايل -تعاريف ي اشخاص مشمًل
مادٌ  -۹تعاريف:

آق -كساز زض اي ٚها١ ٙٞٛطُ ٠ٛٞكؼْ يا تطى كؼٔي است ً ٠تٞسف ١ط ضرع حويوي يا حوٞهي ت ٠غٞضت كطزي،
خ٘ؼي يا ساظٗاٛي ً ٠ػ٘ساً  ٝتا ١سف ًسة ١طُٜٗ ٠ٛٞلؼت ي ا اٗتياظ ٗستويٖ يا ؿيطٗستويٖ تطاي ذٞز يا زيِطي ،تا ٛوؽ
هٞاٛيٗ ٝ ٚوطضات ًطٞضي اٛدإ پصيطز يا ؾطض  ٝظياٛي ضا ت ٠اٗٞاّٜٗ ،اكغٜٗ ،اتغ يا سالٗت  ٝاٜٗيت ػ٘ٗٞي  ٝيا خ٘ؼي
اظ ٗطزٕ ٝاضز ٘ٛايس ٛظيط ضضاء  ،اضتطاء  ،اذتالس ،تثاٛي ،سٞءاستلاز ٟاظ ٗوإ يا ٗٞهؼيت ازاضي ،سياسي ،اٌٗاٛات يا
اقالػات ،زضياكت  ٝپطزاذت٢اي ؿيطهاٛٞٛي اظ ٜٗاتغ ػ٘ٗٞي  ٝاٛحطاف اظ ايٜٗ ٚاتغ ت ٠س٘ت ترػيػ٢اي ؿيطهاٛٞٛي،
خؼْ ،ترطية يا اذتلاء اسٜاز  ٝسٞاتن ازاضي ٗ ٝآي
بٗ -ؤسسات ذػٞغي حطك٠اي ػ٢سٟزاض ٗأٗٞضيت ػ٘ٗٞيٗ ،ؤسسات ؿيطزٓٝتي ٗيتاضٜس ًٗ ٠كاتن هٞاٛيٗ ٝ ٚوطضات،
ترطي اظ ٝظايق حاً٘يتي ضا تط ػ٢س ٟزاضٛس ٛظيط ًاً ٙٞٛاضضٜاسا ٙضس٘ي زازُستطي ،ساظٗاٛ ٙظإ پعضٌي  ٝساظٗاٙ
ٛظإ ٜٗ٢سسي
ج  -تحػيْ ٗاّ ٛاٗططٝعٞٗ ،ؾٞع ٗاز )2( ٟها ٙٞٛتطسيس ٗداظات ٗطتٌثي ٚاضتطاء  ٝاذتالس ً ٝال١ثطزاضي ٗػٞب
ٗ 15/9/1367د٘غ تطريع ٗػٔحت ٛظإ.
مادٌ  -۲اشخاص مشمًل ايه قاوًن عبارتىذ از:

آق -اكطاز ٗصًٞض زض ٗٞاز ( )1تا ( )5هاٗ ٙٞٛسيطيت ذسٗات ًطٞضي ٗػٞب 8/7/1386
بٝ -احس١اي ظيط ٛظط ٗوإ ض١ثطي اػٖ اظ ٛظاٗي  ٝؿيطٛظاٗي  ٝتٓٞيت آستا٢ٛاي ٗوسس تا ٗٞاكوت ايطاٙ
ج -ضٞضا١اي اسالٗي ض٢ط  ٝضٝستا ٗ ٝؤسسات ذػٞغي حطك٠اي ػ٢سٟزاض ٗأٗٞضيت ػ٘ٗٞي
زًٔ -ي ٠اضراظ حويوي  ٝحوٞهي ؿيطزٓٝتي ٗٞؾٞع اي ٚهاٙٞٛ
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ٗاز -3 ٟزستِا٢١اي ٗط٘ ّٞتٜس١اي (آق)( ،ب) ( ٝج) ٗاز )2( ٟاي ٚهاٗ ٝ ٙٞٛسيطاٗ ٝ ٙسؤٝال ٙآ٢ٛا ٌٗٔلٜس:
آقًٔ -ي ٠هٞاٛيٗ ٝ ٚوطضات اػٖ اظ تػٞيةٛاٗ١٠ا ،زستٞضآؼ٘ٔ٢ا ،ترطٜاٗ١٠ا ،ضٝي١٠ا ،تػ٘ي٘ات ٗطتثف تا حوٞم
ض٢طٛٝسي ٛظيط كطآيٜس١اي ًاضي  ٝظٗا ٙتٜسي اٛدإ ًاض١ا ،استاٛساضز١اٗ ،ؼياض  ٝضاذػ٢اي ٗٞضز ػْ٘ٗ ،أٗٞضيت٢ا ،ضطح
ٝظايق زستِا٢١ا ٝ ٝاحس١اي ٗطتٞـ٘١ ،چٜيٗ ٚطاحْ ٗرتٔق اذص ٗدٞظ١اٞٗ ،اكوت٢اي اغٓٞيٗ ،لاغاحسات٢ا ،تس٢يالت
اػكائيٛ ،وط١٠اي تلػئي ض٢ط١ا  ٝخساٗ ّٝيعا ٙتطاًٖ  ٝسكح اضـاّ زض پطٝا١٠ٛاي ساذت٘اٛي ٗ ٝحاسثات ٗطتٞـ ت٠
ٗآيات٢ا ،ػٞاضؼ  ٝحوٞم زٓٝتٗ ،طاحْ ٗطتٞـ تٝ ٠اضزات  ٝغازضات ًاال ضا تايس زض زيساضُا٢١اي آٌتطٛٝيي ت ٠اقالع
ػ٘ ٕٞتطساٜٛس.
ايداز زيساضُا٢١اي آٌتطٛٝيي ٗاٛغ اظ ت٢طٟتطزاضي ضٝض٢اي ٜٗاسة زيِط تطاي اقالعضساٛي تِٜ١ ٠إ  ٝؾطٝضي
ٗطاخؼيٛ ٚيست.
بٗ -ت ٚهطاضزاز١اي ٗطتٞـ تٗ ٠ؼاٗالت ٗتٞسف  ٝتاالتط ٗٞؾٞع ها ٙٞٛتطُعاضي ٜٗاهػات ً ٠ت ٠ضٝش ٜٗاهػٗ ،٠عايس،ٟ
تطى تططيلات  ٝؿيط ٟتٞسف زستِا٢١اي ٗط٘ ّٞتٜس١اي (آق)( ،ب) ( ٝج) ٗاز )2( ٟاي ٚهاٜٗ ٙٞٛؼوس ٗيُطزز ٝ
٘١چٜي ٚاسٜاز  ٝؾ٘ائٖ آ٢ٛا ١ ٝطُ ٠ٛٞآحام ،اغالح ،كسد ،اتكاّ  ٝذات٘ ٠هطاضزاز پيص اظ ٗٞػس  ٝتـييط آٛ ٝ ٙيع ًٔي٠
پطزاذت٢ا ،تايس ت ٠پايِا ٟاقالػات هطاضزاز١ا ٝاضز ُطزز.
ٗؼاٛٝت تطٛاٗ٠ضيعي ٛ ٝظاضت ضا١ثطزي ضئيس خ٘ٞ٢ض ٗٞظق است حساًثط ظطف سٗ ٠ا ٟپس اظ اتالؽ اي ٚها ٙٞٛآييٛٚاٗ٠
اخطائي آ ٙضاْٗ ؾٞاتف ٞٗ ٝاضز استثٜاء ٛ ،حٗ ٝ ٟٞيعا ٙزستطسي ػ٘ٗ ٕٞطزٕ ت ٠اقالػات هطاضزاز١ا ضا ت٢يًٜ ٠س  ٝت٠
تػٞية ١يأت ٝظيطا ٙتطساٛس  ٝظطف يي ساّ پايِا ٟاقالػات هطاضزاز١ا ضا ايداز ٘ٛايس.
تثػط -1 ٟهطاضزاز١ايي ًٗ ٠ا١يت ٛظاٗي يا اٜٗيتي زاضز ٛ ٝيع ٗٞاضزي ً ٠تٞٗ ٠خة هٞاٛي ،ٚاكطاء اقالػات آ٢ٛا ٜٗ٘ٞع
ٗيتاضس  ٝيا هطاضزاز١اي ٗحطٗا ٠ٛاظ ض٘ ّٞاي ٚحٌٖ ٗستثٜي است .تطريع ٗحطٗا ٠ٛتٞز ٙهطاضزاز١اي ٗصًٞض تط ػ٢سٟ
ًاضُط١ٝي ٗطًة اظ ٗؼاٛٝيٝ ٚظضاء اقالػات  ٝاٗٞض اهتػازي  ٝزاضايي ٗ ٝؼا ٙٝتطٛاٗ٠ضيعي ٛ ٝظاضت ضا١ثطزي
ضئيسخ٘ٞ٢ض ٗ ٝؼا ٙٝزستِاٗ ٟطتٞـ حسة ٗٞضز است.
تثػط -2 ٟتأذيط زض ٝضٝز اقالػات ٗصًٞض زض تٜس١اي كٞم يا ٝضٝز ٛاهع اقالػات يا ٝضٝز اقالػات تط ذالف ٝاهغ زض
پايِا٢١اي ٗصًٞض ترٔق ٗحسٞب ٗيضٞز ٗ ٝترٔق ت ٠ضص ٗا ٟتا س ٠ساّ اٛلػاّ ٗٞهت اظ ذسٗت زض زستِا٢١اي
ٗٞؾٞع تٜس١اي (آق)( ،ب) ( ٝج) ٗاز )2( ٟاي ٚهاٗ ٙٞٛحٌٗ ٕٞيُطزز.
ٗاز -4 ٟتٜٗ ٠ظٞض پيطِيطي اظ ضٌُْيطي كساز قثن تؼطيق ٗاز )1( ٟاي ٚهاٝ ،ٙٞٛظاضت اقالػات ٗٞظق است ٛواـ
ٗ ٝ ٖ٢آسيةپصيط زض كؼآيت٢اي ًال ٙاهتػازي زٓٝتي  ٝػ٘ٗٞي ٗاٜٛس ٗؼاٗالت  ٝهطاضزاز١اي تعضٍ ذاضخي،
سطٗايُ٠صاضي١اي تعضٍ ،قطح٢اي ٗٔي ٛ ٝيع ٗطاًع ٗ ٖ٢تػ٘يُٖيطي اهتػازي  ٝپٓٞي ًطٞض زض زستِا٢١اي اخطائي ضا

زض غٞضت ٝخٞز ُعاضش ٗٞثن  ٝيا هطائٗ ٚؼتثط ٗثٜي تط ترٔق يا سٞء ػٌ٘ٔطز ،تا ًسة ٗدٞظ هؿائي الظٕ پٞضص
اقالػاتي ًاكي ٜٗ ٝاسة تس١س.
تثػطٝ -1 ٟظاضت اقالػات ٛيع زض پطٛٝس١ٟاي كساز ٗآي ًال ٙؾاتك ٠ه ٟٞهؿائيٗ ٠حسٞب ٗيضٞز.
تثػطٝ -2 ٟظاضت اقالػات ٗٞظق ت ٠پطتيثاٛي اظ تاٛي اقالػاتي ٗٞخٞز زض زتيطذا ٠ٛاست.
ٗازٗ -5 ٟحطٗٝيت١اي ٗٞؾٞع اي ٚها ٝ ٙٞٛاضراظ ٗط٘ٗ ّٞحطٗٝيت ،اػٖ اظ حويوي  ٝيا حوٞهي ت ٠هطاض ظيط است:
آق ٗ -حطٗٝيت١ا:
 -1ضطًت زض ٜٗاهػ١٠ا ٗ ٝعايس١ٟا يا اٛدإ ٗؼاٗٔ ٠يا اٛؼواز هطاضزاز تا زستِا٢١اي ٗٞؾٞع تٜس١اي (آق)( ،ب) ( ٝج)
ٗاز )2( ٟاي ٚها ٙٞٛتا ٛػاب ٗؼاٗالت تعضٍ ٗصًٞض زض ها ٙٞٛتطُعاضي ٜٗاهػات ٗػٞب 25/1/1383
 -2زضياكت تس٢يالت ٗآي  ٝاػتثاضي اظ زستِا١ٟاي ٗٞؾٞع تٜس١اي (آق)( ،ب) ( ٝج) ٗاز )2( ٟاي ٚهاٙٞٛ
 -3تأسيس ضطًت تداضيٗ ،ؤسس ٠ؿيطتداضي  ٝػؿٞيت زض ١يأت ٗسيطٗ ٝ ٟسيطيت  ٝتاظضسي ١ط ٞٛع ضطًت يا
ٗؤسس٠
 -4زضياكت  ٝيا استلاز ٟاظ ًاضت تاظضُاٛي
 -5اذص ٗٞاكوتٜاٗ ٠اغٓٞي  ٝيا ٗدٞظ ٝاضزات  ٝغازضات
 -6ػؿٞيت زض اضًاٗ ٙسيطيتي ٛ ٝظاضتي زض تطٌٔ٢اي حطك٠اي ،غٜلي  ٝضٞضا١ا
 -7ػؿٞيت زض ١يأت١اي ضسيسُي ت ٠ترٔلات ازاضي ،اٛتظاٗي  ٝاٛتػاب تٗ ٠طاؿْ ٗسيطيتي
ب  -اضراظ ٗط٘ٗ ّٞحطٗٝيت ٗ ٝيعاٗ ٙحطٗٝيت آٛا:ٙ
 -1اضراغي ً ٠ت ٠هػس كطاض اظ پطزاذت حوٞم ػ٘ٗٞي  ٝيا زٓٝتي ٗطتٌة اػ٘اّ ظيط ٗيُطزٛس ٗتٜاسة تا ٞٛع ترٔق
ػ٘سي ت ٠ز ٝتا پٜح ساّ ٗحطٗٝيت ت ٠ضطح ظيط ٗحٌٗ ٕٞيضٛٞس:
 -1-1اضائٗ ٠تؤثا ٠ٛاسٜاز ،غٞضت١اي ٗآي ،اظ٢اضٛاٗ١٠اي ٗآي ٗ ٝآياتي تٗ ٠طاخغ ضس٘ي شيضتف ،ت ٠يٌي اظ
ٗحطٗٝيت١اي ٜٗسضج زض خعء١اي ( )3( ٝ )2( ،)1تٜس (آق) ايٗ ٚاز ٝ ٟيا ١ط س ٠آ٢ٛا
 -2-1ثثت ٌٛطزٗ ٙؼاٗالتي ً ٠ثثت آ٢ٛا زض زكاتط هاٛٞٛي تِٜا ٟاهتػازي ،تطاساس ٗوطضات ،آعاٗي است يا ثثت ٗؼاٗالت
ؿيطٝاهؼي ،ت ٠يٌي اظ ٗحطٗٝيت١اي ٜٗسضج زض خعء١اي ( )6( ٝ )2( ،)1تٜس (آق) ايٗ ٚاز ٟيا خ٘غ ز ٝ ٝيا ١ط س ٠آ٢ٛا

 -3-1ثثت ١عي١٠ٜا  ٝزيٝ ٙٞا١ي ،يا ثثت ١عي١٠ٜا  ٝزي ٙٞتا ضٜاس١٠اي اضراظ ؿيطٗطتثف يا ؿيطٝاهؼي زض زكاتط هاٛٞٛي
تِٜا ،ٟت ٠يٌي اظ ٗحطٗٝيت١اي ٗصًٞض زض خعء١اي ( )5( ٝ )2( ،)1تٜس (آق) ايٗ ٚاز ٝ ٟيا خ٘غ ز ٝيا ١ط س ٠آ٢ٛا
 -4-1اضائٌٛ ٠طز ٙاسٜاز حساتساضي تٗ ٠طاخغ هاٛٞٛي يا اٗحاء آ٢ٛا هثْ اظ ظٗا ٙپيصتيٜي ضس ٟزض ٗوطضات ،ت ٠يٌي اظ
ٗحطٗٝيت١اي ٜٗسضج زض خعء١اي ( )6( ٝ )3تٜس (آق) ايٗ ٚاز ٟيا ١ط ز ٝآ٢ٛا
 -5-1استلاز ٟاظ تس٢يالت تاٌٛي  ٝاٗتياظات زٓٝتي زض ؿيطٗحْ ٗداظ ٗطتٞـ ،ت ٠يٌي اظ ٗحطٗٝيت١اي ٜٗسضج زض
خعء١اي ( )6( ٝ )4( ،)2( ،)1تٜس (آق) ايٗ ٚاز ٟيا خ٘غ ز ٝيا تيطتط آ٢ٛا
 -6-1استٌٜاف اظ پطزاذت تس١ي ٗؼٞم ٗآياتي يا ػٞاضؼ هكؼي هاٛٞٛي زض غٞضت تٌ٘ٗ ٚآي ٛ ٝساضت ٚػصض ٗٞخ،٠
ت ٠يٌي اظ ٗحطٗٝيت١اي ٜٗسضج زض خعء١اي ( )4( ٝ )3( ،)2( ،)1تٜس (آق) ايٗ ٚاز ٟيا خ٘غ ز ٝيا تيطتط آ٢ٛا
تثػط -1 ٟاُط ٗطتٌة ،اظ ًاضًٜا ٙزستِا٢١اي ٗٞؾٞع ٗاز )5( ٟهاٗ ٙٞٛسيطيت ذسٗات ًطٞضي تاضس ،تٗ ٠حطٗٝيت
ٜٗسضج زض خعء ( )7تٜس (آق) ٛيع ٗحٌٗ ٕٞيضٞز.
تثػط -2 ٟحسٛػاب ٗآي ٗٞاضز ٗصًٞض تطاي اػ٘اّ ٗحطٗٝيت ت ٠ت٢ٜايي يا ٗد٘ٞػاًٗ ،ؼازّ ز ٟتطاتط ٛػاب ٗؼاٗالت
تعضٍ يا تيطتط ٗٞؾٞع ها ٙٞٛتطُعاضي ٜٗاهػات زض ١ط ساّ ٗآي است.
ٗ -2حٌٗٞا ٙتٗ ٠داظات٢اي هكؼي ظيط ،زض خطائٖ ٗآي ػ٘سي تػطيح ضس ٟزض اي ٚها ،ٙٞٛتٗ ٠ست س ٠ساّ اظ تاضيد
هكؼيت ضأيٗ ،طً٘ٔ ّٞيٗ ٠حطٗٝيت١اي ٜٗسضج زض تٜس (آق) ايٗ ٚازٗ ٟيضٛٞسٗ ،ططٝـ تط اي ٠ٌٜزض حٌٖ هكؼي
زازُا ٟتٗ ٠حطٗٝيت١اي ٗٞؾٞع اي ٚهاٗ ٙٞٛحٌٛ ٕٞطس ٟتاضٜس:
 -1-2ز ٝساّ حثس  ٝتيطتط
 -2-2خعاي ٛوسي تٗ ٠يعا ٙز ٟتطاتط ٛػاب ٗؼاٗالت تعضٍ  ٝيا تيطتطٞٗ ،ؾٞع ها ٙٞٛتطُعاضي ٜٗاهػات
ٗ -3-2حٌٗٞا ٙتٗ ٠داظات هكؼي ز ٝتاض يا تيطتط ًٗ ٠د٘ٞع ٗداظات آٛا ٙاظ خعء١اي ( ٝ )1-2يا ( )2-2تيطتط تاضس.
ٗاز١ -6 ٟيأتي ٗطًة اظ يي ٛلط هاؾي ت ٠اٛتراب ضئيس ه ٟٞهؿائي٘ٛ ،٠ايٜسٝ ٟظاضت اٗٞض اهتػازي  ٝزاضاييٝ ،ظاضت
اقالػات ،ساظٗا ٙتاظضسي ًْ ًطٞض ،زيٞاٗ ٙحاسثات ًطٞض ،تاٛي ٗطًعي خ٘ٞ٢ضي اسالٗي ايطا ،ٙاتام تاظضُاٛي ٝ
غٜايغ ٗ ٝؼاز ٙايطا ٝ ٙاتام تؼا ٙٝايطا ٙتطٌيْ ٗيضٞز تا پس اظ ضسيسُي  ٝتطريع ٗٞاضز ٗكطٝح ٠زضتاض ٟاكطاز
ٗط٘ٗ ّٞاز )5( ٟاي ٚهاُ ،ٙٞٛعاضش ٗستسّ ٗ ٝستٜس ذٞز ضا اظ قطين زتيطذا ٠ٛتطاي ضسيسُي ت ٠ه ٟٞهؿائي ٠پيط٢ٜاز ٝ
زض ؿيط ايٚغٞضت پطٛٝس ٟضا ٗرت٘ٛ ٠ٗٞايس .ه ٟٞهؿائيٞٗ ٠ظق است زض ضؼث٠اي ٗطًة اظ سٛ ٠لط هاؾي ً ٠تٞسف
ضئيس ه ٟٞهؿائي ٠اٛتراب ٗيضٛٞس تا ضػايت اغ ّٞآيي ٚزازضسي تُ ٠عاضش١اي ١يأت ٗصًٞض ضسيسُي ًٜس .حٌٖ
غازض ٟاظ اي ٚزازُا ٟهكؼي است.

تثػط -1 ٟاُط ٗترٔق تطاي تأٗي ٚحوٞم زٓٝتي يا ػ٘ٗٞي يا حس ٚخطيا ٙاٗٞض ،اهساٗات ٗؤثطي ًطز ٟتاضس ،زازُا ٟچ٠
زضتاضٞٗ ٟؾٞع تػ٘يُٖيطي ًطز ٟتاضس  ٝيا پطٛٝسٗ ٟلتٞح تاضسٗ ،يتٞاٛس ٗست ٗحطٗٝيت ضا ت ٠حساهْ يي ساّ ًا١ص
ز١س .اُط ٗت ٖ٢اظ ٗطاخغ هؿائي حٌٖ تطائت يا ٜٗغ تؼوية زضياكت ًٜس ،زتيطذا ٠ٛتطاي ضكغ ٗحطٗٝيت اهسإ ٗيًٜس.
تثػط -2 ٟاُط ضرعٗ ،طتٌة چٜس ٗٞضز اظ ترٔلات ٗٞؾٞع ٗاز )5( ٟضس ٟتاضس ،تا تٞخ ٠تٞٛ ٠ع ترٔلات ،ضرػيت
ٗطتٌة  ٝاٝؾاع  ٝاحٞاّ هؿي ،٠ت ٠ز ٝيا چٜس ٗداظات ٗصًٞض زض تٜس (آق) ٗازٗ )5( ٟحٌٗ ٕٞيضٞز  ٝزض ١ط غٞضت،
ٗداظات ،تيص اظ پٜح ساّ ٗحطٗٝيت ٛيست.
تثػط -3 ٟزستِا٢١اي ٛظاضتي ،تاظضسا ٙهاٛٞٛي ضطًت٢ا ٗ ٝؤسسات ٝ ٝظاضت اٗٞض اهتػازي  ٝزاضاييٞٗ ،ظلٜس ترٔلات
ضا ت١ ٠يأت ٗصًٞض زض غسض ٗاز ٟاػالٕ ًٜٜس.
تثػط١ -4 ٟيأت ٗي تٞاٛس ضؼة ٗتؼسز تا تطًية ٗطات ٠غسض ايٗ ٚاز ٟزاضت ٠تاضس ،تؼسازٗ ،حْ تطٌيْ ١يأت ،قطظ
تطٌيْ ،اخطاي تػ٘ي٘ات ٗطتٞـ ت ٠زضج ٛإ اضراظ زض ك٢طست ٗحطٗٝيت  ٝيا ذطٝج ٛإ آٛاٛ ٝ ٙيع ٛح ٟٞزستطسي ٝ
سايط اٗٞض اخطائي ،تٞٗ ٠خة آييٛٚاٗ ٠اي است ً ٠ظطف سٗ ٠ا ٟتٞسف ساظٗا ٙتاظضسي ًْ ًطٞض تا ٌ٘١اضي سايط
زستِا٢١اي ٗصًٞض زض ايٗ ٚاز ٟت٢يٗ ٠يضٞز  ٝت ٠تػٞية ضئيس ه ٟٞهؿائيٗ ٠يضسس.
تثػط -5 ٟاػ٘اّ ٗحطٗٝيت١اي ٗصًٞض زض ٗاز )5( ٟاي ٚهاٗ ٙٞٛاٛغ ضسيسُي ت٠ترٔلات ازاضي  ٝخطائٖ اضتٌاتي ٗطتٌثيٚ
زض ٗطاخغ شيغالح ٛيست  ٝزستِا٢١اي شي ضتف ٛيع ٗٞظلٜس قثن ٗوطضاتٞٗ ،ؾٞػات ٗطتٞـ ت ٠تأٗي ٚحوٞم زستِاٟ
ذٞز ضا تٛ ٠حٗ ٞؤثط  ٝتسٝ ٙٝهل ٠پيِيطي ًٜٜس.
تثػط -6 ٟزتيطذا ٝ ٠ٛتاٛي اقالػات ٗطتٞـٞٗ ،ؾٞع پايِا ٟاقالػاتي ك٢طست ٗحطٗٝيت زض ٗحْ ساظٗا ٙتاظضسي ًْ
ًطٞض تطٌيْ ٗيضٞز.
ٗاز -7 ٟزٓٝت ٗٞظق است تا ٌ٘١اضي سايط هٞا تٜٗ ٠ظٞض كطَٜ١ساظي  ٝاضتواء سالٗت ٛظإ ازاضي تطاساس ٜٗاتغ
اسالٗي ٗ ٝتٜاسة تا تٞسؼ ٠ػٔ ٝ ٕٞتدطتيات ضٝظ زٛيا ظطف ضص ٗا ٟپس اظ تػٞية اي ٚهاٜٗ« ٙٞٛطٞض اذالم حطك٠اي
ًاضُعاضاٛ ٙظإ» ضا تسٝي٘ٛ ٚايس.
تثػطًٔ - ٟي ٠زستِا٢١اي ٗٞؾٞع تٜس١اي (آق)( ،ب) ( ٝج) ٗاز )2( ٟاي ٚهأٌٗ ٙٞٛلٜس تطاساس ٝظايق ٝ
ٗأٗٞضيت٢اي ذٞز زض چ٢اضچٞب «ٜٗطٞض اذالم حطك٠اي ًاضُعاضاٛ ٙظإ» ت ٠تسٝي« ٚضكتاض حطك٠اي  ٝاذالهي ٗواٗات
ٗٞؾٞع ٗاز )71( ٟهاٗ ٙٞٛسيطيت ذسٗات ًطٞضي  ٝسايط ٗسيطاً ٝ ٙاضًٜا »ٙذٞز اهسإ ٘ٛايٜس.
ٗاز -8 ٟتٜٗ ٠ظٞض پيطِيطي اظ ضٌُْيطي كساز ،تٌآيق شيْ حسة ٗٞضز تط ػ٢سٗ ٟؼاٛٝت١اي تطٛاٗ٠ضيعي ٛ ٝظاضت
ضا١ثطزي  ٝتٞسؼٗ ٠سيطيت  ٝسطٗاي ٠اٛساٛي ضئيس خ٘ٞ٢ض است:

آق -ت ٠تسٝي ٚسياست٢ا  ٝضاٌ١اض١اي ضلافساظي اقالػات  ٝاستوطاض  ٝتوٞيت ٛظاٗ٢اي اقالػاتي  ٝاستاٛساضزساظي
اٗٞض ٗ ٝستٜس ٞ٘ٛز ٙكؼآيت٢اي زستِا٢١اي اخطائي تطاي ثثت  ٝؾثف ضلاف  ٝخاٗغ ًٔي ٠ػ٘ٔيات ،اقالعضساٛي الظٕ ت٠
ػ٘ٗ ٕٞطزٕ ٘١ ٝچٜي ٚتأٗيٛ ٚياظ١اي اقالػاتي زستِا٢١اي ٛظاضتي  ٝاقالػاتي ًطٞض اهسإ ٘ٛايس.
ب -زضتاض ٟآ ٙزست ٠اظ كطآيٜس١اي ازاضي اظ خ٘ٔٛ ٠وْ  ٝاٛتواّ اٗٞاّ ؿيطٜٗو ،ّٞثثت ضطًت٢ا ٝ ٝاحس١اي تٓٞيسي ،اذص
ٗدٞظ ٗطاحْ ٗرتٔق غازضات ٝ ٝاضزات  ٝاٗٞض ٗطتٞـ ت ٠اتثاع تيِا ٠ً ٠ٛاٛدإ آ ٙت ٠چٜس ساظٗاٗ ٙطتٞـ ٗيُطزز ،ت٠
ايداز  ٝضاٟاٛساظي كطآيٜس١اي ٗطتثف ٌٗ ٝاٛيع ٟت٠ُٛٞ ٠اي ًٛ ٠ياظ تٗ ٠طاخؼ ٠اضراظ ت ٠ازاضات ٗعتٞض ت٠حساهْ ًا١ص
ياتس ،اهسإ ٘ٛايس.
ج -تطتيثاتي ضا اتراش ٘ٛايس ً ٠ظطف يي ساّ پس اظ تػٞية اي ٚهأً ٙٞٛيٗ ٠ؼاٗالت تعضٍ ٜٗسضج زض هاٙٞٛ
ٜٗاهػات اضراظ ٗط٘ ّٞتٜس١اي (آق)( ،ب) ( ٝج) ٗاز )2( ٟت٢ٜا تا ُطايص اػتثاض ضيآي اظ قطين ٛظإ تاٌٛي
غٞضت ُيطز.
ٗازٝ -9 ٟظاضت اٗٞض اهتػازي  ٝزاضايي ٌٗٔق است:
آق -زض اخطاي ٝظايق هاٛٞٛي ذٞز ت ٠اػ٘اّ ٛظاضت تط كؼآيت٢اي اهتػازي اضراظ حويوي  ٝحوٞهي اهسإ ١ ٝطُ٠ٛٞ
سٞء خطيا ٙضا ت٘١ ٠طا ٟپيط٢ٜاز١اي اغالحي تٗ ٠طاخغ شيضتف ٜٗؼٌس ٘ٛايس.
ب -ظطف حساًثط ز ٝساّ پس اظ تػٞية اي ٚهاٛ ٙٞٛظإ خاٗغ اقالػات ٗآياتي  ٝپايِا ٟاقالػات چٌ٢اي تالٗحْ ٝ
سلت١٠اي ٝاذٞاستي  ٝتس١ي٢اي ٗؼٞم ت ٠اضراظ ٗصًٞض زض تٜس١اي (آق)( ،ب) ( ٝج) ٗاز )2( ٟاي ٚها ٙٞٛضا
ضاٟاٛساظي ٘ٛايس.
ج -پايِا ٟاقالػاتي ضتث٠تٜسي اػتثاضي اضراظ حوٞهي ٛ ٝيع تداض ٗصًٞض زض ها ٙٞٛتداضت ضا ضاٟاٛساظي ٘ٛايس  ٝآ ٙضا
زض زستطس ٗؤسسات اػتثاضي  ٝاضراظ هطاض ز١س.
تثػط -ٟآييٛٚاٗٗ ٠طتٞـ تٛ ٠ح ٟٞضتث ٠تٜسي حسٝز زستطسي اضراظ ٗ ٝؤسسات اػتثاضي ٛ ٝحٌ٘١ ٟٞاضي زستِا٢١ا
تطاي تحٔيْ اقالػات پايِاٗ ٟصًٞض زض تٜس١اي (ب) ( ٝج) تٞسف ٝظاضت اٗٞض اهتػازي  ٝزاضايي  ٝاتام تاظضُاٛي ٝ
غٜايغ ٗ ٝؼاز ٙايطا ٝ ٙاتام تؼا ٙٝايطا ٙت٢يٗ ٠يضٞز  ٝت ٠تػٞية ١يأتٝظيطاٗ ٙيضسس.
ز -ظطف يي ساّ پس اظ تػٞية اي ٚها ٙٞٛتطٛاٗ ٠ضا١ثطزي ٗطرع زض ٗٞضز تاظاضچ١٠اي ٗطظيٜٗ ،اقن آظاز ٝ ٝيژٟ
تداضي  ٝاهتػازي  ٝاسٌٔ١٠اي ذاظ تسٝي٘ٛ ٚايس  ٝت ٠تػٞية ١يأتٝظيطا ٙتطساٛس.
١ـ -ظطف س ٠ساّ اظ تػٞية اي ٚها ٙٞٛهطاضزاز١اي تثازّ اقالػات ٗآياتيُ٘ ،طًي  ٝتٞضس ضا اظ قطين ساظٗاٙ
ٗآياتيُ٘ ،طى خ٘ٞ٢ضي اسالٗي ايطا ٝ ٙساظٗا ٙتٞضس اٝضام ت٢ازاض تا ساظٗا٢ٛاي ٗتٜاظط زض ًطٞض١اي زيِط ٜٗؼوس
٘ٛايس  ٝاهساٗات هاٛٞٛي الظٕ ضا تطاي تػٞية زض ٗدٔس ضٞضاي اسالٗي ت٠ػْ٘ آٝضز.

ٗازٝ -10 ٟظاضت ًطٞض ٗٞظق است ت٘٢يسات الظٕ ضا زضتاض ٟتٞسؼ ٝ ٠توٞيت ساظٗا٢ٛاي ٗطزٕ٢ٛاز زض ظٗي ٠ٜپيطِيطي ٝ
ٗثاضظ ٟتا كساز  ٝسٜدص ضاذػ٢اي كساز تا ضػايت ٗػآح ٛظإ  ٝزض چ٢اضچٞب هٞاٛيٗ ٝ ٚوطضات ٗطتٞـ كطا ٖ١آٝضز ٝ
ُعاضش ساال ٠ٛآ ٙضا تٗ ٠دٔس ضٞضاي اسالٗي اضائ٘ٛ ٠ايس.
ٗاز -11 ٟه ٟٞهؿائيٞٗ ٠ظق است:
آق -ظطف يي ساّ ؾ٘ ٚتاظِٛطي هٞاٛي ٚخعائي ٗطتثف تا خطائٖ ٗٞؾٞع اي ٚها ٝ ٙٞٛتطضسي ذأل١اي ٗٞخٞز،
اليح ٠اي خاٗغ تا ١سف پيطِيطي ٗؤثط اظ ٝهٞع خطٕ اظ قطين تٜاسة ٗداظات٢ا تا خطائٖ ،تسٝي٘ٛ ٚايس  ٝزض اذتياض زٓٝت
هطاض ز١س تا زٓٝت تا ضػايت تطتيثات هاٛٞٛي اهسإ الظٕ ضا ت٠ػْ٘ آٝضز.
ب -ظطف يي ساّ اليح ٠خاٗؼي تٜٗ ٠ظٞض ضسيسُي ت ٠خطائٖ ٗطتٞـ تٗ ٠لاسس اهتػازي ٗ ٝآي ٗسيطاً ٝ ٙاضًٜاٙ
زستِا٢١اي زٓٝتي  ٝػ٘ٗٞي ً ٠ت ٠سثة ضـْ  ٝيا ٝظيلٗ ٠طتٌة ٗيضٛٞس ضاْٗ تطٌيالت ،غالحيت٢ا ،آييٚزازضسي ٝ
سايط ٗٞؾٞػات ٗطتٞـ ت٢يًٜ ٠س  ٝت ٠زٓٝت اضائ ٠ز١س تا اهساٗات هاٛٞٛي ضا ٗؼ٘ ّٞزاضز.
تثػط -1 ٟتا ظٗا ٙايداز تطٌيالت ٗصًٞض زض ١ط حٞظ ٟهؿائي تا تٞخ ٠ت ٠حدٖ خطائٖ اهتػازي ٗ ٝآي ٗٞؾٞع ايٚ
ها ،ٙٞٛضؼث ٠يا ضؼثي زض ز ازسطا١ا  ٝزازُا٢١ا تا ضػايت غالحيت٢اي هاٛٞٛي تطاي ضسيسُي ت ٠خطائٖ ٗصًٞض اذتػاظ
ز١س .هؿات اي ٚضؼة تايس زٝض١ٟاي ٗػٞب آٗٞظض٢اي ترػػي ضا ُصضاٛس ٟتاضٜس.
تثػط -2 ٟضطايف هؿات زازسطا  ٝزازُا٘١ ٝ ٟچٜي ٚزٝض١ٟاي آٗٞظضي ترػػي تٞٗ ٠خة آييٛٚاٗ٠اي است ً ٠ظطف
سٗ ٠ا ٟتٞسف ٝظيط زازُستطي ت٢يٗ ٠يضٞز  ٝت ٠تػٞية ضئيس ه ٟٞهؿائيٗ ٠يضسس.
ج -پايِا ٟاقالػات ٗسيطيت پطٛٝس١ٟاي ٗكطٝح ٠زض زستِا ٟهؿائي ضا ظطف ز ٝساّ ضاٟاٛساظي ٘ٛايس ت٠ُٛٞ ٠اي ً:٠
ٛ -1سر ٠آٌتطٛٝيٌي اظ اقالػات ،اسٜاز  ٝپطٛٝس١ٟاي ٗكطٝح ٠حساًثط تيستٝچ٢اض ساػت پس اظ تٓٞيس يا زضياكت زض
ساٗا( ٠ٛسيستٖ) ثثت ُطزز.
ٞٛ -2تتز١ي ضسيسُي ت ٠پطٛٝس١ٟا تٞسف ساٗا ٠ٛتٓٞيس ضٞز  ٝكطآيٜس ضسيسُي ت٠پطٛٝس١ٟا هاتْ ضزياتي  ٝپيِيطي تاضس.
 -3ثثت ًٔيٛ ٠اٗ١ ٠اي ٝاضزٞٓ ٝ ٟايح اضسآي تٗ ٠طاخغ هؿائي تا احطاظ ٞ١يت اضراظ ت ٠غٞضت ٗت٘طًع زض ١ط ٝاحس
هؿائي اٌٗاٙپصيط ُطزز.
 -4اٌٗا ٙاضساّ يا تحٞيْ ٛسر ٠آٌتطٛٝيي ًٔي ٠اٝضام پطٛٝسٗ ٠ً ٟكآؼ ٠آ ٙتطاي اغحاب زػٞا ٗكاتن هٞاٛيٗ ،ٚداظ
ضٜاذت ٠ضس ٟاست ٗيسط ُطزز.
 -5پايِا ٟاقالػات آضاء غازض ٟهؿائي ضا ضاٟاٛساظي ٘ٛايس.

 -6ذالغ ٠اقالػات ًٔي ٠پطٛٝس١ٟاي ٗكطٝح ٠زض ٗحٔي ٗطرع زض ه ٟٞهؿائيٗ ٠ت٘طًع  ٝسطٝيسز١ي اقالػات الظٕ
تًٔ ٠ي ٠زستِا٢١اي ٛظاضتي اٌٗاٙپصيط ُطزز.
تثػط -ٟآييٛٚاٗ ٠اي ٚساٗا ٝ ٠ٛظٗا ٙتٜسي اخطاي آٛ ٝ ٙيع ٗٞاضز استثٜاء ضاْٗ ٗٞاضز اٜٗيتيٗ ،ػازين ذالف اذالم ،ػلت
ٛ ٝظٖ ػ٘ٗٞي  ٝاذتالكات ذاٞٛازُي ٛ ٝح ٟٞزستطسي اضراظ  ٝزستِا٢١اي ٛظاضتي  ٝسايط ٗٞؾٞػات ٗطتثف،
حساًثط ظطف سٗ ٠ا ٟتٞسف ٝظيط زازُستطي ت٢يٗ ٠يضٞز  ٝت ٠تػٞية ضئيس ه ٟٞهؿائيٗ ٠يضسس.
ز -ظطف س ٠ساّ ٓٞايح ٗؼاؾست هؿائي تا اٞٓٝيت ًطٞض١اي ٗ ٖ٢قطف هطاضزاز تداضي تا خ٘ٞ٢ضي اسالٗي ايطا ٙضا
ت٢ي ٝ ٠خ٢ت اهسإ الظٕ هاٛٞٛي ت ٠زٓٝت اضساّ ٘ٛايس .هطاضزاز١اي ز ٝخاٛث ٠تايس حسة ٗٞضز حساهْ يٌي اظ ٗٞاضز ظيط
ضا زضتطُيطز:
 -1استطزاز ٗت٘٢اٗ ٝ ٙدطٗاٗ ٙلاسس ٗآي
 -2استطزاز اٗٞاّ  ٝزاضايي١اي ٛاٗططٝع  ٝحاغْ اظ اهساٗات ٗدطٗا٠ٛ
 -3تثازّ اقالػات زضتاضٞٗ ٟاضز اثثات ضس ٟيا زض حاّ پيِيطي زض ٗٞضز ٗلاسس ٗآي
ٗاز -12 ٟساظٗا ٙثثت اسٜاز  ٝاٗالى ًطٞض ٗٞظق است:
آق -ظطف ز ٝساّ ٛسثت ت ٠تٌ٘يْ  ٝاخطاي قطح حسِٛاضي (ًازاستط)  ٝسايط تطتيثات هاٛٞٛي الظٕ اهسإ  ٝاقالػات
الظٕ ضا زض پايِا ٟاقالػاتي ٗطتٞـ ٝاضز ٘ٛايس .حسٝز زستطسي اضراظ ت ٠اي ٚپايِا ٟضا آييٛٚاٗ ٠اخطائي ٗطرع
ٗيًٜس.
آييٛ ٚاٗ ٠اخطائي تٞسف ٝظاضت زازُستطي  ٝتا ٌ٘١اضي ساظٗا ٙثثت اسٜاز  ٝاٗالى ًطٞض ٝ ٝظاضترا١٠ٛاي اقالػات ٝ
زكاع  ٝپطتيثاٛي ٛيط١ٝاي ٗسٔح ت٢يٗ ٠يضٞز  ٝت٠تػٞية ضئيس ه ٟٞهؿائيٗ ٠يضسس.
ب -ظطف يي ساّ پايِا ٟاقالػات اضراظ حوٞهي ضا ايداز ٘ٛايس.
تثػطٝ -1 ٟضٝز اقالػات پايِا ٟاقالػاتي ٗصًٞض زض تٜس (ب) ضاخغ ت ٠آ ٙزست ٠اظ اضراظ حوٞهي ً ٠زض سايط ٗطاخغ
ت ٠ثثت ضسيس ٟيا ٗيضسٜس حسة ٗٞضز تط ػ٢س ٟزستِا ٟثثتًٜٜس ٟاست.
تثػط -2 ٟآييٛٚاٗ ٠اخطائي تٜس (ب)  ٝتثػط )1( ٟآ ٙتٞسف ٝظاضت زازُستطي  ٝتا ٌ٘١اضي ساظٗا ٙثثت اسٜاز  ٝاٗالى
ًطٞض ٝ ٝظاضت ًطٞض ت٢يٗ ٠يضٞز  ٝت ٠تػٞية ١يأت ٝظيطاٗ ٙيضسس.

ج  -ظطف يي ساّ ضثٌ ٝ ٠پايِا ٟاقالػاتي ٗطتطى تي ٚزكاتط اسٜاز ضس٘ي  ٝساظٗا ٙثثت اسٜاز  ٝاٗالى ًطٞض ضا
ضاٟاٛساظي ٘ٛايس ،ت ٛ ٠حٞي ً ٠ثثت  ٝتثازّ ًٔيٝ ٠هايغ زكاتط اسٜاز ضس٘ي  ٝساظٗا ٙثثت اسٜاز  ٝاٗالى ًطٞض اظ قطين
ٛظإ ٗت٘طًع ٗصًٞض تس٢يْ ُطزز.
فصل سًم  -تكاليف عمًمي

ٗازًٔ -13 ٟيٗ ٠سؤٝال ٙزستِا٢١اي ٗط٘ ّٞاي ٚهاٞٗ ٙٞٛظلٜس تس ٙٝكٞت ٝهت اظ ضطٝع يا ٝهٞع خطائٖ ٗطتٞـ ت٠
اضتطاء ،اذتالسً ،ال١ثطزاضي ،تثاٛي زض ٗؼاٗالت زٓٝتي ،اذص زضغس (پٞضساٛت) زض ٗؼاٗالت زاذٔي يا ذاضخي ،اػ٘اّ
ٛلٞش تطذالف حن ٗ ٝوطضات هاٛٞٛي ،زذآت زض ٗؼاٗالت زٓٝتي زض ٗٞاضزي ًٜٞ٘ٗ ٠ػيت هاٛٞٛي زاضز ،تحػيْ ٗاّ
ٛاٗططٝع ،استلاز ٟؿيطٗداظ يا تػطف ؿيطهاٛٞٛي زض ٝخ ٟٞيا اٗٞاّ زٓٝتي يا ػ٘ٗٞي  ٝيا تؿييغ آ٢ٛا ،تسٓيس زض ٗؼاٗالت
زٓٝتي ،اذص ٝخ ٠يا ٗاّ ؿيطهاٛٞٛي يا اٗط ت ٠اذص آٜٗ ،ٙظٞض ٞ٘ٛزٛ ٙلؼي تطاي ذٞز يا زيِطي تحت ١ط ػٜٞا ٙاػٖ اظ
ً٘يسي ،ٙٞپازاش ،حنآعح٘ ٠يا حن آؼْ٘ زض ٗؼاٗٔ ٠يا ٗعايس ٟيا ٜٗاهػ ٝ ٠سايط خطائٖ ٗطتثف تا ٗلاسس اهتػازي زض
حٞظٗ ٟأٗٞضيت ذٞز تالكاغٔ ٠تايس ٗطاتة ضا تٗ ٠واٗات هؿائي  ٝازاضي ضسيسُيًٜٜس ٟت ٠خطائٖ  ٝترٔلات ُعاضش
٘ٛايٜس ،زض ؿيط اي ٚغٞضت ٗط٘ٗ ّٞداظات ٗوطض زض ٗاز )606( ٟهاٗ ٙٞٛداظات اسالٗي ٗيضٛٞس.
تثػط١ -ٟط يي اظ ًاضًٜا ٙزستِا٢١اي ٗٞؾٞع اي ٚها ٠ً ٙٞٛزض حيكٝ ٠ظايق ذٞز اظ ٝهٞع خطائٖ ٗصًٞض زض زستِاٟ
ٗتثٞع ذٞز ٗكٔغ ضٞز ٌٗٔق است تس ٙٝاقالع سايطيٗ ٚطاتة ضا ت ٠غٞضت ٌٗتٞب  ٝكٞضي تٗ ٠سؤ ّٝتاالتط ذٞز  ٝيا
ٝاحس ٛظاضتي ُعاضش ٘ٛايس زض ؿيط اي ٚغٞضت ٗط٘ٗ ّٞداظات كٞم ٗيضٞز.
ٗاز -14 ٟتاظضساً ،ٙاضضٜاسا ٙضس٘ي ،حساتطسا ٝ ٙحساتساضا٘ٗ ،ٙيعي ،ٚشيحسات٢اٛ ،اظطي ٝ ٚسايط اضراغي ً٠
ٗسؤ ّٝثثت يا ضسيسُي ت ٠اسٜاز ،زكاتط  ٝكؼآيت٢اي اضراظ حويوي  ٝحوٞهي زض حيكٝ ٠ظايق ذٞز ٗيتاضٜس ٗٞظلٜس
زض غٞضت ٗطا١س١ ٟطُ ٠ٛٞكساز ٗٞؾٞع اي ٚها ،ٙٞٛچٜاٛچ ٠تطتيثاتي زض هٞاٛي ٚزيِط ٛثاضسٗ ،طاتة ضا تٗ ٠طخغ ٛظاضتييا
هؿائي شيغالح اػالٕ ٘ٛايٜسٗ .ترٔلي ٚت ٠س ٠ساّ ٗحطٗٝيت يا اٛلػاّ اظ ذسٗت زض زستِا٢١اي ٗط٘ ّٞاي ٚهاٝ ٙٞٛ
يا خعاي ٛوسي تٗ ٠يعا ٙز ٝتا ز ٟتطاتط ٗثٔؾ ٗؼاٗالت تعضٍ ٗصًٞض زض ها ٙٞٛتطُعاضي ٜٗاهػات ٛ ٝيع ٓـ ٞػؿٞيت زض
اٛد٘٢ٜاٗ ،ؤسسات  ٝاتحازي١٠اي غٜلي  ٝحطك٠اي  ٝيا ١ط زٗ ٝداظات ٗحٌٗ ٕٞيضٛٞس.
ٗازٗ -15 ٟواٗاتٗ ،سيطا ٝ ٙسطپطستاٗ ٙستويٖ ١ط ٝاحس زض ساظٗا٢ٛاي زٓٝتي تٜس (آق) ٗاز )2( ٟاي ٚها ٙٞٛت ٠تٜاسة
ٗسؤٓٝيت  ٝسطپطستي ذٞز ٗٞظق تٛ ٠ظاضت تط ٝاحس١اي تحت سطپطستي ،پيطِيطي ٗ ٝواتٔ ٠تا كساز ازاضي ،ضٜاسايي
ٗٞاضز آ ٝ ٙاػالٕ ٗطاتة حسة ٗٞضز تٗ ٠طاخغ شيغالح ٗيتاضٜسٝ .احس١اي حوٞهي ،تاظضسي  ٝحطاست  ٝحلاظت
پطس ْٜزستِا٢١اي ٗطتٞـ ٗٞظق ت ٠پيِيطي ٗٞؾٞع تا حػٛ ّٞتيدٗ ٠يتاضٜس.
ٗاز -16 ٟپس اظ ضا ٟاٛساظي ١ط يي اظ پايِا٢١اي اقالػات ٗصًٞض زض اي ٚها ٙٞٛچٜاٛچ ٠اكطازي ًٗ ٠سؤ ّٝاضائ ٝ ٠ثثت
اقالػات ٗيتاضٜس زض اٛدإ ٝظايق ذٞز هػٞض ٘ٛايٜس تا آٛا ٙقثن هٞاٛيٗ ٝ ٚوطضات ٗطتٞـ ضكتاض ٗيضٞز.

ٗاز -17 ٟزٓٝت ٌٗٔق است قثن ٗوطضات اي ٚهاٛ ٙٞٛسثت ت ٠ح٘ايت هاٛٞٛي  ٝتأٗي ٚاٜٗيت  ٝخثطا ٙذساضت اضراغي
ً ٠تحت ػٜٞاٗ ٙرثط يا ُعاضشزٜ١س ،ٟاقالػات ذٞز ضا تطاي پيطِيطيً ،طق يا اثثات خطٕ ٘١ ٝچٜي ٚضٜاسايي
ٗطتٌة ،زض اذتياض ٗطاخغ شيغالح هطاض ٗيزٜ١س  ٝت ٠اي ٚزٓيْ زض ٗؼطؼ ت٢سيس  ٝاهساٗات اٛتوإخٞيا ٠ٛهطاض ٗيُيطٛس،
اهسإ ٘ٛايس .اهساٗات ح٘ايتي ػثاضتٜس اظ:
آق -ػسٕ اكطاء اقالػات ٗطتٞـ تٞ١ ٠يت ٗ ٝطرػات ذاٞٛازُي ٗ ٝحْ سٌٛٞت يا كؼآيت اضراظ ٗصًٞضِٗ ،ط زض
ٗٞاضزي ً ٠هاؾي ضسيسُي ًٜٜس ٟتٓ ٠حال ؾطٝضت ضطػي يا ٗحاً٘ ٠ػازال ٝ ٠ٛتأٗي ٚحن زكاع ٗت ٖ٢اكطاء ٞ١يت آٛاٙ
ضا الظٕ تساٛس .چِِٛٞي ػسٕ اكطاء ٞ١يت اضراظ ياز ضس٘١ ٝ ٟچٜي ٚزستطسي اضراظ شيٛلغ ،زض آييٛٚاٗ ٠اخطائي
اي ٚهاٗ ٙٞٛطرع ٗيضٞز.
ب -كطا ٖ١آٝضزٞ ٗ ٙخثات اٛتواّ اكطاز ٗصًٞض تا زضذٞاست آٛا ٙتٗ ٠حْ ٜٗاسة زيِط زض غٞضتي ً ٠زض زستِا٢١اي
اخطائي ٗٞؾٞع تٜس١اي (آق)( ،ب) ( ٝج) ٗاز )2( ٟاي ٚها ٙٞٛضاؿْ تاضٜس ،زستِاٗ ٟطتٞـ ٗٞظق ت ٠اٛدإ اي ٚاٗط
است  ٝاي ٚاٛتواّ ٛثايس ت١ ٠يچ ٝخٞٗ ٠خة تؤيْ حوٞمٗ ،عاياُ ،ط ٟٝضـٔي  ٝحوٞم ٌٗتسثٗ ٠سترسٕ ُطزز.
ج -خثطا ٙغسٗات  ٝذساضات خس٘ي يا ٗآي زض ٗٞاضزي ً ٠اٌٗا ٙخثطا ٙكٞضي آ ٙاظ ٛاحيٝ ٠اضزًٜٜس ٟغسٗ ٠يا
ذساضت ٌٗ٘ٛ ٚثاضس .زض اي ٚغٞضت زٓٝت خاٛطي ٚظياٙزيسٗ ٟحسٞب ٗيضٞز ٗ ٝيتٞاٛس ذساضت پطزاذت ضس ٟضا
ٗكآث٘ٛ ٠ايس.
ز١ -طُ ٠ٛٞضكتاض تثؼيؽ آٗيع اظ خ٘ٔ ٠اذطاج ،تاظذطيس ًطز ،ٙتاظٛطستٞ٘ٛ ٠ز ٙپيص اظ ٗٞػس ،تـييط ٝؾؼيت ،خات٠خايي،
اضظضياتي ؿيطٜٗػلآ ،٠ٛـ ٞهطاضزاز ،هكغ يا ًا١ص حوٞم ٗ ٝعاياي ٗرثطُ ،عاضشزٜ١سٜٗ ٝ ٟثؼي ً ٠اقالػات غحيحي ضا
تٗ ٠واٗات شيغالح هاٛٞٛي ٜٗؼٌس ٗي٘ٛايٜس ٜٗ٘ٞع است.
تثػط -ٟاضراظ كٞم زض غٞضتي ٗط٘ٗ ّٞوطضات اي ٚهاٗ ٙٞٛيضٛٞس ً ٠اقالػات آ٢ٛا غحيح  ٝاهساٗات آٛاٞٗ ٙضز
تأييس ٗطاخغ شيغالح تاضس.
ٛح ٟٞاهساٗات ح٘ايتيٞٛ ،ع آٗ ٝ ٙيعا ٙخثطا ٙذساضت آٛا ،ٙقثن ٗوطضاتي است ً ٠تٞسف ٝظاضت اقالػات  ٝتا
ٌ٘١اضي ٝظاضت زازُستطي ٗ ٝؼاٛٝت١اي تطٛاٗ٠ضيعي ٛ ٝظاضت ضا١ثطزي  ٝتٞسؼٗ ٠سيطيت  ٝسطٗاي ٠اٛساٛي
ضئيسخ٘ٞ٢ض ت٢يٗ ٠يضٞز  ٝاهساٗات هاٛٞٛي الظٕ تطاي تػٞية زض ٗدٔس ضٞضاي اسالٗي ت ٠ػْ٘ ٗيآيس.
ٗاز١ -18 ٟط ٞٛع كؼآيت اهتػازي ت ٠غٞضت ٗستويٖ  ٝؿيطٗستويٖ تطاي ًٔي ٠زستِا٢١اي ٜٗسضج زض تٜس١اي (آق)،
(ب) ( ٝج) ٗاز )2( ٟاي ٚها ٠ً ٙٞٛزض ٝظايق  ٝاذتياضات هاٛٞٛي آ٢ٛا كؼآيت٢اي اهتػازي پيصتيٜي ٛطسٜٞ٘ٗ ،ٟع است.
ٗازٛ -19 ٟسر ٠اي اظ پژ١ٝط٢ا  ٝتحويوات ؿيطٗحطٗاً ٠ً ٠ٛالً اظ ٗحْ تٞزخ ٠ػ٘ٗٞي تأٗي ٚاػتثاض ضس ٟاست تايس ت٠
ٛحٜٗ ٞاسة زض زستطس اضراظ هطاض ُيطز.

ٗازًٔ -20 ٟي ٠اضراظ ٗط٘ ّٞتٜس١اي (آق)( ،ب) ( ٝج) ٗاز )2( ٟاي ٚهأٌٗ ٙٞٛلٜس ظطف ز ٝساّ پس اظ تػٞية
اي ٚها ٙٞٛكطآيٜس اٗٞض ٗآي ٌٗ ٝاتثات ازاضي ذٞز ضا ٌٗاٛيع٘ٛ ٟايٜس.
ٗازًٔ -21 ٟي ٠اضراظ ٗط٘ ّٞتٜس١اي (آق)( ،ب) ( ٝج) ٗاز )2( ٟاي ٚهاٞٗ ٙٞٛظلٜس كوف اظ ٛطٕاكعاض١اي ٗآي ٝ
ازاضي ً ٠زض ضٞضاي ػآي اٛلٞضٗاتيي ت ٠ثثت ضسيس ٟاست استلاز٘ٛ ٟايٜس.
تثػط -1 ٟذطيس ٛطٕاكعاض١اي ذاضخي اػالٗي اظ سٞي ضٞضاي ٗعتٞض اظ ض٘ ّٞايٗ ٚازٗ ٟستثٜي است.
تثػط -2 ٟضٞضاي ػآي اٛلٞضٗاتيي تايس هثْ اظ ثثت ١ط ٛطٕاكعاض اظ ضػايت ٗؼياض١ا  ٝاستاٛساضز١اي ٗػٞب اق٘يٜاٙ
حاغْ ٘ٛايس.
تثػطًٔ -3 ٟي ٠اضراظ ٗط٘ٞٗ ّٞظلٜس ظطف يي ساّ اظ تػٞية اي ٚهاٛ ٙٞٛطٕاكعاض١اي ٗٞضز استلاز ٟكؼٔي ذٞز ضا تا
ضطايف ٗعتٞض ساظُاض ٘ٛايٜس.
ٗازًٔ -22 ٟي ٠شيحسات٢ا ،حساتساضا ٝ ٙتاظضسا ٙهاٛٞٛي اػٖ اظ اضراظ ٗصًٞض تٜس١اي (آق)( ،ب) ( ٝج) ٗاز)2( ٟ
اي ٚها ٝ ٙٞٛيا ترص ذػٞغي تايس تطاساس ٛظط ضٞضاي ػآي اٛلٞضٗاتيي اظ اغآت ٛطٕاكعاض١اي ٗٞضز استلاز ٟزض
ٗد٘ٞػ ٠ذٞز اق٘يٜا ٙحاغْ ٘ٛايٜس.
ٗاز -23 ٟزض غٞضتي ً ٠ضطًت٢اي تٓٞيسًٜٜسٛ ٟطٕاكعاض تطذالف استاٛساضز١اي ٗػٞب ت ٠تـييط زض ٛطٕاكعاض اهسإ ٘ٛايٜس
ضتث٠تٜسي آ ٙضطًت تٗ ٠ست س ٠ساّ ٓـٗ ٞيضٞز ًٔ ٝيٗ ٠سؤٝال ٙشيضتف تٗ ٠ست پٜح ساّ حن ثثت حوٞم ٗازي ٝ
ٗؼٜٞي ١يچ ٛطٕاكعاضي ضا ٛساضٛس١ .طُ ٠ٛٞتـييط تطذالف استاٛساضز١ا زض ٛطٕاكعاض١اي ٗصًٞض ٜٗ٘ٞع ٗ ٝسؤٓٝيت ٗتٞخ٠
استلازًٜٜٟس ٟاست.
ٗاز١ -24 ٟطُ ٠ٛٞاظ٢اض ذالف ٝاهغ ٛ ٝيع اضائ ٠اسٜاز ٗ ٝساضى ؿيطٝاهؼي ت ٠زستِا٢١اي ٗص ّٞٗ-اي ٚهاٞٗ ٠ً ٙٞٛخة
تؽ-ييغ حوٞم هاٛٞٛي زٓٝت يا ش-ذع ثآث  ٝيا كطاض اظ پطزاذت ػٞاضؼ يا ًسة اٗتياظ ٛاضٝا ُطزز ،خطٕ
ٗحسٞب ٗيضٞز .چٜاٛچ ٠تطاي ػْ٘ اضتٌاتي زض سايط هٞاٛيٗ ٚداظاتي تؼيي ٚضس ٟتاضس ت٘١ ٠اٗ ٙداظات ٗحٌٕٞ
ٗيضٞز .زض ؿيط اي ٚغٞضت ػال ٟٝتط ٓـ ٞاٗتياظٗ ،طتٌة ت ٠خعاي ٛوسي ٗؼازّ حوٞم تؿييغضسٛ ٝ ٟيع خثطا ٙظياٝ ٙاضزٟ
تا ٗكآث ٠شيٛلغ ٗحٌٗ ٕٞيُطزز.
١ط يي اظ ًاضًٜا ٙزستِا٢١ا ً ٠حسة ٝظيل ٠تا ٗٞاضز ٗصًٞض ٗٞاخ ٠ضٛٞس ٌٗٔلٜس ٗٞؾٞع ضا تٗ ٠وإ تاالتط ُعاضش
٘ٛايٜسٗ ،وإ ٗسؤ ّٝزضغٞضتي ًُ ٠عاضش ضا ٗوط ٙٝت ٠غحت تطريع ز١س ٗطاتة ضا تٗ ٠طخغ هؿائي اػالٕ ٗي٘ٛايس.
ٗترٔلي ٚاظ اي ٚتٌٔيق تٗ ٠داظات يي تا س ٠ساّ اٛلػاّ ٗٞهت اظ ذسٗات زٓٝتي  ٝػ٘ٗٞي ٗحٌٗ ٕٞيضٛٞس.
ٗاز -25 ٟزستِا٢١اي ٗصًٞض زض تٜس١اي (آق) ( ،ب) ( ٝج) ٗاز )2( ٟاي ٚهاٞٗ ٙٞٛظلٜس ت ٠تاظِٛطي ٜ٢ٗ ٝسسي ٗدسز
ساٗا ٠ٛپاسرِٞيي ت ٠ضٌايات ٌٗ ٝاٛيعٞ٘ٛ ٟز ٙآ ٙتٛ ٠حٞي اهسإ ٘ٛايٜس ً ٠زضياكت ضٌايات ت ٠قٞض ؿيطحؿٞضي

تٞسف ٝاحس١ايي ًٗ ٠سؤٓٝيت پاسرِٞيي  ٝضسيسُي ت ٠ضٌايات ٗطزٕ ضا زاضٛس تٝ ٠احس ٗطتٞق ٠زض زستِاٜٗ ٟؼٌس
ُطزز.
ٝاحس ٗعتٞض ٗٞظق است تطاساس ظٗاٙتٜسي تؼيي ٚضس ٟت ٠اضائ ٠پاسد تٗ ٠تواؾي يا ضاًي اهسإ ٘ٛايس  ٝزضغٞضت ػسٕ
پاسرِٞيي زض ٗٔ٢ت ٗؼيٞٗ ،ٚؾٞع زض سٔسٔٗ ٠طاتة ازاضي تا تاالتطيٗ ٚوإ زستِاٜٗ ٟؼٌس ضٞزٝ .احس١اي ٗعتٞض
ٗٞظلٜس زض غٞضت ٝاضز ٛثٞز ٙضٌايتٞٗ ،ؾٞع ضا ت ٠غٞضت ٌٗتٞب  ٝتا شًط ػٔت ت ٠ضاًي اػالٕ ٘ٛايٜس.
ًٔيٗ ٠طاحْ كٞم تايس حساًثط ظطف يي ٗا ٟاظ تاضيد ٝغ ّٞضٌايت ذات٘ ٠ياتس .ػسٕ ضسيسُي ت ٠ضٌايت يا ػسٕ
اٛؼٌاس ٗٞؾٞع تٗ ٠طاخغ شي غالح يا ػسٕ پاسد ٌٗتٞب ت ٠ضاًي زض ٗٔ٢ت ٗصًٞض ،ترٔق ٗحسٞب  ٝتا ٗطتٌثيٚ
قثن هٞاٛيٗ ٚطتٞق ٠تطذٞضز ٗيضٞز.
تثػط -1 ٟساظٗا ٙتاظضسي ًْ ًطٞض ٗسؤٛ ّٝظاضت تط حس ٚاخطاء ايٗ ٚاز ٟاست.
تثػط -2 ٟزستِا٢١اي تحت ٛظط ٗوإ ض١ثطي ٛ ٝيع زستِا٢١ايي ً ٠زض ها ٙٞٛاساسي تطاي آٛا ٙحٌٖ ذاظ ٝخٞز زاضز
اظ ض٘ ّٞايٗ ٚازٗ ٟستثٜي ٗيتاضٜس.
ٗاز -26 ٟزضٗٞاضز ظيط اضراظ تطٞين ٗيُطزٛس:
آقٗ -سيطا ،ٙسطپطستاً ،ٙاضًٜا ٝ ٙيا اضراغي ًٞٗ ٠كن ت ٠ضٜاساييً ،طق ٗ ٝؼطكي اكطاز ٗترٔق ٗصًٞض زض ايٚ
هاُ ٙٞٛطزٛسٗ ،ططٝـ تط آ ٠ً ٙترٔق يا خطٕ زض ٗطاخغ غآح اثثات ضٞز.
بٗ -سيطاً ٝ ٙاضًٜا ٝ ٙاضراظ ٗط٘ ّٞاي ٚها ٠ً ٙٞٛزض ضاٟاٛساظي ًاْٗ پايِا ٟاقالػاتي ٌٗاٛيع ٟتالش كٞمآؼازٟ
زاضت ٠تاضٜس.
ج١ -طيي اظ اضراظ ٗط٘ ّٞاي ٚهاٞٗ ٠ً ٙٞٛكن ضٛٞس زض ق ّٞيي ساّ ٗيعا ٙسالٗت ازاضي ضا تطاساس ضاذػ٢اي
ٗٞؾٞع تٜس (آق) ٗاز )28( ٟاي ٚهاٝ ٙٞٛاحس تحت سطپطستي ذٞز اضتواء زٜ١س.
ز -آييٛ ٚاٗ ٠اخطائي ايٗ ٚاز ٟحساًثط ظطف سٗ ٠ا ٟاظ تاضيد تػٞية اي ٚها ٙٞٛتٞسف ٗؼاٛٝت١اي تطٛاٗ٠ضيعي ٛ ٝظاضت
ضا١ثطزي  ٝتٞسؼٗ ٠سيطيت  ٝسطٗاي ٠اٛساٛي ضئيسخ٘ٞ٢ض ت٢يٗ ٠يضٞز  ٝت ٠تػٞية ١يأت ٝظيطاٗ ٙيضسس.
تثػط -ٟچٜاٛچ ٠اضراظ ٗط٘ ّٞتٜس (ز) ٗاز )2( ٟاي ٚها ٙٞٛزض خ٢ت تحون تٜس١اي كٞمآصًط اهسإ ٘ٛايٜس تطاساس
آئيٛٚاٗ ٠اخطائي ايٗ ٚازٗ ٟط٘ ّٞتطٞيوات ٗؼٜٞي ٗ ٝازي ٗيضٛٞس.
ٗازٝ -27 ٟظايق  ٝتٌآيق ٗوطض زض اي ٚهاٛ ٙٞٛاكي كؼآيت٢اي ستاز ٗثاضظ ٟتا ٗلاسس ٗآي ً ٠زض اخطاء كطٗاٗ ٙوإ ض١ثطي
تطٌيْ ضس ٟاست٘ٛ ،يتاضس.

ٗاز -28 ٟضٞضاي زستِا٢١اي ٛظاضتي ٗٞؾٞع ٗاز )221( ٟها ٙٞٛتطٛاٗ ٠پٜدسآ ٠پٜدٖ تٞسؼٞٗ ،٠ظق ت ٠اهساٗات ظيط
است:
آق -ت٢ي ٠ضاذػ٢اي اٛساظُٟيطي ٗيعا ٙسالٗت ازاضي زض زستِا٢١اي ٗٞؾٞع تٜس١اي (آق)( ،ج) ( ٝز) ٗاز )2( ٟايٚ
ها ٝ ٙٞٛاػالٕ ػ٘ٗٞي آ٢ٛا.
ب -اٛساظُ ٟيطي ٗيعا ٙسالٗت ازاضي ت ٠غٞضت ًٔي ٞٗ ٝضزي  ٝاػالٕ ٛتيد ٠تطضسي تٗ ٠سؤٝالٗ ٝ ٙطزٕ حساًثط تا
پايا ٙض٢طيٞض ٗا ٟساّ تؼس.
ج -تطضسي اهساٗات زستِا٢١اي ٗط٘ ّٞها ٙٞٛاظ ضا ٟت٢يُ ٠عاضش زضتاض ٟػٌ٘ٔطز  ٝاخطاي تطٛاٗ١٠اي پيطِيطاٗ ٝ ٠ٛواتٔ٠
تا كساز ،اػالٕ هٞت١ا  ٝؾؼق١ا  ٝاضائ ٠پيط٢ٜاز ت ٠زستِا٢١اي ٗسؤّٝ
تثػط -ٟآييٛٚاٗ ٠اخطائي ايٗ ٚاز ٟظطف سٗ ٠ا ٟاظ اتالؽ اي ٚها ٙٞٛتٞسف ضٞضا ت٢ي ٝ ٠ت ٠تػٞية سطا ٙهٞا ٗيضسس.
ٗاز -29 ٟزٓٝت ٗٞظق است زض تٞزخ ٠ساالً ًْ ٠ٛطٞض ،اػتثاضات ٗٞضز ٛياظ تطاي اخطاء ٗوطضات اي ٚها ٝ ٙٞٛاػتثاضات
الظٕ تطاي ١عي١ ٠ٜاي هاٛٞٛي قطح زػاٝي خطائٖ ٗٞؾٞع اي ٚها ٝ ٙٞٛپيِيطي آ٢ٛا اظ هثيْ ١عي ٠ٜزازضسيً ،اضضٜاسي ٝ
اخطاء احٌإ ضا زض زستِا٢١اي اخطائي پيصتيٜي ٘ٛايس .سايط زستِا٢١ايي ً ٠اظ تٞزخ ٠ساالً ًْ ٠ٛطٞض استلازٟ
٘ٛي٘ٛايٜس ٗٞظلٜس ١عيٗ ٠ٜعتٞض ضا اظ ٗحْ تٞزخ ٠ذٞز تأٗي٘ٛ ٚايٜس.
ٗاز -30 ٟضٌايات  ٝزػاٝي ٗطتٞـ تٗ ٠ثاضظ ٟتا كساز ٗآي تايس زض ٗطاخغ هؿائي  ٝازاضي ذاضج اظ ٞٛتت ضسيسُي ضٞز.
ٗاز -31 ٟساظٗا ٙغسا  ٝسي٘اي خ٘ٞ٢ضي اسالٗي ايطاٝ ،ٙظاضترا١٠ٛاي كط ٝ َٜ١اضضاز اسالٗي ،آٗٞظش  ٝپطٝضش،
ػٔ ،ٕٞتحويوات  ٝكٜاٝضي ،ت٢ساضت ،زضٗا ٝ ٙآٗٞظش پعضٌي  ٝسايط ٢ٛاز١اي آٗٞظضي  ٝكطِٜ١ي  ٝتثٔيـي ٗٞظلٜس زض
ضاستاي اخطاء تطٛاٗ١٠اي آٗٞظش ػ٘ٗٞي  ٝاقالعضساٛي اي ٚها ٠ً ٙٞٛاظ قطين ستاز ٗثاضظ ٟتا ٗلاسس اهتػازي اتالؽ
ٗيُطزز ،اهساٗات الظٕ ضا ت ٠ػْ٘ آٝضٛس.
ٗازٗ -32 ٟسؤٓٝيت اخطاي اي ٚهاٗ ٝ ٙٞٛػٞتات ستاز ٗثاضظ ٟتا ٗلاسس اهتػازي زض زستِا٢١اي ٗط٘ ّٞتا ٝظيط ٝ
تاالتطيٗ ٚوإ زستِا ٟشي ضتف است  ٝاكطاز يازضسٌٔٗ ٟلٜس تا اتراش تساتيط  ٝساظ ً ٝاض١اي ٜٗاسة ،اظ حساًثط ظطكيت
ٝاحس١ا  ٝترط٢اي ٛظاضتي  ٝسايط ترط٢اي ٗطتٞـ تًٜ ٠تطّ اخطاي اي ٚها ٙٞٛاستلاز٘ٛ ٟايٜس.
ٗاز -33 ٟآييٛ ٚاٗ ٠اخطائي اي ٚها ،ٙٞٛزض ؿيط ٗٞاضزي ً ٠تؼيي ٚتٌٔيق ضس ٟاست ،ظطف ضص ٗا ٟتٞسف ٗؼاٛٝت
تطٛاٗ٠ضيعي ٛ ٝظاضت ضا١ثطزي ضئيسخ٘ٞ٢ض تا ٌ٘١اضي ٗؼاٛٝت تٞسؼٗ ٠سيطيت  ٝسطٗاي ٠اٛساٛي ضئيسخ٘ٞ٢ض ٝ
ٝظاضترا١٠ٛاي اقالػات ،زازُستطي  ٝاٗٞضاهتػازي  ٝزاضايي ت٢يٗ ٠يضٞز  ٝت ٠تػٞية ١يأت ٝظيطاٗ ٙيضسس.

ٗاز١ -34 ٟطُ ٠ٛٞاكطاء اقالػات پايِا٢١اي اقالػاتي زستِا٢١اي ٗصًٞض تطذالف هٞاٛيٗ ٝ ٚوطضاتٜٞ٘ٗ ،ع است ٝ
ٗت رٔق تٗ ٠داظات ٜٗسضج زض هاٗ ٙٞٛداظات اٛتطاض  ٝاكطاء اسٜاز ٗحطٗا ٝ ٠ٛسطّي زٓٝتي ٗػٞب ٗ 29/11/1353حٌٕٞ
ٗيُطزز.
ٗاز١ -35 ٟطُ ٠ٛٞزستطسي ؿيطٗداظ ت ٠پايِا٢١اي اقالػاتي ٗٞؾٞع اي ٚهاٜٞ٘ٗ ٙٞٛع است ٗ ٝترٔق حسة ٗٞضز ت٠
ٗداظات حثس اظ ضص ٗا ٟتا يي ساّ ٗحٌٗ ٕٞيضٞز .ضط ٝع ت ٠خطٕ ٗعتٞض ٛيع ٗط٘ٗ ّٞداظات حثس اظ ٞٛز  ٝيي
ضٝظ تا ضص ٗا ٟاست.
ها ٙٞٛكٞم ٗطتْ٘ تط سي  ٝپٜح ٗاز ٝ ٟتيست ١ ٝطت تثػط ٟزض خٔس ٠ػٜٔي ضٝظ يٌطٜثٞٗ ٠ضخ تيست  ٖ٢ٛ ٝاضزيث٢طت
ٗا ٟيٌ٢عاض  ٝسيػس ١ ٝطتاز ١ ٝلت ٗدٔس ضٞضاي اسالٗي اخطاي آظٗايطي آ ٙتٗ ٠ست س ٠ساّ تػٞية  ٝزض تاضيد
 7/8/1390اظ سٞي ٗد٘غ تطريع ٗػٔحت ٛظإ ٗٞاكن تا ٗػٔحت ٛظإ تطريع زاز ٟضس.
رئيس مجلس شًراي اسالمي  -علي الريجاوي

