اي ٚثيٖٛ ٟبٗ ٠ثش اػبع هب ٙٞٛثي٘ٗ ٠لٞة ا سديج٢ـت ٗب ٟػبّ ٝ 1316
) تٜظيٖ
پيـ٢ٜبد ًتجي ثيُ٘ ٠زاس ( ً ٠جضء اليٜلي ثي٘ٛ ٠بٗٗ ٠يجبؿذ
ُشديذ ٟاػت ٞٗ ٝسد تٞاكن ًشكيٗ ٚيجبؿذ  .آ ٙهؼ٘ت اص پيـ ٠ٜاد ًتجي
ثيُ٘ ٠زاس ًٕٝ ٠سد هج ّٞثيُ٘ ٠ش ٝا هغ ِٛشديذً ٝ ٟتجبً ث ٠ثيُ٘ ٠زاس ٘١ضٗبٙ
ثب كذٝس ثي٘ٛ ٠بٗ ٠اػالٕ ُشديذ ٟاػت جضء تؼ٢ذات ثيُ٘ ٠ش ٗحؼٞة
٘ٛيِشدد.

تبٗي ٚثيُ٘ ٠ش ثب سػبيت اػتخٜبئبت ٗ ٝحذٝديت ١بي ٜٗذسد دس ثي٘ٛ ٠بٗ٠
ؿبْٗ تحون خؼبست ٛبؿي اص خٌشات صيش خٞا١ذ ثٞد :
 - 1آتؾ – دس اي ٙثي٘ٛ ٠بٜٗٗ ٠ظٞس اص آتؾ ػجبست اػت اص تشًيت ١ش
ٗبد ٟثب اًؼيظ ٙث ٠ؿشى آ ٠ً ٙثب ؿؼٔ٘١ ٠شا ٟثبؿذ .
 - 2كبػو -٠دس اي ٚثي٘ٛ ٠بٗ ٠كبػو ٠ػجبست اػت اص تخٔي ٠ثبس
آٌتشيٌي ثي ٚد ٝاثش يب ثي ٚاثش  ٝصٗي ٠ً ٚثش احش آوبء د ٝثبس ٗخبٓق
ثٝ ٠جٞد ٗيأيذ .
 - 3اٛلجبس – دس اي ٚثي٘ٛ ٠بٗ ٠اٛلجبس ثٗ ٠ل١ ٕٞ٢ش ٞٛع آصاد ؿذٙ
ٛبُ٢بٛي اٛشطي حبكْ اص اٛجؼبى ُبص  ٝيب ثخبس اػت .

هادُ  -2تيوِ گس :

هادُ  -11خسازت ٍ ّصيٌِ ّاي لاتل تاهيي  :ايي تيوِ ًاهِ خسازات

ثيُ٘ ٠ش ؿشًت ثي٘ٞٛ ٠ي ( ٚػ٢بٗي ػبٕ ) اػت  ٝججشا ٙخؼبست احت٘بٓي سا
ًجن ؿشايي ٗوشس دس اي ٚثي٘ٛ ٠بٗ ٠ث ٠ػ٢ذٗ ٟيِيشد .

هطسٍحِ شيس زا تاهيي هيٌوايد
 - 1خؼبست ٗؼتويٖ ٛبؿي اص آتؾ – كبػو ٝ ٠اٛلجبس
ى ثٜٗ ٠ظٞس جُٔٞيشي اص
 - 2خؼبست ١ ٝضيٛ ٠ٜبؿي اص اهذاٗبت الصٕ ٟ
تٞػؼ ٠خؼبست كٞست ٗيِيشد  ٖ١ ٝچٜي ٚخؼبست ١ ٝضيٛ ٠ٜبؿي
اص ٛوْ ٌٗب ٙهشٝسي ٗٞسد ثي٘ ٠ثٜٗ ٠ظٞس ٛجبت آ ٙاص خٌشات
ثي٘ ٠ؿذ. ٟ

ريٜلغ ١ش ؿخق حويوي يب حوٞهي ٗزًٞس دس اي ٚثي٘ٛ ٠بٗ ٠اػٖ اص ثيُ٘ ٠زاس
ٗيجبؿذ ً ٠دس ت٘بٕ يب هؼ٘تي اص ٗٞهٞع ثي٘ٛ ٠لغ داؿت ٠ثبؿذ .

هادُ  -12حدٍد خسازت لاتل تاهيي :

ضسايط عوَهي تيوِ ًاهِ آتص سَشي
فصل اٍل كليات
هادُ  -1اساس لسازداد

هادُ  -3تيوِ گراز :
ثيُ٘ ٠زاس ؿخق حويوي يب حوٞهي ٗزًٞس دس اي ٚثي٘ٛ ٠بٗ ٠اػت ً ٠ثي٘٠
ٛبٗ ٠سا خشيذاسي ٞ٘ٛدٗ ٝ ٟتؼ٢ذ پشداخت حن ثي٘ ٠آٗ ٙيجبؿذ .
هادُ  -4ذيٌفع :

هادُ -5هَزد تيوِ :
ٗٞسد ثي٘ ٠اٗٞاّ ٜٗذسد دس جذٗ ّٝـخلبت اي ٚثي٘ٛ ٠بٗ ٠اػت ًٗ ٠تؼٔن ث٠
ثيُ٘ ٠زاس  ٝيب دس تلشف ٝي دس ٗحْ ٗٞسد ثي٘ ٠ثبؿذ  .اٗٞاّ ػبيش اؿخبف
تب حذٝدي ً ٠ثب ٞٛع اؿتـبّ ثيُ٘ ٠زاس استجبى داسد  ٖ١ ٝچٜي ٚاحبحيٜٗ ٠ضّ ٝ
ػبيش اٗٞاّ ٗتؼٔن ث ٠اػوبء خبٞٛاد ٟثيُ٘ ٠زاس يب ًبسُشاٛي ً ٠دس ٜٗضّ ٝي ث٠
ػش ٗيجشٛذ ٗ .ـشٝى ثش اي ٠ً ٚث٢بي آ٢ٛب دس ػشٗبي ٠ثي٘ ٠ؿذٜٗ ٟظٞس  ٝدس
ٗحْ ٗٞسد ثي٘ٗ ٠ؼتوش ثبؿذ ثي٘ ٠ؿذٗ ٟحؼٞة ٗيـٞد .
هادُ  -6هدت تيوِ :
ٗذت ثي٘ ٠اص ػبػت  12سٝصي ً ٠ثؼٜٞا ٙتبسيخ ؿشٝع دس ثي٘ٛ ٠بٗ ٠هيذ
ُشديذ ٟاػت آؿبص  ٝدس ػبػت  12سٝص تبسيخ اٛووبء ثي٘ٛ ٠بٗ ٠خبت٘ٗ ٠ي ا ثذ
ِٗش آ ٠ً ٙخالف آ ٙدس ثي٘ٛ ٠بٗ ٠تلشيح ؿذ ٟثبؿذ .
هادُ  -7اعتثاز تيوِ ًاهِ  :اػتجبس ثي٘ٛ ٠بٗ ٝ ٠تؼ٢ذ ثيُ٘ ٠ش ثؼذ اص
پشداخت آٝي ٚهؼي حن ثي٘ ٠آؽاص ٗيِشدد  ٝثيُ٘ ٠زاس ٗذي ٙٞثبهي٘بٛذ ٟحن
ثي٘ ٠خٞا١ذ ثٞد ِٗش آ ٠ً ٙتبسيخ ؿشٝع ٗٞخشي ًتجب ٗٞسد تٞاكن هشاس ُيشد
ٓٝ .ي دس ١ش حبّ پبيبٗ ٙذت هشاسداد دس كٞست ٛجٞد ٙؿشى خالف تبسيخ
ٜٗذسد دس ثي٘ٛ ٠بٗٗ ٠يجبؿذ .
هادُ  -8اصل غساهت :
ججشا ٙخؼبست دس ١يچ ٗٞسد اص ٗيضا ٙصياٝ ٙاسد ٟث ٠ثيُ٘ ٠زاس ٛؼجت ثٞٗ ٠سد
ثي٘ ٠دس صٗبٝ ٙهٞع خؼبست تجبٝص ٘ٛي ٘ٛبيذ .
فصل دٍم  :ضسايط
هادُ  -9اصل حسي ًيت :
ثيُ٘ ٠زاس ٌٗٔق اػت ثب سػبيت دهت  ٝكذاهت دس پبػخ ث ٠پشػؾ ١بي
ثيُ٘ ٠ش ًٔي ٠اًالػبت ساجغ ثٞٗ ٠هٞع ثي٘ ٠سا دس اختيبس ثيُ٘ ٠ش هشاس د١ذ .
اُش ثيُ٘ ٠زاس دس پبػخ ث ٠پشػؾ ثيُ٘ ٠ش ػ٘ذا اص اظ٢بس ٌٗٔجي خٞدداسي
٘ٛبيذ  ٝيب ػ٘ذاً ثش خالف ٝاهغ اظ٢بسي ثٜ٘بيذ هشاسداد ثي٘ ٠ثبًْ  ٝثال احش
خٞا١ذ ثٞد ٌٔٗ ٞٓٝجي ًً ٠ت٘ب ٙؿذ ٟيب ثش خالف ٝاهغ اظ٢بس ؿذ١ ٟيچ ُ٠ٛٞ
تبحيشي دس ٝهٞع حبدحٛ ٠ذاؿت ٠ثبؿذ  .دس اي ٚكٞست  ٠ٛكوي ٝج ٟٞپشداختي
ثيُ٘ ٠زاس ثٝ ٠ي ٗؼتشد ٛخٞا١ذ ؿذ ثٌٔ ٠ثيُ٘ ٠ش ٗيتٞاٜٛذ ٗبٛذ ٟحن ثي٘ ٠سا
ٛيض ٌٗبٓج٘ٛ ٠بيذ .
هادُ  -10خطسات تيوِ ضدُ :

اي ٚثي٘ٛ ٠بٗ ٠خؼبست ٗؼتويٖ ثٞٗ ٠سد ثي٘ ٠سا ًٛ ٠بؿي اص آتؾ – كبػوٝ ٠
اٛلجبس  ٝدس ًٕبٗ ٝ ٙحْ ٗٞسد ثي٘ ٠ثبؿذ ث ٠ؿشح ٜٗذسد دس ثي٘ٛ ٠بٗ ٝ ٠ث٠
.
ٗيضاٝ ٙاسد ٟث ٠ثيُ٘ ٠زاس ٛؼجت ثٗ ٠بّ ثي٘ ٠ؿذ ٟججشا ٙخٞا١ذ ٞ٘ٛد
خؼبست هبثْ پشداخت ٘ٛيتٞاٛذ اص ٗبث ٠آتلبٝت اسصؽ ١ش يي اص اهالٕ ثي٘٠
ؿذ ٟثالكبكٔ ٠هجْ  ٝثؼذ اص ٝهٞع خؼبست  ٝيب دس كٞست خؼبست ًٔي اص ٗجٔؾ
ثي٘ ٠ؿذ١ ٟش يي اص اهالٕ خؼبست ديذ ٟتجبٝص ٘ٛبيذ  .صيب ٙحبكٔ ٠اص ٝهل ٠دس
ًبس  ٝتٓٞيذ  ٝصيبٛ ٙبؿي اص اكضايؾ ١ضي ٠ٜتؼ٘يش  ،ثبصػبصي  ٝتبػيغ ٗجذد
ثي٘٘ٛ ٠يجبؿذ .
تثصسُ – ػشٗبي ٠ثي٘ ٠دس كٞست ٝهٞع خؼبست  ،ثٗ ٠يضا ٙخؼبست تؤيْ
ٗي يبثذ  ٌٚٓ .ثيُ٘ ٠زاس ٗيتٞاٛذ ثب پشداخت حن ثي٘ ٠اهبكي ػشٗبي ٠ثي٘ ٠سا
اكضايؾ د١ذ  .ؿشًت ١بي ثي٘ٗ ٠يتٞاٜٛذ اص تؤيْ ػشٗبي ٠تب  %5ثذ ٙٝدسيبكت
حن ثي٘ ٠اهبكي كشف ٛظش ٘ٛبيٙد .
هادُ  -13خطسات اضافي :
دس كٞست ٗٞاكوت ثيُ٘ ٠ش  ٝدسيبكت حن ثي٘ ٠اهبكي ٗيتٞا ٙخٌشات ديِشي
سا ٗوبف ث ٠آ ٙچ ٠تحت ػٜٞا ٙخٌش ات ثي٘ ٠ؿذ ٟآٗذ ٟاػت ثي٘ٞ٘ٛ ٠د .
تبٗي ٚخٌشات اهبكي ٜٗٞى ث ٠كذٝس آحبهي ٠خٞا١ذ ثٞد .
هادُ  -14پسداخت حك تيوِ :
دس كٞست ٛجٞد ٙؿشى خالف ثيُ٘ ٠زاس ٗٞظق اػت حن ثي٘ ٠سا دس ٗوبثْ
دسيبكت ثي٘ٛ ٠بٗٛ ٠وذا ثپشداصد  ٝهجن سػيذي ً ٠ث ٠اٗوبء ٗجبص ثيُ٘ ٠ش
سػيذ ٟثبؿذ اخز ٘ٛبيذ .
هادُ  -15كتثي تَدى اظْازات :
پيـ٢ٜبد  ٝاظ٢بس ثيُ٘ ٠زاس  ٝثيُ٘ ٠ش ثبيؼتي ًتجب ث ٠آخشيٛ ٚـبٛي اػالٕ
ؿذ ٟاسػبّ ُشدد .
هادُ  -16كاّص ازشش هَزد تيوِ :
دس كٞستي ً ٠ث٢بي اٗٞاّ ثي٘ ٠ؿذ ٟثًٞ ٠س ٗحؼٞع اص اسصؽ ٗٞسد ثي٘٠
ً٘تش ؿٞد ثيُ٘ ٠زاس ٗٞظق اػت ٗٞهٞع سا ثذ ٙٝتبخيش ث ٠اًالع ثيُ٘ ٠ش
ثشػبٛذ  .دس كٞستي ً ٝ ًْ ٠يب هؼ٘تي اص ٗٞسد ثي٘ ٠ث ٠دٓئي ؿيش اص تحون
خٌشات ثي٘ ٠ؿذ ٟصيبًٔ ٙي ثجيٜذ ثي٘ٛ ٠بٗ ٠دس استجبى ثب ًْ  ٝيب آ ٙهؼ٘ت
اص ٗٞسد ثي٘ ٠اص صٗبٝ ٙهٞع صيبًٔ ٙي ٜٗلؼخ  ٝحن ثي٘ ٠دٝس ٟاػتجبس ث٠
كٞست سٝص ؿ٘بس ٗحبػجٗ ٝ ٠بث ٠آتلبٝت ث ٠ثيُ٘ ٠زاس ٗؼتشد ٗيـٞد .

هادُ  -17تيوِ هضاعف :
اُش ت٘بٕ يب هؼ٘تي اص اٗٞاّ ثي٘ ٠ؿذ. ٞٗ ٟهٞع اي ٚثي٘ٛ ٠بٗ ٠ثٞٗ ٠جت
هشاسداد ديِشي  ٝثشاي ٘١ب ٙخٌش ٗ ٝذت ٛضد ثيُ٘ ٠ش ديِشي ثي٘ ٠ؿٞد
ثيُ٘ ٠زاس ٗٔضٕ اػت ٗشاتت سا ثذ ٙٝتبخيش  ٝثب رًش ٛبٕ ثيُ٘ ٠ش جذيذ ٝ
ٗجٔؾ ثي٘ ٠ؿذ ٟث ٠اًالع ثيُ٘ ٠ش ثشػبٛذ  .دس كٞست ٝهٞع حبدحٗ ٠ؼئٓٞيت
ثيُ٘ ٠ش ث ٠تٜبػت ٗجٔـي ً ٠خٞد ثيً٘ ٠شد ٟثب ٗج٘ٞع ٗجبٓؾ ثي٘ ٠ؿذٟ
ٗيجبؿذ  .چٜبٛچ ٠اٗٞاّ ثي٘ ٠ؿذ ٟتحت ثي٘ٛ ٠بٗ ٠ديِشي ٗبٜٛذ ثي٘ٛ ٠بٗ٠
ثبسثشي ً ٠هجْ اص ؿشٝع ثي٘ٛ ٠بٗ ٠حبهش تٜظيٖ ُشديذ ٟثي٘ ٠ؿذ ٟثبؿذ
ٗؼئٓٞيت ثيُ٘ ٠ش كوي ٛؼجت ث ٠هؼ٘تي خٞا١ذ ثٞد ً ٠ثٝ ٠ػئ ٠ثي٘ٛ ٠بٗ٠
ٗوذٕ تبٗيٛ ٚـذ ٟاػت .
هادُ  -18تطديد خطس :
١ش ُب ٟدس ٗذت ثي٘ ٠تـييشاتي دس ًيليت  ٝيب ٝهؼيت ٗٞسد ثي٘ ٠داد ٟؿٞد
ًٞٗ ٠جت تـذيذ خٌش ثبؿذ ثيُ٘ ٠زاس ٗٞظق اػت ثذ ٙٝتبخيش ثيُ٘ ٠ش سا
اص تـييشات حبكٔ ٠آُب ٟػبصد ٛ ٝيض دس كٞستي ً ٠تـييشات ٛبٗجشد ٟدس احش
ػْ٘ ثيُ٘ ٠زاس ٛجٞدٓٝ ٟي ثيُ٘ ٠زاس اص حذٝث آ ٙاًالع داؿت ٠ثبؿذ ٗٔضٕ
اػت ظشف ٗذت  10سٝص اص تبسيخ اًالع ثيُ٘ ٠ش سا آُب٘ٛ ٟبيذ  .دس كٞست
تـذيذ خٌش ثيُ٘ ٠ش ٗيتٞاٛذ حن ثي٘ ٠اهبكي ٗتٜبػت ثب خٌش ساثشاي ٗذت
ثبهي٘بٛذٌٗ ٟبٓجٞ٘ٛ ٠د ٟيب اي ٠ً ٚهشاسداد ثي٘ ٠سا ظشف ٗذت  10سٝص اص تبسيخ
اػالٕ ثيُ٘ ٠زاس كؼخ ٘ٛبيذ  .دس كٞستي ًً ٠شكيٛ ٚتٞاٜٛذ دس ٗيضا ٙحن
ثي٘ ٠اهبكي تٞاكن ٘ٛبيٜذ اص تبسيخ اػالٕ ػذٕ هج ّٞثيُ٘ ٠زاس ثي٘ٛ ٠بٗ٠
ٜٗلؼخ ٗيِشدد  .دس كٞست ثيُ٘ ٠ش حن داس د حن ثي٘ ٠اهبكي سا اص ِٜ١بٕ
 .دس ١ش
تـذيذ خٌش تب صٗب ٙكؼخ  ٝيب اٛووبي ٗذت ثيٌ٘ٗ ٠بٓج٘ٛ ٠بيذ
فٝست تحون خٌش ١ش ُبٗ ٟؼٖٔ ؿٞد دس حي ٚاجشاي هشاسداد ثيُ٘ ٠زاس
ػٞاْٗ تـذيذ خٌش سا ٗيذاٛؼت ٝ ٠ثيُ٘ ٠ش سا ٌٗٔغ ٌٛشد ٟاػت ثيُ٘ ٠ش
ٗيتٞاٛذ خؼبست سا ثٛ ٠ؼجت حن ثي٘ ٠دسيبكتي  ٝحن ثي٘ٗ ٠ـذد پشداخت
ًٜذ .
هادُ  -19حمَق هستْي :
ثيُ٘ ٠ش ٌٗٔق اػت حوٞم هبٛٞٛي ٗشت ٚ٢سا دس ٗٞسد اٗٞاّ ثي٘ ٠ؿذ ٟاػٖ اص
ٜٗو ٝ ّٞؿيش ٜٗو ّٞتب حذٝد حذاًِخش تؼ٢ذ خٞد دس پشداخت خؼبست سػبيت
٘ٛبيذ  .حوٞم ٗشتٛ ٚ٢ؼجت ث ٠اٗٞاّ ثي٘ ٠ؿذٗ ٟضثٞس ثبيذ ث ٠اًالع ثيٍ٘ ٠س
سػيذ ٟثبؿذ .
هادُ  -20تغييس هالكيت :
ؿٞد ٗشاتت
دس كٞستي ًٗ ٠بٌٓيت ٗٞسد ثي٘ ٠ث ٠ديِشي اٛتوبّ دادٟ
ٗيجبيؼتي دس اػشع ٝهت ث ٠اًالع ثيُ٘ ٠ش ثشػذ  .دس اي ٚكٞست اٛتوبّ
حوٞم  ٝتؼ٢ذات ٛبؿي اص هشاسداد ثي٘ ٠ث ٠اٛتوبّ ُيشٛذٜٞٗ ٟى ثٞٗ ٠اكوت
ًتجي ؿخق اخيش ٗيجبؿذ  .خؼبست ثٛ ٠ؼجت ٗيضا ٙاػتحوبم ث ٠رٝي
آحوٞم اػٖ اص ريٜلغ ٜٗذسد دس ثي٘ٛ ٠بٗ ٠پشداخت ٗيـٞد .
هادُ  -21فسخ تيوِ ًاهِ :
ثيُ٘ ٠زاس ٗيتٞاٛذ دس ١ش صٗب ٙثي٘ٛ ٠بٗ ٠سا كؼخ ٘ٛبيذ  .دس اي ٚكٞست ثي٘٠
ُش ثب دس ٛظش ُشكت ٚتؼشكًٞ ٠تبٗ ٟذت حن ثي٘ ٠سا ٗحبػجٗ ٝ ٠بث ٠آتلبٝت
دسيبكتي سا ث ٠ثيُ٘ ٠زاس ٗؼتشد ٗي ٘ٛبيذ  .هشاسداد ثي٘ٛ ٠بٗ١ ٠بئي ً ٠ث٠
ٗٞجت هب ٙٞٛيب هشاسداد ثٛ ٠لغ حبٓج كبدس ٗيـٞد اص ؿ٘ ّٞاي ٚحٌٖ ٗؼتخٜي
ٗيجبؿٜذ  .ثيُ٘ ٠ش دس ٗٞاسدي ً ٠هب ٙٞٛثي٘ ٠اجبص ٟكؼخ هشاسداد ث ٠ا ٝدادٟ
اػت ٗيتٞاٛذ ثي٘ٛ ٠بٗ ٠سا ثب يي اخٌبس
 10سٝص ٟكؼخ ٘ٛبيذ  ٝاػالٗي ٠آ ٙسا ثب پؼت ػلبسؿي ث ٠آخشيٛ ٚـبٛي اػالٕ
ؿذ ٟثيُ٘ ٠زاس اسػبّ ٘ٛبيذ  .دس اي ٚكٞست ثيُ٘ ٠ش ثبيذ حن ثي٘ ٠دسيبكتي
ثبهي٘بٛذٗ ٟذت سا پغ اص اٛووبء  10سٝص اص تبسيخ اػالٕ اخٌبس ٗضثٞس ث ٠ثي٘٠
ُزاس ث ٠كٞست سٝص ؿ٘بس ٗؼتشد ٘ٛبيذ .
هادُ  -22هَازدي كِ تيوِ گراز حمَق خَد زا اش دست هيدّد :

هبثْ اػتشداد
دس ٗٞاسد صيش هشاسداد ثي٘ ٠ثبًْ اػت  ٝحن ثي٘ ٠دسيبكتي
٘ٛيجبؿذ  .دس كٞستي ً ٠هؼ٘تي اص حن ثي٘ٝ ٠كٛ ّٞـذ ٝ ٟيب خؼبستي
پشداخت ؿذ ٟثبؿذ ثيُ٘ ٠ش ٗحن دس ٌٗبٓج ٠آ ٙخٞا١ذ ثٞد .
ً - 1ت٘ب ٙحوبين  ٝاظ٢بسات خالف ٝاهغ ػ٘ذي ثيُ٘ ٠زاس دس
پيـ٢ٜبد ثي٘ ٠ثٛ ٠حٞي ًٜٗ ٠جش ثً ٠ب١ؾ ا٘١يت خٌش دس ٛظش
ثيُ٘ ٠ش ؿذ ٟثبؿذ .
 - 2ثيًٖ ٟشد ٙاٗٞاّ ثٗ ٠يضاٛي ثيؾ اص اسصؽ ٝاهؼي ثب هلذ تؤت
 - 3ثي٘ٗ ٠وبػق ٗٞسد ثي٘ ٠دس ٗوبثْ ٘١ب ٙخٌش ٗ ٝذت دس ٛضد ثي٘٠
ُش ديِش ثب هلذ تؤت
ٗ - 4جبؿشت  ٝيب ٗـبسًت دس ايجبد خؼبست ػ٘ذي دس ٗٞهٞع ثي٘٠
تٞػي رٝي آحوٞم اػٖ اص ثيُ٘ ٠زاس  ٝيب هبئٖ ٗوبٕ ٝي .
 - 5ثي٘ ٠خٌشي ً ٠هجال تحون يبكت ٠اػت .
هادٍُ -23ظايف تيوِ گراز دز صَزت ٍلَع حادثِ
دس كٞست ٝهٞع حبدح ٠ثيُ٘ ٠زاس ٗٞظق اػت :
 - 1حذاًخش ظشف ٗذت  5سٝص اص صٗب ٙاًالع ٝهٞع حبدح ٠ثيُ٘ ٠ش سا
ٌٗٔغ ٘ٛبيذ .
 - 2حذاًخش ظشف  10سٝص اص صٗب ٙاًالع اص ٝهٞع حبدح ٠ثبيػتي ًيليت
ٗ ٝجٔؾ
حبدح ٠ك٢شػت اؿيبء ٛجبت داد ٟؿذٗ ٟحْ جذيذ آ٢ٛب
توشيجي خؼبست سا ثشاي ثيُ٘ ٠ش اسػبّ داسد .
 - 3ثشاي جُٔٞيشي اص تٞػؼ ٠خؼبست دس ٗٞهغ يب ثؼذ اص ٝهٞع حبدح، ٠
ًٔي ٠اهذاٗبت الصٕ سا ثؼْ٘ آٝسد .
 - 4ثذ ٙٝاجبص ٟثيُ٘ ٠ش دس ٗٞسد ثي٘ ٠تـييشاتي ٛذ١ذ ً ٠تؼيي ٚػٔت
حبدح ٠يب اسصيبثي خؼبست سا دچبس اؿٌب ّ ٘ٛبيذ ِٗ .ش آ٠ً ٙ
تـييشات دس ج٢ت تؤيْ خؼبست  ٝيب سػبيت ٜٗبكغ ػ٘ٗٞي
هشٝسي ثبؿذ .
 - 5ه٘١ ٚش ٌُ٘١ ٠ٛٞبسي ً ٠ثيُ٘ ٠ش ثشاي تؼيي ٚحذٝد تؼ٢ذات
خٞد ثذاٛ ٙيبص داسد حذاًخش تب  15سٝص ثؼذ اص اًالع اص ٝهٞع حبدح٠
ك٢شػت اٗٞاّ ٗٞجٞد دس سٝص حبدح ٠ك٢شػت اٗٞاّ اص ثي ٚسكتٝ ٠
آػيت ديذ ٝ ٟدس كٞست دسخٞاػت ثيُ٘ ٠ش ث٢بي آ٢ٛب ثالكبكٔ٠
هجْ اص تبسيخ حبدح ٠سا دس اختيبس ثيُ٘ ٠ش هشاس د١ذ .
هادُ  -24ازشياتي خسازت :
 - 1دس كٞستي ًٗ ٠بٓي ثً٘ ٠تش اص هي٘ت ٝاهؼي ثي٘ ٠ؿذ ٟثبؿذ ثي٘٠
ُش كوي ث ٠تٜبػت ٗجٔـي ً ٠ثيً٘ ٠شد ٟاػت ثب هي٘ت ٝاهؼي ٗبّ
ٗؼئ ّٞخغاست خٞا١ذ ثٞد .
 - 2هي٘ت ٝاهؼي ٗٞسد ثي٘ ٠دس صٗب ٙثشٝص خؼبست ثش اي ٚاػبع ً٠
ثي٘ ٠سا ٛجبيذ ٝػئ ٠اٛتلبع هشاسداد ٗحبػج ٠خٞا١ذ ؿذ .
 - 3دس كٞستي ًٗ ٠جٔؾ خؼبست ٝاسدٞٗ ٟسد تٞاكن ٛجبؿذ ثيُ٘ ٠ش ٝ
ثيُ٘ ٠زاس حن داسٛذ دسخٞاػت تؼييٗ ٚيضا ٙخؼبست ٝاسد ٟسا ث٠
ٝػئ١ ٠يئتي ٗشًت اص ػٛ ٠لش ًبسؿٜبع ث ٠ؿشح صيش ثٜ٘بيٜذ :
الف ١ :ش يي اص ًشكي ٚيي ٛلش ًبسؿٜبع اٛتخبة ً ٝتجب ثً ٠شف ديِش
ٗؼشكي ٗيٜ٘بيذ ً .بسؿٜبع ٜٗتخت ٗتلوب ٛؼجت ث ٠تؼييً ٚبسؿٜبع ػٕٞ
اهذإ خٞاٜ١ذ ٞ٘ٛد  .دس كٞستي ً ٠يٌي اص ًشكيً ٚبسؿٜبع ٜٗتخت خٞد سا
دس ٗذت  14سٝص اص تبسيخ اػال ٕ ًشف د يِش اٛتخبة ٜ٘ٛبيٜذ  ٝيب ًبسؿٜبع
ٜٗتخت دس تؼييً ٚبسؿٜبع ػ ٕٞظضف ٗذت يي ٗب ٟاص تبسيخ آخشي ٚاٛتخبة
 ٝاػالٕ ث ٠تٞاكن ٛشػٜذ دسخٞاػت تؼييً ٚبسؿٜبع يب ًبسؿٜبػب ٙتؼييٚ
ٛـذ ٟث ٠دادُب ٟريلالح توذيٖ خٞا١ذ ؿذ .
ب١ :ش يي اص ًشكيٗ ٚيتٞاٛذ دس كٞستي ًً ٠بسؿٜبع ع

ٛ ٕٝؼجت

خٞيـبٛٝذي ثب ًشف ديِش داؿت ٠ثبؿذ ًبسؿٜبع ٗضثٞس سا سد ٘ٛبيذ .
د١ -ش يي اص ًشكي ٚحن آضحً٘ ٠بسؿٜبع ٜٗتخت خٞد سا خٞا١ذ پشداخت
 ٝحن آضحً٘ ٠بسؿٜبع ػ ٕٞثبٜٓ٘بكلخ ث ٠ػ٢ذً ٟشكي ٚخٞا١ذ ثٞد. .

هادُ  -25اختيازات تيوِ گس دز هَزد اهَال خسازت ديدُ :
ثيُ٘ ٠ش ٗيتٞاٛذ اٗٞاّ خؼبست ديذٛ ٝ ٟجبت داد ٟؿذ ٟسا تلبحت – تؼ٘يش ٝ
يب تؼٞين ٘ٛبيذ ً ٠دس اي ٚكٞست ٗيجبيؼتي ت٘بيْ خٞد سا ًتجب  ٝحذاًخش
ظشف ٗذت  30سٝص اص دسيبكت ٗذاسى ٗزًٞس دس ثٜذ ٗ 5بد 23 ٟث ٠ثيُ٘ ٠زاس
اثالؽ ٘ٛبيذ  .ث٢بي اٗٞاّ تلبحت ؿذ ٟثش اػبع تٞاكن  ٝيب اسصيب ثي تؼجييٚ
خٞا١ذ ؿذ  .تؼ٘يش  ٝيب تؼٞين اٗٞاّ ٗٞسد ثي٘ ٠خؼبست ديذ ٟتٞػي ثيُ٘ ٠ش
ثبيؼتي ظشف ٗذتي ً ٠ػشكب ً٘تش اص اٗ ٙوذٝس ٘ٛي ثبؿذ اٛجبٕ پزيشد .
هادُ  -26هْلت پسداخت خسازت :
ثيُ٘ ٠ش ٌٗٔق اػت حذاًخش ظشف ١ 4لت ٠پغ اص دسيبكت ًٔي ٠اػٜبد ٝ
ٗذاسًي ً ٠ثتٞاٜٛذ ثٝ ٠ػئ ٠آ٢ٛب حذٝد ٗؼئٓٞيت خٞد ٗ ٝيضا ٙخؼبست ٝاسدٟ
سا تـخيق د١ذ  ،اهذإ ث ٠تؼٞي ٝ ٠حسداخت خؼبست ٘ٛبيذ .
هادُ  -27هَازدي كِ هَجة كاّص جثساى خسازت هيطَد :
دس ٗٞاسد صيش ثيُ٘ ٠ش ٗيتٞاٛذ پشداخت خؼبست سا سد ٘ٛبيذ يب اي ٠ً ٚآ ٙسا ث٠
ٛؼجت دسج ٠توليش رٝي آحوٞم اػٖ اص ثيُ٘ ٠زاس يب هبئٖ ٗوبٕ ٝي ًب١ؾ
د١ذ .
١ - 1ش ُب ٟحبدح ٠دس احش توليش رٝي آحوٞم اػٖ اص ثيُ٘ ٠زاس  ٝيب هبئٖ
ٗوبٕ ٝي سٝي داد ٟثبؿذ .
١ - 2ش ُب ٟثيُ٘ ٠زاس ثٝ ٠ظبيق ٜٗذسد دس ٗبد 23 ٟػْ٘ ٜٞ٘ٛد ٟثبؿذ
 ٝدس ٛتيجٗ ٠يضا ٙخؼبست اكضايؾ يبكت ٝ ٠يب ث ٠حوٞم ثيُ٘ ٠ش
خذؿٝ ٠اسد ايذ .
هادُ  -28هْلت الاهِ دعَي :
ثيُ٘ ٠ش  ٝثيُٖ ٟزاس ه٘ ٚػوذ خبسد الصٕ ؿشى  ٝتٝاكن ٞ٘ٛدٛذ ًًٔ ٠ي٠
دػبٝي ٛبؿي اص اي ٚثي٘ٛ ٠بٗ ٠سا ظشف ٗذت 2ػبّ اص تبسيخ ثٌال ٙكؼخ  ٝيب
اٛووبي ٗذت ثي٘ٛ ٠بٗ ٝ ٠دس كٞست ٝهٞع حبدحٞٗ ٠هٞع ثي٘ٛ ٠بٗ ٠اص تبسيخ
ٝهٞع حبدحٗ ٠ضثٞس ػٔي ٠يٌذ يِش اهبٗ٘ٛ ٠بيٜذ ١ ٝش ُ ٠ٛٞادػبي احت٘بٓي پغ اص
اٛووبي  2ػبّ يبد ؿذ ٟسا اص خٞد ػٔت  ٝثالػٞم ثً ٠شف ٗوبثْ كٔح
ٞ٘ٛدٛذ  .دػبٝي ٛبؿي اص اي ٚثي٘ٛ ٠بٗ ٠پغ اص  2ػبّ ٗزًٞس ٗـ٘ٗ ّٞشٝس
صٗب ٝ ٙؿيش هبثْ اػت٘بع ٗيجبؿذ .
هادُ  -29اصل لائن هماهي :
ًٔي ٠حوٞم ثيُ٘ ٠زاس ػْي ٠اؿخبف حبٓج ثٓ ٠حبٍ توليش يب ٗؼئٓٞيت
اؿخبف ٗزًٞس دس ايجبد حبدح ٠تب ٗيضا ٙخؼبست پشداخت ؿذ ٟتٞػي ثي٘٠
ُش ث ٠ؿخق اخيش ٜٗتوْ ٗيِشدد  .ؿشًبء ً -بسًٜب٘١ – ٙؼش  ٝثؼتِبٙ
ٛؼجي يب ػججي دسج ٠ا ّٝثيُ٘ ٠زاس اص ٓحبٍ اجشاي ٗوشسات ايٗ ٚبد ٟؿخق
حبٓج تٔوي ٘ٛيِشدٛذ ِٗش آ ٠ً ٙخؼبست ٛبؿي اص ػ٘ذ اٛب ٙثبؿذ .
فصل سَم  :استثٌائات
هادُ ٗ -30ؼًٌٞبت – پ – ّٞاٝسام ث٢بداس – اػٜبد – كٔضات هي٘تي ث١ ٠ش
ؿٌْ – جٞا١شات ٗ ٝشٝاسيذ ػ٢ِٜبي هي٘تي ػٞاس ؿذ ٟيب ٛـذ١ ٟش ُ٠ٛٞ
اػٜبد ٛ ٝؼخ خٌي  ٖ١ ٝچٜي١ ٚضي ٠ٜثبصػبصي ٛوـ – ٠ج٘غ آٝسي ٗجذد
اًالػبت  ٝيب تٛظيٖ دكبتش ثبصسُبٛي تحت اي ٚثي٘ٛ ٠بٗ ٠پٞؿؾ ٛذاسد ِٗش اٙ
ً ٠كشاحتب خالف آ ٙؿشى ؿذ ٟثبؿذ .
هادُ  -31تحون خٌشات ٗٞهٞع اي ٚثي٘ٛ ٠بٗ ٠چٜبٛچٛ ٠بؿي اص ١ش يي اص
حٞادث ٝ ٝهبيغ صيش ثبؿذ  .تحت پٞؿؾ اي ٚثي٘ٛ ٠بٗٛ ٠خٞا١ذ ثٞد ِٗ .ش اٙ
ً ٠كشاحتب خالف ا ٙؿشى ؿذ ٟثبؿذ :
 - 1ج – َٜج َٜداخٔي – اؿٞة  ٝثٔٞا – اػتلبة – هيبٕ – اٛوالة
– ًٞدتب – اؿتـبؿبت داخٔي  ٝيب اهذاٗبت احتيبًي ٗوبٗبت ٛظبٗي
 ٝاٛتظبٗي
 - 2صٗيٓ ٚشص – ٟاتـلـب – ٙسيضؽ صٗي – ٚػيْ – ًـيب ٙسٝدخب٠ٛ
– حشين – تحت االسهي  ٝيب اكبت ػ٘بٝي
 - 3اٛلجبس ٗٞاد ٜٗلجشٗ ٟبٜٛذ ديٜبٗيت – تي ا ٙتي  ٝثبسٝت

 - 4كؼْ  ٝاٛلؼبالت ١ؼت ٠اي
هادُ  -32خؼبست ٝاسد ٟثٞٗ ٠تٞس١ب ٗ ٝبؿي١ ٚبي ثشهي دس ٛتيج ٠اتلبهبت
صيش ً ٠دس داخْ ٗٞتٞس١ب ٗ ٝبؿي١ ٚبي ٗضثٞس ثٝ ٠هٞع ث ٠پيٛٞذد ث١ ٠ش ػٔت
ٗٞسد پٞؿؾ اي ٚثي٘ٛ ٠بٗ٘ٛ ٠يجبؿذ .
اتلبالت  ٝاحشات ٛبؿي اص جشيب ٙثشم پبس ٟؿذ١ ٙبدي – جشه ٠صد – ٙاٗٞاد
ثشهي ٛبؿي اص اي ٚاتلبهبت ثبس صيبد  ٝيب ػذٕ ًلبيت ػبين ثٜذي ٌٓ ٚخؼبستي
ً ٠دسٛتيج ٠اتلبهبت ٗزًٞس دس ػبيش هؼ٘ت ١بي ٗٞسد ثي٘ ٠ثشٝص ٘ٛبيذ  .تحت
پٞؿؾ خٞا١ذ ثٞد .
هادُ -33
خؼبست ٝاسد ٟث ٠ظشٝف تحت كـبس كٜؼتي ٛبؿي اص اٛلجبس اي ٚظشٝف ٗٞسد
پٞؿؾ ثي٘ٛ ٠بٗ٘ٛ ٠يجبؿذ  ٌٚٓ .خؼبستي ً ٠دس ٛتيج ٠تحون خٌش ٗضثٞس دس
ػبيش هؼ٘ت٢بي ٗٞسد ثي٘ ٠ثشٝص ٘ٛبيذ تحت پٞؿؾ خٞا١ذ ثٞد .
هادُ  – 34خؼبست ٝاسد ٟثٞٗ ٠سد ثي٘ ٠دس ٗحذٝد ٟآتؾ ًٜتشّ ؿذ ٟتحت
پٞؿؾ اي ٚثي٘ٛ ٠بٗٛ ٠خٞا١ذ ثٞد .

