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فصل اول  -اهور هعاهالت
تخص اول  -انواع هعاهالت و نصاب آىها
هاؼُ  -1هًاهالت ؼّياـيّا اين اق غفيؽْ ،فٍش ،اخاـُ ،پيواًٛاـي ،اخفت ٚاـ ٍ َيفُ (تِ استثٌايهَاـؼي  ِٚهطوَل
هٗفـات استػؽاهيهيضَؼ) ؼـ ٖالة هٓاؼ ايي آيييًاهِ اًدام هيگفؼؼٚ .ليِ هًاهالت تِاستثٌاي هَاـؼ ياؼ ضؽُ ؼـ هاؼُ ()22
ايي آيييًاهِ ،تايؽ ضسة هَـؼ اق قفيٕ هٌاٖػِ يا هكايؽُ اًدام ضَؼ.
هاؼُ  -2هًاهالت ؼّياـيّا اق ًهف اـقش تِ سِ ؼستِ تٗسين هيضَؼ:
الّ -هًاهالت خكئي
ب -هًاهالت هتَسف
ج -هًاهالت يوؽُ
تثػفُ ٚ -1ليِ سّّٗاي هًاهالت ؼّياـيّا هَؾَو ايي هاؼُ تفاساس ٖاًَى تكثيٕ سّٗ هًاهالت ضْفؼاـيّاي ٚطَـ
ٍ ضْفؼاـي تْفاى تا ًػابّاي هؿَٚـ ؼـ ٖاًَى اغالش تٌؽّاي (الّ)( ،ب) ٍ (ج) هاؼُ  ٍ 88هاؼُ (ٖ )86اًَى هطاسثات
يوَهيٚطَـ  -هػَب 1373ـ ٍ تُييفات تًؽي آى غَاّؽ تَؼ.
تثػفُ  -2هثٌاي ًػاب ؼـ غفيؽ تفاي هًاهالت خكيي ٍ هتَسف ،هثلٍ هًاهلِ ٍ تفاي هًاهالت يوؽُ هثلٍ تفآٍـؼ هيتاضؽ.
تثػفُ  -3هثٌاي ًػاب ؼـ ْفٍش ،هثلٍ تًييي ضؽُ اق قفِ ٚاـضٌاس هٌتػة ؼّياـي تفخيطاً ٚاـضٌاس ؼاؼگستفي
هيتاضؽ.
تثػفُ -4هًاهالت هطوَل ّفي ٙاق قثٗات َْٔ ًثايستي تا تٓٛي ٙتِ اٖالم َٚزٙتف تِ قثِٗ پايييتف اًتٗال ياتؽ.
تخص دوم  -روش انجام هعاهالت
هاؼُ  -3ؼـ هَـؼ هًاهالت خكئي ،هتػؽي غفيؽ يا ٚسي ٍ ِٚنيِٓ هؿَٚـ تِ قَـ ٚتثي اق قفِ ؼّياـ تِ اٍ اـخاو گفؼيؽُ
است ،هٛلّ است تِ ْفٍضٌؽگاى يا ياهالى غؽهت هفاخًِ ٍ پس اق تطٗيٕ ؼـ هَـؼ ٖيوتٚاهل ٚااليا اخفت ٚاـ يا غؽهت
هَـؼًياق ،هًاهلِ ـا تا ضؽاٖل تْاي هوٛي ٍ غفِْ ٍ غالش ؼّياـي اًدام ٍ ؾيل سٌؽ ـا تا ٖيؽ ايٌ ِٛهًاهلِ تا ضؽاٖل تْاي
هوٛي اًدام پؿيفْتِ است ،اهؿا ًوايؽ.
تثػفُ -ؼـج ًامً ،ام غاًَاؼگي ،اهؿا ٍ سوت هتػؽي غفيؽ ،تاـيع هًاهلِ ٍ ّوسٌيي آؼـس ٍهطػػات ٚاهل ْفٍضٌؽُ
ٚاال يا اًدام ؼٌّؽُ ٚاـ ؼـ ؾيل سٌؽ ؾفٍـي است.
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هاؼُ  -4ؼـ هَـؼ هًاهالت هتَسف ،هأهَـ غفيؽ تايؽ ضؽاٖل اق سِ ًٓف اق ْفٍضٌؽگاى ٚااليا اًدام ؼٌّؽگاى ٚاـ يا غؽهت
هفتَـ تِ غَـت خؽاگاًِ استًالم تْاي ٚتثي تِ يول آٍـؼ ،تا ايي تفتية  ِٚهأهَـغفيؽ ًَو ٚااليا غؽهات هَـؼ هًاهلِ ٍ
هٗؽاـ ٍ هطػػات آى ـا تِ قَـ ٚاهل ؼـ تف ٜاستًالم تْا تًييي ًوايؽ ٍ ْفٍضٌؽگاى ياؼ ضؽُ ًيك تا ايالم ضؽاٖل تْاي آى
ٍ تا ٖيؽ تاـيع ايتثاـ آى ٍ تا ؾٚف ٚاهل ًطاًي غَؼ ،ؾيلتفّٜاي استًالم تْا ـا تا ٖيؽ تاـيع اهؿا غَاٌّؽ ًوَؼ ٍ هأهَـ غفيؽ
ًيك تايؽ ؾيل تفّٜاي استًالم تْا ـا تا ؾٚفايٌ ِٛاستًالم تْا تٍِسيلِ اٍ تِ يول آهؽُ است تا ٖيؽ تاـيع ٍ ًام ٍ ًام
غاًَاؼگي غَؼ اهؿا ٍ خْت قفش ؼـٚويسيَى هًاهالت ٍ اتػاؾ تػوين تسلين ٌٚؽ.
تثػفُ  -1تُ ييف ـٍش اًدام هًاهالت هتَسف ؼـ غَـتي ْ ِٚفٍضٌؽگاى ٍ يا اًدام ؼٌّؽگاى ٚاـ اق تٌهين ٍ تسلين استًالم
تْا غَؼؼاـي ًوايٌؽ ٍ يا تًؽاؼ ْفٍضٌؽگاى تِ لطال اًطػاـي يا ضػػي تَؼى هطؽٍؼ ٍ ٚوتف اق سِ هٌثى تاضؽ تٌا تف گكاـش
هستؽل ٍ هَخِ هأهَـ غفيؽ ٍ تػَية ٚويسيَى هًاهالت تاؼستَـ ؼّياـ تا ٚوتفيي تْاي هوٛي ٍ تا ؼـ ًهف گفْتي غفِْ ٍ
غالش ؼّياـي تالهاًى است.
تثػفُ  -2هأهَـ غفيؽ تاتَخِ تِ هؽتي ْ ِٚفٍضٌؽگاى ٚاال يا اًدام ؼٌّؽگاى ٚاـ يا غؽهت ؼـ تف ٜاستًالم تْا تفاي ايتثاـ
تْاي پيطٌْاؼ ضؽُ ؾٚف ٚفؼُاًؽ ،قَـي تايؽ اٖؽام ٌٚؽ  ِٚتِ يلت اًٗؿاي هؽت غساـتي هتَخِ ؼّياـي ًطَؼ.
هاؼُ  -5ايؿاي ٚويسيَى هًاهالت هفٚة اق ؼّياـ ،هسؤٍل هالي ؼّياـي ٍ ًوايٌؽُ ضَـاي اسالهي ـٍستا تِ اًتػاب ٍ
هًفْي ضَـا هيتاضٌؽ.
هاؼُ  -6اًدام هًاهلِ پس اق تٌهين غَـتدلسِ ٚويسيَى هًاهالت ٍ تا هَاْٗت ايؿاي ٚويسيَى تِاتٓأ آـا ٍ يا تا ٚسة
ضؽاٖل ؼٍ ـأي هَإْ تِ ضفـ آى ِٚيٛي اق ؼٍ ـأي هَإْ ـأي ؼّياـ تاضؽٖ ،اتل اخفا غَاّؽ تَؼ.
هاؼُ  -7هًاهالت يوؽُ تايؽ تِ قَـ ٚلي تا تطفيٓات هٌاٖػِ يا هكايؽُ يوَهي ٍ يا هٌاٖػِ هطؽٍؼ اًدام ضَؼ ٍ اگف تف٘
تطفيٓات هٌاٖػِ ؾفٍـي تطػيع ؼاؼُ ضَؼ تِ قفيٕ قيف اًدام غَاّؽ ضؽ:
الّ  -ؼـغَـتي  ِٚهيكاى هًاهلِ ٚوتف اق  25تفاتف ًػاب هًاهالت خكيي تاضؽ ،تٌا تِ پيطٌْاؼ هستؽل ٍ هَخِ ؼّياـ ٍ
تػَية ضَـاي اسالهي ـٍستا.
ب  -ؼـغَـتي  ِٚهيكاى هًاهلِ اق  25تا  58تفاتف ًػاب هًاهالت خكيي تاضؽ ،تٌا تِ پيطٌْاؼ هستؽل ٍ هَخِ ؼّياـ ٍ
تػَية ضَـاي اسالهي ـٍستا ٍ تأييؽ ضَـاي تػص.
ج  -ؼـ غَـتي  ِٚهيكاى هًاهلِ اق  58تفاتف ًػاب هًاهالت خكيي تيطتف تاضؽ ،تٌا تِ پيطٌْاؼ هستؽل ٍ هَخِ ؼّياـ ٍ
تػَية ضَـاي اسالهي ـٍستا ٍ تأييؽ ضَـاي تػص ٍ هَاْٗت استاًؽاـ ؾيـتف.
تثػفُ  -1ؼـ هَـؼ هٌاٖػِ هطؽٍؼ ،ؼّياـي اق تيي ْْفست هٗاقًِ ٚاـاى ٍاخؽ ضفايف هٌتػة تَسف ساقهاى هؽيفيت ٍ
تفًاهِـيكي ٚطَـ ٍ يا ٍقاـت ـاُ ٍ تفاتفي ضؽاٖل ضص ضفٚت يا هؤسسِ ٍاخؽ ضفايف ـا ؼيَت غَاّؽ ًوَؼ.
تثػفُ  -2هَاـؼ استٓاؼُ اق هٌاٖػِ هطؽٍؼ تا تػَية ضَـاي اسالهي ـٍستا تًييي هيضَؼ.
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تخص سوم -هناقصه
هاؼُ  -8ؼـ هًاهالت يوؽُ ،آگْي هٌاٖػِ ؼـ ؼٍ ًَتت تِ ْاغلِ ضؽاٖل يّٓ ٙتِ تِ تطػيع ؼّياـ ؼـ ـٍقًاهِ ـسوي
ٚطَـ ٍ ضؽاٖل يٛي اق خفايؽ ٚثيفاالًتطاـ ٍ يا ؼـ غَـت ٍخَؼ ـٍقًاهِ هطلي ؼـ يٛي اق ـٍقًاهِّاي هطلي هٌتطف
هيگفؼؼ.
تثػفُ 1ـ ؼـ هَاـؼي  ِٚؼّياـي القم تطيػع ؼّؽ ،هيتَاًؽ يالٍُ تف اًتطاـ آگْي ؼـ ـٍقًاهِ اق سايف ٍسايل ٍ قفٔ
اًتطاـاتي اق ٖثيل پػص آگْي ؼـ ـاؼيَ ٍ تلَيكيَى ٍ يا اـسال آگْي تفاي اضػاظ هفتَـ يا الػأ آگْي ؼـ هًاتف يوَهي
استٓاؼُ ًوايؽ.
تثػفُ  -2اگف تِ تطػيع ؼّياـي ،هَؾَو هًاهلِ ايداب ٌٚؽ  ِٚيالٍُ تف ًطف آگْي ؼـ ؼاغل ٚطَـ هَؾَو تِ اقالو
ْفٍضٌؽگاى ٚاال يا اًدام ؼٌّؽگاى ٚاـ يا غؽهت ؼـ غاـج اق ٚطَـ ّن تفسؽ ،يً ٙسػِ اقآگْي تايؽ تِ ّف ي ٙاق
سٓاـتػاًِّاي ٚطَـّاي هفتَـ ؼـ تْفاى ٍ يً ٙسػِ ّن تِ سٓاـتػاًِّاي ٚطَـ خوَْـي اسالهي ايفاى ؼـ ٚطَـّاي
هفتَـ اق قفيٕ ٍقاـت اهَـغاـخِ ْفستاؼُ ضَؼ.
هاؼُ  -9ؼـ آگْي هٌاٖػِ تايؽ ًٛات ؾيل ؾٚف ضَؼ:
الًَّ -و ٍ هيكاى ٚاالٍ ٚاـ ٍ يا غؽهت (هؽت اًدام ٚاـ) تا هطػػات.
ب -هؽت ٍ هطل ٍ ًطَُ تطَيل ٚاال يا اًدام ٚاـ يا غؽهت ٍ تفتية يول ٍ هيكاى غساـت ؼـ هَاـؼي ِٚقفِ هًاهلِ ؼـ
تطَيل ٚاال يا اًدام ٚاـ يا غؽهت ٚالً يا تًؿاً تأغيف ًوايؽ.
ج -تػفيص تِ ايٌ ِٛتْاي پيطٌْاؼي تايؽ اق خْت هثلٍ هطػع ٍ هًيي ٍ تؽٍى اتْام تَؼُ ٍ ؼـ پاٚتال٘ ٍ هْف ضؽُ
تسلين ضَؼ.
ت -هطل تَقيى يا ْفٍش ًٗطِّا ٍ تف ٜضفايف يوَهي ٍ هطػػات ؼيگف ؼـ غَـت لكٍم.
ث -هْلت ٖثَل پيطٌْاؼّا.
ج -هطل تسلين پيطٌْاؼّا ٍ اغؿ اسٌاؼ هٌاٖػِ.
ذٍ -اـيك هثلُي تِ هيكاى ضؽاٖل  5ؼـغؽ ٚل تفآٍـؼ تِ يٌَاى سپفؼُ تِ ضساب سپفؼُ ؼّياـي ،يا تٗؽين ؾواًتٌاهِ تاًٛي
 ِٚـسيؽ آى تايستي ؾويوِ پيطٌْاؼ تاضؽ.
ش -ؾٚف ايٌ ِٛتفًؽگاى اٍل ،ؼٍم ٍ سَم هٌاٖػِ ّفگاُ ضاؾف تِ اًًٗاؼ ٖفاـؼاؼ ًطًَؽ ،سپفؼُ ضفٚت ؼـهٌاٖػِ آًاى ؾثف ٍ
ٍغَل غَاّؽ ضؽ.
ظ -هيكاى تؿويي ضسي اًدام هًاهلِ ٍ تفتية ؼـياْت ٍ استفؼاؼ آى.
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ؼ -ضؽاٚثف هؽتي  ِٚتفاي تفـسي پيطٌْاؼّا ٍ تطػيع تفًؽُ هٌاٖػِ ٍ اتالٌ تِ تفًؽُ ؾفٍـت ؼاـؼ.
ؾـ ـٍق ٍ سايت ٍ هطل ٖفائت پيطٌْاؼّا ٍ ّوسٌيي هداق تَؼى ضؿَـ پيطٌْاؼ ؼٌّؽگاى يا ًوايٌؽگاى آىّا ؼـ ٚويسيَى
هٌاٖػِ.
ــ هيكاى پيص پفؼاغت ؼـ غَـتي  ِٚتِ تطػيع ؼّياـي پفؼاغت آى تِ تفًؽُ هٌاٖػِ القم تاضؽ ٍتفتية پفؼاغت ٍ ٍاـيك
آى.
ق -تػفيص تِ ايٌ ِٛؼّياـي ؼـ ـؼ يا ٖثَل ي ٙيا توام پيطٌْاؼّا هػتاـ است ٍ ؼـ ايي غَـت سپفؼُ تَسف ؼّياـي هستفؼ
غَاّؽ ضؽ.
ل -هطل تَقيى ًوًَِ ٖفاـؼاؼ  ِٚتايؽ تِ ٍسيلِ پيطٌْاؼ ؼٌّؽُ تا ٖيؽ ايٌ ِٛهَـؼ ٖثَل است اهؿا ٍ ؾويوِ پيطٌْاؼ ضَؼ.
س -تػفيص تِ ايي ًٛتِ  ِٚضفٚت ؼـ هٌاٖػِ ٍ ؼاؼى پيطٌْاؼ تِ هٌكلِ ٖثَل ضفٍـ ٍ تٛاليّ ؼّياـي هَؾَو هاؼُ ()12
ايي آيييًاهِ هيتاضؽ.
هاؼُ 18ـ ؼّياـي ؼـ غَـتي  ِٚؾٚف ضفٍـ غاغي ـا يالٍُ تف ًٛات هٌؽـج ؼـ هاؼُ ( )9القم تطػيعؼّؽ ،هطفٍـ تِ
ايٌ ِٛتا َٖاًيي ٍ هٗفـات هُايف ًثاضؽ ،هيتَاًؽ ؼـ هتي آگْي يا ؼـ ًٗطِّا ٍ تف ٜضفايف ٍهطػػات ؼـج ًوايؽ ،تِ قَـي
 ِٚؼاٍقلثاى ٖثل اق تسلين پيطٌْاؼ اق هٓاؼ آى اقالو ضاغل ٌٌٚؽٍ ،لي هٌهَـ ؼاضتي اهتياقات خؽيؽ تفاي تفًؽُ هٌاٖػِ
ٌّگام اًًٗاؼ ٖفاـؼاؼ يا اخفاي ٖفاـؼاؼ تِ ّف يٌَاى هوٌَو است.
هاؼُ  -11ؼـ غَـتي  ِٚضفٍـ هٌاٖػِ  ِٚقثٕ هَاؼ ( )18( ٍ )9تايؽ ؼـ آگْي ؾٚف ضَؼ ،هٓػل تاضؽ ٍؼـج آى ؼـ ـٍقًاهِ
هستلكم ّكيٌِ قياؼ گفؼؼ ،هوٛي است ًَو ٚاـ يا ٚااليا غؽهت هَـؼ هًاهلِ ٍ هٗؽاـ ٍ هؽتٍ هطل تطَيل ٍ هيكاى پيص
پفؼاغت ٍ هؽت ٍ هطل ٖثَل پيطٌْاؼّا ؼـ آگْي ؼـج ضَؼ ٍ هطل هًيي خْت ؼـياْت تٗيِ هطػػات تًييي گفؼؼ ٍ ؾٚف
ايٌ ِٛپيطٌْاؼ ؼٌّؽگاى تايؽ يً ٙسػِ اق آى ـا ؼـياْت ٍ تا ٖيؽ ٖثَلي اهؿا ٚفؼُ ٍ تِ پيطٌْاؼ غَؼ ؾويوِ ٍ تسلين
ًوايٌؽ.
هاؼُ  -12ؼّياـي ؼـغػَظ اتػاؾ تػوين ؼـ هَـؼ پيطٌْاؼّاي ـسيؽُ ٍ اًًٗاؼ ٖفاـؼاؼ ؼاـاي تٛاليّ ٍ اغتياـات قيف
هيتاضؽ:
الّ -ؼّياـي هٛلّ است سپفؼُ ضفٚت ؼـ هٌاٖػِ تفًؽُ اٍل ـا ؼـ غَـتي  ِٚضاؾف تِ اًدام هًاهلِ ًطَؼ ٍ ّوسٌيي
سپفؼُ ًٓف ؼٍم ـا ؼـ غَـتي  ِٚتفاساس تٌؽ"ش "هاؼُ ( )9تفاي اًدام هًاهلِ تِ آىّا ـخَو ضَؼ ٍ اق اًدام هًاهلِ اهتٌاو
ًوايٌؽ ،تِ تفتية ؾٚف ضؽُ ؼـ تٌؽ هؿَٚـ ؾثف ًوايؽ.
ب -ؼّياـي اغتياـ ؼاـؼ هٗؽاـ ٚاال يا ٚاـ هَـؼ هًاهلِ ـا تا تيست ٍ پٌح ؼـغؽ ٚل هَـؼ هًاهلِ اْكايص يا ٚاّص ؼّؽ،
هطفٍـ تف ايٌٚ ِٛليِ هطاسثات ٌْي ًسثت تِ ايي اْكايص يا ٚاّص ـا تِ قَـ هتٌاسة ـيايت ٍ تكثيٕ ًوايؽ.
جّ -كيٌِ ثثت ٖفاـؼاؼ ضسة هَـؼ ؼـ ؼْتفغاًِ اسٌاؼ ـسوي تِ يْؽُ تفًؽُ هٌاٖػِ غَاّؽ تَؼ.
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ت -ؼّياـي هٛلّ است ّفگًَِ ٚسَـ ٖاًًَي  ِٚتِ قفِ ٖفاـؼاؼ تًلٕ هيگيفؼ اق تْاي ٚاـٚفؼ يا ٚاالي تطَيلي ؼـ هَٖى
پفؼاغت هكالثات ٚسف ٍ ؼـ هْلت ٖاًًَي تِ ضساب ساقهاىّاي ؾيًٓى تأؼيِ ًوايؽ.
هاؼُ  -13ؼّياـي ؼـ هَـؼ هٌاٖػِ هٛلّ تِ ـيايت ًٛات قيف هيتاضؽ:
الّ -هؽت ٖثَل پيطٌْاؼّا ؼـ هَـؼ آگْيّايي  ِٚؼـ ؼاغل ٚطَـ هٌتطف هيضَؼ ،اق تاـيع اٍليي ًَتت اًتطاـ اق ؼُ ـٍق ًثايؽ
ٚوتف تاضؽ ٍ ؼـ هَـؼ آگْيّايي  ِٚؼـ غاـج اق ٚطَـ قثٕ تثػفُ ( )2هاؼُ ()8هٌتطفهيضَؼ ،اق  45ـٍق ًثايؽ ٚوتف تًييي
ضَؼ.
ب -هيكاى پيص پفؼاغت ًثايؽ اق  %25هثلٍ ٚل هًاهلِ تداٍق ًوايؽ ٍ پفؼاغت آى ؼـ ٖثال اغؿ ؾواًتٌاهِ هًتثف اًدام غَاّؽ
ضؽ ٍ ؼّياـي هَنّ است پيص پفؼاغت ـا ؼـ ّف غَـت ٍؾًيت تِ ًسثت پيطفْت ٚاـ ٚسف ٍ ًسثت تِ آقاؼ ًوَؼى
ؾواًتٌاهِ تاًٛي پيواًٛاـ تِ ّواى ًسثت اٖؽام ًوايؽ.
ج -هيكاى سپفؼُ ضفٚت ؼـ هٌاٖػِ تاتَخِ تِ هَؾَو ٍ غػَغيات هًاهلِ ًثايؽ اق  %5هثلٍ تفآٍـؼ هًاهلِ ٚوتف تاضؽ ٍ پس
اق اًًٗاؼ ٖفاـؼاؼ تِ پيواًٛاـ هستفؼ غَاّؽ ضؽ.
ت -ضؽاٖل هيكاى تؿويي ضسي اًدام هًاهلِ  ِٚتايؽ ٖثل اق اًًٗاؼ ٖفاـؼاؼ اغؿ ضَؼ ؼـ هَـؼ هًاهالتي ِٚهَؾَو آى اًدام
اهَـ ساغتواًي يا تاـتفي يا غفيؽ هاضيي آالت تاضؽ ،پٌح ؼـغؽ ٍ ؼـ هَـؼ سايف هًاهالت ؼُ ؼـغؽ هثلٍ هًاهلِ هيتاضؽ ٍ
تايؽ تِ غَـت ًٗؽ تِ ضساب سپفؼُ تاًٛي ؼّياـي ٍاـيك ٍ يا ؾواًتٌاهِ هًتثف تِ ؼّياـي تسلين ضَؼ ٍ ؼـ هًاهالت
ساغتواًي ٍ تاـتفي يالٍُ تف پٌح ؼـغؽ هؿَٚـ ،ؼّياـي تايؽ اق ّفپفؼاغت هًاؼل ؼُ ؼـغؽ ٚسف ٍ تِ ضساب سپفؼُ تاتت
تؿويي ضسي اًدام ٚاـ هٌهَـ ٌٚؽ.
هاؼُ 14ـ هٗفـات هفتَـ تِ هٌاٖػِ يوَهي ؼـغَـتي  ِٚتا هٗفـات هٌاٖػِ هطؽٍؼ هُايف ًثاضؽ ،ؼـهٌاٖػِ هطؽٍؼ ًيك
القمالفيايِ هيتاضؽ.
هاؼُ  -15ـسيؽگي تِ پيطٌْاؼّاي هفتَـ تِ هًاهالت يوؽُ ؼـ هٌاٖػِ ،هٌاٖػِ هطؽٍؼ ٍ يا ًطَُ يول ؼـ هَاـؼ تف٘
هٌاٖػِ تِ يْؽُ ٚويسيَى يالي هًاهالت ؼّياـي هفٚة اق ؼّياـ ٍ هسؤٍل هالي ؼّياـي ٍ يًٓ ٙف اق اْفاؼ تػيف ٍ هكلى
ؼـ هًاهلِ هَـؼ ًهف تِ پيطٌْاؼ ؼّياـ ٍ تأييؽ ضَـاي اسالهي ـٍستا هيتاضؽ.
هاؼُ ٍ -16نايّ ٚويسيَى يالي هًاهالت ؼـ هٌاٖػِ تِ ضفش ؾيل تًييي هيگفؼؼ:
الّٚ -ويسيَى يالي هًاهالت هداق ًيست تِ پيطٌْاؼات هثْن ٍ هطفٍـ ٍ تؽٍى سپفؼُ ٍ پيطٌْاؼاتي ِٚتًؽ اق اًٗؿاي
هؽت هٗفـ ؼـ آگْي تفسؽ ،تفتية اثف ؼّؽ.
ب -ؼـ غَـتي  ِٚؼـ هؽت هٗفـ پيطٌْاؼي ًفسيؽُ تاضؽٚ ،ويسيَى هيتَاًؽ هٌاٖػِ ـا تدؽيؽ ٍ زٌاًسِ هدؽؼاً پيطٌْاؼي
ًفسؽ هَؾَو ـا تفاي اتػاؾ تػوين تِ ضَـاي اسالهي ـٍستا اضالِ ًوايؽ.
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جٚ -ويسيَى يالي هًاهالت تايؽ ؼـ ـٍق ٍ سايت هٗفـ  ِٚؼـ آگْي هٌاٖػِ يوَهي ٍ يا ؼيَتٌاهِ هٌاٖػِ هطؽٍؼ ٖيؽ
گفؼيؽُ است  ،تطٛيل ضَؼ ٍ پيطٌْاؼات ـسيؽُ ـا ؼـ غَـتي  ِٚتًؽاؼ آى سِ يا تيطتف تاضؽ تاق ٍ ـسيؽگي ٍ اگف تًؽاؼ
پيطٌْاؼات اق سِ ْٗفُ ٚوتف تَؼ ،هٌاٖػِ تدؽيؽ ٍ هفاتة ـا ؼـ غَـتدلسِ تٌهيوي ٖيؽ ًوايؽ .ؼـ هٌاٖػِ هدؽؼ ٍلَ آًِٛ
تًؽاؼ پيطٌْاؼات ٚوتف اق سِ ْٗفُ تاضؽٚ ،ويسيَى پيطٌْاؼات ـا تاق ٍ ـسيؽگي هيًوايؽ.
تثػفُ  -1ؼّياـي ؼـ هَاـؼي  ِٚهيسف تطػيع ؼّؽ ،تايؽ ٖثل اق ٖفائت پيطٌْاؼّا ،تْاي ياؼالًِ هَـؼ هٌاٖػِ ـا تِ
يٌَاى ضاغع ٖيوت تِ ٍسايل هٗتؿي ٍ تِ قَـ هطفهاًِ تْيِ ًوَؼُ ٍ ؼـ پاٚت ال٘ ٍ هْف ضؽُ ؼـ اغتياـ ٚويسيَى يالي
هًاهالت ٖفاـ ؼّؽ.
تثػفُ  -2ؼـغَـتي ٚ ِٚويسيَى يالي هًاهالت ـأي تِ تدؽيؽ هٌاٖػِ ؼّؽ ،هٌاٖػِ تدؽيؽهيضَؼ.
هاؼُ  - 17تػويوات ٚويسيَى يالي هًاهالت ؼـ هَـؼ هٌاٖػِ تِ اتٓأ آـا ٍ يا تا اٚثفيت ؼٍ ـاي هطفٍـ تِايٌ ِٛـأي
ؼّياـ يٛي اق ؼٍ ـأي تاضؽ ،هال٘ ايتثاـ غَاّؽ تَؼ.
تثػفُٚ -ويسيَى يالي هًاهالت هٛلّ است اق ـٍق ٖفائت پيطٌْاؼّا ضؽاٚثف نفِ يّٓ ٙتِ ًهف غَؼ ـا ايالم ٌٚؽ ٍ ؼـ
هَاـؼ استثٌايي ايي هْلت تا تػَية ؼّياـ تا تيست ـٍق ؼيگف ٖاتل توؽيؽ غَاّؽ تَؼ.
هاؼُ 18ـ ؼـ هَاـؼي ٚ ِٚويسيَى يالي هًاهالت تفًؽُ هٌاٖػِ ـا ايالم ٚفؼُ تاضؽ ،سپفؼُ ضػع تفًؽُ ٍ اضػاغي ِٚ
تْاي پيطٌْاؼي آىّا ؼـ هفتثِ ؼٍم ٍ سَم ٖفاـ ؼاـؼ (هگف ايٌ ِٛـخَو تِ تفًؽگاى ؼٍم ٍ سَم قثٕ تثػفُ ؾيل هاؼُ ()19
هيسف ًثاضؽ) ًگاّؽاـي ٍ سپفؼُ ٍ سايف پيطٌْاؼ ؼٌّؽگاى هستفؼ غَاّؽ ضؽ.
هاؼُ  -19ؼـ غَـتي  ِٚتفًؽُ هٌاٖػِ اق تاـيع اتالٌ ًتيدِ هٌاٖػِ نفِ ّٓت ـٍق تِ استثٌاي ايام تًكيل ًسثت تِ سپفؼُ
تؿويي ضسي اًدام هًاهلِ اٖؽام ًٌٛؽ ٍ يا تفاي هًاهلِ ضاؾف ًطَؼ ،سپفؼُ ضفٚت ؼـ هٌاٖػِ اٍ تِ ًٓى ؼّياـي ؾثف
هيضَؼ ٍ هفاتة تِ ضػػي  ِٚپيطٌْاؼ اٍ ؼـ هفتثِ ؼٍم ٖفاـ ؼاـؼ تا ـيايتتثػفُ ؾيل ايي هاؼُ اتالٌ هيگفؼؼ ٍ اگف اٍ ّن
اق تاـيع اتالٌ نفِ ّٓت ـٍق تِ استثٌاي ايام تًكيل ًسثت تِسپفؼُ تؿويي ضسي اًدام هًاهلِ اٖؽام ًٌٛؽ ٍ يا تفاي اًدام
هًاهلِ ضاؾف ًطَؼ ،سپفؼُ اٍ ّن ؾثف هيضَؼ ٍ هفاتة تِ ضػػي  ِٚپيطٌْاؼ اٍ ؼـ هفتثِ سَم ٖفاـ ؼاـؼ ٍ تا ـيايت هٓاؼ
تثػفُ ( )1ايي هاؼُ اتالٌ هيگفؼؼ ٍ اگف اٍ ّن اٖؽام ًٛفؼ ،سپفؼُ ؾثف هيضَؼ ٍ ؼـ ايي غَـت تِ تطػيع ؼّياـ هٌاٖػِ
تدؽيؽ ٍ يا هَؾَو تفاي اتػاؾ تػوين تِ ٚويسيَى يالي هًاهالت گكاـش هيضَؼ.
تثػفُ 1ـ ـخَو تِ پيطٌْاؼ ؼٌّؽُ  ِٚتْاي پيطٌْاؼي اٍ ؼـ هفتثِ ؼٍم ٍ سَم ٖفاـؼاؼ ،تِ ضفقي هيسف است  ِٚتٓاٍت
تْاي پيطٌْاؼي اٍ تا تفًؽُ هٌاٖػِ اق هثلٍ سپفؼُ تيطتف ًثاضؽ ،ؼـ َيف ايي غَـت ـخَو تِ اٍهوٌَو است.
تثػفُ  -2هؽت هٗفـ  7ـٍق ؼـ ايي هاؼُ ؼـ هَـؼ هًاهالتي  ِٚقفِ هًاهلِ ؼـ غاـج اق ٚطَـ اٖاهت ؼاـؼ ،ضؽاٚثف تا ي ٙهاُ
تًيييهيضَؼ ،هطفٍـ تِ ايٌ ِٛهؽت هؿَٚـ ؼـ آگْي هٌاٖػِ يا تف ٜضفايف آى ؾٚف ضؽُ تاضؽ.
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هاؼُ 28ـ ؼـغَـتي  ِٚضائكيي ضفايف هٌاٖػِ تيص اق يًٓ ٙف تاضٌؽ ،ايؿاي ٚويسيَى يالي هًاهالت تا ؼـ ًهف گفْتي
ٚيٓيت ٚاال ،غؽهات ٍ تسْيالت هفتَـ ٍ ضسي ضْفت هتٗاؾياى ،تفًؽُ هٌاٖػِ ـا اًتػابغَاٌّؽ ًوَؼ ٍ ؼـغَـت ضفايف
ٚاهالً هساٍي تِ تطػيع ؼّياـ يول غَاّؽ ضؽ.
هاؼُ  -21ؼـ ٖفاـؼاؼ ًٛات قيف تايؽ ٖيؽ گفؼؼ:
الًّ -ام هتًاهالى.
بًَ -و ،هٗؽاـ ٍ هثلٍ هَـؼ هًاهلِ تا هطػػات ٚاهل آىّا.
ج-هؽت اًدام تًْؽ ٍ هطل ضفايف تطَيل هَـؼ هًاهلِ.
ت -تفتية يول ٍ هيكاى غساـت ؼـ هَاـؼي  ِٚتفًؽُ هٌاٖػِ ؼـ اًدام تًْؽات خكئاً يا ٚالً تأغيف ًوايؽ.
ث -ؼـ غَـتي  ِٚتفًؽُ هٌاٖػِ هلكم تِ اـايِ ًوًَِ تاضؽ ،ؼـ ايي غَـت تايؽ ًوًَِ ٚاالتا هْف ٍ اهؿاي قفْيي هًاهلِ
تأييؽ ٍ ًكؼ ؼّياـي ًگاّؽاـي ضَؼ.
ج -اٖفاـ تفًؽُ هٌاٖػِ تِ ايٌ ِٛاق هطػػات ٚااليا ٚاـ يا غؽهت هَـؼ هًاهلِ ٍ هٗتؿيات هطل تَليؽ ٚاال يا اًدام ٚاـ
اقالو ٚاهل ؼاـؼ.
ذ -ؼـ ٖفاـؼاؼّا تايؽ ٖيؽ ضَؼ ؼّياـي هيتَاًؽ تا ضؽاٚثف تيست ٍ پٌح ؼـغؽ هثلٍ پيواى ـا اق هيكاى ٚاـ يا خٌس هَؾَو
پيواى ٚسف ٍ يا اؾاِْ ًوايؽ ٍ ؼـ ّف ضال تايؽ ٖثل اق اًٗؿاي هؽت پيواى تِ پيواًٛاـ اتالٌٌٚؽ.
ش -هثلٍ پيص پفؼاغت ٍ تفتية ٍاـيك آى ؼـغَـتي  ِٚؼـ ضفايف هٌاٖػِ ؾٚف ضؽُ تاضؽ.
ظ -سايف تًْؽاتي  ِٚؼـ ضفايف هٌاٖػِ ؾٚف ضؽُ است.
ؼ -سايف ضفايف  ِٚهَـؼ تَإْ قفْيي هًاهلِ ٖفاـ گيفؼ ،هطفٍـ تف آً ِٛهتؿوي اهتياقاتي يالٍُ تف آًسِؼـ ضفايف هٌاٖػِ
ؾٚف ضؽُ است ،تفاي قفِ ٖفاـؼاؼ ًثاضؽ.
هاؼُ  -22ؼـ هَاـؼ قيف ؼّياـي هيتَاًؽ هًاهالت ـا تؽٍى ـيايت تطفيٓات هٌاٖػِ اًدام ؼّؽ:
الّ -غفيؽ اهَال ٍ غؽهات ٍ ضَٖٗي  ِٚتِ تطػيع ؼّياـ هٌطػف تِ ْفؼ تاضؽ.
ب  -غفيؽ ٚاالّا ٍ غؽهات اًطػاـي ؼٍلتي ٍ ٚاالّا ٍ غؽهاتي ْ ِٚفٍضٌؽُ آىّا تِ تطػيع ٚويسيَىيالي هًاهالت
اًطػاـي تاضؽ.
ج -غفيؽ ٚاالّاي ساغت ٚاـغاًِّاي ؼاغلي ٍ ٚفايِ ضول ٍ ًٗل تاـ اق قفيٕ قهيٌي  ِٚاق قفِ ؼستگاّْاي ؼٍلتي
ؾيـتف تفاي آىّا ًفظ تًييي ضؽُ تاضؽ.
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ت -هًاهالتي  ِٚقفِ هًاهلِ ٍقاـتػاًِّا يا هؤسسات ؼٍلتي يا ضفٚتّاي ؼٍلتي يا ضْفؼاـيّا ٍهؤسسات ٍاتستِ تِ
آىّا ٍ يا ؼّياـيّا ٍ يا ضفٚتّاي تًاًٍي ٍ ًْاؼّاي اًٗالب اسالهي تاضؽ.
ث -ؼـ هَـؼ غفيؽ يا اخاـُ ٚفؼى اهَال َيفهٌَٗل  ِٚقثٕ ًهف ٚاـضٌاس هٌتػة ؼّياـي تفخيطاً ٚاـضٌاس ـسوي
ؼاؼگستفي اًدام غَاّؽ ضؽ.
ج -ؼـ هَـؼ ٚفايِ ضول ٍ ًٗلّ ،كيٌِ هساْفت ٍ ًهايف آى ؼـ غَـت ٍخَؼ ًفظ ثاتت ٍ هٗكَو
ذ -ؼـ هَـؼ غفيؽ غؽهات ٌّفي ٍ غٌايى هستهفِْ پس اق ايالم ٍاضؽ تٗاؾاٌٌٚؽُ ،تا تأييؽ ؼّياـ اًدامغَاّؽ ضؽ.
ش -ؼـ هَـؼ غفيؽ ٚاالّاي هَـؼ هػفِ ـٍقاًِ  ِٚؼـ هطلً ،فظ ثاتتي اق قفِ ؼٍلت يا ؼّياـيّا يا هفاخى ؾيغالش تفاي
آىّا تًييي ضؽُ تاضؽ.
تثػفُ -ـيايت اضٛام هٌؽـج ؼـ تٌؽ "ب" هاؼُ ( ٍ )12تٌؽّاي "ب" ٍ "ت" هاؼُ ( )13ايي آيييًاهِ ؼـغػَظ هًاهالتي
 ِٚاق قفيٕ تف٘ تطفيٓات هٌاٖػِ اًدام هيگفؼؼ ًيك الكاهي است.
تخص چهارم -ترتية تحويل كاال يا خذهت
هاؼُ ٚ -23االيا ٚاـ اًدام ضؽُ ّفگاُ هفتَـ تِ هًاهالت خكيي تاضؽ ،تطَيل آى تِ ٍسيلِ اًثاـؼاـ ياٍاضؽ ؼـغَاست ٌٌٚؽُ
اًدام غَاّؽ ضؽ ٍ ؼـ هَـؼ هًاهالت هتَسف ،تطَيل آى تايؽ تا ًهاـت ٚويسيًَي هفٚة اق سِ ًٓف تا اًتػاب ؼّياـ اًدام
پؿيفؼ ٍ ٚااليا ٚاـ اًدام ضؽُ ّفگاُ هفتَـ تِ هًاهالت يوؽُ تاضؽ ،تطَيل آى تا ًهاـت ٚويسيًَي هفٚة اق ؼٍ ًٓف تا
اًتػاب ؼّياـ ٍ يًٓ ٙف ًوايٌؽُ ؾيغالش تِ اًتػابضَـاي اسالهيـٍستا غَاّؽ تَؼ.
هاؼُ  -24ؼـ هًاهالت هتَسف ٍ يوؽُ تفاي تطَيل ّف ْٗفُ ٚاال يا ٚاـ تايؽ ٚويسيَى تطَيل غَـتهدلس هفتَـ ـا
تٌهين ًوايؽ ٍ ؼـ آى تِ قَـ غفيص ٖيؽ گفؼؼ ٚ ِٚاالي غفيؽاـي ضؽُ يا ٚاـ اًدام ضؽُ تا ًوًَِ ٍ هطػػات هٌؽـج ؼـ
پيواى يا استًالم تْا هكاتٗت ؼاـؼ ٍ ؾيل آى ـا توام ايؿاي ٚويسيَى تطَيل ٍ ْفٍضٌؽُ يا پيواًٛاـ اهؿا ًوايٌؽ ٍ ؼـ هَـؼ
اخٌاسي  ِٚتطَيل اًثاـهيضَؼ ،اًثاـؼاـ ًيكغَـتهدلس ـا اهؿا ٍ ٖثؽ اًثاـ غاؼـ ًوايؽ.
تثػفُ ّ -1فگاُ تيي ايؿاي ٚويسيَى تطَيل ؼـ ًَو ٍ هطػػات ٚااليا ٚاـ هَـؼ تطَيل اتٓأ آـا ًثاضؽ ،پيطٌْاؼ
ٚاـضٌاس هفتَـ ٍ ًهف ؼّياـ ٖاقى غَاّؽ تَؼ.
تثػفُ  -2تفاي ٚاالّاي تطَيل ضؽُ ؼـ توام هَاـؼ تايؽ ٖثؽ اًثاـ  ِٚؼاـاي ضواـُ هسلسل تاضؽ ،غاؼـ گفؼؼ ٍ تِ اهؿاي
اًثاـؼاـ ـسيؽُ ضَؼ ٍ ؼـ ؼْتف اًثاـ ثثت ٍ ضواـُ ثثت ؼْتف اًثاـ ـٍي ٖثؽ اًثاـ ٖيؽ گفؼؼ.
تثػفُ  -3ؼـ هَاـؼي ٚ ِٚاالتِ اًثاـ تطَيل ًويگفؼؼ ،ضسة هَـؼ تايؽ تِ ٍسيلِ تطَيل گيفًؽُ تٛاليّ هفتَـ تِ اًثاـؼاـ
اًدام ضَؼ ٍ ـسيؽ يا غَـتهدلس هفتَـ هثٌاي غؽٍـ ٖثؽ ٍ ضَالِ اًثاـ غَاّؽ ضؽ.
تثػفُ ٚ -4االّاي َيفهػفْي يالٍُ تف ثثت ؼـ ؼْتف اًثاـ تايؽ پس اق پالَ٘ٚتي ؼـ ؼْتف اهَال ؼّياـيًيك ثثت ضَؼ.
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تثػفُ  -5ؼـ هَـؼ هَاؼ غفيؽاـي ضؽُ ْاسؽضؽًي  ِٚؼـ پؿيفاييّا استٓاؼُهيضَؼ ،غؽٍـ ٖثؽ اًثاـؾفٍـي ًويتاضؽ.
تخص پنجن  -هسايذه
هاؼُ ْ -25فٍش يا اخاـُ اهَال ؼّياـيّا  ِٚاق قفيٕ هكايؽُ ا ًدام هيگيفؼ ،تا ًهف ضَـاي اسالهي ـٍستا تَؼُ ٍ تايؽ
ٖيوت آى ؼـ اتتؽا تَسف اـقياب ؼّياـي يا ٚاـضٌاس ـسويؼاؼگستفي تِ ٚويسيَى يالي هًاهالت ؼّياـي پيطٌْاؼ ٍ پس
اق تًييي ٖيوت پايِ ،تَسف ٚويسيَى هكتَـ تِ ضفش قيف يول ضَؼ:
الّْ -فٍش ؼـ ضؽٍؼ هًاهالت خكيي تِ تيطتفيي ٖيوت تا تطػيع ؼّياـ اًدام هيضَؼ.
بْ -فٍش ؼـ ضؽٍؼ هًاهالت هتَسف تِ قفيٕ ضفاج ٍ تِ ايي تفتية اًدام هيضَؼ  ِٚاقاليات ٚلي ؼـهَـؼ ًَو ٍ
هطػػات هٗؽاـ هًاهلِ ٍ ـٍق ٍ سايت ٍ هطل ضفاج ٍ سايف ضفايكي  ِٚالقم تاضؽ ،يًَ ٙتت ؼـ يٛي اق ـٍقًاهِّاي
ٚثيفاالًتطاـ ٚطَـ ٍ يا ـٍقًاهِ هطلي يا الػأ آگْي ؼـ هًاتف تِ اقالو يوَهي تفسؽ ٍؼـ آگْي تايؽ ٖيؽ گفؼؼ  ِٚؼـ هٗاتل
ْفٍش ٍخِ ًٗؽ ؼـياْت غَاّؽ ضؽ ٍ پفؼاغت ّفگًَِ هاليات ٍ يَاـؼ ٍ ّكيٌِ آگْي هٌتطف ضؽُ ؼـ ـٍقًاهِ تِ يْؽُ
غفيؽاـ است.
ضفاج تَسف ٚويسيَى هًاهالت ؼّياـي اق تْاي پايِ ضفٍو ٍ تا غفيؽاـي  ِٚتاالتفيي تْا ـا پيطٌْاؼ ٌٚؽ ،هًاهلِ اًدام
غَاّؽ ضؽ ٍ اگف تِ ٖيوت پايِ پيطٌْاؼي ؼاؼُ ًطَؼ ،ؾوي تدؽيؽًهف ؼـ ٖيوت پايِ ضفاج تدؽيؽ غَاّؽ ضؽ.
ج -هًاهالت يوؽُ تا اًتطاـ آگْي هكايؽُ اًدام هيضَؼ ٍ ًطَُ يول قثٕ ضفايكي است  ِٚؼـ ايي ٖاًَى تفاي هٌاٖػِ
پيص تيٌي گفؼيؽُ است.
تخص ضطن -ساير هقررات هرتوط ته هعاهالت
هاؼُ ّ -26فگاُ ؼّياـي تِ اخاـُ ًوَؼى ساغتواى يا قهيي يا ٍسيلِ ًٗليِ يا هاضيي آالت ٌْي يا ّف ًَو اضياء ٍ اهَال
ؼيگفي  ِٚيفْاً ؼـ هًفؼ اخاـُ ٍ استيداـُ ٖفاـهيگيفؼ ،اضتياج پيؽا ٌٚؽ ،تِ ضفش قيف اٖؽام غَاّؽ ضؽ:
الّ -ؼـغَـتي  ِٚهَـؼ اخاـُ ًهايف هتًؽؼ ٍ هتٓاٍت ؼاضتِ تاضؽ ،پس اق تطٗيٕ ٍ تدسس ٚاْي تٍِسيلِ هتػؽي غفيؽ،
ضؽاٖل سِ ْٗفُ اق تاغفِْتفيي آىّا تِ ٍسيلِ استًالم تْا تًييي ٍ هًفْي غَاّؽ ضؽ.
ب -اگف هَـؼ اخاـُ ًهايف هتًؽؼ ًؽاضتِ تاضؽ يا اخاـُ هل ٙيا قهيي هًيٌي هَـؼ لكٍم ؼّياـي تاضؽ ،هؿاٚفُ ٍ تَإْ هٗؽهاتي
تا هال ٙتِ يول غَاّؽ آهؽ .اًدام هًاهلِ ٍ يٗؽ ٖفاـؼاؼ اخاـُ ؼـّف هَـؼ ؼـ غَـتي  ِٚهال االخاـُ ساالًِ اق هثلٍ
 6.888.888ـيال تداٍق ًٌٛؽ ،تا تػَية ٚويسيَى يالي هًاهالت ؼّياـي ٍ ؼـ غَـتي  ِٚهال االخاـُ ساالًِ تيص اق هثلٍ
هؿَٚـ تاضؽ ،تا تػَية ضَـاي اسالهيـٍستا غَـت غَاّؽ گفْت.
هاؼُ ّ -27فگاُ ؾوي اخفاي ٖفاـؼاؼ ساغتواًي يا يوفاًي ،تُييفات خؽيؽي ؼـ هطػػات ٍ ًٗطِ ٍيا ًَو ٚاـ يا غؽهت
پيص آيؽ  ِٚخؽاگاًِ اًدام پؿيف ًثاضؽ ٍ هيكاى تْاي آى ٚاـ يا غؽهت ؼـ ْْفست ٍاضؽ تْا پيص تيٌي ٍ تًييي ًطؽُ تاضؽ،
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تْاي ياؼالًِ ٚاـ يا غؽهت هَـؼ ًهف تفاتف ؾَاتف ٍ هٗفـات ساقهاى هؽيفيت ٍ تفًاهِـيكي ٚطَـ تًييي ٍ تِ پيواًٛاـ اتالٌ
غَاّؽ ضؽٍ ،لي هيكاى ٚاـ يا غؽهات خؽيؽ تِ ّف ضالًثايؽ اق ؼُ ؼـغؽ (ٚ )%18ل هثلٍ پيواى تداٍق ًوايؽ.
هاؼُ  -28ؼـ هَاـؼ استثٌايي  ِٚتِ غالش ٍ غفِْ ؼّياـي تاضؽ ،ضَـاي اسالهي ـٍستا هيتَاًؽ تٌا تِ پيطٌْاؼ ؼّياـ
اغتالْاتي ـا  ِٚتا پيواًٛاـاى ؼّياـي پيؽا هيضَؼ ٍ ؼـ غَـتي  ِٚهثلٍ هَـؼ اغتالِ اق ؼُ هيليَى ـيال تيطتف ًثاضؽ ،اق
قفيٕ ساقش ٍ يا اـخاو تِ ؼاٍـي ضل ٍ ْػل ًوايٌؽ ،لٛي ؼـ هَاـؼي  ِٚهثلٍ هَـؼ اغتالِ تيص اق ؼُهيليَى ـيال تاضؽ،
ـْى اغتالِ اق قفيٕ ساقش يا اـخاو تِ ؼاٍـي تا پيطٌْاؼ ؼّياـ ٍ تأييؽ ضَـاي اسالهي ـٍستا ٍ تػَية استاًؽاـي اهٛاى
پؿيف غَاّؽتَؼ ٍ ؼـ ايي گًَِ هَاـؼ ؼاٍـ اغتػاغي ٍ ؼاٍـ هطتف٘ تايؽ تِ تأييؽ استاًؽاـي تفسؽ.
فصل دوم -هقررات هالي دهياري
تخص هفتن -تودجه
هاؼُ  -29تَؼخِ ساالًِ ؼّياـي يثاـت است اق ي ٙتفًاهِ خاهى هالي  ِٚؼـ آى ٚليِ غؽهات ٍ ًْاليتّا ٍ اٖؽاهاتي  ِٚتايؽ
ؼـ سال هالي اًدام ضَؼ ّوفاُ تا تفآٍـؼ هثلٍ ٍ هيكاى هػاـج ٍ ؼـآهؽّاي القم تفاي تأهيي ّكيٌِ اًدام آىّا پيصتيٌي
هيضَؼ ٍ پس اق تػَية ضَـاي اسالهي ـٍستا ٖاتل اخفاست.
تثػفُ -سال هالي ؼّياـي ي ٙسال ّدفي ضوسي است  ِٚاق اٍل ْفٍـؼيي هاُ ّف سال آَاق ٍ تِ پاياى اسٌٓؽ هاُ ّواى
سال غتن هيضَؼ ٍ تفاي سال اٍل تِ قَـ استثٌايي اق تاـيع تأسيس ٍ ضفٍو ًْاليت تا پاياى اسٌٓؽ هاُ ّواى سال
غَاّؽتَؼ.
هاؼُ  -38ؼٍـُ يول تَؼخِ ؼّياـي تا  15اـؼيثْطت هاُ سال تًؽ غَاّؽ تَؼ ٍ تًْؽاتي  ِٚتا آغف اسٌٓؽ هاُ ّف سال تطٕٗ
ياْتِ تاضؽ تا غاتوِ ؼٍـُ يول تَؼخِ اق هطل ايتثاـ هفتَـ ٖاتل پفؼاغت است.
هاؼُ  -31تَؼخِ ؼّياـيّا تايؽ تفاساس تفًاهِّا ٍ ٍنايّ ٍ ًْاليتّاي هػتلّ ٍ ّكيٌِ ّف ي ٙاق آىّا تٌهين گفؼؼ ٍ
ؼّياـ هٛلّ است تا پاياى ؼي هاُ ّف سال تَؼخِ سال تًؽ ؼّياـي ـا تِ ضَـاي ـٍستا اـايِ ًوايؽ ٍ ضَـا هَنّ است
ضؽاٚثف تا ًيوِ اسٌٓؽ هاُ ّواى سال تِ تَؼخِ پيطٌْاؼي ـسيؽگي ٍ ؼـ هَـؼ آى انْاـ ًهف ٍ ٖثل اق پاياى اسٌٓؽ هاُ تَؼخِ
هػَب ـا خْت اخفا تِ ؼّياـي اتالٌ ًوايؽ.
تثػفُ -ؼّياـ هيتَاًؽ ؼـ غَـت ًياق ؼـ قَل سال هالي ٍ ٖثل اق اًٗؿاي آى ًسثت تِ اـايِ هتون يا اغالش تَؼخِ
پيطٌْاؼي ؼّياـي تفاي انْاـًهف ٍ تػَية ًْايي تِ ضَـاي ـٍستا اٖؽام ًوايؽ.
هاؼُ  -32ؼّياـ هٛلّ است ضؽاٚثف تا ًيوِ غفؼاؼ هاُ سال تًؽ تٓفيٍ تَؼخِ ٍ غَـتّاي هالي ؼّياـي ـا تِ ضَـا اـايِ
ًوايؽ ٍ ضَـا هَنّ است ضؽاٚثف تا پاياى تيفهاُ ًسثت تِ غَـتّاي هالي ٍ تٓفيٍ تَؼخِ ضَـا ايالم ًهف ٍ تػوين
هٗتؿي اتػاؾ ٍ هفاتة ـا خْت اٖؽام القم ٖاًًَي تِ ؼّياـي اتالٌ ًوايؽ.
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تثػفُ  -1هسؤٍليت تٌهين تَؼخِ ؼّياـي ٍ هفاٖثت ؼـ ضسي اخفاي آى ٍ ّوسٌيي تٌهين تٓفيٍ تَؼخِ تِ يْؽُ ؼّياـ ٍ
هسؤٍل هالي است .ؼّياـ هَنّ است تِ هطؽ پيطٌْاؼ تَؼخِ يا تٓفيٍ تَؼخِ تِ ضَـاي اسالهي ـٍستا ؼـ خلسات ضَـا
تِهٌهَـ اؼاي تَؾيطات القم ؼـتاـُ اٖالم هٌؽـج ؼـ تَؼخِ ٍ يا تٓفيٍ تَؼخِ ضؿَـ ياتؽ.
تثػفُ  -2هيكاى ايتثاـات يوفاًي ًثايؽ اق ضػت ؼـغؽ تَؼخِ ساالًِ ٚوتف تاضؽ.
تثػفُ  -3ايتثاـاتي  ِٚؼـ تَؼخِ تِ تػَية هيـسؽ ،تايؽ تا ًهاـت ضَـاي ـٍستا هٌطػفاً ؼـ هطؽٍؼُ ّواى ـٍستا تِ
هػفِ تفسؽ.
تثػفُ  -4ؼّياـي هٛلّ است ًسػِاي اق تَؼخِ ٍ تٓفيٍ تَؼخِ ـا ضؽاٚثف تا ؼُ ـٍق تًؽ اق تػَية تِ استاًؽاـي ٍ ٍقاـت
ٚطَـ اـسال ًوايؽ.
هاؼُ  -33ؼـغَـتي  ِٚضَـاي ـٍستا ؼـ ـأس هَيؽ هٗفـ تِ ٍنيِٓ ٖاًًَي غَؼ ؼـ هَـؼ تَؼخِ ٍ تٓفيٍ تَؼخِ يول ًٌٛؽ،
ؼّياـ هَنّ است هفاتة ـا تاتَخِ تِ ٖاًَى تطٛيالتٍ ،نايّ ٍ اًتػاتات ضَـاّاي اسالهي ٚطَـ ٍ اًتػاب ضْفؼاـاى
تفضسة هَـؼ تِ تػطؽاـي يا ْفهاًؽاـي يا استاًؽاـي ٍ ٍقاـت ٚطَـ ايالم ًوايؽ.
هاؼُ  -34ؼّياـ هيتَاًؽ ايتثاـات هػَب ؼـ تَؼخِ ـا تفاي ّف ي ٙاق هَاؼ ّكيٌِ ٍ يا ًْاليتّاي ؼاغل ؼـ يٍ ٙنيِٓ تا ؼُ
ؼـغؽ ٚاّص يا اْكايص ؼّؽ ،تِ ًطَي  ِٚاق ايتثاـ ٚلي تَؼخِ هػَب تفاي آى ٍنيِٓ تداٍق ًطَؼ.
هاؼُ  -35قفق تٌهين تفًاهِ ٍ تَؼخِ ٍ تٓفيٍ تَؼخِ ٍ ًطَُ تٓٛيٍ ٙنايّ ٍ ًْاليتّا ٍ اًكثأ تَؼخِ تا تفًاهِ ٍ ّوسٌيي
تفآٍـؼ ؼـآهؽ ٍ ّكيٌِ تِ هَخة ؼستَـالًولي غَاّؽ تَؼ  ِٚضؽاٚثف نفِ ضص هاُ پس اق اتالٌ ايي آيييًاهِ تِ ٍسيلِ
ٍقاـت ٚطَـ تػَية ٍ اتالٌ غَاّؽ ضؽ.
تخص هطتن -درآهذها و هناتع
هاؼُ  -36ؼـآهؽّا ٍ هٌاتى ؼّياـيّا تِ ضفش قيف هيتاضؽ
الّ -ؼـآهؽّاي ًاضي اق يَاـؼ (ؼـآهؽّاي يوَهي)
ب -ؼـآهؽّاي ًاضي اق يَاـؼ اغتػاغي
ج -تْاي غؽهات ٍ ؼـآهؽّاي هؤسسات اًتٓايي ؼّياـي
ت -ؼـآهؽّاي ضاغل اق ٍخَُ ٍ اهَال ؼّياـي
ثٚ -وّٙاي ايكايي ؼٍلت ٍ ساقهاىّاي ؼٍلتي
ج -استٓاؼُ اق تسْيالت هالي
ذ -اياًات ٍ ٚوّٙاي اّؽايي اضػاظ ٍ ساقهاىّاي غػَغي ٍ اهَال ٍ ؼاـاييّايي  ِٚتِ قَـ اتٓاٖي يا تِ هَخة
ٖاًَى تِ ؼّياـي تًلٕ هيگيفؼ.
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هاؼُ 37ـ ّف ؼّياـي ؼاـاي تًفِّْايي غَاّؽ تَؼ  ِٚؼـ آى ٚليِ اًَاو يَاـؼ ٍ تْاي غؽهات ٍ سايف ؼـآهؽّايي  ِٚتا
ـيايت َٖاًيي هفتَـ تَسف ؼّياـي ٍغَل يا تطػيلهيضَؼ ،ؼـج ٍ ّف ًَو يَاـؼ يا تْاي غؽهات خؽيؽي ٍ ِٚؾى ٍ
تػَية هيگفؼؼ يا ّف تُييفي  ِٚؼـ ًَو ٍ هيكاى ًفظ آىّا غَـتهيگيفؼ ،ؼـ تًفِّْاي هؿَٚـ هًٌٛس هيضَؼ.
تثػفٍُ -قاـت ٚطَـ هٛلّ است تِهٌهَـ ايداؼ ّواٌّگي ؼـ ضيَُ هطاسثِ يَاـؼ ؼـ ضَـاي تػص ٍ ّوسٌيي يٌَٛاغتي
ؼـ ًهام يَاـؾي ،تا ـيايت هٗفـات ٖاًًَي هفتَـ ،ؼستَـالًولّاي القم ـا تؽٍيي ٍ تِ ؼّياـيّا اتالٌ ًوايؽ.
هاؼُ  -38ؼّياـي هداق تِ تٗسيف هكالثات غَؼ ًاضي اق يَاـؼ ًيست .ؼـ هَاـؼي  ِٚهؤؼي ٖاؼـ تِپفؼاغت توام تؽّي
غَؼ تِ قَـ يٙخا ًثاضؽ ،ؼّياـي هيتَاًؽ هكالثات غَؼ ـا تا اٖساـ ضؽاٚثف سي ٍ ضص هاِّ هكاتٕ ؼستَـالًولي  ِٚتِ
پيطٌْاؼ ؼّياـ تِ تػَية ضَـاي اسالهي ـٍستاي هفتَـ هيـسؽ ،ؼـياْتًوايؽ .ؼـ ّف ضال غؽٍـ هٓاغا ضساب هََٚل تِ
تأؼيِ ٚليِ تؽّيّاي هؤؼي غَاّؽ تَؼ.
هاؼُ  - 39استفؼاؼ يَاـؼ يا تْاي غؽهات ؼّياـي هوٌَو است ٍلي زٌاًسِ ؼـ غَـت تفٍق اضتثاُ ؼـ هطاسثِ يَاـؼ ٍ يا
ايٌ ِٛپفؼاغت ٌٌٚؽُ ؼـ قهاى تأؼيِ هطوَل پفؼاغت يَاـؼ ًثَؼُ ٍ يا تا ؼاليلي ِٚيؽم ضوَل پفؼاغت يَاـؼ هؤؼي
هطفق گفؼؼ ٍ استفؼاؼ يَاـؼ يا تْاي غؽهات ـا اختٌاب ًاپؿيف تٌوايؽ ،توام يا ٖسوتي اق يَاـؼ ؼـياْتي ٍ يا تْاي غؽهات
تا پيطٌْاؼ ؼّياـ ٍ تػَية ضَـاي اسالهيـٍستاؼـ غَـتي  ِٚيَاـؼ يا تْاي غؽهات هؿَٚـ هفتَـ تِ سال خاـي تاضؽ ،اق
هطل ـؼيّ ؼـآهؽي هفتَـ ٍؼـغَـتي  ِٚهفتَـ تِ سٌَات گؿضتِ تاضؽ ،تِ غَـت يليالطساب تِ هؤؼي پفؼاغت هيگفؼؼ
ٍ ؼّياـي هَنّ است ؼـ هتون ٍ اغالش تَؼخِ ايتثاـ هفتَـ ـا ؼـ ـؼيّ ّكيٌِ هفتثف تا هَؾَو پاؼاـ ٍ پس اقتػَية تِ
ّكيٌِ ٖكًي هٌهَـ ًوايؽ.
تخص نهن -گردش عوليات هناتع و هصارف دهياريها
هاؼُ  -48پفؼاغت ّكيٌِّا ؼـ ؼّياـي هستلكم قي هفاضل سِ گاًِ قيف است:
الّ -تطٕٗ تًْؽات ؼـ ضؽٍؼ ايتثاـات هػَب ٍ هٗفـات خاـي تِ ايي قفيٕ ٚ ِٚاـ ٍ غؽهتي اًدام يا اهَالي تِ تطَيل
ؼّياـي ؼـ آيؽ ٍ تؽييٍسيلِ ؼيٌي تفاي ؼّياـي ايداؼ ضؽُ تاضؽ.
ب -تطػيع هستٌؽ هثلُي  ِٚتايؽ تِ ّف ي ٙاق قلثٛاـاى پفؼاغت ضَؼ.
ج-غؽٍـ ضَالِ ؼـ ٍخِ قلثٛاـ يا قلثٛاـاى ؼـ ٖثال اسٌاؼ هثثتِ.
تثػفُ -ايداؼ تًْؽ ٍ تطػيع ٍ غؽٍـ ضَالِ تِ ضفش َْٔ ؼـ غالضيت ؼّياـ يا ٚساًي است  ِٚاق قفِ ؼّياـ تِ قَـ
ٚتثي ٍ تِقَـ هٌدك اغتياـات القم تِ آىّا تَٓيؽ هيضَؼ.
هاؼُ  -41هسؤٍل اهَـ هالي ؼّياـي تٌا تِ پيطٌْاؼ ؼّياـ ٍ تأييؽ ضَـاي اسالهيـٍستا هٌػَب هيضَؼ ٍ تِ اتٓأ ؼّياـ ؼـ
ٖثال ٚليِ اٖؽاهات هالي ؼّياـ ؼاـاي هسؤٍليت هطتف٘ هيتاضٌؽ.
تثػفًُ -هاـت تف ضسي اخفاي َٖاًيي ٍ هٗفـات هالي ٍ ؼستَـالًولّاي هفتَـ تِ يْؽُ هسؤٍل هالي تَؼُ ٍ
ؼـغَـتي  ِٚهسؤٍل هالي تٌاٖؿي ؼـ ؼستَـات غاؼـ ضؽُ اق قفِ ؼّياـي تا َٖاًيي ٍ هٗفـات ياؼ ضؽُ هطاّؽُ ًوايؽ،
تايؽ هفاتة ـا تِ ؼّياـ گكاـش ًوايؽ .زٌاًسِ ؼّياـ تِ قَـ ٚتثي تا ؾٚف هستٌؽات ٖاًًَي هسؤٍليت ؼستَـات غاؼـ ضؽُ
ـا تپؿيفؼ ،هسؤٍل هالي هٛلّ تِ اخفاي آىهيتاضؽ ٍلي تايؽ هفاتة ـا تِاقالو ضَـاي اسالهي ـٍستا يا ٖائن هٗام
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ٖاًًَي آى تفساًؽ .ضَـاي ياؼ ضؽُ ؼـ غَـت تأييؽ هَؾَو ،هفاتة ـا خْت پيگيفي اٖؽاهات ٖاًًَي تِ استاًؽاـي
ؾيـتف هًٌٛس هيًوايؽ.
هاؼُ ٚ -42ليِ پفؼاغت ّاي ؼّياـي ؼـ ضؽٍؼ تَؼخِ هػَب تا اسٌاؼ هثثت ٍ تا ـيايت َٖاًيي ٍهٗفـات هفتَـ تِ يول
غَاّؽ آهؽ .ايي اسٌاؼ تايؽ تِ اهؿاي هطتف٘ ؼّياـ ٍ هسؤٍل هالي ؼّياـي  ِٚؾيضساب ؼّياـ است ،تفسؽ.
تثػفُ -ؼـ هَـؼ ّكيٌِّايي  ِٚتٌهين اسٌاؼ هثثتِ آى ٖثل اق پفؼاغت هيسف ًثاضؽ ،هوٛي است تِقَـ يليالطساب
پفؼاغت ٍ اسٌاؼ ّكيٌِ آى ؼـ اسفو ٍٖت تٛويل ٍ تِ ضساب ٖكًي هٌهَـ گفؼؼ.
هاؼُ 43ـ قفق استٓاؼُ اق تٌػَاُ گفؼاى ٍ قفق تْيِ اسٌاؼ ّكيٌِ ٍ هؽاـ٘ ؾويوِ آى ٍ قفق قثِٗ تٌؽي ّكيٌِّاي
ؼّياـي تِ هَخة ؼستَـالًولي غَاّؽ تَؼ  ِٚتِ ٍسيلِ ٍقاـت ٚطَـ تػَية ٍ اتالٌ غَاّؽگفؼيؽ.
هاؼُ 44ـ استٓاؼُ اق ٍخَُ ضاغل اق ؼـآهؽّاٖ ،ثل اق هٌهَـ ؼاضتي آًْا تِ ضساب ٖكًي ؼـآهؽ تِ ّف يٌَاى ضتي تِ قَـ
يليالطساب ٍ يا تفاي پفؼاغت ّكيٌِّاي ؾفٍـي ٍ َْـي هوٌَو است.
هاؼُ 45ـ ضساتؽاـ يا ٚسي  ِٚپفؼاغت ّكيٌِّا تِيْؽُ اٍ ٍاگؿاـ گفؼيؽُ است ،هٛلّ است ؼـ هَٖى پفؼاغت ًسثت تِ
تطػيع اهؿاي هداق ؼستَـ ؼٌّؽُ پفؼاغت ٍ ضٌاسايي ؼـياْت ٌٌٚؽُ ٍخِ ،ؼٖت القم ـا تِ يول آٍـؼ ٍ اهؿا ٍ اثف
اًگطت گيفًؽُ ٍخِ ـا گفْتِ ٍ هطل پفؼاغت ٌٌٚؽُ ٍخِ ـا ًيك غَؼ اهؿا ًوايؽ.
هاؼُ  -46ضسابّاي تاًٛي ؼّياـي تايستي ؼـ ًكؼيٛتفيي ضًة تاًّٙاي هداق ٚطَـ هٓتَش گفؼؼ .اْتتاش ضساب
تاًٛي تًِام ؼّياـي تا پيطٌْاؼ ؼّياـ ٍ تػَية ضَـاي اسالهي ـٍستا اهٛاى پؿيف غَاّؽ تَؼ.
هاؼُ  -47ؼـ هَاـؼي  ِٚؼّياـي تفاي ًْاليتّاي هػتلّ يوَهي ٍ اغتػاغي ضسابّاي تاًٛي هدكا ؼاضتِ تاضؽ،
استٓاؼُ اق ٍخَُ هتوفٚك ؼـ ي ٙضساب تفاي استٓاؼُ ؼـ ضساب ؼيگف هٌَـ تِ هَاْٗت ضَـاي اسالهي ـٍستا است ٍ ؼـ
هَاْٗتٌاهِ هؿَٚـ قهاى تفگطت ٍخَُ ياؼ ضؽُ تايؽ هًلَم گفؼؼ.
هاؼُ  -48ؼـياْت تسْيالت ؼّياـي تاتَخِ تِ تٌؽ ( )3هاؼُ ( )13اساسٌاهِ ؼّياـيّا تايؽ تا اخاقُ ٍ تػَية ضَـاي
اسالهي ـٍستا ٍ تأييؽ ضَـاي اسالهي تػص غَـت گيفؼ ٍ ؼـ هَٖى استٓاؼُ اق تسْيالت هالي ،هَـؼ هػفِ آى تًييي
ٍ ٚيٓيت استفؼاؼ آى ـا  ِٚاق هطل ؼـآهؽّاي يوَهي ٍ يا اغتػاغي غَاّؽ تَؼ ٍ سَؼ ٍ هؽت تسْيالت ٍ ضيَُ تاق
پفؼاغت هطػع ٍ تف قثٕ آى يول ضَؼ.
هاؼُ ٍ -49خَّي  ِٚتِ ًام سپفؼُ يا اهاًت تِ ؼّياـي ؼاؼُهيضَؼ ،تايؽ ؼـ ضساب خؽاگاًِ ًگْؽاـي ضَؼ ٍ ؼّياـي تِ
ّير يٌَاى ضٕ ًؽاـؼ ؼـ ٍخَُ سپفؼُ يا اهاًات ؼغل ٍ تػفْي ًوايؽٍ ،لي پس اق ؼُ سال اقتاـيع استطٗأ هكالثِ،
ؼـغَـت يؽم هكالثِ ؾيًٓى ،ؼّياـي هيتَاًؽ ٍخَُ هكالثِ ًطؽُ ـا تِ ضساب ؼـآهؽ يوَهي غَؼ هٌهَـ ٍ ؼـ ايي
غَـت ؼّياـي تايؽ ّف سال ايتثاـ هٌاسثي ـا ؼـ تَؼخِ غَؼ تفاي پفؼاغت اييٖثيل سپفؼُ يا اهاًات پاؼاـ ًوايؽ.
تخص دهن -حساتذاري
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هاؼُ 58ـ ٚليِ ؼّياـيّاي ٚطَـ هٛلٌٓؽ ؼْاتف ٍ اٍـأ ٍ ْفمّاي ضسابّاي غَؼ ـا تِ قفيٕ ؼٍ قفِْ تٌهين ٍ اق
لطال ًٗؽي ٍ تًْؽي تَؼى ـٍش ضساتؽاـي  ِٚتفاتف ؼستَـالًول غاؼـ ضؽُ اق سَي ٍقاـتٚطَـ هٗفـ غَاّؽ گفؼيؽ،
يول ًوايٌؽ.
هاؼُ ٍ -51قاـت ٚطَـ هٛلّ است تِ هٌهَـ ايداؼ ـٍش هٌاسة ٍ هتطؽالطٛل ضساتؽاـي ؼـ ٚليِ ؼّياـيّاي ٚطَـ
ًسثت تِ ايداؼ ؼٍـُّاي آهَقضي اهَـ هالي ٍ ضساتؽاـي خْت ٚاـٌٚاى ضاَل ؼّياـيّا ٍ يا اْفاؼ خؽيؽ اٖؽام ٍ
ؼستَـالًول خاهًي ؼـ هَـؼ ـٍش هتطؽالطٛل ضساتؽاـي ٍ قثِٗ تٌؽي ضسابّا ًٍوًَِ اٍـأ ٍ ؼْاتف ضساب ٍ
گكاـشّاي هالي ٍ هويكي ٖثل اق پفؼاغت ّكيٌِّا ؼـ ؼّياـيّاي ٚطَـ تٌهين ٍ تفاي اخفا اتالٌ ًوايؽ.
تخص يازدهن -هويسي و حساترسي
هاؼُ  -52ـسيؽگي ٍ هويكي ضساب ؼّياـيّا ؼـ سِ هفضلِ تِضفش قيف اًدام غَاّؽ ضؽ:
الّ  -ضساتفسي تِ ٍسيلِ ؼّياـي ٖثل ٍ تًؽ اق غفج تِ ٍسيلِ ٚاـٌٚاى ثاتت ؼّياـي  ِٚاقاليات ٚاْي ؼـ اهَـ هالي
ٍضساتؽاـي ؼاضتِ تاضٌؽ.
ب -ضساتفسي تِ ٍسيلِ هٌتػة ٍقاـت ٚطَـ اًدام هيضَؼ.
ج -ـسيؽگي ًْايي تِ ٍسيلِ ضَـاي اسالهي ـٍستا اق قفيٕ تفـسي گكاـشّاي هالي ٍ گكاـش ضساتفساى هؿَٚـ ؼـ
تٌؽ "ب" هاؼُ َْٔ اًدام غَاّؽگفْت.
تثػفُ -1ؼـ هَاـؼي  ِٚؼـ گكاـش ضساتفساى اضتوال سَء استٓاؼُ ٍ ضيّ ٍهيل تيتالوال هطاّؽُ ضَؼٍ ،قاـت ٚطَـ
ٍ ضَـاي اسالهي ـٍستا يا ٖائن هٗام ٖاًًَي آى هٛلّ است هفاتة ـا تا هؽاـ٘ هستؽل تِهفاخى غالص ٖاًًَي ايالم
ًوايؽ.
تثػفُ  -2قفق اًدام ضساتفسي ؼّياـي قثٕ ؼستَـالًولي است ٍ ِٚقاـت ٚطَـ تٌهين ٍ تِؼّياـيّا اتالٌ غَاّؽ
ٚفؼ.
تثػفُ ّ -3كيٌِ ضساتفسي اق هطل ايتثاـات ؼّياـي تأهيي هيضَؼ ٍ تفاتف َٖاًيي ٍ هٗفـات هفتَـ ٖاتل پفؼاغت
هيتاضؽ.
تخص دوازدهن -اهوال
هاؼُ  -53اهَال ؼّياـيّا اين اق هٌَٗل ٍ َيفهٌَٗل تِ ؼٍ ؼستِ تٗسين هيضَؼ:
الّ -اهَال اغتػاغي :اهَال اغتػاغي اهَالي است  ِٚؼّياـي ضٕ تػفِ هالٛاًِ ؼـ آًْا ـا ؼاـؼ ،اقٖثيل اـاؾي،
اتٌيِ ٍ اثاثيِ ٍ ًهايف آى.
ب -اهَال يوَهي :اهَال يوَهي ؼّياـي اهَالي است  ِٚهتًلٕ تِ ؼُ تَؼُ ٍ تفاي استٓاؼُ يوَم اغتػاظياْتِ است،
هاًٌؽ هًاتف يوَهي ،غياتاىّا ،هياؼيي ،پلّا ،گَـستاىّا ،سيل تفگفؼاى ،هداـي آب ٍ ْاؾالب ٍهتًلٗات آىّا ،اًْاـ
يوَهي ،اضداـ ،زوي ،گل ٍ اهثال آى  ِٚؼّياـي يا اضػاظ ؼـ هًاتف ٍ هياؼيي يوَهي َفس ًوَؼُ تاضٌؽ.

14

هاؼُ  -54ضٓانت اق اهَال يوَهي ؼّياـي ٍ آهاؼُ ٍ هْيا ساغتي آى تفاي استٓاؼُ يوَم ٍ خلَگيفي اقتداٍق ٍ تػفِ
اضػاظ ًسثت تِ آىّا تِ يْؽُ ؼّياـي است ٍ ؼـغَـتي  ِٚتًؿي اق اهَال يوَهي ؼُ تًِطَي تُييف ضالت ٍ
هًَٖيت ؼٌّؽ ٖ ِٚاتليت استٓاؼُ يوَهياق آى سلة گفؼؼ ،تِ تطػيع ضَـاي اسالهي ـٍستا خكء اهَال اغتػاغي ؼُ
هٌهَـ ٍ هطسَب هيضَؼ.
هاؼُ  -55ؼّياـي هٛلّ است ٚليِ اهَال َيفهٌَٗل اغتػاغي ؼّياـي ـا قثٕ هٗفـات ثثت اهال٘ تِثثت تفساًؽ.
هاؼُ  -56قفق ًگاّؽاـي ٍ ضٓم ٍ ضفاست اهَال ؼّياـي اين اق اغتػاغي ٍ يوَهي ٍ ثثت آىّا ؼـ ؼْاتف ٍ
ٚاـتّاي اهَال ٍ تاقؼيؽ هستوف ٍ استٓاؼُ غطيص اق آًْا ٍ ًطَُ هطاسثِ استْال٘ ٍ ًگاّؽاـي ضساب هَخَؼي اهَال
تِ هَخة ؼستَـالًولي غَاّؽ تَؼ  ِٚتَسف ٍقاـت ٚطَـ تػَية ٍ اتالٌ غَاّؽ ضؽ.
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