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  هاًْى ؽِشداسی ُا100هادٍ 

  

ـ هالکیي اساظی ّ اهالک ّاهغ دس هذذّدج ؽِش یا دشین آى تایذ هثل اص ُش اهذام ػوشاًی یا ذلکیک اساظی 100هادٍ 

 .ّ ؽشّع عاخرواى اص ؽِشداسی پشّاًَ اخز ًوایٌذ

ؽِشداسی هی ذْاًذ اص ػولیاخ عاخرواًی عاخرواًِای تذّى پشّاًَ یا هخالق هلاد پشّاًَ تْعیلَ هأهْسیي خْد 

 .اػن اص آًکَ عاخرواى دس صهیي هذصْس یا ؿیشهذصْس ّاهغ تاؽذ جلْگیشی کٌذ

  

ـ دس هْاسد هزکْس كْم کَ اص لذاظ اصْل ؽِشعاصی یا كٌی یا تِذاؽری هلغ ذأعیغاخ ّ تٌاُای خالف 1ذثصشج 

هؾخصاخ هٌذسج دس پشّاًَ ظشّسخ داؽرَ تاؽذ یا تذّى پشّاًح ؽِشداسی عاخرواى ادذاز یا ؽشّع تَ ادذاز 

ؽذٍ تاؽذ تَ ذواظای ؽِشداسی هْظْع دس کویغیًِْایی هشکة اص ًوایٌذٍ ّصاسخ کؾْس تَ اًرخاب ّصیش کؾْس ّ 

کویغیْى پظ اص ّصْل پشًّذٍ تَ ریٌلغ اػالم . یکی اص اػعای اًجوي ؽِش، تَ اًرخاب اًجوي هطشح هی ؽْد

هی کٌذ کَ ظشف دٍ سّص ذْظیذاخ خْد سا کرثًا اسعال داسد پظ اص اًوعاء هذخ هزکْس کویغیْى هکلق اعد 

هْظْع سا تا دعْس ًوایٌذٍ ؽِشداسی کَ تذّى دن سأی تشای ادای ذْظیخ ؽشکد هی کٌذ ظشف هذخ یکواٍ ذصوین 

هورعی تش دغة هْسد اذخار کٌذ دس هْاسدی کَ ؽِشداسی اص اداهح عاخرواى تذّى پشّاًَ یا هخالق هلاد پشّاًَ 

جلْگیشی هی کٌذ هکلق اعد دذاکثش ظشف یک ُلرَ اص ذاسیخ جلْگیشی هْظْع سا دس کویغیْى هزکْس هطشح کٌذ 

 .دس ؿیش ایي صْسخ کویغیْى تَ ذواظای ریٌلغ تَ هْظْع سعیذگی خْاُذ کشد

دس صْسذی کَ ذصوین کویغیْى تش هلغ ذوام یا هغوری اص تٌا تاؽذ هِلد هٌاعثی کَ ًثایذ اص دّ هاٍ، ذجاّص کٌذ 

 .ذؼییي هی کٌذ

ُشگاٍ هالک دسهِلد هوشس اهذام تَ هلغ تٌاء ًکٌذ . ؽِشداسی هکلق اعد ذصوین هضتْس سا تَ هالک اتالؽ کٌذ

 .ؽِشداس سأعًا اهذام کشدٍ ّ ُضیٌح آى سا طثن هوشساخ آییي ًاهح اجشای ّصْل ػْاسض اص هالک دسیاكد خْاُذ کشد

  

ـ دس هْسد اظاكَ تٌا صائذ تش هغادد صیشتٌای هٌذسج دس پشّاًح عاخرواًی ّاهغ دس دْصج اعرلادٍ اص اساظی 2ذثصشج 

دس تش )هغکًْی کویغیْى هی ذْاًذ دس صْسخ ػذم ظشّسخ هلغ اظاكَ تٌا تا ذْجَ تَ هْهؼید هلک اص ًظش هکاًی 

َ ای کَ هرٌاعة تا ًْع اعرلادٍ  (خیاتاًِای اصلی یا خیاتاًِای كشػی ّ یا کْچ تي تاص یا تي تغد سأی تَ اخز جشیو

اص كعای ایجاد ؽذٍ ّ ًْع عاخرواى اص ًظش هصالخ هصشكی تاؽذ ذؼییي ّ ؽِشداسی هکلق اعد تش اعاط آى 

جشیوَ ًثایذ اص دذاهل یک دّم کن ذش ّ اص عَ تشاتش اسصػ هؼاهالذی تشای ُش هرش )ًغثد تَ ّصْل جشیوَ اهذام کٌذ 

دس صْسذی کَ ریٌلغ اص پشداخد جشیوَ خْدداسی کشد، ؽِشداسی هکلق اعد . (هشتغ تٌای اظاكَ تیؾرش تاؽذ

کویغیْى دس ایي هْسد ًغثد تَ . هجذدًا پشًّذٍ سا تَ ُواى کویغیْى اسجاع ّ ذواظای صذّس سأی ذخشیة سا تکٌذ

 .صذّس سأی ذخشیة اهذام خْاُذ ًوْد

  

ـ دس هْسد اظاكَ تٌا صائذ تش هغادد هٌذسج دس پشّاًح عاخرواًی ّاهغ دس دْصج اعرلادٍ اص اساظی ذجاسذی ّ 3ذثصشج 

صٌؼری ّ اداسی کویغیْى هی ذْاًذ دس صْسخ ػذم ظشّسخ هلغ اظاكَ تٌا تا ذْجَ تَ هْهؼید هلک اص ًظش هکاًی 

َ ای کَ هرٌاعة تا ًْع  (دس تش خیاتاًِای اصلی یا خیاتاًِای كشػی ّ یا کْچَ تي تاص یا تي تغد) سأی تَ اخز جشیو

اعرلادٍ اص كعای ایجاد ؽذٍ ّ ًْع عاخرواى اص ًظش هصالخ هصشكی تاؽذ ذؼییي ّ ؽِشداسی هکلق  اعد تش 

جشیوَ ًثایذ اص دذاهل دّ تشاتش کن ذش ّ اص چِاس تشاتش اسصػ هؼاهالذی )اعاط آى ًغثد تَ ّصْل جشیوَ اهذام کٌذ 

دس صْسذی کَ ریٌلغ اص پشداخد جشیوَ . (عاخرواى تشای ُش هرش هشتغ تٌای اظاكی ایجاد ؽذٍ تیؼ ذش تاؽذ

 .خْدداسی کشد ؽِشداسی هکلق اعد هجذدًا پشّاًَ سا تَ ُواى کویغیْى اسجاع ّ ذواظای صذّس سأی ذخشیة تکٌذ

 .کویغیْى دس ایي هْسد ًغثد تَ صذّس سأی ذخشیة اهذام خْاُذ کشد

  

ـ دس هْسد ادذاز تٌای تذّى پشّاًَ دس دْصٍ اعرلادٍ اص اساظی هشتْطَ دس صْسذی کَ اصْل كٌی ّ 4ذثصشج 

تِذاؽری ّ ؽِشعاصی سػاید ؽذٍ تاؽذ کویغیْى هی ذْاًذ تا صذّس سأی اخز جشیوَ تَ اصاء ُش هرش هشتغ تٌای 

تذّى هجْص یک دُن اسصػ هؼاهالذی عاخرواى یا یک پٌجن اسصػ عشهللی عاخرواى دس صْسذی کَ عاخرواى 

اسصػ دسیاكد عشهللی داؽرَ تاؽذ، ُش کذام کَ هثلؾ آى تیؼ ذش اعد اص ریٌلغ، تالهاًغ تْدى صذّس تشگ پایاى 

ٍ ُای . عاخرواى سا تَ ؽِشداسی اػالم کٌذ  ػول خْاُذ 3 ّ 2اظاكَ تٌا صائذ تش ذشاکن هجاص تش اعاط هلاد ذثصش

 .ؽذ



  

ـ دس هْسد ػذم ادذاز پاسکیٌگ ّ یا ؿیشهاتل اعرلادٍ تْدى آى ّ ػذم اهکاى اصالح آى کویغیْى هی ذْاًذ تا 5ذثصشج 

َ ای کَ دذاهل یک تشاتش ّ دذاکثش دّ  ذْجَ تَ هْهؼید هذلی ّ ًْع اعرلادٍ اص كعای پاسکیٌگ، سأی تَ اخز جشیو

هغادد ُش )تشاتش اسصػ هؼاهالذی عاخرواى تشای ُش هرش هشتغ كعای اص تیي سكرح پاسکیٌگ تاؽذ، صادس کٌذ 

ؽِشداسی هکلق تَ اخز جشیوح ذؼییي ؽذٍ ّ صذّس تشگ پایاى . ( هرش هشتغ هی تاؽذ25پاسکیٌگ تا ادرغاب گشدػ 

 .عاخرواى هی تاؽذ

  

دس هْسد ذجاّص تَ هؼاتش ؽِش، هالکیي هْظق ُغرٌذ دس ٌُگام ًْعاصی تش  (27/6/1358اصالدی )ـ 6ذثصشج 

اعاط پشّاًح عاخرواى ّ طشدِای هصْب سػاید تشُای اصالدی سا تکٌذ، دس صْسذی کَ تش خالف پشّاًَ ّ یا تذّى 

پشّاًَ ذجاّصی دس ایي هْسد اًجام گیشد ؽِشداسی هکلق اعد اص اداهح ػولیاخ جلْگیشی ّ پشّاًح اهش سا تَ 

دس عایش هْاسد ذخلق هاًذى ػذم اعرذکام تٌا، ػذم سػاید اصْل كٌی ّ تِذاؽری ّ . کویغیْى اسعال کٌذ

 . اعد100ؽِشعاصی دس عاخرواى سعیذگی تَ هْظْع دس صالدید کویغیًِْای هادج 

  

هٌِذعاى ًاظش عاخرواًی هْکللٌذ ًغثد تَ ػولیاخ اجشایی عاخرواًی کَ  (27/6/1358اصالدی )ـ 7ذثصشج 

َ ُا ّ  تَ هغّْلید آًاى ادذاز هی گشدد، اص لذاظ اًطثام عاخرواى تا هؾخصاخ هٌذسج دس پشّاًَ ّ ًوؾ

هذاعثاخ كٌی ظویوح آى هغروشًا ًظاسخ کشدٍ ّ دس پایاى کاس هطاتود عاخرواى تا پشّاًَ ّ ًوؾَ ّ هذاعثاخ 

ُش گاٍ هٌِذط ًاظش تش خالف ّاهغ گْاُی کٌذ ّ یا ذخلق سا توْهغ تَ ؽِشداسی اػالم ًکٌذ . كٌی سا گْاُی کٌٌذ

 هاًْى ؽِشداسی ّ صذّس سأی تش جشیوَ یا 100ّ هْظْع هٌرِی تطشح دس کویغیْى هٌذسج دس ذثصشج یک هادج 

ؽْسای . ذخشیة عاخرواى گشدد، ؽِشداسی هکلق اعد هشاذة سا تَ ًظام هؼواسی ّ عاخرواًی هٌؼکظ کٌذ

اًرظاهی ًظام هزکْس هْظق اعد هٌِذط ًاظش سا دس صْسخ ثثْخ ذوصیش تشاتش هاًْى ًظام هؼواسی ّ عاخرواًی 

 هاٍ ذا عَ عال هذشّهید اص کاس ّ دس صْسذی کَ هجذدًا هشذکة ذخلق 6دغة هْسد تا ذْجَ تَ اُوید هْظْع تَ 

هشاذة .  گشدد تَ دذاکثش هجاصاخ هذکْم کٌذ100ؽْد کَ هٌجش تَ صذّس سأی ذخشیة تَ ّعیلَ کویغیْى هادج 

هذکْهید اص طشف ؽْسای اًرظاهی ًظام هؼواسی ّ عاخرواًی دس پشّاًح اؽرـال دسج ّ دس یک یا چٌذ هْسد اص 

ؽِشداسی هکلق اعد ذا صذّس سأی هذکْهید تَ هذط ّهْف اص ذخلق . جشایذ کثیشاالًرؾاس اػالم هی گشدد

 هاٍ اص اخز گْاُی اهعا هٌِذط ًاظش هشتْطَ 6 توذخ دذاکثش 100هٌِذط ًاظش ّ اسعال پشًّذج کویغیْى هادج 

هأهْسیي ؽِشداسی ًیض هْکللٌذ دس هْسد . تشای عاخرواى جِد پشّاًَ عاخرواى ؽِشداسی خْدداسی کٌذ

عاخرواًِا ًظاسخ کٌذ ّ ُش گاٍ اص هْاسد ذخلق دس پشّاًَ توْهغ جلْگیشی ًکٌٌذ ّ یا دس هْسد صذّس گْاُی اًطثام 

عاخرواى تا پشّاًَ هشذکة ذوصیشی ؽًْذ، طثن هوشساخ هاًًْی تَ ذخلق آًاى سعیذگی هی ؽْد ّ دس صْسذی کَ 

ػول اسذکاتی هٌِذعاى ًاظش ّ هأهْسیي ؽِشداسی ّاجذ جٌثح جضایی ُن تاؽذ اص ایي جِد ًیض هاتل ذؼویة 

دس هْاسدی کَ ؽِشداسی هکلق تَ جلْگیشی اص ػولیاخ عاخرواى اعد ّ دعرْس ؽِشداسی اجشا . خْاٌُذ تْد

ًؾْد هی ذْاًذ تا اعرلادٍ اص هأهْسیي اجشاییاخ خْد ّ دس صْسخ لضّم هأهْسیي اًرظاهی تشای هرْهق عاخري 

 .ػولیاخ عاخرواًی اهذام کٌذ

  

دكاذش اعٌاد سعوی هکللٌذ هثل اص اًجام هؼاهلح هطؼی دس هْسد عاخرواًِای  (27/6/1358اصالدی )ـ 8ذثصشج 

گْاُی پایاى عاخرواى ّ دس هْسد عاخرواًِای ًاذوام گْاُی ػذم خالف ذاذاسیخ اًجام هؼاهلَ سا کَ ذْعط 

 6دس هْسد عاخرواًِایی کَ هثل اص ذصْیة هاًْى . ؽِشداسی صادس ؽذٍ تاؽذ هالدظَ ّ هشاذة سا دس عٌذ هیذ کٌذ

هؼاهلَ اًجام گشكرَ ّ اص یذ هالک اّلیَ خاسج ؽذٍ  (24/11/1355) هاًْى ؽِشداسیِا 100ذثصشٍ الذاهی تَ هادج 

تاؽذ، دس صْسذی کَ هْسد هؼاهلَ کل پالک سا ؽاهل ًگشدد گْاُی ػذم خالف یا تشگ پایاى عاخرواى الضاهی 

 .ًثْدٍ ّ تا ثثد ّ ذصشیخ آى دس عٌذ اًجام هؼاهلَ تالهاًغ هی تاؽذ

دس هْسد عاخرواًِایی کَ هثل اص ذاسیخ ذصْیة ًوؾح جاهغ ؽِش ایجاد ؽذٍ دس صْسذی کَ اظاكَ تٌای جذیذی 

دادز ًگشدیذٍ تاؽذ ّ هذاسک ّ اعٌاد ًؾاى دٌُذج ایجاد تٌا هثل اص عال ذصْیة طشح جاهغ ؽِش تاؽذ، تا ثثد ّ 

 .ذصشیخ هشاذة كْم دس عٌذ هالکید اًجام هؼاهلَ تالهاًغ هی تاؽذ

  

عاخرواًِایی کَ پشّاًح عاخرواى آًِا هثل اص ذاسیخ ذصْیة ًوؾَ جاهغ ؽِش،  (27/6/1358الذاهی )ـ 9ذثصشج 

 . هاًْى ؽِشداسی هؼاف هی تاؽٌذ100صادس ؽذٍ اعد اص ؽوْل ذثصشج یک هادج 

  

 هاًْى ؽِشداسی ُش گاٍ ؽِشداسی یا 100دس هْسد آساء صادسٍ اص کویغیْى هادج  (27/6/1358الذاهی )ـ 10ذثصشج 

هالک یا هائن هوام اّ اص ذاسیخ اتالؽ سأی ظشف هذخ دٍ سّص ًغثد تَ آى سأی اػرشاض کٌذ، هشجغ سعیذگی تَ ایي 

 خْاُذ تْد کَ اػعای آى ؿیش اص اكشادی تاؽٌذ کَ دس صذّس سأی هثلی ؽشکد 100اػرشاض کویغیْى دیگش هادج 

َ اًذ  .سأی ایي کویغیْى هطؼی اعد. داؽر

  



آییي ًاهح اسصػ هؼاهالذی عاخرواى پظ اص ذِیَ ذْعط ؽِشداسی ّ ذصْیة  (27/6/1358الذاهی )ـ 11ذثصشج 

 .اًجوي ؽِش دس هْسد اخز جشائن هاتل اجشاعد ّ ایي اسصػ هؼاهالذی عالی یکثاس هاتل ذجذیذًظش خْاُذ تْد

 


