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 ثؼسي آحبهبت ٝ انالحبت ثب 03/10/1392 ٗهٞةارز و كاال لاچاق با مبارزه لانون                                          

 تشكيالت و مصاديك ، تعاريف - اول فصل

 : ضٝٛس ٗي ًبض ث٠ ٗطثٌٞ ٗكطٝح ٗؼبٛي زض ظيط انُالحبت - 1 ٗبزٟ 

 اضظ ٝ ًبال ذطٝد ٝ ٝضٝز ث٠ ٗطثٌٞ هبٛٞٛي تكطيلبت ٛوى ٗٞرت ٠ً اؾت كؼٔي تطى يب كؼْ ١ط:  اضظ ٝ ًبال هبچبم - آق

 ١ط يب ٝضٝزي ٗجبزي زض ، ثبقس قسٟ تؼييٚ ٗزبظات آٙ ثطاي ٝ ٗحؿٞة هبچبم ، هٞاٛيٚ ؾبيط يب ٝ هبٛٞٙ ايٚ ثطاؾبؼ ٝ ُطزز

 . قٞز ًكق زاذٔي ثبظاض زض آٙ ػطي٠ ٗحْ حتي ًكٞض اظ ٛو٠ُ

 . زاضز اهتهبزي اضظـ ، ػطف زض ٠ً قيء ١ط:  ًبال - ة

 آٌتطٝٛيٌي يب ٌٗتٞة اؾٜبز ؾبيط ٝ اضظي حٞآزبت ، ٗؿًٌٞبت ، اؾٌٜبؼ اظ اػٖ ، ذبضري ًكٞض١بي ضايذ پّٞ:  اضظ - ح

 . زاضز ًبضثطز ٗبٓي ٗجبزالت زض ٠ً اؾت

 ٠ً اؾت ضثٍ شي ٗطارغ ث٠ اضائ٠ ٝ الظٕ ٗزٞظ١بي أذص ، ثبٌٛي ٝ ُ٘طًي تكطيلبت هجيْ اظ اهساٗبتي:  هبٛٞٛي تكطيلبت - ت

 . ز١ٜس اٛزبٕ ، اضظ يب ًبال ًطزٙ ذبضد يب ٝاضز ٜٗظٞض ث٠ ٗوطضات ٝ هٞاٛيٚ َجن ٗٞظلٜس اقربل

 . اؾت ٜٗ٘ٞع هبٛٞٙ ٗٞرت ث٠ آٙ ٝضٝز يب نسٝض ٠ً ًباليي:  ٜٗ٘ٞع ًبالي - ث

 ًؿت ث٠ ٛيبظٜٗس هبٛٞٙ حؿت ُ٘طًي تكطيلبت اٛزبٕ ثط ػالٟٝ آٙ ٝضٝز يب نسٝض ٠ً ًباليي:  ٗكطٌٝ ٗزبظ ًبالي - د

 . اؾت هبٛٞٛي ضثٍ شي ٗطرغ چٜس يب يي اظ هجٔي ٗزٞظ

 . ٛساضز ٗزٞظ ًؿت ث٠ ٛيبظ ، ثبٌٛي ٝ ُ٘طًي تكطيلبت ضػبيت ثب آٙ ٝضٝز يب نسٝض ٠ً اؾت ًباليي:  ٗزبظ ًبالي - س

 ٝ حْ٘ ٝ ثي٠٘ ١عي٠ٜ ٝ ٗجسأ ٝ ًبال ذطيس هي٘ت ٗز٘ٞع)  ًبال ؾيق اضظـ اظ اؾت ػجبضت:  ٝضٝزي هبچبم ًبالي اضظـ - ح

 ثطاؾبؼ ٠ً ُيطز ٗي تؼٔين ًكق ٗحْ تب ًبال آٙ ث٠ ٠ً ١بيي ١عي٠ٜ ؾبيط ٝ ًكق ظٗبٙ ٝضٝزي حوٞم ايبك٠ ث٠ ،(  ٛوْ

 . قٞز ٗي ٗحبؾج٠ ًكق ظٗبٙ زض ٗطًعي ثبٛي تٞؾٍ اػالٗي اضظ ٛطخ ثبالتطيٚ

 ث٠ ًكق ٗحْ كطٝقي ػ٘سٟ زاذٔي ثبظاض ٛعزيٌتطيٚ زض ًبال آظاز هي٘ت اظ اؾت ػجبضت:  ذطٝري هبچبم ًبالي اضظـ - خ

 . ُيطز ٗي تؼٔن ًبال آٙ ث٠ ٠ً ١بيي يبضا٠ٛ ًٔي٠ ٝ نبزضاتي ٝيػٟ ػٞاضو ٗبٜٛس ١بيي ١عي٠ٜ ٝ ٛوْ ٝ حْ٘ ١عي٠ٜ ايبك٠



 ٗتٜبؾت ٗٞضز حؿت پتطٝقي٘ي ٗحهٞالت ٝ ٛلتي ١بي كطآٝضزٟ ث٠ ٗطثٌٞ ذطٝري هبچبم ًبالي اضظـ ٝ ك٢طؾت - تجهطٟ 

 ٝظاضت تٞؾٍ ٗإحط ػٞاْٗ ؾبيط ٝ ًكٞض ضؾ٘ي اضظ ٛطخ ثبالتطيٚ ثطاؾبؼ يب ٝ ١سف ثبظاض١بي زض ًبال ذطيس هي٘ت ثبالتطيٚ ثب

 . قٞز ٗي اػالٕ ؾتبز ٝ ٛلت

 . ُطزز ٗي اػالٕ ًكق ظٗبٙ زض ايطاٙ اؾالٗي ر٢٘ٞضي ٗطًعي ثبٛي تٞؾٍ ٠ً اضظ اػالٗي ٛطخ ثبالتطيٚ:  اضظ ث٢بي - ز

 ًبال هٖٔ ١ط ٗب١ٞي ٗكرهبت ٝ اؾت ًبال ثٜسي َجو٠ ربٗغ ٛظبٕ يي ثط ٗجتٜي ٠ً ضه٘ي چٜس اي قٜبؾ٠:  ًبال قٜبؾ٠ - ش

 . ُطزز ٗي زضد يب ٛهت ًبال ثطضٝي آٙ ٛظبيط يب ٝ(  ثبضًس)  ضٗعي٠ٜ نٞضت ث٠ ٝ قٞز ٗي حجت ؾبٗب٠ٛ يي زض ٝ احهبء

 ث٠ ًبال ٝاحس ١ط ٛ٘ٞزٙ كطز ث٠ ٜٗحهط ٜٗظٞض ث٠ ٝ اؾت ًبال قٜبؾ٠ ثط ٗجتٜي ضه٘ي چٜس اي قٜبؾ٠:  ض١ِيطي قٜبؾ٠ - ض

 ظٛزيطٟ اظ ٛو٠ُ ١ط زض ًبال ٗٞهؼيت ٝ ٗبٌٓيت ، ٗب١يت.  يبثس ٗي اذتهبل ٗكرم اثؼبز ثب ثٜسي ثؿت٠ زاضاي ًبال١بي ًٔي٠

 ٗي زضد يب ٛهت ٗعثٞض ًبال١بي ثطضٝي ضٗعي٠ٜ يي هبٓت زض ٝ اؾت ض١ِيطي ٝ اؾتؼالٕ هبثْ قٜبؾ٠ ايٚ ثط ٗجتٜي تأٗيٚ

 . قٞز

 ًبالي ثب ٝظٙ ٝ تؼساز ، رٜؽ ، ٛٞع حيج اظ قسٟ شًط ًبالي ذهٞنيبت آٙ زض ٠ً اؾت اؾٜبزي:  ٝاهغ ذالف اؾٜبز - ظ

 . ثبقس رؼٔي يب ٝ ٜٛ٘بيس تُجين قسٟ ًكق يب اظ٢بض

 ، ًبال تطذيم ٗٞرت ؾپطزٟ هجى ، ُ٘طًي پت٠ ، ُ٘طًي ٝضٝز پطٝا٠ٛ ؾٜس انْ اظ اؾت ػجبضت:  ُ٘طًي ٗخجت٠ اؾٜبز - غ

 ٝضٝز پطٝا٠ٛ ، ٗطرٞػي پطٝا٠ٛ ،(  تطاٛعيت)  ػجٞض پطٝا٠ٛ ، ثالنبحت ٝ يجُي ، ٗتط٠ًٝ ًبالي ذطيس هجى يب ٝ كطٝـ حٞا٠ٓ

 ٝ ٗٞهت نسٝض پطٝا٠ٛ ، نبزضاتي پطٝا٠ٛ ،(  ًبثٞتبغ)  ثطي ًطاٙ پطٝا٠ٛ ، ػجٞض پت٠ ، پطزاظـ ثطاي ٗٞهت ٝضٝز پطٝا٠ٛ ، ٗٞهت

 قٞز ٗي تأييس ٝ تٌ٘يْ ُ٘طى تٞؾٍ ٠ً ١ٞقٜ٘س ًبضت ٝ نٜؼتي ٝ تزبضي آظاز ٜٗبَن تٞؾٍ نبزضٟ ٗؿبكطي ًبضت

 ٝ ؾٜس نسٝض تبضيد ثيٚ كبن٠ٔ ٝ ٛ٘بيس تُجين حيج ١ط اظ ًبال ٗكرهبت ثب اؾٜبز ايٚ زض ٗصًٞض ٗكرهبت اي٠ٌٜ ثط ٗكطٌٝ

  . ثبقس ٗتٜبؾت آٙ ٗهطف ٛحٟٞ ٝ ًبال ٛٞع ث٠ تٞر٠ ثب ًبال ًكق تبضيد

 ٗخجت٠ اؾٜبز ، ٛساضٛس ًكٞض اظ ًبال هبٛٞٛي نسٝض يب ٝ ٝضٝز ثط زالٓتي ٠ً اؾٜبزي يب ٝ ذبضري ًكٞض١بي ُ٘طًبت اؾٜبز

 . قٞٛس ٛ٘ي تٔوي ُ٘طًي

 ٜٗؿزٖ ٛؿجتبً ُطٟٝ يي تٞؾٍ ًبض توؿيٖ ٝ ُط١ٝي ١سايت ٝ ضيعي ثطٛب٠ٗ ثب ٠ً اؾت رطٗي:  يبكت٠ ؾبظٗبٙ هبچبم - ؼ

 هبچبم رطٕ اضتٌبة ثطاي آٙ ١سف ، تكٌيْ اظ پؽ يب تكٌيْ ، هبچبم رطٕ اضتٌبة ثطاي ٠ً ثيكتط يب ٛلط ؾ٠ اظ ٗتكٌْ

 . ُيطز ٗي نٞضت اؾت قسٟ ٜٗحطف

 . قٞز هبچبم رطٕ تؼسز يب ٝ تٌطاض ٗطتٌت ثبض ؾ٠ اظ ثيف ٠ً اؾت قرهي:  اي حطك٠ هبچبهچي - ـ

 ٝ هبٛٞٙ ايٚ ٗٞرت ث٠ ٠ً اؾت ًكٞضي ذسٗبت ٗسيطيت هبٛٞٙ(  5)  ٗبزٟ ٗٞيٞع ارطائي زؾتِبٟ:  ًبقق زؾتِبٟ - ل

 . زاضز ثطػ٢سٟ ضا آٙ ًكق ٝ اضظ ٝ ًبال هبچبم ثب ٗجبضظٟ ٝظيل٠ ، ٗوطضات هٞاٛيٚ ؾبيط



 ٝظبيق قطح يب هٞاٛيٚ ٗٞرت ث٠ ٠ً اؾت ارطائي زؾتِب٢١بي اظ يي ١ط:  زٝٓت زضآٗس١بي ٝنّٞ ٗأٗٞض زؾتِبٟ - و

 . ثبقس ٗي زٝٓت زضآٗس١بي ٝنّٞ ث٠ ٗٞظق ، ٗهٞة

 . اؾت هبٛٞٙ ايٚ ٗٞيٞع اضظ ٝ ًبال هبچبم يب ٗجبضظٟ ٗطًعي ؾتبز:  ؾتبز - ٌ

 هبچبم ٛيع ظيط ٗٞاضز ، اؾت قسٟ شًط 1390/ 8/ 22 ٗهٞة ُ٘طًي اٗٞض هبٛٞٙ زض ٠ً ٗهبزيوي ثط ػالٟٝ - 2 ٗبزٟ 

 : قٞز ٗي ٗحؿٞة

 يب ٜٗ٘ٞع نٞضت زض ٗوطض ٢ٗٔت زض ًكٞض ث٠ ثطي ًطاٙ يب ٗٞهت ذطٝد ػٜٞاٙ ث٠ قسٟ اظ٢بض ًبالي ثطِٛطزاٛسٙ - آق

 ًبال آٙ هُؼي نبزضات ثٞزٙ ٗكطٌٝ

 ًكٞض زاذْ زض ػجٞضي ١بي ٗح٠ٓٞ٘ ًب١ف يب تؼٞيى ٝ ذبضري(  تطاٛعيتي)  ػجٞضي ٗح٠ٓٞ٘ ث٠ ًبال ًطزٙ ايبك٠ - ة

 رؼٔي ٗزٞظ١بي يب ٝ اؾٜبز اضائ٠ ثب ُ٘طى ث٠ ًبال اظ٢بض - ح

 قسٟ ربيِعيٚ ًبالي ثطاي نبزضاتي ٝيػٟ ػٞاضو ٝ حوٞم قّ٘ٞ ثط ٗكطٌٝ ، پطٝا٠ٛ زاضاي نبزضاتي ًبالي تؼٞيى - ت

 1390/ 8/ 22 ٗهٞة ُ٘طًي اٗٞض هبٛٞٙ(  122)  ٗبزٟ(  ض)  ثٜس ٗٞيٞع ًبالي ٝضٝز - ث

 ٗتؤجب٠ٛ ههس ثب ضثٍ شي ٗطارغ اظ هبٛٞٛي ٗزٞظ أذص ثسٝٙ ايطاٛي تزبضي ػالٗت يب ٛبٕ ثب ٝاضزاتي ًبالي اظ٢بض - د

 ًبال١بي ثطاي ٗطثٌٞ ٗوطضات ٝ هٞاٛيٚ زض قسٟ ُطكت٠ ٛظط زض تؿ٢يالت اظ اؾتلبزٟ ثب تزبضي نٞضت ث٠ ًبال ٝاضزات - س

 ػٜٞاٙ ث٠ ًبال اظ٢بض ػسٕ نٞضت زض ٗٔٞاٛي ٝ ٗطظٛكيٜي تؼبٝٛي٢بي ، ٗؿبكط ١٘طاٟ تؿ٢يالت ٗبٜٛس قرهي ٗهطف ٗٞضز

 ُ٘طى تكريم ث٠ تزبضي

 ، ٗطظي اؾتب٢ٛبي اظ ٗٔٞاٛي ٝ ٗطظٛكيٜي تؿ٢يالت ٗكّ٘ٞ ًبال١بي ٝ ٗؿبكطي قسٟ تز٘يغ ٝاضزاتي ًبال١بي ذطٝد - ح

 هبٛٞٛي تكطيلبت ضػيبت ثسٝٙ

 ثبٛي اظ الظٕ ٗزٞظ١بي ثسٝٙ ٝ زٝٓت تٞؾٍ تؼييٜي يٞاثٍ ضػبيت ثسٝٙ اضظ حٞا٠ٓ ٝ كطٝـ ، ذطيس ، ذطٝد ، ٝضٝز - خ

 ٗطًعي

 ػسٕ ثط ٗكطٌٝ زؾتِب٢١ب ؾبيط يب ٝ ت٘ٔيٌي اٗٞاّ كطٝـ ٝ آٝضي ر٘غ ؾبظٗبٙ كطٝـ ١بي حٞا٠ٓ اؾتٜبز ث٠ ًبال ػطي٠ - ز

 حٞا٠ٓ ٗكرهبت ثب ُٗبثوت

  هبٛٞٙ ايٚ(  13)  ٗبزٟ ضػبيت ثب كطٝقي ذطزٟ ؾُح زض ض١ِيطي قٜبؾ٠ ٝ ًبال قٜبؾ٠ كبهس ٝاضزاتي ًبال١بي ػطي٠ - ش

 ث٠ اؾتٜبز ثب نالح شي ٗطارغ زض احطاظ قطٌ ث٠ هبٛٞٛي تكطيلبت ثطذالف ، ًكٞض اظ ًبال ًطزٙ ذبضد ث٠ اهسإ ١ط٠ُٛٞ - ض

 ٗٞرٞز اٗبضات ٝ هطائٚ

 زيِط هٞاٛيٚ ٗٞرت ث٠ هبچبم ٗهبزين ؾبيط - ظ



 هبچبم ثب ٗجبضظٟ ٝ پيكِيطي ، ارطائي اٗٞض حٞظٟ زض ٛظبضت ٝ ١٘ب١ِٜي ، ضيعي ثطٛب٠ٗ ، ؾيبؾتِصاضي ٜٗظٞض ث٠ - 3 ٗبزٟ 

 ، زاضايي ٝ اهتهبزي اٗٞض ، اَالػبت ، زازُؿتطي ٝظيطاٙ اظ ٗتكٌْ اضظ ٝ ًبال هبچبم ثب ٗجبضظٟ ٗطًعي ؾتبز ، اضظ ٝ ًبال

 آٗٞظـ ٝ زضٗبٙ ، ث٢ساقت ، ٛلت ، ًكبٝضظي ر٢بز ، ق٢طؾبظي ٝ ضاٟ ، تزبضت ٝ ٗؼسٙ ، نٜؼت ، ذبضر٠ اٗٞض ، ًكٞض

 قٞضاي ٗزٔؽ حوٞهي ٝ هًبئي ٝ اهتهبزي ١بي ً٘يؿيٞٙ ػًٞ ٛ٘بيٜسُبٙ اظ ٛلط زٝ ٝ آٛبٙ ضثٍ شي ٗؼبٝٛبٙ يب پعقٌي

 ؾي٘بي ٝ نسا ، ت٘ٔيٌي اٗٞاّ كطٝـ ٝ آٝضي ر٘غ ، حٌٞٗتي تؼعيطات ١بي ؾبظٗبٙ ضؤؾبي ٝ ٗزٔؽ اٛتربة ث٠ اؾالٗي

 اؾالٗي ر٢٘ٞضي اٛتظبٗي ٛيطٝي كطٗبٛس١ي ، ٗؿٔح ٛيط١ٝبي ًْ ؾتبز ضئيؽ ، ًكٞض ًْ ثبظضؾي ، ايطاٙ اؾالٗي ر٢٘ٞضي

 ، ايطاٙ نٜؼتي تحويوبت ٝ اؾتبٛساضز ٗٔي ٗإؾؿ٠ ضئيؽ ، ايطاٙ اؾالٗي ر٢٘ٞضي ُ٘طى ٝ ٗطًعي ثبٛي ًْ ضؤؾبي ، ايطاٙ

 االذتيبض تبٕ ٛ٘بيٜسٟ ٝ هًبئي٠ هٟٞ پيكِيطي ٝ ارت٘بػي ٗؼبٝٙ ٝ ايطاٙ ًكبٝضظي ٝ ٗؼبزٙ ٝ نٜبيغ ٝ ثبظضُبٛي اتبم ضئيؽ

 ضئيؽ اًٗبي اظ پؽ ؾتبز ايٚ ته٘ي٘بت.  ُطزز ٗي تكٌيْ ٝي ٝيػٟ ٛ٘بيٜسٟ يب ر٢٘ٞض ضئيؽ ضيبؾت ثب هًبئي٠ هٟٞ ضئيؽ

 هبچبم ثب ٗطتجٍ ٗٞيٞػبت زض اؾبؾي هبٛٞٙ(  127)  ١لتٖ ٝ ثيؿت ٝ يٌهس انْ ضػبيت ثب ٝي ٝيػٟ ٛ٘بيٜسٟ يب ٝ ر٢٘ٞض

  . اؾت االرطاء الظٕ ارطائي زؾتِب٢١بي ت٘بٗي ثطاي اضظ ٝ ًبال

 ، اٛتظبٗي ٝ ٛظبٗي ٛيط١ٝبي ، هًبئي٠ هٟٞ ر٠ٔ٘ اظ اضظ ٝ ًبال هبچبم ثب ٗجبضظٟ ٝ پيكِيطي اٗط ثب ٗطتجٍ زؾتِب٢١بي ؾبيط

 ١ٌ٘بضي ، ؾتبز ايٚ اذتيبضات حسٝز زض زاضٛس ٝظيل٠ ؾتبز ػًٞ زؾتِب٢١بي ٝ ايطاٙ اؾالٗي ر٢٘ٞضي ؾي٘بي ٝ نسا ؾبظٗبٙ

 . ثبقٜس زاقت٠ آٙ ثب ضا الظٕ

 ٛظط ظيط ٝ اؾتبٛساض ضيبؾت ث٠ اؾتب٢ٛب زض اضظ ٝ ًبال هبچبم ثب ٗجبضظٟ ثط ٛظبضت ٝ ١٘ب١ِٜي ، ضيعي ثطٛب٠ٗ ً٘يؿيٞٙ - تجهطٟ 

 . قٞز ٗي تكٌيْ ؾتبز ٗتٜبظط اػًبي ثب ٗٞضز حؿت ٝ ؾتبز

 ًبضُط٢١ٝبي ٗٞضز حؿت تٞاٛس ٗي ؾتبز ، كهْ ايٚ زض ٜٗسضد ٝظبيق ارطاي ثط ٛظبضت ٝ ١٘ب١ِٜي ٜٗظٞض ث٠ - 4 ٗبزٟ 

 . ز١س تكٌيْ ؾتبز ػًٞ زؾتِب٢١بي ٛ٘بيٜسُبٙ اظ ٗتكٌْ اضظ ٝ ًبال هبچبم اظ پيكِيطي ًبضُطٟٝ هجيْ اظ ًبضقٜبؾي

 ضا اضظ ٝ ًبال هبچبم اظ پيكِيطي ًبضُطٟٝ ٗؿإٝٓيت هًبئي٠ هٟٞ رطٕ ٝهٞع اظ پيكِيطي ٝ ارت٘بػي ٗؼبٝٛت - 1 تجهطٟ 

 . زاضز ثطػ٢سٟ

 االرطاء الظٕ هبٛٞٙ ايٚ ٗوطضات ضػبيت ثب ، ؾتبز تهٞيت اظ پؽ ًبضُط٢١ٝب ايٚ ته٘ي٘بت ٝ پيك٢ٜبز١ب ًٔي٠ - 2 تجهطٟ 

 . اؾت

 اثالؽ اظ پؽ ٝ ؾتبز پيك٢ٜبز ثب آٙ ٜٗس ٛظبٕ قٜبؾبيي ٝ هبچبم اضتٌبة اظ پيكِيطي ٜٗظٞض ث٠ اؾت ٌٗٔق زٝٓت - 5 ٗبزٟ 

 ، حْ٘ ، نبزضات ، ٝاضزات كطآيٜس ثط ٛظبضت ر٢ت ٛيبظ ٗٞضز رسيس ١ٞقٜ٘س ٝ آٌتطٝٛيٌي ١بي ؾبٗب٠ٛ ر٢٘ٞض ضئيؽ

  . ٛ٘بيس اٛساظي ضاٟ ٝ ايزبز ضا اضظ ٝ ًبال ٗجبز٠ٓ ٝ ٢ِٛساضي

 ٝ ثبقٜس ٗي قسٟ اٛساظي ضاٟ ١بي ؾبٗب٠ٛ ث٠ ٗطثٌٞ هبٛٞٙ ايٚ احٌبٕ ضػبيت ث٠ ٌٗٔق حوٞهي ٝ حويوي اقربل ًٔي٠

 تزبضي كؼبٓيت اظ ٜٗ٘ٞػيت ث٠ حوٞهي اقربل ٝ ؾبّ يي تب ذٞز حطك٠ ث٠ اقتـبّ اظ ٗحطٝٗيت ث٠ ٗترٔق حويوي اقربل

 . قٞٛس ٗي ٗحٌٕٞ ٗبٟ قف تب



 آ٢ٛب اَالػبت اككبي ٝ هبٛٞٙ ايٚ ٗٞرت ث٠ قسٟ اٛساظي ضاٟ ١بي ؾبٗب٠ٛ اَالػبت ث٠ ؿيطٗزبظ زؾتطؾي ١ط٠ُٛٞ - 1 تجهطٟ 

 . قٞز ٗي ٗحٌٕٞ حجؽ ؾبّ زٝ تب ٗبٟ قف اظ ٗزبظات ث٠ ٗطتٌت ٝ اؾت رطٕ

 ث٠ ٗطتٌت ٝ اؾت رطٕ هبٛٞٙ ايٚ ٗٞيٞع ١بي ؾبٗب٠ٛ زض تأذيط ثب يب ٛبهم يب ٝاهغ ذالف اَالػبت ٛ٘ٞزٙ ٝاضز - 2 تجهطٟ 

 . قٞز ٗي ٗحٌٕٞ ػ٘ٞٗي ٝ زٝٓتي ذسٗبت اظ ٗٞهت اٛلهبّ ؾبّ زٝ تب ٗبٟ قف

 اٗٞض ، تزبضت ٝ ٗؼسٙ ، نٜؼت ١بي ٝظاضترب٠ٛ ١ٌ٘بضي ثب ٝ اَالػبت ٝظاضت َطين اظ اؾت ٗٞظق ؾتبز - 3 تجهطٟ 

 ث٢طٟ ٝ ارطاء ، ت٢ي٠ ث٠ ضثٍ شي زؾتِب٢١بي ؾبيط ٝ ٗطًعي ثبٛي ،(  ايطاٙ اؾالٗي ر٢٘ٞضي ُ٘طى)  زاضايي ٝ اهتهبزي

  . ٛ٘بيس اهسإ هبچبم ًبالي ثب ٗجبضظٟ ٝ قٜبؾبيي ؾبٗب٠ٛ اظ ثطزاضي

 . ثبقٜس ٗي ؾبٗب٠ٛ ايٚ َطين اظ اَالػبت تجبزّ ٝ اضائ٠ ث٠ ٗٞظق ، ًكٞض ذبضري ٝ زاذٔي تزبضت ثب ٗطتجٍ ٗطاًع ًٔي٠

 اظ قٞز ٗي ثيٜي پيف ؾبال٠ٛ ثٞزر٠ زض ٠ً(  11)  ٗبزٟ(  ة)  ثٜس ٝ ٗبزٟ ايٚ ٗٞيٞع حٌٖ ارطاي ١بي ١عي٠ٜ - 4 تجهطٟ 

 ث٠ ٝ قٞز ٗي ت٢ي٠ زازُؿتطي ٝظاضت ٝ ؾتبز پيك٢ٜبز ث٠ ٠ً اي ٛب٠ٗ آييٚ ُٗبثن ٝ تأٗيٚ هبٛٞٙ ايٚ زضآٗس١بي ٗحْ

 . ضؾيس ذٞا١س ٗهطف ث٠ ، ضؾس ٗي ٝظيطاٙ ١يأت تهٞيت

 لاچاق از پيشگيري – دوم فصل

 ث٠ ٝ(  5)  ٗبزٟ(  3)  تجهطٟ زض ٗصًٞض ؾبٗب٠ٛ ث٠ ٗطثٌٞ اَالػبت ؾبظي يٌپبضچ٠ ٝ ١ب زازٟ تز٘يغ ٜٗظٞض ث٠ - 6 ٗبزٟ 

 : اضظ ٝ ًبال هبچبم ثطٝظ ١بي ظٗي٠ٜ ًب١ف ٜٗظٞض

 زؾتِب٢١بي ؾبيط ٝ ايطاٙ اؾالٗي ر٢٘ٞضي ُ٘طى ٝ ؾتبز ١ٌ٘بضي ثب اؾت ٗٞظق تزبضت ٝ ٗؼسٙ ، نٜؼت ٝظاضت - آق

 . ٛ٘بيس تزبضت كطآيٜس ثط ٛظبضت ٝ ؾبظي يٌپبضچ٠ ربٗغ اكعاضي ٛطٕ ؾبٗب٠ٛ اظ ثطزاضي ث٢طٟ ٝ ارطاء ، ت٢ي٠ ث٠ اهسإ ضثٍ شي

 تجبزّ ٝ اضائ٠ ث٠ ؾبٗب٠ٛ ايٚ اظ ثطزاضي ث٢طٟ ٝ ارطاء ثب ٗٞظلٜس ، ًكٞض ذبضري تزبضت ثب ٗطتجٍ زؾتِب٢١بي ًٔي٠ - تجهطٟ 

 . ٛ٘بيٜس اهسإ آٙ َطين اظ اَالػبت

 ثبظضؾي ٝ ًٜتطّ زض زهت اكعايف ٝ تٞهل٢ب ًب١ف ١سف ثب ق٢طؾبظي ٝ ضاٟ ٝ زاضايي ٝ اهتهبزي اٗٞض ١بي ٝظاضترب٠ٛ - ة

 ًٔي٠ ٛ٘ٞزٙ آٌتطٝٛيٌي ٝ ٜٗبؾت كٜي اٌٗبٛبت ث٠ ٛوْ ٝ حْ٘ ٗؿيط١بي ٝ ذطٝري ٝ ٝضٝزي ٗجبزي تز٢يع ث٠ ٗٞظلٜس ًبال

 . ٛ٘بيٜس اهسإ آٙ ٛظبيط ٝ ٛوْ ٝ حْ٘ ، ػجٞض ، نسٝض ، ٝضٝز اؾٜبز

 ٝ ٗطظٛكيٜبٙ ٗؼيكت توٞيت ١سف ثب ضا ٗطظي ٜٗبَن پبيساض اٜٗيت ٝ تٞؾؼ٠ اليح٠ ، ؾتبز ١ٌ٘بضي ثب ًكٞض ٝظاضت - ح

 . ز١س ٗي اضائ٠ ٝظيطاٙ ١يأت ث٠ ٝ ًٜس ٗي ت٢ي٠ ، ٗطظي ٜٗبَن اهتهبزي كؼبٓيت٢بي تٞؾؼ٠

 تزبضت ثطاي اػتجبضي ثٜسي ضتج٠ ٝ اػتجبضؾٜزي يٌپبضچ٠ ؾبٗب٠ٛ ايزبز ثب ، اؾت ٗٞظق تزبضت ٝ ٗؼسٙ ، نٜؼت ٝظاضت - ت

 ر٢٘ٞضي ٗطًعي تؼبٝٙ اتبم ٝ ايطاٙ ًكبٝضظي ٝ ٗؼبزٙ ٝ نٜبيغ ٝ ثبظضُبٛي اتبم ٝ ؾتبز ١ٌ٘بضي ثب ، ذبضري ٝ زاذٔي



 ًبال هبچبم ٝ ترٔلبت ثطٝظ اظ پيكِيطي ١سف ثب كٞم ؾبٗب٠ٛ َطين اظ ضا ثبظضُبٛي ًبضت اثُبّ ٝ ت٘سيس ، نسٝض ايطاٙ اؾالٗي

 . ٛ٘بيس ؾبٗبٛس١ي اضظ ٝ

 اكعاضي ٛطٕ ؾبٗب٠ٛ اظ اؾتلبزٟ ثب ضثٍ شي ارطائي زؾتِب٢١بي ١ٌ٘بضي ثب اؾت ٗٞظق تزبضت ٝ ٗؼسٙ ، نٜؼت ٝظاضت - ث

 ٝ ٝضٝزي ًبال١بي ٗيعاٙ ٝ ٛٞع ، ًبال ٗبٓي ٗكرهبت حجت ٝ ًبال ٢ِٛساضي ٗطاًع ٝ اٛجبض١ب ًٔي٠ ًطزٙ زاض قٜبؾ٠ ث٠

 . ٛ٘بيس اهسإ هبچبم ًبال١بي قٜبؾبيي ١سف ثب اٗبًٚ ايٚ اظ ذطٝري

 تٌ٘يْ ٝ تز٢يع ٝ ؾبٗبٛس١ي ث٠ ، آٙ ػًٞ ارطائي زؾتِب٢١بي ٝ ؾتبز ١ٌ٘بضي ثب اؾت ٗٞظق ق٢طؾبظي ٝ ضاٟ ٝظاضت - د

 . ٛ٘بيس اهسإ قٜبٝض١ب تٞهق ٝ تطزز ث٠ ثركي اًٛجبٌ ٝ ذٞض١ب ٝ ١ب اؾ٠ٌٔ

 تز٢يع ث٠ ؾٞذت ٛوْ ٝ حْ٘ ٗسيطيت ؾتبز ٝ ٛلت ٝظاضت ، ؾتبز ١ٌ٘بضي ثب اؾت ٗٞظق ق٢طؾبظي ٝ ضاٟ ٝظاضت - س

 اهسإ قسٟ َي ٗؿبكت ٗجٜبي ثط ؾٞذت ٗهطف ًٜتطّ ٝ ضزيبة كٜي ؾبٗب٠ٛ ث٠ ًبال اي ربزٟ ٛوْ ٝ حْ٘ ٝؾبيْ ٝ قٜبٝض١ب

 . ٛ٘بيس

 ثب ضا ؾتبز پيك٢ٜبزي اٝٓٞيت٢بي ، ُ٘طًبت آٗبيف ثطٛب٠ٗ ارطاي ضاؾتبي زض اؾت ٗٞظق زاضايي ٝ اهتهبزي اٗٞض ٝظاضت - ح

 . ز١س هطاض ٛظط ٗس ، ًبال هبچبم اظ پيكِيطي ١سف

 ٗؼّ٘ٞ ضا الظٕ اهساٗبت ُ٘طًي اؾٜبز اظ ٌٗطض اؾتلبزٟ اظ رُٔٞيطي ثطاي اؾت ٌٗٔق ايطاٙ اؾالٗي ر٢٘ٞضي ُ٘طى - خ

 . زاضز

(  1)  ٗبزٟ ًبضُطٟٝ زض پيك٢ٜبزي ًبال١بي ثبظضُبٛي ؾٞز ٛ٘ٞزٛس ُٜٗوي ثط ٗجٜي ؾتبز پيك٢ٜبز تهٞيت ػسٕ نٞضت زض - ز

 ١بي اِٛيعٟ ًب١ف ١سف ثب ، ؾتبز زضذٞاؾت حؿت تٞاٛس ٗي زٝٓت ، ٝاضزات ٝ نبزضات ٗوطضات هبٛٞٙ ارطائي ٛب٠ٗ آييٚ

 . ز١س هطاض ٝظيطاٙ ١يأت ًبض زؾتٞض زض ضا ؾتبز پيك٢ٜبز ، هبچبم اضتٌبة اهتهبزي

 ٝظيطاٙ ١يأت تهٞيت ث٠ ٝ قٞز ٗي ت٢ي٠ ٗطثٌٞ زؾتِب٢١بي ١ٌ٘بضي ثب ؾتبز تٞؾٍ ٗبزٟ ايٚ ارطائي ٛب٠ٗ آييٚ - تجهطٟ 

 . ضؾس ٗي

 : آٝضز ػْ٘ ث٠ ضا ظيط اهساٗبت اضظ ٗزبظ ؿيط ٗجبزالت ثبظاض ًٜتطّ ٝ پيكِيطي ر٢ت زض اؾت ٗٞظق ٗطًعي ثبٛي - 7 ٗبزٟ 

 اظ ٗٞاضزي ٝ ػجٞضي ضاٜٛسُبٙ ١٘طاٟ ، ٗؿبكط ١٘طاٟ ، ًكٞض زاذْ زض ٗجبز٠ٓ ٝ ٢ِٛساضي هبثْ اضظ ٗيعاٙ اػالٕ ٝ تؼييٚ - آق

 هجيْ ايٚ

 آ٢ٛب كؼبٓيت اضظيبثي ٝ ضنس ٝ ١ب نطاكي ٗبٓي اَالػبت ؾبٗب٠ٛ ايزبز - ة

 ث٠ ضا اضظ آظاز ٗجبز٠ٓ ثبظاض١بي ، آٙ ًلبيت ػسٕ نٞضت زض ٝ تأٗيٚ ضا اقربل ٛيبظ ٗٞضز اضظ اؾت ٌٗٔق زٝٓت - 1 تجهطٟ 

 . ُطزز تأٗيٚ هبٛٞٛي َطين اظ ػجٞضي ٝ ٗؿبكطي اضظ هجيْ اظ اقربل توبيبي ٠ً ٛ٘بيس ايزبز اي ٠ُٛٞ



 ، نٜلي ٝاحس١بي ٝ اقربل ٝؾي٠ٔ ث٠ زٝٓت تٞؾٍ قسٟ تؼييٚ ٗزبظ ٝاحس١بي اظ ذبضد ، اضظ كطٝـ ٝ ػطي٠ - 2 تجهطٟ 

 . قٞز ٗي ضكتبض هبٛٞٙ ُٗبثن ٗطتٌجيٚ ثب ٝ اؾت ٜٗ٘ٞع

 . ًٜس ٗي تؼييٚ ضا اضظ اظ اؾتلبزٟ ٗوطضات ٝ حسٝز زٝٓت - 3 تجهطٟ 

 ٗي اضظ ٝ ًبال هبچبم ثب ٗجبضظٟ اٗط ٗتٌلْ ، هبٛٞٙ ٗٞرت ث٠ ٠ً ٗأٗٞضاٛي اظ ح٘بيت ٜٗظٞض ث٠ اؾت ٗٞظق زٝٓت - 8 ٗبزٟ 

 ٗبٓي ٝ ربٛي ظيبٙ ثب ٗطثٌٞ هبٛٞٛي ٝ ازاضي يٞاثٍ ضػبيت ي٘ٚ ٝظيل٠ اٛزبٕ ١ِٜبٕ زض هًبئي ٗطارغ تكريم ث٠ ٝ ثبقٜس

 ٗٞيٞع اػتجبض.  ٛ٘بيس ثيٜي پيف ؾتبز ثطاي ؾبّ ١ط ثٞزر٠ هٞاٛيٚ زض ضزيلي ، قٞٛس ٗي ٗٞار٠ زيِطاٙ يب ٝ ذٞز ث٠ ٛؿجت

 . قٞز ٗي ١عي٠ٜ ؾتبز تأييس اظ پؽ ٝ ثسٝي ُعاضـ اؾتٜبز ث٠ ًبقق زؾتِب٢١بي تٞؾٍ ضزيق ايٚ

 ٝ ًبال هبچبم ثب ٗجبضظٟ ٗتٌلْ هبٛٞٙ ايٚ ٗٞرت ث٠ ٠ً زؾتِب٢١بيي ًٔي٠ اٛؿبٛي ١بي ؾطٗبي٠ اظ نيبٛت ٜٗظٞض ث٠ - 9 ٗبزٟ 

 : يبثس ٗي اٛزبٕ ظيط اهساٗبت ، ضؾس ٗي ؾتبز تهٞيت ث٠ ٠ً زؾتٞضآؼ٘ٔي ثطاؾبؼ كؼبٓيت٢ب حزٖ ثب ٗتٜبؾت ، ثبقٜس ٗي اضظ

 آٛبٙ اظ نيبٛت ٝ ًبضًٜبٙ زاٛف اضتوبي ٜٗظٞض ث٠ ذسٗت ي٘ٚ آٗٞظق٢بي - آق

 ٝ ًبال هبچبم ثب ٗجبضظٟ اٗط زض ٗؿإّٝ زؾتِب٢١بي ثب ١ٌ٘بضي ثطاي الظٕ ترهم زاضاي ٝ تزطث٠ ثب اكطاز ًبضُيطي ث٠ - ة

 ٗٞهت نٞضت ث٠ اضظ

 ًبضًٜبٙ ضٝاٛي ٝ ضٝحي ؾالٗت اضتوبي ٜٗظٞض ث٠ كط١ِٜي - ضكب١ي ١بي ثطٛب٠ٗ ارطاي - ح

 ثب ٗجبضظٟ اٗط زض ؾتبز ١٘ب١ِٜي ثب ٗٞضز حؿت ٗٞظلٜس ، ٗح٠ٓٞ شاتي ٝظبيق ثط ػالٟٝ ؾتبز ػًٞ زؾتِب٢١بي - 10 ٗبزٟ 

 : آٝضٛس ػْ٘ ث٠ ضا ظيط اهساٗبت ، اضظ ٝ ًبال هبچبم

 ث٠ ٗطثٌٞ اٗٞض ت٘بٕ پيِيطي ٝ ١٘ب١ِٜي ثطاي ٗٞرٞز اٌٗبٛبت ٝ ثٞزر٠ ثب ترههي ٝ ٜٗبؾت ؾبظٗبٛي ؾبذتبض ايزبز - آق

 اضظ ٝ ًبال هبچبم ثب ٗجبضظٟ

 ًبقق زؾتِب٢١بي ٗحٞضيت ثب آٗٞظقي ًبضُب٢١بي ٝ اي ُٜٗو٠ ٝ ؾطاؾطي ١بي ضظٗبيف ثطُعاضي - ة

 ًبالي ٢ِٛساضي ٗطاًع ٝ ٛوْ ٝ حْ٘ ٝ ٝضٝز ٗؿيط١بي ثط الظٕ ١بي ٛظبضت ٝ پصيط آؾيت ٛوبٌ ًب١ف ٝ قٜبؾبيي - ح

 هبٛٞٛي تزبضت ضٝٛس اظ ٗ٘بٛؼت ػسٕ قطٌ ث٠ هبچبم

 ثب ٗجبضظٟ زض نٜلي ٗوطضات ارطاي حؿٚ ٜٗظٞض ث٠ ًبال تٞظيغ ٛظبٕ ٝ نٜلي ٝاحس١بي يٌپبضچ٠ ٗسيطيت ثط ٛظبضت - ت

 هبچبم

 ًبقق زؾتِب٢١بي زض ٗطزٗي ١بي ُعاضـ آٝضي ر٘غ ٝاحس ايزبز - ث

 ٗجبضظٟ كطآيٜس١بي ث٢جٞز ر٢ت زض اهسإ ٝ ؾتبز ػًٞ زؾتِب٢١بي كؼبٓيت قٜبؾي آؾيت ثطاي ثبظضؾي ٝ ٛظبضت - د



 ٝ ١ب پطٝٛسٟ ث٠ ضؾيسُي زض تؿطيغ ٜٗظٞض ث٠ ٗٞظلٜس ، ٗٞضز حؿت حٌٞٗتي تؼعيطات ؾبظٗبٙ ٝ هًبئي٠ هٟٞ - 11 ٗبزٟ 

 : آٝضٛس ػْ٘ ث٠ ضا ظيط اهساٗبت اضظ ٝ ًبال هبچبم رطٕ اضتٌبة اظ پيكِيطي

 هًبئي٠ هٟٞ ضئيؽ تٞؾٍ اضظ ٝ ًبال هبچبم رطائٖ ث٠ ضؾيسُي ر٢ت ٝيػٟ قؼت اذتهبل - آق

 اؾترسإ قطايٍ حبئع اكطاز اظ ٗتكٌْ اضظ ٝ ًبال هبچبم ترٔلبت ث٠ ضؾيسُي ٝيػٟ تزسيسٛظط ٝ ثسٝي قؼت اذتهبل - ة

 حٌٞٗتي تؼعيطات ؾبظٗبٙ تٞؾٍ ٝظيطاٙ ١يأت ٗهٞة ٛب٠ٗ آييٚ ُٗبثن هًبت

 آؼبزٟ كٞم(  ٪80)  زضنس ١كتبز ٗؼبزّ حٌٞٗتي تؼعيطات ؾبظٗبٙ قؼت اػًبي ٝ ضئيؽ ٝيػٟ آؼبزٟ كٞم ٗيعاٙ - 1 تجهطٟ 

 اػًبء ٝ ضؤؾب اٛتهبة ٝ رصة ٛيع ٝ پطزاذت ٛحٟٞ.  ُطزز ٗي تؼييٚ هًبئي(  8)  تب(  1)  ُط٢١ٝبي زض هًبت ٗؿت٘ط ٝيػٟ

 تهٞيت ث٠ هبٛٞٙ ايٚ قسٙ االرطاء الظٕ تبضيد اظ ٗبٟ ؾ٠ ظطف زازُؿتطي ٝظيط پيك٢ٜبز ث٠ ٠ً اؾت اي ٛب٠ٗ آييٚ ُٗبثن

 . ضؾس ٗي ٝظيطاٙ ١يأت

 . قٞز ٗي تأٗيٚ(  5)  ٗبزٟ(  4)  تجهطٟ ٗٞيٞع اػتجبضات ٗحْ اظ ثٜس ايٚ ٗٞيٞع حٌٖ ارطاي ١بي ١عي٠ٜ - 2 تجهطٟ 

 ، آٗسٟ ػْ٘ ث٠ هًبئي اهساٗبت زضثبضٟ زازُؿتطي ًْ ضئيؽ َطين اظ هًبئي ٗطارغ تٞؾٍ ٗب٠١ ؾ٠ ُعاضق٢بي اضائ٠ - ح

 زض هًبئي٠ هٟٞ ٛ٘بيٜسٟ ث٠ ٗوتًي َطين ث٠ اضظ ٝ ًبال هبچبم ١بي پطٝٛسٟ زضثبضٟ ، آٙ ػْٔ ٝ ٛكسٟ ارطاء احٌبٕ ٝ نبزضٟ آضاء

 ؾتبز

 ١بي پطٝٛسٟ ذهٞل زض ؾبظٗبٙ آٙ ثب ٗطتجٍ ٗٞاضز زض حٌٞٗتي تؼعيطات ؾبظٗبٙ تٞؾٍ ٗب٠١ ؾ٠ ُعاضق٢بي اضائ٠ - ت

 ؾتبز ث٠ اضظ ٝ ًبال هبچبم

 اضظ ٝ ًبال هبچبم رطائٖ ذُط ٗؼطو زض اقربل آٗٞظـ اٝٓٞيت ثب ١ِ٘بٛي آٗٞظـ ثطٛب٠ٗ ارطاي ٝ تسٝيٚ - ث

 ١بي پػ١ٝف اٛزبٕ ثب زازضؾي ظٗبٙ ًب١ف ضا١ٌبض١بي ٝ اضظ ٝ ًبال هبچبم رطٕ ُؿتطـ ػْٔ هًبئي قٜبؾي آؾيت - د

 ػٔ٘ي

 هًبئي٠ هٟٞ ضئيؽ تٞؾٍ اضظ ٝ ًبال هبچبم ١بي پطٝٛسٟ احٌبٕ ارطاي زض تؿطيغ ٜٗظٞض ث٠ ٛظبضتي ًبضُطٟٝ تكٌيْ - س

 ؾتبز پيك٢ٜبز ٗٞضز ًكٞض١بي اٝٓٞيت ثب اضظ ٝ ًبال هبچبم رطٕ ٗٞضز زض هًبئي ٝ حوٞهي ١بي ١ٌ٘بضي ٗٞاكوتٜب٠ٗ اٛؼوبز - ح

 اؾبؾي هبٛٞٙ(  125)  پٜذ ٝ ثيؿت ٝ يٌهس انْ ضػبيت ثب

 اظ پيكِيطي ؾبال٠ٛ ١بي ثطٛب٠ٗ ، قسٟ تؼييٚ ١بي اٝٓٞيت چ٢بضچٞة زض ٗٞظلٜس ؾتبز ػًٞ زؾتِب٢١بي ًٔي٠ - 12 ٗبزٟ 

 . ٛ٘بيٜس اضائ٠ ؾتبز ث٠ تهٞيت ٝ ثطضؾي ر٢ت ضا ذٞز ٗتجٞػ٠ زؾتِبٟ اضظ ٝ ًبال هبچبم

 آ٢ٛب تكريم ٝ قٞز ٗي ًكٞض ٝاضز هبٛٞٛي تكطيلبت اٛزبٕ ثب ٠ً ذبضري ًبال١بي ض١ِيطي ٝ قٜبؾبيي ٜٗظٞض ث٠ - 13 ٗبزٟ 

 ًبالي تطذيم ، اؾتبٛساضز ؿيط ٝ ث٢ساقتي ؿيط ، تؤجي ، رؼٔي ًبالي هجيْ اظ الظٕ ٗزٞظ١بي كبهس يب هبچبم ًبال١بي اظ

 تٞؾٍ كٞم ١بي قٜبؾ٠ ق٘بضٟ ٝ ١ب ُٞا١ي حجت ، ض١ِيطي قٜبؾ٠ ، ًبال قٜبؾ٠ زضيبكت ١بي ُٞا١ي اضائ٠ ث٠ ٌٜٗٞ تزبضي



 ٝ اؾت قٜبؾ٠ زٝ ايٚ ٛهت ث٠ ٌٜٗٞ كطٝقي ذطزٟ ثبظاض ؾُح زض ٝاضزاتي ًبال١بي كطٝـ ٝ تٞظيغ حبّ ١ط زض.  اؾت ُ٘طى

 . قٞٛس ٗي ٗحؿٞة هبچبم ٗصًٞض ًبال١بي نٞضت ايٚ ؿيط زض

 ٝ قٜبؾبيي ثطاي ، ٗطتجٍ ترههي زؾتِب٢١بي ١ٌ٘بضي ثب اؾت ٌٗٔق تزبضت ٝ ٗؼسٙ ، نٜؼت ٝظاضت - 1 تجهطٟ 

 ايزبز ، ثؼسي چٜس يب زٝ ضٗعي٠ٜ ر٠ٔ٘ اظ ٛٞيٚ كٜبٝضي٢بي اظ ُيطي ث٢طٟ ثب اي ؾبٗب٠ٛ ػطي٠ ؾُح تب ٝضٝز ثسٝ اظ ًبال ض١ِيطي

 . ٛ٘بيس كطا١ٖ ٗعثٞض ؾبٗب٠ٛ اظ ضا ٗطتجٍ زؾتِب٢١بي ُيطي ث٢طٟ اٌٗبٙ ٝ

 ًكٞض ث٠ ٗطظٛكيٜي تؼبٝٛي ٝ ٗٔٞاٛي هجيْ اظ هبٛٞٛي ٗؼبكيت ١ط٠ُٛٞ اظ اؾتلبزٟ ثب ٠ً ًبال١بيي كطٝـ ٝ تٞظيغ - 2 تجهطٟ 

 ثب ًبال١ب ايٚ هبٛٞٛي تكطيلبت.  ثبقس ٗي ض١ِيطي قٜبؾ٠ ٝ ًبال قٜبؾ٠ ٛهت ث٠ ٌٜٗٞ ًكٞض اظ ٛو٠ُ ١ط زض اؾت قسٟ ٝاضز

/ 8/ 22 ٗهٞة ُ٘طًي اٗٞض هبٛٞٙ(  120)  ٗبزٟ ٝ 1384/ 7/ 6 ٗهٞة ٗطظي ٗجبزالت ؾبٗبٛس١ي هبٛٞٙ(  9)  ٗبزٟ ضػبيت

 . قٞز ٗي اٛزبٕ 1390

 ػًٞ ارطائي زؾتِب٢١بي ٝ ؾتبز ١ٌ٘بضي ثب تزبضت ٝ ٗؼسٙ ، نٜؼت ٝظاضت تٞؾٍ ٗبزٟ ايٚ ارطائي ٛب٠ٗ آييٚ - 3 تجهطٟ 

 ٛيبظ١بي ترهيم ٛحٟٞ ٝ ًبال ضٝي ثط ض١ِيطي قٜبؾ٠ ٝ ًبال قٜبؾ٠ ٛهت ضٝـ ٝ ًباليي اٝٓٞيت ، ظٗبٛجٜسي ٓحبِ ثب آٙ

 . ضؾس ٗي ٝظيطاٙ ١يأت تهٞيت ث٠ ٝ قٞز ٗي ت٢ي٠ ٗبٟ ؾ٠ ظطف ، زؾتِبٟ ١ط كٜي

 ، ايطاٙ اؾالٗي ر٢٘ٞضي ؾي٘بي ٝ نسا ؾبظٗبٙ ر٠ٔ٘ اظ آٗٞظقي ٝ پػ١ٝكي ، كط١ِٜي ، تجٔيـي زؾتِب٢١بي - 14 ٗبزٟ 

 ٗٞظلٜس كٜبٝضي ٝ تحويوبت ، ػٕٔٞ ، پطٝضـ ٝ آٗٞظـ ، اؾالٗي اضقبز ٝ كط١َٜ ١بي ٝظاضترب٠ٛ ٝ اؾالٗي تجٔيـبت ؾبظٗبٙ

 ٝ كط١ِٜي اٛوالة ػبٓي قٞضاي اثالؿي ؾيبؾت٢بي ثطاؾبؼ ضا تطٝيزي ٝ تحويوبتي ، آٗٞظقي ، كط١ِٜي ١بي ثطٛب٠ٗ

 تٞٓيس ًبالي اظ اؾتلبزٟ ث٠ ُطايف ثطاي ػ٘ٞٗي كط١َٜ اضتوبي ، زاذٔي تٞٓيسات ًيليت اكعايف ١سف ثب ؾتبز اٝٓٞيت٢بي

 . ٛ٘بيٜس ارطاء ، هبچبم ًبالي ٗهطف اظ رُٔٞيطي ٝ زاذٔي

 ٗصاًطات كطآيٜس زض اضظ ٝ ًبال هبچبم ثب ٗجبضظٟ ٜٗظٞض ث٠ ٗٞظلٜس آْ٘ٔ ثيٚ تزبضت ػطن٠ زض ٗطتجٍ زؾتِب٢١بي - 15 ٗبزٟ 

 . ٛ٘بيٜس ضػبيت ضا ؾتبز ٗهٞة ١بي ثطٛب٠ٗ ٝ ؾيبؾت٢ب ، ُ٘طًي ٝ ٛوْ ٝ حْ٘ ، تزبضي ١بي ٗٞاكوتٜب٠ٗ ٗوسٗبتي

 اظ ٗبٛغ اٗط ايٚ.  اؾت اضظ ٝ ًبال هبچبم اٗط زض آٗبض ٝ اَالػبت ٝ ثطآٝضز١ب اضائ٠ ٝ ت٢ي٠ ترههي ٗطرغ ، ؾتبز - 16 ٗبزٟ 

 . قٞز ٛ٘ي ٗطثٌٞ زؾتِب٢١بي ؾبيط تٌبٓيق اٛزبٕ

 ٗرتٔق زؾتِب٢١بي اَالػبت ٝ آٗبض ثٜسي ر٘غ ٝ ُطزآٝضي ٛحٟٞ زؾتٞضآؼْ٘ ذٞز اذتيبضات چ٢بضچٞة زض ؾتبز - 1 تجهطٟ 

 . ٛ٘بيس ٗي تهٞيت ضا

 ثطآٝضز ٝ ًكليبت ٗيعاٙ ر٠ٔ٘ اظ اضظ ٝ ًبال هبچبم اَالػبت ٝ آٗبض ًٔي٠ ث٠ ٗطثٌٞ ُعاضـ اؾت ٗٞظق ؾتبز - 2 تجهطٟ 

 . ٛ٘بيس اضائ٠ اؾالٗي قٞضاي ٗزٔؽ اهتهبزي ً٘يؿيٞٙ ث٠ يٌجبض ٗبٟ ؾ٠ ١ط ضا آٙ تحٔيْ ٝ حزٖ



 ظٗي٠ٜ زض ؾتبز ٗهٞثبت ، ذٞز زيپٔ٘بؾي ظطكيت٢بي ت٘بٕ اظ ُيطي ث٢طٟ ثب اؾت ٗٞظق ذبضر٠ اٗٞض ٝظاضت - 17 ٗبزٟ 

 ٗوسٗبتي ٗصاًطات كطآيٜس زض ٝ ًٜس ضػبيت هبچبم ثب ٗجبضظٟ ضٝي پيف ٗكٌالت حْ زض ضا اضظ ٝ ًبال هبچبم اظ پيكِيطي

 . ٛ٘بيس تٞر٠ آ٢ٛب ث٠ ربٛج٠ چٜس يب زٝ ١ٌ٘بضي ١بي ٗٞاكوتٜب٠ٗ

 ارز و اي يارانه ، مشروط مجاز ، مجاز كاالهاي لاچاق – سوم فصل

 رطي٠٘ ث٠ ، اضظ يب ًبال يجٍ ثط ػالٟٝ ، قٞز آٙ ٢ِٛساضي يب ٝ حْ٘ ٝ اضظ ٝ ًبال هبچبم ٗطتٌت ٠ً قرم ١ط - 18 ٗبزٟ 

 : قٞز ٗي ٗحٌٕٞ ظيط ٛوسي ١بي

 ًبال اضظـ ثطاثط زٝ تب يي ٛوسي رطي٠٘:  ٗزبظ ًبالي - آق

 ًبال اضظـ ثطاثط ؾ٠ تب يي ٗؼبزّ ٛوسي رطي٠٘:  ٗكطٌٝ ٗزبظ ًبالي - ة

 ًبال اضظـ ثطاثط چ٢بض تب زٝ ٗؼبزّ ٛوسي رطي٠٘:  اي يبضا٠ٛ ًبالي - ح

 ضيبٓي ث٢بي ثطاثط چ٢بض تب زٝ ، ذطٝري اضظ ٛوسي رطي٠٘ ٝ آٙ ضيبٓي ث٢بي ثطاثط زٝ تب يي ، ٝضٝزي اضظ ٛوسي رطي٠٘:  اضظ - ت

 آٙ

 ٗبزٟ ايٚ زض ٗوطض ٗزبظات حساهْ ث٠ ٗطتٌت ٝ ٗحؿٞة رطٕ ٗبزٟ ايٚ ٗٞيٞع هبچبم ًبالي كطٝـ ٝ ػطي٠ - 1 تجهطٟ 

 . قٞز ٗي ٗحٌٕٞ

 ت٢ي٠ تزبضت ٝ ٗؼسٙ ، نٜؼت ٝ زاضايي ٝ اهتهبزي اٗٞض ١بي ٝظاضترب٠ٛ پيك٢ٜبز ثب اي يبضا٠ٛ ًبال١بي ك٢طؾت - 2 تجهطٟ 

 . ضؾس ٗي ٝظيطاٙ ١يئت تهٞيت ث٠ ٝ قٞز ٗي

 . ٛ٘بيس اػالٕ ضا ٗكطٌٝ ٗزبظ ًبال١بي ك٢طؾت اؾت ٌٗٔق تزبضت ٝ ٗؼسٙ ، نٜؼت ٝظاضت - 3 تجهطٟ 

 ٝرٞز تلٌيي اٌٗبٙ ٝ قٞز ٗرٌٔٞ زيِط ًبالي ثب هبٛٞٙ ايٚ(  18)  ٗبزٟ ٗٞيٞع هبچبم ًبالي ٠ً نٞضتي زض - 19 ٗبزٟ 

 اظ هبچبم ؿيط ًبالي ٛؿجت ث٠ هبٛٞٛي ١بي ١عي٠ٜ ؾبيط ٝ ٗصًٞض ٗبزٟ ١بي رطي٠٘ ًؿط اظ پؽ ٝ يجٍ ًبال ت٘بٕ ثبقس ٛساقت٠

 . قٞز ٗي ٗؿتطز ٗبٓي ث٠ كطٝـ حبنْ

 ٝ زضيبيي ، ظٗيٜي اظ اػٖ ، هبٛٞٙ ايٚ(  18)  ٗبزٟ ٗٞيٞع ًبالي هبچبم حْ٘ زض اؾتلبزٟ ٗٞضز ٛؤي٠ ٝؾبيْ - 20 ٗبزٟ 

 : ُطزز ٗي يجٍ ظيط قطح ث٠ ١ٞايي

 ثيكتط يب ضيبّ(  000.  000.  100)  ٗئيٞٙ يٌهس ٌٗكٞك٠ هبچبم ًبالي اضظـ ٠ً نٞضتي زض ؾجي ٛؤي٠ ٝؾبيْ - آق

 . ثبقس

 ضيبّ(  000.  000.  300)  ٗئيٞٙ ؾيهس ٌٗكٞك٠ هبچبم ًبالي اضظـ ٠ً نٞضتي زض ظٗيٜي ؾِٜيٚ ٛي٠٘ ٛؤي٠ ٝؾبيْ - ة

 . ثبقس ثيكتط يب



.  000.  900)  ٗئيٞٙ ٢ٛهس ٌٗكٞك٠ هبچبم ًبالي اضظـ ٠ً نٞضتي زض زضيبيي ٝ ١ٞايي ؾِٜيٚ ٛي٠٘ ٛؤي٠ ٝؾبيْ - ح

 . ثبقس ثيكتط يب ضيبّ(  000

 يب ضيبّ(  000.  000.  000.  1)  ٗئيبضز يي ٌٗكٞك٠ هبچبم ًبالي اضظـ ٠ً نٞضتي زض ظٗيٜي ؾِٜيٚ ٛؤي٠ ٝؾبيْ - ت

 . ثبقس ثيكتط

(  000.  000.  000.  3)  ٗئيبضز ؾ٠ ٌٗكٞك٠ هبچبم ًبالي اضظـ ٠ً نٞضتي زض زضيبيي ٝ ١ٞايي ؾِٜيٚ ٛؤي٠ ٝؾبيْ - ث

 . ثبقس ثيكتط يب ضيبّ

 حٌٖ اثالؽ تبضيد اظ ٗبٟ زٝ ظطف ػٔي٠ ٗحٌٕٞ ٠ً نٞضتي زض ٝ قٞز ٗي تٞهيق ٛؤي٠ ٝؾي٠ٔ كٞم ٗٞاضز اظ ؿيط زض - 1 تجهطٟ 

 . ُطزز ٗي ٗؿتطز ٗبٓي ث٠ ٗبثوي ٝ ثطزاقت ٛؤي٠ ٝؾي٠ٔ كطٝـ ٗحْ اظ ٛپطزاظز ضا حٌٖ ٗٞضز ٛوسي رطي٠٘ ، هُؼي

 ًبال اضظـ ٝ قٞز تٌطاض ثبض ؾ٠ حساهْ ٗصًٞض ٛؤي٠ ٝؾبيْ اٛٞاع اظ يي ١ط ثب هبچبم رطٕ اضتٌبة ٠ً نٞضتي زض - 2 تجهطٟ 

 . قٞز ٗي يجٍ ٛؤي٠ ٝؾي٠ٔ ثبقس ٗبزٟ ايٚ ٗجبٓؾ اظ ثيكتط يب ٗؼبزّ ٗز٘ٞع زض

 ٝظيطاٙ ١يأت تهٞيت ث٠ ٝ قٞز ٗي ت٢ي٠ ق٢طؾبظي ٝ ضاٟ ٝظاضت پيك٢ٜبز ث٠ ٗبزٟ ايٚ زض ٛؤي٠ ٝؾبيْ ٗهبزين - 3 تجهطٟ 

 . ضؾس ٗي

 حبثت ٗطتٌت ؾبثو٠ هجيْ اظ هطائٜي اظ ٝ ثبقس هبچبم ٗطتٌت اظ ؿيط قرهي ث٠ ٗتؼٔن ٛؤي٠ ٝؾي٠ٔ ٠ً نٞضتي زض - 4 تجهطٟ 

 ايٚ ؿيط زض ٝ قٞز ٗي يجٍ ٛؤي٠ ٝؾي٠ٔ ، اؾت ُطكت٠ هطاض ٝي اذتيبض زض هبچبم اضتٌبة ثطاي ٗبٓي اَالع ٝ ػٖٔ ثب قٞز

 . ُطزز ٗي ايبك٠ ٗطتٌت ٛوسي رطي٠٘ ث٠ آٙ اضظـ ٗؼبزّ ٝ ٗؿتطز ٗبٓي ث٠ ٛؤي٠ ٝؾي٠ٔ نٞضت

 ٢ٛبز ث٠ ٛؤي٠ ٝؾي٠ٔ ػيٚ ، ثبقس آ٘بٓي ٗز٢ّٞ يب ٝ ٗتٞاضي نبحت يب ثالنبحت ٛؤي٠ ٝؾي٠ٔ ٠ً نٞضتي زض - 5 تجهطٟ 

 ؾبظٗبٙ تٞؾٍ ٗعثٞض ًبالي ٗأشٝٙ ٢ٛبز اظ كطٝـ ٗزٞظ اذص ٝ ١٘ب١ِٜي ثب يب ٝ قٞز ٗي تحٞيْ كوي٠ ٝٓي ؾٞي اظ ٗأشٝٙ

 ٝاضيع كوي٠ ٝٓي ؾٞي اظ ٗأشٝٙ ٢ٛبز حؿبة ث٠ آٙ اظ حبنْ ٝرٟٞ ٝ ضؾس ٗي كطٝـ ث٠ ت٘ٔيٌي اٗٞاّ كطٝـ ٝ آٝضي ر٘غ

 . قٞز ٗي

 زؾتِبٟ اٝٓي٠ تكريم ثطاثط ، هبٛٞٙ ايٚ(  18)  ٗبزٟ ٗٞيٞع ٌٗكٞك٠ اضظ يب ٝ هبچبم ًبالي اضظـ ٠ً نٞضتي زض - 21 ٗبزٟ 

 زض ٝ ضؾس ٗي ٗت٢ٖ اًٗبي ث٠ ًكق نٞضتزٔؿ٠ زض هيس ثب ثبقس ً٘تط يب ضيبّ(  000.  000.  10)  ٗئيٞٙ زٟ ٗؼبزّ ًبقق

 آٝضي ر٘غ ؾبظٗبٙ ث٠ نٞضتزٔؿ٠ ١٘طاٟ ث٠ ٝ يجٍ ًبال ، ٗٞضز حؿت ٝ هيس ًكق نٞضتزٔؿ٠ زض ٗطاتت ، اؾتٌٜبف نٞضت

 ايطاٙ اؾالٗي ر٢٘ٞضي ٗطًعي ثبٛي تٞؾٍ قسٟ ٗكرم حؿبة ث٠ ٌٗكٞك٠ اضظ ٝ قٞز ٗي تحٞيْ ت٘ٔيٌي اٗٞاّ كطٝـ ٝ

 . ُطزز ٗي اثالؽ ٗت٢ٖ ث٠ اٝضام اظ ضٝٛٞقتي ٝ ٝاضيع

 ث٠ ًكق ٗحْ ق٢طؾتبٙ حٌٞٗتي تؼعيطات ازاضٟ زض اثالؽ تبضيد اظ ضٝظ زٟ ظطف تٞاٛس ٗي اضظ يب ٝ ًبال نبحت - 1 تجهطٟ 

 قٞز ٢ِٛساضي ًبال ػيٚ ثبيس ، حٌٞٗتي تؼعيطات ؾبظٗبٙ ؾٞي اظ هبچبم هُؼي تٌٔيق تؼييٚ تب.  ٛ٘بيس اػتطاو ته٘يٖ ايٚ

. 



 رطي٠٘ ث٠ اضظ يب ٝ ًبال يجٍ ثط ػالٟٝ ثبالتط ٝ ؾٕٞ ٗطتج٠ ثطاي تٌطاض نٞضت زض ٗبزٟ ايٚ ٗٞيٞع هبچبم ٗطتٌت - 2 تجهطٟ 

 . ُطزز ٗي ٗحٌٕٞ هبٛٞٙ ايٚ(  18)  ٗبزٟ ٗٞيٞع ٛوسي

 . ُيطز ٛ٘ي تؼٔن پبزاـ يب آٌكق حن ػٜٞاٙ تحت ٝر٢ي ٗبزٟ ايٚ ٗٞيٞع ًكليبت ث٠ - 3 تجهطٟ 

 ممنوع كاالهاي لاچاق – چهارم فصل

 ػالٟٝ ، ثلطٝقس يب ٛ٘بيس حْ٘ يب ٢ِٛساضي ضا هبچبم ٜٗ٘ٞع ًبالي يب ُطزز ٜٗ٘ٞع ًبالي هبچبم ٗطتٌت ١طًؽ - 22 ٗبزٟ 

 : قٞز ٗي ٗزبظات(  24)  ٝ(  23)  ٗٞاز ٝ ظيط قطح ث٠ ًبال يجٍ ثط

 اضظـ ثطاثط ؾ٠ تب زٝ ٗؼبزّ ٛوسي رعاي ث٠ ، ثبقس ضيبّ(  000.  000.  10)  ٗئيٞٙ زٟ تب ًبال اضظـ ٠ً نٞضتي زض - آق

 هبچبم ٜٗ٘ٞع ًبالي

 رعاي ث٠ ثبقس ضيبّ(  000.  000.  100)  ٗئيٞٙ يٌهس تب(  000.  000.  10)  ٗئيٞٙ زٟ اظ ًبال اضظـ ٠ً نٞضتي زض - ة

 هبچبم ٜٗ٘ٞع ًبالي اضظـ ثطاثط پٜذ تب ؾ٠ ٗؼبزّ ٛوسي

 ثبقس ضيبّ(  000.  000.  000.  1)  ٗئيبضز يي تب(  000.  000.  100)  ٗئيٞٙ يٌهس اظ ًبال اضظـ ٠ً نٞضتي زض - ح

 هبچبم ٜٗ٘ٞع ًبالي اضظـ ثطاثط ١لت تب پٜذ ٗؼبزّ ٛوسي رعاي ث٠ ٝ حجؽ ؾبّ زٝ تب ٗبٟ قف اظ ثيف ث٠

 ث٠ ٝ حجؽ ؾبّ پٜذ تب ؾبّ زٝ ث٠ ثبقس ضيبّ(  000.  000.  000.  1)  ٗئيبضز يي اظ ثيف ًبال اضظـ ٠ً نٞضتي زض - ت

 هبچبم ٜٗ٘ٞع ًبالي اضظـ ثطاثط زٟ تب ١لت ٗؼبزّ ٛوسي رعاي

 تٞٓيس آٌٔي ٗكطٝثبت قبْٗ كوٍ 1387/ 8/ 22 ٗهٞة انالحي اؾالٗي ٗزبظات هبٛٞٙ(  702)  ٗبزٟ حٌٖ - 1 تجهطٟ 

 . اؾت ًكٞض زاذْ زض قسٟ

 . قٞز ٗي يجٍ ، ٜٗ٘ٞع ًبالي هبچبم اظ حبنْ ٝرٟٞ - 2 تجهطٟ 

 ٗٞضز ٜٗ٘ٞع ًبالي هبچبم اضتٌبة تؿ٢يْ يب هبچبم ٜٗظٞض ث٠ ٜٗ٘ٞع ًبالي ؾبذت ر٢ت ٠ً ازٝاتي ٝ آالت - 3 تجهطٟ 

 هطاض ٗطتٌت اذتيبض زض ضا آٙ ػبٗساً ٗبٓي ٝ ٛجٞزٟ ٗبٓي ًٜٜسٟ اؾتلبزٟ ٠ً ٗٞاضزي.  قٞز ٗي يجٍ ، ُيطز ٗي هطاض اؾتلبزٟ

 . ثبقس ٛ٘ي تجهطٟ ايٚ حٌٖ ٗكّ٘ٞ ، ثبقس ٛسازٟ

 ٝؾبيْ ٝ آالت ، ٗزبظ ؿيط َٞض ث٠ ٗب١ٞاضٟ اظ زضيبكت تز٢يعات ، كط١ِٜي - تبضيري اٗٞاّ ، آٌٔي ٗكطٝثبت - 4 تجهطٟ 

 . اؾت ٜٗ٘ٞع ًبالي ٗهبزين اظ ٗؿت٢زٚ ٝ ٗجتصّ ثهطي ٝ ؾ٘ؼي آحبض ٝ ه٘بض

 زض ٜٗسضد حٌٖ ٗكّ٘ٞ ٠ً نٞضتي زض ، ثبقس ٗطتٌت ٗبٌٓيت زض ٠ً ٜٗ٘ٞع هبچبم ًبال١بي ٢ِٛساضي ٗحْ - 5 تجهطٟ 

 حٌٖ نسٝض تبضيد اظ زٝٗبٟ ظطف ػٔي٠ ٗحٌٕٞ ٠ً نٞضتي زض ٝ قٞز ٗي پٔ٘ت يب ٝ تٞهيق ، ٛكٞز هبٛٞٙ ايٚ(  24)  ٗبزٟ

 . قٞز ٗي ٗؿتطز ٗبٓي ث٠ ٗبثوي ٝ ثطزاقت آٙ كطٝـ ٗحْ اظ ٗٞضز حؿت ، ٛپطزاظز ضا ٛوسي رطي٠٘ ، هُؼي



 ٗٞضز ٛؤي٠ ٝؾي٠ٔ ُطزز(  22)  ٗبزٟ(  ت)  ٝ(  ح)  ثٜس١بي قطايٍ ٗكّ٘ٞ ٌٗكٞك٠ هبچبم ًبالي ٠ً ٗٞاضزي زض - 23 ٗبزٟ 

 : قٞز ٗي يجٍ ، ظيط قطايٍ اظ يي ١ط ٝرٞز نٞضت زض ، ٗعثٞض ًبالي هبچبم زض اؾتلبزٟ

 . ثبقس هبچبم ٗطتٌت قرم ث٠ ٗتؼٔن ، اؾتلبزٟ ٗٞضز ٛؤي٠ ٝؾي٠ٔ - آق

 ٝؾي٠ٔ ٗبٓي ٠ً قٞز حبثت ، هبچبم اٗط زض ٛؤي٠ ٝؾي٠ٔ ٗبٓي يب ٝ ٗطتٌت ؾبثو٠ ر٠ٔ٘ اظ هطائٚ يب زاليْ ث٠ اؾتٜبز ثب - ة

 . اؾت زازٟ هطاض ٗطتٌت اذتيبض زض هبچبم ًبالي حْ٘ ثطاي اؾتلبزٟ ر٢ت ضا آٙ ػبٗساً ٛؤي٠

 . قٞز ٗي ايبك٠ ٗطتٌت ٛوسي رطي٠٘ ث٠ آٙ اضظـ ٗؼبزّ ٝ ٗؿتطز ٗبٓي ث٠ ٛؤي٠ ٝؾي٠ٔ ، كٞم ٗٞاضز ؿيط زض - تجهطٟ 

 ر٢ت ػبٗساً ٗبٓي تٞؾٍ يب ٝ ثٞزٟ ٗطتٌت ث٠ ٗتؼٔن ٠ً نٞضتي زض ٜٗ٘ٞع هبچبم ًبالي ٢ِٛساضي ٗحْ - 24 ٗبزٟ 

 ضيبّ(  000.  000.  000.  1)  ٗئيبضز يي اظ ثيف ًبال اضظـ ٝ ثبقس ُطكت٠ هطاض زيِطي اذتيبض زض هبچبم ًبالي ٢ِٛساضي

 زض ٠ً ، ٛجبقس ثيكتط قسٟ ٢ِٛساضي هبچبم ًبالي اضظـ ثطاثط پٜذ اظ ٗٔي اضظـ اي٠ٌٜ ث٠ ٗكطٌٝ ، ُطزز ٗي ٗهبزضٟ ، ثبقس

 ٗي هطاض ٗهبزضٟ ٗٞضز ، ٗٔي انْ هي٘ت ث٠ قسٟ ٢ِٛساضي هبچبم ًبالي هي٘ت ثطاثط پٜذ ٛؿجت ٗوساض ث٠ ٗٔي نٞضت ايٚ

 زض يبثس هُؼي ٗحٌٞٗيت ٝ قٞز اؾتلبزٟ ٜٗظٞض ايٚ ث٠ زٝثبض حساهْ ٝ ثبقس ٗصًٞض ٗجٔؾ اظ ً٘تط ًبال اضظـ چٜبٛچ٠ ٝ ُيطز

 ًٜس اؾتلبزٟ ٗحْ آٙ اظ ٗبٓي اَالع ثسٝٙ ٗطتٌت ٠ً نٞضتي زض.  ُطزز ٗي ٗهبزضٟ ٗصًٞض ًيليت ث٠ ، اضتٌبة ؾٕٞ ٗطتج٠

 . قٞز ٗي اكعٝزٟ ٝي ٛوسي رعاي ث٠ قسٟ ٢ِٛساضي هبچبم ًبالي اضظـ ثطاثط پٜذ تب ؾ٠ اظ ،

 ايٚ قسٙ االرطاء الظٕ تبضيد اظ ٗبٟ ؾ٠ ظطف حساًخط ٝ قٞز ٗي ت٢ي٠ هًبئي٠ هٟٞ تٞؾٍ ٗبزٟ ايٚ ارطائي ٛب٠ٗ آييٚ - تجهطٟ 

 . ضؾس ٗي هًبئي٠ هٟٞ ضئيؽ تأييس ث٠ هبٛٞٙ

 زض قسٟ ثيٜي پيف تطتيجبت ؾبيط ضػبيت ػسٕ ٝ ظيؿت ٗحيٍ حلبظت ؾبظٗبٙ اظ هبٛٞٛي ٗزٞظ أذص ثسٝٙ ١طًؽ - 25 ٗبزٟ 

 ٝ قٌبضي پطٛسُبٙ ، آثعي ٗٞرٞزات اٛٞاع ، ً٘يبة ٝ ٛبثٞزي ٗؼطو زض ، ػبزي ٝحكي حيٞاٛبت نسٝض ث٠ ٗوطضات ٝ هٞاٛيٚ

 ٝ نسٝض حيٚ زض يب ، ًٜس ٗجبزضت حيٞاٛبت ايٚ ارعاي ٛيع ٝ ؿيطظٛسٟ يب ظٛسٟ َٞض ث٠ ٝحكي ٢ٗبرط يب ثٞٗي اظ اػٖ قٌبضي ؿيط

 ٜٗ٘ٞع ًبالي هبچبم ٗزبظات ث٠ ، ٛكٞز ًكٞض اظ ٗصًٞض ٗٞاضز ذطٝد ث٠ ٜٗزط اٝ ػْ٘ چٜس ١ط ، قٞز زؾتِيط ٛ٘ٞزٙ ذبضد

 . اؾت ظيؿت ٗحيٍ حلبظت ؾبظٗبٙ ػ٢سٟ ثط حيٞاٛبت ايٚ ٗهبزين تؼييٚ.  ُطزز ٗي ٗحٌٕٞ

 ٝ ٗيعاٙ ٠ً ذبٝيبضي ٗب١يبٙ ٝ ذبٝيبض نسٝض ٝ ٢ِٛساضي ، حْ٘ ، كطٝـ ، ػطي٠ ، ت٢ي٠ ، آٝضي ػْ٘ ، نيس ـ26 ٗبزٟ 

 . اؾت ٜٗ٘ٞع ًبالي هبچبم ٗزبظات ٗكّ٘ٞ ؾبظٗبٙ ايٚ ٗزٞظ ثسٝٙ ، قٞز ٗي تؼييٚ قيالت ؾبظٗبٙ تٞؾٍ آٙ ٗهبزين

 ٝ ٗٞاز ، پعقٌي تز٢يعات ٝ ٗٔعٝٗبت ، ٢ٌٔ٘ٗب ، زاضٝ نبزضات ٝ ٝاضزات ث٠ اهسإ ٠ً حوٞهي يب حويوي قرم ١ط ـ27 ٗبزٟ 

 ث٠ هبچبم ًبال١بي ٗزبظات ث٠ ٛ٘بيس هبٛٞٛي تكطيلبت اٛزبٕ ثسٝٙ ث٢ساقتي ٝ آضايكي ، آقبٗيسٛي ، ذٞضاًي ١بي كطآٝضزٟ

 : ٛيؿت ٝاضزٟ ١بي ذؿبضت ٝ زي٠ پطزاذت اظ ٗبٛغ ٗزبظات ايٚ.  قٞز ٗي ٗحٌٕٞ ظيط قطح

 ٜٗ٘ٞع ًبال١بي هبچبم ٗزبظات ٗكّ٘ٞ پعقٌي تز٢يعات ٝ ٗٔعٝٗبت ، ٢ٌٔ٘ٗب ، زاضٝيي ١بي كطآٝضزٟ ٝ ٗٞاز هبچبم - آق

 . ثبقس ٗي هبٛٞٙ ايٚ(  22)  ٗبزٟ ٗٞيٞع



 ، ثبقس ث٢ساقتي ٝ آضايكي ، آقبٗيسٛي ، ذٞضاًي ١بي كطآٝضزٟ ٝ ٗٞاز قبْٗ ٌٗكٞك٠ هبچبم ًبال١بي ٠ً نٞضتي زض - ة

 ٝ زضٗبٙ ، ث٢ساقت ٝظاضت ٝ اهسإ ٗصًٞض ًبال١بي اٛؿبٛي ٗهطف ٗزٞظ اؾتؼالٕ ث٠ ٛؿجت اؾت ٌٗٔق ًٜٜسٟ ضؾيسُي ٗطرغ

 ٗزٞظ١بي أذص ث٠ ٗٞكن ٗصًٞض ٌٗكٞك٠ ًبالي ١طُبٟ.  ز١س پبؾد اؾتؼالٕ ايٚ ث٠ ضٝظ زٟ ظطف اؾت ٗٞظق پعقٌي آٗٞظـ

 هبٛٞٙ ايٚ(  18)  ٗبزٟ(  ة)  ثٜس زض ٜٗسضد ٗزبظات ٗكّ٘ٞ هبچبم رطٕ ُطزز اٛؿبٛي ٗهطف ذهٞل زض زضٗبٛي ٝ ث٢ساقتي

 ٗطزٕ ؾالٗت ث٠ ًٗط يب ٝ ُصقت٠ ٗهطف تبضيد ، كبؾس ، تؤجي ًبالي ، ٌٗكٞك٠ ًبالي نٞضت ايٚ ؿيط زض ٝ قس ذٞا١س

 . ثبقس ٗي ٜٗ٘ٞع ًبال١بي هبچبم ٗزبظات ٗكّ٘ٞ ٝ قسٟ قٜبذت٠

 . اؾت ٗبزٟ ايٚ ١بي ٗزبظات ٗكّ٘ٞ ٛيع كٞم ٗحهٞالت كطٝـ ٝ ػطي٠ ، ٢ِٛساضي ، حْ٘ ـ1 تجهطٟ 

 ثب اٛؿبٛي ٗهطف ٗزٞظ اؾتؼالٕ ثطاي ًبال اظ الظٕ ٗيعاٙ ٝ ارطاء چِِٞٛي ٗٞضز زض ٗبزٟ ايٚ ارطائي ٛب٠ٗ آييٚ ـ2 تجهطٟ 

 ظطف حساًخط ٝ قٞز ٗي ت٢ي٠ ؾتبز ٝ تزبضت ٝ ٗؼسٙ ، نٜؼت ، پعقٌي آٗٞظـ ٝ زضٗبٙ ، ث٢ساقت ١بي ٝظاضترب٠ٛ پيك٢ٜبز

 . ضؾس ٗي ٝظيطاٙ ١يأت تهٞيت ث٠ هبٛٞٙ ايٚ قسٙ االرطاء الظٕ تبضيد اظ ٗبٟ ؾ٠

 اي حرفه و يافته سازمان لاچاق ـ پنجم فصل

 زض ٜٗسضد ٛوسي رعاي ثط ػالٟٝ ٗطتٌت ، يبثس اضتٌبة يبكت٠ ؾبظٗبٙ ٛحٞ ث٠ ٜٗ٘ٞع ًبال١بي هبچبم ٠ً نٞضتي زض ـ28 ٗبزٟ 

 : قٞز ٗي ٗحٌٕٞ ظيط تطتيت ث٠ هبٛٞٙ ايٚ(  22)  ٗبزٟ

 حجؽ ٗبٟ قف تب ضٝظ يي ٝ ٛٞز ث٠(  22)  ٗبزٟ(  آق)  ثٜس ذهٞل زض - آق

 حجؽ ؾبّ زٝ تب ٗبٟ قف اظ ثيف ث٠(  22)  ٗبزٟ(  ة)  ثٜس ذهٞل زض - ة

 ٗصًٞض ثٜس١بي زض ٜٗسضد حجؽ ٗزبظات حساًخط ث٠(  22)  ٗبزٟ(  ت)  ٝ(  ح)  ثٜس١بي ذهٞل زض - ح

 ثطػ٢سٟ ضا يبكت٠ ؾبظٗبٙ ُطٟٝ ؾطزؾتِي يب ٝ ١سايت ، ؾبظٗبٛس١ي ٛوف ٗبزٟ ايٚ رطائٖ اضتٌبة زض ٠ً ًؿبٛي - تجهطٟ 

 . قٞٛس ٗي ٗحٌٕٞ(  ة)  ٝ(  آق)  ثٜس١بي زض ٗوطض ١بي ٗزبظات حساًخط ث٠ ٗٞضز حؿت ، زاضٛس

 ثط ػالٟٝ ، قٞز هبچبم يبكت٠ ؾبظٗبٙ ٛحٞ ث٠ اضظ يب ٝ اي يبضا٠ٛ ، ٗكطٌٝ ٗزبظ ، ٗزبظ ًبال١بي ٠ً نٞضتي زض ـ29 ٗبزٟ 

 . قٞز ٗي ٗحٌٕٞ ظيط ١بي ٗزبظات ث٠ ٗطتٌت ٗٞضز حؿت ، هبٛٞٙ ايٚ(  18)  ٗبزٟ ٗٞيٞع ١بي ٗزبظات

 تب ضٝظ يي ٝ ٛٞز ث٠ ثبقس ضيبّ(  000.  000.  100)  ٗئيٞٙ يٌهس تب ٗكطٌٝ ٗزبظ يب ٗزبظ ًبالي اضظـ چٜبٛچ٠ - آق

 حجؽ زٝؾبّ تب ٗبٟ قف اظ ثيف ث٠ ثبقس ٗصًٞض ٗجٔؾ اظ ثيف ًبال اضظـ ٠ً نٞضتي زض ٝ حجؽ ٗبٟ قف

 ٝ حجؽ ؾبّ پٜذ تب ؾبّ زٝ ث٠ ثبقس ضيبّ(  000.  000.  100)  ٗئيٞٙ يٌهس تب اضظ يب اي يبضا٠ٛ ًبالي اضظـ چٜبٛچ٠ - ة

 ثٜس ايٚ زض ٗصًٞض ٗزبظات حساًخط ث٠ ثبقس ٗصًٞض ٗجٔؾ اظ ثيف ًبال اضظـ ٠ً نٞضتي زض

 حؿت ، زاضٛس ػ٢سٟ ثط ضا يبكت٠ ؾبظٗبٙ ُطٟٝ ؾطزؾتِي يب ٝ ١سايت ، ؾبظٗبٛس١ي ٛوف كٞم رطائٖ زض ٠ً ًؿبٛي - تجهطٟ 

 . قٞٛس ٗي ٗحٌٕٞ(  ة)  ٝ(  آق)  ثٜس١بي زض ٗوطض ١بي ٗزبظات حساًخط ث٠ ٗٞضز



 ر٢٘ٞضي ٛظبٕ ثب ٗوبث٠ٔ ههس ث٠ يبكت٠ ؾبظٗبٙ يب ٝ اٛلطازي نٞضت ث٠ اضظ ٝ ًبال هبچبم اضتٌبة ٠ً نٞضتي زض - 30 ٗبزٟ 

 ٗٞيٞع ، قٞز ًكٞض اهتهبزي ٛظبٕ زض ُؿتطزٟ اذالّ ث٠ ٜٗزط ٝ ُيطز نٞضت آٙ ثٞزٙ ٗإحط ث٠ ػٖٔ ثب يب ايطاٙ اؾالٗي

 هبٛٞٙ ٗوطضات َجن ٗطتٌت ٝ ُطزز ٗي 1369/ 9/ 19 ٗهٞة ًكٞض اهتهبزي ٛظبٕ زض اذالِٓطاٙ ٗزبظات هبٛٞٙ ٗكّ٘ٞ

 . قٞز ٗي ٗزبظات ٗعثٞض

 ث٠ ضا رطائٖ ايٚ اظ حبنْ ؾٞز ٝ ػٞايس ، ػ٘س ٝ ػٖٔ ثب اضظ ٝ ًبال هبچبم رطائٖ ٗطتٌت قٞز احطاظ ٠ً نٞضتي زض - 31 ٗبزٟ 

 اذتهبل ٛظبٕ ثب ٗؼبٛس ُط٢١ٝبي توٞيت ٝ ٗٔي اٜٗيت ػٔي٠ اهسإ ٝ تطٝضيؿٖ ٗبٓي تأٗيٚ ثطاي ؿيطٗؿتويٖ يب ٗؿتويٖ ٛحٞ

 االضو كي ٗلؿس يب ٗحبضة ٗزبظات ث٠ ٗٞضز حؿت هبٛٞٙ ايٚ زض ٗوطض ١بي ٗزبظات ثط ػالٟٝ ، اؾت ٛ٘ٞزٟ ١عي٠ٜ يب زازٟ

 . ُطزز ٗي ٗحٌٕٞ

 ث٠ ، هبچبم اضظ يب ٝ ًبال يجٍ ثط ػالٟٝ ، قٞٛس ٗي ٗحؿٞة اي حطك٠ هبچبهچي هبٛٞٙ ايٚ ُٗبثن ٠ً ًؿبٛي - 32 ٗبزٟ 

 : قٞٛس ٗي ٗحٌٕٞ ظيط قطح ث٠ حجؽ ١بي ٗزبظات ٝ تؼعيطي قالم يطث٠ چ٢بض ٝ ١لتبز تب ٝ ٛوسي رعاي حساًخط

 ضيبّ(  000.  000.  000.  1)  ٗئيبضز يي تب اضظـ ثب ضاظ ٝ ًبال ثطاي حجؽ ٗبٟ قف تب ضٝظ يي ٝ ٛٞز - آق

 ضيبّ(  000.  000.  000.  1)  ٗئيبضز يي اظ ثيف اضظـ ثب اضظ ٝ ًبال ثطاي ؾبّ زٝ تب ٗبٟ قف اظ ثيف - ة

 ث٠ ٗٞضز حؿت هبٛٞٙ ايٚ(  22)  ٗبزٟ زض ٜٗسضد ١بي ٗزبظات ثط ػالٟٝ ٜٗ٘ٞع ًبال١بي اي حطك٠ هبچبم ٗطتٌجيٚ - تجهطٟ 

 . قٞٛس ٗي ٗحٌٕٞ ٗبزٟ ايٚ زض ٗوطض حجؽ حساًخط ٛهق

 مرتبط جرائم - ششم فصل

 اظ اؾٜبز ؾبيط ٝ ُ٘طًي پٔ٘ت يب ٕٗٞ ٝ ٢ٗط ،(  زيزيتبٓي)  ضهٞٗي يب ًتجي اظ اػٖ ُ٘طًي ٗخجت٠ اؾٜبز زض ًؽ ١ط - 33 ٗبزٟ 

 ، ث٢ساقت ٝظاضت ، ايطاٙ نٜؼتي تحويوبت ٝ اؾتبٛساضز ٗٔي ٗإؾؿ٠ ، ت٘ٔيٌي اٗٞاّ كطٝـ ٝ آٝضي ر٘غ ؾبظٗبٙ اؾٜبز هجيْ

 ٗطتٌت ، ض١ِيطي ٝ ًبال قٜبؾ٠ ، ٝاضزات ٝ نبزضات ٛيبظ ٗٞضز ٗزٞظ١بي ؾبيط ٝ ؾلبضـ حجت ، پعقٌي آٗٞظـ ٝ زضٗبٙ

 هبٛٞٙ زض ٗصًٞض حجؽ ٗزبظات ثط ػالٟٝ ٗٞضز حؿت ، ز١س هطاض اؾتلبزٟ ٗٞضز ضا آ٢ٛب ، ثٞزٙ رؼٔي ث٠ ػٖٔ ثب يب ٝ ُطزز رؼْ

 . قٞز ٗي ٗحٌٕٞ ٗزؼّٞ اؾٜبز ٗٞيٞع ًبالي اضظـ ثطاثط پٜذ تب زٝ ٗؼبزّ ٛوسي رعاي ث٠ اؾالٗي ٗزبظات

 آٙ اظ ٌٗطض اؾتلبزٟ ١٘چٜيٚ ٝ اؾت قسٟ اؾتلبزٟ ًبال تطذيم زض هجأل ٠ً ُ٘طًي انيْ اؾٜبز كطٝـ ٝ ذطيس - تجهطٟ 

 . قٞز ٗي ٗحٌٕٞ كٞم ٗزبظات ث٠ ٗطتٌت ٝ ٗحؿٞة رطٕ ، اؾٜبز

 يب ٗوبث٠ٔ ٛحٞي ١ط ث٠ ًبقق ٗأٗٞضاٙ ثب ٗٞار٠٢ زض ، هبچبم اضظ يب ٝ ًبال ٗبٓي يب حبْٗ قرم ٠ً نٞضتي زض - 34 ٗبزٟ 

 ٗوطض ١بي ٗزبظات ثط ػالٟٝ ٛجبقس ٗطزٕ اٜٗيت ؾٔت ٝ ؾالح ث٠ ثطزٙ زؾت ٗهبزين اظ ٗصًٞض ػْ٘ اُط ، ٛ٘بيس ٗوبٝٗت

 . قٞز ٗي ٗحٌٕٞ قالم يطث٠ چ٢بض ٝ ١لتبز تب ٝ حجؽ ؾبّ زٝ تب ٗبٟ قف ث٠ ، هبچبم اضتٌبة ثطاي



 يب قطًت يب ٝ قٞٛس هبچبم ٗطتٌت ذٞز ، زٝٓت زضآٗس١بي ٝنّٞ يب ًبقق زؾتِب٢١بي ٗأٗٞضاٙ ٠ً نٞضتي زض - 35 ٗبزٟ 

 . قٞٛس ٗي ٗحٌٕٞ ٛيع ٗرتٔؽ ٗزبظات ث٠ هبٛٞٙ ايٚ زض ٗوطض هبچبم ٗزبظات ثط ػالٟٝ ، ٛ٘بيٜس اضتٌبة زض ٗؼبٝٛت

 زض ٛ٘بيٜس ػْ٘ ٗوطضات ٝ هٞاٛيٚ ثطذالف يب ذٞززاضي ٗطتٌجبٙ تؼويت اظ هبچبم اضتٌبة ث٠ ػٖٔ ثب ٠ً ٗأٗٞضاٛي - 1 تجهطٟ 

 ٗٞرت ث٠ ٗطتٌت ػْ٘ آ٠ٌٛ ِٗط ُطزٛس ٗي ٗحٌٕٞ زٝٓتي اٗٞاّ ٗرتٔؿيٚ ثطاي ٗوطض ٗزبظات ث٠ ٝ ٗحؿٞة ٗرتٔؽ حٌٖ

 . قٞٛس ٗي ٗحٌٕٞ قسيستط ٗزبظات ث٠ نٞضت ايٚ زض ٠ً ثبقس قسيستطي ٗزبظات ٗؿتٔعٕ زيِطي هبٛٞٙ

 ر٘غ ؾبظٗبٙ ٝ ؾتبز ر٠ٔ٘ اظ اضظ ٝ ًبال هبچبم ثب ٗجبضظٟ اٗط زض ٗإحط ١بي ؾبظٗبٙ ٝ زؾتِب٢١ب ت٘بٗي ًبضًٜبٙ - 2 تجهطٟ 

  . قٞٛس ٗي آٙ(  1)  تجهطٟ ٝ ٗبزٟ ايٚ حٌٖ ٗكّ٘ٞ ٛيع ت٘ٔيٌي اٗٞاّ كطٝـ ٝ آٝضي

 كاال كشف و كاشف دستگاه به مربوط ممررات – هفتم فصل

 : قٞٛس ٗي ٗحؿٞة هبچبم اٗط زض ًبقق ، هبٛٞٛي ٗح٠ٓٞ ٝظبيق حسٝز زض ظيط زؾتِب٢١بي - 36 ٗبزٟ 

 پعقٌي آٗٞظـ ٝ زضٗبٙ ، ث٢ساقت ٝظاضت - آق

 ًكبٝضظي ر٢بز ٝظاضت - ة

 ُ٘طًي اٗبًٚ ٗحسٝزٟ زض ايطاٙ اؾالٗي ر٢٘ٞضي ُ٘طى - ح

 ًٜٜسُبٙ تٞٓيس ٝ ًٜٜسُبٙ ٗهطف ح٘بيت ؾبظٗبٙ - ت

 ظيؿت ٗحيٍ حلبظت ؾبظٗبٙ - ث

 زؾتي نٜبيغ ٝ ُطزقِطي ، كط١ِٜي ٗيطاث ؾبظٗبٙ - د

 ايطاٙ اؾالٗي ر٢٘ٞضي ٗطًعي ثبٛي - س

 ايطاٙ ٛلتي ١بي كطآٝضزٟ پرف ٗٔي قطًت - ح

 ايطاٙ قيالت ؾ٢بٗي قطًت - خ

 ايطاٙ زذبٛيبت قطًت - ز

 . قٞٛس ٗي ٗحؿٞة ًبقق ذٞز هبٛٞٛي ٗح٠ٓٞ ٝظبيق حسٝز زض ٛيع يبثُيٚ - تجهطٟ 

 حلبظت ثطاي ايطاٙ اؾالٗي ر٢٘ٞضي ُ٘طى ًْ ضئيؽ ٛظط ظيط ًكٞض ُ٘ط٢ًبي حلبظت ، هبٛٞٙ ايٚ ٗٞرت ث٠ - 37 ٗبزٟ 

 ًْ ؾتبز اظ ٗزٞظ أذص ثب اٗبًٚ آٙ ٗحسٝزٟ زض هبچبم ثب ٗجبضظٟ ارطائي اٗٞض ٝ آ٢ٛب زض ٗٞرٞز ًبال١بي ٝ ُ٘طًي اٗبًٚ

 ذبل يبثٍ ًيلطي زازضؾي آييٚ هبٛٞٙ زض ٗصًٞض قطايٍ ثب ٝ ٝظبيق حسٝز زض آٙ ٗأٗٞضاٙ ٝ تكٌيْ ، ٗؿٔح ٛيط١ٝبي

 . قٞٛس ٗي ٗحؿٞة هًبئي



 كطٗبٛسٟ تأييس اظ پؽ ايطاٙ اؾالٗي ر٢٘ٞضي ُ٘طى ًْ ضئيؽ پيك٢ٜبز ث٠ ًكٞض ُ٘ط٢ًبي حلبظت ضئيؽ - 1 تجهطٟ 

 . قٞز ٗي ٜٗهٞة ٗؿٔح ٛيط١ٝبي ًْ ؾتبز حٌٖ ثب ٝ اٛتظبٗي ٛيطٝي

 ٠ً اؾت زؾتٞضآؼ٘ٔي ٗٞرت ث٠ ؾالح ًبضُيطي ث٠ ٝ حْ٘ ، ًكٞض ُ٘ط٢ًبي حلبظت ٛيط١ٝبي تؿٔيح ٛحٟٞ - 2 تجهطٟ 

 . ضؾس ٗي ٗؿٔح ٛيط١ٝبي ًْ ؾتبز تهٞيت ث٠ ٝ قٞز ٗي ت٢ي٠ ايطاٙ اؾالٗي ر٢٘ٞضي اٛتظبٗي ٛيطٝي تٞؾٍ

 ثط زٝٓت زضآٗس١بي ٝنّٞ ٗأٗٞض ارطائي زؾتِبٟ يب ًبقق ارطائي زؾتِبٟ هبچبم رطٕ ًكق ظٗبٙ زض ١طُبٟ - 38 ٗبزٟ 

 احطاظ ٌٗكٞك٠ ًبالي اضظـ ٝ حزٖ ، رطٕ اضتٌبة زض اؾتلبزٟ ٗٞضز تز٢يعات ٝ ٝؾبيْ ر٠ٔ٘ اظ ٗٞرٞز اٗبضات ٝ هطائٚ ٗجٜبي

 هطائٚ شًط ثب ضا ٗٞيٞع ايٚ ٌٗٔلٜس اؾت ُطزيسٟ ٝاهغ ظيط ١بي ٝيؼيت اظ يٌي زض رطٕ ٠ً ز١ٜس هٞي احت٘بّ يب ٛ٘بيٜس

 : ٛ٘بيٜس اػالٕ هًبئي ٗوبٕ ث٠ هبٛٞٛي اهساٗبت اٛزبٕ ثطاي ٗعثٞض ٝاٗبضات

 يبكت٠ ؾبظٗبٙ نٞضت ث٠ رطٕ ٝهٞع - آق

 ٗت٢ٖ اظ ؿيط اقربني يب قرم ث٠ آٙ اظ حبنْ ؾٞز ٝ ػٞايس يب هبچبم ًبالي تؼٔن - ة

 ٗت٢ٖ تٞؾٍ هبچبم رطٕ اضتٌبة ؾبثو٠ - ح

 زؾتِبٟ اػالٕ ثط ثٜب يب ذٞز ، هًبئي نالح شي ٗطرغ ١٘ب١ِٜي ثب ٗٞظلٜس اٛتظبٗي ٛيطٝي ٝ اَالػبت ٝظاضت - 39 ٗبزٟ 

 تكٌيْ ث٠ اهسإ ٝ قٜبؾبيي ضا آ٢ٛب ١بي زاضايي ٝ اضظ ٝ ًبال هبچبم يبكت٠ ؾبظٗبٙ ُط٢١ٝبي ، انٔي ١بي قج٠ٌ ، ًبقق

 . ٛ٘بيٜس تحويوبت تٌ٘يْ ٝ پطٝٛسٟ

 . ٛ٘بيٜس ضكتبض ًيلطي زازضؾي آييٚ هبٛٞٙ َجن هبچبم رطائٖ ثب ٗجبضظٟ زض ٌٗٔلٜس يبثُيٚ - 40 ٗبزٟ 

 ٝ ٌٗكٞك٠ اٗٞاّ ٌٗٔلٜس يبثُيٚ ، هبچبم ًكق ١ِٜبٕ ، هبٛٞٙ ايٚ(  21)  ٗبزٟ ثب ُٜٗجن ٗٞاضز اؾتخٜبي ث٠ - 41 ٗبزٟ 

 ٝ ًٜٜس پٔ٘ت ٝ تٞهيق ٗٞضز حؿت هبٛٞٙ ايٚ ُٗبثن ضا آٙ اذتلبي ٝ ٢ِٛساضي ٗحْ يب هبچبم اضظ يب ٝ ًبال حْ٘ ٝؾبيْ

 يب ٗت٢ٖ اًٗبي ث٠ ٝ ٛ٘بيٜس تٜظيٖ آ٢ٛب حبٗالٙ ٝ ٗبٓي ، هبچبم اضظ يب ٝ ًبال ٗكرهبت زهين شًط ثب ضا ًكق نٞضتزٔؿ٠

 نٞضت زض ٝ ثالكبن٠ٔ ٌٗٔلٜس يبثُيٚ.  ًٜٜس هيس ًكق نٞضتزٔؿ٠ زض ضا ٗطاتت ، اؾتٌٜبف نٞضت زض ٝ ثطؾبٜٛس ٗت٢٘بٙ

 ٗطرغ ٛعز ضا تٜظي٘ي پطٝٛسٟ ، ٗت٢ٖ هطاضزازٙ ٛظط تحت ي٘ٚ ، زؾتِيطي ظٗبٙ اظ ؾبػت چ٢بض ٝ ثيؿت ظطف زؾتطؾي ػسٕ

 . ٛ٘بيٜس اضؾبّ نبٓح

 ثب ثالكبن٠ٔ ًكق اظ پؽ ٗٞظلٜس ، ثبقٜس زازُؿتطي يبثُيٚ اذتيبضات كبهس ًبقق زؾتِب٢١بي ٠ً ٗٞاضزي زض - 1 تجهطٟ 

 . ز١ٜس اَالع هًبئي ٗطارغ يب يبثُيٚ ث٠ هبٛٞٛي اهسإ ر٢ت ضا ٗٞيٞع ًكق نٞضتزٔؿ٠ تٜظيٖ

 يب ٗت٢ٖ كطاض ، از٠ٓ اذتلبي ثيٖ ٠ً نٞضتي زض ، هبٛٞٙ ايٚ(  21)  ٗبزٟ اؾتخٜبي ث٠ ٗوطض رطائٖ ؾبيط ٗٞضز زض - 2 تجهطٟ 

 ، ضيبّ(  000.  000.  100)  ٗئيٞٙ يٌهس ثبالي ٌٗكٞك٠ هبچبم ًبالي اضظـ ثب ١بيي پطٝٛسٟ زض ١٘چٜيٚ ٝ ثبقس تجبٛي

 . اؾت آعاٗي ٗوطض ٗزبظات ثب ٗتٜبؾت ٝحيو٠ هطاض نسٝض



 ٗزٞظ ًؿت اظ پؽ تٞاٜٛس ٗي يبثُيٚ ، هبچبم اضظ يب ٝ ًبال ٝرٞز ثط هٞي اٗبضات ٝ هطائٚ زالٓت نٞضت زض - 42 ٗبزٟ 

 حتي ٝ قٞٛس ٝاضز هبچبم اضظ يب ٝ ًبال ٢ِٛساضي يب اذتلبء ٗحْ ٗؿتـالت ٝ اٗبًٚ ٝ اٛجبض١ب ث٠ هًبئي ٗطرغ اظ ثبظضؾي

 ٗطرغ ث٠ ضؾيسُي ر٢ت ٗٞضز حؿت ٝ ٛ٘بيٜس اهسإ هبچبم ًكق ٝ ٗحْ ثبظضؾي ث٠ ٛؿجت ٗحْ نبحت حًٞض ثب آ٘وسٝض

 . ز١ٜس اضربع نبٓح

 اضظ يب ٝ ًبال ٗكرهبت ٝ حبيط اكطاز ، ثبظضؾي ؾبػت ٗبٜٛس اٗط رعئيبت شًط ثب ٗحْ ثبظضؾي نٞضتزٔؿ٠ تٜظيٖ - 1 تجهطٟ 

 . اؾت آعاٗي ٌٗكٞك٠ هبچبم

 . ٛساضز ٗبزٟ ايٚ ٗٞيٞع ٗزٞظ ث٠ ٛيبظي ، ػ٘ٞٗي اٗبًٚ اظ ثبظضؾي - 2 تجهطٟ 

 اظ زؾتٞض أذص ثب ٗٞظلٜس يبثُيٚ ، اؾت ٗتٞاضي يب ٝ ٛكسٟ قٜبؾبيي هبچبم اضظ ٝ ًبال نبحت ٠ً ١بيي پطٝٛسٟ زض - 43 ٗبزٟ 

 حهّٞ ػسٕ نٞضت زض ٝ ًٜٜس اهسإ ٗبٓي قٜبؾبيي ث٠ ثالكبن٠ٔ ، ضثٍ شي ٢ٛبز١بي ت٘بٗي ١ٌ٘بضي ثب ٝ نالح شي ٗطرغ

 ٝ ضؾيسُي ؿيبثي نٞضت ث٠ ثبيس نبٓح ضؾيسُي ٗطرغ ، نالح شي ٗطارغ ث٠ پطٝٛسٟ ٝنّٞ تبضيد اظ ٗبٟ يي ظطف ٛتيز٠

 . ٛ٘بيس نبزض ضا ٗوتًي ضأي هبٛٞٙ ايٚ ٗوطضات ُٗبثن

 يجٍ ، آ٘بٓي ٗز٢ّٞ يب ٝ ٗتٞاضي نبحت ، ثالنبحت ٌٗكٞك٠ هبچبم ١بي پطٝٛسٟ ث٠ ؿيبثي ضؾيسُي زض - 1 تجهطٟ 

 . ٛيؿت ًبال ٗبٓي رطائٖ ث٠ ضؾيسُي ٗبٛغ ٌٗكٞك٠ هبچبم ًبالي

 ػيٜأ ٗعثٞض ًبالي ، ثبقس آ٘بٓي ٗز٢ّٞ يب ٝ ٗتٞاضي نبحت ، ثالنبحت ٌٗكٞك٠ هبچبم ًبالي ٠ً نٞضتي زض - 2 تجهطٟ 

 ٢ٛبز آٙ حؿبة ث٠ آٙ ٝر٠ ٝ ضؾيسٟ كطٝـ ث٠ ٗعثٞض ٢ٛبز ضؾ٘ي زضذٞاؾت حؿت يب تحٞيْ كو٠ ٝٓي ؾٞي اظ ٗأشٝٙ ؾتبز ث٠

 . قٞز ٗي ٝاضيع

 لاچاق جرم به رسيدگي صالح مراجع - هشتم فصل

 اضظ ٝ ًبال هبچبم ٝ ٜٗ٘ٞع ًبال١بي هبچبم ، اي حطك٠ ٝ يبكت٠ ؾبظٗبٙ اضظ ٝ ًبال هبچبم رطائٖ ث٠ ضؾيسُي - 44 ٗبزٟ 

 ، اضظ ٝ ًبال هبچبم ١بي پطٝٛسٟ ؾبيط.  اؾت اٛوالة زازُبٟ ٝ زازؾطا نالحيت زض زٝٓتي ذسٗبت اظ اٛلهبّ يب ٝ حجؽ ٗؿتٔعٕ

 ٝ زاقت٠ ٗتؼسز ٗت٢٘بٙ ، اي پطٝٛسٟ چٜبٛچ٠.  اؾت حٌٞٗتي تؼعيطات ؾبظٗبٙ نالحيت زض آٙ ث٠ ضؾيسُي ٝ ٗحؿٞة ترٔق

 ٗي ضؾيسُي ٗطارغ ايٚ زض ٛيع اقربل ؾبيط ات٢بٗبت ث٠ ، ثبقس هًبئي ٗطرغ نالحيت زض آٛبٙ اظ يٌي ات٢بٕ ث٠ ضؾيسُي

 . قٞز

 رطٕ ث٠ ضؾيسُي قٞز ٗحطظ تحويوبت اٛزبٕ ٝ حٌٞٗتي تؼعيطات ؾبظٗبٙ ث٠ پطٝٛسٟ اضربع اظ پؽ ٠ً نٞضتي زض - تجهطٟ 

 ٝ ٛ٘بيس نبزض ضا ذٞز نالحيت ػسٕ هطاض ثالكبن٠ٔ اؾت ٌٗٔق آي٠ ٗطرٞع قؼج٠ ، اؾت هًبئي ٗطرغ نالحيت زض اضتٌبثي

 يب ٝ حٌٞٗتي تؼعيطات ؾبظٗبٙ زض قؼج٠ ٗبكٞم ٗوبٕ تأييس اظ پؽ هطاض ايٚ.  ٛ٘بيس اضؾبّ نالح شي هًبئي ٗطرغ ث٠ ضا پطٝٛسٟ

 آييٚ هبٛٞٙ(  28)  ٗبزٟ قّ٘ٞ اظ تجهطٟ ايٚ ٗوطضات.  اؾت هُؼي ، ١لت٠ يي ظطف ٗوبٕ آٙ ٛظط اػالٕ ػسٕ نٞضت زض

 . اؾت ٗؿتخٜي 1379/ 1/ 21 ٗهٞة(  ٗسٛي اٗٞض زض)  اٛوالة ٝ ػ٘ٞٗي زازُب٢١بي زازضؾي



 اظ ٗبٟ يي ظطف آ٢ٛب ٛظط تزسيس قؼت ٝ حٌٞٗتي تؼعيطات ، اؾالٗي اٛوالة زازُبٟ ٝ زازؾطا قؼت اظ ًسإ ١ط - 45 ٗبزٟ 

 ، زيِط ػْٔ ٝ ترٔق يب رطٕ ٛٞع حؿت ٠ً ٗٞاضزي ِٗط ، ًٜٜس نبزض ضا ٢ٛبئي ضأي ٝ ضؾيسُي ثبيس پطٝٛسٟ تحٞيْ ظٗبٙ

 اؾت ٗٞظق ًٜٜسٟ ضؾيسُي ٗطرغ ٗٞضز حؿت نٞضت ايٚ زض ٠ً ثبقس زاقت٠ ثيكتطي ظٗبٙ ث٠ ٛيبظ تحويوبت قسٙ تٌ٘يْ

 زضر٠ تب اٛتظبٗي ٗحٌٞٗيت ٗٞرت ُعاضـ ايٚ اضؾبّ ػسٕ.  ز١س ُعاضـ ٗبكٞم ٗوبٕ ث٠ ٌٗتٞة نٞضت ث٠ ضا تأذيط ػٔت

 . ُطزز ٗي ؾ٠

 اذتيبض ١٘بٙ حٌٞٗتي تؼعيطات قؼت اؾت ضؾيسُي ث٠ نبٓح حٌٞٗتي تؼعيطات ؾبظٗبٙ ٠ً ٗٞاضزي ًٔي٠ زض - 46 ٗبزٟ 

 هًبئي ٗوبٕ زؾتٞض أذص يطٝضت ث٠ هبٛٞٙ ايٚ زض ٠ً ٗٞاضزي زض رع زاضٛس ضا ٗعثٞض ١بي پطٝٛسٟ ث٠ ضؾيسُي زض هًبئي ٗطارغ

 . اؾت قسٟ تهطيح

 احجبت ٗٞاضز زض رع ث٠ حٌٞٗتي تؼعيطات ؾبظٗبٙ اضظ ٝ ًبال هبچبم ١بي پطٝٛسٟ ث٠ ضؾيسُي ٝيػٟ قؼت اػًبي - 1 تجهطٟ 

 هطاض هًبئي تؼويت تحت نبزضٟ آضاء زض هبٛٞٛي ٝظبيق ايلبي ثب ضاث٠ُ زض ، اؾت رطٕ هبٛٞٙ زض ٠ً اػ٘بٓي اضتٌبة يب ٛيت ؾٞء

 . ُيطٛس ٛ٘ي

 هبچبم ١بي پطٝٛسٟ ث٠ ضؾيسُي ٗوبٕ زض ٠ً حٌٞٗتي تؼعيطات ؾبظٗبٙ قؼت اػًبي ٝ ضؤؾب ات٢بٗبت ًٔي٠ ث٠ - 2 تجهطٟ 

 . قٞز ٗي ضؾيسُي ٗطًع زازُب٢١بي ٝ زازؾطا زض قٞٛس ٗي ٗطتٌت اضظ ٝ ًبال

 ٝنّٞ ٗأٗٞض ؾبظٗب٢ٛبي ؾبيط يب ُ٘طٍ ث٠ پطٝٛسٟ ٗساضى اظ ضٝٛٞقتي اضؾبّ ي٘ٚ ًٜٜسٟ ضؾيسُي قؼج٠ ـ 47 ٗبزٟ 

 هبچبم رطٕ احطاظ ثطاي اثطاظي اؾٜبز ثطضؾي ٝ ٌٗكٞك٠ اضظ يب ٝ ًبال اضظـ تؼييٚ ٗٞضز زض ، ٗٞضز حؿت زٝٓت زضآٗس١بي

 زضآٗس١بي ٝنّٞ ٗأٗٞض ؾبظٗبٙ.  ُطزز ٗي اثالؽ ٗت٢ٖ ٝ ٗصًٞض ١بي ؾبظٗبٙ ث٠ ضؾيسُي ٝهت ١٘چٜيٚ.  ٛ٘بيس ٗي اؾتؼالٕ

 زض حًٞض ثطاي ٛيع ضا ذٞز حوٞهي ٛ٘بيٜسٟ ٝ اضؾبّ ضا آٙ پبؾد ، اؾتؼالٕ زضيبكت تبضيد اظ ضٝظ زٟ ظطف اؾت ٗٞظق زٝٓت

 . ٛيؿت ٗصًٞض ٛ٘بيٜسٟ حًٞض ث٠ ٌٜٗٞ ضؾيسُي رٔؿ٠ تكٌيْ نٞضت زض١ط.  ٛ٘بيس ٗؼطكي ضؾيسُي رٔؿ٠

 اظ ثيف ٌٗكٞك٠ هبچبم ًبالي اضظـ ٠ً ١بيي پطٝٛسٟ يب ٝ ، يبكت٠ ؾبظٗبٙ ، ٜٗ٘ٞع ًبالي هبچبم ١بي پطٝٛسٟ زض ـ48 ٗبزٟ 

 اٗٞاّ تٞهيق ٝ قٜبؾبيي زؾتٞض نسٝض ث٠ ٛؿجت اؾت ٌٗٔق ضؾيسُي ٗطرغ ، اؾت ضيبّ(  000.  000.  100)  ٗئيٞٙ يٌهس

 ، ٗربثطات ، اٗالى ٝ اؾٜبز حجت ازاضات اظ اؾتؼالٕ ر٠ٔ٘ اظ ، ٗوتًي َطم اظ احت٘بٓي ٛوسي رعاي حسٝز زض ٗت٢ٖ ث٠ ٗتؼٔن

 ث٠ ضا الظٕ پبؾد ضٝظ پٜذ ظطف ٗٞظلٜس ٛيع اؾتؼالٕ َطف ٗطارغ.  ٛ٘بيس اهسإ ، ث٢بزاض اٝضام ٝ ثٞضؼ ؾبظٗبٙ ٝ ١ب ثبٛي

 . ًٜٜس اػالٕ ضؾيسُي ٗطرغ

 ٝيػٟ تزسيسٛظط قؼت ضئيؽ ، حٌٞٗتي تؼعيطات ؾبظٗبٙ زض هبچبم ١بي پطٝٛسٟ ثط هًبيي ٛظبضت اػ٘بّ ٜٗظٞض ث٠ ـ49 ٗبزٟ 

 ٠ٛ پبي٠ زاضاي هًبت ثيٚ اظ زازُؿتطي ٝظيط تأييس اظ پؽ ؾبظٗبٙ ضئيؽ پيك٢ٜبز ث٠ اضظ ٝ ًبال هبچبم ١بي پطٝٛسٟ ث٠ ضؾيسُي

 . قٞٛس ٗي ٜٗهٞة ايكبٙ اثالؽ ثب هًبيي٠ هٟٞ ضييؽ ٗٞاكوت اظ پؽ هًبيي

 ضييؽ زضذٞاؾت ثب قٞز نبزض ٗرتٔلي احٌبٕ ٗكبث٠ ٗٞاضز زض تؼعيطات تزسيسٛظط ٝيػٟ قؼت اظ ٠ً ٗٞاضزي زض - تجهطٟ 

 . ُطزز ٗي اضؾبّ ًكٞض ػبٓي زيٞاٙ ػ٘ٞٗي ١يأت ث٠ ضٝي٠ ٝحست ايزبز ر٢ت ٗٞاضز ، زازُؿتطي ٝظيط يب ؾبظٗبٙ



(  000.  000.  20)  ٗئيٞٙ ثيؿت اظ ً٘تط آ٢ٛب اضظـ ٠ً اضظ ٝ ًبال هبچبم ٗٞضز زض تؼعيطات ثسٝي قؼت آضاء ـ 50 ٗبزٟ 

 تزسيسٛظط هبثْ ػٔي٠ ٗحٌٕٞ زضذٞاؾت ثب اثالؽ تبضيد اظ ضٝظ ثيؿت ظطف قؼت آضاء ٗٞاضز ؾبيط زض.  اؾت هُؼي ، ثبقس ضيبّ

 . اؾت ذٞا١ي

 . اؾت ًيلطي زازضؾي آييٚ هبٛٞٙ ُٗبثن حٌٞٗتي تؼعيطات قؼت زض تزسيسٛظطذٞا١ي ر٢بت ـ1 تجهطٟ 

 ازاضي ػسآت زيٞاٙ زض اػتطاو هبثْ اضظ ٝ ًبال هبچبم ١بي پطٝٛسٟ ٗٞضز زض حٌٞٗتي تؼعيطات قؼت اظ نبزضٟ آضاء ـ2 تجهطٟ 

 . ٛيؿت هًبيي ٗطارغ ؾبيط ٝ

 ظطف ثبقس ٗت٢ٖ ثطائت ثط ٗجٜي ٠ً نٞضتي زض اٛوالة زازُبٟ ٝ حٌٞٗتي تؼعيطات ثسٝي قؼت اظ نبزضٟ آضاء ـ3 تجهطٟ 

 زؾتِبٟ ػٜسآٔعٕٝ يب ٝ ؾتبز يب زٝٓت زضآٗس١بي ٝنّٞ ٗأٗٞض زؾتِبٟ يب زازؾتبٙ زضذٞاؾت اظ پؽ ٝ اثالؽ تبضيد اظ ضٝظ ثيؿت

 زازُؿتطي ًْ ضييؽ يب حٌٞٗتي تؼعيطات ؾبظٗبٙ ضييؽ ؾٞي اظ ٗٞضز حؿت پطٝٛسٟ.  اؾت تزسيسٛظطذٞا١ي هبثْ ، ًبقق

 االرطاء الظٕ ٝ هُؼي تزسيسٛظط قؼج٠ ضأي.  قٞز ٗي اضربع ٗطث٠َٞ تزسيسٛظط قؼت اظ يٌي ث٠ ٗزسز ضؾيسُي ثطاي اؾتبٙ

 . اؾت

 زازضؾي آييٚ هبٛٞٙ ُٗبثن ، اؾت ٛكسٟ ثيٜي پيف هبٛٞٙ ايٚ زض زازضؾي يٞاثٍ ٝ قطايٍ ٠ً ٗٞاضزي ًٔي٠ زض ـ 51 ٗبزٟ 

 . قٞز ٗي ضكتبض ًيلطي

 َطح ظٗبٙ اظ ضٝظ زٟ ظطف ٌٗٔلٜس ، ًٜٜس ٗي اؾتٜبز ُ٘طُي ٗخجت٠ اؾٜبز ث٠ هبچبم ات٢بٕ ضز ٜٗظٞض ث٠ ٠ً ٗت٢٘بٛي ـ 52 ٗبزٟ 

 ًٜٜسٟ ضؾيسُي ٗطرغ تكريم ث٠ ػصضٗٞر٠ ثب ٢ٗٔت ايٚ.  ٛ٘بيٜس اضائ٠ ضا ؾٜس آٙ انْ ، ًٜٜسٟ ضؾيسُي ٗطرغ زض پطٝٛسٟ

 زازٟ احطي تطتيت قٞز اضائ٠ ١ب ٢ٗٔت ايٚ اظ ذبضد ٠ً اؾٜبزي ث٠.  اؾت ت٘سيس هبثْ ضٝظ زٟ ٗست ث٠ زيِط ثبض يي حساًخط

 . قٞز ٛ٘ي

 لاچاق از ناشي اموال ـ نهم فصل

 ٛؤي٠ ٝؾبيْ ٝ ؿيطٜٗوّٞ ٝ ٜٗوّٞ اٗٞاّ ًٔي٠ ٝ ٌٗكٞك٠ هبچبم ًبال١بي ٗٞظلٜس يبثُيٚ ٝ ًبقق ١بي زؾتِبٟ ـ 53 ٗبزٟ 

 ٗٞيٞع ٛؤي٠ ٝؾبيْ ٝ ٜٗ٘ٞع ًبالي اؾتخٜبي ث٠ ، قٞٛس ٗي تٞهيق ، هبٛٞٙ ايٚ ارطاي زض ٠ً ضا ١ٞايي ٝ زضيبيي ، ظٗيٜي اػٖ

 ًكق اظ پؽ ثالكبن٠ٔ ، ًبال اضظـ اٝٓي٠ تكريم ٝ تٞهيق ٝ ًكق نٞضتزٔؿ٠ ضٝٛٞقت ثب ١٘طاٟ ، هبٛٞٙ ايٚ(  56)  ٗبزٟ

 ًبالي كطٝـ ٝ ٛ٘ٞزٟ ًبال ٢ِٛساضي ث٠ اهسإ ؾبظٗبٙ ايٚ.  ٛ٘بيٜس ت٘ٔيٌي اٗٞاّ كطٝـ ٝ آٝضي ر٘غ ؾبظٗبٙ تحٞيْ ،

 . اؾت هُؼي ضأي نسٝض ث٠ ٌٜٗٞ هبچبم

 ًبالي ػيٚ ، ثبقس آ٘بٓي ٗز٢ّٞ يب ٝ ٗتٞاضي نبحت يب ثالنبحت ٌٗكٞك٠ هبچبم ًبالي ٠ً ٗٞاضزي ًٔي٠ زض - 1 تجهطٟ 

 ٗعثٞض ًبالي ٗأشٝٙ ٢ٛبز اظ كطٝـ ٗزٞظ أذص ٝ ١٘ب١ِٜي ثب يب ٝ قٞز ٗي تحٞيْ كوي٠ ٝٓي ؾٞي اظ ٗأشٝٙ ٢ٛبز ث٠ ٗعثٞض

 ؾٞي اظ ٗأشٝٙ ٢ٛبز حؿبة ث٠ آٙ اظ حبنْ ٝرٟٞ ٝ ضؾس ٗي كطٝـ ث٠ ت٘ٔيٌي اٗٞاّ كطٝـ ٝ آٝضي ر٘غ ؾبظٗبٙ تٞؾٍ

 . قٞز ٗي ٝاضيع كوي٠ ٝٓي



 ، االقتـبّ ؾطيغ ، آلؿبز ؾطيغ ًبال١بي ٗٞضز زض اؾت ٗٞظق ت٘ٔيٌي اٗٞاّ كطٝـ ٝ آٝضي ر٘غ ؾبظٗبٙ - 2 تجهطٟ 

 اظ كطٝـ ٗزٞظ أذص اظ پؽ ، قٞز ٗي آ٢ٛب زض ًيلي ٝ ً٘ي تـييطات ايزبز ؾجت ظٗبٙ ٗطٝض ٠ً ًبال١بيي يب ٝ َيٞض ٝ احكبٕ

 . ثطؾبٛس كطٝـ ث٠ ٗطثٌٞ ٗوطضات اؾبؼ ثط ضا ًبال ثالكبن٠ٔ ، ًٜٜسٟ ضؾيسُي ٗطرغ

 ًبقق زؾتِبٟ اظ ضا ٌٗكٞك٠ هبچبم ٛلتي ١بي كطآٝضزٟ اؾت ٗٞظق ٛلتي ١بي كطآٝضزٟ پرف ٗٔي قطًت - 3 تجهطٟ 

 . ٛ٘بيس ٝاضيع ًكٞض ًْ زاضي ذعا٠ٛ ث٠ ضا حبن٠ٔ ٝر٠ آٙ كطٝـ اظ پؽ ٝ ثِيطز تحٞيْ

 ٝاضيع ٗطًعي ثبٛي ؾٞي اظ قسٟ تؼييٚ حؿبة ث٠ ضا هبچبم ظّٚ ث٠ ٌٗكٞك٠ اضظ اؾت ٌٗٔق ًبقق زؾتِبٟ - 4 تجهطٟ 

 تجهطٟ ايٚ ٗٞيٞع ٝرٟٞ ٠ً نٞضتي زض.  ًٜس ٝاضيع ًكٞض ًْ زاضي ذعا٠ٛ ٝيػٟ حؿبة ث٠ ضا آٙ حٌٖ هُؼيت اظ پؽ ٝ ٛ٘بيس

 . قٞز ٗي اهسإ ٗصًٞض تجهطٟ ُٗبثن ، ثبقس ٗبزٟ ايٚ(  1)  تجهطٟ زض قسٟ هيس ٗهبزين اظ

 ٗؿتحن ، ػيٚ ٝرٞز نٞضت زض ًبال نبحت ، ًبال اؾتطزاز ث٠ حٌٖ ٝ ٗت٢ٖ ثطائت هُؼي ضأي نسٝض ٗٞاضز زض - 54 ٗبزٟ 

 ٠ً نٞضتي زض ٝ ثٞزٟ كطٝـ ضٝظ هي٘ت ث٠ ًبال ث٢بي يب ٗخْ زضيبكت ٗؿتحن ٗٞضز حؿت نٞضت ايٚ ؿيط زض ٝ آٙ زضيبكت

 قبْٗ ٗبزٟ ايٚ حٌٖ.  ثبقس ٗي االزاء يٕٞ هي٘ت ٗؿتحن ، هي٘ت پطزاذت ذهٞل زض ، ٛجٞزٟ ربيع هبٛٞٛبً يب قطػبً كطٝـ

 . ُطزز ٛ٘ي ، ٛيؿت ربيع هبٛٞٛبً آ٢ٛب كطٝـ ٠ً ًبال١بيي

 ٗوطضات ضػبيت ثب ٗطًعي ثبٛي حؿبة ث٠ ٝاضيعي اضظ ، ثبقس اضظ هبچبم ثب ٗطتجٍ ٗبزٟ ٗٞيٞع ٠ً ٗٞاضزي زض - تجهطٟ 

 . قٞز ٗي ٗؿتطز آٙ نبحت ث٠ ٗطثٌٞ

 اي هطُٛي٠ٜ ٝ ث٢ساقتي ، ايٜ٘ي ، كٜي يٞاثٍ ر٠ٔ٘ اظ هبٛٞٛي يٞاثٍ ًٔي٠ ضػبيت ث٠ ٌٜٗٞ هبچبم ًبالي كطٝـ - 55 ٗبزٟ 

 ٝاضز ٠ُ٘ٓ ثبظاض ٝاهؼي ٛيبظ ٝ هبٛٞٛي تزبضت ٝ تٞٓيس ث٠ ٝ ثبقس ثالٗبٛغ كٞم يٞاثٍ ُٗبثن ًبال كطٝـ ٠ً نٞضتي زض.  اؾت

 ٝ آٝضي ر٘غ ؾبظٗبٙ تٞؾٍ ، هبٛٞٙ ايٚ(  13)  ٗبزٟ ٗٞيٞع ضٗعي٠ٜ ٛهت ٝ ضثٍ شي ٗطارغ اظ ٗزٞظ اذص اظ پؽ ، ٌٜٛس

  . قٞز ٗي كطٝذت٠ ت٘ٔيٌي اٗٞاّ كطٝـ

 . ضؾس ٗي ٝظيطاٙ ١يأت تهٞيت ث٠ ٝ قٞز ٗي ت٢ي٠ ؾتبز تٞؾٍ ٗبزٟ ايٚ ارطائي ٛب٠ٗ آييٚ

 ؾٞي اظ ٗأشٝٙ ٢ٛبز ر٠ٔ٘ اظ زيِط ٢ٛبز١بي ٝ ؾبظٗب٢ٛب اذتيبض زض هٞاٛيٚ ٝكن ٠ً هبچبم ًبال١بي اظ زؾت٠ آٙ زضثبضٟ - تجهطٟ 

 اؾت ٗٞظق ٗطثٌٞ ٢ٛبز يب ؾبظٗبٙ ، آ٘بٓي ٗز٢ّٞ ٝ ٗتٞاضي نبحت ٝ ثالنبحت هبچبم ًبال١بي ٗبٜٛس زاضز هطاض كوي٠ ٝٓي

 . ٛ٘بيس ضػبيت ضا هبٛٞٙ ايٚ ٗوطضات ٗصًٞض اٗٞاّ كطٝـ زض

 ٝ اؾت هطُٛي٠ٜ ٝ ث٢ساقتي ، ايٜ٘ي ، كٜي يٞاثٍ كبهس ٠ً ٌٗكٞك٠ هبچبم ًبال١بي ًطزٙ ٗؼسٕٝ يب نسٝض - 56 ٗبزٟ 

 ٝ زاذٔي تٞٓيس ث٠ ًكٞض زض آٙ كطٝـ ٠ً(  54)  ٗبزٟ ٗٞيٞع ًبال١بي اظ ثرف آٙ ١٘چٜيٚ ٝ ٜٗ٘ٞع هبچبم ًبال١بي

 . ضؾس ٗي ٝظيطاٙ ١يأت تهٞيت ث٠ ٝ قٞز ٗي ت٢ي٠ ؾتبز تٞؾٍ ٠ً اؾت اي ٛب٠ٗ آييٚ ثطاثط ظٛس ٗي ٠ُ٘ٓ هبٛٞٛي تزبضت

 



 عمومي ممررات – دهم فصل

 . قٞز ٗي ٗحؿٞة اهتهبزي رطائٖ ٗهبزين اظ اضظ ٝ ًبال هبچبم - 57 ٗبزٟ 

 اضظ يب ٝ ًبال ػيٚ ٛجٞزٙ ٗٞرٞز نٞضت زض ، اضظ ٝ ًبال ذهٞل زض هبٛٞٙ ايٚ ٗٞيٞع ترٔلبت ٝ رطائٖ ًٔي٠ زض - 58 ٗبزٟ 

 ٗي ٗحٌٕٞ ٛيع اضظ ٝ ًبال اضظـ ٗؼبزّ پطزاذت ث٠ ، ٗوطض ١بي ٗزبظات ث٠ ٗحٌٞٗيت ثط ػالٟٝ ٗٞضز حؿت ٗطتٌت ، هبچبم

 . قٞز ٛ٘ي ٗبزٟ ايٚ ٗكّ٘ٞ اضظ ٝ ًبال تٔق زض ٗطتٌت اضازٟ اظ ذبضد ٗٞاضز.  قٞز

 آتف ٝ ُطٕ ؾالح اٛٞاع ثب هبچبم ٗطتٌجبٙ ٗؿٔحب٠ٛ زضُيطي ثب ١٘طاٟ ، هبچبم اضظ يب ٝ ًبال ًكق ٠ً نٞضتي زض - 59 ٗبزٟ 

 ٗطتٌت ؾبثو٠ هجيْ اظ هطائٜي ث٠ اؾتٜبز ثب يب ٝ ثبقس ٗطتٌجبٙ ث٠ ٗتؼٔن ٛؤي٠ ٝؾي٠ٔ ٠ً نٞضتي زض ، ثبقس ًبقق ٗأٗٞضاٙ ثب ظا

 زؾتِبٟ ٛلغ ث٠ هًبئي ٗطرغ حٌٖ ثب ، اؾت هطاضزازٟ ٗطتٌت اذتيبض زض هبچبم اضتٌبة ر٢ت ضا آٙ ػبٗساً ٗبٓي ٠ً قٞز ٗؼٕٔٞ

 ث٠ آٙ اضظـ ٗؼبزّ ٝ ٗؿتطز ٗبٓي ث٠ ذٞزضٝ نٞضت ايٚ ؿيط زض.  قٞز ٗي يجٍ هبچبم ثب ٗجبضظٟ اٗط زض اؾتلبزٟ ر٢ت ًبقق

 . قٞز ٗي اكعٝزٟ ٗطتٌجبٙ يب ٗطتٌت ٛوسي رعاي

 ث٠ هُؼي حٌٖ اثالؽ تبضيد اظ ضٝظ ثيؿت ظطف هبٛٞٙ ايٚ زض ٗوطض ٛوسي ١بي رطي٠٘ ث٠ ٗحٌٞٗبٙ ٠ً نٞضتي زض - 60 ٗبزٟ 

 قسٟ قٜبؾبيي اٗٞاّ كطٝـ يب ٝ قسٟ ؾپطزٟ ١بي ٝحيو٠ ٗحْ اظ ٛوسي رطي٠٘ ، ٜٛ٘بيٜس اهسإ ٗوطض ١بي رطي٠٘ پطزاذت

 رطي٠٘ ٝ ثبقس رطي٠٘ ٗيعاٙ اظ ً٘تط يب ٝ ٛكٞز قٜبؾبيي اٗٞآي چٜبٛچ٠ ٝ قٞز ٗي ٗؿتطز ٗبٓي ث٠ ٗبثوي ٝ أذص ػٔي٠ ٗحٌُٕٞ

 احٌبٕ ارطاي هبيي زؾتٞض ثب ٗٞضز حؿت ًيلطي زازضؾي آييٚ هبٛٞٙ ُٗبثن ٗصًٞض ٛوسي رطائٖ ؛ ٛكٞز ٝنّٞ ، حٌٖ ٗٞضز

)  ٗبزٟ زض ٜٗسضد ضٝـ ث٠ هًبئي پٜذ پبي٠ زاضاي هًبت ثيٚ اظ ٠ً حٌٞٗتي تؼعيطات احٌبٕ ارطاي هبيي يب ٗطث٠َٞ زازؾطاي

 ؾبّ پبٛعزٟ اظ ٛجبيس ٛوسي رعاي اظ ثسّ حجؽ نٞضت ١ط زض.  قٞز ٗي تجسيْ حجؽ ث٠ قٞٛس ٗي اٛتربة هبٛٞٙ ايٚ(  49

 . ثبقس ثيكتط

 حجؽ ث٠ ٛوسي رعاي تجسيْ ثط ٗجٜي حٌٖ نسٝض ر٢ت پطٝٛسٟ حٌٞٗتي تؼعيطات قؼت اظ نبزضٟ احٌبٕ ٗٞضز زض - 1 تجهطٟ 

 زٟ ظطف تب ُطزز ٗي اضربع قٞز ٗي تؼييٚ هًبئي٠ هٟٞ ضئيؽ تٞؾٍ ٠ً ٗطث٠َٞ هًبئي حٞظٟ زازُب٢١بي اظ قؼجي يب قؼج٠ ث٠

 . ٛ٘بيٜس ٗؼّ٘ٞ ٗوتًي اهسإ ، ٗٞضز ث٠ ٛؿجت ضٝظ

 ٝنّٞ حجؽ ات٘بٕ اظ پؽ حتي ، ػٔي٠ ٗحٌُٕٞ اظ اٗٞآي قٜبؾبيي نٞضت زض تجسئي حجؽ ثط ٗبظاز ٛوسي رعاي - 2 تجهطٟ 

 . ُطزز ٗي

 اظ ٗٞضز حؿت ٗطتجٍ رطائٖ يب ٝ هبٛٞٙ ايٚ ٗٞيٞع رطائٖ ث٠ ٗطثٌٞ ١بي پطٝٛسٟ ذهٞل زض تٞاٛس ٗي ؾتبز - 61 ٗبزٟ 

 ٛ٘بيس توبيب ًٜٜسٟ ضؾيسُي ٗطارغ اظ ، احٌبٕ ارطاي ٗطح٠ٔ تب تكٌيْ ثسٝ اظ ضا پطٝٛسٟ ث٠ ضؾيسُي ٝ تؼويت ، زازؾتبٙ َطين

. 

 اضظ ثطاثطي ٛطخ ثطاؾبؼ ضا ٝاضزاتي ًبال١بي اضظـ ك٢طؾت ، اؾت ٌٗٔق زٝٓت زضآٗس١بي ٝنّٞ ٗأٗٞض ؾبظٗبٙ - 62 ٗبزٟ 

 تؼييٚ ثطاي ٗطتجٍ هًبئي يبثُيٚ ٝ ًبقق زؾتِب٢١بي ًٔي٠ اذتيبض زض ؾبال٠ٛ نٞضت ث٠ ٗطًعي ثبٛي تٞؾٍ اػالٗي



 تٞؾٍ ، ز١س ضخ اي ػ٘سٟ تـييطات ٝاضزاتي ًبال١بي اضظـ ك٢طؾت زض ؾبّ َّٞ زض ٠ً نٞضتي زض.  ز١س هطاض اٝٓي٠ اضظـ

 . قٞز ٗي اػالٕ ضثٍ شي ؾبظٗبٙ

 اؾالٗي ٗزبظات هبٛٞٙ ُٗبثن ، تٌ٘ئي ٝ تجؼي ٗزبظات ٝ آٙ ٗؼبٝٛت ٝ هبچبم اضتٌبة تٌطاض يب ٝ تؼسّز حٌٖ - 63 ٗبزٟ 

 . اؾت

 انٔي نبحت يب ٝ ًٜٜسٟ اضؾبّ ٛتٞاٛس ٝ قٞز هبچبم اضظ يب ًبال حْ٘ رطٕ ٗطتٌت اَالع ٝ ػٖٔ ثب ٠ً قرهي ١ط - 64 ٗبزٟ 

 . قٞز ٗي ٗحٌٕٞ ٛيع اضظ ٝ ًبال ٗبٓي ٗٞضز زض ٗوطض ٗزبظات٢بي ث٠ ، اضظ يب ًبال يجٍ ثط ػالٟٝ ، ٛ٘بيس تؼييٚ ضا آٙ

 آ٢ٛب اؾتلبزٟ اظ ، ٢ِٛساضي ٗحْ يب ٛؤي٠ ٝؾي٠ٔ ٗبٓي اَالع اظ حبًي آٙ ٛظبئط ٝ ربؾبظي هجيْ اظ هطائٜي چٜبٛچ٠ - 65 ٗبزٟ 

 ، ٗطتٌت ثطاي ٗوطض ٗزبظات حساهْ ثط ػالٟٝ ثبقس ٛيبٝضزٟ ػْ٘ ث٠ ثبظزاضٛسٟ اهسإ ٛيع ٗبٓي ٝ ثبقس اضظ ٝ ًبال هبچبم زض

)  ٗبزٟ ، ٜٗ٘ٞع ًبالي ٢ِٛساضي ٗحْ يجٍ ٗٞضز زض ٝ قٞز ٗي يجٍ ، هبٛٞٙ ايٚ(  20)  ٗبزٟ زض ٜٗسضد قطح ث٠ ٛؤي٠ ٝؾي٠ٔ

 ، هُؼي حٌٖ نسٝض تبضيد اظ ٗبٟ زٝ ظطف ػٔي٠ ٗحٌُٕٞ ٠ً نٞضتي زض.  ُطزز ٗي اػ٘بّ آٙ ١بي تجهطٟ ٝ هبٛٞٙ ايٚ(  22

 . ُطزز ٗي ٗؿتطز ٗبٓي ث٠ ٗبثوي ٝ ثطزاقت آ٢ٛب كطٝـ ٗحْ اظ ، ٛپطزاظز ضا حٌٖ ٗٞضز ٛوسي رعاي

 ، هبچبم ًبالي يجٍ ث٠ حٌٖ ثط ػالٟٝ ضؾيسُي ٗطرغ ، ٛ٘بيٜس قطًت هبچبم اضتٌبة زض ٛلط چٜس يب زٝ چٜبٛچ٠ - 66 ٗبزٟ 

 ضكت٠ ثيٚ اظ ، هبچبم اضظ يب ًبال ٠ً نٞضتي زض ٝ ٛ٘بيس ٗي ٗحٌٕٞ آٙ پطزاذت ث٠ ٝ تؼييٚ ٛوسي رعاي ًْ اظ ضا يي ١ط ؾ٢ٖ

 . قٞز ٗي زضيبكت ٗبٌٓيت ٛؿجت ث٠ ٛيع آٙ ث٢بي ثبقس

 قالم يب ٝ حجؽ ٗزبظات ث٠ قطًبء اظ يي ١ط ، ثبقس زاقت٠ ٛيع قالم يب ٝ حجؽ ٗزبظات اضتٌبثي رطٕ چٜبٛچ٠ - تجهطٟ 

 . ُطزز ٗي ٗحٌٕٞ ٗوطض

 ٌٗكٞك٠ هبچبم اضظ يب ٝ ًبال يجٍ ث٠ ٛؿجت حٌٖ نسٝض ٗطرغ ، يبثس اضتٌبة حوٞهي قرم تٞؾٍ هبچبم اُط - 67 ٗبزٟ 

 ٗوطض رطي٠٘ حساًخط ثطاثط چ٢بض تب زٝ ث٠ ٗٞضز حؿت ، ٛوسي رعاي ث٠ ٗحٌٞٗيت ثط ػالٟٝ ، حوٞهي قرم ٝ ًٜس ٗي اهسإ

 : قٞز ٗي ٗحٌٕٞ ظيط تطتيت ث٠ ، حويوي قرم ثطاي

 ٗطتج٠ زض ٝ ؾبّ زٝ تب يي اظ حوٞهي قرم كؼبٓيت اظ ٗ٘بٛؼت اّٝ ٗطتج٠ زض اضظ ٝ ؿيطٜٗ٘ٞع ًبالي هبچبم ٗٞضز زض - آق

 حوٞهي قرم اٛحالّ زٕٝ

 حوٞهي قرم اٛحالّ ، يبكت٠ ؾبظٗبٙ يب ٝ ٜٗ٘ٞع ًبالي هبچبم ٗٞضز زض - ة

 قرم ازاضٟ زض ٗكبضًت ٝ تأؾيؽ ث٠ ٗزبظ ؾبّ پٜذ تب ٝ يبثٜس ٗي هُؼي ٗحٌٞٗيت ٗبزٟ ايٚ ٗٞيٞع اكطاز - 1 تجهطٟ 

 . ٛيؿتٜس حوٞهي



 ٝ ًبضًٜبٙ ، ًٜٜسٟ ضؾيسُي ٗطرغ ، ثبقس ػ٘ٞٗي ذسٗبت ث٠ ٗأٗٞض يب زٝٓت ث٠ ٝاثؿت٠ ، حوٞهي قرم چٜبٛچ٠ - 2 تجهطٟ 

 ٝ زٝٓتي ذسٗبت اظ ٗٞهت يب زائٖ اٛلهبّ يب ٗحطٝٗيت ث٠ ٗٞضز حؿت ٗطثٌٞ ١بي ٗزبظات ثط ػالٟٝ ضا هبچبم ٗطتٌت ٗسيطاٙ

 . ٛ٘بيس ٗي ٗحٌٕٞ ؿيطزٝٓتي ػ٘ٞٗي

 اهسإ هبچبم ث٠ حوٞهي قرم ٜٗبكغ تأٗيٚ ثطاي يب ٝ يبثس تؼٔن حوٞهي قرم ث٠ هبچبم اظ حبنْ ٜٗبكغ اُط - 3 تجهطٟ 

 . قٞز ٗي ٝنّٞ حوٞهي قرم زاضايي ٗحْ اظ ١ب رطي٠٘ ، ُطزز

 ٗزبظات هبٛٞٙ ُٗبثن ٛيع ثبقس زاقت٠ اَالع ٝ ػٖٔ ، ٗجبقطاٙ ػْ٘ اظ ٠ً حوٞهي قرم ٗسيط ذهٞل زض - 4 تجهطٟ 

 قرم ثط ٛظبضت يب ُيطي ته٘يٖ يب ٛ٘بيٜسُي اذتيبض ٠ً اؾت ًؿي حوٞهي قرم ٗسيط اظ ٜٗظٞض.  قٞز ٗي ػْ٘ اؾالٗي

 . زاضز ضا حوٞهي

 . اؾت هبٛٞٙ ايٚ ٗٞيٞع اضظ ٝ ًبال هبچبم ٗزبظات حساهْ ٗٞضز حؿت ، هبچبم ث٠ قطٝع ٗزبظات - 68 ٗبزٟ 

 اظ ٝضٝز اظ هجْ يب زاذْ ايطاٙ اؾالٗي ر٢٘ٞضي ٛظبضت تحت آث٢بي ث٠ ٜٗ٘ٞع ًبالي حبْٗ ٛؤي٠ ٝؾبيْ چٜبٛچ٠ - تجهطٟ 

 حبْٗ ، قٞز اٛزبٕ ايطاٛي قٜبٝض١بي ١ٌ٘بضي ثب كٞم اهساٗبت يب ٝ قٞز احطاظ ايطاٙ ٗوهس ث٠ حطًت اٗبضاتي ٝ هطائٚ َطين

 . قٞز ٗي ٗحٌٕٞ ٗبزٟ ايٚ ٗٞيٞع رطٕ ث٠ قطٝع ٗزبظات ث٠

 ٝ رطٕ اضتٌبة زكؼبت ، ٛحٟٞ ، قطايٍ ث٠ تٞر٠ ثب تٞاٛس ٗي ٗٞضز حؿت نالح شي ًٜٜسٟ ضؾيسُي ٗطرغ - 69 ٗبزٟ 

 ٗطتجٍ ٗٞضز چٜس يب يي ث٠ ، ٗزبظات تٌ٘يْ ػٜٞاٙ ث٠ ضا ٝي ، هبٛٞٙ ايٚ زض ٗوطض ١بي ٗزبظات ثط ػالٟٝ ، ٗطتٌت قرهيت

 : ٛ٘بيس ٗحٌٕٞ ظيط ١بي ٗحطٝٗيت اظ

  : زائٖ اثُبّ يب ٗٞهت تؼٔين - آق

  ثبظضُبٛي ًبضت - 1

  ٗطظي ٗجبزالت ًبضت - 2

  ٗٔٞاٛي ًبضت - 3

  ًبضي آؼْ٘ حن يب ثطزاضي ث٢طٟ ، تأؾيؽ ، ًؿت پطٝا٠ٛ - 4

  ٛوْ ٝ حْ٘ پطٝا٠ٛ - 5

 ١ٞايي ٝ زضيبيي ، ظٗيٜي ٛؤي٠ ٝؾبيْ ضاٜٛسُي ُٞا١يٜب٠ٗ - 6

 تزبضت ٝ پيك٠ ٝ ًؿت ٗحْ زائٖ يب ٗٞهت تؼُيْ - ة

 ؾبّ پٜذ تب يي اظ ذبل حطف يب حطك٠ ث٠ اقتـبّ اظ ٗحطٝٗيت - ح



 ؾبّ پٜذ تب يي اظ حوٞهي اقربل ٗسيطػبٗٔي ٝ ٗسيطٟ ١يأت زض ػًٞيت يب ٝ قطًت تأؾيؽ اظ ٗحطٝٗيت - ت

 ؾبّ پٜذ تب ًكٞض اظ ذطٝد ٜٗ٘ٞػيت - ث

 يب ٗسيطاٙ ٠ً آ٘ٔٔي ثيٚ ٝ زاذٔي ٛوْ ٝ حْ٘ ٗإؾؿبت ٝ قطًت٢ب ٗٞضز زض نالح شي ًٜٜسٟ ضؾيسُي ٗطرغ - 70 ٗبزٟ 

 زكؼبت ، ٛحٟٞ ، قطايٍ ث٠ تٞر٠ ثب اٛس قسٟ ُ٘طًي ٗخجت٠ اؾٜبز كبهس ذبضري ًبالي حْ٘ يب ًبال هبچبم ٗطتٌت آ٢ٛب ٗتهسيبٙ

 : ٛ٘بيس ٗي حٌٖ ظيط قطح ث٠ هبٛٞٙ ايٚ زض ٗوطض ١بي ٗزبظات ثط ػالٟٝ ٗطتٌت قرهيت ٝ رطٕ اضتٌبة

 ٗتهسيبٙ يب ٗسيطاٙ اقتـبّ ٗحطٝٗيت ٗبٟ قف تب ؾ٠ اّٝ ٗطتج٠ - آق

 ٗتهسيبٙ يب ٗسيطاٙ اقتـبّ ٗحطٝٗيت ؾبّ يي تب ٗبٟ قف زٕٝ ٗطتج٠ - ة

 ايٚ ث٠ آٙ ١سف ٝ كؼبٓيت ، تأؾيؽ اظ پؽ يب ٝ قٞز تأؾيؽ هبچبم ههس ث٠ ٗإؾؿ٠ ٝ قطًت ٠ً نٞضتي زض - تجهطٟ 

 ٜٗحْ قطًت ، تٌطاض نٞضت زض ٝ قٞز ٗي تؼٔين ؾبّ يي تب ٗبٟ ؾ٠ قطًت كؼبٓيت ، اّٝ ٗطتجة زض ُطزز ٜٗحطف ٜٗظٞض

 . ُطزز ٗي

 ١بي ٗزبظات ٝ ٛيؿت ترليق ٝ تؼٔين هبثْ ًٜٜسٟ ضؾيسُي ٗطرغ ؾٞي اظ هبٛٞٙ ايٚ زض ٗوطض ٛوسي رعاي - 71 ٗبزٟ 

 . ثبقس ٛ٘ي تؼٔين هبثْ ٛيع هبٛٞٙ ايٚ ٗٞيٞع يبكت٠ ؾبظٗبٙ ٝ اي حطك٠ ، ٜٗ٘ٞػ٠ ًبال١بي هبچبم رطائٖ زض قالم ٝ حجؽ

 ذٞز اهطاض ثب ، ٗوسٗبتي تحويوبت ٗطاحْ زض ، اٛس قسٟ هبٛٞٙ ايٚ ٗٞيٞع رطائٖ ٗطتٌت ٠ً اقربني ١طُبٟ - 72 ٗبزٟ 

 ٗطرغ تكريم ث٠ ثٜب ، ًٜٜس كطا١ٖ ضا ٗت٢٘بٙ ؾبيط ٝ هبچبم ١بي قج٠ٌ ؾط زؾتِيطي يب ٝ اضظ ٝ ًبال ًكق ٗٞرجبت

 ٗي زازٟ ٗتٜبؾت ترليق آٛبٙ ٗزبظات زض يب ٗؼبف هبٛٞٙ ايٚ ٗٞيٞع ًيلط١بي اظ هبچبم اضظ ٝ ًبال يجٍ ي٘ٚ ، ضؾيسُي

 . قٞز

 ٗحٌٞٗبٙ اَالػبت پبيِبٟ ، ضثٍ شي ٗطارغ ث٠ آٙ اضائ٠ ٝ ٗحٌٞٗبٙ ؾٞاثن ث٠ ؾطيغ زؾتطؾي ٝ حجت ٜٗظٞض ث٠ - 73 ٗبزٟ 

 ث٠ ٌٗٔلٜس احٌبٕ ارطاي ٝاحس١بي ت٘بٗي.  ُطزز ٗي تكٌيْ هًبئي٠ هٟٞ اَالػبت ٝ آٝضي كٚ ٗطًع زض اضظ ٝ ًبال هبچبم

 حجت پبيِبٟ ايٚ زض ضا ٗحٌٞٗبٙ كطزي ٗكرهبت ، اضظ ٝ ًبال هبچبم ث٠ ضارغ ١بي ٗحٌٞٗيت هُؼي ضأي زضيبكت ٗحى

 اؾتلبزٟ ٝ ١ب زازٟ تؼبْٗ اٌٗبٙ ٠ً ثبقس ٛحٞي ث٠ ثبيس هًبئي٠ هٟٞ ٝ حٌٞٗتي تؼعيطات ؾبظٗبٙ ثيٚ اَالػبت ٗجبز٠ٓ.  ٛ٘بيٜس

 . ثبقس زاقت٠ ٝرٞز َطكيٚ ًبضثطاٙ

 تؼعيطات ؾبظٗبٙ تٞؾٍ ٠ً اؾت اي ٛب٠ٗ آييٚ ٗٞرت ث٠ ١ب زازٟ ث٠ ضثٍ شي ٗطارغ زؾتطؾي ؾُٞح ٝ ٛحٟٞ - تجهطٟ 

 هٟٞ ضئيؽ تهٞيت ث٠ ، هبٛٞٙ ايٚ قسٙ االرطاء الظٕ تبضيد اظ ٗبٟ ؾ٠ ظطف حساًخط ٝ قٞز ٗي ت٢ي٠ هًبئي٠ هٟٞ ٝ حٌٞٗتي

 . ضؾس ٗي هًبئي٠

 ث٠ ضؾيسُي ثطاي ٠ً ٗطارؼي ؾبيط ٝ زٝٓت زضآٗس١بي ٝنّٞ ٗأٗٞض ٝ ًبقق زؾتِب٢١بي ٗؿتويٖ ٗؿإٝالٙ - 74 ٗبزٟ 

 زٝٓت زضآٗس١بي ٝنّٞ ٗأٗٞض زؾتِبٟ يب ٝ ًٜٜسٟ ضؾيسُي ٗطرغ ًتجي ذُبة ٗٞضز هبٛٞٙ ايٚ ٗٞيٞع هبچبم ١بي پطٝٛسٟ



 ٜٗغ ٗزبظات ث٠ ، ٜٛ٘بيٜس اهسإ ٗؿتٜس پبؾرِٞيي ث٠ ٛؿجت اؾتؼالٕ ٝنّٞ تبضيد اظ ضٝظ ثيؿت ظطف چٜبٛچ٠ ، ُيطٛس ٗي هطاض

 ِٗط ، ُطزٛس ٗي ٗحٌٕٞ ثؼسي ٛٞثت٢بي زض زٝٓتي ذسٗبت اظ ٗبٟ قف تب ٗٞهت اٛلهبّ ٝ اّٝ ٛٞثت زض ذٞز قـْ زض اقتـبّ

 ٗحبًٖ نالحيت زض اٗط ايٚ ث٠ ضؾيسُي.  اؾت ثٞزٟ هبٛٞٛي ٗٞر٠ ػصض ث٠ ٗؿتٜس ، پبؾد اضؾبّ ػسٕ ٛ٘بيٜس احجبت اي٠ٌٜ

 . ثبقس ٗي اؾتب٢ٛب ٗطاًع زازُؿتطي ًيلطي

 ٗأٗٞضاٙ هبٛٞٙ ايٚ ٗٞيٞع احٌبٕ ارطاي ٝ اثالؽ ثطاي اؾت ٗٞظق ايطاٙ اؾالٗي ر٢٘ٞضي اٛتظبٗي ٛيطٝي - 75 ٗبزٟ 

 ٝ زازُؿتطي ٝظاضت.  ٛ٘بيس ٗؿتوط حٌٞٗتي تؼعيطات ٝ هًبئي٠ هٟٞ احٌبٕ ارطاي ٝاحس١بي زض ضا زيسٟ آٗٞظـ اٛتظبٗي

 . ًٜٜس كطا١ٖ ٛيط١ٝب ايٚ اؾتوطاض ثطاي ضا الظٕ اٌٗبٛبت ٗٞظلٜس حٌٞٗتي تؼعيطات ؾبظٗبٙ

 ١ٌ٘بضي ثب ٝ ؾتبز تٞؾٍ آٙ قسٙ االرطاء الظٕ تبضيد اظ ٗبٟ ؾ٠ ظطف هبٛٞٙ ايٚ ارطائي ١بي ٛب٠ٗ آييٚ - 76 ٗبزٟ 

 هٟٞ تأييس اظ پؽ ٝ قٞز ٗي ت٢ي٠ ؾتبز ػًٞ زؾتِب٢١بي ؾبيط ٝ زازُؿتطي ٝ زاضايي ٝ اهتهبزي اٗٞض ، ًكٞض ١بي ٝظاضترب٠ٛ

 . ضؾس ٗي ٝظيطاٙ ١يأت تهٞيت ث٠ هًبئي٠

 انالحبت ثب 1312/ 12/ 29 ٗهٞة هبچبم ٗطتٌجيٚ ٗزبظات هبٛٞٙ ، هبٛٞٙ ايٚ قسٙ االرطاء الظٕ تبضيد اظ - 77 ٗبزٟ 

 ، ٛظبٕ ٗهٔحت تكريم ٗز٘غ 1374/ 2/ 12 ٗهٞة اضظ ٝ ًبال هبچبم ث٠ ضارغ حٌٞٗتي تؼعيطات ٛحٟٞ هبٛٞٙ ، ثؼسي

(  36)  ٝ(  35)  ٗٞاز ، 1336/ 8/ 9 ٗهٞة زضيبيي ٗٞتٞضي ٛؤي٠ ٝؾبيْ تٞؾٍ هبچبم ػْ٘ اظ رُٔٞيطي ث٠ ضارغ هبٛٞٙ

 ٗهٞة نٜلي ٛظبٕ هبٛٞٙ(  62)  ٗبزٟ ، 1370/ 10/ 24 ٗهٞة ت٘ٔيٌي اٗٞاّ كطٝـ ٝ آٝضي ر٘غ ؾبظٗبٙ تأؾيؽ هبٛٞٙ

 اظ زضيبكت تز٢يعات ًبضُيطي ث٠ ٜٗ٘ٞػيت هبٛٞٙ(  9)  ٗبزٟ(  ة)  ثٜس ٝ(  8)  ٗبزٟ ،(  3)  ٗبزٟ تجهطٟ ، 1382/ 12/ 24

/ 6/ 14 ٗهٞة ايطاٙ اؾالٗي ر٢٘ٞضي آثعي ٜٗبثغ اظ حلبظت هبٛٞٙ(  22)  ٗبزٟ(  ز)  ثٜس ، 1373/ 11/ 23 ٗهٞة ٗب١ٞاضٟ

 اٗٞض ٗوطضات ث٠ ٗطثٌٞ هبٛٞٙ(  3)  ٗبزٟ انالح ٝ(  1)  ٗبزٟ ث٠ تجهطٟ يي آحبم هبٛٞٙ(  3)  ٗبزٟ(  1)  تجهطٟ ، 1374

 آحبم هبٛٞٙ(  12)  ٗبزٟ(  4)  ٝ(  2)  ،(  1)  ثٜس١بي ، 1379/ 12/ 10 ٗهٞة آقبٗيسٛي ٝ ذٞضزٛي ٝ زاضٝيي ٝ پعقٌي

 هبٛٞٙ(  7)  ٝ(  6)  ،(  5)  ،(  4)  ،(  3)  ٗٞاز ، 1384/ 8/ 5 ٗهٞة زٝٓت ٗبٓي ٗوطضات اظ ثركي تٜظيٖ هبٛٞٙ ث٠ ٗٞازي

 هبٛٞٛي اليح٠ ٝ 1348/ 4/ 19 ٗهٞة ُ٘طًبت ٝ ثٜبزض ُبضز تكٌيْ ٝ ًكتيطاٛي ٝ ثٜبزض ؾبظٗبٙ اؾترساٗي ٝ ٗبٓي اذتيبضات

 . قٞز ٗي ٛؿد اٛوالة قٞضاي 1358/ 9/ 14 ٗهٞة ُ٘طًبت ٝ ثٜبزض ُبضز اٛحالّ

 رطي٠٘ ٝ يجُي ٝؾبيْ ، هبچبم اضظ ٝ ًبال كطٝـ اظ ٛبقي ٝرٟٞ هجيْ اظ هبٛٞٙ ايٚ ارطاي اظ حبنْ ٗجبٓؾ ًٔي٠ - تجهطٟ 

)  ٗئيبضز زٝيؿت ٗجٔؾ ؾبال٠ٛ ، ٝاضيعي ٝرٟٞ اظ.  ُطزز ٗي ٝاضيع ًكٞض ًْ زاضي ذعا٠ٛ ٛعز اي ٝيػٟ حؿبة ث٠ ٝنٞٓي ١بي

 ٝ هبچبم ثب ٗجبضظٟ اٗط ٗتٌلْ زؾتِب٢١بي تأحيط ثب ٗتٜبؾت اضظ ٝ ًبال هبچبم ثب ٗجبضظٟ ثطاي ضيبّ(  000.  000.  000.  200

 ٝظيطاٙ ١يأت تهٞيت ث٠ ٝ قٞز ٗي ت٢ي٠ زازُؿتطي ٝظاضت ٝ ؾتبز پيك٢ٜبز ث٠ ٠ً اي ٛب٠ٗ آييٚ ُٗبثن قسٟ اضائ٠ ١بي ثطٛب٠ٗ

  . ُطزز ٗي ١عي٠ٜ ًٜٜسٟ ضؾيسُي ٗطارغ ٝ ضثٍ شي زؾتِب٢١بي ، ًبقلبٙ ٗيبٙ ، ضؾس ٗي

 انٔي ٗت٢٘بٙ ٠ً ٗٞاضزي زض.  قٞز ٗي تؼسيْ هجْ ؾبّ ث٠ ٛؿجت ًكٞض تٞضٕ ٛطخ ثب ٗتٜبؾت ؾبّ ١ط ٢ٗطٗبٟ زض ٗجٔؾ ايٚ

 ؾبيط ثطاثط زٝ پطٝٛسٟ ١ط زض آٌكق حن ث٠ ٗطثٌٞ ٝرٟٞ پطزاذت يطيت ، ُطزٛس ٗؼطكي ًٜٜسٟ ضؾيسُي ٗطرغ ث٠ ٝ قٜبؾبيي



 ٗٞيٞع ًبالي ثط ٗتطتج٠ ١بي ١عي٠ٜ ؾبيط تأٗيٚ ٝ ٢ِٛساضي ٗحْ ١عي٠ٜ ٗحبؾج٠ ٛحٟٞ ٝ كطٝـ ًبضٗعز ٗيعاٙ.  اؾت ٗٞاضز

 ٗجبضظٟ ٗٞاضز اظ ؿيط زض ٗبزٟ ايٚ ٗٞيٞع ٝرٟٞ اذتهبل ٝ ٗهطف.  قٞز ٗي پطزاذت ٝ تؼييٚ ٗصًٞض ٛب٠ٗ آييٚ زض هبٛٞٙ ايٚ

 اؾالٗي ٗزبظات هبٛٞٙ زض ٗوطض ٗزبظات ث٠ ٗطتٌت ٝ ٗحؿٞة زٝٓتي اٗٞاّ زض ؿيطهبٛٞٛي تهطف ، اضظ ٝ ًبال هبچبم ثب

 ٝ هًبئي ٝ اهتهبزي ١بي ً٘يؿيٞٙ ث٠ يٌجبض ٗبٟ قف ١ط ضا تجهطٟ ايٚ ػٌ٘ٔطز اؾت ٗٞظق ؾتبز.  قٞز ٗي ٗحٌٕٞ

 . ٛ٘بيس ُعاضـ اؾالٗي قٞضاي ٗزٔؽ حوٞهي

 ٝ ي٢ٌعاض ٗبٟ زي ؾٕٞ ٗٞضخ قٜج٠ ؾ٠ ضٝظ ػٜٔي رٔؿ٠ زض تجهطٟ ٠ٛ ٝ ١لتبز ٝ ٗبزٟ ١لت ٝ ١لتبز ثط ٗكتْ٘ كٞم هبٛٞٙ

 . ضؾيس ٢ِٛجبٙ قٞضاي تأييس ث٠ 1392/ 10/ 18 تبضيد زض ٝ قس تهٞيت اؾالٗي قٞضاي ٗزٔؽ زٝ ٝ ٛٞز ٝ ؾيهس

 الضيزبٛي ػٔي

 

 


