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 بسمه تعالی

 با صلىات بر محمد و آل محمد

 قانىن بهبىد مستمر محيط كسب و كار

 

 ضٚٔس:  زض ايٓ لأْٛ الطالحات ظيط بٗ جاي عباضات ِفطٚح تعطيؿ ـسٖ بٗ واض ِي ـ2ماده      

اْ ٚ اتـاق تعـاْٚ ِطوـعي جّٙـٛضي اٌؿ ـ اتالٙا ـاًِ: اتاق باظضگأي، لٕايع، ِعازْ ٚ وفاٚضظي ايـط      

 اؼالِي ايطاْ اؼت.

ـ اتاق باظضگأي، لٕايع ٚ ِعازْ ايطاْ اظ تاضيد تمٛيب ايـٓ لـأْٛ بـٗ اتـاق باظضگـأي، لـٕايع ٚ تبصره       

 يابس. ِعازْ ٚ وفاٚضظي ايطاْ )اتاق ايطاْ( تؽييط ٔاَ ِي

ــ ــاق ٚ بٕ ــأْٛ ت ؼــيػ ات ــطاْ ِٛســؿ اؼــت ٚســايؿ ٔاـــي اظ ل ــاق اي ــأْٛ اجــطاي 19س )ز( ِــازٖ )ات ( ل

( لـأْٛ اؼاؼـي زض حيطـٗ وفـاٚضظي،    ٚ  ِٕـابع يبيعـي ٚ 44ؼياؼتٙاي وٍي الً چًٙ ٚ چٙاضَ )

٘اي ذٛز لطاض ز٘س ٚ با اجطاي يه بطٔاِٗ ؼٗ ؼـاٌٗ ٚيـ،ٖ، ــاًِ اي ـاز  لٕايع ؼصايي ضا زض اٌٚٛيت بطٔاِٗ

تٛإّٔــسي ذــٛز زض ايــٓ برفــٙا ضا اضتمــا   «ِطوـع ٍِــي ِطاٌعــات ضا٘بــطزي وفــاٚضظي ٚ    )ؼيطزٌٚتــي(»

 برفس.

  ـ تفىً التمـازي: تفـىٍٙايي وـٗ بـٗ ِٕحـٛض حفـ  حمـٛق ٚ ِٕـاـع ِفـطٚي ٚ لـأٛٔي اعىـا  ٚ       

ؼاِأس٘ي ـعاٌيت ٚ بٙبٛز ٚوعيت التمازي اعىا  اعُ اظ حميمي ٚ حمـٛلي، بـٗ ِٛجـب لـأْٛ ٚ يـا بـٗ 

، وفـاٚضظي، باظضگـأي، ذـسِات ٚ ٔيـع لـاحباْ وؽـب يـا لٛضت زاٚيٍبأٗ تٛؼً ِسيطاْ لـٕايع ٚ ِعـازْ

 ـٛٔس. پيفٗ يا حطـٗ ٚ ت اضت ٔعز اتالٙا يا ؼايط ِطاجع لأٛٔي حبت ـسٖ يا ِي

پ ـ تفىً التمازي ؼطاؼطي:  ْ زؼتٗ اظ تفىٍٙاي التمازي وٗ زض چٕسيٓ اؼـتاْ وفـٛض ــعبٗ       

 ٚ عىٛ زاـتٗ باـٕس.

 تفىٍٙاي التمازي حؽب ِٛضز بطعٙسٖ اتالٙا اؼت. تبمطٖ ـ تفريك ؼطاؼطي بٛزْ      

( لـأْٛ 44(: عبـاضت اظ لـأْٛ اجـطاي ؼياؼـتٙاي وٍـي الـً چٙـً ٚ چٙـاضَ )44ت ـ لـأْٛ الـً )      

 اؼاؼي اؼت.

ث ـ وؽب ٚ واض: بٗ ٘ط ٔٛي ـعاٌيت تىطاضـٛٔسٖ ٚ ِفطٚي التمازي اظ لبيً تٌٛيس، ذطيس ٚ ـطٚؾ واال       

 ـٛز. ؽب ِٕاـع التمازي ايالق ِيٚ ذسِات بٗ لمس و

د ـ ِحيً وؽب ٚ واض: عباضت اؼت اظ ِ ّٛعٗ عٛاًِ ِـثحط زض ازاضٖ يـا عٍّىـطز بٕها٘ٙـاي تٌٛيـسي       

 باـٕس. وٗ ذاضد اظ وٕتطي ِسيطاْ  ٔٙا ِي

( 57چ ـ ـٛضاي گفت ٚگٛ: عباضت اظ ــٛضاي گفـت ٚ گـٛي زٌٚـت ٚ برـؿ ذمٛلـي ِٛوـٛي ِـازٖ )      

 اؼت. 97/91/9831ٗ پٕ ؽاٌٗ پٕ ُ تٛؼعٗ جّٙٛضي اؼالِي ايطاْ ِمٛ  لأْٛ بطٔاِ

( لأْٛ ِسيطيت ذسِات وفـٛضي 7ح ـ زؼتها٘ٙاي اجطائي: ـاًِ وٍيٗ زؼتها٘ٙاي ِٛوٛي ِازٖ )      

 اؼت. 3/5/9831ِمٛ  

 ؼت.( لأْٛ بطگعاضي ِٕالمات ا8خ ـ ِعاِالت ِتٛؼً ٚ بعضگ: عباضت اظ ِعاِالت ِٛوٛي ِازٖ )      

زٌٚت ِىٍؿ اؼت زض ِطاحً بطضؼي ِٛوٛعات ِطبٛي بٗ ِحيً وؽـب ٚ وـاض بـطاي الـالح ٚ  ـ3ماده      

ضبطي وٗ عىٛ اتالٙـا ٔيؽـتٕس،  ٘ا، ٔحط وتبي اتالٙا ٚ  ْ زؼتٗ اظ تفىٍٙاي شي ٔاِٗ تسٚيٓ ِمطضات ٚ  ييٓ

گيطي  ْ ضا بٗ جٍؽات تمـّيُاعُ اظ واضـطِايي ٚ واضگطي ضا زضذٛاؼت ٚ بطضؼي وٕس ٚ ٘طگاٖ الظَ زيس  ٔا

 زعٛت ّٔايس.



( زضِـٛضز ــطوت زازْ اتالٙـا زض 44( لـأْٛ الـً )19ٍِٙـت اجـطاي حىـُ بٕـس ) ( ِـازٖ ) تبصـره ـ      

 االجطا  ـسْ ايٓ لأْٛ اؼت. گيطي بطاي زٌٚت، ـؿ ِاٖ پػ اظ الظَ ـٛضا٘اي تمّيُ

٘اي  ٘ا ٚ ضٚيــٗ ح ِمــطضات، برفــٕاِٗزؼــتها٘ٙاي اجطائــي ِىٍفٕــس ٕ٘هــاَ تــسٚيٓ يــا الــال ـــ4مــاده      

 ضبً ضا اؼتعالَ وٕٕس ٚ ِٛضز تٛجٗ لطاض زٕ٘س. اجطائي، ٔحط تفىٍٙاي التمازي شي

وؽـب ٚ وـاض زض وفـٛض،   اتالٙـا ِٛسفٕـس بـٗ ِٕحـٛض ايـالي ؼياؼـتهصاضاْ اظ ٚوـعيت ِحـيً ـ7ماده      

ٚ ـمـٍي حؽـب ِـٛضز بـٗ تفىيـه ـاذمٙاي ٍِي ِحيً وؽب ٚ واض زض ايطاْ ضا تسٚيٓ ٚ بٗ يٛض ؼاالٔٗ 

 اؼتأٙا، برفٙا ٚ ـعاٌيتٙاي التمازي، ؼٕ ؿ ٚ اعالَ ّٔايٕس.

ٚظاضت اِــٛض التمــازي ٚ زاضايــي ِٛســؿ اؼــت بــا ّ٘ىــاضي زؼــتها٘ٙاي اجطائــي ٚ ٔٙاز٘ــاي  تبصــره ـ

٘اي جٙــأي وؽــب ٚ وــاض ضا بٙبــٛز برفــس ٚ ٚوــعيت التمــازي  بٕــسي اٌٍٍّــي، جايهــاٖ ايــطاْ زض ضتبٗ بيٓ

 گصاضاْ ذاضجي ِعطـي وٕس. ب وفٛض ضا بٗ ؼطِايِٕٗاؼ

ـ اتالٙا ِىٍفٕس ـٙطؼت ٍِي تفىٍٙاي التمازي ضا تٙيٗ ٚ تؽييطات  ْ ضا اعالَ ّٔايٕـس. زض  ْ  5ماده      

باــٕس، اتالٙـا ِٛسفٕـس بـطاي ؼـاِأس٘ي، اي ـاز  زؼتٗ اظ ـعاٌيتٙاي التمازي وٗ ـالس تفـىً ـعـاي ِي

٘اي الظَ ضا اي از وٕٕس ٚ زض ـعاٌيتٙايي وٗ تفـىٍٙاي ِـٛاظي ٚجـٛز  ظِيٕٗ ٚحبت تفىٍٙاي التمازي ـعاي

 ؼاظي ٚ أؽ اَ تفىٍٙاي ِٛاظي ضا ـطاُ٘ ّٔايٕس. ؼاظي، يىپاضچٗ زاضز، ظِيٕٗ ازؼاَ، ـبىٗ

اتالٙا ِٛسفٕس زض ـعاٌيتٙاي لازضات ؼيطٔفتي با اي از أؽ اَ، ّ٘ـإ٘هي ٚ تمؽـيُ وـاض،  ـ2تبصره      

ٛاظي تفىٍٙا جٍٛگيطي وٕٕس. ّ٘ٗ تفىٍٙاي التمازي ِٛسفٕس زض اجطاي احىـاَ ايـٓ ِـازٖ بـا اظ ـعاٌيت ِ

 اتالٙا ّ٘ىاضي وٕٕس.

ِثؼؽاْ ٚ ِسيطاْ تفىٍٙاي التمازي ٔبايس ِأع عىٛيت زاٚيٍباْ جسيـس ٚاجـس ــطايً ٚ  ـ3تبصره      

ٙاي جسيـس التمـازي ؼطاؼـطي اؼتفازٖ  ٔٙا اظ ِٕاـع حىٛض زض ايٓ تفىٍٙا ـٛٔس. ٔحطات الٕاؾ يا تفىٍ

 ـٛز. با حىٛض ضئيػ ـٛضاي الٕاؾ وفٛض ٚ يا ضؤؼاي ايٓ تفىٍٙا زض ـٛضاي گفتهٛ بطضؼي ِي

( لـأْٛ بطٔاِـٗ 74ِطوع  ِاض ايطاْ ِٛسـؿ اؼـت بطٔاِـٗ ٍِـي  ِـاضي وفـٛض ِٛوـٛي ِـازٖ ) ـ 6ماده      

اؼـاغ  ْ ايالعـات  ِـاضي ِـٛضز پٕ ؽاٌٗ پٕ ُ تٛؼعٗ جّٙٛضي اؼالِي ايطاْ ضا يٛضي تٙيٗ وٕس وٗ بط

گصاضاْ زض ايطاْ زض پايهاٖ ايالعـات  ِـاضي وفـٛض بـٗ ــىً ِؽـتّط ٚ  ٔياظ بطاي ـعاالْ التمازي ٚ ؼطِايٗ

 ضٚظ ِس اضائٗ گطزز.

گصاضاْ ٚ ـعاالْ التمازي وٗ بايس بٗ ـىً ِؽتّط زض ايـٓ پايهـاٖ  الالَ ٚ ايالعات  ِاضي ِٛضز ٔياظ ؼطِايٗ

 ـٛز. ضاي گفت ٚ گٛ تعييٓ ِيِٕتفط ـٛز، تٛؼً ـٛ

بـٗ ِٕحـٛض ؼـاِأس٘ي ٚ وـا٘ؿ ِطاجعـات ّٔايٕـسگاْ زؼـتها٘ٙاي اجطائـي بـٗ ٚاحـس٘اي  ـ2ماده      

تٌٛيسي، اـعايؿ اعتّاز ِتمابً ِيـاْ زٌٚـت ٚ واض ـطيٕـاْ ٚ زض ضاؼـتاي تحمـك زٌٚـت اٌىتطٚٔيـه، ِعاٚٔـت 

وّيتـٗ ؼـاِأس٘ي ِطاجعـٗ »فـىيً جّٙـٛض ِٛسـؿ اؼـت بـا ت تٛؼعٗ ِسيطيت ٚ ؼطِايٗ أؽأي ضئيػ

ضبـً ٚ  وـّٓ زعـٛت اظ ّٔايٕـسگاْ زؼـتها٘ٙاي شي« ّٔايٕسگاْ زؼتها٘ٙاي اجطائي بٗ ٚاحس٘اي تٌٛيسي

ٔاِٗ ٘طگٛٔٗ باظزيس ٚ ِطاجعٗ ّٔايٕسگاْ زؼتها٘ٙاي اجطائي بٗ ٚاحـس٘اي تٌٛيـسي  ٔٛيػ  ييٓ اتالٙا، پيؿ

وٍيٗ زؼتها٘ٙاي اجطائي ِٛسؿ بٗ ّ٘ىـاضي بـا وّيتـٗ ضا تسٚيٓ ّٔايس ٚ بٗ تمٛيب ٘ي ت ٚظيطاْ بطؼأس. 

( لـأْٛ بطٔاِـٗ پٕ ؽـاٌٗ 51باـٕس. ّ٘چٕيٓ ِـازٖ ) يازـسٖ ٚ اجطاي تمّيّات ٚ زؼتٛضاٌعٍّٙاي  ْ ِي

پٕ ُ تٛؼعٗ جّٙٛضي اؼالِي ايطاْ زضباضٖ لسٚض ِ ٛظ٘اي ـعاٌيت التمازي بٗ ـىً پٕ طٖ ٚاحس، پـػ 

 يابس. اظ پاياْ ِست  ْ لأْٛ اؼتّطاض ِي

٘اي اِٛض التمازي ٚ زاضايي  ـ ٚظاضت لٕعت، ِعسْ ٚ ت اضت ِٛسؿ اؼت با ّ٘ىاضي ٚظاضترأٗ 8ماده      

االجـطا  ــسْ ايـٓ  ضبـً، سـطؾ ــؿ ِـاٖ پـػ اظ الظَ ٚ جٙاز وفاٚضظي، اتالٙا ٚ ؼـايط زؼـتها٘ٙاي شي

اؼٕاز ٚ ِساضن ِطبـٛي اظ لبيـً لأْٛ، ـط يٕس ت اضت ذاضجي اعُ اظ ٚاضزات ٚ لازضات واال ٚ ذسِات ٚ لسٚض 



٘اي بٙساـت ٚ اؼتأساضز، اعتباض اؼـٕازي، حبـت ؼـفاضؾ، پطٚأـٗ  گٛا٘ي ِبسأ، ـطِٙاي ت اضي، گٛا٘ي

 ٔفع ضا بٗ لٛضت اٌىتطٚٔيىي زض ٚضز. ٔاِٗ، بسْٚ ٔياظ بٗ ِطاجعٗ حىٛضي شي گّطوي ٚ بيّٗ

٘اي ؼـٕٛاتي ٚ ٔيـع  اٌىتطٚٔيـه زض بٛزجـٗ ِٕابع ِاٌي ِٛضز ٔياظ بطاي اجطاي ايٓ ِازٖ اظ ؼطـمٍٙاي زٌٚـت

 ـٛز. ؼاالضي، ت ِيٓ ِي ٘اي حالً اظ بٙبٛز ـط يٕس٘ا ٚ وا٘ؿ زيٛاْ جٛيي لطـٗ

٘اي ؼياؼـي وفـٛض  ٚظاضت اِٛض ذاضجٗ ِٛسؿ اؼت سطـيتٙاي ضٚابً ذـاضجي ٚ ّٔايٕـسگي ـ9ماده      

ٚي،ٖ لــازضوٕٕسگاْ واال٘ــا ٚ  ْ ٚ بــٗگصاضاْ زض ايــطا زض ذــاضد ضا زض ذــسِت تٌٛيسوٕٕــسگاْ زاذٍــي ٚ ؼــطِايٗ

 ذسِات لطاض ز٘س.

٘اي اِـٛض التمـازي ٚ زاضايـي،  ٚظاضت اِٛض ذاضجـٗ ِٛسـؿ اؼـت سـطؾ ــؿ ِـاٖ بـا ّ٘ىـاضي ٚظاضترأـٗ

ٔاِٗ اجطائي ايٓ ِـازٖ ضا تٙيـٗ ٚ  ضبً ٚ اتالٙا،  ييٓ لٕعت، ِعسْ ٚ ت اضت ٚ ؼايط زؼتها٘ٙاي اجطائي شي

 ضائٗ ّٔايس.بطاي تمٛيب بٗ ٘ي ت ٚظيطاْ ا

ٚظاضت اِٛض ذاضجٗ ِٛسؿ اؼت با أ اَ الساِاتي اظ لبيً ٌؽٛ ضٚازيـس ت ـاضي بـا وفـٛض٘اي  ـ21ماده      

يطؾ ت اضي، تٕحيُ تٛاـمات لسٚض ضٚازيس ت اضي بٍٕسِست ٚ پطتطزز ٚ ٔحايط  ْ، تطتيبي اتراش ّٔايـس تـا اذـص 

سؼـي اظ ايـطاْ ٚ ٔيـع تـطزز ٚ الاِـت زاٚيٍبـاْ ضٚازيس ت اضي بطاي لازضوٕٕسگاْ واال٘ا ٚ ذسِات ـٕـي ِٕٙ

 تطيٓ ـىً ِّىٓ ِحمك ـٛز. تطيٓ ٚ ؼطيع گصاضي ذاضجي ٚ ِطتبطيٓ  ٔٙا زض وفٛض، بٗ ؼًٙ ؼطِايٗ

( لأْٛ بطٔاِـٗ پٕ ؽـاٌٗ پـٕ ُ 57٘اي ِمطح زض ِازٖ ) ـٛضاي گفت ٚ گٛ با تطويب ٚ تبمطٖـ 22ماده      

يابـس. ٚسـايؿ ٚ اذتيـاضات ــٛضاي  اْ ِست  ْ لأْٛ اؼتّطاض ِيتٛؼعٗ جّٙٛضي اؼالِي ايطاْ پػ اظ پاي

 گفت ٚ گٛ بٗ ـطح شيً اؼت:

ٔاِٗ يـا  ٔاِٗ، برفٕاِٗ، زؼـتٛضاٌعًّ، ــيٖٛ اٌؿ ـ پيفٕٙاز الالح، حصؾ يا ٚوع ِمطضات اعُ اظ  ييٓ      

ضؾ تٙيٗ ـسٖ ضٚيٗ اجطائي زض جٙت بٙبٛز ِحيً وؽب ٚ واض زض ايطاْ بٗ ِؽثٚالْ ِطبٛيٗ بط اؼاغ گعا

 اظ ؼٛي زبيطذأٗ ايٓ ـٛضا

  ـ اؼتّاي ٔحـطات ٚ پيفـٕٙاز٘اي ّٔايٕـسگاْ الـٕاؾ يـا تفـىٍٙاي التمـازي ؼطاؼـطي بـا حىـٛض       

 ضئيػ ـٛضاي الٕاؾ وفٛض ٚ يا حؽب ِٛضز ضؤؼاي ايٓ تفىٍٙا زض جٍؽات ـٛضا

٘ٙاي اجطائــي ٚ ّٔايٕــسگاْ ٘ا، پيفــٕٙاز٘ا ٚ تــصوطات ِتمابــً ِؽــثٚالْ زؼــتها پ ـ اضائــٗ ذٛاؼــتٗ      

 ٘اي ِصوٛض تفىٍٙاي برفٙاي ذمٛلي ٚ تعاٚٔي ٚ بحج ٚ بطضؼي ٚ الٕاي ٚ تفاُ٘ زضباضٖ ذٛاؼتٗ

ت ـ اضائٗ پيفٕٙاز بطاي اضتما  ـطٕ٘گ التمازي، اذالق وؽب ٚ واض ٚ ِٙاضتٙاي ـؽٍي ٚ وـاض ـطيٕي       

 زض وفٛض

( لـأْٛ بطٔاِـٗ پٕ ؽـاٌٗ پـٕ ُ تٛؼـعٗ جّٙـٛضي 51ث ـ بطضؼي گعاضـٙاي وّيتـٗ ِٛوـٛي ِـازٖ )      

 گيطي زضباضٖ  ٔٙا ؼاظي بطاي تمّيُ اؼالِي ايطاْ ٚ ظِيٕٗ

٘ا بـطاي بٕها٘ٙـاي بـا  د ـ پيهيطي گعاضؾ اتالٙـا زضبـاضٖ اِتيـاظات ِٛجـٛز زض لـٛأيٓ ٚ ِمـطضات ٚ ضٚيـٗ      

ّـيُ ايـٓ اِتيـاظات بـٗ ِٕحـٛض ؼاظي بطاي حصؾ يـا تع ِاٌىيت ؼيط اظ برفٙاي ذمٛلي ٚ تعاٚٔي ٚ ظِيٕٗ

 (44( لأْٛ الً )3اجطاي واًِ ٚ ِثحط ِازٖ )

چ ـ اضائٗ پيفٕٙاز زض ِٛضز لطاضزاز٘اي زؼتها٘ٙاي اجطائي با ـعاالْ التمازي برفٙاي ذمٛلـي ٚ       

 تعاٚٔي بٗ ِٕحٛض اي از تطاوي ٚ ِٕع تحّيً ـطايً ٔاعازالٔٗ بٗ يطؾ ِمابً زض ايٓ لطاضزاز٘ا

ؼاظي بطاي ـٕاؼايي ٚاحس٘اي تٌٛيسي ِفّٛي پطزاذـت ِاٌيـات بـا ّ٘ىـاضي تفـىٍٙاي  ظِيٕٗ ح ـ      

 التمازي بٗ ِٕحٛض زضياـت ِاٌيات اظ ّ٘ٗ ـعاالْ التمازي ٚ گؽتطؾ پايٗ ِاٌياتي

خ ـ تعييٓ ٚ أتفاض ايالعات  ِاضي ِٛضز ٔياظ بطاي ـعـاالْ التمـازي بـا ليـس ضٚظ ِسؼـاظي ِؽـتّط زض       

 ( ايٓ لا1ْٛٔيالعات  ِاضي وفٛض ِٛوٛي ِازٖ )پايهاٖ ا



( 25( ٚ )22زـ تعييٓ ِمازيك اِتياظات ترميك ياـتٗ بٗ برفٙاي تعاٚٔي ٚ ذمٛلي ِٛوـٛي ِـٛاز )      

 ايٓ لأْٛ

ٚظيط يا بـاالتطيٓ ِمـاَ زؼـتها٘ٙاي اجطائـي وـٗ ِٛوـٛي ِطبـٛي بـٗ  ْ زؼـتهاٖ زض زؼـتٛض ـ 2تبصره      

گيـطز، ِٛسـؿ اؼـت بـا زعـٛت زبيطذأـٗ ايـٓ ــٛضا ذـٛز زض جٍؽـٗ ِطبٛيـٗ زض  ٚگٛ لطاض ِي ـٛضاي گفت

االذتيـاض ذـٛز ضا بـٗ وّيؽـيٛٔٙاي ظيطِ ّٛعـٗ  ٚگٛ ـطوت وٕس ٚ حؽب ِٛضز ّٔايٕـسگاْ تاَ ـٛضاي گفت

 زبيطذأٗ ـٛضا ِعطـي ّٔايس.

بات ٘ـط باـس ٚ ِٛسؿ اؼـت زؼـتٛض جٍؽـٗ  تـي ٚ ِمـٛ زبيط ـٛضا، ؼرٕهٛي  ْ ٔيع ِي ـ3تبصره      

 ٘ا لطاض ز٘س. جٍؽٗ ضا زض اذتياض ضؼأٗ

تٛإٔس زضذٛاؼتٙاي ذٛز ضا بطاي الالح لٛأيٓ، ِمـطضات،  تفىٍٙاي التمازي ؼطاؼطي ِي ـ23ماده      

٘اي اجطائي ِرـً وؽـب ٚوـاض، بـٗ ّ٘ـطاٖ اؼـتسالي ـٕـي ٚ حمـٛلي  ٘ا، زؼتٛضاٌعٍّٙا ٚ ضٚيٗ برفٕاِٗ

ضؼاي ٚ زضذٛاؼت ذٛز ضا پيهيطي وٕٕس. زض لٛضت ِراٌفت ــٛضاي ٚگٛ ا ِطبٛيٗ بٗ زبيطذأٗ ـٛضاي گفت

ٚگٛ  با زضذٛاؼت اضؼاي ـسٖ، زبيطذأٗ ـٛضا ِٛسؿ اؼت زاليً ِراٌفت با زضذٛاؼـت ِطبٛيـٗ ضا  گفت

 ضبً ايالي ز٘س. بٗ يٛض وتبي بٗ تفىً شي

ا زض اؼـتاْ، ــٛضاي زض ٘ط يه اظ اؼتأٙا، اؼتأساض ِٛسؿ اؼت با ّ٘ىاضي ضؤؼـاي اتالٙـ ـ24ماده      

ٚگٛي زٌٚت ٚ برؿ ذمٛلي زض اؼتاْ ضا با تطويبي ِتٕاؼب با ايٓ ـٛضا ٚ بٗ ضياؼت ذٛز تفىيً  گفت

ز٘س ٚ ـط يٕس زضياـت ٚ بطضؼـي زضذٛاؼـت تفـىٍٙا ٚ ـعـاالْ التمـازي ٚ اترـاش تمـّيُ زض جٙـت بٙبـٛز 

تأٙا ِٛسفٕـس  ْ زؼـتٗ اظ ٚگٛ زض اؼـ ِحيً وؽب ٚ واض زض اؼتاْ ضا ؼـاظِأس٘ي وٕـس. ــٛضا٘اي گفـت

گيطي بـٗ  گعاضـٙا ٚ زضذٛاؼتٙاي ضؼيسٖ وٗ ابعاز ٍِي ٚ ـطاگيط زاـتٗ باـس ضا جٙت بطضؼـي ٚ تمـّيُ

 ٚگٛ اضؼاي وٕٕس. زبيطذأٗ ـٛضاي گفت

ٚگٛ ٚ ـطِٙاي زضذٛاؼت  ٚ ٔحٖٛ ازاضٖ جٍؽات ـٛضا٘اي اؼتأي گفت تبمطٖ ـ زؼتٛضاٌعًّ تفىيً      

 ـٛز. ـٛضا٘اي اؼتأي اضؼاي ِي ٚگٛ زض اتاق ايطاْ تٙيٗ ٚ بٗ اظ ايٓ ـٛضا تٛؼً زبيطذأٗ ـٛضاي گفت

بٗ ِٕحٛض تعاًِ ِؽتّط با ـعاالْ التمازي اعُ اظ واضـطِايي ٚ وـاضگطي ٚ تـالؾ بـطاي حـً  ـ27ماده      

٘اي  ٘ا، زؼـتٛضاٌعٍّٙا ٚ ضٚيــٗ اْ ٚ اضائـٗ پيفــٕٙاز بـطاي الـالح لـٛأيٓ، ِمــطضات، برفـٕاِِٗفـىالت  ٔـ

ٚگٛ، ٚظضا  ٚ ضؤؼاي زؼتها٘ٙاي اجطائي ٚ لىائي ِطتبً با ِحـيً وؽـب ٚوـاض ٚ  اجطائي بٗ ـٛضاي گفت

ِؽـثٚي  ضؤؼا  ٚ ِسيطاْ وً ايٓ زؼتها٘ٙا زض ِطاوع اؼتأٙا ِٛسفٕس يىي اظ ِعاٚٔـاْ ذـٛز ضا بـٗ عٕـٛاْ

 بٙبٛز ِحيً وؽب ٚ واض تعييٓ ٚ ِعطـي ّٔايٕس.

تبمطٖ ـ تفريك زؼتها٘ٙاي اجطائـي ِـطتبً بـا ِحـيً وؽـب ٚوـاض بطعٙـسٖ ٚظيـط اِـٛض التمـازي ٚ       

 زاضايي اؼت.

وٍيٗ زؼتها٘ٙاي اجطائي ِطتبً با ِحيً وؽب ٚ واض ّ٘چٕيٓ ؼاظِأٙا ٚ ازاضات وً  ٔٙـا ـ 25ماده      

ٙا ِٛسفٕـس بـٗ ؼـثاالت ّٔايٕـسگاْ تفـىٍٙا ٚ ـعـاالْ التمـازي پاؼـد زٕ٘ـس ٚ ِطاٌبـات ٚ زض ِطاوع اؼتأ

 ـىايات  ٔٙا ضا بطضؼي ّٔايٕس.

ـٙطزاضيٙا ِٛسفٕس بـٗ ِٕحـٛض بـاالبطزْ اِىـاْ زؼتطؼـي تٌٛيسوٕٕـسگاْ وٛچـه ٚ ِتٛؼـً ـ 26ماده      

اؼتفازٖ اظ ظِيٕٙاي ِتعٍك بٗ ذـٛز ٚ ؼطِايٗ با  ايطأي بٗ باظاض ِمطؾ ٚ اي از إِيت بطاي ـطٚـٕسگاْ وُ

يا ٚظاضت ضاٖ ٚ ـٙطؼاظي، ِىأٙاي ِٕاؼبي بطاي عطوـٗ واال٘ـاي تٌٛيـس زاذـً  ِـازٖ ّٔايٕـس ٚ بـط ِبٕـا  

 ليّت تّاَ ـسٖ بٗ لٛضت ضٚظأٗ، ٘فتهي ٚ ِا٘أٗ بٗ ِتماوياْ عطوٗ واال٘اي ايطأي اجاضٖ زٕ٘س.

ــٕعت  ييٓ ــازٖ تٛؼــً ٚظاضت ل ــٓ ِ ــي اي ــٗ اجطائ ــٗٔاِ ــاضي ٚظاضترأ ــا ّ٘ى ــاضت ب ــسْ ٚ ت  ٘اي ضاٖ ٚ  ، ِع

ــٛز ٚ پـػ اظ  عاٌي اؼتأٙا ٚ ـٛضاي الٕاؾ وفـٛض تٙيـٗ ِي ـٙطؼاظي ٚ وفٛض ٚ ّٔايٕسگاْ ـٛضاي 

 گطزز. تمٛيب ٘ي ت ٚظيطاْ بٗ ـٙطزاضيٙاي ؼطاؼط وفٛض ابالغ ِي



برفٙا ٚ بٕها٘ٙاي التمـازي  بٗ ِٕحٛض تٛإّٔسؼاظي، اضظيابي ٚ اضتما  ـايؽتهي ِسيطيت ـ22ماده      

اـعايي ٚ تٛؼعٗ سطـيتٙاي ِفاٚضٖ ِسيطيت زض وفـٛض،  وفٛض اعُ اظ زٌٚتي، تعاٚٔي ٚ ذمٛلي ٚ ٔيع ُ٘

زض لاٌب ـرميت حمٛلي ِؽـتمً ؼيطزٌٚتـي ٚ ؼيطأتفـاعي تفـىيً « ؼاظِاْ ٔحاَ ِفاٚضٖ ِسيطيت»

 ـٛز. ِي

ـٛز ٚ سطؾ ؼـٗ  بً اظ ؼٛي اتالٙا تٙيٗ ِيض اؼاؼٕاِٗ ايٓ ؼاظِاْ با ّ٘ىاضي تفىٍٙاي التمازي شي

االجطا ـسْ ايٓ لأْٛ ٚ يي ِطاحً اظ يطيك زٌٚت بٗ تمٛيب ِ ٍـػ ــٛضاي اؼـالِي  ِاٖ اظ تاضيد الظَ

 ضؼس. ِي

گيطي بـاظاض وــاض زض ظيطبرفــٙاي  ؼــاظي ٚ ـــىً بــٗ ِٕحـٛض اضتمــا  ويفيــت ذـسِات، ـفاؾـــ 28مـاده      

إِيت بطاي ِتماوياْ ٔيطٚي واض زض ايـٓ برـؿ، ٚظاضت تعـاْٚ،  ِرتٍؿ برؿ ؼاذتّاْ ٚ اي از ؼٌٙٛت ٚ

گيطي تفـىٍٙاي لـٕفي ــاؼالْ زض برـؿ ؼـاذتّاْ ضا  واض ٚ ضـاٖ اجتّاعي ِىٍؿ اؼـت ظِيٕـٗ ــىً

 ـطاُ٘ وٕس.

بٕـسي ِٙـاضتي، واضيـابي، ِعطــي واضجٛيـاْ بـٗ واضـطِايـاْ،  ايٓ تفىٍٙا ِؽـثٌٚيت تعيـيٓ ٘ٛيـت، يبمٗ

اي ٚ پيهيطي اِٛض بيّٗ زضِـاْ ٚ باظٔفؽـتهي ٚ اِـٛض  زواضاْ بٗ ِطاوع ـٕي ٚ حطـِٗعطـي واضگطاْ ٚ اؼتا

 ضـا٘ي ـاؼالْ زض برؿ ؼاذتّاْ ضا بطعٙسٖ زاضٔس.

ٔفعـاْ زض أ ـاَ ِعاٍِـٗ بـا زؼـتها٘ٙاي  بٗ ِٕحٛض اي از ـفاـيت ٚ اِىاْ ضلابت ّ٘ـٗ شيـ 29ماده      

يػ جّٙٛض ِٛسؿ اؼت با اؼتفازٖ اظ اِىأـات ٚ ٔيـطٚي ضيعي ٚ ٔحاضت ضا٘بطزي ضئ اجطائي، ِعاٚٔت بطٔاِٗ

( لأْٛ بطگعاضي ِٕالمـات ضا بـٗ 28ضؼأي ِٕالمات ِٛوٛي ِازٖ ) أؽأي ِٛجٛز ذٛز، پايهاٖ ٍِي ايالي

ضؼـأي بايـس  ضؼأي جاِع ِعاِالت برـؿ عّـِٛي تٛؼـعٗ ٚ اضتمـا  ز٘ـس. ايـٓ پايهـاٖ ايالي پايهاٖ ايالي

ً ٚ بعضگ برؿ عِّٛي ـاًِ ذطيس، ــطٚؾ، اجـاضٖ ٚ ؼيـطٖ ضا اعـُ اظ ايـٓ ايالعات وٍيٗ ِعاِالت ِتٛؼ

اٌعاَ بٗ تفـطيفات يـا تـطن تفـطيفات يـا زيهـط ضٚــٙا  وٗ اظ يطيك بطگعاضي ِعايسٖ يا ِٕالمٗ يا ِٛاضز عسَ 

تفىيً ٚ ِٕعمس ـسٖ باـس بٗ تفىيه زؼتهاٖ ٚ ِٛوٛي ٚ ٔيـع بـٗ تفىيـه ـٙطؼـتاْ، اؼـتاْ ٚ ٍِـي زض 

اي ّ٘ٗ ٚاجساْ ـطايً، ـطلت بطابط ـطاُ٘ وٕس، بٗ ايـالي عّـَٛ بطؼـأس. ّ٘چٕـيٓ پـػ اظ ظِأي وٗ بط

أعماز لطاضزاز، ٔـاَ يـطؾ لـطاضزاز ٚ ِفرمـات، ويفيـت ٚ وّيـت ِـٛضز ِعاٍِـٗ ٚ ِـست ٚ ِبٍـػ لـطاضزاز ٚ 

ا٘ٙاي ٘اي  ْ ضا اعالْ ّٔايس. وٍيـٗ زؼـته حؽب ِٛضز تؽييطات بعسي ح ُ ٚ ِبٍػ الً لطاضزاز يا اٌحاليٗ

ضؼأي ٚ اضائـٗ ايالعـات يازــسٖ زض ظِأٙـاي تعيـيٓ ــسٖ  اجطائي ِٛسؿ بٗ ّ٘ىاضي با ايٓ پايهاٖ ايالي

 باـٕس. تٛؼً ايٓ پايهاٖ ِي

ِعاِالت ٔيطٚ٘اي ِؽٍح ٚ إِيتي، تابع ِمطضات ٚ وٛابً ذاق ذٛز اؼت ٚ اظ ــّٛي ايـٓ ـ 2تبصره      

 باـس. ِازٖ ِؽتخٕي ِي

عاِالت برؿ عِّٛي ِٛوٛي ايٓ ِازٖ بسْٚ ضعايت حىُ ايٓ ِازٖ، ِمـساق اذـالي وٍيٗ ِ ـ3تبصره      

( اؼت ٚ ــٛضاي ضلابـت ِٛسـؿ اؼـت ذـٛز ٚ يـا بـا ــىايت 44( لأْٛ الً )47زض ضلابت ِٛوٛي ِازٖ )

( زضبـاضٖ 44( لـأْٛ الـً )19ٔفعاْ، بٗ ِٛاضز عسَ ضعايت حىُ ايٓ ِازٖ ضؼـيسگي ٚ بطاؼـاغ ِـازٖ ) شي

 هيطز. ٔٙا تمّيُ ب

ــ31مــاده       ــي، ِثؼؽــات ٚ ٔٙاز٘ــاي عّــِٛي ؼيطزٌٚتــي وــٗ تحــت ِــسيطيت  ـ زؼــتها٘ٙاي اجطائ

زؼتها٘ٙاي زٌٚتي ٘ؽتٕس ٚ ـطوتٙا ٚ ِثؼؽات ٚابؽتٗ ٚ ِتعٍك بٗ ايـٓ زؼـتها٘ٙا ٚ ِثؼؽـات زض 

تّاِي ِعاِالت ذٛز لطؾ ٔحط اظ ٔحٖٛ ٚ ِٕف  تحمـيً ِٕـابع  ْ، ِفـّٛي لـأْٛ بطگـعاضي ِٕالمـات يـا 

 باـٕس. ٘اي ِعاِالتي لأٛٔي ٚ اذتمالي ذٛز ِي ٔاِٗ ييٓ 

( لأْٛ بطگعاضي ِٕالمـات، تـطن تفـطيفات ِٕالمـٗ 23( ٚ )25زض ِٛاضزي وٗ بطاؼاغ ِٛاز )ـ 32ماده      

گصاض ِٛسـؿ اؼـت ِمـٛبٗ جٍؽـٗ ٚ زاليـً تـطن  گيطز، باالتطيٓ ِماَ زؼـتهاٖ اجطائـي ِٕالمـٗ لٛضت ِي



ضٚظ واضي پػ اظ بطگعاضي جٍؽٗ ٚ ٔيع ٘ٛيت يـطؾ لـطاضزاز زض ٘ـط ِٕالمـٗ  تفطيفات ِٕالمٗ ضا سطؾ ؼٗ

ضؼـأي ِعـاِالت برـؿ  تطن تفطيفات ـسٖ ضا تا ؼٗ ضٚظ پـػ اظ أترـا  يـطؾ لـطاضزاز، بـٗ پايهـاٖ ايالي

 عِّٛي اضؼاي وٕس.

ٍــٗ وٍيــٗ زؼــتها٘ٙاي اجطائــي ِىٍفٕــس زض أترــا  يــطؾ لــطاضزاز زض ِعــاِالت ذــٛز اظ جّـــ 33مــاده      

پيّأىاضيٙا ٚ اِخاي  ٔٙا، چٕأچٗ اـراق حمٛلي برؿ عّـِٛي اعـُ اظ زٌٚتـي ٚ ؼيطزٌٚتـي ٚ اــراق 

حميمي ٚ حمٛلي برفٙاي تعاٚٔي ٚ ذمٛلي اظ ٌحاس وٛابً عِّٛي أترـا  يـطؾ لـطاضزاز زض ــطايً 

 بطابط باـٕس، اـراق حميمي ٚ حمٛلي برفٙاي تعاٚٔي ٚ ذمٛلي ضا زض اٌٚٛيت لطاض زٕ٘س.

وٍيٗ زؼتها٘ٙاي اجطائي ِىٍفٕـس بـٗ ِٕحـٛض اي ـاز تطاوـي ٚ عازالٔـٗ ّٔـٛزْ لطاضزاز٘ـا ٚ ـ 34ماده      

لطاضزاز٘اي اٌحالي زض أعماز لطاضزاز با ـطوتٙاي برؿ ذمٛلي ٚ تعاٚٔي بطاي ذطيس واال يـا ذـسِت، اظ 

 الٙا اضؼاي زاضٔس.ـطِٙاي يىٕٛاذت اؼتفازٖ ّٔايٕس ٚ يه ٔؽرٗ اظ ايٓ ـطِٙا ضا بطاي ٘ط وساَ اظ ات

االجطا ــسْ  بأه ِطوعي جّٙٛضي اؼالِي ايطاْ ِىٍؿ اؼت سطؾ ـؿ ِـاٖ پـػ اظ الظَتبصره ـ       

ــٛز،  اعطا  تؽـٙيالت ِي ايٓ لـأْٛ ـطِٙـاي يىٕـٛاذتي بـطاي ٘ـط يـه اظ عمـٛز اؼـالِي وـٗ ِٕ ـط بـٗ

ٚ تعـاٚٔي ِتٕاؼـب بـا  ٘اي اذص وّأتٕاِٗ اظ برفٙاي ذمٛلي ّ٘چٕيٓ ٔحٖٛ اعطا  تؽٙيالت ٚ ـيٖٛ

اعتباض ؼٕ ي ِفتطياْ ضا تٙيٗ وٕس ٚ بٗ تمٛيب ـٛضاي پٛي ٚ اعتباض بطؼأس ٚ بط حؽٓ اجطاي  ْ ٔحاضت 

 ّٔايس.

٘اي  ؼـاظي ؼياؼـتٙا ٚ بطٔاِــٗ زٌٚـت ٚ زؼـتها٘ٙاي اجطايـي ِىٍفٕــس بـٗ ِٕحـٛض ـفاؾــ 37مـاده      

٘اي  ، ٘طگٛٔـٗ تؽييـط ؼياؼـتٙا، ِمـطضات ٚ ضٚيـٗگصاضي التمازي ٚ اي از حبات ٚ إِيت التمازي ٚ ؼـطِايٗ

 ٘اي گطٚ٘ي بٗ ايالي عَّٛ بطؼإٔس. التمازي ضا زض ظِاْ ِمتىي لبً اظ اجطا ، اظ يطيك ضؼأٗ

ٚگٛ، ظِاْ ِٛوٛي ايٓ ِازٖ ضا تعييٓ ٚ  ٚظيطاْ پػ اظ وؽب ٔحط ِفٛضتي ـٛضاي گفت ٘ي تتبصره ـ       

ْ  ْ التىـا  زاــتٗ باــس، بـا تفـريك بـاالتطيٓ ِمـاَ زؼـتهاٖ وٕس. ِٛاضزي وٗ ِحطِأٗ بـٛز اعالَ ِي

 اجطائي، ِؽتخٕي اؼت.

زض ظِاْ وّبٛز بطق، گاظ يا ذسِات ِرابطات، ٚاحس٘اي تٌٛيسي لٕعتي ٚ وفاٚضظي ٔبايـس زض ـ 35ماده      

ذـسِات  وٕٕسٖ بطق، گاظ ٚ اٌٚٛيت لطع بطق يا گاظ يا ذسِات ِرابطات لطاض زاـتٗ باـٕس ٚ ـطوتٙاي عطوٗ

ِرابطات ِٛسفٕس ٕ٘هاَ عمس لـطاضزاز بـا ٚاحـس٘اي تٌٛيـسي اعـُ اظ لـٕعتي، وفـاٚضظي ٚ ذـسِاتي، ٚجـٗ 

بيٕـي وٕٕـس. ٘طگـاٖ زٌٚـت بـٗ زٌيـً  اٌتعاَ لطـع بـطق يـا گـاظ يـا ذـسِات ِرـابطات ضا زض ِـتٓ لـطاضزاز پيؿ

لتاً جطياْ بـطق يـا گـاظ وٕٕسٖ بطق يا گاظ يا ِرابطات زؼتٛض ز٘س ِٛ وّبٛز٘اي ِمطعي بٗ ـطوتٙاي عطوٗ

يا ذسِات ِرابطاتي ٚاحس٘اي تٌٛيسي ِتعٍك بٗ ـطوتٙاي ذمٛلي ٚ تعاٚٔي ضا لطع وٕٕس، ِٛسؿ اؼت 

 ٔحٖٛ جبطاْ ذؽاضتٙاي ٚاضزٖ بٗ ايٓ ـطوتٙا ٔاـي اظ تمّيُ ـٛق ضا ٔيع تعييٓ ٚ اعالَ وٕس.

، جٙـاز وفـاٚضظي، ٔفـت، ٔيـطٚ ٚ ٘اي لـٕعت، ِعـسْ ٚ ت ـاضت ٔاِٗ اجطائي ايٓ ِازٖ تٛؼً ٚظاضترأٗ  ييٓ

االجطا  ـسْ ايٓ لـأْٛ بـٗ تمـٛيب  ـٛز ٚ سطؾ ؼٗ ِاٖ پػ اظ الظَ اضتبايات ٚ ـٕاٚضي ايالعات تٙيٗ ِي

 ضؼس. ٚظيطاْ ِي ٘ي ت

زض ظِأٙاي اوططاضي وٗ لطع بطق يا گاظ ٚاحس٘اي ِؽىٛٔي، جاْ ــٙطٚٔساْ ضا بـٗ ذطـط  ـ2تبصره      

تٛأس بطاي حساوخط زٚ ضٚظ وٗ لابً تّسيـس اؼـت، حىـُ  ِحً اي از اوططاض ِي أساظز، ـٛضاي ت ِيٓ اؼتاْ

ايٓ ِازٖ ضا ٔمه وٕس ٚ زؼتٛض ز٘ـس بـسْٚ تعيـيٓ ٔحـٖٛ جبـطاْ ذؽـاضتٙاي ٚاضزٖ، بـطق يـا گـاظ ٚاحـس٘اي 

باضٖ، بايس ّٔايٕسگاْ اتالٙاي ِطوـع اؼـتاْ بـطاي اؼـتّاي  گيطي زض ايٓ تٌٛيسي لطع ـٛز. زض جٍؽٗ تمّيُ

 تفاْ زعٛت ـٛٔس.ٔحطا



وٕٕسٖ بطق ٚ گاظ ِٛسفٕس وّٓ ّ٘إ٘هي با ـطوتٙاي بيّٗ، اِىاْ ذطيـس  ـطوتٙاي عطوٗ ـ3تبصره      

زٕ٘سٖ ذؽاضات ٔاـي اظ لطع بطق يا گاظ ضا بطاي ٚاحس٘اي تٌٛيسي ِفتطن ذٛز ــطاُ٘  ٔاِٗ پٛـؿ بيّٗ

  ٚضٔس.

ـمً زض ـطايً ٚلٛي حٛازث ؼيطِتطلبـٗ يـا  اعالَ تعطيٍي ضٚظ٘اي واضي ؼاي تٛؼً زٌٚت،ـ 36ماده      

بطٚظ ذططي وٗ جاْ ـٙطٚٔساْ ضا بـٗ ذطـط أـساظز ِ ـاظ اؼـت ٚ زض ؼيـط ايـٓ ِـٛاضز، زٌٚـت ِ ـاظ ٔيؽـت 

ضٚظ٘اي وـاضي ؼـاي ضا تعطيـً اعـالَ وٕـس. ِطجـع تعيـيٓ ــطايً ؼيطِتطلبـٗ ؼـاظِأٙاي ترممـي ٔحيـط 

أـساظز،  ْ ــٙطٚٔساْ ضا بـٗ ذطـط ِي٘ٛاـٕاؼي ٚ ِحـيً ظيؽـت، ٚ ِطجـع تفـريك ــطايطي وـٗ جـا

 ـٛضاي ت ِيٓ اؼتاْ ِحً اي از اوططاض اؼت.

 ْ زؼتٗ اظ اـراق حمٛلي وٗ زٌٚت ٚ زؼتها٘ٙاي اجطائي، ِؽتميُ ٚ يـا ؼيطِؽـتميُ  ـ32ماده      

تٛإٔـس اظ اِتيـاظات ٚ ِٕـاـع  اٌفـطوٗ، زاضايـي ٚ يـا ؼـٙاَ زاضٔـس، ّٔي زض  ٔٙا ؼٙاَ ِسيطيتي اعـُ اظ ؼُٙ

ميك ياـتٗ بٗ برفٙاي تعاٚٔي ٚ ذمٛلي اؼتفازٖ وٕٕس. ِمازيك ايٓ اِتياظات ٚ ِٕاـع بـٗ پيفـٕٙاز تر

 ـٛز. ٘ط يه اظ اتالٙا، تٛؼً ٚظاضت اِٛض التمازي ٚ زاضايي تعييٓ ِي

( وـٗ بـٗ اؼـتٕاز لـأْٛ، زٌٚـت زض 44( لأْٛ الـً )2( ِازٖ )2( ٚ )9ـطوتٙاي گطٚ٘ٙاي ) ـ2تبصره      

 ـتٗ ٚ يا زض  يٕسٖ ؼٙاِساض ـٛز، اظ حىُ ـٛق ِؽتخٕي اؼت. ٔٙا ؼٙاَ زا

ؼياؼـتهصاضي ٚ  بـٗ ِٕحـٛض تؽييـط ٔمـؿ زٌٚـت اظ ِاٌىيـت ٚ ِـسيطيت ِؽـتميُ بٕها٘ٙـا بٗ ــ3تبصره      

االجطا  ـسْ ايٓ لأْٛ، تطتيبات لـأٛٔي الظَ ضا بـٗ  ٔحاضت، زٌٚت ِٛسؿ اؼت سطؾ ـؿ ِاٖ پػ اظ الظَ

اذٍـٗ ٚ ٔفـٛش زؼـتها٘ٙاي اجطائـي زض ِـسيطيت ــطوتٙا ٚ ِثؼؽـات برفـٙاي ٔحٛي اتراش ّٔايس تـا ِس

  ذمٛلي ٚ تعاٚٔي ٚ ٔٙاز٘ا ٚ ِثؼؽـات عّـِٛي ؼيطزٌٚتـي ِٕطبـك بـط ؼياؼـتٙاي وٍـي الـً چٙـً

 ( لأْٛ اؼاؼي گطزز. 44ٚچٙاضَ )

 اجطاي حىُ ايٓ تبمطٖ زض ِٛضز ٔٙاز٘اي تحت ٔحط ِماَ ض٘بطي ِٕٛي بٗ اشْ ايفاْ اؼت.

االجطا ـسْ ايٓ لأْٛ الـساِات لـأٛٔي  زٌٚت با ّ٘ىاضي اتالٙا سطؾ ـؿ ِاٖ پػ اظ الظَ ـ38ماده      

ــيٓ  ــطاي تعي ــاتي»الظَ ضا ب ــاْ ِاٌي ــطان ِثزي ــٗ اعت ــطان »ٚ « ٔحــٖٛ ضؼــيسگي ب ــٗ اعت ٔحــٖٛ ضؼــيسگي ب

  ٚضز. عًّ ِي بٗ« وٕٕسگاْ حك بيّٗ ت ِيٓ اجتّاعي پطزاذت

زازضؼـي ت ـاضي ٚ تفـىيً  الـساِات لـأٛٔي الظَ ضا بـطاي تٕحـيُ  ييٓ لٖٛ لىائيٗ ٚ زٌٚـت ـ39ماده      

  ٚضٔس. عًّ ِي زازگا٘ٙاي ت اضي بٗ

ـ تا ظِاْ ت ؼيػ زازگا٘ٙاي ت اضي، جطائُ ِطتبً با ـعاٌيتٙاي ت اضي ٚ اذتالـات بيٓ برـؿ  تبصره      

وـٗ ضؤؼـاي اذتالؾ يـا ــعب ذالـي  ذمٛلي ٚ زؼتها٘ٙاي اجطائـي حؽـب ِـٛضز زض ــٛضا٘اي حـً

 ـٛز. ّٔايٕس، ضؼيسگي ِي ٘اي لىائي تعييٓ ِي زازگؽتطي اؼتأٙا با ضعايت لالحيت ِحٍي زض حٛظٖ

ٚٔٗ ِازٖ ٚ ٔٛظزٖ تبمطٖ زض جٍؽٗ عٍٕي ضٚظ يىفـٕبٗ ِـٛضخ ــأعزُ٘   لأْٛ ـٛق ِفتًّ بط بيؽت       

بــٗ ت ييــس  8/92/9811بّٙــٓ ِــاٖ يىٙعاضٚؼيمــسٚٔٛز ِ ٍــػ ـــٛضاي اؼــالِي تمــٛيب ـــس ٚ زض تــاضيد 

 ـٛضاي ٔهٙباْ ضؼيس.
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