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 ز/111985/58:قوبضُ 

 20/12/1396:هَضخ 

 ت رئيسٍ محترم مجلس شًراي اسالميَيئ

 ٠ّيىٓوالْ 

اِالضبت خكئي ا٘دبْ ٌؽٜ ؼـ ٌكاـي اـوبِي ٞيئت  8/11/1396ؼ ٔٛـظ /97705/58اضتفأبً، پيفٚ ٘بٔٝ ٌٕبـٜ 

تفطُ اق ثفـوي ١ٔٚيت اففاؼ ؼٚ تبث١يتي ٚ ؼاـاي ٌفيٗ وبـت ؼـ ضٛقٜ ٔىئٛالٖ ٚ ٔؽيفاٖ اـٌؽ ٚ تطميك ٚ  

وٕيىيٖٛ ٔٛـؼ ثفـوي ٔدؽؼ لفاـ  20/12/1396ٞبي لب٘ٛ٘ي ؼـ ايٗ ٔٛٔٛٞ وٝ ؼـ خّىٝ ـٚق يىٍٙجٝ  ٌٙبوبيي غالء

 .ٌفؼؼ ٌففت ٚ ثٝ تّٛيت ـويؽ ايفبؼ ٔي

 رديالذيه بريج عالء                   

  امىيت ملي ي سيبست خبرجيئيس كميسيًن ر                                
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 پیش درآمد 
ٞبي ٘ٝبْ ٔمؽن خٕٟٛـي اوالٔي ايفاٖ ثب ٞؽف  تٟؽيؽات ؼٌٕٗ ٠ّيٝ اٞؽاف ٚ آـٔبٌٖىتفي ـٚق افكٖٚ 

٘فٛؾ ٌىتفؼٜ ٠ٛأُ . ٕ٘بيؽ ـظ ٠يبٖ ٔيٞبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي  ، أفٚقٜ ؼـ لبِتثٝ قا٘ٛ ؼـآٚـؼٖ ّٔت ا٘مالثي ايفاٖ

افٍبي . ٌيف اق اٞٓ ايٗ ٔٛاـؼ اوت وبق ٚ تّٕيٓ ٞبي تّٕيٓ اـخي ثف اففاؼ ٚ ٟ٘بؼٞب ٚ ؼوتٍبٜؼاغّي ٚ ظ

اٖ ثف ٟ٘بؼٞبي ٟٔٓ ٚ ؼـ وٍٛـ ٚ تبثيفٌؿاـي ايً ؼٚتبث١يتيث١ٕي اق ّٔبؼيك ٘فٛؾ اق ٘فيك ٌىيُ اففاؼ 

خٕٟٛـي اوالٔي ٔمؽن پفؼٜ آٖ ثب ٞؽف تكِكَ ؼـ اـوبٖ ٘ٝبْ  ٌؽٖ اث١بؼ أٙيتي پٍتضىبن ٚ ـٌٚٗ 

اق ففِت لب٘ٛ٘ي تطميك ٚ  ،ايفاٖ؛ خ١ٕي اق ٕ٘بيٙؽٌبٖ ٔدّه ٟ٘ٓ ٚ ؼٞٓ ـا ثف آٖ ؼاٌت وٝ ؼـ ايٗ ضٛقٜ

 . ـؼٜ ٚ ثٝ ايٗ ٔٛٔٛٞ ٟٔٓ ثپفؼاق٘ؽتفطُ اوتفبؼٜ ن

ٔىئِٛيٗ ؼـ ٔدّه ٟ٘ٓ وّيؽ غٛـؼ ثؽيٗ تفتيت ٘فش تطميك ٚ تفطُ اق اففاؼ ٔؿوٛـ ؼـ ضٛقٜ ٔمبٔبت ٚ 

ِىٗ ثٙبثف ّٔبِطي وٝ خٙبة آلبي ؼوتف الـيدب٘ي ـئيه ٔدّه ٚلت ٟ٘ٓ ٔؽ ٘ٝف ؼاٌت ٔجٙي ثف آ٘ىٝ قٔبٖ 

ٜ ويُ ٔدّه ؼٞٓ ٚ په اق ةوبفي ثفاي ـويؽٌي ؼـ آٖ ٔدّه ثفاي پفؼاغت ثٝ ايٗ أف ٘جٛؼ، په اق تً

ِٛيت ٔدّه ٔطتفْ ـويؽ ٚ اضىبْ آٖ ؼـ تبـيع ثٝ ت 07/09/1395، ٘فش ٔؿوٛـ ؼـ تبـيع ـٚق ـوب٘ي

تٛوٗ ـيبوت ٔطتفْ ٔدّه خٙبة آلبي ؼوتف الـيدب٘ي ِبؼـ ٌفؼيؽ ٚ وٕيتٝ تطميك ٚ  04/10/1395

وبَ تالي ٞيئت تطميك ٚ  يهايٗ ٌكاـي ضبُِ . ا٘ي ٚ وبـٌٙبوي غٛؼ ـا آغبق ٕ٘ٛؼتفطُ وبـ ٔيؽ

أٝ ويف ٔفاضُ لب٘ٛ٘ي ، وٝ خٟت اؼضبُِ ٌؽٜ اوتضمٛلي ٚ أٙيتي  غَّٛ وبـٌٙبوبٖ قثؽٜٜ ، ةتفطُ

تجبت تيٓ تطميك ٚ تفطُ ثب وّيٝ ٔىب)ثٝ ٕٞفاٜ ٕٔبئٓ پيٛوت  ِفطٝ 40ِفطٝ ٔتٗ ٌكاـي، 33ؼـ غبِت 

 . ٌفؼؼ ٔيتمؽيٓ وٕىيٖٛ أٙيت ّٔي ٚ ويبوت غبـخي ٔدّه ( ٞب ٞب ٚ وبقٔبٖ ؼوتٍبٜ

ٜ لٕبئيٝ، ؼاؼوتبٖ ٔطتفْ وُ وٍٛـ، ففٔب٘ؽٞي ٕٔٙبً اق ٕٞفاٞي ٚ ٔىب٠ؽت وبقٔبٖ ا٘ال٠بت وپبٜ، لٛ

ٞب ٚ ٟ٘بؼٞبيي وٝ ؼـ ا٘دبْ ٚ پيٍجفؼ اٞؽاف ايٗ تطميك ٚ  ٔطتفْ ٘بخب، ٚقاـت أٛـغبـخٝ ٚ وبيف ؼوتٍبٜ

 . ٕ٘بييٓ ٔيٕب٘ٝ تٍىف ٚ لؽـؼا٘ي ٔيَ تفطُ ٔب ـا يبـي ٕ٘ٛؼ٘ؽ،
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 مقدمه

ٌف ـاثٙٝ  ، وٝ ثيبٖؼِٚتؼٞٙؽٜ  ؼـ خ١ٕيّت تٍىيُ -ضميمي يب ضمٛلي -ففؼ٠جبـت اوت اق ٠ٕٛيت تبث١يت 

ٔٙؽي ٚي اق ضمٛلي اوت وٝ ثٝ  ثبٌؽ ٚ ثٕفٜ آٖ ثٟفٜ ضمٛلي، ويبوي ٚ ١ٔٙٛي ففؼ تبثٟ ثب ؼِٚتي ١ٔيّٗ ٔي

٠جبـتىت اق يه ـاثٙٝ ثٝ ٠جبـت ؼيٍف تبث١يت . آٖ ٚخٛؼ ؼاـؼ ٌٟفٚ٘ؽاٖوٍٛـ ٔتجٛٞ ثفاي  لٛا٘يٗٔٛخت 

 .وبقؼ ويبوي، ضمٛلي ٚ ١ٔٙٛي وٝ ففؼي ـا ثٝ ؼِٚتي ١ٔيٗ ٔفتجٗ ٔي

، ايٗ اوت وٝ ففؼ ٌبغُ تطت ؼِٚتي، ثب تٛخٝ ثٝ ١ٔٙبي تبث١يت اق خّٕٝ ٌفايٗ ٟٔٓ ثفاي اٌتغبَ ثٝ غؽٔت

٘جبٌؽ تب  -ثٝ ؼِيُ ؼاٌتٗ تبث١يت آٖ وٍٛـ -ضٕبيت ويبوي ٚ ضمٛلي ٚ اختٕب٠ي ٞير ضىٛٔت ؼيٍفي 

ثتٛا٘ؽ ثٝ ٜٚيفٝ غٛؼ ثٝ ٘ٛـ وبُٔ ٠ُٕ ٕ٘بيؽ؛ قيفا ضٕبيت ؼٚ يب زٙؽ ؼِٚت اق يه ففؼ ٔٛخت ايدبؼ 

 . ٞب غٛاٞؽ ثٛؼ ٞب ثب ٚي ٚ ـاثٙٝ ٚي ثب آٖ ؼِٚت اغتالَ ؼـ ـاثٙٝ آٖ ؼِٚت

ٔٛـؼ ففؼ ٔٛـؼ اٌبـٜ ؼاـاي ت١ٟؽات ٚ تىبِيفي ٘ىجت ثٝ ؼِٚت ؼيٍفي اوت ٚ آٖ ؼِٚت ٘يك ايٗ ٌػُ ـا 

ضٕبيت ويبوي ٚ ضمٛلي غٛؼ لفاـ ؼاؼٜ اوت، ؼـ ٘تيدٝ ايٗ أىبٖ لٛي ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ ؼـ ِٛـت اٌتغبَ 

ثٝ غؽٔت ؼـ ؼِٚت ايفاٖ، ثب تٛخٝ ثٝ ـاثٙٝ ويبوي، ضمٛلي ٚ ت١ٟؽاتي وٝ ٘ىجت ثٝ ؼِٚت ؼيٍف ؼاـؼ، 

 .ت غٛؼ غُّ ايدبؼ ٕ٘بيؽت١ٟؽات غٛؼ ثٝ ؼِٚت ايفاٖ ـا ٘تٛا٘ؽ ا٘دبْ ؼاؼٜ يب ٠بٔؽا٘ٝ ؼـ ا٘دبْ ت١ٟؽا

تبث١يت ٕٔب٠ف ثب٠ث ايدبؼ اـتجبٖ ويبوي، ١ٔٙٛي، ضمٛلي ٚ اختٕب٠ي ثيٗ يه ففؼ ٚ ؼٚ يب زٙؽ ؼِٚت ٔي

 .ٞب غٛاٞؽ ثٛؼ ٞب ثب ٚي ٚ ـفتبـ ٚي ثب آٖ ؼِٚت ٞبيي ؼـ ـفتبـ آٖ ؼِٚت ٌٛؼ وٝ ٔٛخت ايدبؼ ٌىبف

ٞبي  وٛء اوتفبؼٜ وفٚيهخٟت پيٍٍيفي اق ٔفٚـي اوت ؼـ اٌتغبَ ايٗ اففاؼ ثٝ غؽٔبت ؼِٚتي، فّؿا 

ٔمفـات پيٍٍيفا٘ٝ ٚ ٕٔب٘ت  ٞبي ٘فٛؾ ٚ خبوٛوي، پفٚلٜ خبوٛوي ثيٍب٘ٝ اق اففاؼ ٔؿوٛـ ؼـ تىٕيُ

 . ٌفؼؼي ايٗ اففاؼ ؼـ ٍٔبغُ ؼِٚتي ٟٚٔ وبـٌيف ثٝؼـ غَّٛ ٠ؽْ  ٔإثفاخفاٞبي 

 

و دارای مجوز  دوتابعیتیی افراد کارگیر بههای قوانین موجود در نحوه  خالء :اول مبحث

 های اجرایی دستگاه اقامت در

لبٖ٘ٛ ٔؽ٘ي ايفاٖ وٝ اق اٚايُ لفٖ ويكؼٞٓ ٌٕىي ؼـ ضبَ اخفاوت، تبث١يت غبـخي  (989)ثف اوبن ٔبؼٜ 

يىٗ  ِٓ ـ٠بيت ٔمفـات وىت وفؼٜ ثبٌؽ وبٖ ٞدفي ٌٕىي ٚ ثؽٖٚ 1280ٞف تج١ٝ ايفا٘ي وٝ ث١ؽ اق وبَ 

تفن تبث١يت ايفا٘ي ، (989)ٔٙٝٛـ اق ٔمفـات لب٘ٛ٘ي ثف ٘جك ٔبؼٜ . ٌٛؼ ٌٙبغتٝ ٔيٚ آٖ ففؼ تج١ٝ ايفاٖ ثٛؼٜ 

 ٌٛؼ ٚ تبث١يت ؼْٚ ثٝ ـوٕيت ٌٙبغتٝ ٕ٘ي اوبن لبٖ٘ٛ ٔؽ٘ي ايفاٖ،ثؽيٗ تفتيت ثف . ثبٌؽ اق وٛي ففؼ ٔي

 أٛاَتٛا٘ٙؽ  يِٚتي ٚ ضبوٕيتي ثپفؼاق٘ؽ ٚ ٘ٝ ْتٛا٘ٙؽ ثٝ اٌتغبَ ؼـ أٛـ ؼ اففاؼ ؼاـاي تبث١يت ٕٔب٠ف ٘ٝ ٔي

 . غيف ٔٙمَٛ ثٝ ٘بْ غٛؼ ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ

http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
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ؼا٘ؽ ٚ  يلبٖ٘ٛ اوبوي ثٝ ٔٛٔٛٞ تبث١يت اٌبـٜ ؼاٌتٝ ٚ آٖ ـا ضك ٔىّٓ ٞف ففؼ ايفا٘ي ْ (42)ٚ  (41)اُِ 

 . پؿيف اوت ي يب وىت تبث١يت وٍٛـ ؼيٍف أىبٖوّت تبث١يت تٟٙب اق ٘فيك ؼـغٛاوت ٚ

، ؼـ لٛا٘يٗ ايفاٖ تبث١يت ٕٔب٠ف لبٖ٘ٛ اوبوي (42)ٚ  (41)ٚ اُِ  ْ.ق (989)ثٙبثفايٗ ثب تٛخٝ ثٝ ٔبؼٜ 

 . ١ٔتجف ٘يىت -ضبَ ثٝ ٞف ٠ّتي وٝ ايدبؼ ٌؽٜ ثبٌؽ -ٌؽٜ اوت ٚ تبث١يت غبـخي ففؼ ٖپؿيففتٝ 

اِِٛف ١ٔٚيت ٠ؽْ پؿيفي تبث١يت ٕٔب٠ف ؼـ لٛا٘يٗ ٠ٛٔٛٔٝ ايفاٖ ثٝ ِفاضت ٍٔػُ ٌؽٜ، ِىٗ  ٟٔ

ؼاـؼ وٝ ثبٌٙؽ غالءٞبي اوبوي ٚخٛؼ  اففاؼي وٝ ؼاـاي تبث١يت ٕٔب٠ف ٔي وبـٌيفي ثٝؼـ غَّٛ ٘طٜٛ 

 .پفؼاقيٓ ؼـ اؼأٝ ثٝ آٖ ٔي

 

 ثطضؾی هَضَع -گفتبض اٍل

إُِّ غِّٛي، زٙؽ ٠ّت ثفاي ايدبؼ تبث١يت ٕٔب٠ف ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ ٟٕٔتفيٗ آٟ٘ب  اق ٔٙٝف ضمٛق ثيٗ

 :٠جبـتٙؽ اق

 وىت تبث١يت خؽيؽ ثؽٖٚ تفن تبث١يت لجّي،  .1

 اقؼٚاج ثب اتجبٞ وبيف وٍٛـٞب،  .2

 ،(ٔب٘ٙؽ ويىتٓ غٖٛ ٚ غبن)تطٕيُ تبث١يت اق وٛي ؼٚ يب زٙؽ وٍٛـ ثف يه ففؼ ثف اوبن لٛا٘يٗ غٛؼ  .3

 ٔٛاـؼي ؼيٍف ٔب٘ٙؽ اٌغبَ ٘ٝبٔي، .4

ٔٛاـؼي وٝ ؼـ ضمٛق . ؼ ؼاـؼاق ٔٙٝف ضمٛق ايفاٖ ٘يك ؼـ ثفغي ٔٛاـؼ أىبٖ تطمك تبث١يت ٕٔب٠ف ٚخٛ

 :ٌٛؼ ثٝ ٌفش قيف اوت تبث١يت ٕٔب٠ف ٔي ٔٛخت ايدبؼ ايفاٖ

ثفغي وٍٛـٞب ٔب٘ٙؽ آٔفيىب ٚ وب٘بؼا، اففاؼي وٝ ؼـ غبن آٖ : وىت تبث١يت ٕٔب٠ف اق ٘فيك ٔطُ تِٛؽ .1

ٕٞٛاـٜ اففاؼ . ٌٛؼ ٜ ٔيٕ٘بيٙؽ، وٝ اِٙالضبً ويىتٓ غبن ٘بٔيؽ وٍٛـٞب ٔتِٛؽ ٌٛ٘ؽ ـا تج١ٝ آٖ وٍٛـ تّمي ٔي

ٞىتٙؽ وٝ ؼـ وٍٛـٞبيي وٝ ؼاـاي ويىتٓ غبن ٞىتٙؽ، ٔتِٛؽ ٌؽٜ ٚ ؼاـاي تبث١يت ٕٔب٠ف   اي ايفا٘ي

 .، ٞٓ ايفا٘ي ٚ ٞٓ ٔثالً آٔفيىبيي اوتثبٌٙؽ ٔي

وٙٙؽ،  ٔٛاـؼي ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ ق٘بٖ ايفا٘ي ثب اتجبٞ وبيف وٍٛـٞب اقؼٚاج ٔي: اقؼٚاج قٖ ايفا٘ي ثب اتجبٞ ثيٍب٘ٝ .2

ٜ اقؼٚاج ٚي ثب٠ث ٌٛؼ لبٖ٘ٛ ّٕٔىت قٚج تبث١يت ٌٛٞف ـا ثٝ ٚي ؼـ غَّٛ قٖ ايفا٘ي، ؼـ ِٛـتي ن

ِىٗ ؼـ ِٛـتي ( لبٖ٘ٛ ٔؽ٘ي 987ٔبؼٜ ) .ٌٛؼ تطٕيُ ٕ٘بيؽ، اق ٔٙٝف ضمٛق ايفاٖ، تبثٟ آٖ وٍٛـ ٌٙبغتٝ ٔي

 .اي اق قٔبٖ ٞٓ ايفا٘ي ٚ ٞٓ غبـخي غٛاٞؽ ثٛؼ ٚاج ثؽٖٚ ثجت ـوٕي ثبٌؽ، ؼـ ثفٞٝوٝ اقؼ

غبـخي وٝ  ٔبؼـ ٚ پؽـ ايفاٖ اق ؼـ وىب٘ي وٝثف اوبن ايٗ ثٙؽ  :لبٖ٘ٛ ٔؽ٘ي( 976)ٔبؼٜ  (4)ٍِٕٔٛيٗ ثٙؽ  .3

ايفا٘ي ٔطىٛثٙؽ ٚ ايٗ ؼـ ضبِي اوت وٝ أىبٖ ؼاـؼ تبث١يت  ا٘ؽآٔؽٜ ٌؽٜ ثٛخٛؼ ايفاٖ ٔتِٛؽ ؼـ آٟ٘ب يىي اق

 . ٚاِؽيٗ ٚي ثف اوبن لٛا٘يٗ وٍٛـٞبي ٔتجٛٞ آ٘بٖ ثف ففق٘ؽ ٘يك تطٕيُ ٌٛؼ
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ا٘ي وٝ ؼـ ايفاٖ اق پؽـي وٝ تج١ٝ غبـخٝ اوت ثٝ ثف اوبن ايٗ ثٙؽ وه(: 976)ٔبؼٜ  (5)ٍِٕٔٛيٗ ثٙؽ  .4

أت وفؼٜ ثبٌٙؽ ٚخٛؼ آٔؽٜ ٚ ثالفبِّٝ په اق ـويؽٖ ثٝ ٞدؽٜ وبَ تٕبْ الالُ يه وبَ ؼيٍف ؼـ ايفاٖ اق

ٖ٘ٛ ثفاي تطّيُ تبث١يت ايفاٖ ٞب ثٝ تبث١يت ايفاٖ ثف ٘جك ٔمفـاتي غٛاٞؽ ثٛؼ وٝ ٔٙبثك لبٚاال لجَٛ ٌؽٖ آٖ

لبٖ٘ٛ ت١ييٗ تىّيف تبث١يت ففق٘ؽاٖ ضبُِ اق ؼـ غَّٛ ٍِٕٔٛيٗ ايٗ ثٙؽ، اوٖٙٛ  ٞٓزٙؽ ٞف . ٔمفـ اوت

 . ثبٌؽ ضبوٓ ٔي 1386ٔتِٛؽيٗ لجُ اق وبَ ؼـ غَّٛ  اقؼٚاج ق٘بٖ ايفا٘ي ثب ٔفؼاٖ غبـخي

، ايفا٘ي ي غبـخي وٝ ٌٛٞف ايفا٘ي اغتيبـ وٙؽ تج١ٝٞف قٖ ثف اوبن ايٗ ثٙؽ (: 976)ٔبؼٜ  (6)ٍِٕٔٛيٗ ثٙؽ  .5

 . ١ٔتجف ثؽا٘ؽ زٙبٖ ٞٓٔطىٛة اوت ٚ ايٗ ؼـ ضبِي اوت وٝ أىبٖ ؼاـؼ وٍٛـ ٔتجٛٞ ٚي، تبث١يت غٛؼ ـا 

 ي غبـخي وٝ تبث١يت ايفاٖ ـا تطّيُ وفؼٜ ثبٌؽ ـ تج١ٝثف اوبن ايٗ ثٙؽ ٜ(: 976)ٔبؼٜ  (7)ٍِٕٔٛيٗ ثٙؽ  .6

١ٔتجف  زٙبٖ ٞٓؼ ـا ايٗ ؼـ ضبِي اوت وٝ أىبٖ ؼاـؼ وٍٛـ ٔتجٛٞ ٚي، تبث١يت غٛ ٌٛؼ ٚ ايفا٘ي ٔطىٛة ٔي

وىت تبث١يت ايفاٖ اضتيبج ثٝ تفن تبث١يت لجّي ؼاـؼ ِٚي ٔٛاـؼي ٘يك ٔتّٛـ اوت اوٖٙٛ  ٞٓٞف زٙؽ . ثؽا٘ؽ

 . وٝ ايٗ أف ضبُِ ٍ٘ٛؼ ٔب٘ٙؽ پٙبٞٙؽٌي

ٔفثٖٛ اق خّٕٝ تفن تبث١يت ايفا٘ي ـا ـ٠بيت  وىب٘ي وٝ تبث١يت غبـخي ـا اوتىبة ٕ٘ٛؼٜ ِٚي ٔمفـات .7

 .ٕ٘ٙٛؼٜ ثبٌٙؽ

 . يبثؽ اِؿوف تىفي ٔي ٞ ثٝ ففق٘ؽاٖ ٚ ٕٞىفاٖ اففاؼ فٛقؼـ ٔٛاـؼي ٘يك ايٗ ٔٛٔٛ .8

تبث١يت ٔإثف، إُِّ غِّٛي ثفاي ـفٟ تبث١يت ٕٔب٠ف، زٙؽ ـاٞىبـ ٚخٛؼ ؼاـؼ ٔب٘ٙؽ وٍف ٖ ؼـ ضمٛق ثي

 .آٖإِّّي ٚ أثبَ  اـخبٞ ثٝ ؼاٚـي ثيٗ

اَ ثٝ ٞف ش  -اق ٔٙٝف ضمٛق ايفاٖ، تبث١يت غبـخي ففؼ ؛ٖ تبث١يت ٕٔب٠ف پؿيففتٝ ٍ٘ؽٜ اوتؼـ ضمٛق ايفا

إِّّي ٚخٛؼ  ٚا٘يٗ وبيف وٍٛـٞب ٚ ؼـ فٕبي ثي١ٔٗتجف ٘يىت أب ثب تٛخٝ ثٝ ق -٠ّتي وٝ ايدبؼ ٌؽٜ ثبٌؽ

ٖ ضٕبيت ويبوي آٖ ؼِٚت اق ففؼ تفيٗ آ وٝ ٟٔٓ -آٖ ففؼ ٔطفق ثٛؼٜ ٚ آثبـ غبَ غٛؼتبث١يت ؼيٍف ثفاي 

 .آٚـؼ ـا ٠ٕالً ثٝ ٚخٛؼ ٔي -ثبٌؽ ٔي

ـ ؼِيُ ايٗ أف ٘يك ايٗ اوت وٝ تبث١يت يه ـاثٙٝ ويبوي اختٕب٠ي ضمٛلي ٚ ١ٔٙٛي ثيٗ ضىٛٔت يه وٍٛ

ثبٌؽ وٝ آٟ٘ب ـا ؼـ ٔمبثُ يىؽيٍف ؼاـاي ضمٛق ٚ تىبِيف وبغتٝ ٚ اثف  ٚ اففاؼ تطت ضبوٕيت آٖ وٍٛـ ٔي

 .إِّّي اوت اتجبٞ غٛؼ ؼـ ؼاغُ ٚ ؼـ ٠فِٝ ثيٗضٕبيت ويبوي آٖ وٍٛـ اق اِّي آٖ 

تبث١يت ٕٔب٠ف ثب٠ث ايدبؼ اـتجبٖ ويبوي، ١ٔٙٛي، ضمٛلي ٚ اختٕب٠ي ثيٗ يه ففؼ ٚ ؼٚ يب زٙؽ ؼِٚت ٔي

 .ٞب غٛاٞؽ ثٛؼ ٞب ثب ٚي ٚ ـفتبـ ٚي ثب آٖ ؼِٚت ٞبيي ؼـ ـفتبـ آٖ ؼِٚت ٌٛؼ وٝ ٔٛخت ايدبؼ ٌىبف

. ثبٌؽؼـ ٍٔبغُ ؼِٚتي ٔي( ؼاـ٘ؽٌبٖ تبث١يت ٕٔب٠ف)ايٗ اففاؼ  وبـٌيفي ثٝاق خّٕٝ ايٗ ٠ٛٔٛٔبت ٘طٜٛ 

ٞبي ؼِٚتي ٕٞٛاـٜ ٌفايٙي ـا ؼاـؼ وٝ ايٗ ٌفايٗ اخبقٜ ٚـٚؼ ٞف ففؼي ـا ثٝ ٠ٙٛاٖ  اوتػؽاْ اففاؼ ؼـ ؼوتٍبٜ

 .ؼٞؽ ٞبي اخفايي، ٕ٘ي ٔىتػؽْ ؼِٚتي ثٝ ؼوتٍبٜ
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٠بيت ٔفاتت ٚـٚؼ ثٝ غؽٔت ؼِٚتي ثف اوبن ٔدٛقٞبي ِبؼـٜ، تٍىيالت ّٔٛة ٚ ـ اق ٔٙٝف ضمٛق ايفاٖ

ٚ  (ة)ثف اوبن ثٙؽٞبي  زٙيٗ ٞٓٚ ( 1387ٖ ٔؽيفيت غؽٔبت وٍٛـي لب٘ٛ (41)ٔبؼٜ )اوت ... ٌبيىتٍي ٚ 

اِتكاْ ثٝ  زٙيٗ ٞٓاوت وٝ ؼاٌتٗ تبث١يت ايفاٖ ٚ  ٕٞيٗ لبٖ٘ٛ ؼاـاي ٌفايٗ ٠ٕٛٔي ثفاي ٕٞٝ (42)ٔبؼٜ  (ٖ)

 .لبٖ٘ٛ اوبوي اق خّٕٝ ايٗ ٌفايٗ اوت

، ايٗ اوت وٝ ففؼ ٌبغُ تطت ؼِٚتي، ثب تٛخٝ ثٝ ١ٔٙبي تبث١يت اق ؼيٍف ٌفايٗ ٟٔٓ ثفاي اٌتغبَ ثٝ غؽٔت

٘جبٌؽ تب  -ثٝ ؼِيُ ؼاٌتٗ تبث١يت آٖ وٍٛـ -ضٕبيت ويبوي ٚ ضمٛلي ٚ اختٕب٠ي ٞير ضىٛٔت ؼيٍفي 

زٙؽ ؼِٚت اق يه يب ٌٛ٘ٝ وٝ ثيبٖ ٌؽ ضٕبيت ؼٚ  ُٔ ٠ُٕ ٕ٘بيؽ؛ قيفا ٕٞبٖثتٛا٘ؽ ثٝ ٜٚيفٝ غٛؼ ثٝ ٘ٛـ وب

 .ٞب غٛاٞؽ ثٛؼ ٞب ثب ٚي ٚ ـاثٙٝ ٚي ثب آٖ ؼِٚت ففؼ ٔٛخت ايدبؼ اغتالَ ؼـ ـاثٙٝ آٖ ؼِٚت

 

 یّبی ارطای زاضًسگبى تبثؼيت هضبػف زض زؾتگبُ وبضگيطی ثِثطضؾی ذالءّبی لبًًَی  -گفتبض زٍم

ي زٙؽ غالء اوبوي ؼـ ٞبي اخفايؼاـ٘ؽٌبٖ تبث١يت ٕٔب٠ف ؼـ ؼوتٍبٜ وبـٌيفي ثٝؼـ غَّٛ ٔٛٔٛٞ 

 : تٛاٖ ثٝ ٌفش ؾيُ ٠ٙٛاٖ ؼاٌت ٞب ـا ٔي ٠ٛٔٚٝ ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ اٞٓ ايٗ غالءلٛا٘يٗ ْ

ػسم تؿطی هوٌَػيت اقتغبل زاضًسگبى تبثؼيت هضبػف اوتؿبثی، ثِ زاضًسگبى تبثؼيت هضبػف  .1

 ضغن تْسيسات هَرَز ٍ حؿبؼ، ػلیتحويلی زض ذهَل هكبغل ػبلی 

 ػسم پطزاذتي ثِ هَضَع هزَظ البهت  .2

 فمساى تهطيح ًَع ضاثغِ اؾترساهی زض لبًَى  .3

 ّبی قغلی زض ًظط گطفتِ قسُ زض لبًَى  ى ضوبًت ارطای هؤحط ثطای هوٌَػيتفمسا .4

پؽ زاضًسگبى تبثؼيت هضبػف حيي هطاحل اؾترسام يب  ذَزاظْبضیاًگبضی اؾتٌىبف اظ  ػسم رطم .5

 .اظ آى

 

ػسم تؿطی هوٌَػيت اقتغبل زاضًسگبى تبثؼيت هضبػف اوتؿبثی، ثِ زاضًسگبى تبثؼيت هضبػف  -1

 ضغن تْسيسات هَرَزتحويلی زض ذهَل هكبغل ػبلی ٍ حؿبؼ، ػلی

اق خّٕٝ تفن  -لبٖ٘ٛ ٔؽ٘ي وىب٘ي وٝ تبث١يت غبـخي ـا اوتىبة ٕ٘ٛؼٜ ِٚي ٔمفـات  (989)٘جك ٔبؼٜ 

يىٗ تّمي ٚ وّيٝ أٛاَ غيف ٔٙمَٛ ٚي ثٝ  ِٓ ؼٜ ثبٌٙؽ؛ تبث١يت غبـخي آ٘بٖ وبٖـ٠بيت ٕ٘ٙٛـا  -تبث١يت ايفا٘ي

ٞبي ايبِتي ٚ ٚاليتي ٚ ثّؽي ٚ  ١ٔبٚ٘ت ٚ ٕ٘بيٙؽٌي ٔدّه ٚ ا٘دٕٗ ففٚي ـويؽٜ ٚ اق اٌتغبَ ثٝ ٚقاـت ٚ

 .ٞفٌٛ٘ٝ ٍٔبغُ ؼِٚتي ٔطفْٚ ٞىتٙؽ

ِىٗ ثب تٛخٝ ثٝ لٛا٘يٗ ٔطُ  ا٘ؽ، ٞب ـا وىت ٕ٘ٙٛؼٜاث١يت وبيف وٍٛـاق وٛي ؼيٍف ثفغي اففاؼ، ٞف زٙؽ ت

( 4)ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔثبَ اففاؼ ٍَٕٔٛ ثٙؽ . يب اقؼٚاج ثب اتجبٞ ثيٍب٘ٝ، تبث١يت ؼيٍفي ثٝ آ٘بٖ تطٕيُ ٌؽٜ اوتتِٛؽ 

 . لبٖ٘ٛ ٔؽ٘ي اق ايٗ ؼوتٝ ٞىتٙؽ( 976)ٔبؼٜ ( 5)ٚ 
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ِٚت ؼيٍفي ٞىتٙؽ ِىٗ ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ اٌػبَ ٞف زٙؽ ٘بغٛاوتٝ ؼاـاي تىبِيف ٚ ت١ٟؽاتي ٘ىجت ثٝ ؼ

٘طٜٛ ايٙىٝ آٖ ؼِٚت ايٗ اففاؼ ـا ٔٛـؼ ضٕبيت ويبوي ٚ ضمٛلي غٛؼ لفاـ ؼاؼٜ اوت، ٔفٚـي اوت ؼـ 

پيٍٟٙبؼ ايٗ اوت وٝ اٌػبَ ٔؿوٛـ، ٘ٝ ٔب٘ٙؽ  .اٌتغبَ ايٗ اففاؼ ثٝ غؽٔبت ؼِٚتي، ؼلت القْ ِٛـت ٌيفؼ

ٔطفٚٔٙؽ، تٟٙب اق اٌتغبَ ؼـ ا٘ؽ ٚ اق ٞف غؽٔت ؼِٚتي اففاؼي وٝ تبث١يت ؼيٍف وٍٛـٞب ـا وىت ٕ٘ٛؼٜ

 . ايٍبٖ ٖٔٙٛ ثٝ تفن تبث١يت وٍٛـ ثب٘ي ثبٌؽ وبـٌيفي ثٝاي اق ٍٔبغُ ٟٔٙ ٌٛ٘ؽ ٚ يب اٌتغبَ ٚ  پبـٜ

ٌٛؼ ثف غالف اففاؼي وٝ ؼِيُ ايٗ أف ٘يك تطٕيُ ٘بغٛاوتٝ تبث١يت وبيف وٍٛـٞب ثٝ آ٘بٖ اوت وٝ ٔٛخت ٔي

 .ا٘ؽ، اق ضك اٌتغبَ ثٝ غؽٔبت ضىٛٔتي ٔطفْٚ ٍ٘ٛ٘ؽا ـا وىت ٕ٘ٛؼٜتبث١يت ؼيٍف وٍٛـٜ

 ػسم پطزاذتي ثِ هَضَع هزَظ البهت  -2

 ؼائٓؼـ ضبَ ضبٔف ؼـ ثىيبـي اق وٍٛـٞبي خٟبٖ، يىي اق ـاٞىبـٞبي وىت تبث١يت، ؼاٌتٗ ٔدٛق البٔت 

أي ِؽٚـ وٙؽ ؼي وٝ ٔتكؼـ ايٗ ٘فيمٝ وىت تبث١يت وٝ ثىيبـ ١َٕٔٛ اوت، فف. ؼـ آٖ وٍٛـٞبوت

 -ثيٙي ٌؽٜ اوت ي وٝ ـاٞىبـٞبي غبِي ثفاي آٖ پيًاِجتٝ ؼـ غيف ٔٛاـؼي ٔب٘ٙؽ پٙبٞٙؽي-ثبٌؽ  تبث١يت ٔي

ٜ ٌؿاـي التّبؼي يب وىت ٔدٛق البٔت ؼائٓ يب اـائ ؼائٓ ؼـ آٖ وٍٛـ ـا په اق وفٔبيٝاثتؽا ٔدٛق البٔت 

تٛا٘ؽ ثؽٖٚ اغؿ  اق وىت ٔدٛق البٔت ؼائٓ، ففؼ ٔي په. آٚـؼ غؽٔت غبَ ثٝ آٖ وٍٛـ ثٝ ؼوت ٔي

 .ـٚاؼيؽ آقاؼا٘ٝ ثٝ آٖ وٍٛـ ـفت ٚ آٔؽ ؼاٌتٝ ٚ ٞف ٔؽتي وٝ تٕبيُ ؼاـؼ ؼـ آٖ وٍٛـ البٔت ؼاٌتٝ ثبٌؽ

ؼـ ضبَ ضبٔف ؼـ ثفغي اق وٍٛـٞب ٔب٘ٙؽ ايبالت ٔتطؽٜ آٔفيىب يب ثفغي وٍٛـٞبي اـٚپبيي، ٔدٛق البٔت 

يىىبٖ ثٛؼٜ ٚ خك ضك ـأي ؼاؼٖ ٚ وبيف ضمٛق ويبوي ٌٟفٚ٘ؽي، ( تبث١يت)ٚ٘ؽي ؼائٓ تمفيجبً ثب ضك ٌٟف

 .٘ؽاـؼٌٟفٚ٘ؽي تمفيجبً ٞير تفبٚتي ثب ضك 

ؼـ ضميمت ؼاٌتٗ ٔدٛق البٔت ؼائٓ ؼـ يه وٍٛـ ثٝ غَّٛ ؼـ وٍٛـٞبي پيٍففتٝ ١ِٙتي، ٞفزٙؽ 

ٖ وٍٛـ اق ففؼ ؼاـ٘ؽٜ ٞبي اختٕب٠ي ٚ ضمٛلي آٌٛؼ ِىٗ ٔٛخت ضٕبيتتبث١يت آٖ وٍٛـ ٔطىٛة ٕ٘ي

 .ٔدٛق البٔت ؼائٓ اوت

اق وٛي ؼيٍف ٌػّي وٝ ؼاـاي ٔدٛق البٔت ؼـ وٍٛـ ؼيٍفي اوت، فبـ٢ اق ايٙىٝ وٝ ٠اللٕٙؽ ثٝ ق٘ؽٌي 

، اختٕب٠ي، التّبؼي ٚ ١ٔٙٛي ثٝ آٖ وٍٛـ ؼاـؼ؛ ٞفزٙؽ وٝ وٍٛـ اوت، ٠ٕٛٔبً ٚاثىتٍي ضمٛلي ؼائٓ ؼـ آٖ

 .اي وٝ ؼـ تبث١يت ضبُِ ٔي ٌٛؼ ٘يىتلٝايٗ ٚاثىتٍي ٚ ٠ّمٝ ثٝ ٔيكاٖ ٠ُ

٘ىتٝ ؼيٍف ايٗ اوت وٝ ؼـ ثىيبـي اق وٍٛـٞب ٌفٖ ثمبي ٔدٛق البٔت ؼائٓ وفف وبال٘ٝ ثٝ آٖ وٍٛـ يب ٔؽت 

ٌٛؼ ففؼ ؼاـ٘ؽٜ ٔدٛق البٔت ٔؽت لبثُ ثبٌؽ وٝ ٔٛخت ٔياي ؼـ آٖ وٍٛـ ٔيالبٔت ١ٔيٗ وبال٘ٝ يب ؼٚـٜ

 .ثٝ وف ثجفؼتٛخٟي اق وبَ ـا ؼـ آٖ وٍٛـٞب 

ـاؼي وٝ ٍٔغَٛ ثٝ ٌٛؼ وٝ ؼـ ١ٔٚيت ف١ّي ٘ٝبْ خٕٟٛـي اوالٔي ؼـ ٔٛـؼ افٔىبئُ ٔؿوٛـ ٔٛخت ٔي

 . ثبٌٙؽ ٚ ؼاـاي ٔدٛق البٔت وبيف وٍٛـٞب ٞىتٙؽ، اضتيب٘بت القْ ثٝ ٠ُٕ آيؽ غؽٔبت ؼِٚتي ٔي

 فمساى تهطيح ًَع ضاثغِ اؾترساهی زض لبًَى  -3

ثٝ ؼِيُ خبيٍبٜ ٚ اـتجبٍ٘بٖ  وٍٛـ ٠ٙبِفي وٝ ثٝ ق٠ٓ ٔؽيفاٖ ٠بِي ـتجٝثفغي اق ِبضجبٖ ٘فٛؾ ٚ ث١ٕي اق 

ٔػتّف ٘ٝيف ٍٔبٚـ ثٝ ٞىتٙؽ تطت ٠ٙبٚيٗ  ثب غبـج اق وٍٛـ وبـٌٙبوبٖ ٔتجطفي ؼـ ٠ٛٔٛٔبت تػّّي
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وبـٌيفي اففاؼ ثٝ  وٍٛـي ٚ لبٖ٘ٛ اوتػؽأي وٍٛـ ثٝ ثب تٛخٝ ثٝ لبٖ٘ٛ ٔؽيفيت غؽٔبت. ٌٛ٘ؽ وبـٌففتٝ ٔي

ٞبي اخفايي اق ايٗ غالء  ؼـ ؼوتٍبٜ ٔتأوفب٘ٝ. اثٙٝ اوتػؽأي ثب ؼِٚت ٔطىٛة ٕ٘ي ٌٛؼـ ،ٌبٚـ٠ٙٛاٖ ْ

وٝ ٌبٞؽ آٖ ٞىتيٓ وٝ ؼـ ٔٛاـؼ ٔت١ؽؼي ٔىئٛالٖ ٠بِي ٘ٝبْ اق اففاؼ  لب٘ٛ٘ي وٛء اوتفبؼٜ ٌؽٜ تب آ٘دب

 . وٙٙؽ ٞبي ٍٔبٚـ اوتفبؼٜ ٔي ؼـ وٕت ؼٚتبث١يتي

خبوٛن يب  وٝ ث١ٕبً -اق اففاؼ  ٌٛ٘ٝ ايٗـات ٚ تّٕيٕبت ففؼ ٔىئَٛ، ثٝ فّؿا ٠الٜٚ ثف آ٘ىٝ ٕٔىٗ اوت تفه

ثٙؽي ٚ ٔطفٔب٘ٝ وٍٛـ ؼوتفوي پيؽا  تٛا٘ٙؽ ثٝ اوٙبؼ ٘جمٝ ٔيايٗ اففاؼ ثٝ ـاضتي  ٚاثىتٝ ٌفؼؼ؛ -٘فٛؾي ٞىتٙؽ

 . ؼـ لبٖ٘ٛ ؾوف ٌفؼؼ ، ِفاضتبًٞبي ٌغّي ؼـ ٠ٕٛٙٔيت ٔت ٍٔبٚـ ٚ ٘ٝبيف آِٖؿا ٔفٚـي اوت ن. وٙٙؽ

 ّبی قغلی زض ًظط گطفتِ قسُ زض لبًَى ى ضوبًت ارطای هؤحط ثطای هوٌَػيتفمسا -4

ـا وىت  ثفاي اتجبٞ ايفا٘ي وٝ ثؽٖٚ ـ٠بيت ٔمفـات لب٘ٛ٘ي تبث١يت وبيف وٍٛـٞب (989) ؼـ لبٖ٘ٛ ٔؽ٘ي، ٔبؼٜ

ٌغّي ؼـ  ٞبي ٠ٕٛٙٔيتا٘ؽ  ا٘ي وٝ تبث١يت ايفاٖ ـا وىت وفؼٜؼـ ٔٛـؼ اتجبٞ غيف ايف (982) ٚ ٔبؼٜ ا٘ؽ وفؼٜ

ِطبٚ ٍ٘ؽٜ ٚ ثٝ  ٞبي ٌغّي ِىٗ ٞير ٕٔب٘ت اخفايي ٔإثفي ثفاي ايٗ ٠ٕٛٙٔيت ٘ٝف ٌففتٝ اوت

ثت ثٝ ايٗ ا٠تٙبيي ٘ه ٖ ٍٔبغُ ٠ٕٛٙٔٝ پفؼاغتٝ ٍ٘ؽٜ اوت؛ وٝ ايٗ أف ٔٙدف ثٝ ثياٍ٘بـي اٌتغبَ ؼـ اي خفْ

ي ؼـ ايٗ ٔٛٔٛٞ ٔإثفٕٔب٘ت اخفاٞبي ِؿا ٔفٚـي اوت . ا ٚ اٌتغبَ ؼـ ايٗ ٍٔبغُ ٌؽٜ اوتٜ ٠ٕٛٙٔيت

 . ٟٚٔ ٌفؼؼ

زاضًسگبى تبثؼيت هضبػف حيي هطاحل اؾترسام يب پؽ  ذَزاظْبضیاًگبضی اؾتٌىبف اظ  ػسم رطم -5

 اظ آى

 ؼٚتبث١يتيٞبي ٔتِٛي ؼـ ٌٙبوبيي اففاؼ  تٍب١ٜٔف ؼن ٚ ؼٚتبث١يتيثب تٛخٝ ثٝ ٘جٛؼ ثب٘ه ا٘ال٠بتي اففاؼ 

ٔجٙبي »ٚقاـت أٛـغبـخٝ ٔجٙي ثف ايٙىٝ  اؾ٠بٖ ٔمبٔبت ٔىئَٛ اِػَّٛ ٚقاـت أٛـغبـخٝ ٚ ٠ّي

 غٛؼاٜٟبـيت وٍف ٘بٌي اق ، ا٘ال٠بٞبي خٕٟٛـي اوالٔي ٞبي ايٗ ٚقاـتػب٘ٝ ٚ ٕ٘بيٙؽٌي پفٚ٘ؽٜ

ٔفٚـي اوت ثفاي ٔىتػؽٔيٗ ؼِٚت  «ٞبي وٍٛـٔبٖ ؼـ غبـج اق وٍٛـ ثٛؼٜ وٙٙؽٌبٖ ثٝ ٕ٘بيٙؽٌي ٔفاخ١ٝ

ِطبٚ  وبيف وٍٛـٞب ؼـ ٔىئّٝ اغؿ تبث١يت ٚ ٔدٛق البٔت غٛؼاٜٟبـيٌفٖ  ؼـ ثؽٚ ٚـٚؼ ٚ ضيٗ اٌتغبَ

ففاؼي ٠ٕٛٙٔيت ٌغّي زٝ آ٘ىٝ ٔب ثفاي زٙيٗ ا. ٔإثفي ؼـ ٘ٝف ٌففتٝ ٌٛؼٌٛؼ ٚ ثفاي آٖ ٕٔب٘ت اخفاي 

 . ٞبي ٔؿوٛـ لبؼـ ثٝ ٌٙبوبيي ايٗ اففاؼ ٘يىتيٓ َ ١ٔفايٓ أب ثٝ ؼِي ؼـ ٘ٝف ٌففتٝ

 

زاضًسگبى تبثؼيت هضبػف زض  وبضگيطی ثِثطضؾی ضاّىبضّبی ضفغ ذالّبی لبًًَی  -گفتبض ؾَم

 یّبی ارطای زؾتگبُ

ؼاـ٘ؽٌبٖ تبث١يت  وبـٌيفي ثٝٞبي وٝ ؼـ ثػً پيٍيٗ ؼـ غَّٛ غالٞبي لب٘ٛ٘ي  ثب تٛخٝ ثٝ آويت

 ٞب ٔيٚ آويتي، ٔٙفش ٌفؼيؽ ؼـ اؼأٝ ثٝ تجييٗ ـاٞىبـٞبي ـفٟ ايٗ غالءٞب اخفاي ٞبي ٕٔب٠ف ؼـ ؼوتٍبٜ

 :پفؼاقيٓ
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لبٖ٘ٛ  (989)وىب٘ي وٝ تبث١يت غبـخي ـا اوتىبة ٕ٘ٛؼٜ ِٚي ٔمفـات ـا ـ٠بيت ٕ٘ٙٛؼٜ ثبٌٙؽ، ٘جك ٔبؼٜ  .1

 .ٌفؼ٘ؽ ٔي ٞفٌٛ٘ٝ ٍٔبغُ ؼِٚتي ٔطفْٚ اق ٚيىٗ تّمي  ِٓ تبث١يت غبـخي ٚي وبٖ ٔؽ٘ي

ٕٔب٠ف اوتىبثي ثؽٖٚ ـ٠بيت  ِؿا اق ٔٙٝف ضمٛق ايفاٖ ٚ ثف ٘جك لبٖ٘ٛ ٔؽ٘ي تىّيف ؼاـ٘ؽٌبٖ تبث١يت

اِجتٝ ؼـ ِٛـتي وٝ ٘جك تجّفٜ ٕٞيٗ ٔبؼٜ تبث١يت غبـخي ٚي ثٝ ـوٕيت ٌٙبغتٝ  .ٔمفـات ٍٔػُ اوت

 .ٌٛؼ، ٚي اخبقٜ ٚـٚؼ يب البٔت ثٝ ايفاٖ ؼاٌتٝ ِٚي تبث١يت ايفا٘ي ـا ٘ػٛاٞؽ ؼاٌت

غفٚج اق تبث١يت ايفاٖ اوت  ؼـ ٘تيدٝ ٟٕٔتفيٗ ٌفٖ ؼـ وىت تبث١يت ؼيٍف وٍٛـٞب اق ٔٙٝف لبٖ٘ٛ ٔؽ٘ي،

ت ٚقيفاٖ ؼـ آٖ ؾوف ٌؽٜ اوت، ِؿا ٞف ٌػّي وٝ ثؽٖٚ ٔب٘ٙؽ اخبقٜ ٞيئ( 988) وٝ ـ٠بيت ٔمفـات ٔبؼٜ

اق اٌتغبَ ثٝ  ٚ ٕٔٙٛٞ( 989) ٕ٘ٛؼٜ ٍَٕٔٛ ٔبؼٜ غفٚج اق تبث١يت ايفاٖ، تبث١يت وبيف وٍٛـٞب ـا وىت

 .ثبٌؽ غؽٔبت ؼِٚتي ٔي

ٕ٘بيٙؽ، ؼـ ِٛـتي وٝ تبث١يت وٍٛـ ٔتجٛٞ غٛؼ ـا تفن وفؼٜ ثبٌٙؽ  تطّيُ ٔيا٘ي وٝ تبث١يت ايفاٖ ـا وه .2

ؼـ  زٙبٖ ٞٓفمٗ ايفا٘ي ٔطىٛثٙؽ، ِٚي ؼـ ٔٛاـؼي ٔب٘ٙؽ پٙبٞٙؽٌي، تفن تبث١يت لجّي ِٛـت ٍ٘ففتٝ اوت 

ٔطىٛة اوت، ِىٗ اق ٔٙٝف ضمٛق ايفاٖ، تىّيف ايٗ اففاؼ ٍٔػُ ثٛؼٜ ٚ ايفا٘ي  ؼٚتبث١يتيثفغي ٔٛاـؼ 

تٛاٖ ايٗ اففاؼ ـا ثٝ اوتػؽاْ ؼِٚتي ٌٕبـؼ يب غيف؟ ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ اوتػؽاْ  ٔيآيب  ِىٌٗٛ٘ؽ  ٚة ٔئطه

ّ٘جؽ ثٝ  ؼِٚتي يه ـاثٙٝ ويبوي ٚ ضمٛلي ثىيبـ لٛي ثٛؼٜ ٚ ٚفبؼاـي وبُٔ ففؼ ـا ثٝ ؼِٚت ٔىتػؽْ ٚي ٔي

وب٘ي وٝ تبث١يت ايفا٘ي لبٖ٘ٛ ٔؽ٘ي ثفغي اق ٍٔبغُ ـا ثفاي ن( 982)غَّٛ ؼـ ٍٔبغُ ضىبن، ٔبؼٜ 

 .ا٘ؽ ٕٔٙٛٞ وبغتٝ اوت وىت ٕ٘ٛؼٜ

لبٖ٘ٛ ٔؽ٘ي ( 982)ايٗ اففاؼ ٘يك ٍَٕٔٛ ٔبؼٜ . ق٘ب٘ي وٝ ؼـ اثف اقؼٚاج ثب ٔفؼاٖ ايفا٘ي، ايفا٘ي ٔطىٛثٙؽ .3

 .ٞىتٙؽ

، تفتيت غبِي ؼـ غَّٛ ٔتأوفب٘ٝؼـ غَّٛ ٔٛاـؼ تبث١يت ٕٔب٠في وٝ ؼـ ايٗ لىٕت ثيبٖ ٌفؼيؽ،  .4

ثب تٛخٝ ثٝ ٔجبضث ٔٙفش ٌؽٜ ٚ . ٌٛؼ ؼِٚتي ايٗ ؼوتٝ اق اففاؼ ؼـ لٛا٘يٗ ف١ّي ؼيؽٜ ٕ٘ي اٌتغبَ ثٝ غؽٔت

ٌؿاـي ؼـ ايٗ قٔيٙٝ ثٝ ٌؽت اضىبن  ِكْٚ ضفٛ أٙيت وٍٛـ ؼـ ١ٔٚيت وٙٛ٘ي، ٘يبق ثٝ لبٖ٘ٛ زٙيٗ ٞٓ

 .ٌٛؼ ٔي

 

 اضائِ ضاّىبضّب ٍ پيكٌْبزات -گفتبض چْبضم

 :ٌفؼؼـاٞىبـ ؼـ غَّٛ ٘طٜٛ اٌتغبَ ايٗ اففاؼ ثيبٖ ٔيٞبي لجّي ٌكاـي زٙؽ  ثب تٛخٝ ثٝ لىٕت

ـوؽ ؼيؽٌبٜ ٍٔتفن ؼـ غَّٛ اففاؼي وٝ تبث١يت ؼيٍف وٍٛـٞب ـا ثؽٖٚ تفن تبث١يت ايفا٘ي ثٝ ٘ٝف ٔي .1

اضتٕبَ  ٍٔغَٛ ثٝ غؽٔت ؼِٚتي يب ٠ٕٛٔي يب لٕبيي ٞىتٙؽ يب ؼـ آيٙؽٜاوٖٙٛ  ٞٓا٘ؽ ٚ غٛؼ، وىت ٕ٘ٛؼٜ

ثٝ تفتيت ٔطفٚٔيت ؼائٓ اق ٞفٌٛ٘ٝ غؽٔت ؼِٚتي، ٠ٕٛٔي ٚ لٕبيي ٚ ٠ٕٛٙٔيت  اٌتغبَ آ٘بٖ ٚخٛؼ ؼاـؼ،
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لبٖ٘ٛ ٔؽ٘ي ؼـ غَّٛ تٕبٔي ايٗ اففاؼ ( 989)ا٠ٕبَ ضىٓ ٔبؼٜ  زٙيٗ ٞٓ. ثبٌؽؼائٓ اق ايٗ غؽٔبت ٔي

 .ٔفٚـي اوت

اٌتغبَ ثٝ ثب وتٕبٖ ٔٛٔٛٞ ثٝ اوتػؽاْ ؼِٚتي ؼـآٔؽٜ يب ؼـ ضيٗ اوٖٙٛ  ٞٓوٝ  ؼٚتبث١يتيؼـ غَّٛ اففاؼ 

، ثبيؽ ٔدبقات ؼـ ٘ٝف ا٘ؽ وفؼٜا٘ؽ ٚ ٔٛٔٛٞ ـا وتٕبٖ  تبث١يت ؼيٍف وٍٛـٞب ـا وىت ٕ٘ٛؼٜغؽٔت ؼِٚتي، 

 . ا٘ؽ ٜ ٠ٕٛٙٔيت ٔؿوٛـ ـا ٘بؼيؽٜ ٌففتٌٝففتٝ ٌٛؼ قيفا وٝ ايٗ اففاؼ ٠بِٕب٘ٝ ٚ ٠بٔؽاٖ

 .ٌٛؼ پيٍٟٙبؼي ؼـ لىٕت ٟ٘بيي ؾوف ٔي يبت ٔدبقاتخكئ

ثب تٛخٝ ثٝ ٔىبيُ أٙيتي ٚ  زٙيٗ ٞٓؼـ اٌتغبَ ثٝ غؽٔت ضىٛٔتي ٚ  ٘جٛؼٖ ؼٚتبث١يتيثب تٛخٝ ثٝ إٞيت  .2

ٞبي خبوٛوي ؼـ ٘ٝبْ خٕٟٛـي اوالٔي ايفاٖ، ثبيؽ ؼـ غَّٛ اففاؼي وٝ تبث١يت وبيف وٍٛـٞب ثٝ  ـغٙٝ

 .، تؽثيفي اتػبؾ ٌفؼؼٞب ٘يك ٞىتٙؽ آ٘بٖ تطٕيُ ٌؽٜ اوت ٚ ٞف زٙؽ ٘بغٛاوتٝ تطت ضٕبيت وبيف ؼِٚت

ٞفزٙؽ ثفغي اق اففاؼ فٛق ؼـ تطّيُ تبث١يت غبـخي، ؼغبِتي ٘ؽاٌتٝ ٚ ثؽٖٚ اغتيبـ ؼاـاي تبث١يت ٕٔب٠ف 

ثب ٞف ٘ٛٞ )ا٘ؽ أب ٘ىتٝ ثىيبـ ٟٔٓ ايٗ اوت وٝ غؽٔت ؼِٚتي ثب تٛخٝ ثٝ ـاثٙٝ ففؼ ٔىتػؽْ ثب ؼِٚت  ٌؽٜ

ؼـ ٌفايٗ ضبٔف، زٖٛ وٍٛـ خٕٟٛـي  زٙيٗ ٞٓٚي اوت ٚ  ٘جٛؼٖ ؼٚتبث١يتي٘يبقٔٙؽ ( ـاثٙٝ اوتػؽأي

اي اوت، ِؿا ثٝ ؼِيُ ١ٔٚيت تبث١يت ٕٔب٠ف، وپفؼٖ ٞف ٘ٛٞ پىتي ثٝ  اوالٔي ايفاٖ، ؼاـاي ٌفايٗ ٚيمٜ

ؼـ اٌتغبَ ثٝ غؽٔت  ثٛؼٖ ؼٚتبث١يتي٠ؽْ )ؼٚ خٙجٝ ٔىأِٝ ثٝ ؼـ ٘تيدٝ ثب تٛخٝ . آ٘بٖ ٘يك ٔطُ تأُٔ اوت

ٌٛؼ وٝ ايٗ ـاٞىبـ پيٍٟٙبؼ ٔي( ف ٘بغٛاوتٝ ثٝ ايٗ اففاؼؼِٚتي ٚ اق وٛي ؼيٍف تطٕيُ تبث١يت ٕٔبٞ

 .ٕٔٙٛٞ ٌٛؼ( لبٖ٘ٛ ٔؽ٘ي (982)ٔب٘ٙؽ ٍٔبغُ ٔؿوٛـ ؼـ ٔبؼٜ )اوتػؽاْ آ٘بٖ تٟٙب ؼـ ٍٔبغُ ٠بِي يب ضىبن 

اففاؼي وٝ ثب ٠ّٓ ٚ ا٘الٞ، ؼاـ٘ؽٌبٖ تبث١يت ٕٔب٠ف ـا اوتػؽاْ ٕ٘ٛؼٜ يب غٛاٞٙؽ ٕ٘ٛؼ، ٘يك ٍَٕٔٛ  .3

 .ٔدبقات ثبٌٙؽ

. اففاؼي اوت وٝ ثب ؼِٚت ـاثٙٝ اوتػؽأي ؼاـ٘ؽ يب غٛاٞٙؽ ؼاٌت غٛؼاٜٟبـيوتٝ ضبيك إٞيت ؼيٍف، ٖ .4

زفاوٝ ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ اٌتغبَ ثٝ غؽٔت ؼِٚتي ثب تٛخٝ ثٝ إٞيت آٖ ٚ ٘ٛٞ ـاثٙٝ ٌبغُ ثٝ غؽٔت ثب ؼِٚت 

ففؼ ؼاـاي تبث١يت ٕٔب٠ف ضيٗ اوتػؽاْ يب ؼـ  ياٜٟبـغٛؼ، ثبٌؽ٘يبقٔٙؽ ٚضؽت ٚ يٍبٍ٘ي تبث١يت ففؼ ٔي

 .َ٘ٛ ؼٚـٜ اوتػؽاْ ٔفٚـي اوت

تٛاٖ ثفاي آ٘بٖ ٠ٕٛٙٔيت ٌغّي ؼـ ٍٔبغُ  ثبٌٙؽ ٞٓ ٔي َ اففاؼي وٝ ؼاـاي ٔدٛق البٔت ٔيؼـ غّٛ .5

وفؼ ٚ ؼـ ِٛـت ٠ؽْ  غٛؼاٜٟبـئّكْ ثٝ  تٛاٖ ايٗ اففاؼ ـا ِففبً ضىبن ؼـ ٘ٝف ٌففت ٞٓ ٔي

 .٘بٖ ٔدبقات ؼـ ٘ٝف ٌففتغٛؼاٜٟبـي ثفاي آ

 ،ٔإثفلبٖ٘ٛ ٔؽ٘ي ٚ ٠ؽْ ٕٔب٘ت اخفاي  (988)ٚ (982) ٚخٝ ثٝ ٟٚٔ ٠ٕٛٙٔيت ٌغّي ؼـ ٔٛاؼثب ت .6

 . ي ؼـ ٘ٝف ٌففتٝ ٌٛؼٔإثفٔفٚـي اوت ؼـ ايٗ غَّٛ ٕٔب٘ت اخفاي 

 .٘ٛيه ٘فش لب٘ٛ٘ي اوت ؾوف ٌؽٜ اوت وٝ ٌبُٔ پيً پٙدٓيبت پيٍٟٙبؼات فٛق ؼـ فُّ خكئ
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 دوتابعیتینواقص اجرایی نحوه شناسایی افراد  :مبحث دوم
  ٍظاضت اهَضذبضرِ -1

ٚ تٟٙب ٔفخٟ اوت١الٔي ؼـ غَّٛ تبث١يت  ؼٚتبث١يتيثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ تٟٙب ٔفخٟ ثجت ا٘ال٠بت اففاؼ 

پبوع وٕيتٝ تطميك ٚ تفطُ ؼـ  ٚقاـت أٛـ غبـخٝ ؼـ ٕٔبف اتجبٞ ايفا٘ي ٚقاـت أٛـغبـخٝ اوت؛

وِٛي ٚقاـت ايٗ اففاؼ ٚ ٘طٜٛ پبوع اوت١الٔبت ١ٔبٚ٘ت وٗغَّٛ ٘طٜٛ ثجت ا٘ال٠بت ٌٚٙبوبيي 

ٔٛـظ  4717626/530/723ٞبي ٘ٝبـتي ٚ أٙيتي ؼـ ٘بٔٝ ٞب ٚ ٟ٘بؼ ؼوتٍبٜ ٞب ٚ أٛـغبـخٝ ثٝ وبقٔبٖ

 1:ا٠الْ ؼاٌتٝ اوت 30/07/1396

ٍ آقىبض تَؾظ  وكف تبثؼيتی ٍ البهتی افطاز ثِ قىل وبهالًّبی زؾتيبثی ثِ ٍضؼيت  ضٍـ»

 . گيطز قَضهبى زض ذبضد اظ وكَض اًزبم هیّبی ؾيبؾی ٍ وٌؿَلی ن ًوبيٌسگی

ّبی وكَضهبى زض ذبضد اظ وكَض رْت اًزبم ذسهبت وٌؿَلی  فطاز زض نَضت هطارؼِ ثِ ًوبيٌسگیا

ثبقٌس وِ هبهَض وٌؿَلی ثب ثطضؾی  وكَض هیٍ البهتی ذَز زض ذبضد اظ هلعم ثِ اضائِ هساضن َّيتی 

ًوبيٌس ٍ ثسيي ٍؾيلِ اظ  زض ؾبهبًِ ربهغ وٌؿَلی السام هی اؾٌبز اضائِ قسُ ًؿجت ثِ حجت ٍضؼيت آًْب

اًی وِ زاضای تبثؼيت ضثظ هبًٌس ٍظاضت اعالػبت اظ ليؿت وؽ ّبی شیزذبضرِ ًْب عطيك ٍظاضت اهَض

 «.زيگطی ّؿتٌس، آگبُ ذَاٌّس قس

١ٔبٚ٘ت وٙىِٛي ٚقاـت أٛـ غبـخٝ ؼـ ايٗ ٘بٔٝ ا٠الْ ؼاٌتٝ وٝ أىبٖ ٌٙبوبيي اففاؼ ٔميٓ ؼـ وبيف ٕٞسٙيٗ 

وٍٛـٞب ثٝ اوتٙبؼ ٔطفٔبٍ٘ي  ٠ٕالً ٘تيدٝ اوت قيفا ثكاـٞبي ـوٕي اق ٘فيك اوت١الْ ثيوٍٛـٞب ثب اوتفبؼٜ اق ا

 . ق٘ٙؽ پبوػٍٛيي ثٝ اوت١الٔبت وفثبق ٔي ا٘ال٠بت ٌػّي اففاؼ اق

ّبی ػوسُ اضٍپبيی ٍ آهطيىب ثب اؾتٌبز ثِ همطضات حمَق ثكط ٍ هحطهبًِ ثَزى  ّب ثَيػُ زٍلت ض زٍلتاوج»

 ّبی آهسُ اظ ؾَی ًوبيٌسگی ؾوی ثِ ػولاظ پبؾرگَيی ثِ اؾتؼالهبت ض اعالػبت قرهی افطاز هؼوَالً

  «.ًوبيٌس وكَضهبى زض ايي ذهَل اؾتٌىبف هی

خك غٛؼاٜٟبـي ٌٛ٘ٝ ـاٜ ٍٔػُ لب٘ٛ٘ي  ٕ٘بيؽ وٝ ٞير ٔي اؼأٝ تأويؽؼـ ِي ٚقاـت أٛـ غبـخٝ ١ٔبٖٚ وٙىٛ

تٛا٘ٙؽ  ايٗ ثؽاٖ ١ٔٙبوت وٝ اففاؼ ٔي ٚ. ؼ ؼاـاي تبث١يت ٕٔب٠ف ٚخٛؼ ٘ؽاـؼؼـ خٟت ٌٙبوبيي اففا ؼاّٚ٘جب٘ٝ

 : ٕ٘بيؽ ٕ٘بيٙؽ ٚ ؼـ ايٗ ـاثٙٝ تأويؽ ٔي اق اٜٟبـ ؼاّٚ٘جب٘ٝ تبث١يت ؼْٚ يب وْٛ غٛؼ اوتٙىبف

ثؼيت هضبػف افطاز هكوَل تب ذَزاظْبضیشوط اؾت ٍظاضت اهَضذبضرِ ثِ غيط اظ هَاضز فَق ٍ قبيبى »

اض وبض لبًًَی زيگطی ثطای وكف ٍضؼيت البهتی ٍ تبثؼيتی آًْب زض اذتیيب همين ذبضد اظ وكَض، ضاُ

ظيطا . ًيؿتای اظ تبثؼيت هضبػف افطاز ثِ هؼٌی ًفی لغؼی چٌيي هَضَػی  ثٌبثطايي ًساقتي ؾبثمِ. ًساضز

  «.اعالػبتی اؾت وِ زض اذتيبض زاضز اػالم ًظط ايي ٍظاضتربًِ هجتٌی ثط

                                                 

 1ن پيَؾت.ض -1
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ٕ٘بيؽ  تأويؽ ٔي 26/06/1396ٔٛـظ  ١ٔ4693224/106/731بٚ٘ت وٙىِٛي ٚقاـت أٛـ غبـخٝ ؼـ ٘بٔٝ  ٕٔٙبً

 2:وٝ

ز ثِ تَاى ثِ عطق زيگطی ًوی ٍ لبًًَبً ، ػوالًذبضرِ هغبثك قطح ٍظبيف شاتی ذَز ٍظاضت اهَض»

ػبتی زض هَاضز هغطٍحِ ضثظ، اعال ؾتطؾی يبثس هگط آًىِ اظ ؾَی ًْبزّبی شیاعالػبت قرهی افطاز ز

  «.ٍانل گطزز

ن اق اغؿ ٌؿـ٘بٔٝ ٕ٘بيؽ وٝ ح ا٠الْ ٔي آ٘سٝ ثىيبـ ضبئك إٞيت اوت آٖ اوت وٝ ٚقاـت أٛـغبـخٝ ـوٕبً

ايٗ ٚقاـتػب٘ٝ ؼـ ٘بٔٝ . ٚخٛؼ ٘ؽاـؼٌٛ٘ٝ أىبٖ ٘ٝبـت ٚ وٙتفَ ثف ايٗ اففاؼ  تٛوٗ اففاؼ ٞير

 3:ٕ٘بيؽ تّفيص ٔي 26/06/1396ٔٛـظ  4693224/106/731

اعالػی اظ اًزبم يب ػسم اًزبم ؾفطّبی همبهبت زٍلتی پؽ اظ نسٍض گصضًبهِ، ...  ٍظاضت اهَض ذبضرِ»

... ٍ ظهبى ٍضٍز ٍ ذطٍد آًْب ثِ وكَضّبی حبلج، هاللبت همبهبت زٍلتی ثب همبهبت وكَضّبی زيگط 

 «.ًساضز

ـغٓ اٞتٕبْ خؽي ٚقاـت غبـخٝ ؼـ ثفغٛـؼ ثب ؼاـ٘ؽٌبٖ تبث١يت وبيف وٍٛـٞب ٚ  ٌبيبٖ تٛخٝ اوت وٝ ٠ّي

وٝ ثىيبـي اق تّٕيٕبت  -ثٝ ٞف ٘طٛ ثب ايٗ ٚقاـتػب٘ٝ ٟٔٓ ٕ٘بيؽ وٝ اففاؼي وٝ تأويؽ ٔيٕٞىفاٖ ايٍبٖ 

اق  ٚ ثٙؽي وٍٛـ ؼوتفوي ؼاٌتٝ ي ٘جمٝففاؼ آٖ ثٝ اوٙبؼ ؼاـاـاتميه وٍٛـ ثب آٖ ٔفتجٗ ثٛؼٜ ٚ ااوت

ا٘ؽ ٚ په اق ا٘فىبن اق ايٗ ٚقاـتػب٘ٝ  ٕٞىبـي ؼاٌتٝ -ا٘ؽ اوبوي ٚ ٔطفٔب٘ٝ ٘ٝبْ ّٟٔٙ ثٛؼٜ تّٕيٕبت

ٕٔٗ آ٘ىٝ ٚقاـت أٛـ . البٔت وٍٛـٞبي ؼيٍف ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ ،ٟٔبخفت يب اغؿ تبث١يت ٔٛـؼ ا٘ال٠ي ؼـ

وٝ ٕٔىٗ اوت اق ٘فيك  ٞب ٚقاـتػب٘ٝ ٚ وبيف ٚقاـتػب٘ٝغبـخٝ ؼـ غَّٛ تبث١يت ففق٘ؽاٖ ٔىئِٛيٗ آٖ 

اٌفزٝ ٌٛاٞؽي ثف اثجبت  ؛ا٘ؽ وىٛت ٕ٘ٛؼٜ اوت ـا اغؿ وفؼٜ ويىتٓ ضمٛلي غبن تبث١يت وٍٛـٞبي ؼيٍف

 . ايٗ ٔؽ٠ب ٚخٛؼ ؼاـؼ

تبث١يت اففاؼ ٠بؼي ؼـ  ؼـ ايٗ ٔيبٖ القْ اوت ثٝ ايٗ ٘ىتٝ تٛخٝ ٌٛؼ وٝ ٠الٜٚ ثف آ٘ىٝ ؼـ غَّٛ اغؿ

 -ؼاـ ٠ٙٛاٖ)ٞبي ؼِٚتي  ؼٜ ؼاـ٘ؽٌبٖ ٌؿـ٘بٔٝاوتفب٘طٜٛ ؼـ غَّٛ  ،ـ وٍٛـٞب أىبٖ ا٘الٞ ٚخٛؼ ٘ؽاـؼوبي

١ٔبٚ٘ت وٙىِٛي ٚقاـت  .ٌٛ٘ٝ أىبٖ ٍٔػّي ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ ؼـ غبـج اق وٍٛـ ٘يك ٞير( أٛـيتؼاـ ْ ٠ٟؽٜ

 4:ٕ٘بيؽ ا٠الْ ٔي ثٝ وٕيتٝ تطميك ٚ تفطُ 12/07/1396ٔٛـظ  500/720/ 4704735أٛـغبـخٝ ؼـ ٘بٔٝ 

پؽ اظ .. .ايٌسگبى هحتطم هزلؽ قَضای اؾالهی، ٍظضا ٍ ًن زاض ًظيط ّبی ػٌَاى زض هَضز گصضًبهِ»

وِ هوىي اؾت فطز ثب گصضًبهِ ػبزی اظ  گيطز ًسُ گصضًبهِ لطاض هیضقسى ثِ هْط ٍضٍز زض اذتيبض زاهوَْض

زض  يب ؾَء اؾتفبزُ ًوبيس ٍ هزسزاً زض ذبضد اظ وكَض اظ گصضًبهِ زٍلتی ذَز اؾتفبزُ وكَض ذبضد ٍ

 . ثبظگكت اظ گصضًبهِ ػبزی ذَز اؾتفبزُ ًوبيس

                                                 

 2ن پيَؾت .ض -2
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زاضز وِ وليِ زاضًسگبى  تأويسلبًَى گصضًبهِ،  (13)هبزُ  (2)ربلت ايي اؾت وِ ًم نطيح تجهطُ 

ّبی ذَز ضا ثِ ٍظاضت اهَضذبضرِ  هَلغ ٍضٍز ثِ وكَض ثبيس گصضًبهِ ّبی ؾيبؾی ٍ ذسهت زض گصضًبهِ

ُ ؾطثبظ ظزُ ٍ زاض ّؿتٌس، اظ ايي ٍظيف ظ همبهبت وِ زاضای گصضًبهِ ػٌَاىثؿيبضی ا هتأؾفبًِ. يل زٌّستحَ

 «.زاضًس ّب ضا ًعز ذَز ًگِ هی ثسٍى هزَظ گصضًبهِ

 تّٕيٓ تيٓ تطميك ٚ تفطُ ثف (١ٔبٚ٘ت وٙىِٛي)ِٛـت ٌففتٝ ثب ٚقاـت أٛـغبـخٝ ٠الٜٚ ثف ٔىبتجبت 

ٔىتمف ٌفؼؼ ٚ ؼـ  (ٔفوك اوٙبؼ ٚقاـت أٛـ غبـخٝ) تف ؼـ آ٘دب ثفـوي ؼليكٖ ٌؽ تب وبـٌٙبوي خٟت آ

وٙبؼ ٚقاـت أٛـ غبـخٝ ٕٞيٗ ـاوتب يه ٘ٛثت ثبقؼيؽ تٛوٗ ـئيه وٕيتٝ تطميك ٚ تفطُ اق ٔػكٖ ا

  .ِٛـت ٌففت

ـ ٚقاـت أٛـ غبـخٝ ثبقؼيؽ ٚ ٍٔبٞؽات ـئيه وٕيتٝ تطميك ٚ تفطُ ٚ وبـٌٙبن ٔىتمف ؼ ٘تبيح

 ٞبي القْوبقٚوبـؼاـي اوٙبؼ ٚ ٠ؽْ ٚخٛؼ ؼـ ٘طٜٛ ٍ٘ٝٚ ٞفج ٚ ٔفج ثب٘ي ا٘ٓ يه ٘ٛٞ ثي ؼٞٙؽٜ ٍ٘بٖ

وٝ ٘ٝ تٟٙب ١ٔبٚ٘ت وٙىِٛي ٠كْ خؽي ؼـ تٟيٝ ايٗ ثب٘ه ا٘ال٠بتي  ؛خٟت ايدبؼ يه ثب٘ه ا٘ال٠بتي اوت

ؼٞؽ ثػً  اٖ ٔئٍبٞؽات ً٘. تٝ ٍ٘ؽٜ اوت٘ؽاـؼ ـٚي غبِي ٘يك ثفاي ٌٙبوبيي ايٗ اففاؼ ؼـ ٘ٝف ٌفف

ضدٓ  .ثبيٍب٘ي ٌؽٜ وٝ ؼـ ١ٔفْ أطبء ٚ آويت ٞىتٙؽ اي ق ايٗ اوٙبؼ ثٝ ِٛـت وٙتي ٚ ثفٌٝاي ا ٠ٕؽٜ

ثٝ  1390وٝ ٔفثٖٛ ثٝ وبَ  ثٝ ِٛـت ثب٘ه ا٘ال٠بتي ٚ ٘فْ افكاـي اوت ؼٚتبث١يتيوٕي اق ا٘ال٠بت اففاؼ 

ثيٍتفيٗ ضدٓ وٝ  1390لجُ اق وبَ  ؼٚتبث١يتي؛ ٚ ا٘ال٠بت اففاؼ (ٕٞبٖ وبٔب٘ٝ خبٟٔ وٙىِٛي) ثبٌؽ ث١ؽ ٔي

 . ثفؼاـي اق آٖ ففاٞٓ ٘يىت ؼِيُ ٠ؽْ ثجت ويىتٕي أىبٖ ثٟفٜ ٌٛ٘ؽ ثٝ اق اوٙبؼ ـا ٌبُٔ ٔي

 : اضظيبثی وويتِ تحميك ٍ تفحم اظ ٍظاضت اهَض ذبضرِ

ٖ ثٝ ٘طٛي ثفؼاـي اق آ ثٟفٜ ٚ ؼٚتبث١يتياـقيبثي وٕيتٝ تطميك ٚ تفطُ ؼـ غَّٛ ثجت ا٘ال٠بت اففاؼ 

اوتفبؼٜ ؼـ ثٝ ِٛـت ويىتٕي ثجت ٍ٘ؽٜ ٚ ثال تبوٖٙٛضدٓ ثباليي اق ايٗ اوٙبؼ ٞٛيتي ٟٔٓ  اوت وٝ اٚالً

. ثبٌؽ پؿيف ٕ٘ي ثفؼاـي اق آٖ أىبٖ ٌٛ٘ؽ ٚ ثبِتجٟ أىبٖ ثٟفٜ ٘بؼ ٚقاـت أٛـ غبـخٝ ٍٟ٘ؽاـي ٔئػفٖ ان

ٌٛؼ ٘بٜف ثف ا٘ال٠بت  ٘ٝبـتي ٚ أٙيتي اـائٝ ٔي تػب٘ٝ ٔؿوٛـ ثٝ ٟ٘بؼٞبياوت١الٔبتي وٝ اق وٛي ٚقاـ ثب٘يبً

ضدٓ قيبؼي اق ا٘ال٠بت ـا ٌبُٔ وٝ ) 1390ثٝ ث١ؽ ثٛؼٜ ٚ ٌبُٔ ا٘ال٠بت لجُ اق وبَ  1390ويىتٕي وبَ 

اثُ ٞبي ٘ٝبـتي ٚ أٙيتي غيف ق٠الٔبت ٚقاـت أٛـ غبـخٝ ثٝ ٟ٘بؼثبٌؽ فّؿا ؼـ ٠ُٕ پبوع اوت ٕ٘ي( ٌٛؼ ٔي

  .اوت ثفؼاـي اوتٙبؼ ٚ ثٟفٜ

 :ٍظاضت اعالػبت -2 

ت تحميك ٍ تفحم ايي ّب زاضز، زض گعاضقی ثِ ّيئ ُ اقطاف ولی ثط هَضَع زٍ تبثؼيتیايي ٍظاضتربًِ ن

 :زاضز گًَِ ثيبى هی

ّبی  ّبی هرتلف ٍ هطتجظ ثب حَظُ هترههبى ٍ وبضقٌبؾبى ثرف ثطضؾی ٍضؼيت ثطذی اظ هسيطاى،

ػلوی ٍ حؿبؼ، هجيي آى اؾت وِ تؼساز لبثل تَرْی اظ افطاز هصوَض زاضای تبثؼيت هضبػف ٍ يب گطيي 
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ثطذی اظ تجؼبت اقتغبل ٍ اًتهبة افطاز هصوَض اظ هٌظط . ثبقٌس وبضت ٍ البهت وكَضّبی ذبضری هی

 :ضس اعالػبتی ػجبضتٌس اظ

 ضی اؾالهی ايطاى؛ػسم تؼْس ٍ نسالت وبهل ًؿجت ثِ لَاًيي ٍ ضَاثظ روَْ -1

 اػتوبز ٍ ٍاثؿتگی ؾبظهبًی ثِ عطف همبثل زض همبيؿِ ثب هيعاى ٍاثؿتگی ٍ تؼلمبت هلی ٍ زاذلی؛ -2

اذص تؼْس اظ ؾَی ثطذی وكَضّبی هجٌی ثط لعٍم پبيجٌسی ثِ هٌبفغ هلی ٍ ّوىبضی ثب ؾطٍيؽ  -3

 اعالػبتی؛

 ض؛ّب ٍ تفىطات ٍ ارطای آًْب زض وكَ تأحيطپصيطی اظ زيسگبُ -4

 هطارؼِ ٍ ترليِ اعالػبتی زض همغغ ٍضٍز ٍ يب حضَض زض وكَض هَضز ًظط ٍ العام ثِ پبؾرگَيی؛ -5

 ثطذَضز ثب ربهؼِ هصوَض؛( ػوليبت ضٍاًی) ّبی پيبهسّبی حمَلی، ؾيبؾی ٍ ضؾبًِ -6

يت وبضگيطی اتجبع زاضای تبثغُ هجٌی ثط هوٌَػيت ة (989)ٍيػُ هبزُ ُ زض ايي ضاؾتب؛ هَاز لبًًَی ٍ ة

ُ ّبی هلی ٍ ة ثطزاضی اظ ثركی اظ ظطفيت وكَض، ثبػج گطزيسُ وِ اهىبى ثْطُهضبػف ٍ البهت ذبضد 

ّبی ػلَم ًَيي ٍ اًتمبل تىٌَلَغی ثب هَاًغ ٍ هكىالتی ّوطاُ ثبقس وِ ػوالً آى ضا ثِ يه  ٍيػُ زض حَظُ

زيت ّب ٍ د ثطًبهِّبی اعالػبتی ضوي ضنس  يگط ؾطٍيؽاظ ؾَی ز. پبضازٍوؽ تجسيل ًوَزُ اؾت

ّبی ربيگعيي رْت ػجَض اظ لَاًيي  ضای لَاًيي؛ هجبزضت ثِ عطاحی ضٍـروَْضی اؾالهی ايطاى زض اد

 .ًوبيٌس ّبی هسيطيتی هی ُ ٍيػُ پؽ اظ اًتهبة زض پؿتٍ اػغبی تؿْيالت ثِ افطاز هَضز ًظط ٍ ة

ضگيطی ربهؼِ هصوَض ػجبضتٌس وبُ ّب ٍ هالحظبت زض ة ظ ضطٍضتلصا ثب ػٌبيت ثِ اّويت هَضَع، ثطذی ا

 :اظ

ٍ ( ّبی اعالػبتی ؾت اٍلَيت اّساف ٍ الساهبت ؾطٍيؽح ثط) ّب ٍ هطاوع حؿبؼ وكَض تؼييي وبًَى -

 عطاحی ًحَُ زؾتطؾی ثِ اعالػبت هْن؛

ای  رْت ايزبز پطاوٌسگی حطفِ( تفطيمیزض لبلت شّي ) ثٌسی ضطٍضت عطاحی ؾيؿتوی حيغِ -

 ّبی حؿبؼ؛ ٍ تهَيط زليك پطٍغُ ًؼت اظ تجييياعالػبت ٍ هوب

ّب زض لبلت اضؾبل هغبلت تئَضيه،  اًزبم تحميمبت ٍ  ضٍضت تؼطيف زليك ٍظبيف ٍ هأهَضيتو -

ّبی  ّبی وكَض زضحَظُ ّبی هطتجظ ثب ًيبظهٌسی ال ًتبيذ، هؼطفی هترههيي يب قطوتپػٍّف ٍ اضؼ

 آٍضی؛ ثٌيبى ٍ في زاًف

 ٍ هَضز ًيبظ وكَض؛ ّبی ذبل ّب ٍ ترهم تِضطٍضت تؼييي ضـ -

گيطی ٍ تأحيطگصاضی اظ ثؿتط افطاز  اعالػبتی رْت افعايف لسضت تهوين ّبی تَرِ ثِ تالـ ؾطٍيؽ -

 هصوَض؛
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حَظُ ( 19)الظم ثِ تَضيح اؾت وِ افطاز زاضای تبثؼيت هضبػف ٍ البهت ذبضد وكَض؛ حسالل زض 

 ثِ هربلفت ٍ ػسم تأييس نالحيت گطزيسُاًس وِ ثط اؾبؼ آهبض تمبضب وِ هٌزط  هَضز اؾتؼالم لطاض گطفتِ

 (.ؾبل گصقتِ 2هَضز عی  210)

ّيئت تحميك ٍ تفحم هساضن ثِ زؾت آهسُ زض ايي هَضَع ضا حضَضاً زض اذتيبض زازؾتبى هحتطم ول 

 .وكَض رْت الساهبت لضبيی لطاض زازُ اؾت

 پليؽ گصضًبهِ ًبرب  -3

ؼـ ايٗ ـاثٙٝ ٘ي  ؼٚتبث١يتيٞبي ٌٙبوبيي اففاؼ وبقٚوبـپّيه ا٘ال٠بت ٚ أٙيت ٠ٕٛٔي ٘بخب ؼـ غَّٛ 

 5:ا٠الْ ٕ٘ٛؼٜ اوت و01/07/1396ٝٔٛـظ  8/6/279/4/28/14ؼـ ٘بٔٝ ٔىبتجبتي ثب وٕيتٝ تطميك ٚ تفطُ 

ايطاى زض ذبضرِ، .ا.ّبی د ًبى اظ عطيك ًوبيٌسگیضاز، ّوؿط، فطظًساى، پسض ٍ هبزض آاعالػبت ايي اف»

ّت اذص گصضًبهِ، اذص ٍ ضوي هطظی ٍ ٌّگبم هطارؼِ ثِ پليؽ دٌّگبم ٍضٍز ثِ وكَض زض هجبزی 

م .ق (989)ضؾبًی ثِ ٍظاضت اهَض ذبضرِ زض ضاثغِ ثب زاقتي تبثؼيت هضبػف هَضز اقبضُ زض هَاز  اعالع

 تهكرهبت گصضًبهِ ذبضری آًبى ثِ رْت رلَگيطی اظ تطزز ثب هسضن ذبضری زض ؾيؿتن هطظی ليؽ

ايطاًی وِ زاضای تبثؼيت ض اعالػبت ثيف اظ ًين هيليَى اظ اتجبع حبو گطزز ٍ زض حبل هْبرطت حجت هی

ّعاض ًفط ثِ نَضت ؾيؿتوی زض ايي پليؽ  (77)ای ٍ ثيف اظ  ثبقٌس ثِ نَضت پطًٍسُ هضبػف هی

 «.ٍرَز زاضز

ٖٔٙٛ ثٝ اٜٟبـ ٚ تىّيٓ اوٙبؼ ٔثجتٝ اوت ٚ  ؼٚتبث١يتيايٗ ثؽاٖ ١ٔٙبوت وٝ اغؿ ا٘ال٠بت ؼـ غَّٛ اففاؼ 

ـ ٕٞيٗ ؼ. ـ وىي اق ايٗ أف غٛؼؼاـي ٕ٘بيؽ ثبق ٞٓ ٍٔىُ اِّي ٌٙبوبيي اففاؼ ثٝ لٛت غٛؼ ثبلي اوتاي

ـاوتب وٕيتٝ تطميك ٚ تفطُ ٘ي خّىبتي ثب ٔىئَٛ اؼاـٜ تبث١يت پّيه أٙيت ؼـ غَّٛ وبقٚوبـٞبيي 

پّيه أٙيت ثب ٠ٙبيت ثٝ ٔبٔٛـيتً ؼـ  ٔؿاوفاتي ِٛـت ؼاؼ وٝ ٍٔػُ ٌفؼيؽ ؼٚتبث١يتيٌٙبوبيي اففاؼ 

ٚـٚؼ ٚ غفٚج اففاؼ اق ٔفقٞبي وٍٛـ، الؽأبتي ـا ؼـ غَّٛ ٌٙبوبيي ٚ ثجت ا٘ال٠بت اففاؼ ثٝ  وٙتفَ

ٚ ا٠ٕبَ تػفيف  غٛؼاٜٟبـيخٟت ايدبؼ ثب٘ه ا٘ال٠بتي ِٛـت ؼاؼٜ اوت ٚ ؼـ الؽأي ثب تٍٛيك اففاؼ ثٝ 

ٕ٘بيؽ؛ وٝ . ..البٔت ٚ  ٌٛ٘ٝ اففاؼ ـا تٍٛيك ثٝ ا٠الْ تبث١يت، ؾ ٠ٛاـْ ٚـٚؼ ٚ غفٚج تٛا٘ىتٝ ايٗؼـ اظ

ؼـ ٘بٔٝ ٌٕبـٜ  اي ٖ ٌٛـاي ٠بِي أٙيت ّٔي ٘ي ّٔٛثٝتٛفيمبتي ؼـ ايٗ ـاوتب وىت ٕ٘ٛؼٜ اوت ِه

 ـوؽ ايٗ الؽاْ وٝ ثٝ ٘ٝف ٔي ،آٚـؼ اق الؽأبت ٔؿوٛـ ٕٔب١٘ت ثٝ ٠ُٕ  06/11/1393ثٝ تبـيع  184864

 .ثب زبًِ خؽي ٔٛاخٝ وبغتٝ اوت ؼٚتبث١يتيِيه أٙيت ـا ؼـ ٌٙبوبيي اففاؼ ٞبي ثبِمٜٛ ح ٜففيت

 06/11/1393ثِ تبضيد  184864 ههَثِ قَضای ػبلی اهٌيت هلی ثِ قوبضُ ًبهِ

                                                 

 4ن پيَؾت .ض -5
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ا٘ؽ ثٝ تٕبٔي اتجبٞ ايفا٘ي ؼاـاي وٙؽ ٞٛيتي  اـج اق وٍٛـ ٜٔٛفٞبي خٕٟٛـي اوالٔي ايفاٖ ؼـ ظ ٕ٘بيٙؽٌي -

١ٔتجف، ؼـ ِٛـت تمبٔب په اق اضفاق ٞٛيت ٚ ثؽٖٚ تٛخٝ ثٝ اوٙبؼ البٔتي آ٘بٖ ؼـ وٍٛـ غبـخي، ٌؿـ٘بٔٝ ٚ 

 . ضىٓ آٖ ثؽٞٙؽؼـيب اوٙبؼ 

ٚيتي ٜثٝ ٔجبؼي ٚـٚؼي په اق اـائٝ وٙؽ ١ٔتجف  ٔفاخ١ٝاتجبٞ ايفا٘ي فبلؽ ٌؿـ٘بٔٝ ٚ يب ٍٔبثٝ آٖ ؼـ ِٛـت  -

 . تٛا٘ٙؽ ثٝ وٍٛـ ٚاـؼ ٌٛ٘ؽ ٔجٙي ثف تبث١يت ايفا٘ي ثٝ ٔأٔٛـاٖ ٘بخب ٚ اضفاق ٞٛيت ٔي

 ٍظاضت وكَض  -4

١ٔبٖٚ أٙيتي ٚ ا٘تٝبٔي ٚقاـت وٍٛـ ٚ ؼثيف . ٚقاـت وٍٛـ ثىيبـ لبثُ تٛخٝ اوت ؼـ ايٗ ٔيبٖ اٜٟبـ ٘ٝف

ففآيٙؽ اغؿ تبث١يت ٚ  ثٛؼٖ پٟٙب٘ي ي تبث١يت ٕٔب٠ف ٕٔٗ تأييؽٌٛـاي أٙيت وٍٛـ ؼـ غَّٛ اففاؼ ؼاـا

اِف /19170/25/4أٙيتي ؼـ ٘بٔٝ  ٍٔػُ ؼـ ـاثٙٝ ثب ٌٙبوبيي ايٗ اففاؼ ٍٔف اق ٘فيك ٔفاخٟ ٠ؽْ وبقٚوبـ

 6:ؼاـؼ ٜٟبـ ٔياي 

ثيٌی  تبثؼيت هضبػف پيف زاضًسگبىّبيی وِ زض لبًَى ثطای  ٍزيتثب ػٌبيت ثِ هبّيت هَضَع ٍ هحس»

ثِ نَضت پٌْبًی اًزبم قسُ ٍ زاضًسگبى آى ًيع  تبثؼيت يب گطيي وبضت هؼوَالً فطآيٌس زضيبفت ايي قسُ،

ثب ٍرَز ايي، هوىي اؾت ٍظاضت اعالػبت يب ًيطٍی اًتظبهی . وٌٌس الطاض ثِ زاقتي آى ًوی هؼوَالً

ٔبيؽ وٝ ا٘تّبة ٖ ٔي تأويؽٚ ٕٞسٙيٗ  روَْضی اؾالهی ايطاى اعالػبتی زض ذهَل هَضَع زاقتِ ثبقٌس

ٚخٛؼ ؼـ ايٗ ـاثٙٝ اوت، ٚ وبقٚوبـ ٍٔػّي  غٛؼاٜٟبـيٞبي ؼِٚتي ٘يك تٟٙب اق ٘فيك  ثٝ ٔىئِٛيتاففاؼ 

 :ؼا٘ؽ ٞبي ؼِٚتي ٔي ٘ؽاـؼ ٚ ـاٜ ضُ ـا ؼـ اِالش ففْ

گيطز، ثطای  اًزبم هی ذَزاظْبضیّبی زٍلتی ثط اؾبؼ  ُ ايٌىِ اًتهبة افطاز ثِ هؿئَليتثب تَرِ ة»

ّبی  ّبی اًتهبة افطاز ٍ فطم ضؾس فطم تبثؼيت زٍگبًِ ثِ ًظط هی اظ اًتهبة افطاز زاضایپيكگيطی 

 «.حطاؾتی ًيبظ ثِ انالح زاضز

 ي ؼـ خٟت اِكاْ اففاؼ ثفائإثفٞبي ضفاوتي ٘يك ٔٛـؼ اِالش لفاـ ٌيفؼ ثبق ٞٓ ٠بُٔ  ٞؿا زٙب٘سٝ ففْ ٠ّي

 . ثيٙي ٍ٘ؽٜ اوت ت ٕٔب٠ف پيًا٠الْ تبث١ي

ثبٌؽ اٌبـٜ ثٝ ٔٛٔٛٞ لبثُ  ٞبي تبث١ٝ ٚقاـت وٍٛـ ٔي وٝ اق وبقٔبٖ ؼـ ٕٞيٗ غَّٛ وبقٔبٖ ثجت اضٛاَ

اي آٟ٘ب ثف ؼٞؽ وٝ ٘ج١بً ل١ٝ ٚالؼت ؼـ غبـج اق وٍٛـ ـظ ٔيتٛخٟي ؼاـؼ وٝ ٞف وبِٝ ٔيكاٖ لبثُ تٛخٟي ٚا

 وبـ ضمٛلي آٖ وٍٛـٞبثُ تٛخٟي اق ايٗ اففاؼ، ثف اوبن وبقٚلب ؼٌٛؼ وٝ ت١ؽا ٌٙبوٙبٔٝ ايفا٘ي ِبؼـ ٔي

 03/06/1395ٔٛـظ  46439/1ايٗ وبقٔبٖ ؼـ ٘بٔٝ ٌٕبـٜ  .ٌفؼ٘ؽ تبث١يت آٖ وٍٛـ ـا ؼاـا ٔي( غبن تٓنوي)

 7:ا٠الْ ؼاٌتٝ اوت

                                                 

 5ن پيَؾت .ض -6

  6ن پيَؾت .ض -7
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زض ثحج  ، ػوالًّب ّبی تبثؼيت تَؾظ زٍلت وبضگيطی هىبًيعم گصاضی ٍ ثِ اذتالف ًظط زض ؾيبؾت»

الوخل زض  فی. ًوبيس حبزث هیتی ضا یتبثغ رولِ تبثؼيت هضبػف يب ثیهكىالت ثؿيبضی اظ ،تبثؼيت

ضاًی وِ زض ذبن ثبقس فطظًساى هٌتؿت ثِ پسض ای هی( البهتگبُ)وكَضی هخل آهطيىب وِ تبثغ ؾيؿتن ذبن 

ًىِ ثط گطزًس، حبل ای تبثؼيت وكَض آهطيىب ثطذَضزاض هی ، ذَز ثِ ذَز اظقًَس آى وكَض هتَلس هی

وِ  چٌبى. قًَس هب، تجؼِ ايطاى هحؿَة هی ٍاػس هطثَط ثِ تبثؼيت زض وكَض، عجك قاؾبؼ ؾيؿتن ذَى

ثطای آًْب  هَضز ٍالؼِ ٍالزت زض ذبضد اظ ايطاى ضخ زازُ اؾت وِ عجؼبً 12156تؼساز  1394زض ؾبل 

الجتِ  .اًس گطزيسُ قٌبؾٌبهِ ايطاًی نبزض قسُ ٍ اظ ؾَی زيگط تبثؼيت وكَض هحل تَلس ضا ًيع زاضا

فطو اذص تبثؼيت ايطاى ٍ ّوچٌيي تحهيل تبثؼيت وكَض ، زض گصاض زض رْت ضفغ هكىل تبثؼيت لبًَى

؛ ّط چٌس ايي تىليف ای اضائِ عطيك ًوَزُ اؾت گًَِ لبًَى هسًی ثِ( 989) ٍ( 984)زيگط زض هبزتيي 

 «.ثبقس هی هؤحط ءفبلس ضوبًت ارطا

اثف تِٛؽ ؼاـاي ثف  تٛا٘ؽ ثب٘ه ا٘ال٠بتي ٔٙبوجي اق اففاؼي ثبٌؽ وٝ اَ ٔيـوؽ وبقٔبٖ ثجت اضٛ ِؿا ثٝ ٘ٝف ٔي

 .ا٘ؽ تبث١يت ٕٔب٠ف ٌؽٜ

 : اضظيبثی وويتِ تحميك ٍ تفحم اظ ٍظاضت وكَض

٘يك ثف اوبن ا٠الْ ـوٕي غٛؼ ثف پٟٙب٘ي  زٙب٘سٝ پيٍتف اٌبـٜ ٌؽ ٚقاـت وٍٛـ خٕٟٛـي اوالٔي ايفاٖ

ايٗ ؼـ ضبِي اوت وٝ تٟٙب ثب ايدبؼ . ؼاـؼ تأويؽٞبي ؼليك ٠ؽْ وبقٚوبـٚ وبيف وٍٛـٞب ثٛؼٖ اغؿ تبث١يت 

اث١يت اففاؼي ـا وٝ ت تٛاٖ ٚ ٚقاـت أٛـغبـخٝ ٔي( ضٛاَ وٍٛـوبقٔبٖ ثجت ا)ٕٞبٍٞٙي ثيٗ ٚقاـت وٍٛـ 

ٕ٘بيٙؽ ٚ يب اففاؼي وٝ ؼـ وبيف  ٞب ٔتِٛؽ ٌؽٜ ٚ ثفاي اغؿ اوٙبؼ ٞٛيت ايفا٘ي ٔفاخ١ٝ ٔيؼـ وبيف وٍٛـ

، ٚ خٟت اِالش اوٙبؼ ٕ٘بيٙؽ ا٘ي تبث١يت وٍٛـ ؼيٍفي ـا اغؿ ٔيؼ غيف ايفوٍٛـٞب ثٝ ؼِيُ اقؼٚاج ثب اففا

  .ٕ٘بيؽ؛ ت١ييٗ ٕ٘ٛؼ ٜ ؼفبتف وٙىِٛي ايفاٖ ؼـ آٖ وٍٛـٞب ٔفاخ١ٝ ٔيٞٛيتي غٛؼ ة

ٞبي ثٝ ٠ُٕ  اـقيبثي ٞبي ٔؿوٛـ ٚ اق ؼوتٍبٜ ٌففتٝ وٕيتٝ تطميك ٚ تفطُ ٞبي ِٛـت ثف ثفـوي ثٙباِٟٙبيٝ 

اـخٝ ثبيؽ ظ ـوؽ ٚقاـت أٛـ ثٝ ٘ٝف ٔي ؼٚتبث١يتيٞبي ٌٙبوبيي اففاؼ  ؼـ غَّٛ وبقٚوبـٞب ٚ ـاٜ آٔؽٜ

ايٗ اففاؼ ٚ تىٕيُ ثب٘ه ٞبي غٛؼ ؼـ ضٛقٜ اخفا خٟت ثجت ٚ ٌٙبوبيي  ٕٔٗ ـفٟ ٘ٛالُ ٚ وبوتي

 اضٛاَ، ـا، وبقٔبٖ ثجت ٘يتزٖٛ پّيه اْ ٞبي ٔفتجٙي ٞٓ ٞبي ٔٛخٛؼ ٟ٘بؼٞب ٚ وبقٔبٖ ، ٜففيتا٘ال٠بتي

 .ٌٙبوبيي ٚ اق آٟ٘ب اوتفبؼٜ وٙؽ

 

 افراد دارای تابعیت مضاعف ها و تهدیدات فرصت: مبحث سوم

ٞب ٚ ايدبؼ ت١بُٔ وبق٘ؽٜ ٔجتٙي ثف ٠كت ثب ٞبي التّبؼي ٚ ٠ّٕي وبيف وٍٛـ ٌيفي اق تٛإ٘ٙؽي ثٟفٜ

ثىيبـي اق اففاؼ ايفا٘ي ثٝ ؼاليّي . وٙٛ٘ي خٟبٖ أفٚق اوت توٍٛـٞبي ؼ٘يب اق خّٕٝ ثبٚـٞبي ٘ٝبْ ٚ ٔفٚـ

تّبؼي ٚ ٞبي اق ـٚق ؼ٘يب ٚ يب تِٛؽ ؼـ وبيف وٍٛـٞب اق ففِت٘ٝيف ٟٔبخفت ثفاي تطّيُ ٚ وىت ؼاً٘ 

ثٛؼٜ  اِطبَ اق خّٕٝ ا٘ؽيٍٕٙؽاٖ ٔٛفك ٚ تفاق اَٚ ٠ّٕي ؼ٘يب ا٘ؽ ٚ في ثفؼاـي ٕ٘ٛؼٜ ٠ّٕي ٔٛخٛؼ ؼـ آٟ٘ب ثٟفٜ
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٘ٝبْ  وٝـٚي ٘ٝبْ خٕٟٛـي اوالٔي ٞىتٙؽ  ٞبي پيً اق ثكـٌتفيٗ ففِت، ـاففاقي ايفاٖ ٞىتٙؽٚ ٔبيٝ ن

. ٘ىجت ثٝ ا٠تالي ٠ّٕي، فٙي، ٚ وٙص ـفبٜ ؼـ خب١ٔٝ تالي ٕ٘بيؽتٛا٘ؽ ثب اوتفبؼٜ اق ؼاً٘ ٚ ٟٔبـت آ٘بٖ  ٔي

ا٘ؽ تب  ٍ٘ففتٝوبيي لفاـ وٙٙؽ اغّت ٔٛـؼ ٌٙب ْ اوٖٙٛ ؼـ وبيف وٍٛـٞب ق٘ؽٌي ٔيثىيبـي اق ايٗ اففاؼ وٝ ٜ

 . ٞبي ثبِمٜٛ ؼـ وٍٛـ اوتفبؼٜ ٕ٘ٛؼ ثتٛاٖ اق ايٗ ٜففيت

خٟت افكايً تٛاٖ ٚ وبـوفؼ ايٍبٖ ؼـ خٟت ففآيٙؽ ـٌؽ ٚ تٛو١ٝ ّٔي  ؼٚتبث١يتياٌفاف ا٘ال٠بتي ثف اففاؼ 

اق ٔٛاـؼ غيف لبثُ ا٘ىبـ اوت ٞؽايت ٚ وٙتفَ ايٗ اففاؼ ثٝ وٛي 

ّٔبِص ّٔي تٟٙب ثب ايدبؼ ت ٘يُ ثٝ ٔمّؽٞبي ايٕٗ ٚ وبـا ؼـ خٝ

وبـٞبي لب٘ٛ٘ي ٚ اخفايي ٚ ضفبٜت ٚ ِيب٘ت اق ايٗ اففاؼ وبقٚ

. ٌفؼؼ ٠ّٕي ٔي ،ٞبي ٌْٛ ؼٌٕٙبٖ ٘ٝبْ ٚ ا٘مالة ثُ ٘مٍٝاؼـ ٔك

اي ففؼي ٚ ٜ تٛا٘ٙؽ ثٝ خٟت لبثّيت اٌفزٝ زٙيٗ اففاؼي ٔي

ٞبيي ـا ثفاي وٍٛـ ففاٞٓ ٕ٘بيٙؽ  اختٕب٠ي ٔتّٛـٌبٖ ففِت

ٞبي خؽي ـا ثفاي وٍٛـ  اوت وٝ ؼـ ِٛـت اغفبَ اق آٖ آويتاي  ثبِمٜٛ ايٍبٖ ٔىئّٝ تٟؽيؽات ِىٗ

 .وبقؼ ٔطتُٕ ٔي

ٞبي ثىيبـي ؼـ ضٛقٜ  ٞبي اغيف ٍٔٙأ آويت ٠ف اق خّٕٝ ٔىبئّي اوت وٝ ؼـ وبَٔٛٔٛٞ تبث١يت ٕٔب

 . ٌٛ٘بٌٖٛ ٌفؼيؽٜ اوت

وبق ٘جبٌؽ ٚيب الؽاْ اففاؼ ثفاي  ٍٔىُٕٔىٗ اوت ؼاٌتٗ تبث١يت ٕٔب٠ف ؼـ آضبؼ خب١ٔٝ ٘يك  ٞف زٙؽ ثؽٚاً

٘يت ٚ غؽٌٝ ثٝ ٠فق ّٔي ٚ ٔيٟٙي ايٍبٖ ِٛـت ٌيفؼ أب تدفثٝ  وىت تبث١يت وبيف وٍٛـٞب ثؽٖٚ وٛء

وبق ٚ اففاؼ  ٌيف ٚ تّٕيٓ ا تبث١يت ٕٔب٠ف ؼـ ٟ٘بؼٞبي تّٕيٍٓ٘بٖ ؼاؼٜ اوت وٝ لفاـٌيفي اففاؼي ة

ثبٌٙؽ ٚاخؽ إٞيت ثىيبـي ثٛؼٜ ٚ ٔٛخجبت ثفٚق  ٞب ٔيٌؿاـ ثف آٖتأثيف ٔٙىٛثيٗ ثٝ ٔىئِٛيٗ وٝ ٠ٛ٘بً

 .١ٕٔالتي ٌفؼيؽٜ اوت

ِٛـت ٔىتميٓ ثب  ٌٛ٘ٝ اففاؼ يب ثٝ ٌٛؼ وٝ ايٗ ِي ضىبويت ٔٛٔٛٞ ٍٞٙبٔي ٕٔب٠ف ٔيثب ايٗ ٔمؽٔٝ اخٕب

ٚ  ٞب خبيٍبٜ ٖ ثٝ ايٌٗؽ ٞبي ٟٔٓ اخفايي، يب ثٝ ِٛـت غيف ٔىتميٓ ثب ٘كؼيه ٞب ٚ خبيٍبٜ لفاـٌيفي ؼـ وٕت

ا٘ؽاقٞبي ٘ٝبْ ـا ثف غالف ّٔبِص ٚ ٔٙبفٟ وٍٛـ ٞؽايت وٙٙؽ ٚ ١ٔٚيت ضبَ  ٌؿاـي ٚ زٍٓ ٞب ٞؽف وٕت

ِؿا ؼـ اؼأٝ ثٝ ثفغي اق ٠ٛاـْ ٚ تٟؽيؽات ٘بٌي اق آٖ غٛاٞيٓ . ٚ آيٙؽٜ ٘ٝبْ ـا ثٝ ٔػب٘فٜ ا٘ؽاق٘ؽ

 . پفؼاغت

 آحبض حمَلی ٍ لبًًَی پصيطـ تبثؼيت وكَضّبی زيگط ٍ تمبثل آًْب ثب هٌبفغ هلی  -1

 اي ـا پؿيففتٝ ٚ ثؽاٖ ٘بٔٝ ثبيىت لىٓ اث١يت ٕٔب٠ف اق وٍٛـٞبي ٔػتّف ٔياففاؼ ٔػتّف ٍٞٙبْ ؼـيبفت ت

ٚـ تٛوٗ ٌٛـ ٔؿن٘بٔٝ ٔؿوٛـ ٌبُٔ ثٙؽٞبيي ٔجٙي ثف ضفٛ ٔٙبفٟ ن ٘ؽ ثبٌٙؽ ٚ ايٗ ؼـ ضبِيىت وٝ لىٓپبيت

ٔٗ ثب وٌٛٙؽ »٘بٔٝ ٌٟفٚ٘ؽي وٍٛـ آٔفيىب ثيبٖ ٌؽٜ اوت وٝ  ثبٌؽ ثٙٛـ ٔثبَ ؼـثبـٜ لىٓ ٌيف٘ؽٜ تبث١يت ٔي

تي غبـخي وٝ پيً اي، ففٔب٘فٚايي، وٍٛـي يب وّٙٗ ٜ ٚفبؼاـي ٚ ِؽالت ثٝ ٞف ٌبٞكاؼٜوٙٓ ٞفٌٖٛ ا٠الْ ٔي

ٔٗ ٞفٌبٜ لبٖ٘ٛ ...  ٌيفْ وٙٓ ٚ په ٔي اـ ٔيثٛؼْ، ّٔٙمبً ٚ تٕبٔبً ا٘ه يب ٌٟفٚ٘ؽياي ٚ اق ايٗ قيف وّٙٝ
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ٔٗ ايٗ ٔىئِٛيت ـا ثب آقاؼي ... ٌيفْ ت ٔتطؽٜ آٔفيىب اوّطٝ ثٝ ؼوت ٔيؼـ پٍتيجب٘ي اق ايبالٔدبة وٙؽ 

 «...پؿيفْ تب پفٚـؼٌبـ ثٝ ٔٗ يبـي ـوب٘ؽ تفؼيؽ فىفي يب لّؽ ٌفيك اق آٖ ٔيٌٛ٘ٝ  وبُٔ ٚ ثؽٖٚ ٞير

ثبٌؽ، ٚفبؼاـي ثٝ ّٔىٝ  ٘ٝف اٍّ٘يه ٔي ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ اق وٍٛـٞبي قيف ٘بٔٝ وٍٛـ وب٘بؼايب ؼـ وٌٛٙؽ

ٚ ثبلي ثٕب٘ٓ ٚ ثب ٚفبؼـاي لٛا٘يٗ وب٘بؼا ـا  اِيكاثت ؼْٚ ٚ ّٔىٝ وب٘بؼا ٚ ٚاـثبٖ ٚ خبٍ٘يٙبٖ اٚ ٚفبؼاـ ثبٌٓ

 . تٕبْ ٜٚبيفٓ ـا ثٝ ٠ٙٛاٖ ٌٟفٚ٘ؽ وب٘بؼايي ا٘دبْ غٛاٞٓ ؼاؼـ٠بيت ٕ٘بيٓ ٚ 

ثبٌؽ وٝ ؼـ ِٛـت غيب٘ت ثٝ وٍٛـ ٔؿوٛـ، ففؼ تبث١يت  ٔيت ؼـ ا٠ٙب تبث١يت ٕٔب٠ف ايٗ ٔياٜ٘ىتٝ ضبئك 

 .ّ٘يت غٛاٞؽ ٌؽ ٌفؼيؽ ثي ٔٙؽ ٔي تٕبْ ٔٛاٞجي وٝ اق لِجَُ آٖ ثٟفٜآٖ وٍٛـ ـا اق ؼوت غٛاٞؽ ؼاؼ ٚ اق 

تبث١يت غٛؼ  ٞبي ٘بٔٝ وٍٛـٞبي آٔفيىب ٚ وب٘بؼا ؼـ لىٓ ٞبي فٛق ٍٔبٞؽٜ ٌفؼيؽ ٘ٛـ وٝ ؼـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٕٞبٖ

ا .ا.ٞب ؼاـاي تٕبؼ ٔٙبفٟ ثب جا٘ؽ وٝ ؼـ ِٛـت ـ٠بيت آٖ، ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ايٗ وٍٛـ ٌفايٙي ـا ليؽ ٕ٘ٛؼٜ

ا ـا ثٝ .ا.ا، ٠ؽْ ٚفبؼاـي ثٝ وٍٛـ ٚ ٔٙبفٟ ّٔي ٚ غيب٘ت ثٝ ج.ا.ثبٌٙؽ، ٔٛخجبت ٠ؽْ پبيجٙؽي ثٝ لٛا٘يٗ ج ٔي

 .ؼ٘جبَ غٛاٞؽ ؼاٌت

 ٍلَغيه ، ايسئاؾتحبلِ فطٌّگی -2

ؼـغٛاوت تبث١يت اق آٟ٘ب  ثيٍتفيٗ ٞٓ اوٖٙٛوٍٛـٞبيي وٝ  ؼـتبث١يت ٕٔب٠ف ثٝ ٚيمٜ  ٠ٛٔٛٔبتاق ؼيٍف 

ثبٌؽ وٝ ثٝ ؼِيُ ضٕٛـ فيكيىي ؼـ  ايؽئِٛٛليه ثٝ آٖ وٍٛـٞب ٔي -وفيپؿيفؼ، ايدبؼ ؼِجىتٍي ف ِٛـت ٔي

ٖ اق وجه ق٘ؽٌي ٚ ٘ٛٞ آٖ وٍٛـٞب ثٝ ٔؽت زٙؽيٗ وبَ خٟت اغؿ تبث١يت ٚ تطت تأثيف لفاـ ٌففت

وبق  قٔيٙٝ ،زٙيٗ اففاؼي ؼـ ٔىٙؽٞبي ضىبن ٘ٝبْ ٌفؼؼ ٚ لفاـٌيفي ايٗ وفؼ خب١ٔٝ آ٘دب، ٔٙتح ٔي٠ُٕ

خؽي ٍ٘بٜ ففٍٞٙي ثب ا٘مالة اوالٔي غٛاٞؽ ٌؽ ٚ اق الة اوالٔي ثٝ ؼِيُ تفبٚت ٚ تٕبؼ اوتطبِٝ ؼـٚ٘ي ا٘ك

ٔب اق ٌف ـٔبغبٖ ٚ ٔطٕؽـٔب غالَ » :ففٔٛؼ٘ؽ 1360ؼي ٔبٜ  7ؼـ ( ـٜ)ٕٞيٗ ـٚ ثٛؼ وٝ أبْ غٕيٙي 

 «.ٞب غالِي ٘ػٛاٞيٓ يبفت ٌؽٌبٖ غفة ٚ ٌفق ثٝ ايٗ قٚؼي ٌؽيٓ ِىٗ اق ٌف تفثيت

ثٛؼٜ اوت ِيىٗ آ٘سٝ ؼـ ايٗ ٔجٙب  تأويؽٞبي خؽيؽ ٚ پيٍففتٝ ٔٛـؼ  ٔٙؽي اق ٠ّْٛ ٚ فٖٙٛ ٚ ؼاً٘ اٌفزٝ ثٟفٜ

ٚاثىتٍي ويبوي ٚ )ٌؽٜ  ٞبي ٌفتٝ ففْ ثب پيً تبث١يتيؼٚثبيؽ ٔٛـؼ تٛخٝ لفاـ ؼاؼ ايٗ اوت وٝ اففاؼ 

اٖ اوبتيؽ ؼاٍٍ٘بٜ ٚ يب ا٠ٕبي ٍٞٙبٔي وٝ ثٝ ٠ٙٛ( ٞبي ١ٔب٘ؽ ٘ٝبِْٛليه ثٝ غفة ٚ وٍٛـففٍٞٙي ٚ ايؽئٛ

وبقاٖ ٚ ٔؽيفاٖ ويبوي،  لبْ تفثيت ؼاٍ٘دٛ ثٝ ٠ٙٛاٖ آيٙؽٜؼـ ٔىب٘ؽ آٔٛقٌي ٚ ؼـ ْ ٞبي ٠ّٕي ٞيئت

ـ ا٘ؽيٍٝ ٌفايب٘ٝ غٛؼ ؼ ٌه ثب تكـيك افىبـ غفة ٌيف٘ؽ ثي اختٕب٠ي وٍٛـ، لفاـ ٔيالتّبؼي ٚ ففٍٞٙي ٚ 

٘ؽٜ وٍٛـ، اٍ٘مبق آٟ٘ب اق تٛا٘ٙؽ ؼـ ٘ٛال٘ي ٔؽت ٔٛخجبت اوتطبِٝ ففٍٞٙي ٔؽيفاٖ آي پؿيف ٔي ايٗ لٍف ؼاً٘

ٕ٘ب  ٞبي پٛذ ٚ ٘ع وبقي ا٘ؽيٍٝ ٘تيدٝ ٚاثىتٍي ثٝ غفة ٚ يب پيبؼٜٞبي ؼيٙي ٚ اوالٔي ٚ ا٘مالثي ٚ ؼـ  ا٘ؽيٍٝ

ٞٓ اوٖٙٛ غفة ـا ثٝ إٔطالَ ويبوي، التّبؼي ٚ ففٍٞٙي  ٜٞبيي ن ا٘ؽيٍٝ. ي غفة ـا ففاٞٓ ٕ٘بيؽ ٌؽٜ

 . وٍب٘ؽٜ اوت

ٔٛـؼ تؽـيه لفاـ  ٞبي وٍٛـ غفة ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔتٖٛ ؼـوي ؼاٍٍ٘بٜ ٌؽٜ ٞٓ اوٖٙٛ ثىيبـي اق وتت تفخٕٝ

ِٙٝ ٔتُّ ٚ ٔفتكق ٞىتٙؽ تٛوٗ ثٝ ٔٙبثٟ لؽـت ٘ٝبْ ن ٞبي ؼإٍ٘ٙؽاٖ آٟ٘ب وٝ ٠ٕؽتبً ٌففتٝ ٚ ا٘ؽيٍٝ

اوبتيؽ اق ؼٞؽ وٝ ثىيبـي  ٞبي ٕٔٙي ٍ٘بٖ ٔي ثفـوي. ٌٛؼ ٞب تفٚيح ٔي ؼـ ؼاٍٍ٘بٜ ٌٛ٘ٝ اق اوبتيؽ ايٗ
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 ٚ يبٞبي اـٚپبيي ثٛؼٜ وبيف وٍٛـٞب غِّٛبً وٍٛـ ٚ ٔميٓ ٞبي وٍٛـ يب غٛؼ تج١ٝ ٌفا ؼـ ؼاٍٍ٘بٜ غفة

ٞب ٚ  ؼاٍ٘ىؽٜٚ اـتجبٖ تٍٙبتٍٙي ثب . ٞب ؼـ ضبَ تطّيُ ٚ يب ٍٔغَٛ وبـ ٞىتٙؽوٍٛـففق٘ؽاٖ ايٍبٖ ؼـ ايٗ 

 . ٞبي ثٝ ٜبٞف ٠ّٕي غفة ؼاـ٘ؽ ا٘ؽيٍىؽٜ

 

 اهىبى اًزبم الساهبت پٌْبى هٌبفی هٌبفغ ٍ ههبلح وكَض  -3

الؽأبتي ٠ّيٝ  ؼٞؽ تب ثب تبث١يت ٕٔب٠ف غٛؼ ايٗ أىبٖ ـا ثٝ آٟ٘ب ٔي ،تبث١يت ٕٔب٠ف ثٝ اففاؼ ايفا٘ي ا٠ٙبي

ثٝ ٘ٛـ ٔثبَ آقاؼا٘ٝ ثٝ وٍٛـ  ؛ٔٙبفٟ ّٔي ايفاٖ ثٝ ا٘دبْ ـوب٘ٙؽ ٚ ٔفاٚؼاتي ـا ثٝ وٍٛـٞبي غٛؼ ثفلفاـ ٕ٘بيٙؽ

ٕ٘بيؽ ٚ الؽاْ  ا تفؼؼ ٔي.ا.ي غٛؼ ٘يك ثٝ ؼاغُ جفّىٙيٗ اٌغبِي وفف ٕ٘بيٙؽ ٚ ؼـ ٠يٗ ضبَ ثب ٌؿـ٘بٔٝ ايفاٖ

 ؼٚتبث١يتيوٝ ؼـ ؼاغُ وىي اق آٖ ّٟٔٙ ٌفؼؼ ٚ ايٗ ؼـ ضبِيىت وٝ ٕ٘بيؽ ثؽٖٚ ايٗ ٔؽأٙيتي أٛـثٝ ا٘ٛاٞ 

ؼٞؽ ٚ ؼـ ٠يٗ ضبَ أىبٖ اٌفاف ا٘ال٠بتي خٟت تمبثُ ثب  يح ضبُِ اق ايٗ ٔىئّٝ ـا وبًٞ ٔي٘تب ٘جٛؼٖ

 .ؼٞؽ ـا، افكايً ٔيٌفؼؼ  ا٘دبْ ٔيٞبي غيفايفا٘ي غٛؼ  وٝ اق ٘فيك ٌؿـ٘بٔٝ ٔؽأٙيتئبت الؽا

ٔدٛق البٔت  اففاؼي وٝ ٌٟفٚ٘ؽ ٞىتٙؽ ٚ يب ٚ ٔمّؽ غِّٛبً ٖ اففاؼ ثٝ وٍٛـٞبي ٔجؽأت تفؼؼ ايفّؿا وثف

ٞبي ا٘ال٠بتي ثيٍب٘ٝ  وبقي ٔأٔٛـيت وفٚيه ، پًٌٛ ٔٙبوجي ثفاي پيبؼٜ(ثٝ خٟت ضىبويت وٕتف)ؼاـ٘ؽ 

ا٘دبْ ات ٔفوْٛ ؼـ لجبَ ايٍبٖ زٝ آ٘ىٝ ؼـ ثفغي ٔٛاـؼ ا٠ٙبي تبث١يت ثٝ وِٟٛت ٚ ثؽٖٚ تٍفيف. ثبٌٙؽ ٔي

 .ٌفؼؼ ٔي

 

 تىويل پطٍغُ ًفَش -4

ٞبي  وٍٛـٞبي ؼيٍف، ٕٞٛاـٜ ؼـ ٔٝبٖ تٛخٝ وفٚيه ٔىتٕفٌبٖ ؼـ ثٝ ٚاوٙٝ ضٕٛـ ؼٚتبث١يتياففاؼ 

اضتٕبَ ت ّٔي ٘ؽاٌتٝ ثبٌٙؽ، ٘يتي ثفاي الؽاْ ٠ّيٝ أٙي وٛوي ثيٍب٘ٝ ٞىتٙؽ ٚ ضتي اٌف وٛءا٘ال٠بتي ٚ خب

 . پفٚلٜ ٘فٛؾ ٚ خبوٛوي ٚخٛؼ ؼاـؼن ٌيفي ٘بغٛاوتٝ اق آٟ٘ب ؼـ ي ثٟفٜ

ٜ ـوٛظ ؼـ ؾٞٗ ٚ ـٚضيبت وفؼٜ ؼٚوت الؽاْ ة ؼـ زٟفٜ ثكن زٝ آ٘ىٝ ٘فٛؾي ثفغالف خبوٛن، آٌىبـا ٚ

ٌػُ ـا ثٝ وٛي اٞؽاف ٞبي  وبقي ٌيفي ٚ تّٕيٓ ٞؽايت ايٍبٖ ؼـ َ٘ٛ قٔبٖ، تّٕيٓ ٕ٘بيؽ ٚ ثب اففاؼ ٔي

 .ثػٍؽ غٛؼ، خٟت ٔي

 ٘فٛؾ يه: خٛـاوت ؼٚ ٘فٛؾ» :ا٘ؽ ٘فٛؾي ـا زٙيٗ ثيبٖ ٕ٘ٛؼٜوٝ ـٞجف ا٘مالة غٙف ضٕٛـ اففاؼ  ثٝ ٘طٛي

 وٝ اوت ايٗ ١ٔٙبيً ؼاـؼ، ٕ٘ٛ٘ٝ غيّي ٔٛـؼي ٘فٛؾ. اوت خفيب٘ي ٘فٛؾ يه اوت؛ ففؼي ٘فٛؾ اوت، ٔٛـؼي

 ٌؽٜ، ثكن ٌؽٜ، آـايً ي زٟفٜ ثب ـا ٘فف يه ٞىتيؽ؛ ٔىئِٛي يه ؼاـيؽ، ؼوتٍبٞي ٚ  ْؼَ ني ٌٕب وٙيؽ ففْ

 اٚ تب ٘يىت، ؼٚوت اٚ وٝ  ضبِي ؼـ اوت ؼٚوت وٙيؽ غيبَ ٌٕب ثففوتٙؽ؛ ٌٕب ي ٔد٠ٕٛٝ ؼـ ٔبوه ثب

 تفيًٙ إّٞيّت وٓ ي١ٙي اوت؛ وٕتفيًٙ ايٗ وٝ اوت خبوٛوي ٌبٞي ثؽٞؽ؛ ا٘دبْ ـا غٛؼي وبـ ثتٛا٘ؽ

 ٠ْٛ ـا ٌٕب تّٕيٓ اوت، خبوٛوي اق ثبالتف وبـي ٌبٞي اوت؛ غجفؼٞي ٚ غجفوٍي اوت، خبوٛوي

 يب ثكـي ضفوت يه تٛا٘يؽ ٔي ٞىتيؽ، ٌيف تّٕيٓ ٞىتيؽ، ٔىئِٛي يه ٞىتيؽ، ٔؽيفي يه ٌٕب. وٙؽ ٔي

 وبـي آيؽ ٔي اٚ اوت، ؼٌٕٗ ٘فٟ ثٝ ايٗ ثؽٞيؽ ا٘دبْ خٛـ ايٗ ـا ضفوت ايٗ زٙب٘سٝ اٌف ثؽٞيؽ، ا٘دبْ ٔإثّفي
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 فمٗ ؼاـؼ؛ ٞٓ وبثمٝ ٞب ؼوتٍبٜ ي ٕٞٝ ؼـ. وبقي تّٕيٓ ي١ٙي ثؽٞيؽ؛ ا٘دبْ خٛـ ايٗ ـا ضفوت ٌٕب وٝ وٙؽ ٔي

ثيب٘بت ) «.ؼاٌتٝ ٚخٛؼ ٕٞيٍٝ ٞٓ ايٟٙب ٔب٘ٙؽ ٚ ؼيٙي ٚ ـٚضب٘ي ٞبي ؼوتٍبٜ ٘يىت، ويبوي ٞبي ؼوتٍبٜ ٞٓ

 )04/09/1394ِٝ ؼـ تبـيع  ١ٔٝٓ

ٌٙبغت اث١بؼ ٌػّيتي ٚ  ثٝ ،ايٍبٖ ؼـ ٟ٘بؼٞبي ٟٔٓ وٍٛـي وبـٌيفي ثٝؼـ  ؼٚتبث١يتيات اففاؼ ؼاضّبء تٟؽي

 ،اففاؼي وٝ ثٝ ٠ّت وثفت تفؼؼ ٚ ت١بُٔ ؼـ ضٛقٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ٠ّٕي. ٌفؼؼ ٌٛ٘ٝ اق اففاؼ ثبق ٔي ٞٛيتي ايٗ

ٌفؼ٘ؽ ٚ ت١ٟؽات ايٍبٖ ثٝ ؼٚ  يبفتٝ ٔي ٚة پيٍففت ٚ تٛو١ٝ وٍٛـٞبي تٛو١ٝٔدؿ ٚ التّبؼي ٚففٍٞٙي 

ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ غٛاوتبـ  لٕي ـا اق ايٍبٖ ؼـ ٠فِٝٔتٙب اِكأبت ٔتفبٚتي ٚ ث١ٕبً غيفٕٞىٛ، وٍٛـ ث١ٕبً

ٞبي ٘ٝبْ  اي ٌٛ٘بٌٖٛ ثب ٔجب٘ي ويبوتٜ اق ٔٛاـؼ تٙبلٕبت آٌىبـي ؼـ ٠فِٝوٝ ؼـ ثىيبـي . ٌفؼؼ ٔي

وٛؼاي يه ق٘ؽٌي ـؤيبٌٛ٘ٝ ـا ؼـ آٖ  ٌبٖ ٞبي ٌػّيتي ٌٛ٘ٝ اق اففاؼ ثب تٛخٝ ثٝ ٚيمٌي ايٗ. اوالٔي ؼاـؼ

ي ثؽٖٚ تٍفيفبت ٚ ثيٍبٍ٘بٖ ٘يك اق ايٗ غّيّٝ، آٌبٞب٘ٝ ثب ا٠ٙبي تبث١يت ضتپفٚـا٘ٙؽ  وٍٛـٞب ؼـ ؾٞٗ ٔي

 .ٌفؼؼ ٌٛ٘ٝ اوت وٝ پفٚلٜ ٘فٛؾ آغبق ٔيٖ ٕ٘بيٙؽ ٚ اي ٔفوْٛ اوتمجبَ ٔي

 وفؼٖ پفٚلٜ ٘فٛؾ، ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ خٟت اخفايي ؼـ ضٛقٜ ؼٚتبث١يتياففاؼ ٞبي  ثفؼاـي اق ٜففيت ٘طٜٛ ثٟفٜ

 : تمىيٓ ٕ٘ٛؼ لىٓتٛاٖ ثٝ وٝ  خبوٛوي ؼٌٕٗ ـا ٔي ٞبي ا٘ال٠بتي ٚ تٛوٗ وفٚيه

  ؾبظاى ضؾوی گيطاى ٍ تهوين هسيطاى ٍ تهوين: اٍل لؿن

تٛا٘ؽ ثبِمٜٛ ٚ ثبِف١ُ ٔتٕٕٗ  ٔي ،ٌفتٝ ٞبي پيً ؼـ ٔٙبِت ؼِٚتي ثٝ ؼِيُ ٚاثىتٍي ايٗ اففاؼ وبـٌيفي ثٝ

ؼـ ثفٚق تٟؽيؽات ثىيبـ ٠ٕيك ٚ  وٝ تأثيفات التّبؼي ٚ ويبوي ايٗ اففاؼ ٘ٛـي ثٝ ؛تٟؽيؽات خؽي ثبٌؽ

ثٝ  ٜ ايٗ ٔٛاـؼ اوت وٝخُٕاق  ضىيٗ ٔٛوٛيبٖ٘ٛـ ٔثبَ اففاؼي زٖٛ ويؽ ثٝ. غيف لبثُ خجفاٖ اوت ث١ٕبً

اي تطت ت١ميت لفاـٌففتٝ ٚ  ِٓ غبـخي ؼـ پفٚ٘ؽٜ ٔؿاوفات ٞىتٝاتٟبْ خبوٛوي ٚ ٕٞىبـي ثب ؼَٚ ٔتػب

ثٝ تٛاٖ  اق ؼيٍف ٔٛاـؼ ٔي. ثبٌؽ آٔفيىبيي ٍٔغَٛ ف١بِيت ٔيٞبي  ٔطىْٛ ٌفؼيؽ ٚ ٞٓ اوٖٙٛ ؼـ ا٘ؽيٍىؽٜ

وٝ ثٝ ( ٌٟفٚ٘ؽ اتفيً ٚ ٔميٓ اٍّ٘يه)ـٚن ٘بِفي ٚ وي (تج١ٝ آٔفيىب)اففاؼي زٖٛ ٔطٕؽخ١فف ٔطالتي 

ايفاٖ، ايفبي ٘مً ٔطٛـي ٚ  ، پؿيفي پفٚتىُ اِطبلي تٛو598ٗف١بَ ؼـ ثفٞٝ تبـيػي ل١ٙٙبٔٝ ٘ٛـ 

 . ا٘ؽ، اٌبـٜ ٕ٘ٛؼ ٚ پيٍجفؼ تٛافك ثفخبْ ضٕٛـ ؼاٌتٝؼـ خٟت ٞؽايت آثبؼ و١ؽ ؼـ ٔؿاوفاتوٙٙؽٌي  ٞؽايت

ؼـ اي ثٛؼ وٝ  وٙٙؽٜ ٞىتٝ ٖ ثٝ اتٟبْ خبوٛوي ؼـ تيٓ ٔؿاوفٜاق ؼيٍف ٔطىٛٔي( تج١ٝ وب٘بؼا)ـي اِفٟب٘ي ؼُ

ثٝ ٠ٙٛاٖ  FATFثب٘ىي ثٛؼٜ اوت وٝ پؿيفي اخفاي  -ـيٗ ثػً ٔؿاوفات ي١ٙي وٕيتٝ ٔبِيت ـأن ضىبن

وٝ ـاٜ ـفت ٚ ثفٌٍت ثفاي آٖ ٚخٛؼ ٘ؽاٌتٝ  ٌفٖ إٔبء ثفخبْ ٚ ؼـ ٍٔٙٙٝ لفاـ ؼاؼٖ ٘ٝبْ ثٝ ٘طٛي پيً

٘ىتٝ ضبئك إٞيت آ٘ىٝ ٍٔبـاِيٝ ؼـ ا٠تفافبت غٛؼ ثٝ ِفاضت ٠ٙٛاٖ ؼاٌتٝ ثبٌؽ، اق ٘تبيح آٖ ثٛؼٜ اوت 

ٔىتمف ؼـ أبـات اق ٚي غٛاوتٝ اوت تب اففاؼ ٕٔٙئٙي ـا خٟت ٕٞىبـي  PWCاوت وٝ ٕ٘بيٙؽٌي ٌفوت 

ٞبي  ؼٚ ٘فف ثٝ ٘بْ تبث١يت ٕٔب٠ف ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ وٝ ٚي ٘يك ثب ايٗ ٔإوىٝ ثٝ آٖ ١ٔففي ٕ٘بيٙؽ وٝ تفخيطبً

ثٝ  ـا( اي ؼـ تٛافك ثفخبْ وٙٙؽٜ ٞىتٝ اق ٍٔبٚـاٖ تيٓ ٔؿاوفٜ تج١ٝ ففا٘ىٝ ٚ)ففيؽٜ ٌيفاقي ٚ ٍٔىبٖ ٍٔىٛـ 

ٍٕٞبٖ ٘يك ايدبؼ  تٛاٖ ثٝ غبٚـي اٌبـٜ ٕ٘ٛؼ؛ اق ؼيٍف ٔٛاـؼ ؼـ ايٗ قٔيٙٝ ٔي .آٟ٘ب ١ٔففي ٕ٘ٛؼٜ اوت
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ٞبي ٍٞٙفت  ُٔ ثب٘ه ّٔي ايفاٖ ٚ غفٚج وفٔبي٠ٝبِبؼي اق وٛي غبٚـي ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔؽيف غىبـت ٚاـؼٜ الت

 . ٚ ٘يبق ثٝ تٍفيص ٘ؽاٌتٝ ٚ تٛٔيص ٚأطبت اوت ا٘ؽ ّٟٔٙاق وٍٛـ 

 ثؿتگبى ؾججی ٍ ًؿجی هؿئَليي ًظبم: مزٍ لؿن

ؼـ ـا ٔمؽٔبت ٘فٛؾ  تٛا٘ٙؽ ـ زٝ غٛؼ ٔىئِٛيتي ٘ؽاـ٘ؽ أب ٔيثىتٍبٖ وججي ٚ ٘ىجي ٚ ففق٘ؽاٖ ٔىئِٛيٗ وٝ اي

ٞبي ا٘ال٠بتي ؼٌٕٗ  ٕٔىٗ اوت ثب وٛء اوتفبؼٜ وفٚيه زٝ آ٘ىٝ. تّٕيٕبت ويبوي ففاٞٓ ٕ٘بيٙؽاتػبؾ 

ٚ  ؛ٔىتميٓ تأثيف ٌؿاـ٘ؽـٚي ٔىئِٛيٗ ثٝ ٘ٛـ ٔىتميٓ ٚ غيفخؿة ٌؽٜ ٚ يب تطت فٍبـ لفاـ ٌيف٘ؽ تب ثف 

ٞب ثفاي  وٛ ٚ يب تطت فٍبـ وفٚيه ؼ ثٝ ففق٘ؽاٖ ٚ ثىتٍبٖ غٛؼ اق يهٔىئِٛيٗ وٍٛـ ٘يك ثٝ ؼِيُ ا٠تٕب

ليٓ اٞؽاف ؼٌٕٗ ـا ؼـ وٍٛـ ٔىتٚ غيف ثٝ ٘ٛـ ٔىتميٓ اق وٛي ؼيٍف ضفٛ ٔٙبفٟ ففق٘ؽاٖ ٚ ثىتٍبٖ

 . وبقي ٕ٘بيٙؽ پيبؼٜ

ا٘ؽ  ٠يت ٕٔب٠ف ففق٘ؽاٖ ٔىئِٛيٗ ٘ؽاؼٌٜٛ٘ٝ ا٘ال٠بتي اق ١ٔٚيت تبة ٞبي اخفايي وٍٛـ ٞير اٌف زٝ ؼوتٍبٜ

ا ٚ ٘يك وبثمٝ غؽٔت آٟ٘ب ، وٛاثك تطّيّي ٔىئِٛيٗ ٚ ففق٘ؽاٖ آ٘ٝٞب ثفـوي اغجبـ آٌىبـ ؼـ ٔيبٖ ـوبِ٘ٝيىٗ 

ثىيبـي اق ففق٘ؽاٖ ٕ٘بيؽ  ؼٞؽ وٝ اثجبت ٔي ثٝ ؼوت ٔيٞبي غبـخي لفائٗ ٚ ٌٛاٞؽ لبثُ ا٠تٙبيي ـا ـؼـ وٍٛ

وبيف ا٘ؽ ٚيب تبث١يت  ٞب ـا اغؿ ٕ٘ٛؼٜتبث١يت ؼيٍف وٍٛـ ،ٔىئِٛيٗ ثٝ ؼاليُ ٔت١ؽؼ ٘ٝيف تطّيُ ٚ تِٛؽ

ٞبي التّبؼي  ٍٔغَٛ ف١بِيت؛ ٚ ٞٓ اوٖٙٛ ثؽٖٚ تفن تبث١يت آٖ وٍٛـٞب ٌؽٜ اوت تطٕيُثف آ٘بٖ  وٍٛـٞب

غبـخٝ، ٘فت ٚ أٛـ٘ٝيف ٚقيف ٔطتفْ  ،اي ٞىتٙؽ ففق٘ؽاٖ ٔىئِٛيٗ ٠بِي ـتجٝٚ يب وبـٔٙؽي ؼـ آٖ وٍٛـٞب 

يٟي اوت القْ اوت ثؽ. اي اق ايٗ ؼوت اففاؼ ٞىتٙؽ ؼوتيبـاٖ ـئيه خٕٟٛـ تٟٙب ٕ٘ٛ٘ٝ ثفغي اق ٍٔبٚـاٖ ٚ

وٝ ٔمبٔبت ٚ اٌػبَ ايٗ  ثٝ ٘ٛـي ،ٌفؼؼاتػبؾ ٚـ خؽي ؼـ غَّٛ ايٗ ؼوتٝ اق اففاؼ ثٝ ٖتب تؽاثيفي 

ٞبي وبيف  ؼاـاثٛؼٖ تبث١يت ٚ البٔت وبيف وٍٛـٞب ٌؽٜ ٚ يب ؼـ ِٛـت وىت تبث١يت زٙيٗ ّٔكْ ثٝ اٜٟبـ

 . ٞب ٘ىجت ثٝ تفن تبث١يت ؼْٚ الؽاْ ٕ٘بيٙؽوٍٛـ

 ؾَم افطاز ػبزی ٍ ؾبيط تبثؼبى  لؿن

ي ثب ٔىئِٛيٗ ٘ؽاـ٘ؽ ٚ اغّت ثٝ ؼِيُ ؼاٌتٗ تػُّ، ٟٔبـت ٚ يب ـاثٙٝ وججي ٚ ٘ىت ايٗ اففاؼ وٝ ٠ٕٛٔبً

ؼيٍف ٔٛـؼ الجبَ ٔىئِٛيٗ لفاـ ٌٛ٘ؽ ٚ يب ثب ١ٔففي اففاؼ  إِّّي ثٝ ٔىئِٛيٗ ٘ٝبْ ٘كؼيه ٔي اـتجب٘بت ثيٗ

ٞبي ٟٔٓ خبوٛوي  ثىيبـي اق پفٚ٘ؽٜ. ي ايفب ٕ٘بيٙؽتٛا٘ٙؽ ؼـ تىٕيُ پفٚلٜ ٘فٛؾ ٘مً اوبن ٌيف٘ؽ ٘يك ٔي ٔي

ٔٙتح ثٝ  ٔتأوفب٘ٝوٍف ٚ پيٍيفي ٌؽٜ اوت، اق ايٗ ؼوت اففاؼ ثٛؼٜ اوت وٝ  ٞبي اغيف ؼـ وٍٛـ وٝ ؼـ وبَ

تج١ٝ )خيىٖٛ ـٔبئيبٖ . إِّّي ٌؽٜ اوت اخفايي وٍٛـ ؼـ وٙص ؼاغّي ٚ ثيٗ تفيٗ وٙٛش ٘فٛؾ ؼـ ٠بِي

وبَ  10ٞبْ خبوٛوي ثٝ وٝ ثٝ ات ـتفيٗ ٚ ٍٟٔٛـتفيٗ ايٗ ٔٛاـؼ اوتاق خّٕٝ آٌىب (ايفا٘ي ٚ آٔفيىبيي

اففاؼي زٖٛ و١يؽ  .ثٛؼ تفيٗ ٔمبْ اخفايي وٍٛـ ٘فٛؾ پيؽا وفؼ وٙص ٠بِي وٝ ؼـضجه ٔطىْٛ ٌفؼيؽ، 

وٝ ؼـ قٔيٙٝ ( وب٘بؼايي -تج١ٝ ايفا٘ي) أيف ضىٕتي اق اتجبٞ آٔفيىب ٚ ٘يك اٌػبِي زٖٛ ٕٞب ٞٛؼفف ،٠بثؽيٙي

ٚ ثٝ اتٟبْ ٕٞىبـي ثب ؼَٚ  ثٛؼ اي ا٘دبْ ؼاؼٜ ـؼٜٞبي ٌىت تٕب٠ي ٚ فٕيٙيىٓ ؼـ ايفاٖ ف١بِيتٔىبئُ اج

 . وبَ ضجه ٔطىْٛ ٌؽ ٚ ؼـ خفيبٖ تجبؼَ لفاـ ٌففت 10ٔتػبِٓ ثٝ 
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ٜ ففًٞٙ ـا قوبـٖ ٚفبؼاـي اق اتجبٞ ايفا٘ي ٚ آٔفيىبيي ثٝ ٕٞفاٜ ٕٞىف غٛؼ آففيٗ ٘يىبـي پفٚلٜ ٘فٛؾ ؼـ ضٛ

ٍ٘ي تٛا٘ىتٙؽ ٘مً ثىكايي ـا ؼـ ايدبؼ ثىتف ف١بِيت ثف ٠ٟؽٜ ؼاٌتٝ ٚ اق ٘فيك ايدبؼ اـتجبٖ ثب ٔىئِٛيٗ ففٜ

 . ٞٙفٔٙؽاٖ ٔؽ ٘ٝبْ ففاٞٓ ٕ٘بيٙؽ

ٌيف٘ؽ، ٔفثٖٛ ثٝ  لفاـ ٔي ؼٚتبث١يتياق اففاؼ  لىٓٞبي ٘فٛؾ ؼـ ايفاٖ وٝ ؼـ ايٗ  ٌبيؽ اق خّٕٝ ٟٕٔتفيٗ ويه

ٚ پىفي ويبٔه ٕ٘بقي ( اق ٠ٛأُ ـليٓ وبثك ٚ اوتب٘ؽاـ غٛقوتبٖ ؼـ قٔبٖ ٌبٜ ١ّٖٔٛ)ٔطٕؽثبلف ٕ٘بقي 

 . ثبٌؽ

ت تطميمبتي ٚ آٔٛقٌي ثب ايدبؼ ٔإوىب NED  ٚCIPEويبٔه ٕ٘بقي اق ٘فيك ٕٞىبـي ثب ٔإوىبت ثفا٘ؽاق 

ي اففاؼ ٔىت١ؽ ٌؽ الؽاْ ثٝ ٌٙبوبي وٛي ٚقاـت غبـخٝ آٔفيىب تأٔيٗ ٔيٞكاـ ؼالـ ثٛؼخٝ وٝ اق ٚ ثب زٙؽ ِؽ

التّبؼ  التّبؼي ٚ ففٍٞٙي ٕ٘ٛؼ ٚ ؼٚـٜ ٞبي آٔٛقٌي تفٚيح ؼٔٛوفاوي ٚ التّبؼ آقاؼ ٔجتٙي ثف ٘ٝفيبت

ٕ٘بيؽ وٝ ثفاي  ٔي تأويؽٚي ؼـ ا٠تفافبت غٛؼ ثف ايٗ ٘ىتٝ . ايٍبٖ ثفٌكاـ ٕ٘ٛؼـثٛي ٚ آٔفيىبيي ـا ثفاي 

ثٝ ٘طٛي  ٜ اوتؼاؼ ي ٚ ففٍٞٙي ٌىتفي ٞبي التّبؼ ؼـ ضٛقٜ خٌّٛيفي اق ضىبويت ضبوٕيت ف١بِيت ـا

ا ؼـ ٌؽ٘ؽ ٚ ي ٔي ٞبي ٔت١ؽؼ، ايٗ اففاؼ يب ثٝ ٠ٙٛاٖ ف١بِيٗ التّبؼي ؼـ خب١ٔٝ ٔٙفش وٝ په اق آٔٛقي

ؼـ ايٗ  ٌففتٙؽ وٝ وبثمبً ٖ قٔبٖ آٟ٘ب آٖ زيكي ـا تّٕيٓ ٔيٌففتٙؽ ٚ ؼـ اي ٔٙبِت التّبؼي وٍٛـ لفاـ ٔي

 ٌٛؼ وٝ اغّت ٔٙبِت ٚ تّٕيٕبت ٚي ؼـ ا٠تفافبت غٛؼ ٔتؿوف ٔي. ا٘ؽ ٞبي آٔٛقٌي ففا ٌففتٝ ؼٚـٜ

 . التّبؼي آثبـ ويبوي ٘يك ثٝ ؼ٘جبَ غٛاٞؽ ؼاٌت

وفؼٜ ٚ يب ثب اففاؼ  ٘فٛؾاي اق ايٗ ؼوت اق اففاؼ وٝ ثٝ لّؽ ٘فٛؾ ؼـ ٔٙبِت ضىبن  ٞبي ٌىتفؼٜ ٕ٘ٛ٘ٝ

اق  ؼٚتبث١يتيوٝ ِكْٚ ٌٙبوبيي اففاؼ ؼ ٖؼاـ تأويؽا٘ؽ ٕٞٝ ثف ايٗ ٘ىتٝ  ٌيف ٘ٝبْ تمفة پيؽا وفؼٜ تّٕيٓ

 . ٞبي ثىيبـ اوبوي ٚ ضيبتي اوت ٔفٚـت

 

 های اجرایی گسارش استعالمات از دستگاه: مبحث چهارم

ا٠الْ ٠ؽْ ضٕٛـ يب  ؼٚتبث١يتيٞب ؼـ غَّٛ ٚخٛؼ اففاؼ  ٞب ٚ وبقٔبٖ ثب ٠ٙبيت ثٝ ايٙىٝ اوثف ؼوتٍبٜ

تٛاٖ ايٗ  ـت أٛـ غبـخٝ ثٛؼٜ اوت، ِىٗ ٕ٘ياوت١الٔي آٟ٘ب ٚقاوٝ ٔفخٟ  يا٘ؽ ٚ اق آ٘دبي ٌٙبوبيي وفؼٜ

وٝ تٟٙب ٚقاـت أٛـغبـخٝ  وٝ اٚالً زٝ آٖ ،ؼا٘ىت ؼٚتبث١يتياٜٟبـ ٘ٝف ـا ا٠الْ ل١ٙي ٠ؽْ ٚخٛؼ اففاؼ 

 ثٛؼٖ اففاؼ ؼـ ٘بٔٝ ؼٚتبث١يتياوت ؼـ غَّٛ اٜٟبـ٘ٝف  ؼٚتبث١يتئتِٛي ثجت ا٘ال٠بت اففاؼ 

 8:ا٠الْ ؼاٌتٝ اوت 30/07/1396ظ ٔٛـ 4717626/530/723

ظيطا اػالم ًظط . ای اظ تبثؼيت هضبػف افطاز ثِ هؼٌی ًفی لغؼی چٌيي هَضَػی ًيؿت ًساقتي ؾبثمِ. ..»

  «.اعالػبتی اؾت وِ زض اذتيبض زاضزايي ٍظاضتربًِ هجتٌی ثط 
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ثٙب ثف ٍٔبٞؽات ٠يٙي وبـٌٙبن ٚ ـئيه وٕيتٝ تطميك ٚ تفطُ، تٕبٔي ا٘ال٠بت ٚقاـتػب٘ٝ ٔؿوٛـ وٝ  ثب٘يبً

ثبٌؽ ٚ  ثٝ ث١ؽ ٔي 1390ٔفثٖٛ ثٝ وبَ ( ِيٕٞبٖ وبٔب٘ٝ خبٟٔ وٙىٛ) ثٝ ِٛـت ويىتٕي ثجت ٌؽٜ اوت

 . ٘ؽٜ اوتوٙبؼ ٚـاقت أٛـ غبـخٝ ٔباوتفبؼٜ ؼـ ٔػكٖ اثال ٠ٕالً 1390تٕبْ ا٘ال٠بت لجُ اق وبَ 

تٛوٗ ايٗ ٚقاـتػب٘ٝ ٚ فمؽاٖ ثب٘ه  ؼٚتبث١يتئٍػُ ثجت ا٘ال٠بت اففاؼ  وبقٚوبـفّؿا ثب تٛخٝ ثٝ ٠ؽْ 

٠ٙبيت ثٝ تٟؽيؽات  ٚ ثب ؾيُ ٞبي ٞب ٚ وبقٔبٖ ايبٖ ٌؽٖ آٖ ؼـ اوت١الٔبت ؼوتٍبٜا٘ال٠بتي خبٟٔ ٚ ٘ٓ

 ٘تيدٝ ٠ؽْ ٌٙبوبيي ٚ اٌفاف ثف ايٗ اففاؼ،ٞبي ٔؿوٛـ ٚ ؼـ  ٞب ٚ وبقٔبٖ ؼـ ؼوتٍبٜ ؼٚتبث١يتئبِي اففاؼ اضت

ٞبي لب٘ٛ٘ي ٚ اخفايي الؽاْ  ثب٘ه خبٟٔ ا٘ال٠بتي ٚ ـفٟ غالء زٝ قٚؼتف ٘ىجت ثٝ تٟيٝٔفٚـي اوت ٞف

 . ٌفؼؼ

ٔؽيفوُ  ٞب ؼـ وٙٛش ١ٔبٖٚ، ي اق ٔمبٔبت ٚ ّٔٙٛثيٗ ٚقاـتػب٘ٝث١ٓ وٕيتٝ تطميك ٚ تفطُ ِيىتي اق ٕٔٙبً

 تبوٖٙٛ ٔتأوفب٘ٝثٛؼٖ ايٗ اففاؼ اـائٝ وفؼٜ اوت وٝ  ؼٚتبث١يتيٞبي ٔتِٛي خٟت اوت١الْ  ٚ ٔؽيف ثٝ ؼوتٍبٜ

 .ٖ اوت١الٔبت ـا ؼـيبفت ٘ىفؼٜ اوتپبوع اي

ثٝ ٚقاـت ا٘ال٠بت اـائٝ  ؼٚتبث١يتيالقْ ثٝ ؾوف اوت ثٙب ثف ا٠الْ ٚقاـت أٛـ غبـخٝ ِيىت اوبٔي اففاؼ 

 ١ٙٔ:9ىه ٌفؼيؽٜ اوت 30/07/1396ٔٛـظ  4717626/530/723 وٝ ايٗ ٔٛٔٛٞ ؼـ ٘بٔٝ ٌفؼؼ ٔي

 ًوبيس ٍ ثسيي ٍؾيلِ اظ زض ؾبهبًِ ربهغ وٌؿَلی السام هی هَض وٌؿَلی ًؿجت ثِ حجت ٍضؼيت آًْبهأ. ..»

ٍظاضت اعالػبت اظ ليؿت وؿبًی وِ زاضای تبثؼيت ضثظ هبًٌس  ّبی شیعطيك ٍظاضت اهَض ذبضرِ ًْبز

 «.زيگطی ّؿتٌس، آگبُ ذَاٌّس قس

٠ؽْ  زٙبٖ ٞٓ ٔتأوفب٘ٝ ٘ٝبـتي، -ٔٛـيت ؾاتي ٚقاـت ا٘ال٠بت ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔفخٟ أٙيتيـغٓ ٔأ ٠ّيِىٗ 

ؼاؼوتبٖ ٔطتفْ وُ  ثٝ ٘طٛي وٌٝفؼؼ  ٘ال٠بت ؼـ ايٗ أف ٟٔٓ ٍٔبٞؽٜ ٔيٕٞىبـي ٚ ٔىبٔطٝ ٚقاـت ا

 10:ٕ٘بيٙؽ اٜٟبـ ٔيزٙيٗ  18/07/1396ٔٛـظ  61/300/2/961/140٘بٔٝ ٌٕبـٜ  ؼـ وٍٛـ

ذبل هكىَن ثِ ٍ ذجط ٍانلِ زض ذهَل تؼسازی اظ اـ حؿت ٍظيفِ لبًًَی ليؿتثط ًْبزايي »

ًتيزِ ضا اػالم ًوبيٌس، لصا  ضا ثطای ٍظاضت اعالػبت اضؾبل تب هَضَع ضا ثطضؾی ٍ... تبثؼيت هضبػف ٍ 

ػبتی زض ايي زازؾتبًی هَرَز ّبی اػالهی اظ ؾَی يىی اظ هطارغ اعال گًَِ هكرهبتی رع ليؿت ّيچ

 «.ثبقس هیى

٘ٛـ ٔىفـ ٚ ؼائٓ اق خبيٍبٜ ضمٛلي ٚ لٕبيي غٛؼ پيٍيف ـٌٚٗ ٌؽٖ اففاؼ ٜ ٖ ؼاؼوتبٖ ٔطتفْ وُ ةٕٞسٙي

يت ٞبي ـٌٚٗ ضىبن ٌيفي ثبٌٙؽ ٚ ثب ا٘دبْ ّٔبضجٝ ٚ ٟٔٛٔ يتي ؼـ ثؽ٘ٝ اخفايي ٚ ٔىئِٛيٗ ٔيؼٚ تبثٟ

 .ا٘ؽ ٔٛٔٛٞ ـا ٔٛـؼ تٛخٝ لفاـ ؼاؼٜ

ؼـ ؼيؽاـ ثب ٞيئت تطميك ٚ تفطُ ا٠الْ ٕ٘ٛؼ٘ؽ وٝ ٔب ثف اففاؼ ؼٚ تبث١يتي ٕٔٙبً وبقٔبٖ ثبقـوي وُ وٍٛـ 

  .اٌفاف ؼاـيٓ ِٚي ٔتأوفب٘ٝ اوبٔي ـا ؼـ اغتيبـ ٞيئت تطميك ٚ تفطُ لفاـ ٘ؽاؼ٘ؽ

                                                 

1ن پيَؾت .ض -9

 7ن پيَؾت .ض -10



 

27 

 

 َب ي سبزمبن َب پبسخ استعالمبت يزارتخبوٍ

 تًضيحبت تبريخ ي شمبرٌ وبمٍ پبسخ استعالم َب َب ي سبزمبن وبم يزارتخبوٍ رديف

1 
 يصاست استجبطبت

 6/77016  .دس حبل حبضش مًاسدی یبفت وشذ
22/07/96 

 8پیًست 

2 
 يصاست امًساقتظبد ي داسایی

 204/73147 اوذ ی وشذٌکبسگیش ثٍ ديتبثعیتیفشاد ا تبکىًن
20/06/1396 

 9پیًست

3 
 يصاست امًس خبسجٍ

سای تبثعیت َیچ یک اص مذیشان ایه يصاستخبوٍ دا
 .ثبشىذ اقبمت ومیمضبعف ي یب 

731/106/4693224 
26/06/1396 

 10پیًست

4 
 يصاست آمًصش ي پشيسش

ساد مسئًل پبسخگًیی اف»عذم اسئٍ پبسخی مىبست 
  «ثبشذ يصاست اطالعبت می ديتبثعیتی

 62/15905/م/96
17/07/1396 

 11پیًست

5 
 يصاست ثُذاشت

پبسخ ثشسسی يضعیت تبثعیت مضبعف ایه 
  .مىفی گضاسش شذٌ استيصاستخبوٍ دس دي وًثت 

4/100/96/8406 
11/06/1396 

 12پیًست

6 
 تعبين کبس ي سفبٌ اجتمبعیيصاست 

گًوٍ مذاسکی مشبَذٌ  دس ثبیگبوی اداسٌ کل َیچ
 .وگشدیذٌ

181868 
21/09/1396 

 13پیًست

7 
 جُبد کشبيسصیيصاست 

اسائٍ لیست افشاد داسای تبثعیت مضبعف ي گشیه 
 کبست شبغل دس آن يصاستخبوٍ 

 م/163
11/09/1396 

 14پیًست

8 
 يصاست دادگستشی

ثًدن افشاد مزکًس دس  ديتبثعیتیاطالعبتی مجىی ثش 
 .ثبشذ دستشس ومی

13396 
15/06/1396 

 15پیًست

9 
 يصاست سا ٌ ي شُشسبصی

 د/64611/720/96 چُبس وفش دي تبثعیتیمعشفی 
 م/4937/42

 16پیًست

10 

 
 يصاست طىعت معذن تجبست

 142113/60 .ثبشذ فبقذ اطالعبت افشاد دي تبثعتی می
21/06/1396 

 17پیًست

11 
 يصاست فشَىگ ي اسشبد

ثٍ يصاست امًس  التبثعیه وفشٌ مشکًک( 6)اسائٍ لیست 
 خبسجٍ جُت استعالم

3905/383/96 
04/09/1396 

 18پیًست

12 
 يصاست کشًس

ي گشیه  ديتبثعیتیاطالعبتی دس خظًص افشاد 
 .کبست يجًد وذاسد

90846 
08/06/1396 

 19پیًست

13 
 يصاست وفت

تشخیض افشاد دي تبثعیتی امکبن پزیش وجًدٌ دس 
 طًست طالحذیذ اص مشاکض ری طالح پیگیشی شًد

 م ت ت703/1
13/10/96 

 

   اظُبسوظشعذم  يصاست ویشي 14

15 
 ي جًاوبن يصاست يسصش

افشاد شبغل داسای تبثعیت مضبعف دس سطح 
 َب شىبسبیی وشذٌ يصاستخبوٍ ي فذساسیًن

 ح/9113/م/17547
22/09/1396 

 20پیًست 

16 
 يصاست علًم تحقیقبت فه آيسی

 226862/7 سبثقٍ ای دال ثش ديتبثعیتی ثًدن گضاسش وشذ
3/10/96 

 21پیًست 

 .اوذ وشذٌافشاد دي تبثعتی شىبسبئی  ثبوک مشکضی 17
207554/2535/96 
04/07/1396 

 22پیًست

 .اوذ افشاد دي تبثعتی شىبسبئی وشذٌ سبصمبن اوشطی اتمی 18
 م-3047/119/106
14/09/1396 

 23پیًست

 .ثبشىذ ومی ديتبثعیتییک اص مسئًلیه  َیچ سبصمبن اداسی ي استخذامی کشًس 19
1385388 

15/06/1396 
 24پیًست

20 
فىبيسی سیبست معبيوت علمی ي 

 جمًُسی
 .ثبشذ می ديتبثعیتیمسئًالن ي مذیشان  فبقذ

 م/3794/11
23/05/1396 

 25پیًست

 26پیًست 141693 .ثبشذ می ديتبثعیتیفبقذ مسئًالن ي مذیشان  سبصمبن ثبصسسی کل کشًس 21
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03/07/1396 

 سبصمبن حفبظت اص محیط صیست 22
اوی تمشبيسیه معبيویه مذیشان کل ستبدی ي اس

 .شًوذ شبمل اخذ تبثعیت مضبعف ومی
32039/96 

13/08/1396 
 27پیًست

 شًسای َمبَىگی مىبطق آصاد 23
گبوٍ دس مًسد ایه دثیشخبوٍ احظبء تبثعیت دي

 وگشدیذٌ
2476/20/962 
20/06/1396 

 28پیًست

 ديتبثعیتیمعشفی سٍ وفش  سبصمبن جمعیت َالل احمش 24
24827/21/96 

03/08/1396 
 29پیًست

 .ثبشذ دس ایه وُبد ومی ديتبثعیتییشان مذ جُبد داوشگبَی 25
 ص/11311/96
01/07/1396 

 30پیًست

 ديتبثعیتیمعشفی دي وفش  سبصمبن ثُضیستی 26
93965/96/900 
27/06/1396 

 31پیًست

 افشاد داسای تبثعیت مضبعف مشبَذٌ وگشدیذٌ داوشگبٌ آصاد اسالمی 27
15891/53/96 

06/06/1396 
 32پیًست

 سبصمبن ثجت احًال 28
اطالعبتی اص تبثعیت مضبعف مذیشان استبوی ي 

 .ستبدی ياطل وشذٌ است
49957/1 

22/06/1396 
 32پیًست

 سبصمبن ملی استبوذاسد 29
سبثقٍ ای اص افشاد دي تبثعیتی دس ایه سبصمبن ثجت 

 وگشدیذٌ
130569 

15/6/96 
 

 معشفی چُبس وفش دي تبثعیتی ثىیبد مسکه اوقالة اسالمی 30
 م/4937/42
14/8/96 
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 نویس طرح پیش: پنجم مبحث

ي يب وبـٌيف ثٝا٘ؽ، وّيٝ اففاؼي وٝ ثؽٖٚ تفن تبث١يت ايفا٘ي، تبث١يت وبيف وٍٛـٞب ـا وىت ٕ٘ٛؼٜ -1هبزُ 

ٞبي اخفايي ٔٛٔٛٞ ٔبؼٜ  اوتػؽاْ آٟ٘ب ثٝ ٞف٘طٛي اق لجيُ ـوٕي، پيٕب٘ي، لفاـؼاؼي يب ٍٔبٚـٜ ؼـ ؼوتٍبٜ

لبٖ٘ٛ ثف٘بٔٝ پٙدىبِٝ ٌٍٓ تٛو١ٝ خٕٟٛـي اوالٔي ايفاٖ  (29)لبٖ٘ٛ ٔؽيفيت غؽٔبت وٍٛـي ٚ ٔبؼٜ ( 5)

، ثٝ خكاي لبٖ٘ٛ ٔؽ٘ي( 989)ٕٔٙٛٞ ثٛؼٜ ٚ ٔفتىت ٠الٜٚ ثف اخفاي ٔمفـات ٔبؼٜ ( 14/12/1395ّٔٛة )

ٚ اوتفؼاؼ تٕبْ ضمٛق ٚ ٔكايبيي وٝ ؼـيبفت وفؼٜ اوت، ٔطىْٛ ٔي (6)يب ضجه ؼـخٝ  (4)٘مؽي ؼـخٝ 

 . ٌٛؼ

تبث١يت وبيف وٍٛـٞب ـا وىت  ي يب اٌتغبَوبـٌيف ثٝضىٓ ايٗ ٔبؼٜ ؼـ ٔٛـؼ اففاؼي وٝ ؼـ ضيٗ  -تجّفٜ

  .ٕ٘بيٙؽ ٘يك ٔدفا اوت ٔي

ا٘ؽ، ٕٔٗ اخفاي  غبَ يبفتٝٞبي ٔؿوٛـ اٌت االخفا ٌؽٖ ايٗ لبٖ٘ٛ ؼـ ؼوتٍبٜ اففاؼي وٝ پيً اق القْ -تجّفٜ

االخفاء ٌؽٖ ايٗ لبٖ٘ٛ  ٔبٜ په اق القْ ؼـ ٔٛـؼ آ٘بٖ ٔىّفٙؽ ٜفف ٔؽت وٝ لبٖ٘ٛ ٔؽ٘ي (989)ٔمفـات ٔبؼٜ 

لبٖ٘ٛ ٚ اوتفؼاؼ  ايٗ( 1)ٞبي ٔمفـ ؼـ ٔبؼٜ  ؼـ غيف ايٗ ِٛـت ثٝ ٔدبقات. غؽٔت غٛؼ ـا تفن ٕ٘بيٙؽ

 .ٌٛ٘ؽ ا٘ؽ ٔطىْٛ ٔي ٔبٞٝ ٔؿوٛـ ؼـيبفت وفؼٜ تٕبٔي ضمٛق ٚ ٔكايبيي وٝ په اق پبيبٖ ّٟٔت وٝ

ٞف ؼِيّي ٘ٝيف لٛا٘يٗ ٔطُ ثٝ لبٖ٘ٛ ٔؽ٘ي ٚ اففاؼي وٝ ( 976)ٔبؼٜ ( 5)ٚ ( 4)وّيٝ اففاؼ ٍَٕٔٛ ثٙؽ  -2هبزُ 

تِٛؽ يب اقؼٚاج ثب اتجبٞ غبـخي ٚ ٔب٘ٙؽ آٖ، ثؽٖٚ وىت تبث١يت، تبث١يت وبيف وٍٛـٞب ثٝ آ٘بٖ تطٕيُ ٌؽٜ 

ثٝ ٔمبٔبت  اٌتغبَ ٕ٘بيٙؽ اق ا٘ؽ يب ٔي ي وٝ تبث١يت ايفا٘ي ـا وىت ٕ٘ٛؼٜٚ ٞٓ زٙيٗ اففاؼاوت يب غٛاٞؽ ٌؽ 

تٕبْ ضمٛق ٚ ٔكايبيي وٝ  ٚ اوتفؼاؼ (6)يب ضجه ؼـخٝ  (4)ٔفتىت ثٝ خكاي ٘مؽي ؼـخٝ ٕٔٙٛٞ ثٛؼٜ ٚ ؾيُ 

 . ٌٛؼؼـيبفت وفؼٜ اوت، ٔطىْٛ ٔي

 اٚ ٚ ٍٔبٚـيٗ ـيبوت خٕٟٛـي ٚ ١ٔبٚ٘يٗ -اِف

 ٚ ؼاؼوتب٘ي وُ  ٠ٕٛيت ؼـ ٌٛـاي ٍٟ٘جبٖ ٚ ـيبوت لٜٛ لٕبييٝ -ة

 ٚ وفبِت ٚقاـت ٚ اوتب٘ؽاـي ٚ ففٔب٘ؽاـيٚ ١ٔبٚ٘ت ٚقاـت ٚقاـت  -ج

 ٠ٕٛيت ؼـ ٔدّه ٌٛـاي اوالٔي -ؼ

٠ٕٛيت ٌٛـاٞبي اوتبٖ ٚ ٌٟفوتبٖ ٚ ٌٟف   -ٜ

 ويبوياوتػؽاْ ؼـ ٚقاـت أٛـ غبـخٝ ٚ ٘يك اضفاق ٞف ٌٛ٘ٝ پىت ٚ ٔأٔٛـيت  -ٚ

لٕبٚت  -ق

تفيٗ ـؼٜ ففٔب٘ؽٞي ؼـ اـتً ٚ وپبٜ ٚ ٘يفٚي ا٘تٝبٔي  ٠بِي -ش

 .أٙيتييب ا٘ال٠بتي ٞبي ضىبن يب  وّيٝ پىتتّؽي  -ٖ

اي اوت وٝ ثب ٕٞىبـي  ٘بٔٝ ا٘ال٠بتي يب أٙيتي ثٝ ٔٛخت آييٗٞبي ضىبن يب  ت١ييٗ ّٔبؼيك پىت -1تجّفٜ 

ت ي تٟيٝ ٚ ٜفف ًٌ ٔبٜ ثٝ تّٛيت ٞيئپبوؽاـاٖ ا٘مالة اوالْٚقاـت ا٘ال٠بت ٚ وبقٔبٖ ا٘ال٠بت وپبٜ 

 .ـوؽٚقيفاٖ ٔي
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وّفٙؽ ٜفف ا٘ؽ، ْ ٔؿوٛـ اٌتغبَ يبفتٝ االخفا ٌؽٖ ايٗ لبٖ٘ٛ ثٝ ٔمبٔبت اففاؼي وٝ پيً اق القْ -2تجّفٜ 

ؼـ غيف ايٗ ِٛـت ثٝ . االخفاء ٌؽٖ ايٗ لبٖ٘ٛ غؽٔت غٛؼ ـا تفن ٕ٘بيٙؽ ٔؽت وٝ ٔبٜ په اق القْ

ٔبٞٝ ٔؿوٛـ  ٔكايبيي وٝ په اق پبيبٖ ّٟٔت وٝ ٞبي ٔمفـ ؼـ ايٗ ٔبؼٜ ٚ اوتفؼاؼ تٕبٔي ضمٛق ٚ ٔدبقات

 . ٌٛ٘ؽ ا٘ؽ ٔطىْٛ ٔي ؼـيبفت وفؼٜ

ٞبي ٔٛٔٛٞ ٔبؼٜ يه  ت وبيف وٍٛـٞب ثبٌٙؽ ٚ ؼـ ؼوتٍبٜوّيٝ اففاؼي وٝ ثٝ ٞف ٘طٛي ؼاـاي تبث١ي -3هبزُ 

اق لجيُ ـوٕي، پيٕب٘ي، لفاـؼاؼي يب ٍٔبٚـٜ ٔىّفٙؽ  اوتػؽاْ ٌٛ٘ؽي يب وبـٌيف ثٝ ضٛيايٗ لبٖ٘ٛ ثٝ ٞف ٖ

يب  (6)ٔىتٙىف اق اخفاي ضىٓ ايٗ ٔبؼٜ ثٝ ٔدبقات ضجه ؼـخٝ  .ٚٔٛٞ ـا ثٝ آٖ ؼوتٍبٜ ا٘الٞ ؼٞٙؽْ

  .ٌٛ٘ؽ ٔطىْٛ ٔي( 4)خكاي ٘مؽي ؼـخٝ 

ثٝ ٞف ٘طٛ ؼاـاي تبث١يت وبيف ٌؽٖ ايٗ لبٖ٘ٛ  االخفا ٜ ؼـ ٔٛـؼ اففاؼي وٝ پيً اق القْضىٓ ايٗ ٔبؼ -تجّفٜ

  .ٔؿوٛـ اٌتغبَ ؼاـ٘ؽ ٔدفا اوتٞبي  وٍٛـٞب ٞىتٙؽ ٚ ؼـ ؼوتٍبٜ

ي يب اٌتغبَ ثٝ ٞف ٘طٛ ؼاـاي تبث١يت وبيف وبـٌيف ثٝضىٓ ايٗ ٔبؼٜ ؼـ ٔٛـؼ اففاؼي وٝ ؼـ ضيٗ  –تجّفٜ

  .وٍٛـٞب ٌٛ٘ؽ ٘يك ٔدفا اوت

ٞبي ٔٛٔٛٞ ٔبؼٜ يه ايٗ  ثبٌٙؽ ٚ ؼـ ؼوتٍبٜ وٍٛـٞب ٔيؼاـاي ٔدٛق البٔت وبيف وّيٝ اففاؼي وٝ  -4هبزُ 

اق لجيُ ـوٕي، پيٕب٘ي، لفاـؼاؼي يب ٍٔبٚـٜ ٔىّفٙؽ ٔٛٔٛٞ  ي يب اوتػؽاْ ٌٛ٘ؽوبـٌيف ثٝ ضٛيلبٖ٘ٛ ثٝ ٞف ٖ

يب خكاي ٘مؽي  (7)ـا ثٝ آٖ ؼوتٍبٜ ا٘الٞ ؼٞٙؽ ٔىتٙىف اق اخفاي ضىٓ ايٗ ٔبؼٜ ثٝ ٔدبقات ضجه ؼـخٝ 

  .ٌٛ٘ؽ ئطىْٛ ْ( 5)ؼـخٝ 

ت ٌؽٖ ايٗ لبٖ٘ٛ ثٝ ٞف ٘طٛ ؼاـاي ٔدٛق البْ االخفا ٜ ؼـ ٔٛـؼ اففاؼي وٝ پيً اق القْضىٓ ايٗ ٔبؼ -تجّفٜ

  .ٔؿوٛـ اٌتغبَ ؼاـ٘ؽ ٔدفا اوتي ٞب وبيف وٍٛـٞب ٞىتٙؽ ٚ ؼـ ؼوتٍبٜ

البٔت وبيف  ٔدٛقي يب اٌتغبَ ثٝ ٞف ٘طٛ ؼاـاي وبـٌيف ثٝضىٓ ايٗ ٔبؼٜ ؼـ ٔٛـؼ اففاؼي وٝ ؼـ ضيٗ  -تجّفٜ

  .وٍٛـٞب ٌٛ٘ؽ ٘يك ٔدفا اوت

ٞبي ٔٛٔٛٞ ٔبؼٜ  يه ٚ ؼٚ ايٗ لبٖ٘ٛ ـا ثٝ ؼوتٍبٜ اففاؼي وٝ ثب ٠ّٓ ٚ ا٘الٞ، اففاؼ ٔٛٔٛٞ ٔبؼٜ -5هبزُ 

ي ٚ اوتػؽاْ ٕ٘بيؽ اق لجيُ ـوٕي، پيٕب٘ي، وبـٌيف ثٝ٘طٛي  آٖ ثٝ ٞف (2)يه ٚ ٔمبٔبت ٔٛٔٛٞ ٔبؼٜ 

ٚ ا٘فّبَ ؼائٓ اق غؽٔبت ٔؿوٛـ ؼـ ٔبؼٜ  (6)يب ضجه ؼـخٝ ( 5)ثٝ خكاي ٘مؽي ؼـخٝ لفاـؼاؼي يب ٍٔبٚـٜ 

 .ٌٛ٘ؽ ْٚ ٔيايٗ لبٖ٘ٛ ٔطه (1)

ٚقاـت ا٘ال٠بت ٚ وبقٔبٖ ا٘ال٠بت وپبٜ پبوؽاـاٖ ا٘مالة اوالٔي ٔىّفٙؽ اففاؼ ٔتػّف ٔٛٔٛٞ  -6هبزُ 

ايٗ لبٖ٘ٛ ـا ٌٙبوبيي ٚ ثٝ ؼوتٍبٜ ٔتجٛٞ ٚ ٔفاخٟ ِبِص لٕبيي خٟت اخفاي اضىبْ ٔمفـ ؼـ ايٗ لبٖ٘ٛ 

 . ١ٔففي ٕ٘بيٙؽ

( پّيه أٙيت) اوالٔي ايفاٖٚقاـت أٛـ غبـخٝ ٔىّف اوت ثب ٕٞىبـي ٘يفٚي ا٘تٝبٔي خٕٟٛـي  -7هبزُ 

ٌٙبوبيي ايٗ ٚ ؼاـاي ٔدٛق البٔت خٟت  ؼٚتبث١يتيٚ وبقٔبٖ ثجت اضٛاَ ٘ىجت ثٝ تٟيٝ ثب٘ه ا٘ال٠بتي اففاؼ 

 .اففاؼ الؽاْ ٕ٘بيٙؽ
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 :نتیجه گیری

ٞبي  ٞبي اخفايي غالء ؼوتٍبٜ البٔت ؼـ ٔدٛقٚ ؼاـاي  ؼٚتبث١يتيؼـ ثفـوي وٕيتٝ تطميك ٚ تفطُ اق اففاؼ 

 . لب٘ٛ٘ي ٚ ٘ٛالُ اخفايي ٟٕٔي ٍٔبٞؽٜ ٌفؼيؽ

٠ٕٛٙٔيت ٌغّي ؼـ ِٛـ ؼيٍف پيؽايً  تىفي٠ؽْ : ي ٔٛخٛؼ ؼـ ايٗ قٔيٙٝ ٠جبـتٙؽ اقٞبي لبٖ٘ٛ اٞٓ غالء

ٞبي لبٖ٘ٛ خبـي ٚ ٠ؽْ اِكاْ اففاؼ ثٝ  ؼـ ٔٛاـؼ ٠ٕٛٙٔيت ٔإثفٚ فمؽاٖ ٕٔب٘ت اخفاي  تبث١يت ٕٔب٠ف

ٖ ثىٗ ٠ٕٛٙٔيت ٌغّي ؼـ ؛ وٝ ؼـ ايٗ غَّٛ ثبيؽ ٔٓؼـ ضيٗ اٌتغبَ ؼـ ثؽٚ اوتػؽاْ يبغٛؼاٜٟبـي 

ي ٔإثف، ٕٔب٘ت اخفاي ٞب٘ي ثٛؼٖ ففآيٙؽ اغؿ تبث١يت ؼٌْٚفتٝ ٚ اِكاْ ثٝ غٛؼاٜٟبـي ثب تٛخٝ ثٝ پٗ ٔٛاـؼ پيً

 . ٞب ٚ ٠ؽْ غٛؼاٜٟبـي ٟٚٔ ٌفؼؼ ٠يتثفاي ايٗ ٕٔٙٛ

٘بوبـآٔؽي  ؛يتيلؽاٖ ثب٘ه ا٘ال٠بتي خبٟٔ اق اففاؼ ؼٚ تبثٟف: ي ٔٛخٛؼ ؼـ ايٗ قٔيٙٝ ٠جبـتٙؽ اقاٞٓ ٘ٛالُ اخفاي

ٞبي اوتػؽأي ٚ  وٝ ؼـ ايٗ غَّٛ ثبيؽ ٕٔٗ اِالش ففْ ،اوتػؽأي ٚ ضفاوتي ؼـ ايٗ ٔٛٔٛٞ ٞبي ففْ

، ٘ىجت ثٝ تٟيٝ ثب٘ه ا٘ال٠بتي خبٟٔ اق ٘فف ي ؼـ ٔٛاـؼ تبث١يت ٚ البٔت اففاؼضفاوتي ثب ـٚيىفؼ غٛؼاٜٟبـ

 . ٚقاـت أٛـغبـخٝ الؽاْ ٌٛؼ

ا٘ؽ ِىٗ ايٗ ٠ؽْ ٌٙبوبيي ـا  ٌٙبوبيي ٍ٘ؽٜ ؼٚتبث١يتيا اففاؼ ٜ ٞب ٚ وبقٔبٖ اوثف ؼوتٍبٜاوت١الٔبت  ثفاٌف زٝ ثٙب

ي ايٗ اففاؼ تٛوٗ ي ٌٙبوبيوبقٚوبـ ٍٔػّي ثفا تّمي وفؼ زٝ آ٘ىٝ اٚالً ؼٚتبث١يتيتٛاٖ ثف ٘جٛؼ اففاؼ  ٕ٘ي

 ثب٘ه ا٘ال٠بت خب١ٔي اق ايٗ اففاؼ ٔٛخٛؼ ٘يىت تب ايٗ اففاؼ ـا اوبوبً ٞبي ٔتِٛي ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ ثب٘يبً ؼوتٍبٜ

ٞبي ث١ؽ اق ا٘مالة تبوٖٙٛ ٚقاـت أٛـغبـخٝ ٠كْ خؽي ؼـ ايٗ ٔٛٔٛٞ ٟٔٓ  ؼـ وبَ ٔتأوفب٘ٝٚ  ٌٙبوبيي وٙٙؽ

 .ٚخٛؼ ؼاـؼ غٛؼاٜٟبـي٠ؽْ اِكاْ ثٝ غالٞبي لب٘ٛ٘ي ٟٕٔي اق خّٕٝ  ٘ؽاٌتٝ ثبِثبً

 ؼٚتبث١يتيٞبي ٔىئَٛ ٚ ٔتِٛي ٌٙبوبيي اففاؼ  ٘ي وٕيتٝ تطميك ٚ تفطُ اق ؼوتٍبٜٞبي ٔيؽا ثٝ ثفـوي ثب تٛخٝ

 ،اِػَّٛ ٚقاـت أٛـغبـخٝ ٠ّي ،ٞبي ٔؿوٛـٜ تٛوٗ ؼوتٍب ايٗ اففاؼؼـ ثب٘ه ا٘ال٠بتي  ٘مُٚ اضفاق 

ن ٞبي أٙيتي ٚ ٘ٝبـتي ثتٛا٘ٙؽ ثب اوتفبؼٜ اق ايٗ ثبٖثب٘ه ثٝ قٚؼي ايدبؼ ٌٛؼ تب ٟ٘بؼ ٔفٚـي اوت ايٗ

 . ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ يتفا٘ال٠بتي ٘ٝبـت ٚ اٌفاف وبـآٔؽ

تٛاٖ  ٔي ي آ٘بٖوبـٌيف ث٠ٕٛٙٔٝيت  ٚ ؼٚتبث١يتيغَّٛ ٌٙبوبيي اففاؼ ؼـ اـٞبي ٔٛخٛؼثٝ ٘ٛـ غالِٝ ـاٞه

 : ـاٜ پيٍٟٙبؼي ؾيُ ـا اـائٝ ٕ٘ٛؼ وٝ

  .ٚ ثبقؼاـ٘ؽٜ ٔإثفاِالش لٛا٘يٗ ٚ ٕٔب٘ت اخفاٞبي  -1

 اففاؼ ؼـ ٔىبئُ تبث١يت ٕٔب٠ف ٚ ٔدٛق البٔت  غٛؼاٜٟبـيثف ٔجٙبي ٞبي اوتػؽأي ٚ ضفاوتي  اِالش ففْ -2

، ثب ٕٞىبـي ٘بخب ايدبؼ ثب٘ه ا٘ال٠بتي ؼـ غَّٛ اففاؼ ؼاـاي تبث١يت ٕٔب٠ف تٛوٗ ٚقاـت أٛـغبـخٝ -3

 .ثجت اضٛاَٚقاـت وٍٛـ ٚ وبقٔبٖ 


