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 هضیغػاهل هذتغم عّػًاهَ عؿوی کلْع
« 1»هاًْى هضًی ّ صع اجغای هلاص تثوغٍ هاصٍ « 1»تا تْجَ تَ اًوٌای هِلت هوغع صع هاصٍ       

تغای صعد صع عّػًاهَ « هاًْى تِثْص هـتوغ هذیَ کـة ّ  کاع»هاًْى هظکْع، یک ًـشَ توْیغ 
گغصصعؿوی اعؿال هی  . 

 
 عئیؾ هجلؾ كْعای اؿالهی ـ ػلی العیجاًی

 
                                                                                            75027/500كواعٍ

13/12/1390 
 جٌاب آهای صکتغ هذوْص ادوضی ًژاص

 عیاؿت هذتغم جوِْعی اؿالهی ایغاى
( هاًْى اؿاؿی جوِْعی اؿالهی ایغاى هاًْى 123ت ّ ؿْم )صع اجغای اهل یکوض ّ تیـ      
تِثْص هـتوغ هذیَ کـة ّ کاع کَ تا ػٌْاى ٍغح یک كْعیتی ایجاص كٌای هـاػض کاعآكغیٌی ّ 

عكغ هْاًغ کـة ّ کاع تَ هجلؾ كْعای اؿالهی توضین گغصیضٍ تْص، تا توْیة صع جلـَ ػلٌی 
هذتغم ًگِثاى، تَ پیْؿت اتالؽ هی گغصصّ تأییض كْعای  16/11/1390عّػ یکلٌثَ هْعر  . 

 
 عئیؾ هجلؾ كْعای اؿالهی ـ ػلی العیجاًی

 
 هاًْى تِثْص هـتوغ هذیَ کـة ّ کاع

 
ـ صع ایي هاًْى اهطالدات ػیغ تَ جای ػثاعات هلغّح تؼغیق كضٍ تَ کاع هی عًّض1هاصٍ       :  
ّعػی ایغاى ّ اتام تؼاّى هغکؼی الق ـ اتاهِا كاهل: اتام تاػعگاًی، هٌایغ، هؼاصى ّ کلا      

 .جوِْعی اؿالهی ایغاى اؿت
تثوغٍ ـ اتام تاػعگاًی، هٌایغ ّ هؼاصى ایغاى اػ تاعیز توْیة ایي هاًْى تَ اتام تاػعگاًی، هٌایغ       

 .ّ هؼاصى ّ کلاّعػی ایغاى )اتام ایغاى( تـییغ ًام هی یاتض
( هاًْى اجغای 91تام ّ تٌض )ص( هاصٍ )اتام ایغاى هْظق اؿت ّظایق ًاكی اػ هاًْى تأؿیؾ ا

( هاًْى اؿاؿی صع دیطَ کلاّعػی، آب ّ  هٌاتغ 44ؿیاؿتِای کلی اهل چِل ّ چِاعم )
ٍثیؼی ّ هٌایغ ؿظایی عا صع اّلْیت تغًاهَ ُای سْص هغاع صُض ّ تا اجغای یک تغًاهَ ؿَ ؿالَ 

تْاًوٌضی سْص صع « غصّلتی(هغکؼ هلی هطالؼات عاُثغصی کلاّعػی ّ آب )ؿی»ّیژٍ، كاهل ایجاص 
 .ایي تشلِا عا اعتواء تشلض

ب ـ تلکل اهتواصی: تلکلِایی کَ تَ هٌظْع دلع دوْم ّ هٌاكغ هلغّع ّ هاًًْی اػٌاء ّ       
ؿاهاًضُی كؼالیت ّ تِثْص ًّؼیت اهتواصی اػٌاء اػن اػ دویوی ّ دوْهی، تَ هْجة هاًْى ّ یا 

ّ هؼاصى، کلاّعػی، تاػعگاًی، سضهات ّ ًیؼ هادثاى  تَ هْعت صاٍّلثاًَ تْؿَ هضیغاى هٌایغ
 .کـة یا پیلَ یا دغكَ ّ تجاعت ًؼص اتاهِا یا ؿایغ هغاجغ هاًًْی حثت كضٍ یا هی كًْض

پ ـ تلکل اهتواصی ؿغاؿغی: آى صؿتَ اػ تلکلِای اهتواصی کَ صع چٌضیي اؿتاى کلْع       
 .كؼثَ ّ ػٌْ صاكتَ تاكٌض

ؿغی تْصى تلکلِای اهتواصی دـة هْعص تغػِضٍ اتاهِا اؿتتثوغٍ ـ تلشین ؿغا       . 
( هاًْى 44(: ػثاعت اػ هاًْى اجغای ؿیاؿتِای کلی اهل چِل ّ چِاعم )44ت ـ هاًْى اهل )      

 .اؿاؿی اؿت



ث ـ کـة ّ کاع: تَ ُغ ًْع كؼالیت تکغاعكًْضٍ ّ هلغّع اهتواصی اػ هثیل تْلیض، سغیض ّ       
تَ هوض کـة هٌاكغ اهتواصی اٍالم هی كْصكغّف کاال ّ سضهات  . 

د ـ هذیَ کـة ّ کاع: ػثاعت اؿت اػ هجوْػَ ػْاهل هإحغ صع اصاعٍ یا ػولکغص تٌگاُِای       
 .تْلیضی کَ ساعد اػ کٌتغل هضیغاى آًِا هی تاكٌض

چ ـ كْعای گلت ّگْ: ػثاعت اػ كْعای گلت ّ گْی صّلت ّ تشق سوْهی هًْْع هاصٍ       
اؿت 15/10/1389ْى تغًاهَ پٌجـالَ پٌجن تْؿؼَ جوِْعی اؿالهی ایغاى هوْب ( ها75ً) . 

( هاًْى هضیغیت سضهات 5ح ـ صؿتگاُِای اجغائی: كاهل کلیَ صؿتگاُِای هًْْع هاصٍ )      
اؿت 8/7/1386کلْعی هوْب  . 

ٌاهوات ( هاًْى تغگؼاعی ه3ر ـ هؼاهالت هتْؿَ ّ تؼعگ: ػثاعت اػ هؼاهالت هًْْع هاصٍ )      
 .اؿت

ـ صّلت هکلق اؿت صع هغادل تغعؿی هًْْػات هغتٍْ تَ هذیَ کـة ّ کاع تغای 2هاصٍ      
اهالح ّ تضّیي هوغعات ّ آییي ًاهَ ُا، ًظغ کتثی اتاهِا ّ آى صؿتَ اػ تلکلِای طی عتطی کَ 

صیض آًاى  ػٌْ اتاهِا ًیـتٌض، اػن اػ کاعكغهایی ّ کاعگغی عا صعسْاؿت ّ تغعؿی کٌض ّ ُغگاٍ الػم
 .عا تَ جلـات تووین گیغی صػْت ًوایض

( صعهْعص كغکت صاصى اتاهِا صع 44( هاًْى اهل )91تثوغٍ ـ هِلت اجغای دکن تٌض )ب( هاصٍ )      
 .كْعاُای تووین گیغی تغای صّلت، كق هاٍ پؾ اػ الػم االجغاء كضى ایي هاًْى اؿت

ي یا اهالح هوغعات، تشلٌاهَ ُا ّ عّیَ ُای ـ صؿتگاُِای اجغائی هکللٌض ٌُگام تضّی3هاصٍ      
 .اجغائی، ًظغ تلکلِای اهتواصی طی عتَ عا اؿتؼالم کٌٌض ّ هْعص تْجَ هغاع صٌُض

ـ اتاهِا هْظلٌض تَ هٌظْع اٍالع ؿیاؿتگظاعاى اػ ًّؼیت هذیَ  کـة ّ کاع صع کلْع، 4هاصٍ      
ؿاالًَ ّ كولی دـة هْعص تَ  كاسوِای هلی هذیَ کـة ّ کاع صع ایغاى عا تضّیي ّ تَ ٍْع

 .تلکیک اؿتاًِا، تشلِا ّ كؼالیتِای اهتواصی، ؿٌجق ّ اػالم ًوایٌض
تثوغٍ ـ ّػاعت اهْع اهتواصی ّ صاعایی هْظق اؿت تا ُوکاعی صؿتگاُِای اجغائی ّ ًِاصُای 

تیي الوللی، جایگاٍ ایغاى صع عتثَ تٌضی ُای جِاًی کـة ّ کاع عا تِثْص تشلض ّ ًّؼیت 
اصی هٌاؿة کلْع عا تَ ؿغهایَ گظاعاى ساعجی هؼغكی کٌضاهتو . 

ـ اتاهِا هکللٌض كِغؿت هلی تلکلِای اهتواصی عا تِیَ ّ تـییغات آى عا اػالم ًوایٌض.  5هاصٍ      
صع آى صؿتَ اػ كؼالیتِای اهتواصی کَ كاهض تلکل كؼال هی تاكٌض، اتاهِا هْظلٌض تغای 

اصی كؼال ػهیٌَ ُای الػم عا ایجاص کٌٌض ّ صع كؼالیتِایی ؿاهاًضُی، ایجاص ّحثت تلکلِای اهتو
کَ تلکلِای هْاػی ّجْص صاعص، ػهیٌَ اصؿام، كثکَ ؿاػی، یکپاعچَ ؿاػی ّ اًـجام تلکلِای 

 .هْاػی عا كغاُن ًوایٌض
ـ اتاهِا هْظلٌض صع كؼالیتِای هاصعات ؿیغًلتی تا ایجاص اًـجام، ُواٌُگی ّ توـین 1تثوغٍ      

كؼالیت هْاػی تلکلِا جلْگیغی کٌٌض. ُوَ تلکلِای اهتواصی هْظلٌض صع اجغای ادکام کاع، اػ 
 .ایي هاصٍ تا اتاهِا ُوکاعی کٌٌض

ـ هإؿـاى ّ هضیغاى تلکلِای اهتواصی ًثایض هاًغ ػٌْیت صاٍّلثاى جضیض ّاجض 2تثوغٍ      
یا تلکلِای جضیض  كغایَ ّ اؿتلاصٍ آًِا اػ هٌاكغ دٌْع صع ایي تلکلِا كًْض. ًظغات اهٌاف

اهتواصی ؿغاؿغی تا دٌْع عئیؾ كْعای اهٌاف کلْع ّ یا عؤؿای ایي تلکلِا صع كْعای 
 .گلتگْ تغعؿی هی كْص

( هاًْى تغًاهَ 54ـ هغکؼ آهاع ایغاى هْظق اؿت تغًاهَ هلی آهاعی کلْع هًْْع هاصٍ ) 6هاصٍ      
ٌض کَ تغاؿاؽ آى اٍالػات آهاعی پٌجـالَ پٌجن تْؿؼَ جوِْعی اؿالهی ایغاى عا ٍْعی تِیَ ک

هْعص ًیاػ تغای كؼاالى اهتواصی ّ ؿغهایَ گظاعاى صع ایغاى صع پایگاٍ اٍالػات آهاعی کلْع تَ كکل 
 .هـتوغ ّ عّػآهض اعائَ گغصص

اهالم ّ اٍالػات آهاعی هْعص ًیاػ ؿغهایَ گظاعاى ّ كؼاالى اهتواصی کَ تایض تَ كکل هـتوغ صع ایي 
تْؿَ كْعای گلت ّ گْ تؼییي هی كْص پایگاٍ هٌتلغ كْص، . 

ـ تَ هٌظْع ؿاهاًضُی ّ کاُق هغاجؼات ًوایٌضگاى صؿتگاُِای اجغائی تَ ّادضُای 7هاصٍ      
تْلیضی، اكؼایق اػتواص هتواتل هیاى صّلت ّ کاعآكغیٌاى ّ صع عاؿتای تذون صّلت الکتغًّیک، 



کویتَ »اؿت تا تلکیل هؼاًّت تْؿؼَ هضیغیت ّ ؿغهایَ اًـاًی عئیؾ جوِْع هْظق 
ًوي صػْت اػ « ؿاهاًضُی هغاجؼَ ًوایٌضگاى صؿتگاُِای اجغائی تَ ّادضُای تْلیضی

ًوایٌضگاى صؿتگاُِای طی عتَ ّ اتاهِا، پیق ًْیؾ آییي ًاهَ ُغگًَْ تاػصیض ّ هغاجؼَ ًوایٌضگاى 
تغؿاًض. کلیَ صؿتگاُِای اجغائی تَ ّادضُای تْلیضی عا تضّیي ًوایض ّ تَ توْیة ُیأت ّػیغاى 

صؿتگاُِای اجغائی هْظق تَ ُوکاعی تا کویتَ یاصكضٍ ّ اجغای توویوات ّ صؿتْعالؼولِای آى 
( هاًْى تغًاهَ پٌجـالَ پٌجن تْؿؼَ جوِْعی اؿالهی ایغاى 70هی تاكٌض. ُوچٌیي هاصٍ )

توغاع صعتاعٍ هضّع هجْػُای كؼالیت اهتواصی تَ كکل پٌجغٍ ّادض، پؾ اػ پایاى هضت آى هاًْى اؿ
 .هی یاتض

ـ ّػاعت هٌؼت، هؼضى ّ تجاعت هْظق اؿت تا ُوکاعی ّػاعتشاًَ ُای اهْع اهتواصی ّ  8هاصٍ      
صاعایی ّ جِاص کلاّعػی، اتاهِا ّ ؿایغ صؿتگاُِای طی عتَ، ظغف كق هاٍ پؾ اػ الػم االجغاء 

ّ هضّع اؿٌاص ّ  كضى ایي هاًْى، كغآیٌض تجاعت ساعجی اػن اػ ّاعصات ّ هاصعات کاال ّ سضهات
هضاعک هغتٍْ اػ هثیل گْاُی هثضأ، كغهِای تجاعی، گْاُی ُای تِضاكت ّ اؿتاًضاعص، اػتثاع 

اؿٌاصی، حثت ؿلاعف، پغّاًَ گوغکی ّ تیوَ ًاهَ، تضّى ًیاػ تَ هغاجؼَ دٌْعی طی ًلغ عا تَ 
 .هْعت الکتغًّیکی صعآّعص

ِای صّلت الکتغًّیک صع تْصجَ ُای ؿٌْاتی هٌاتغ هالی هْعص ًیاػ تغای اجغای ایي هاصٍ اػ ؿغكول
 .ّ ًیؼ هغكَ جْیی ُای داهل اػ تِثْص كغآیٌضُا ّ کاُق صیْاى ؿاالعی، تأهیي هی كْص

ـ ّػاعت اهْع ساعجَ هْظق اؿت ظغكیتِای عّاتَ ساعجی ّ ًوایٌضگی ُای ؿیاؿی 9هاصٍ      
صع ایغاى ّ تَ ّیژٍ هاصعکٌٌضگاى  کلْع صع ساعد عا صع سضهت تْلیضکٌٌضگاى صاسلی ّ ؿغهایَ گظاعاى

 .کاالُا ّ سضهات هغاع صُض
ّػاعت اهْع ساعجَ هْظق اؿت ظغف كق هاٍ تا ُوکاعی ّػاعتشاًَ ُای اهْع اهتواصی ّ صاعایی، 
هٌؼت، هؼضى ّ تجاعت ّ ؿایغ صؿتگاُِای اجغائی طی عتَ ّ اتاهِا، آییي ًاهَ اجغائی ایي هاصٍ عا 

ّػیغاى اعائَ ًوایضتِیَ ّ تغای توْیة تَ ُیأت  . 
ـ ّػاعت اهْع ساعجَ هْظق اؿت تا اًجام اهضاهاتی اػ هثیل لـْ عّاصیض تجاعی تا 10هاصٍ      

کلْعُای ٍغف تجاعی، تٌظین تْاكوات هضّع عّاصیض تجاعی تلٌضهضت ّ پغتغصص ّ ًظایغ آى، تغتیثی 
كٌی هٌِضؿی اػ ایغاى ّ ًیؼ  اتشاط ًوایض تا اسظ عّاصیض تجاعی تغای هاصعکٌٌضگاى کاالُا ّ سضهات

تغصص ّ اهاهت صاٍّلثاى ؿغهایَ گظاعی ساعجی ّ هغتثطیي آًِا صع کلْع، تَ ؿِل تغیي ّ ؿغیغ 
 .تغیي كکل هوکي هذون كْص

( هاًْى تغًاهَ پٌجـالَ 75ـ كْعای گلت ّ گْ تا تغکیة ّ تثوغٍ ُای هوغح صع هاصٍ )11هاصٍ      
ؾ اػ پایاى هضت آى هاًْى اؿتوغاع هی یاتض. ّظایق ّ پٌجن تْؿؼَ جوِْعی اؿالهی ایغاى پ

 :استیاعات كْعای گلت ّ گْ تَ كغح طیل اؿت
الق ـ پیلٌِاص اهالح، دظف یا ًّغ هوغعات اػن اػ آییي ًاهَ، تشلٌاهَ، صؿتْعالؼول، كیٍْ       

اؿاؽ ًاهَ یا عّیَ اجغائی صع جِت تِثْص هذیَ کـة ّ کاع صع ایغاى تَ هـإّالى هغتٍَْ تغ 
 گؼاعف تِیَ كضٍ اػ ؿْی صتیغساًَ ایي كْعا

ب ـ اؿتواع ًظغات ّ پیلٌِاصُای ًوایٌضگاى اهٌاف یا تلکلِای اهتواصی ؿغاؿغی تا       
 دٌْع عئیؾ كْعای اهٌاف کلْع ّ یا دـة هْعص عؤؿای ایي تلکلِا صع جلـات كْعا
ى صؿتگاُِای اجغائی ّ پ ـ اعائَ سْاؿتَ ُا، پیلٌِاصُا ّ تظکغات هتواتل هـإّال      

ًوایٌضگاى تلکلِای تشلِای سوْهی ّ تؼاًّی ّ تذج ّ تغعؿی ّ اهٌاع ّ تلاُن صعتاعٍ 
 سْاؿتَ ُای هظکْع

ت ـ اعائَ پیلٌِاص تغای اعتواء كغٌُگ اهتواصی، اسالم کـة ّ کاع ّ هِاعتِای كـلی ّ       
 کاعآكغیٌی صع کلْع

( هاًْى تغًاهَ پٌجـالَ پٌجن تْؿؼَ 76هاصٍ )ث ـ تغعؿی گؼاعكِای کویتَ هًْْع       
 جوِْعی اؿالهی ایغاى ّ ػهیٌَ ؿاػی تغای تووین گیغی صعتاعٍ آًِا



د ـ پیگیغی گؼاعف اتاهِا صعتاعٍ اهتیاػات هْجْص صع هْاًیي ّ هوغعات ّ عّیَ ُا تغای تٌگاُِای       
ظف یا تؼوین ایي اهتیاػات تَ تا هالکیت ؿیغ اػ تشلِای سوْهی ّ تؼاًّی ّ ػهیٌَ ؿاػی تغای د

44( هاًْى اهل )8هٌظْع اجغای کاهل ّ هإحغ هاصٍ ) ) 
چ ـ اعائَ پیلٌِاص صع هْعص هغاعصاصُای صؿتگاُِای اجغائی تا كؼاالى اهتواصی تشلِای       

سوْهی ّ تؼاًّی تَ هٌظْع ایجاص تغاًی ّ هٌغ تذویل كغایَ ًاػاصالًَ تَ ٍغف هواتل صع ایي 
 هغاعصاصُا

ح ـ ػهیٌَ ؿاػی تغای كٌاؿایی ّادضُای تْلیضی هلوْل پغصاست هالیات تا ُوکاعی       
 تلکلِای اهتواصی تَ هٌظْع صعیاكت هالیات اػ ُوَ كؼاالى اهتواصی ّ گـتغف پایَ هالیاتی

ر ـ تؼییي ّ اًتلاع اٍالػات آهاعی هْعص ًیاػ تغای كؼاالى اهتواصی تا هیض عّػآهضؿاػی هـتوغ       
( ایي هاًْى6پایگاٍ اٍالػات آهاعی کلْع هًْْع هاصٍ )صع   

( ّ 22صـ تؼییي هواصین اهتیاػات تشوین یاكتَ تَ تشلِای تؼاًّی ّ سوْهی هًْْع هْاص )      
( ایي هاًْى27)  

ـ ّػیغ یا تاالتغیي هوام صؿتگاُِای اجغائی کَ هًْْع هغتٍْ تَ آى صؿتگاٍ صع صؿتْع 1تثوغٍ      
هغاع هی گیغص، هْظق اؿت تا صػْت صتیغساًَ ایي كْعا سْص صع جلـَ هغتٍَْ كْعای گلت ّگْ 

صع كْعای گلت ّگْ كغکت کٌض ّ دـة هْعص ًوایٌضگاى تام االستیاع سْص عا تَ کویـیًِْای 
 .ػیغهجوْػَ صتیغساًَ كْعا هؼغكی ًوایض

تی ّ هوْتات ـ صتیغ كْعا، ؿشٌگْی آى ًیؼ هی تاكض ّ هْظق اؿت صؿتْع جلـَ آ2تثوغٍ      
 .ُغ جلـَ عا صع استیاع عؿاًَ ُا هغاع صُض

ـ تلکلِای اهتواصی ؿغاؿغی هی تْاًٌض صعسْاؿتِای سْص عا تغای اهالح هْاًیي، 12هاصٍ      
هوغعات، تشلٌاهَ ُا، صؿتْعالؼولِا ّ عّیَ ُای اجغائی هشل کـة ّکاع، تَ ُوغاٍ اؿتضالل 

لت ّگْ اعؿال ّ صعسْاؿت سْص عا پیگیغی کٌٌض. صع كٌی ّ دوْهی هغتٍَْ تَ صتیغساًَ كْعای گ
هْعت هشاللت كْعای گلت ّگْ  تا صعسْاؿت اعؿال كضٍ، صتیغساًَ كْعا هْظق اؿت صالیل 

 .هشاللت تا صعسْاؿت هغتٍَْ عا تَ ٍْع کتثی تَ تلکل طی عتَ اٍالع صُض
ای اتاهِا صع اؿتاى، ـ صع ُغ یک اػ اؿتاًِا، اؿتاًضاع هْظق اؿت تا ُوکاعی عؤؿ13هاصٍ      
كْعای گلت ّگْی صّلت ّ تشق سوْهی صع اؿتاى عا تا تغکیثی هتٌاؿة تا ایي كْعا ّ تَ 

عیاؿت سْص تلکیل صُض ّ كغآیٌض صعیاكت ّ تغعؿی صعسْاؿت تلکلِا ّ كؼاالى اهتواصی ّ اتشاط 
گْ صع تووین صع جِت تِثْص هذیَ کـة ّ کاع صع اؿتاى عا ؿاػهاًضُی کٌض. كْعاُای گلت ّ

اؿتاًِا هْظلٌض آى صؿتَ اػ گؼاعكِا ّ صعسْاؿتِای عؿیضٍ کَ اتؼاص هلی ّ كغاگیغ صاكتَ تاكض 
 .عا جِت تغعؿی ّ تووین گیغی تَ صتیغساًَ كْعای گلت ّگْ اعؿال کٌٌض

تثوغٍ ـ صؿتْعالؼول تلکیل ّ ًذٍْ اصاعٍ جلـات كْعاُای اؿتاًی گلت ّگْ ّ كغهِای       
ا تْؿَ صتیغساًَ كْعای گلت ّگْ صع اتام ایغاى تِیَ ّ تَ كْعاُای صعسْاؿت اػ ایي كْع

 .اؿتاًی اعؿال هی كْص
ـ تَ هٌظْع تؼاهل هـتوغ تا كؼاالى اهتواصی اػن اػ کاعكغهایی ّ کاعگغی ّ تالف تغای 14هاصٍ      

ّ  دل هلکالت آًاى ّ اعائَ پیلٌِاص تغای اهالح هْاًیي، هوغعات، تشلٌاهَ ُا، صؿتْعالؼولِا
عّیَ ُای اجغائی تَ كْعای گلت ّگْ، ّػعاء ّ عؤؿای صؿتگاُِای اجغائی ّ هٌائی هغتثَ تا 

هذیَ کـة ّکاع ّ عؤؿاء ّ هضیغاى کل ایي صؿتگاُِا صع هغاکؼ اؿتاًِا هْظلٌض یکی اػ هؼاًّاى 
 .سْص عا تَ ػٌْاى هـإّل تِثْص هذیَ کـة ّ کاع تؼییي ّ هؼغكی ًوایٌض

صؿتگاُِای اجغائی هغتثَ تا هذیَ کـة ّکاع تغػِضٍ ّػیغ اهْع اهتواصی تثوغٍ ـ تلشین       
 .ّ صاعایی اؿت

ـ کلیَ صؿتگاُِای اجغائی هغتثَ تا هذیَ کـة ّ کاع ُوچٌیي ؿاػهاًِا ّ اصاعات 15هاصٍ      
کل آًِا صع هغاکؼ اؿتاًِا هْظلٌض تَ ؿإاالت ًوایٌضگاى تلکلِا ّ كؼاالى اهتواصی پاؿز صٌُض ّ 

ثات ّ كکایات آًِا عا تغعؿی ًوایٌضهطال . 
ـ كِغصاعیِا هْظلٌض تَ هٌظْع تاالتغصى اهکاى صؿتغؿی تْلیضکٌٌضگاى کْچک ّ 16هاصٍ      

هتْؿَ ایغاًی تَ تاػاع هوغف ّ ایجاص اهٌیت تغای كغّكٌضگاى کن ؿغهایَ تا اؿتلاصٍ اػ ػهیٌِای 



ثی تغای ػغًَ کاالُای تْلیض صاسل هتؼلن تَ سْص ّ یا ّػاعت عاٍ ّ كِغؿاػی، هکاًِای هٌاؿ
آهاصٍ ًوایٌض ّ تغ هثٌاء هیوت توام كضٍ تَ هْعت عّػاًَ، ُلتگی ّ هاُاًَ تَ هتواًیاى ػغًَ 

 .کاالُای ایغاًی اجاعٍ صٌُض
آییي ًاهَ اجغائی ایي هاصٍ تْؿَ ّػاعت هٌؼت، هؼضى ّ تجاعت تا ُوکاعی ّػاعتشاًَ ُای عاٍ ّ 

ى كْعای  ػالی اؿتاًِا ّ كْعای اهٌاف کلْع تِیَ هی كْص ّ كِغؿاػی ّ کلْع ّ ًوایٌضگا
 .پؾ اػ توْیة ُیأت ّػیغاى تَ كِغصاعیِای ؿغاؿغ کلْع اتالؽ هی گغصص

ـ تَ هٌظْع تْاًوٌضؿاػی، اعػیاتی ّ اعتواء كایـتگی هضیغیت تشلِا ّ تٌگاُِای 17هاصٍ      
كؼایی ّ تْؿؼَ ظغكیتِای هلاّعٍ اهتواصی کلْع اػن اػ صّلتی، تؼاًّی ّ سوْهی ّ ًیؼ ُن ا

صع هالة كشویت دوْهی هـتول ؿیغصّلتی « ؿاػهاى ًظام هلاّعٍ هضیغیت»هضیغیت صع کلْع، 
 .ّ ؿیغاًتلاػی تلکیل هی كْص

اؿاؿٌاهَ ایي ؿاػهاى تا ُوکاعی تلکلِای اهتواصی طی عتَ اػ ؿْی اتاهِا تِیَ هی كْص ّ 
هاًْى ّ ٍی هغادل اػ ٍغین صّلت تَ توْیة هجلؾ  ظغف ؿَ هاٍ اػ تاعیز الػم االجغاءكضى ایي

 .كْعای اؿالهی هی عؿض
ـ تَ هٌظْع اعتواء کیلیت سضهات، كلاف ؿاػی ّ كکل گیغی تاػاع کاع صع ػیغتشلِای 18هاصٍ      

هشتلق تشق ؿاستواى ّ ایجاص ؿِْلت ّ اهٌیت تغای هتواًیاى ًیغّی کاع صع ایي تشق، ّػاعت 
واػی هکلق اؿت ػهیٌَ كکل گیغی تلکلِای هٌلی كاؿالى صع تشق تؼاّى، کاع ّ عكاٍ اجت

 .ؿاستواى عا كغاُن کٌض
ایي تلکلِا هـإّلیت تؼییي ُْیت، ٍثوَ تٌضی هِاعتی، کاعیاتی، هؼغكی کاعجْیاى تَ 

کاعكغهایاى، هؼغكی کاعگغاى ّ اؿتاصکاعاى تَ هغاکؼ كٌی ّ دغكَ ای ّ پیگیغی اهْع تیوَ صعهاى ّ 
هْع عكاُی كاؿالى صع تشق ؿاستواى عا تغػِضٍ صاعًضتاػًلـتگی ّ ا . 

ـ تَ هٌظْع ایجاص كلاكیت ّ اهکاى عهاتت ُوَ طی ًلؼاى صع اًجام هؼاهلَ تا 19هاصٍ      
صؿتگاُِای اجغائی، هؼاًّت تغًاهَ عیؼی ّ ًظاعت عاُثغصی عئیؾ جوِْع هْظق اؿت تا 

اٍ هلی اٍالع عؿاًی هٌاهوات هًْْع هاصٍ اؿتلاصٍ اػ اهکاًات ّ ًیغّی اًـاًی هْجْص سْص، پایگ
( هاًْى تغگؼاعی هٌاهوات عا تَ پایگاٍ اٍالع عؿاًی جاهغ هؼاهالت تشق ػوْهی تْؿؼَ ّ 23)

اعتواء صُض. ایي پایگاٍ اٍالع عؿاًی تایض اٍالػات کلیَ هؼاهالت هتْؿَ ّ تؼعگ تشق ػوْهی 
غین تغگؼاعی هؼایضٍ یا هٌاهوَ یا هْاعص كاهل سغیض، كغّف، اجاعٍ ّ ؿیغٍ عا اػن اػ ایي کَ اػ ٍ

ػضم  الؼام تَ تلغیلات یا تغک تلغیلات یا صیگغ عّكِا تلکیل ّ هٌؼوض كضٍ تاكض تَ تلکیک 
صؿتگاٍ ّ هًْْع ّ ًیؼ تَ تلکیک كِغؿتاى، اؿتاى ّ هلی صع ػهاًی کَ تغای ُوَ ّاجضاى 

ي پؾ اػ اًؼواص هغاعصاص، ًام ٍغف كغایَ، كغهت تغاتغ كغاُن کٌض، تَ اٍالع ػوْم تغؿاًض. ُوچٌی
هغاعصاص ّ هلشوات، کیلیت ّ کویت هْعص هؼاهلَ ّ هضت ّ هثلؾ هغاعصاص ّ دـة هْعص تـییغات 

تؼضی دجن ّ هثلؾ اهل هغاعصاص یا الذاهیَ ُای آى عا اػالى ًوایض. کلیَ صؿتگاُِای اجغائی 
یاصكضٍ صع ػهاًِای تؼییي كضٍ هْظق تَ ُوکاعی تا ایي پایگاٍ اٍالع عؿاًی ّ اعائَ اٍالػات 

 .تْؿَ ایي پایگاٍ هی تاكٌض
ـ هؼاهالت ًیغُّای هـلخ ّ اهٌیتی، تاتغ هوغعات ّ ًْاتَ سام سْص اؿت ّ اػ 1تثوغٍ      

 .كوْل ایي هاصٍ هـتخٌی هی تاكض
ـ کلیَ هؼاهالت تشق ػوْهی هًْْع ایي هاصٍ تضّى عػایت دکن ایي هاصٍ، هوضام 2تثوغٍ      

( اؿت ّ كْعای عهاتت هْظق اؿت سْص ّ یا تا 44( هاًْى اهل )45ع عهاتت هًْْع هاصٍ )اسالل ص
( هاًْى اهل 61كکایت طی ًلؼاى، تَ هْاعص ػضم عػایت دکن ایي هاصٍ عؿیضگی ّ تغاؿاؽ هاصٍ )

( صعتاعٍ آًِا تووین تگیغص44) . 
کَ تذت هضیغیت ـ صؿتگاُِای اجغائی، هإؿـات ّ ًِاصُای ػوْهی ؿیغصّلتی 20هاصٍ      

صؿتگاُِای صّلتی ُـتٌض ّ كغکتِا ّ هإؿـات ّاتـتَ ّ هتؼلن تَ ایي صؿتگاُِا ّ 
هإؿـات صع تواهی هؼاهالت سْص هغف ًظغ اػ ًذٍْ ّ هٌلأ تذویل هٌاتغ آى، هلوْل هاًْى 

 .تغگؼاعی هٌاهوات یا آییي ًاهَ ُای هؼاهالتی هاًًْی ّ استواهی سْص هی تاكٌض



( هاًْى تغگؼاعی هٌاهوات، تغک تلغیلات 28( ّ )27هْاعصی کَ تغاؿاؽ هْاص )ـ صع 21هاصٍ      
هٌاهوَ هْعت هی گیغص، تاالتغیي هوام صؿتگاٍ اجغائی هٌاهوَ گظاع هْظق اؿت هوْتَ جلـَ ّ 

صالیل تغک تلغیلات هٌاهوَ عا ظغف ؿَ عّػ کاعی پؾ اػ تغگؼاعی جلـَ ّ ًیؼ ُْیت ٍغف 
لغیلات كضٍ عا تا ؿَ عّػ پؾ اػ اًتشاب ٍغف هغاعصاص، تَ پایگاٍ هغاعصاص صع ُغ هٌاهوَ تغک ت

 .اٍالع عؿاًی هؼاهالت تشق ػوْهی اعؿال کٌض
ـ کلیَ صؿتگاُِای اجغائی هکللٌض صع اًتشاب ٍغف هغاعصاص صع هؼاهالت سْص اػ جولَ 22هاصٍ      

ّ ؿیغصّلتی ّ  پیواًکاعیِا ّ اهخال آًِا، چٌاًچَ اكشام دوْهی تشق ػوْهی اػن اػ صّلتی
اكشام دویوی ّ دوْهی تشلِای تؼاًّی ّ سوْهی اػ لذاظ ًْاتَ ػوْهی اًتشاب ٍغف 
هغاعصاص صع كغایَ تغاتغ تاكٌض، اكشام دویوی ّ دوْهی تشلِای تؼاًّی ّ سوْهی عا صع 

 .اّلْیت هغاع صٌُض
ًوْصى هغاعصاصُا  ـ کلیَ صؿتگاُِای اجغائی هکللٌض تَ هٌظْع ایجاص تغاًی ّ ػاصال23ًَهاصٍ      

ّ هغاعصاصُای الذاهی صع اًؼواص هغاعصاص تا كغکتِای تشق سوْهی ّ تؼاًّی تغای سغیض کاال یا 
سضهت، اػ كغهِای یکٌْاست اؿتلاصٍ ًوایٌض ّ یک ًـشَ اػ ایي كغهِا عا تغای ُغ کضام اػ اتاهِا 

 .اعؿال صاعًض
ت ظغف كق هاٍ پؾ اػ الػم االجغاء تثوغٍ ـ تاًک هغکؼی جوِْعی اؿالهی ایغاى هکلق اؿ      

كضى ایي هاًْى كغهِای یکٌْاستی تغای ُغ یک اػ ػوْص اؿالهی کَ هٌجغ تَ  اػطاء تـِیالت 
هی كْص، ُوچٌیي ًذٍْ اػطاء تـِیالت ّ كیٍْ ُای اسظ ًواًتٌاهَ اػ تشلِای سوْهی ّ 

پْل ّ اػتثاع تغؿاًض ّ تؼاًّی هتٌاؿة تا اػتثاعؿٌجی هلتغیاى عا تِیَ کٌض ّ تَ توْیة كْعای 
 .تغ دـي اجغای آى ًظاعت ًوایض

ـ صّلت ّ صؿتگاُِای اجغایی هکللٌض تَ هٌظْع كلاف ؿاػی ؿیاؿتِا ّ تغًاهَ ُای 24هاصٍ      
اهتواصی ّ ایجاص حثات ّ اهٌیت اهتواصی ّ ؿغهایَ گظاعی، ُغگًَْ تـییغ ؿیاؿتِا، هوغعات ّ عّیَ 

ل اػ اجغاء، اػ ٍغین عؿاًَ ُای گغُّی تَ اٍالع ػوْم ُای اهتواصی عا صع ػهاى هوتٌی هث
 .تغؿاًٌض

تثوغٍ ـ ُیأت  ّػیغاى پؾ اػ کـة ًظغ هلْعتی كْعای گلت ّگْ، ػهاى هًْْع ایي هاصٍ عا       
تؼییي ّ اػالم هی کٌض. هْاعصی کَ هذغهاًَ تْصى آى اهتٌاء صاكتَ تاكض، تا تلشین تاالتغیي 

اؿت هوام صؿتگاٍ اجغائی، هـتخٌی . 
ـ صع ػهاى کوثْص تغم، گاػ یا سضهات هشاتغات، ّادضُای تْلیضی هٌؼتی ّ کلاّعػی 25هاصٍ      
ًثایض صع اّلْیت هطغ تغم یا گاػ یا سضهات هشاتغات هغاع صاكتَ تاكٌض ّ كغکتِای ػغًَ کٌٌضٍ 

تی، تغم، گاػ ّ سضهات هشاتغات هْظلٌض ٌُگام ػوض هغاعصاص تا ّادضُای تْلیضی اػن اػ هٌؼ
کلاّعػی ّ سضهاتی، ّجَ التؼام هطغ تغم یا گاػ یا سضهات هشاتغات عا صع هتي هغاعصاص پیق تیٌی 
کٌٌض. ُغگاٍ صّلت تَ صلیل کوثْصُای هوطؼی تَ كغکتِای ػغًَ کٌٌضٍ تغم یا گاػ یا هشاتغات 

ِای صؿتْع صُض هْهتاً جغیاى تغم یا گاػ یا سضهات هشاتغاتی ّادضُای تْلیضی هتؼلن تَ كغکت
سوْهی ّ تؼاًّی عا هطغ کٌٌض، هْظق اؿت ًذٍْ جثغاى سـاعتِای ّاعصٍ تَ ایي كغکتِا ًاكی 

 .اػ تووین كْم عا ًیؼ تؼییي ّ اػالم کٌض
آییي ًاهَ اجغائی ایي هاصٍ تْؿَ ّػاعتشاًَ ُای هٌؼت، هؼضى ّ تجاعت، جِاص کلاّعػی، ًلت، 

ظغف ؿَ هاٍ پؾ اػ الػم االجغاء كضى ایي ًیغّ ّ اعتثاٍات ّ كٌاّعی اٍالػات تِیَ هی كْص ّ 
 .هاًْى تَ توْیة ُیأت  ّػیغاى هی عؿض

ـ صع ػهاًِای اًطغاعی کَ هطغ تغم یا گاػ ّادضُای هـکًْی، جاى كِغًّضاى عا تَ 1تثوغٍ      
سطغ اًضاػص، كْعای تأهیي اؿتاى هذل ایجاص اًطغاع هی تْاًض تغای دضاکخغ صّ عّػ کَ هاتل توضیض 

ن ایي هاصٍ عا ًوي کٌض ّ صؿتْع صُض تضّى تؼییي ًذٍْ جثغاى سـاعتِای ّاعصٍ، تغم یا اؿت، دک
گاػ ّادضُای تْلیضی هطغ كْص. صع جلـَ تووین گیغی صع ایي تاعٍ، تایض ًوایٌضگاى اتاهِای هغکؼ 

 .اؿتاى تغای اؿتواع ًظغاتلاى صػْت كًْض



وي ُواٌُگی تا كغکتِای تیوَ، اهکاى ـ كغکتِای ػغًَ کٌٌضٍ تغم ّ گاػ هْظلٌض 2ًتثوغٍ      
سغیض تیوَ ًاهَ پْكق صٌُضٍ سـاعات ًاكی اػ هطغ تغم یا گاػ عا تغای ّادضُای تْلیضی 

 .هلتغک سْص كغاُن آّعًض
ـ اػالم تؼطیلی عّػُای کاعی ؿال تْؿَ صّلت، كوَ صع كغایَ ّهْع دْاصث 26هاصٍ      

تَ سطغ اًضاػص هجاػ اؿت ّ صع ؿیغ ایي هْاعص، صّلت ؿیغهتغهثَ یا تغّػ سطغی کَ جاى كِغًّضاى عا 
هجاػ ًیـت عّػُای کاعی ؿال عا تؼطیل اػالم کٌض. هغجغ تؼییي كغایَ ؿیغهتغهثَ ؿاػهاًِای 

تشووی ًظیغ ُْاكٌاؿی ّ هذیَ ػیـت، ّ هغجغ تلشین كغایطی کَ جاى كِغًّضاى عا تَ 
اؿتسطغ هی اًضاػص، كْعای تأهیي اؿتاى هذل ایجاص اًطغاع  . 

ـ آى صؿتَ اػ اكشام دوْهی کَ صّلت ّ صؿتگاُِای اجغائی، هـتوین ّ یا 27هاصٍ      
ؿیغهـتوین صع آًِا ؿِام هضیغیتی اػن اػ ؿِن اللغکَ، صاعایی ّ یا ؿِام صاعًض، ًوی تْاًٌض اػ 

اهتیاػات ّ هٌاكغ تشوین یاكتَ تَ تشلِای تؼاًّی ّ سوْهی اؿتلاصٍ کٌٌض. هواصین ایي 
ت ّ هٌاكغ تَ پیلٌِاص ُغ یک اػ اتاهِا، تْؿَ ّػاعت اهْع اهتواصی ّ صاعایی تؼییي هی اهتیاػا
 .كْص

( کَ تَ اؿتٌاص هاًْى، صّلت 44( هاًْى اهل )2( هاصٍ )2( ّ )1ـ كغکتِای گغُِّای )1تثوغٍ      
 .صع آًِا ؿِام صاكتَ ّ یا صع آیٌضٍ ؿِاهضاع كْص، اػ دکن كْم هـتخٌی اؿت

تَ هٌظْع تـییغ ًوق صّلت اػ هالکیت ّ هضیغیت هـتوین تٌگاُِا تَ  ؿیاؿتگظاعی  ـ2تثوغٍ      
ّ ًظاعت، صّلت هْظق اؿت ظغف كق هاٍ پؾ اػ الػم االجغاء كضى ایي هاًْى، تغتیثات هاًًْی 

الػم عا تَ ًذْی اتشاط ًوایض تا هضاسلَ ّ ًلْط صؿتگاُِای اجغائی صع هضیغیت كغکتِا ّ 
ی ّ تؼاًّی ّ ًِاصُا ّ هإؿـات ػوْهی ؿیغصّلتی هٌطثن تغ هإؿـات تشلِای سوْه

( هاًْى اؿاؿی گغصص44ؿیاؿتِای کلی اهل چِل  ّچِاعم ) . 
 .اجغای دکن ایي تثوغٍ صع هْعص ًِاصُای تذت ًظغ هوام عُثغی هٌٍْ تَ اطى ایلاى اؿت

هاًْى اهضاهات ـ صّلت تا ُوکاعی اتاهِا ظغف كق هاٍ پؾ اػ الػم االجغاءكضى ایي 28هاصٍ      
ًذٍْ عؿیضگی تَ »ّ « ًذٍْ عؿیضگی تَ اػتغاى هإصیاى هالیاتی»هاًًْی الػم عا تغای تؼییي 

تَ ػول هی آّعص« اػتغاى پغصاست کٌٌضگاى دن تیوَ تأهیي اجتواػی . 
ـ هٍْ هٌائیَ ّ صّلت اهضاهات هاًًْی الػم عا تغای تٌظین آییي صاصعؿی تجاعی ّ 29هاصٍ      

ِای تجاعی تَ ػول هی آّعًضتلکیل صاصگاُ . 
تثوغٍ ـ تا ػهاى تأؿیؾ صاصگاُِای تجاعی، جغائن هغتثَ تا كؼالیتِای تجاعی ّ استالكات تیي       
تشق سوْهی ّ صؿتگاُِای اجغائی دـة هْعص صع كْعاُای دل استالف یا كؼة ساهی کَ 

ییي هی ًوایٌض، عؤؿای صاصگـتغی اؿتاًِا تا عػایت هالدیت هذلی صع دْػٍ ُای هٌائی تؼ
 .عؿیضگی هی كْص

هاًْى كْم هلتول تغ تیـت   ًَّ هاصٍ ّ ًْػصٍ تثوغٍ صع جلـَ ػلٌی عّػ یکلٌثَ هْعر       
كاًؼصُن تِوي هاٍ یکِؼاعّؿیوضًّْص هجلؾ كْعای اؿالهی توْیة كض ّ صع تاعیز 

تَ تأییض كْعای ًگِثاى عؿیض 3/12/1390 . 
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