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لاًَى ًحَُ ارطای هحىَهیت ّای هالی
حزت االسالم ٍالوسلویي رٌاب آلای زوتط حسي ضٍحاًی
ضیاست هحتطم روَْضی اسالهی ایطاى
ػغف تِ ًاهِ ضواضُ  77902/32869هَضخ  2/7/1385زض ارطای اغل یىػس ٍ تیست ٍ سَم ( )123لاًَى
اساسی روَْضی اسالهی ایطاى لاًَى ًحَُ ارطای هحىَهیت ّای هالی هػَب رلسِ ػلٌی ضٍظ سِ ضٌثِ
هَضخ  15/7/1393هزلس وِ تا ػٌَاى الیحِ تِ هزلس ضَضای اسالهی تمسین ٍ هغاتك اغل یىػس ٍ زٍاظزّن
( )112لاًَى اساسی روَْضی اسالهی ایطاى تِ هزوغ هحتطم تطریع هػلحت ًظام اضسال گطزیسُ تَز تا
تأییس آى هزوغ ،تِ پیَست اتالؽ هی گطزز.
ضئیس هزلس ضَضای اسالهی ـ ػلی الضیزاًی
ضواضُ42752

16/4/1394

ٍظاضت زازگستطی
زض ارطای اغل یىػس ٍ تیست ٍ سَم لاًَى اساسی روَْضی اسالهی ایطاى تِ پیَست «لاًَى ًحَُ ارطای
هحىَهیت ّای هالی» وِ زض رلسِ ػلٌی ضٍظ سِ ضٌثِ هَضخ پاًعزّن هْط هاُ یىْعاض ٍ سیػس ٍ ًَز ٍ سِ
هزلس ضَضای اسالهی تػَیة ٍ زض تاضید  23/3/1394اظ سَی هزوغ تطریع هػلحت ًظام هَافك تا
هػلحت ًظام تطریع زازُ ضس ٍ عی ًاهِ ضواضُ  23778/95هَضخ  7/4/1394هزلس ضَضای اسالهی
ٍاغل گطزیسُ ،رْت ارطا اتالؽ هی گطزز.
ضئیس روَْض ـ حسي ضٍحاًی
لاًَى ًحَُ ارطای هحىَهیت ّای هالی

هازُ 1ـ ّط وس تِ هَرة حىن زازگاُ تِ زازى ّط ًَع هالی تِ زیگطی هحىَم ضَز ٍ اظ ارطای حىن
ذَززاضی وٌسّ ،ط گاُ هحىَمٌ تِ ػیي هؼیي تاضس آى هال اذص ٍ تِ هحىَمٌ لِ تسلین هی ضَز ٍ زض غَضتی
وِ ضزّ ػیي هوىي ًثاضس یا هحىَمٌ تِ ػیي هؼیي ًثاضس ،اهَال هحىَمٌ ػلیِ تا ضػایت هستخٌیات زیي ٍ
هغاتك لاًَى ارطای احىام هسًی ٍ سایط همطضات هطتَط ،تَلیف ٍ اظ هحل آى حسة هَضز هحىَمٌ تِ یا هخل
یا لیوت آى استیفا هی ضَز.
هازُ 2ـ هطرغ ارطاوٌٌسُ ضأی ،اػن اظ لسوت ارطای زازگاُ غازضوٌٌسُ ارطاییِ یا هزطی ًیاتت ،هىلف است
تِ تماضای هحىَمٌ لِ اظ عطق پیص تیٌی ضسُ زض ایي لاًَى ٍ ًیع تِ ّط ًحَ زیگط وِ لاًًَاً هوىي تاضسً ،سثت
تِ ضٌاسایی اهَال هحىَمٌ ػلیِ ٍ تَلیف آى تِ هیعاى هحىَمٌ تِ السام وٌس.
تثػطُ ـ زض هَضزی وِ هحىَمٌ تِ ػیي هؼیي تَزُ ٍ هحىَمٌ لِ ضٌاسایی ٍ تحَیل آى ضا تماضا وطزُ تاضس ًیع
هطرغ ارطاوٌٌسُ ضأی هىلف تِ ضٌاسایی ٍ تَلیف آى هال است.
هازُ 3ـ اگط استیفای هحىَمٌ تِ اظ عطق هصوَض زض ایي لاًَى هوىي ًگطزز هحىَمٌ ػلیِ تِ تماضای هحىَمٌ لِ
تا ظهاى ارطای حىن یا پصیطفتِ ضسى ازػای اػساض اٍ یا رلة ضضایت هحىَمٌ لِ حثس هی ضَز .چٌاًچِ
هحىَمٌ ػلیِ تا سی ضٍظ پس اظ اتالؽ ارطاییِ ،ضوي اضائِ غَضت ولیِ اهَال ذَز ،زػَای اػساض ذَیص ضا
الاهِ وطزُ تاضس حثس ًوی ضَز ،هگط ایٌىِ زػَای اػساض هستطز یا تِ هَرة حىن لغؼی ضز ضَز.
تثػطُ 1ـ چٌاًچِ هحىَمٌ ػلیِ ذاضد اظ هْلت همطض زض ایي هازُ ،ضوي اضائِ غَضت ولیِ اهَال ذَز ،زػَای
اػساض ذَز ضا الاهِ وٌسّ ،طگاُ هحىَمٌ لِ آظازی ٍی ضا تسٍى اذص تأهیي تپصیطز یا هحىَمٌ ػلیِ تِ تطریع
زازگاُ وفیل یا ٍحیمِ هؼتثط ٍ هؼازل هحىَمٌ تِ اضائِ ًوایس ،زازگاُ تا ظزٍض لطاض لثَلی ٍحیمِ یا وفیل تا ضٍضي
ضسى ٍضؼیت اػساض اظ حثس هحىَمٌ ػلیِ ذَززاضی ٍ زض غَضت حثس ،اٍ ضا آظاز هی وٌس .زض غَضت ضزّ
زػَای اػساض تِ هَرة حىن لغؼی ،تِ وفیل یا ٍحیمِ گصاض اتالؽ هی ضَز وِ ظطف هْلت تیست ضٍظ پس اظ
اتالؽ ٍالؼی ًسثت تِ تسلین هحىَمٌ ػلیِ السام وٌس .زض غَضت ػسم تسلین ظطف هْلت هصوَض حسة هَضز
تِ زستَض زازستاى یا ضئیس زازگاّی وِ حىن تحت ًظط آى ارطا هی ضَز ًسثت تِ استیفای هحىَمٌ تِ ٍ
ّعیٌِ ّای ارطایی اظ هحل ٍحیمِ یا ٍرِ الىفالِ السام هی ضَز .زض ایي هَضز زستَض زازگاُ ظطف هْلت زُ
ضٍظ پس اظ اتالؽ ٍالؼی لاتل اػتطاؼ زض زازگاُ تزسیسًظط استً .حَُ غسٍض لطاضّای تأهیٌی هعتَض ،همطضات
اػتطاؼ ًسثت تِ زستَض زازستاى ٍ سایط همطضات هطتَط تِ ایي زستَضّا تاتغ لاًَى آییي زازضسی ویفطی
است.
تثػطُ 2ـ همطضات ضارغ تِ تؼَیك ٍ هَاًغ ارطای هزاظات حثس زض ذػَظ وساًی وِ تِ استٌاز ایي هازُ
حثس هی ضًَس ًیع هزطی است.

هازُ 4ـ چٌاًچِ تِ هَرة هازُ ( )3ایي لاًَى هحىَمٌ ػلیِ حثس ضسُ یا هستحك حثس تاضسّ ،ط گاُ هالی
هؼطفی وٌس ٍ یا تا ضػایت هستخٌیات زیي هالی اظ اٍ وطف ضَز تِ ًحَی وِ عثك ًظط واضضٌاس ضسوی هال
هعتَض تىافَی هحىَمٌ تِ ٍ ّعیيُ ّای ارطایی ضا ًوایس ،حثس ًرَاّس ضس ٍ اگط زض حثس تاضس آظاز هی گطزز .
زض ایي غَضت هال هؼطفی یا وطف ضسُ ضا هطرغ ارطاوٌٌسُ ضأی تَلیف هی وٌس ٍ هحىَمٌ تِ اظ هحل آى
استیفا هی ضَز.
ضَى رسای اظ
هازُ 5ـ لَُ لضاییِ هىلف است افطازی ضا وِ تِ استٌاز هازُ ( )3ایي لاًَى حثس هی ز
هحىَهاى ویفطی ًگْساضی ٍ تا ّوىاضی زٍلت (ٍظاضت تؼاٍى ،واض ٍ ضفاُ ارتواػی) ظهیٌِ اًزام فؼالیت ّای
التػازی ٍ زضآهسظا ضا تطای هحثَساى هتماضی واض فطاّن وٌس .ضیَُ ًگْساضی ،تِ واضگیطی ،پطزاذت ٍ ّعیٌِ
وطز ارطت ایي اضراظ هغاتك آییي ًاهِ ای است وِ تِ ٍسیلِ ساظهاى ظًساى ّا ٍ الساهات تأهیٌی ٍ تطتیتی
وطَض ٍ تا ّوىاضی ٍظاضت تؼاٍى ،واض ٍ ضفاُ ارتواػی تْیِ هی ضَز ٍ ظطف سِ هاُ پس اظ الظم االرطا ضسى
ایي لاًَى تِ تػَیة ضئیس لَُ لضاییِ هی ضسس.
هازُ 6ـ هؼسط وسی است وِ تِ زلیل ًساضتي هالی تِ رع هستخٌیات زیي ،لازض تِ تأزیِ زیَى ذَز ًثاضس.
تثػطُ ـ ػسم لاتلیت زستطسی تِ هال زض حىن ًساضتي هال است .احثات ػسم لاتلیت زستطسی تِ هال
تطػْسُ هسیَى است.
هازُ 7ـ زض هَاضزی وِ ٍضؼیت ساتك هسیَى زاللت تط هالئت ٍی زاضتِ یا هسیَى زض ػَؼ زیي ،هالی زضیافت
وطزُ یا تِ ّط ًحَ تحػیل هال وطزُ تاضس احثات اػساض تطػْسُ اٍست هگط ایٌىِ حاتت وٌس آى هال تلف
حمیمی یا حىوی ضسُ است زض ایي غَضت ٍ ًیع زض هَاضزی وِ هسیَى زض ػَؼ زیي ،هالی زضیافت ًىطزُ یا
تحػیل ًىطزُ تاضس ّط گاُ ذَاًسُ زػَای اػساض ًتَاًس هالئت فؼلی یا ساتك اٍ ضا حاتت وٌس یا هالئت فؼلی یا
ساتك اٍ ًعز لاضی هحطظ ًثاضس ازػای اػساض تا سَگٌس هسیَى هغاتك تططیفات همطض زض لاًَى آییي زازضسی
هسًی پصیطفتِ هی ضَز.
هازُ 8ـ هسػی اػساض تایس غَضت ولیِ اهَال ذَز ضاهل تؼساز یا همساض ٍ لیوت ولیِ اهَال هٌمَل ٍ
غیطهٌمَل ،تِ عَض هططٍح ،هطتول تط هیعاى ٍرَُ ًمسی وِ ٍی تِ ّط ػٌَاى ًعز تاًه ّا ٍ یا هؤسسات
هالی ٍ اػتثاضی ایطاًی ٍ ذاضری زاضز ،تِ ّوطاُ هطرػات زلیك حساب ّای هصوَض ٍ ًیع ولیِ اهَالی وِ اٍ تِ
ّط ًحَ ًعز اضراظ حالج زاضز ٍ ولیِ هغالثات اٍ اظ اضراظ حالج ٍ ًیع فْطست ًمل ٍ اًتماالت ٍ ّط ًَع
تغییط زیگط زض اهَال هصوَض اظ ظهاى یه سال لثل اظ عطح زػَای اػساض تِ تؼس ضا ضویوِ زازذَاست اػساض
ذَز وٌس .زض هَاضزی وِ تاض احثات اػساض تطػْسُ هسیَى است ٍ ًیع زض هَاضزی وِ ساتمِ هالئت اٍ احثات ضسُ
تاضس ّطگاُ هسیَى ترَاّس ازػای ذَز ضا تا ضْازت ضَْز حاتت وٌس تایس ضْازتٌاهِ وتثی حسالل زٍ ضاّس ضا

تِ هستی وِ تتَاًٌس ًسثت تِ ٍضؼیت هؼیطت فطز اعالع وافی زاضتِ تاضٌس تِ زازذَاست اػساض ذَز
ضویوِ ًوایس .ضْازتٌاهِ هصوَض تایس ػالٍُ تط َّیت ٍ الاهتگاُ ضاّس ،هتضوي هٌطأ اعالػات ٍ هَاضز هٌسضد
زض هازُ ( )9ایي لاًَى تاضس.
هازُ 9ـ ضاّس تایس ػالٍُ تط َّیت ،ضغل ،هیعاى زضآهس ٍ ًحَُ لاًًَی اهطاض هؼاشِ هسػی اػساض ،تِ ایي اهط
تػطیح وٌس وِ تا هسیَى تِ هستی وِ تتَاًس ًسثت تِ ٍضؼیت هؼیطت ٍی اعالع وافی زاضتِ تاضس ،هؼاضطت
زاضتِ ٍ اٍ افعٍى تط هستخٌیات زیي ّیچ هال لاتل زستطسی ًساضز وِ تتَاًس تِ ٍسیلِ آى زیي ذَز ضا
تپطزاظز.
هازُ 10ـ پس اظ حثت زازذَاست اػساض زازگاُ هىلف است فَضاً تا استؼالم اظ هطارغ شی ضتظ ٍ تِ ّط ًحَ
زیگط وِ هوىي تاضس ًسثت تِ تطضسی ٍضؼیت هالی هحىَمٌ ػلیِ رْت ضٍضي ضسى اػساض یا ایساض اٍ السام
وٌس.
هازُ 11ـ زض غَضت حثَت اػساض ،چٌاًچِ هسیَى هتوىي اظ پطزاذت تِ ًحَ الساط ضٌاذتِ ضَز ،زازگاُ ضوي
غسٍض حىن اػساض تا هالحظِ ٍضؼیت اٍ هْلت هٌاسثی تطای پطزاذت هی زّس یا حىن تمسیظ تسّی ضا غازض
هی وٌس .زض تؼییي الساط تایس هیعاى زضآهس هسیَى ٍ هؼیطت ضطٍضی اٍ لحاػ ضسُ ٍ تِ ًحَی تاضس وِ اٍ
تَاًایی پطزاذت آى ضا زاضتِ تاشز .
تثػطُ 1ـ غسٍض حىن تمسیظ هحىَمٌ تِ یا زازى هْلت تِ هسیَى ،هاًغ استیفای ترص ارطا ًطسُ آى اظ
اهَالی وِ اظ هحىَمٌ ػلیِ تِ زست هی آیس یا هغالثات ٍی ًیست.
تثػطُ 2ـ ّط یه اظ هحىَم ٌلِ یا هحىَمٌ ػلیِ هی تَاًٌس تا تمسین زازذَاست ،تؼسیل الساط ضا اظ زازگاُ
ترَاّيز  .زازگاُ تا ػٌایت تِ ًطخ تَضم تطاساس اػالم هطارغ ضسوی لاًًَی وطَض یا تغییط زض ٍضؼیت هؼیطت
ٍ زضآهس هحىَمٌ ػلیِ ًسثت تِ تؼسیل هیعاى الساط السام هی وٌس.
هازُ 12ـ اگط زػَای اػساض ضزّ ضَز ،زازگاُ زض ضوي حىن تِ ضزّ زػَی ،هسػی اػساض ضا تِ پطزاذت ذساضات
ٍاضز ضسُ تط ذَاًسُ زػَای اػساض هططٍط تِ زضذَاست ٍی هحىَم هی وٌس.
هازُ 13ـ زػَای اػساض زض هَضز هحىَمٌ تِ زض زازگاُ ًرستیي ضسیسگی وٌٌسُ تِ زػَای اغلی یا زازگاُ
غازضوٌٌسُ ارطاییِ ٍ تِ عطفیت هحىَمٌ لِ الاهِ هی ضَز.
هازُ 14ـ زػَای اػساض غیطهالی است ٍ زض هطحلِ تسٍی ٍ تزسیسًظط ذاضد اظ ًَتت ضسیسگی هی ضَز.
هازُ 15ـ زازذَاست اػساض اظ تزاض ٍ اضراظ حمَلی پصیطفتِ ًوی ضَز .ایي اضراظ زض غَضتی وِ هسػی
اػساض تاضٌس تایس ضسیسگی تِ اهط ٍضضىستگی ذَز ضا زضذَاست وٌٌس.

تثػطُ ـ اگط زازذَاست اػساض اظ سَی اضراظ حمَلی یا اضراغی وِ تارط تَزى آًْا ًعز زازگاُ هسلن
است عطح ضَز ،زازگاُ تسٍى اذغاض تِ ذَاّاى ،لطاض ضزّ زازذَاست ٍی ضا غازض هی وٌس.
هازُ 16ـ ّطگاُ هحىَمٌ ػلیِ زض غَضت اهَال ذَز هَضَع هَاز ( )8( ٍ )3ایي لاًَى ،تِ هٌظَض فطاض اظ ارطای
حىن اظ اػالم واهل اهَال ذَز هغاتك همطضات ایي لاًَى ذَززاضی وٌس یا پس اظ غسٍض حىن اػساض هؼلَم
ضَز تطذالف ٍالغ ذَز ضا هؼسط للوساز وطزُ است زازگاُ ضوي حىن تِ ضفغ احط اظ حىن اػساض ساتك هحىَمٌ
ػلیِ ضا تِ حثس تؼعیطی زضرِ ّفت هحىَم ذَاّس وطز.
هازُ 17ـ زازگاُ ضسیسگی وٌٌسُ تِ اػساض ضوي غسٍض حىن اػساض ،ضرػی ضا وِ تا ّسف فطاض اظ پطزاذت
زیي هطتىة تمػیط ضسُ است تا هَرة اػساض ٍی گطزز تا تَرِ تِ هیعاى تسّیًَ ،ع تمػیط ،تؼسز ٍ تىطاض
آى تِ هست ضص هاُ تا زٍسال تِ یه یا چٌس هَضز اظ هحطٍهیت ّای ظیط هحىَم هی وٌس:
1ـ هوٌَػیت ذطٍد اظ وطَض
2ـ هوٌَػیت تأسیس ضطوت تزاضتی
3ـ هوٌَػیت ػضَیت زض ّیأت هسیطُ ضطوت ّای تزاضتی
4ـ هوٌَػیت تػسی هسیطػاهلی زض ضطوت ّای تزاضتی
5ـ هوٌَػیت زضیافت اػتثاض ٍ ّط گًَِ تسْیالت تِ ّط ػٌَاى اظ تاًه ّا ٍ هؤسسات هالی ٍ اػتثاضی ػوَهی
ٍ زٍلتی تِ رع ٍام ّای ضطٍضی
6ـ هوٌَػیت زضیافت زستِ چه
هازُ 18ـ ّط گاُ پس اظ غسٍض حىن اػساض حاتت ضَز ،اظ هسیَى ضفغ ػسطت ضسُ یا هسیَى تطذالف ٍالغ ذَز
ضا هؼسط للوساز وطزُ است ،تِ تماضای هحىَمٌ لِ ،هحىَمٌ ػلیِ تا ظهاى ارطای حىن یا احثات حسٍث اػساض یا
رلة ضضایت هحىَم ٌلِ حثس ذَاّس ضس .زض ایي هَضز ًیع هفاز هَاز ( )5(ٍ )4ایي لاًَى هزطی است .ایي
حىن زض هَضز هسیًَی وِ تِ هَرة هازُ ( )11ایي لاًَى تطای پطزاذت زیي اٍ هْلت هٌاسة تؼییي ضسُ یا
تسّی اٍ تمسیظ گطزیسُ ٍ زض ظهاى همطض زیي ذَز یا الساط تؼییي ضسُ ضا ًپطزاذتِ است ًیع هزطی است.
هازُ 19ـ هطرغ ارطاوٌٌسُ ضأی تایس تِ زضذَاست هحىَمٌ لِ تِ تاىن هطوعی زستَض زّس وِ فْطست ولیِ
حساب ّای هحىَمٌ ػلیِ زض تاًه ّا ٍ هؤسسات هالی ٍ اػتثاضی ضا تطای تَلیف تِ هطرغ هصوَض تسلین وٌس.
ّوچٌیي زازگاُ تایس تِ زضذَاست هحىَمٌ لِ یا ذَاًسُ زػَای اػساض تِ هطارغ شی ضتظ اظ لثیل ازاضات حثت
هحل ٍ ضْطزاضی ّا زستَض زّس وِ تطاساس ًطاًی واهل هله یا ًام هاله پالن حثتی هلىی ضا وِ احتوال
تؼلك آى تِ هحىَمٌ ػلیِ ٍرَز زاضز تطای تَلیف تِ زازگاُ اػالم وٌس .ایي حىن زض هَضز تواهی هطارؼی وِ تِ
ّط ًحَ اعالػاتی زض هَضز اهَال اضراظ زاضًس ًیع هزطی است.

تثػطُ 1ـ هطارغ هصوَض زض ایي هازُ هىلفٌس تِ زستَض زازگاُ فْطست ٍ هطرػات اهَال هتؼلك تِ هحىَمٌ
ػلیِ ٍ ًیع فْطست ًمل ٍ اًتماالت ٍ ّط ًَع تغییط زیگط زض اهَال هصوَض اظ ظهاى یه سال لثل اظ غسٍض حىن
لغؼی تِ تؼس ضا تِ زازگاُ اػالم وٌٌس.
تثػطُ 2ـ هفاز ایي هازُ زض هَضز ارطای لطاضّای تأهیي ذَاستِ هَضَع هازُ ( )108لاًَى آییي زازضسی
زازگاُ ّای ػوَهی ٍ اًمالب زض اهَض هسًی هػَب ً ٍ 21/1/1379یع ارطای هفاز اسٌاز ضسوی هزطی است.
هازُ 20ـ ّط یه اظ هسیطاى یا هسؤٍالى هطارغ هصوَض زض هازُ ( )19ایي لاًَى وِ تِ تىلیف همطض پیطاهَى
ضٌاسایی اهَال اضراظ حمیمی ٍ حمَلی ػول ًىٌس تِ اًفػال زضرِ ضص اظ ذسهات ػوَهی ٍ زٍلتی
هحىَم هی ضَز .ایي حىن زض هَضز هسیطاى ٍ هسؤٍالى ولیِ هطارؼی وِ تِ ّط ًحَ اعالػاتی زض هَضز اهَال
اضراظ زاضًس ٍ هىلفٌس اعالػات ذَز هغاتك هازُ هصوَض ضا زض اذتیاض لَُ لضاییِ لطاض زٌّس ًیع زض غَضت
ػسم ارطای ایي تىلیف هزطی است .
هازُ 21ـ اًتمال هال تِ زیگطی تِ ّط ًحَ تِ ٍسیلِ هسیَى تا اًگیعُ فطاض اظ ازای زیي تِ ًحَی وِ تالیواًسُ
اهَال تطای پطزاذت زیَى وافی ًثاضس ،هَرة حثس تؼعیطی یا رعای ًمسی زضرِ ضص یا رعای ًمسی هؼازل
ن هٌتملٌ الیِ ًیع تا ػلن تِ هَضَع السام وطزُ تاضس
ًػف هحىَمٌ تِ یا ّط زٍ هزاظات هی ضَز ٍ زض غَضتی ُ
زض حىن ضطیه رطم است .زض ایي غَضت ػیي آى هال ٍ زض غَضت تلف یا اًتمال ،هخل یا لیوت آى اظ اهَال
اًتمال گیطًسُ تِ ػٌَاى رطیوِ اذص ٍ هحىَم ٌتِ اظ هحل آى استیفا ذَاّس ضس.
هازُ 22ـ ولیِ هحىَهیت ّای هالی اظ رولِ زیِ ،ضطض ٍ ظیاى ًاضی اظ رطم ،ضزّ هال ٍ اهخال آًْا رع
هحىَهیت تِ پطزاذت رعای ًمسی ،هطوَل ایي لاًَى ذَاٌّس تَز.
هازُ 23ـ هطرغ ارطاوٌٌسُ ضأی تایس تِ تماضای هحىَم ٌلِ لطاض هوٌَع الرطٍد تَزى هحىَمٌ ػلیِ ضا غازض
وٌس .ایي لطاض تا ظهاى ارطای ضأی یا حثَت اػساض هحىَمٌ ػلیِ یا رلة ضضایت هحىَمٌ لِ یا سپطزى تأهیي
هٌاسة یا تحمك وفالت هغاتك لاًَى هسًی تِ لَت ذَز تالی است.
تثػطُ ـ زض ذػَظ سفط ٍارة وِ ٍرَب آى اظ لثل حاتت ضسُ تاضس ٍ سفطّای زضهاًی ضطٍضی ،زازگاُ
هَلتاً تِ هحىَمٌ ػلیِ اراظُ ذطٍد اظ وطَض ضا هی زّس.
هازُ 24ـ هستخيیات زیي غطفاً ضاهل هَاضز ظیط است :
الف ـ هٌعل هسىًَی وِ ػطفاً زض ضأى هحىَمٌ ػلیِ زض حالت اػساض اٍ تاضس.
ب ـ احاحیِ هَضز ًیاظ ظًسگی وِ تطای ضفغ حَائذ ضطٍضی هحىَمٌ ػلیِ ٍ افطاز تحت تىفل ٍی الظم است.
د ـ آشٍلِ هَرَز تِ لسض احتیاد هحىَم ٌػلیِ ٍ افطاز تحت تىفل ٍی تطای هستی وِ ػطفاً آشٍلِ شذیطُ هی
ضَز.

ز ـ وتة ٍ اتعاض ػلوی ٍ تحمیماتی تطای اّل ػلن ٍ تحمیك هتٌاسة تا ضأى آًْا
ّـ ـ ٍسایل ٍ اتعاض واض وسثِ ،پیطِ ٍضاى ،وطاٍضظاى ٍ سایط اضراظ وِ تطای اهطاض هؼاش ضطٍضی آًْا ٍ افطاز
تحت تىفلطاى الظم است.
ٍـ تلفي هَضز ًیاظ هسیَى
ظـ هثلغی وِ زض ضوي ػمس اراضُ تِ هَرط پطزاذت هی ضَز ،هططٍط تط ایٌىِ پطزاذت اراضُ تْا تسٍى آى
هَرة ػسط ٍ حطد گطزز ٍ ػیي هستأرطُ هَضز ًیاظ هسیَى تَزُ ٍ تاالتط اظ ضأى اٍ ًثاضس.
تثػطُ 1ـ چٌاًچِ هٌعل هسىًَی هحىَمٌ ػلیِ تیص اظ ًیاظ ٍ ضأى ػطفی اٍ زض حالت اػساضش تَزُ ٍ هال
زیگطی اظ ٍی زض زستطس ًثاضس ٍ هطاضٌالیِ حاضط تِ فطٍش هٌعل هسىًَی ذَز تحت ًظاضت هطرغ
ارطاوٌٌسُ ضأی ًثاضس تِ تماضای هحىَمٌ لِ تِ ٍسیلِ هطرغ ارطاوٌٌسُ حىن تا ضػایت تططیفات لاًًَی تِ
فطٍش ضفتِ ٍ هاظاز تط لیوت هٌعل هٌاسة ػطفی ،غطف تأزیِ زیَى هحوَم ٌػلیِ ذَاّس ضس هگط ایٌىِ
استیفای هحىَم ٌتِ
تِ عطیك سْل تطی هاًٌس استیفا اظ هحل هٌافغ ترص هاظاز هٌعل هسىًَی هحىَم ٌػلیِ یا اًتمال سْن
هطاػی اظ آى تِ ضرع حالج یا علثىاض اهىاى پصیط تاضس وِ زض ایي غَضت هحىَمٌ تِ اظ عطق هصوَض استیفا
ذَاّس ضس.
تثػطُ 2ـ چٌاىچِ تِ حىن لاًَى هستخٌیات زیي تثسیل تِ ػَؼ زیگطی ضسُ تاضس ،هاًٌس ایٌىِ هسىي تِ
زلیل لطاض گطفتي زض عطح ّای ػوطاًی تثسیل تِ ٍرِ گطزز ،یا زض احط اظ تیي ضفتي ،ػَضی زضیافت ضسُ تاضس،
یي ضا زاضز .
ٍغَل هحىَمٌ تِ اظ آى اهىاى پصیط است هگط ایٌىِ هحطظ ضَز هسیَى لػس تْیِ هَضَع ًرست
هازُ 25ـ چٌاًچِ هٌطأ زیي ،لطؼ یا زض اذتیاض گطفتي اهَالی اظ زیگطاى تِ هَرة ّط لطاضزاز زیگطی تاضس ٍ
هحىَمٌ ػلیِ اظ تسٍ اهط لػس ػسم تأزیِ زیي یا تثسیل آى تِ یىی اظ هستخٌیات زیي تِ هٌظَض فطاض اظ تأزیِ ضا
زاضتِ تاضسّ ،ط هالی وِ زض ػَؼ اهَال هصوَض خضیساضی وطزُ یا تِ هَرة سایط ػمَز تِ هلىیت ذَز زضآٍضز
تِ ػٌَاى رطیوِ اذص ٍ هحىَم ٌتِ اظ هحل آى استیفا ٍ هاتمی تِ ٍی هستطز ذَاّس ضس.
هازُ 26ـ احىام هٌسضد زض ایي لاًَى رع احىام ضارغ تِ حثس هحىَم ٌػلیِ ،اػساض ٍ هستخٌیات زیي حسة
هَضز زض هَاضزی وِ هحىَم ٌػلیِ ضرع حمَلی تاضس ًیع هزطی است ٍ ًسثت تِ هسیطاى ٍ هسؤٍالى هترلف
اضراظ حمَلی هغاتك لاًَى هزاظات اسالهی ػول هی ضَز.
هازُ 27ـ همطضات ایي لاًَى زض هَضز گعاضش ّای اغالحی هطارغ لضایی ٍ آضای هسًی سایط هطارؼی وِ تِ
هَرة لاًَى ،ارطای آًْا تط ػْسُ ارطای احىام هسًی زازگستطی است ٍ ّوچٌیي آضای هسًی تؼعیطات
حىَهتی ًیع هزطی است.

تثػطُ ـ هحىَهیت ّای ویفطی ساظهاى تؼعیطات حىَهتی تاتغ همطضات حاون تط ارطای احىام ویفطی زازگاُ
ّا است.
هازُ 28ـ آییي ًاهِ ارطایی ایي لاًَى ظطف هست سِ هاُ پس اظ الظم االرطا ضسى آى تِ ٍسیلِ ٍظاضت
زازگستطی تْیِ هی ضَز ٍ تِ تػَیة ضئیس لَُ لضاییِ هی ضسس.
هازُ 29ـ لاًَى ًحَُ ارطای هحىَهیت ّای هالی هػَب ٍ 10/8/1377لاًَى اػساض هػَب ٍ 20/9/1313
هازُ ( )524لاًَى آییي زازضسی زازگاُ ّای ػوَهی ٍ اًمالب زض اهَض هسًی هػَب ً 21/1/1379سد هی
ضَز.
لاًَى فَق هطتول تط تیست ٍ ًِ هازُ ٍ سیعزُ تثػطُ زض رلسِ ػلٌی ضٍظ سِ ضٌثِ هَضخ پاًعزّن هْط هاُ
یىْعاض ٍ سیػس ٍ ًَز ٍ سِ هزلس ضَضای اسالهی تػَیة ٍ زض تاضید  23/3/1394اظ سَی هزوغ تطریع
هػلحت ًظام ،هَافك تا هػلحت ًظام تطریع زازُ ضس.
ضئیس هزلس ضَضای اسالهی ـ علی الضیزاًی

