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وٌَاًؾيَى صفغ وليِ تجؼيضبت ػليِ طًبى
هنَثِ  88رؽبهجض 8979
هدوغ ػوَهي ؽبطهبى هلل هتحز

رٍل ػضَ وٌَاًؾيَى حبضض ،ثبػٌبيت ثِ ايٌىِ هٌقَص ؽابطهبى هلال هتحاز ثاض حماَق
اؽبؽي ثقض ،همبم ٍهٌظلت ّضفضر ٍ ثضاثضي حمَق طى ٍهضر تبويز هدزر راصر ،ثاب اػتمابر
ثضايٌىِ اػالهيِ خْبًي حمَق ثقضثضامل خبيظًجَرى تجؼيض تبويز راصر ٍاػاالم هيازاصر
وِ وليِ افضار ثقضآطار ثِ رًيب آهزُ ٍ اطًظض همبم ٍهٌظلت ٍحمَق يىؾبى ثَرُ ٍ هدبط ثاِ
اؽتفبرُ اط وليِ حمَق ٍ آطاريْب ثزٍى ّيچگًَِ توبيظي اطخولِ خٌؾيت هاي ثبفاٌز ،ثاب
تبويز ثضايٌىِ رٍل ػضَ هيثبق ّبي ثايي الوللاي حماَق ثقاضهتؼْز هيجبفاٌز تاب طًابى
ٍهاضراى اطحمااَق اؽبؽاي ،اختواابػي ،فضٌّگاي ،هاازًي ٍؽيبؽاي ثضدااَراص ضرًاز ،ثااب
رصًظض ضفتي ايٌىِ وٌَاًؾيَى ّبي ثيي الوللي وِ تحت ًظاض ؽابطهبى هلال هتحاز ٍ
آعاًؾْبي تذنني هٌؼمز ضريزُ هَخت اؽتيفبء حمَق طى ٍهضر ضريزُ ،ثاب تَخاِ ثاِ
ايٌىِ ثِ هَخت لغؼٌبهِ ّب ،اػالهيِ ّب ٍتَميِ ّبي ؽبطهبى هلال هتحاز ٍآعاًؾاْبي
تذنني ثضاثضي حمَق طى ٍهضر اصتمبء ثذقيزُ فزُ ،ثبًگضاًي اط ايٌىِ ػليضغن مازٍص
اؽٌبر هذتلف ،اػوبل تجؼيضبت ػليِ طًبى ثغَص ؾتضرُ يي ّوچٌبى اراهِ راصر.
ثب يبر آٍصي ايٌىِ اػوبل تجؼيضبت ػليِ طًبى ًبلض امَل ثضاثاضي حماَق ٍاحتاضام ثاِ
فذنيت ثقضهي ثبفز ٍ هبًغ فاضوت طًابى رصفاضايظ هؾابٍي ثابهضراى رصطًازُ اي
ؽيبؽي ،اختوبػي ،التنبري ٍفضٌّگي ثِ وقاَص داَر هيقاًَز ٍاطوبهيابثي ٍهَفميات
خبهؼِ ٍ دبًَارُ هوبًؼت هي ًوبيٌز ٍتحَل وبهل اؽتؼزار ّابي طًابى صا رصدازهت ثاِ
وقَص ٍثقضيت هقىلتضهيؾبطر ،ثب ًگضاًي اطايٌىِ طًبى رصفضايظ فمض ٍ تٌگزؽتي حز الل
رؽتضؽي صا ثِ هَار غشايي ،ثْزافتي ،تحنيالت ،رٍصُ آهَطفي ٍ اهىبًبت اؽتذزاهي ٍ
ؽبيض ًيبطّب راصًز.
ثب اػتمبر ثضايٌىِ تقىيل ًظبم ًاَيي التنابر ثايي الوللاي ثضاؽابػ هؾابٍات ٍػازالت
رصاؽتيفبء ثضاثضي ثيي هضراى ٍطًبى ًمـ هْوي صا ايفب هي ًوبيز .ثب تبويز ثضايٌىِ صيقاِ
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وي وضرى آپبصتبيز ،افىبل هذتلف ًغار پضؽتي ،تجؼيض ًغاري ،اؽتؼوبص ،اؽتؼبصًَ ،تدبٍط،
افغبل ،ؽلغِ ٍردبلت دبصخي رص اهَص رادلي رٍلت ّاب صواي اؽبؽاي ثضداَراصي طًابى
ٍهضراى اطحمَق دَر هي ثبفز .ثب تبويز ثضايٌىِ تحىين ملح ٍاهٌيت ثيي الوللي تقاٌح
طرايي ثيي الولليّ ،وىبصي ّبي رٍخبًجِ رٍل ماض ًظاض اط ؽيؾاتن ّابي اختوابػي
ٍالتنبري آًْب ،دلغ ؽالح ػوَهي ٍ وبهل ٍ ثبالدض دلغ ؽالح اتَهي تحت ًظبصت ٍ
وٌتضٍل فزيز ٍ هَثض ثيي الوللي ،تبييز امَل ػزالت ،هؾبٍات ٍهٌبفغ هتمبثال رص صٍاثاظ
ثيي وقَصّب ٍ احمبق حك هضرم تحت ؽلغِ اؽتؼوبص ٍثيگبًِ ٍ افغبل دابصخي رصهمبثال
دَر هذتبصي ٍاؽتمالل ٍ ّوچٌيي احتضام ثِ حك حبوويت هلي ٍ توبهيت اصضي ثبػا
صفز ٍپيقضفت اختوبػي دَاّز فز ٍ رصًتيدِ ثبػ ايدبر هؾبٍات ثيي هاضراى ٍطًابى
هيگضرر ،ثب اػتمبر ثض ايٌىِ صفز توبم ٍوبهل يه وقَص ،صفابُ خْابًي ٍ ثضلاضاصي مالح
هؾتلظم فضوت يىپبصچِ طًبى رصتوبم طهيٌِ ّب رصفضايظ هؾبٍي ثبهضراى اؽت.
ثب رصًظض ضفتي ؽْن ػوزُ طًبى رصايدبر صفبُ دبًَارُ ٍ پيقاضفت خبهؼاِ واِ تاب وٌاَى
وبهالً فٌبدتِ ًقزُ اؽت ،اّويت اختوبػي هابرص ًٍماـ ٍالازيي رصدابًَارُ ٍرصتضثيات
وَروبى ٍثبآ بّي اط ايٌىِ ًمـ طًبى رصطايوبى ًجبياز اؽابػ تجؼايض ثبفاز ٍ تضثيات
وَروبى ًيبطهٌز ،تمؾين هؾٍَليت ثيي طى ٍهضر ٍخبهؼِ ثغَص ولي هيجبفز.
ثباعالع اطايٌىِ ّض ًَِ تغييضي رصًمـ هؼواَلي هاضراى ٍّوچٌايي طًابى رصخبهؼاِ ٍ
دبًَارُ هؾتلظم ٍخَر حمَق هؾبٍي ثيي طى ٍهضر هيجبفز.
تنوين ضفتٌز امَل هضثَط ثِ اػالهيِ صفغ تجؼيضبت ػليِ طًبى صا ثِ هَصر اخضا شافتِ
ٍ ثزيي هٌظاَص الازاهبتي صا خْات اطهيابى ثضرافاتي ولياِ افاىبل ٍاًاَاع آى اتذابس
ًوبيٌزٍ.ثقضح طيض تَافك وضرًز:

هاده اول:
ٍاعُ «تجؼيضبت ػليِ طًبى » رص ايي وٌَاًؾيَى ثِ هؼٌي لبيل فزى ّض ًَِ ٍخِ توبيظ،
لبيل فزى اؽتثٌبء يب هحزٍريتي ثضاؽبػ خٌؾيت اؽت وِ ثِ صؽويت فٌبدتي آطاريْبي
اؽبؽي طًبى حك ثْضُ ٍصي ٍصػبيت حمَق ثقض رص هَصر آًْب رص طهيٌِ ّبي ؽيبؽي
ٍالتنبري ٍاختوبػي ٍ فضٌّگي ٍ هزًي ٍيب ؽبيض هَاصر ثزٍى تَخِ ثِ ٍضؼيت تأّل
آًْب ٍ هؾبٍات حمَق طى ٍهضر دلل ٍ آؽيت ٍاصر آٍصر.

هاده دوم:
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رٍل ػضَ تجؼيضبت ػليِ طًبى صا ثِ ّض فىلي هحىَم وضرُ ٍ هَافمت هيٌوبيٌز ثزٍى
رصًگ ٍ ثِ عضق همتضي ؽيبؽت صفغ تجيؼضبت ػليِ طًبى رصپيـ ضفتِ فَر ٍثزيي
هٌظَص رص هَصر هؾبيل طيض تؼْز هي ًوبيٌز.
الفٌ :دبًزى امل هؾبٍات طى ٍ هضر رص لبًَى اؽبؽي ٍ ؽبيض لَاًيي هضثَط ّضوقَص
چٌبًچِ تبوٌَى هٌظَص ًقزُ ثبفز ٍ ،حنَل اعويٌبى اط تحمك چٌيي املي ثَؽيلِ
ٍضغ لبًَى يب ؽبيض عضق همتضي ريگض.
ب :اتذبس تزاثيض لبًًَي ٍغيضُ اط آى خولِ اػوبل تحضين رص مَصت التضبء ثِ هٌظَص
خلَ يضي اط ثىبص ثضرى تجؼيضبت ػليِ طًبى.
ج :حوبيت لبًًَي اط حمَق طًبى ثضاؽبػ فضايظ هؾبٍي ثب هضراى ٍ حنَل اعويٌبى اط
حوبيت هَثض اط طًبى ػليِ تجؼيضبت اط عضيك هضاخغ هلي سينالح ٍ ؽبيض هَؽؾبت
لضبيي رٍلتي.
د :دَر راصي اط اًدبم ّض ًَِ ػولي ػليِ طًبى ٍ يب ثِ وبص ثضرى تجؼيضبت رصهَصر آًْب ٍ
حنَل اعوٌيبى اط ايٌىِ همبهبت رٍلتي ٍ هَؽؾبت هغبثك ثب تؼْزات دَر ثِ ٍظبيف
فبى ػول دَاٌّز وضر.
ه :اتذبس الزاهبت همتضي ثِ هٌظَص صفغ تجؼيضبت ػليِ طًبى تَؽظ ّضفضر ،ؽبطهبى يب
فضوت.
اتذبس تزاثيض الطم اط خولِ ٍضغ لَاًيي ثِ هٌظَص خضح ٍ تؼزيل يب فؾخ لَاًيي هتؼبص ٍ
همضصات هَخَر وِ هَخت ثِ وبص ثضرى تجؼيض ػليِ طًبى هيگضرر.
ز :فؾخ وليِ همضصات ويفضي يب خظائي وِ تجؼيضبت ػليِ طًبى صا رص ثض راصر.

هاده سوم:
رٍل ػضَ رصتوبم طهيٌِ ّب ثبال دل طهيٌِ ّبي ؽيبؽي ،اختوبػي ،التنبري ٍفضٌّگي
وليِ الزاهبت الطم اطخولِ ٍضغ لَاًيي صا ثِ هٌظَص صفز ٍپيقضفت وبهل طًبى ثِ ػول
هي آٍصًز تب اخضاي حمَق ثقضٍثْضُ هٌزي آًْب اطآطاري ّبي اؽبؽي ثضهيٌبي هؾبٍات
ثبهضراى تضويي ضرر.

هاده چهارم:
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 -8اتذبس تزاثيض ٍيغُ هَلتي تَؽظ رٍل ػضَ وِ ّز آى تؾضيغ رٍفبوتَصهؾبٍات
ثيي هضراى ٍطًبى هيجبفز ،ثٌبثِ تؼضيف ايي وٌَاًؾيَى ًجبيز (تجؼيض) تلمي ضرر .اهب ثِ
ّيچ ٍخِ حفظ ؽتٌزاصرّبي خزا ٍ ًبثضاثض صاثِ ػٌَاى يه پي آهز رصثضًذَاّز رافت.ايي
الزاهبت پؼ اطتحمك صفتبصٍفضمتْبي ثضاثضهتَلف دَاّز فز.
 -2اتذبس تزاثيضٍيغُ تَؽظ رٍل ػضَ اطخولِ الزاهبتي ّؾتٌز وِ رصايي وٌَاًؾيَى
ثضاي حوبيت اطهبرصاى مَصت هيگيضر ًٍجبيز تجؼيض آهيظ تلمي ضرر.

هاده پنجن:
رٍل ػضَ الزاهبت همتضي طيضصاثؼول هي آٍصًز:
الف :تغييض الگَّبي اختوبػي ٍفضٌّگي صفتبصهضراى ٍطًبى ثِ هٌظَص اطهيبى ثضرافتي
تؼنجبت ،ؽٌت ّب ٍصٍؿ ّبيي وِ هجتٌي ثضآصهبى عضط فىض ،پؾت ًگضي يب ثضتضًگضي
خٌؾيت ٍيب ًمـ ّبي وليقِ يي ثضاي هضراى ٍطًبى هيجبفز.
ب :حنَل اعويٌبى اطايي وِ تضثيت دبًَارُ ،رصن محيح اطٍظيفِ اختوبػي هبرص
ٍفٌبؽبيي هؾئَليت هقتضن هضر ٍطى رصپضٍصؿ ٍتضثيت وَروبى صافبهل هيگضرر ،هٌبفغ
وَروبى رصتوبم هَاصر رص اٍلَيت لضاصراصر.

هاده ششن:
رٍل ػضَ وليِ الزاهبت همتضي اطخولاِ ٍضاغ لاَاًيي صاثاِ هٌظاَص خلاَ يضي اط ؽاؤ
راؽتفبرُ اططًبى ٍاؽتثوبصاًبى ثؼول دَاٌّز آٍصر.

هاده هفتن:
رٍل ػضَ ثِ هٌظَص صفغ تجؼيضبت ػليِ طًبى رص طًز ي ؽيبؽي ٍاختوبػي وقَصوليِ
الزاهبت همتضي صاثؼول دَاٌّز آٍصر .ثبال دل رص فضايظ هؾبٍي ثبهضراى حمَق
طيضصاثِ طًبى اػغب دَاٌّزوضر:
الف :حك فضوت رصوليِ اًتذبثبت ٍ ّوِ پضؽي ّبي ػوَهي ٍ ٍاخز مالحيت ثَرى
ثضاي اًتذبة فزى رصتوبم اص بى ّبي هٌتذت هضرهي.
ب :حك فضوت رصتؼييي ؽيبؽت رٍلت ٍ اخضاي آى رص رٍايض رٍلتي ٍاًدبم وليِ
ٍظبيف ػوَهي رصتوبم ؽغَح رٍلت.
ج :حك فضوت رصؽبطهبًْب ٍ اًدوي ّبي غيضرٍلتي وِ ثبطًزُ ي ؽيبؽي ٍاختوبػي
وقَصرصاصتجبط ثبفز.
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هاده هشتن:
رٍل ػضَ الزاهبت همٌضي صاثؼول دَاٌّز آٍصر تب ثزٍى ّيچ ًَِ تجؼيض رصفضايظ
هؾبٍي ثب هضراى ايي فضمت ثِ طًبى رارُ فَر وِ رٍلت دَر صارصؽغح ثيي الوللي
هؼضفي ًوبيٌز ٍ رصؽبطهبًْبي ثيي الوللي ًمـ رافتِ ثبفٌز.

هاده نهن:
 -8رٍل ػضَثِ طًبى حمَق هؾبٍي ثبهضراى رصهَصر وؾت ،تغيضيبحفظ هليت آًبى اػغب
دَاٌّز وضر .هوبله ػضَ ثبالدل تضويي هيىٌٌز،وِ ثب اطرٍاج ثب فضر دبصخي ٍ تغيض
هليت ّوؾضرصعي رٍصاى اطرٍاج ثغَصدَر ثذَر ثبػ تغيض هليت طى ثيي ٍعٌي فزى يب
تحويل اخجبصي هليت فَّض ًوي ضرر.
 -8رٍلت ّبي ػضَ رصهَصر هليت وَروبى ثِ طًبى حمَق هؾبٍي ثبهضراى اػغب
دَاٌّز وضر.

هاده دهن:
رٍل ػضَ وليِ الزاهبت همتضي صاثِ ػول دَاٌّز آٍصر تبثِ هٌظَص صفغ تجؼيضبت ػليِ
طًبى ثِ آًْب حمَق هؾبٍي ثب هضراى رصطهيٌِ آهَطؿ ٍ پضٍصؿ ٍ ثبالدل ثضاؽبػ
هؾبٍات ثيي طى ٍهضر رصهَاصر طيضاػغب ضرر.
الف :اهىبًبت ٍ فضايظ هؾبٍي ثبهضراى رصطهيٌِ فغلي ٍحضفِ يي ٍرصخْت ادش هزاصن
تحنيلي اط هَؽؾبت آهَطفي رصوليِ صفتِ ّب چِ رصفْض ٍخِ رصصٍؽتب .ايي تؾبٍي
فبهل رٍصّبي پيـ رثؾتبًي (هضحلِ وَروؾتبى) آهَطؿ ػوَهي ،فٌي ،حضفِ يي ٍ
آهَطؿ ػبلي فٌي ٍ ًيظ رٍصُ ّبي حضفِ يي هذتلف هيجبفز.
ب :اهىبى رؽتضؽي ثِ ثضًبهِ ّبي آهَطفي ،اهتحبًبت ٍ وبرص آهَطفي هقبثِ وِ
هقذنبت ٍ اؽتبًزاصر ّبي هقبثِ صاراصا ثبفٌزٍ ،ؽبدتوبى ٍ لَاطم هزصؽِ ّوبى ويفيت
صا رافتِ ثبفٌز.
ج :اطثيي ثضرى ّض ًَِ هفَْم وليقِ يي اطًمـ طًبى ٍهضراى رصوليِ ؽغَح ٍرصافىبل
هذتلف آهَطفي اطعضيك تقَيك ثِ آهَطؿ هذتلظ ٍ ؽبيض اًَاع صٍفْبي آهَطفي وِ
ًيل ثِ ايي ّز صاهوىي هي ؽبطر ٍ ثبالدل اطعضيك تدزيز ًظضرصوتت رصؽي
ٍثضًبهِ ّبي آهَطفي هزاصػ ٍ تبييز صٍؿ ّبي آهَطفي.
د :اهىبًبت اؽتفبرُ اطثَصؽْب ٍؽبيض هظايبي تحنيلي هقبثِ.
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ه :اهىبًبت هقبثِ خْت رؽت يبثي ثِ ثضًبهِ ّبي هضثَط ثِ اراهِ تحنيالت اطخولِ
ثضًبهِ ّبي ػولي ؽَار آهَطي ثظص ؾبالى ثذنَك ثضًبهِ ّبييىِ ثِ ّز وبّـ
ّضچِ ؽضيؼتض فىب آهَطفي هَخَر ثيي طًبى ٍ هضراى هيجبفز.
و :وبّـ تؼزار راًـ آهَطاى ردتضي وِ تضن تحنيل هيىٌٌز ٍ تٌظين ثضًبهِ ّبي
ثضاي ردتضاى ٍطًبًيىِ لجال تضن تحنيل وضرُ اًز.
ز :اهىبًبت هقبثِ ثضاي فضوت فؼبل طًبى رصاهَص ٍصطفي ٍتضثيت ثزًي.
ح :رؽتضؽي ثِ اعالػبت آهَطفي ٍيغُ (دبك) وِ ؽالهتي ٍتٌزصؽتي دبًَارُ صا
تضويي هيٌوبيز ،اطخولِ اعالػبت ٍ پيقٌْبراتي رصهَصر ثضًبهِ صيظي دبًَارُ.

هاده يازدهن:
 -8رٍل ػضَ وليِ الزاهبت همتضي صا ثؼول دَاٌّز آٍصر تب ّض ًَِ تجؼيض ػليِ
طًبى رص طهيٌِ فغلي اطثيي ثضٍر ٍ ثضاؽبػ امل تؾبٍي حمَق ،ثيي طًبى ٍ هضراى
حمَق هقبثِ ثضاي اًْب تضويي فَر ثبال دل رصهَاصر طيض:
الف :حك افتغبل ثىبص ثؼٌَاى حك اليتدظاي افضار ثقض.
ب :حك اؽتفبرُ اط اهىبًبت هقبثِ فغلي ،اطخولِ صػبيت ضَاثظ يىؾبى رصهَصر اًتذبة
فغل
ج :حك اًتذبة آطاراًِ حضفِ ٍ پيقِ ،حك اصتمأي همبم ،ثضدَراصي اطاهٌيت فغلي ٍ
توبم اهتيبطات ٍفضايظ فغلي ٍحك اؽتفبرُ اطرٍصُ ّبي آهَطؿ حضفِ يي ٍ ثبط آهَطي
اطخولِ وبصآهَطي ٍ حك فضوت رصرٍصُ ّبي آهَطفي حضفِ يي پيقضفتِ ٍ آهَطؿ
هضحلِ يي.
د :حك رصيبفت رؽتوظر ثضاثض ٍ ًيظاؽتفبرُ اطهظايب ٍ حك ثضدَصراصي اطصفتبصيىؾبى
رصهقبغلي وِ راصاي اصطؿ ثضاثضاًزّ .وچٌيي لضبٍت يىؾبى رصاصطيبثي وبصهقبثِ.
ه :حك اؽتفبرُ اطثيوِ ّبي اختوبػي ثذنَك رص ٌّگبم ثبطًقؾتِ ي ،رٍصاى
ثيىبصيٌّ،گبم ثيوبصي ًٍبتَاًي ٍرٍصاى پيضي ٍ رص ؽبيض هَاصر هقبثِ ٍ ًيظحك اؽتفبرُ
اطصدنتي اؽتحمبلي.
و :حك صػبيت امَل ثْزافتي ثضاي حفظ ؽالهتي ٍصػبيت ايوٌي( اهٌيت) رصهحيظ وبص،
ثغَص يىِ تٌزصؽتي آًْب رصرٍصاى ثبصراصي تضويي فَر ،آؽيجي ثِ ؽالهت آًْب ٍاصر
ًگضرر.
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 -2ثِ هٌظَص خلَ يضي اطاػوبل تجؼيضبت ػليِ طًبى ثِ ٌّگبم اطرٍاج ٍ ثبصراصي
ٍتضويي حك هؾلن آًبى خْت وبص ،رٍل ػضَ الزاهبت طيض صا ثؼول دَاٌّز آٍصر:
الف :هوٌَػيت ادضاج ثِ رليل ثبصراصي يب هضيضي طايوبى ٍتجؼيض رصادضاج ثضاؽبػ
ٍضؼيت طًب فَئي وِ رصغيض ايٌنَصت هقوَل تحويل هدبطات هيقَر.
ب :مزٍصاخبطُ هضدني طايوبى ثب حمَق يب هظايبي اختوبػي هقبثِ ثزٍى اطرؽت صفتي
فغل لجلي ؽوت يب هظايبي اختوبػي.
ج :تقَيك ثِ اصائِ دزهبت اختوبػي الطم ثٌحَي وِ ٍالزيي صا لبرصًوبيز تؼْزات
دبًَارُ ي صاثب هؾئَليت ّبي فغلي ّوبٌّگ ؽبطًز ٍثِ دنَك ثب فضاّن آٍصرى
تؾْيالت ثضاي هضالجت اط وَروبى تب (هبرصاى) ثتَاًٌز رصطًز ي اختوبػي فضوت ًوبيٌز.
د :حوبيت دبك اط طًبى ٌّگبم ثبصراصي ،رصهقبغلي وِ ثِ اثجبت صؽيزُ ثضاي آًْب طيبى
آٍص اؽت.
 -3لَاًيي حوبيت وٌٌزُ هتشوضُ رصايي ثبصُ ثغَص هتٌبٍة ّوضاُ ثبپيقضفت اعالػبت
ٍراًقْبي ػلوي ٍ تىٌَلَعي هَصر ثضصؽي لضاصدَاٌّز ضفت ٍ .رصمَصت لظٍم ايي
لَاًيي تدزيز چبح ،لغَ ٍيب توزيز دَاٌّز ضريز

هاده دوازده هن:
 -8رٍل ػضَ وليِ الزاهبت الطم صا رص هَصر صفغ تجؼيضبت ػليِ طًبى رص طهيٌِ حفظ
ؽالهتي آًبى ثؼول دَاٌّز آٍصر ،تب رؽتضؽي ثِ دزهبت محي اطخولِ دزهبتي وِ ثِ
ثضًبهِ صيظي دبًَارُ هضثَط هيقَر،ثضاؽبػ صػبيت هؾبٍات ثيي هضراى ٍ طًبى اهىبى
پشيضثبفز.
 -2رٍل ػضَ ػالٍُ ثضهفبر پبصا ضا يه ايي هبرُ دزهبت الطم صارصرٍصاى ثبصراصي،
ٌّگبم طايوبى ٍ رص رٍصاى پؼ اط طايوبى اصائِ دَاٌّز وضر ،رصمَصت لظٍم دزهبت
صايگبى رص ادتيبص آًْب دَاٌّز شافت ٍ ًيظ آًْب صا اطغشاي هٌبؽت رص رٍصاى ثبصراصي ٍ
رٍصاى فيضرّي ثْضهٌز دَاٌّز ؽبدت.

هاده سيزدهن:
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-8رٍل ػضَ وليِ الزاهبت الطم صا ثِ هٌظَص صفغ تجؼيضبت ػليِ طًبى رصؽبيض طهيٌِ ّبي
طًزُ ي التنبري ٍ اختوبػي ثؼول دَاٌّز آٍصر تب ثضاؽبػ امل ثضدَصراصي اطحمَق
هؾبٍي ٍ يىؾبى هضراى ٍ طًبى ثبالدل هَاصر سيل صػبيت ضرر:
الف :حك اؽتفبرُ اطهظايبي دبًَارُ ي.
ب :حك اؽتفبرُ اط ٍاهْبي ثبًىي ،صّي ٍ ؽبيض افىبل اػتجبصات هبلي.
ج :حك فضوت رصفؼبليت ّبي تفضيحي ،صفتِ ّبي ٍصطفي ٍ وليِ طهيٌِ ّبي طًزُ ي
فضٌّگي.

هاده چهاردهن:
 .8رٍل ػضَ هقىالت دبك طًبى صٍؽتبئي صا هَصر تَخِ لضاصرارُ ٍ ثِ ًمـ هْوي
وِ ايي طًبى رصخْت صفبُ التنبري دبًَارُ ّبي دَر اطخولِ وبص رص ثذقْبي غيضهبلي
التنبر ثِ ػْزُ راصًز تَخِ دبك هجشٍل دَاٌّز رافت ٍ .وليِ الزاهبت همتضي صا ثِ
ػول دَاٌّز آٍصر تب هفبر ايي وٌَاًؾيَى رص هَصر طًبى صٍؽتبيي اخضا ضرر.
 -2رٍل ػضَ وليِ الزاهبت همتضي ( الزاهبت ضضٍصي) خْت صفغ تجؼيضبت ػليِ طًبى
صٍ ؽتبيي صا ثِ ػول دَاٌّز آٍصر ،تب ايي طًبى ثضاؽبػ تؾبٍي حمَق هضراى ٍطًبى
رصثضًبهِ ّبي ػوضاًي ٍصٍؽتبيي فضوت وٌٌز ٍ اط آى ثْضُ هٌز ضرًز ٍ ثِ دنَك
اطحمَق آتي ثضدَصراصفًَز:
الف :فضوت رصاخضا ٍتىويل ثضًبهِ ّبي ػوضاًي رصوليِ ؽغَح.
ب :رؽتضؽي ثِ تؾْيالت محي وبفي اطخولِ اعالػبت ،هقبٍصُ ٍ دزهبت رص ثضًبهِ
صيظي دبًَارُ.
ج :اؽتفبرُ هؾتمين اطثضًبهِ ّبي ثيوِ اختوبػي.
د :اؽتفبرُ اطوليِ رٍصُ ّبي آهَطؿ صؽوي ٍ غيضصؽوي اطخولِ ؽَار آهَطي ػولي ٍ ًيظ
ثْضُ هٌزي اطدزهبت ٍ اهىبًبت ثِ هٌظَص ثبال ثضرى وبص آيي فٌي آًبى.
ه :تقىيل ضٍُ ّب ٍ تؼبًٍي ّبي اًتفبػي ثِ هٌظَص رؽتضؽي يه ؽبى ثِ اهىبًبت
التنبري يؼٌي رؽتضؽي ثِ هؾبيل رٍلتي ٍآطار.
و :فضوت رصوليِ فؼبليت ّبي خبهؼِ.
ز :رؽتضؽي ثِ ٍاهْب ٍاػتجبصات وقبٍصط ي ،تؾيْالت ثبطاصيبثي ،تىٌبلَخي هٌبؽت ٍ
اؽتفبرُ يه ؽبى اططهيي ٍامالحبت اصضي ٍعضحْبي اؽىبى هدزر طهيي.
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ج :ثْضُ هٌز فزى اطٍؽبيل هٌبؽت طًزُ ي ثبالدل هؾىيٍ ،ؽبيل محي ،آة ٍثضق
اصتجبعبت ٍحول ًٍمل.

هاده پانزده:
 -8رٍل ػضَ ثباؽتفبرُ اطلبًَى ثِ طًبى حك هؾبٍي ثبهضراى اػغبهيىٌز.
 .8رٍل ػضَ رصهؾبيل هزًي ثِ طًبى اّليت لبًًَي يه ؽبى ثبهضراى اػغب هيىٌٌز.
تب طًبى ثب رصًظض ضفتي اهىبًبت هقبثِ اط ايي اّليت اؽتفبرُ وٌٌز .رٍل ػضَ ثالدل ثِ
طًبى حمَق يه ؽبى ثب هضراى اػغب هيىٌٌز ،تب ثتَاًٌز لضاصرار هٌؼمز ًوبيٌز ،ثِ اراصُ
اهالن فبى ثپضراطًز ٍرصوليِ هضاحل رار صؽي رص رار بُ ّب (هحبون) اطحمَق يه ؽبى
ثب هضراى ثضدَراص فًَز.
-2رٍل ػضَ هَافمت هيٌوبيٌز وِ وليِ لضاصرار ّب ٍؽبيض اؽٌبر دنَمي راصاي هزت
اخضايي لبًًَي ٍهحزٍر وٌٌزُ اّليت لبًًَي طًبى ،وبى لن يىي تلمي ضرر.
-2رٍل ػضَ ثبرصًظض ضفتي لبًَى ًمل هىبى ٍ لبًَى حك اًتذبة آطاراًِ هحل البهت
ٍ ؽىًَت افضار حمَق ثضاثض ثب هضراى ثِ طًبى اػغب هيىٌٌز.

هاده شانزده:
-8رٍل ػضَ وليِ الزاهبت همتضي صاثِ هٌظَصصفغ تجؼيضبت ػليِ طًبى رص طهيٌِ هؾبيل
هضثَط ثِ اطرٍاج ٍ صٍاثظ دبًَارُ ي ثِ ػول دَاٌّز آٍصر ،تب ثضاؽبػ امل ثضدَصراصي
هضراى ٍطًبى اطحك هؾبٍي ٍيه ؽبى هَاصر طيض ثبالدل هضاػبت فزُ ثبفز.
الف :حك هقبثِ ثضاي اطرٍاج.
ب :حك هقبثِ رصاًتذبة آطاراًِ ّوؾض ٍمَصت ضفتي اطرٍاج ثِ صضبئيت وبهل آًبى.
ج :حمَق ٍتؼْزات هقبثِ رصعي رٍصاى طًبفَيي ٍ پؼ اطخزايي.
د :حمَق ٍهؾئَليت ّبي هقبثِ ثِ ػٌَاى ٍالزيي مض ًظض اطٍضغ صٍاثظ طًبفَي
رصهؾبيلي وِ ثِ فضطًزاى آًبى هضثَط هيقَر ،رصوليِ هَاصر هٌبفغ وَروبى اط الَيت
ثضدَراص اؽت.
ه :حمَق هقبثِ رص هَصرتنوين يضي آطاراًِ ٍهؾتمالًِ ًؾجت ثِ تؼزار فضطًزاى ٍفبملِ
طهبًي ثبصراصي ٍ رؽتضؽي ثِ اعالػبت ٍ آهَطؿ الطهِ ٍ اؽتفبرُ اطهؾبيلي وِ
ثضدَراصي اطچٌيي حمَق صا هيؾض هيؾبطر.
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و :حك ٍ هؾئَليت ّبي هقبثِ رصهَصر ليوَهيت (ؽضپضؽتي ٍيب طيض حوبيت دَر ضفتي)
حضبًت (پضٍصؿ ًوَرى ،عفل صا پضٍصؿ رارى رايِ ي وضرى) ؽضپضؽتي ٍ فضطًز
دَاًزُ ي ٍ يب اؽتفبرُ اطرؽتَصالؼول ّبي هقبثِ وِ ثوَخت لبًَى حمَق هظثَص رصآًْب
پيـ ثيٌي فزُ اؽت ،رصوليِ هَاصر هٌبثغ وَروبى رصاٍلَيت لضاصراصر.
ز :حمَق فضري هقبثِ ثضاي فَّض ٍطى هٌدولِ حك اًتذبة ًبم دبًَارُ ي ،حك
اًتذبة فغل ٍحضفِ.
ً -2بهظاري ٍ اطرٍاج اعفبل اطًظض لبًَى راصاي لزصت اخضايي ًوي ثبفز ٍوليِ الزاهبت
ضضٍصي هٌدولِ ٍضغ لبًَى ثضاي تؼيي حزالل ؽي هٌبؽت ثضاي اطرٍاج ثبيز ثِ ػول
آيز ٍاطرٍاج رصرفبتضصؽوي ثبيز ثجت ضرر.

هاده هفدهن:
 -8ثِ هٌظَص ثضصؽي ٍ رص ًظض ضفتي پيقضفت حبملِ رصاخضاي هفبر ايي وٌَاًؾيَى
(هيثبق) وويتِ صفغ تجؼيضبت ػليِ طًبى (وِ اطايي ثِ ثؼز وويتِ دَاًزُ هيقَر) تقىيل
دَاّز فز ايي وويتِ اطتبصيخ الطم االخضا فزى وٌَاًؾيَى اط ّغرُ ػضَ پؼ اط
تنزيك ٍالحبق ؽي ٍ پٌدويي رٍلت ثِ وٌَاًؾيَى ٍثيؾت ٍ ؽِ ًفض اطوبصفٌبؽبى
راصاي مالحت ٍ هقَْص ثِ رافتي حؾي ادالق رص طهيٌِ هضثَط ثِ وٌَاًؾيَى تقىيل
هيقَر .وبصفٌبؽبى تَؽظ رٍلت ّبي ػضَ اطهيبى اتجبع وقَصّبي فبى اًتذبة هيقًَز
ٍرصؽوت فذني دَر دزهت هيىٌٌز .رصاًتذبة ايي افذبك ثِ تَضيغ خغضافيبيي
ػبرالًِ ٍ ثِ هَخَريت افىبل هذتلف توزى ٍ ًيظ امل ًظبهْبي حمَلي تَخِ هيقَر.
 -2اػضبي وويتِ تَؽظ رٍل ػضَ اطعضيك صاي هذفي ٍ اط هيبى وبًزيزّب اًتذبة
هيقًَزّ ،ض رٍلت ػضَ هيتَاًز يه ًفض اط اتجبع دَر صا ًبهظر ًوبيز.
ً -3ذؾتيي اًتذبثبت فـ هبُ پؼ اط اخضاي ايي وٌَاًؾيَى ثض ظاص دَاّز فز ،حزالل
ؽِ هبُ لجل اطتبصيخ ( تزٍيض) ّضاًتذبثبت ،رثيضول ؽبطهبى هلل هتحز رصعي ًبهِ يي اط
رٍل ػضَ هيذَاّز تب ظض رٍهبُ وبًزيزاّبي دَر صا هؼضفي وٌٌز .ؽضهٌقي فْضؽت
وبًزيزا ّبي رٍل ػضَصا ثِ تضتيت حض الفجب تْيِ ٍ ثضاي رٍل ػضَ اصؽبل دَاّز
رافت.
 -4اًتذبثبت اػضبي وويتِ رصخلؾِ يي هتقىل اطرٍل ػضَ ثِ صيبؽت ؽضهٌقي هلل
هتحز ٍرصهمضآى ؽبطهبى ثض ظاصدَاّز فز .رصايي خلؾِ وِ حز ًنبة تقىيل آى حضَص
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رٍؽَم ًوبيٌزُ بى رٍلت ّبي ػضَ هيجبفز ،افذبمي اًتذبة دَاّز فز وِ ثيقتضيي
تؼزار آصاي ٍ اوثضيت هغلك آصا ًوبيٌز بى رٍل ػضَ حبضض رصخلؾِ صا ثزؽت آٍصرًز.
 -5اػضبي وويتِ ثضاي يه رٍصُ چْبصؽبلِ اًتذبة هيقًَز ،ا ضچِ رٍصُ ػضَيت ()9
ًفض اط اػضبي هٌتذت رصاٍليي اًتذبثبت پؼ اطرٍ ؽبل ثِ پبيبى هيضؽز .اهب ثال فبملِ
پؼ اطاٍليي اًتذبثبت اؽبهي ايي (ً )9فض ػضَ ثِ ليز لضػِ ٍتَؽظ صيؼ وويتِ اػالم
دَاّز فز.
 -6اًتذبة  5ػضَ ريگضوويتِ هغبثك ثب هفبر پبصا ضفْبي  4ٍ،2،3ايي هبرُ ٍثِ رًجبل
ؽي ٍپٌدويي تنزيك يب الحبق مَصت دَاّز ضفت .رٍصُ ػضَيت رًٍفض اطاػضبي
فَق رصپبيبى رٍ ؽبل دبتوِ دَاّز يبفت ٍاؽبهي ايي رًٍفض ثِ ليز لضػِ ٍتَؽظ صئيؼ
وويتِ اػالم دَاّز فز.
-7ثِ هٌظَص افغبل پؾت ثالهتنزي احتوبلي ،رٍلتي وِ وبصفٌبػ ثِ ػٌَاى ػضَ
وويتِ ثِ اًدبم ٍظيفِ هقغَل ًوي ثبفز .وبصفٌبػ ريگضي صا ثب تبئيز وويتِ اطثيي
اتجبع دَر اًتذبة دَاّز وضر.
-8اػضبي وويتِ ثبتبئيز هدوغ ػوَهي ٍثضعجك ضَاثظ ٍفضايظ همضصُ آى هدوغ ٍ
ثبرصًظض ضفتي اّويت هؾئَليت ّبي وويتِ اطؽبطهبى هلل هتحز همضصي رصيبفت
هيىٌٌز.
-9ؽضهٌقي هلل هتحز تؾْيالت ٍ الزاهبت الطم ثِ هٌظَص اًدبم هَثض ٍظبيف وويتِ
تحت ايي وٌَاًؾيَى ثِ ػول دَاّز آٍصر.

هاده هژده:
 -8رٍل ػضَ هتمجل هيقًَز ظاصفي ثضاي ثضصؽي وويتِ رصهَصر الزاهبت تضويٌي،
لضبيي ٍ اخضايي ٍ ؽبيض الزاهبت هتذشُ رصصاؽتبي اخضاي هفبر ايي وٌَاًؾيَى ٍ
پيقضفتْبي حبملِ اطآى ثِ ؽضهٌقي ؽبطهبى هلل هتحز ثقضح طيض اصايِ وٌٌز.
الف :تْيِ ظاصؿ ظض يىؾبل پؼ اطالطم االخضا فزى ثضاي رٍل هضثَعِ.
ب:پؼ اط آى حزالل ّضچْبصؽبل يىجبص ٍرصمَصت رصدَاؽت وويتِ طٍرتض اطچْبص ؽبل.
 -2ايي ظاصفبت حبٍي هؾبيل ٍ هقىالتي اؽت وِ ثضاخضاي تؼْازات ٍ ٍظابيف اياي
وٌَاًؾيَى اثض هيگشاصر.

هاده نوزده:
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 -8وويتِ ًظبهٌبهِ رادلي دَر صا تنَيت هيىٌز.
 -2وويتِ وبصهٌزاى دَر صا ثضاي يه رٍصُ رٍ ؽبلِ اًتذبة هيىٌز.

هاده بيست:
 -8وويتِ ثِ هٌظَص ثضصؽي ظاصفبتي وِ هغبثك ثب هبرُ  88ايي وٌَاًؾيَى اصايِ
فزُ ّض ؽبل ثِ هزتي وِ اطرٍّفتِ تدبٍط ًىٌز ،تقىيل خلؾِ هيزّز.
 -2خلؾبت وويتِ ػوَهبً رصهمض (هضوظ) ؽبطهبى هلل هتحز يب رصّضهحل ريگضي وِ
ثِ رص دَاؽت وويتِ تؼييي هيقَر ،ثض ظاص دَاّز فز.

هاده بيست ويك:
 -8وويتِ ّوِ ؽبلِ اطعضيك فَصاي التنبري ٍاختوبػي ظاصفي رصهَصر فؼبليتْبي
دَر رصهدوغ ػوَهي تؾلين هيٌوبيز ٍثضاؽبػ ظاصفبت ٍاعالػبت ٍاملِ اطرٍل ػضَ
پيقٌْبرات ٍ تَميِ ّبي ولي اصايِ هيزّز .ايي پيقٌْبرات ٍ تَميِ ّبي ولي ّوضاُ ثب
ًظضات احتوبلي رٍل ػضَ رص ظاصؿ وويتِ رصج هيگضرر.
 -2ؽضهٌقي ظاصفبت وويتِ صاخْت اعالع ثِ وويؾيَى ٍ ضؼيت طًبى اصؽبل
هيٌوبيز.

هاده بيست و دو:
آعاًؾْبي تذنني هيتَاًٌز رصهحزٍرُُ فؼبليت ّبي دَر ثضاخضاي هفبر ايي وٌَاًيؾَى
ًظبصت وٌٌزُ ،وويتِ هيتَاًز اطآعاًؾْبي تذنني رػَت وٌز تب ظاصفبتي رصهَصر ًحَُُ
اخضاي وٌَاًؾيَى رصطهيٌِ ّبي وِ ثِ حَطُ فؼبليت آًْب هضثَط هيقَر اصايِ ًوبيٌز.

هاده بيست وسه:
ّيچ ػبهلي ثضهفبري وِ هَخت رؽتيبثي ؽضيؼتض ثضامل تؾبٍي حمَق طى ٍ هضر رصايي
وٌَاًؾيَى ثبفز هَثض ًذَاّز ثَر ػبهل يبر فزُ هوىي اؽت رصهَاصر سيل ثبفز.
الف :رصلبًَى شاصي يه رٍلت ػضَ.
ب :رصّضوٌَاًؾيَى ريگض ،پيوبى يب لضاصرار ثيي الوللي الطم االخضا ثضاي آى رٍلت.

هاده بيست وچهار:
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رٍل ػضَ هؼتْز هيگضرًز وليِ الزاهبت الطم رصؽغح هلي صا وِ ّز اطآى تحمك وبهل
حمَلي اؽت وِ رصايي وٌَاًؾيَى ثِ صؽويت فٌبدتِ فزُ ثؼول آٍصًز.

هاده بيست وپنج:
 -8ايي وٌَاًؾيَى ثضاي وليِ رٍل هفتَح هيجبفز.
 -2ؽضهٌقي ؽبطهبى هلل هتحز ثؼٌَاى هبًتزاص ايي وٌَاًؾيَى تؼيي فزُ اؽت.
 -3صؽويت ايي وٌَاًؾيَى هٌَط ثِ تنزيك اؽت .اؽٌبر تنزيك ًظر ؽضهٌقي
ؽبطهبى هلل هتحز ثِ اهبًت شافتِ فزُ اؽت.
 -4ايي وٌَاًؾيَى خْت الحبق وليِ رٍل هفتَح هيجبفز اؽٌبر الحبق ثِ ؽضهٌقي
هلل هتحز ثبيز ؽپضرُ فَر.

هاده بيست وشش:
 -8رٍل ػضَ هيتَاًٌز رصّضطهبى عي ثضًبهِ يي دغبة ثِ ؽضهٌقي هلل هتحز
رصدَاؽت وٌٌز ،ايي وٌَاًؾيَى هَصر تدزيز ًظضلضاص يضر.
 -3هدوغ ػوَهي ؽبطهبى هلل هتحز رصهَصر الزاهبت احتوبلي رصهَصر چٌيي رصدَاؽتي
تنوين دَاّز ضفت.

هاده بيست وهفت:
 -8ايي وٌَاًؾيَى ؽي صٍط پؼ اطتبصيذي وِ ثيؾتويي ؽٌز تنزيك يب الحبليِ آى ًظر
ؽضهٌقي ؽبطهبى هلل هتحز ثِ اهبًت شافتِ فز ،الطم االخضاء هيگضرر.
 -2پؼ اطثِ ٍريؼِ ؽپضرى ثيؾتويي ؽٌز تنزيك يبالحبق ،ثضاي ّضرٍلتي وِ ايي
وٌَاًؾيَى صا تنزيك هيىٌز يبثِ آى هلحك هيگضرر ،وٌَاًؾيَى هشوَص ؽي صٍط ثؼز
اطتبصيذي وِ ايي ؽٌز تنزيك يب الحبق ثِ اهبًت شاصرُ فز ُ ،الطم االخضا هيگضرر.

هاده بيست وهشت:
 -8ؽضهٌقي ؽبطهبى هلل هتحز پؼ اط رصيبفت تحفظبت رٍلت ّب ثِ ٌّگبم تنزيك يب
الحبق آًْب صا رص ادتيبص وليِ رٍل لضاص هيزّز.
 -2تحفظبتيىِ ثب ّز ٍهٌظَص ايي وٌَاًؾيَى ؽبط بص ًجبفز پشيضفتِ ًذَاّز فز.
ّ -3ض بُ ايي تحفظبت هَصر لجَل ٍالغ فَر ثبيز ثِ ؽضهٌقي اػالم ضرر وِ ٍي
ؽپؼ هضاتت صاثِ اعال ع وليِ رٍل دَاّز صؽبًيز چٌيي تحفظبت ثِ هدضر رصيبفت ثِ
هَصر اخضا شافتِ دَاّز فز.
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هاده بيست و نه:
ّ -8ض ًَِ ادتال رصتغيض يب اخضاي ايي وٌَاًؾيَى ثيي رٍ رٍلت يب اػضبي ثيقتض وِ
اطعضيك هشاوضُ حل ًگضرر.ثٌبثِ تمبضبي يىي اطعضفيي ثِ حىويت اصخبع هيگضرر.
ا ضچٌبًچِ ظض فـ هبُ اطتبصيخ رصدَاؽت تقىيل راٍصي ،عضفيي رصهَصر تقىيل آى
ثِ تَافك ًضؽٌز ،يىي اطعضفيي هيتَاًز رصدَاؽت ًوبيز تبهَضَع ثِ ريَاى ثيي الوللي
رار ؾتضي هغبثك ثِ اؽبػ ًبهِ رار بُ اصخبع ضرر.
ّ -2ضرٍلت ػضَ هيتَاًز ثِ ٌّگبم اهضبُ يب تنزيك ايي وٌَاًؾيَى يب الحبق ثِ آى
اػالم وٌز وِ دَر صا هَظف ثِ اخضاي پبصا ض يه ايي هبرُ ًوي راًز ،ؽبيض رٍل ػضَ
ثب تَخِ ثِ تحفغبت ّضرٍلت ػضَ رصايي هَصر هلظم ثِ صػبيت پبصا ض فَق ًوي ثبفز.
ّ -3ضرٍلت ػضَ وِ ثضعجك پبصا ض رٍ ايي هبرُ تحفظبتي اًدبم رارُ ثبفز ،هيتَاًز
رصّض طهبى ثِ ؽضهٌقي ؽبطهبى هلل هتحز اػالم ًوبيز وِ اطايي تحفظبت مض ًظض
وضرُ اؽت.
هاده سي:
ايي وٌَاًؾيَى وِ هتَى ػضثي ،چيٌي ،اًگليؾي ،فضاًؾَي ،صٍؽي ٍ ّؾپبًَي آى
راصاي اػتجبصيه ؽبى هيجبفٌزً ،ظر ؽضهٌقي ؽبطهبى هلل هتحز ثِ اهبًت ظاصرُ هيقَر.

