اقنون بهبود سمتمر محيط كسب و كار
ماده1ـ زض ايٖ ٩ا٪٭ ٨اغكالحات ظيط تٯ جاي يثاضات ٦طط٬ح تًطيّ ضسٮ تٯ ٚاض ٦يض٪٬س:
ا ّ٢ـ اتاٖٱا ضا :١٦اتأ تاظضٞا٪ي ،غ٫ايىً٦ ،ازٚ ٬ ٨طا٬ضظي ايطا ٬ ٨اتأ تًا٦ ٨٬طٚعي ج٧ٱ٭ضي اسـال٦ي ايـطا٨
است.
تبصره ـ اتأ تاظضٞا٪ي ،غ٫ايى ً٦ ٬از ٨ايطا ٨اظ تاضيد تػ٭ية ايٖ ٩ا٪٭ ٨تـٯ اتـأ تاظضٞـا٪ي ،غـ٫ايى ً٦ ٬ـاز٬ ٨
ٚطا٬ضظي ايطا( ٨اتأ ايطا )٨تُييط ٪ا٦ ٤يياتس.
اتأ ايطا٦ ٨٭نّ است ٬نايّ ٪اضي اظ ٖا٪٭ ٨تأسيس اتأ  ٬ت٫س (ز) ٦ازٮ (ٖ )91ا٪٭ ٨اجطاي سياسـهٱاي ٣ٚـي اغـ١
چٱ ٬ ١چٱاضٖ )44( ٤ا٪٭ ٨اساسي زض حيكٯ ٚطا٬ضظي ،آب ٫٦ ٬اتى قثيًي  ٬غ٫ايى َصايي ضا زض ا٢٬٭يت تط٪ا٦ـٯٰـاي
ذ٭ز ٖطاض زٰس  ٬تا اجطاي ي ٙتط٪ا٦ٯ سٯ سا٢ٯ ٬يژٮ ،ضـا ١٦اياـاز «٦طٚـع ٣٦ـي ٦كاً٢ـات ضاٰثـطزي ٚطـا٬ضظي  ٬آب
(َيطز٢٬هي)» ت٭ا٫٧٪سي ذ٭ز زض اي ٩ترطٱا ضا اضتٗاء ترطس.
ب ـ تط ١ٛاٖهػازي :تط٣ٛٱايي ٚٯ تٯ ٫٦ه٭ض حٓم حٗ٭ٔ ٫٦ ٬اْى ٦طط٬و ٖ ٬ا٪٭٪ي ايؿاء  ٬سا٦ا٪سٰي ًْا٢يت ٬
تٱث٭ز ٬ؾًيت اٖهػازي ايؿاء اي ٥اظ حٗيٗي  ٬حٗ٭ٖي ،تٯ ٦٭جة ٖا٪٭ ٬ ٨يـا تـٯ غـ٭ضت زا٬ق٣ثا٪ـٯ ت٭سـف ٦ـسيطا٨
غ٫ايى ً٦ ٬ازٚ ،٨طا٬ضظي ،تاظضٞا٪ي ،ذس٦ات ٪ ٬يع غاحثاٚ ٨سة يا پيطٯ يا حطْٯ  ٬تااضت ٪عز اتاٖٱا يا سايط ٦طاجى
ٖا٪٭٪ي ثثت ضسٮ يا ٦يض٭٪س.
ج ـ تط ١ٛاٖهػازي سطاسطي :آ ٨زسهٯ اظ تط٣ٛٱاي اٖهػازي ٚٯ زض چ٫سي ٩اسهاٚ ٨ط٭ض ضًثٯ  ٬يؿ٭ زاضـهٯ
تاض٫س.
تثػطٮ ـ تطريع سطاسطي ت٭ز ٨تط٣ٛٱاي اٖهػازي حسة ٦٭ضز تطيٱسٮ اتاٖٱا است.
ت ـ ٖا٪٭ ٨اغ :)44( ١يثاضت اظ ٖا٪٭ ٨اجطاي سياسهٱاي ٣ٚي اغ ١چٱ ٬ ١چٱاضٖ )44( ٤ا٪٭ ٨اساسي است.
ث ـ ٚسة ٚ ٬اض :تٯ ٰط ٪٭و ًْا٢يت تٛطاضض٭٪سٮ ٦ ٬طط٬و اٖهػازي اظ ٖثي ١ت٭٢يس ،ذطيس ْ ٬ط٬ش ٚاال  ٬ذـس٦ات
تٯ ٖػس ٚسة ٫٦اْى اٖهػازي اقالٔ ٦يض٭ز.
ج ـ ٦حيف ٚسة ٚ ٬اض :يثاضت است اظ ٦ا٧٭يٯ ي٭ا٦ ١٦إثط زض ازاضٮ يا يٛ٣٧طز تٟ٫اٰٱاي ت٭٢يسي ٚـٯ ذـاضج اظ
٫ٚهط٦ ٠سيطا ٨آ٪ٱا ٦يتاض٫س.
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چ ـ ض٭ضاي ٓٞت ٞ٬٭ :يثاضت اظ ض٭ضاي ٓٞت ٞ ٬٭ي ز٢٬ت  ٬ترص ذػ٭غي ٦٭ؾـ٭و ٦ـازٮ (ٖ )75ـا٪٭ ٨تط٪ا٦ـٯ
پ٫اسا٢ٯ پ٫ا ٥ت٭سًٯ ج٧ٱ٭ضي اسال٦ي ايطا٦ ٨ػ٭ب  1389/10/15است.
ح ـ زسهٟاٰٱاي اجطائي :ضا٣ٚ ١٦يٯ زسهٟاٰٱاي ٦٭ؾ٭و ٦ـازٮ (ٖ )5ـا٪٭٦ ٨ـسيطيت ذـس٦ات ٚطـ٭ضي ٦ػـ٭ب
 1386/7/8است.
خ ـ ً٦ا٦الت ٦ه٭سف  ٬تعض :ٜيثاضت اظ ً٦ا٦الت ٦٭ؾ٭و ٦ازٮ (ٖ )3ا٪٭ ٨تطٞعاضي ٫٦اٖػات است.
ماده2ـ ز٢٬ت  ّ٣ٛ٦است زض ٦طاح ١تطضسي ٦٭ؾ٭يات ٦طت٭ـ تٯ ٦حـيف ٚسـة ٚ ٬ـاض تـطاي اغـالح  ٬تـس٬ي٩
ٗ٦طضات  ٬آيي٪٩ا٦ٯٰا٪ ،هط ٚهثي اتاٖٱا  ٬آ ٨زسهٯ اظ تط٣ٛٱاي شيضتكي ٚٯ يؿ٭ اتاٖٱا ٪يسه٫س ،ايـ ٥اظ ٚاضْط٦ـايي ٬
ٚاضٞطي ضا زضذ٭است  ٬تطضسي ٫ٚس ٰ ٬طٞاٮ الظ ٤زيس آ٪ا ٨ضا تٯ ج٣سات تػ٧يٞ٥يطي زي٭ت ٧٪ايس.
تبصره ـ ٦ٱ٣ت اجطاي ح ٥ٛت٫س (ب) ٦ـازٮ (ٖ )91ـا٪٭ ٨اغـ )44( ١زض٦ـ٭ضز ضـطٚت زاز ٨اتاٖٱـا زض ضـ٭ضاٰاي
تػ٧يٞ٥يطي تطاي ز٢٬ت ،ضص ٦اٮ پس اظ الظ٤االجطاء ضس ٨ايٖ ٩ا٪٭ ٨است.
ماده3ـ زسهٟاٰٱاي اجطائي ٫ٓ٣ٛ٦س ٰٟ٫ا ٤تس٬ي ٩يا اغـالح ٗ٦ـطضات ،ترطـ٫ا٦ٯٰـا  ٬ض٬يـٯٰـاي اجطائـي٪ ،هـط
تط٣ٛٱاي اٖهػازي شيضتف ضا اسهًال٫٫ٚ ٤س ٦ ٬٭ضز ت٭جٯ ٖطاض زٰ٫س.
ماده4ـ اتاٖٱا ٦٭نٓ٫س تٯ ٫٦ه٭ض اقالو سياسهٟصاضا ٨اظ ٬ؾًيت ٦حيف ٚسة ٚ ٬اض زض ٚط٭ض ،ضاذػـٱاي ٣٦ـي
٦حيف ٚسة ٚ ٬اض زض ايطا ٨ضا تس٬ي ٬ ٩تٯ ق٭ض ساال٪ٯ ْ ٬ػ٣ي حسة ٦٭ضز تٯ تٓٛي ٙاسـها٪ٱا ،ترطـٱا ًْ ٬ا٢يهٱـاي
اٖهػازي ،س٫اص  ٬ايال٧٪ ٤اي٫س.
تبصره ـ ٬ظاضت ا٦٭ض اٖهػازي  ٬زاضايي ٦٭نّ است تا ٰٛ٧اضي زسهٟاٰٱاي اجطائي ٪ ٬ٱازٰاي تـي٩ا٣٣٧٢ـي ،جايٟـاٮ
ايطا ٨زض ضتثٯت٫سي ٰاي جٱا٪ي ٚسة ٚ ٬اض ضا تٱث٭ز ترطس ٬ ٬ؾًيت اٖهػازي ٫٦اسة ٚطـ٭ض ضا تـٯ سـط٦ايٯٞـصاضا٨
ذاضجي ً٦طْي ٫ٚس.
ماده 5ـ اتاٖٱا ٫ٓ٣ٛ٦س ْٱطست ٣٦ي تط٣ٛٱاي اٖهػازي ضا تٱيٯ  ٬تُييـطات آ ٨ضا ايـال٧٪ ٤اي٫ـس .زض آ ٨زسـهٯ اظ
ًْا٢يهٱاي اٖهػازي ٚٯ ْاٖس تطًْ ١ٛا٦ ٠ي تاض٫س ،اتاٖٱا ٦٭نٓ٫س تطاي سا٦ا٪سٰي ،ايااز ٬ثثـت تطـ٣ٛٱاي اٖهػـازي
ًْا ٠ظ٦ي٫ٯ ٰاي الظ ٤ضا ايااز ٫٫ٚس  ٬زض ًْا٢يهٱايي ٚٯ تطـ٣ٛٱاي ٦ـ٭اظي ٬جـ٭ز زاضز ،ظ٦ي٫ـٯ ازَـا ،٤ضـثٛٯسـاظي،
يٛپاضچٯساظي  ٬ا٪ساا ٤تط٣ٛٱاي ٦٭اظي ضا ْطاٰ٧٪ ٥اي٫س.
تبصره1ـ اتاٖٱا ٦٭نٓ٫س زض ًْا٢يهٱاي غازضات َيطٓ٪هي تا ايااز ا٪سـاا٧ٰ ،٤ـاٰٟ٫ي  ٬تٗسـيٚ ٥ـاض ،اظ ًْا٢يـت
٦٭اظي تط٣ٛٱا ج٣٭ٞيطي ٫٫ٚس٧ٰ .ٯ تط٣ٛٱاي اٖهػازي ٦٭نٓ٫س زض اجطاي احٛا ٤اي٦ ٩ازٮ تا اتاٖٱا ٰٛ٧اضي ٫٫ٚس.
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تبصره2ـ ٦إسسا٦ ٬ ٨سيطا ٨تط٣ٛٱاي اٖهػازي ٪ثايس ٦ا٪ى يؿ٭يت زا٬ق٣ثا ٨جسيـس ٬اجـس ضـطايف  ٬اسـهٓازٮ
آ٪ٱا اظ ٫٦اْى حؿ٭ض زض اي ٩تط٣ٛٱا ض٭٪س٪ .هطات اغ٫اِ يا تط٣ٛٱاي جسيس اٖهػازي سطاسطي تا حؿ٭ض ضئيس ض٭ضاي
اغ٫اِ ٚط٭ض  ٬يا ضؤساي اي ٩تط٣ٛٱا زض ض٭ضاي ٓٞهٟ٭ تطضسي ٦يض٭ز.
ماده 6ـ ٦طٚع آ٦اض ايطا٦ ٨٭نّ است تط٪ا٦ٯ ٣٦ي آ٦اضي ٚط٭ض ٦٭ؾ٭و ٦ازٮ (ٖ )54ا٪٭ ٨تط٪ا٦ـٯ پ٫اسـا٢ٯ پـ٫ا٥
ت٭سًٯ ج٧ٱ٭ضي اسال٦ي ايطا ٨ضا ق٭ضي تٱيٯ ٫ٚس ٚٯ تطاساس آ ٨اقاليات آ٦اضي ٦٭ضز ٪ياظ تطاي ًْـاال ٨اٖهػـازي ٬
سط٦ايٯٞصاضا ٨زض ايطا ٨زض پايٟاٮ اقاليات آ٦اضي ٚط٭ض تٯ ض٦ ١ٛسه٧ط  ٬ض٬ظآ٦س اضائٯ ٞطزز.
اٖال ٬ ٤اقاليات آ٦اضي ٦٭ضز ٪ياظ سط٦ايٯ ٞصاضاًْ ٬ ٨اال ٨اٖهػازي ٚٯ تايس تٯ ض٦ ١ٛسه٧ط زض اي ٩پايٟاٮ ٫٦هطط ض٭ز،
ت٭سف ض٭ضاي ٓٞت ٞ ٬٭ تًيي٦ ٩يض٭ز.
ماده7ـ تٯ ٫٦ه٭ض سا٦ا٪سٰي ٚ ٬اٰص ٦طاجًات ٧٪اي٫سٞا ٨زسهٟاٰٱاي اجطائي تٯ ٬احـسٰاي ت٭٢يـسي ،اْـعايص
ايه٧از ٦هٗات٦ ١يا ٨ز٢٬ت ٚ ٬اضآْطي٫ا ٬ ٨زض ضاسهاي تحٕٗ ز٢٬ـت اٛ٢هط٪٬يـً٦ ،ٙا٪٬ـت ت٭سـًٯ ٦ـسيطيت  ٬سـط٦ايٯ
ا٪سا٪ي ضئيس ج٧ٱ٭ض ٦٭نّ است تا تطٛي٧ٚ« ١يهٯ سا٦ا٪سٰي ٦طاجًٯ ٧٪اي٫سٞا ٨زسهٟاٰٱاي اجطائي تـٯ ٬احـسٰاي
ت٭٢يسي» ؾ ٩٧زي٭ت اظ ٧٪اي٫سٞا ٨زسهٟاٰٱاي شيضتف  ٬اتاٖٱا ،پيص٪ـ٭يس آيـي٪٩ا٦ـٯ ٰطٞ٭٪ـٯ تاظزيـس ٦ ٬طاجًـٯ
٧٪اي٫سٞا ٨زسهٟاٰٱاي اجطائي تٯ ٬احـسٰاي ت٭٢يـسي ضا تـس٬ي٧٪ ٩ايـس  ٬تـٯ تػـ٭ية ٰيـأت ٬ظيـطا ٨تطسـا٪س٣ٚ .يـٯ
زسهٟاٰٱاي اجطائي ٦٭نّ تٯ ٰٛ٧اضي تا ٧ٚيهٯ يازضسٮ  ٬اجطاي تػ٧ي٧ات  ٬زسه٭ضا٣٧ً٢ٱاي آ٦ ٨يتاض٫س٧ٰ .چ٫ي٩
٦ازٮ (ٖ ) 70ا٪٭ ٨تط٪ا٦ٯ پ٫اسا٢ٯ پ٫ا ٥ت٭سًٯ ج٧ٱ٭ضي اسال٦ي ايطا ٨زضتاضٮ غس٬ض ٦ا٭ظٰـاي ًْا٢يـت اٖهػـازي تـٯ
ض ١ٛپ٫اطٮ ٬احس ،پس اظ پايا٦ ٨ست آٖ ٨ا٪٭ ٨اسه٧طاض ٦يياتس.
ماده 8ـ ٬ظاضت غً٫تً٦ ،س ٬ ٨تااضت ٦٭نّ است تا ٰٛ٧اضي ٬ظاضترا٪ٯٰاي ا٦٭ض اٖهػـازي  ٬زاضايـي  ٬جٱـاز
ٚطا٬ضظي ،اتاٖٱا  ٬سايط زسهٟاٰٱاي شيضتف ،نطِ ضص ٦اٮ پس اظ الظ٤االجـطاء ضـس ٨ايـٖ ٩ـا٪٭ْ ،٨طآي٫ـس تاـاضت
ذاضجي اي ٥اظ ٬اضزات  ٬غازضات ٚاال  ٬ذس٦ات  ٬غس٬ض اس٫از ٦ ٬ساض٘ ٦طت٭ـ اظ ٖثيٞ ١٭اٰي ٦ثسأْ ،ط٦ٱاي تاـاضي،
ٞ٭اٰيٰاي تٱس اضت  ٬اسها٪ساضز ،ايهثاض اس٫ازي ،ثثت سٓاضش ،پط٬ا٪ٯ ٧ٞطٚـي  ٬تي٧ـٯ٪ا٦ـٯ ،تـس٪ ٨٬يـاظ تـٯ ٦طاجًـٯ
حؿ٭ضي شيٓ٪ى ضا تٯ غ٭ضت اٛ٢هط٪٬يٛي زضآ٬ضز.
٫٦ـاتى ٦ـا٢ي ٦ـ٭ضز ٪يـاظ تـطاي اجـطاي ايـ٦ ٩ــازٮ اظ سطْػـ٣ٱاي ز٢٬ـت اٛ٢هط٪٬يـ ٙزض ت٭زجـٯٰـاي سـ٫٭اتي ٪ ٬يــع
غطْٯج٭ييٰاي حاغ ١اظ تٱث٭ز ْطآي٫سٰا ٚ ٬اٰص زي٭ا٨ساالضي ،تأ٦ي٦ ٩يض٭ز.
ماده9ـ ٬ظاضت ا٦٭ض ذاضجٯ ٦٭نّ است نطْيهٱاي ض٬اتف ذاضجي ٧٪ ٬اي٫سٞيٰاي سياسي ٚط٭ض زض ذاضج ضا زض
ذس٦ت ت٭٢يس٫٫ٚسٞا ٨زاذ٣ي  ٬سط٦ايٯٞصاضا ٨زض ايطا ٬ ٨تٯ٬يژٮ غازض٫٫ٚسٞاٚ ٨االٰا  ٬ذس٦ات ٖطاض زٰس.
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٬ظاضت ا٦٭ض ذاضجٯ ٦٭نّ است نطِ ضص ٦اٮ تا ٰٛ٧اضي ٬ظاضترا٪ٯٰاي ا٦٭ض اٖهػـازي  ٬زاضايـي ،غـً٫تً٦ ،ـس٬ ٨
تااضت  ٬سايط زسهٟاٰٱاي اجطائي شيضتف  ٬اتاٖٱا ،آيي٪ ٩ا٦ٯ اجطائي اي٦ ٩ازٮ ضا تٱيٯ  ٬تطاي تػ٭ية تٯ ٰيأت ٬ظيطا٨
اضائٯ ٧٪ايس.
ماده11ـ ٬ظاضت ا٦٭ض ذاضجٯ ٦٭نّ است تا ا٪اا ٤اٖسا٦اتي اظ ٖثيُ٢ ١٭ ض٬ازيس تااضي تا ٚط٭ضٰاي قطِ تاـاضي،
ت٫هي ٥ت٭اْٗات غس٬ض ض٬ازيس تااضي ت٫٣س٦ست  ٬پطتطزز ٪ ٬هايط آ ،٨تطتيثي اتراش ٧٪ايس تا اذص ض٬ازيـس تاـاضي تـطاي
غازض٫٫ٚسٞاٚ ٨االٰا  ٬ذس٦ات ْ٫ي ٦ٱ٫سسـي اظ ايـطا٪ ٬ ٨يـع تـطزز  ٬اٖا٦ـت زا٬ق٣ثـا ٨سـط٦ايٯٞـصاضي ذـاضجي ٬
٦طتثكي ٩آ٪ٱا زض ٚط٭ض ،تٯ سٱ١تطي ٬ ٩سطيىتطي ٩ض٦ ٩ٛ٧٦ ١ٛحٕٗ ض٭ز.
ماده11ـ ض٭ضاي ٓٞت ٞ ٬٭ تا تطٚية  ٬تثػطٮٰاي ٦ػطح زض ٦ازٮ (ٖ )75ـا٪٭ ٨تط٪ا٦ـٯ پ٫اسـا٢ٯ پـ٫ا ٥ت٭سـًٯ
ج٧ٱ٭ضي اسال٦ي ايطا ٨پس اظ پايا٦ ٨ست آٖ ٨ا٪٭ ٨اسه٧طاض ٦يياتس٬ .نايّ  ٬اذهياضات ض٭ضاي ٓٞت ٞ ٬٭ تـٯ ضـطح
شي ١است:
ا ّ٢ـ پيط٫ٱاز اغالح ،حصِ يا ٬ؾى ٗ٦طضات اي ٥اظ آيي٪٩ا٦ٯ ،ترط٫ا٦ٯ ،زسه٭ضا ،١٧ً٢ضي٭ٮ٪ا٦ٯ يا ض٬يـٯ اجطائـي
زض جٱت تٱث٭ز ٦حيف ٚسة ٚ ٬اض زض ايطا ٨تٯ ٦سإ٬ال٦ ٨طت٭قٯ تط اساس ٞعاضش تٱيٯ ضسٮ اظ سـ٭ي زتيطذا٪ـٯ ايـ٩
ض٭ضا
ب ـ اسه٧او ٪هطات  ٬پيط٫ٱازٰاي ٧٪اي٫سٞا ٨اغ٫اِ يا تط٣ٛٱاي اٖهػازي سطاسطي تـا حؿـ٭ض ضئـيس ضـ٭ضاي
اغ٫اِ ٚط٭ض  ٬يا حسة ٦٭ضز ضؤساي اي ٩تط٣ٛٱا زض ج٣سات ض٭ضا
ج ـ اضائٯ ذ٭اسهٯٰا ،پيط٫ٱازٰا  ٬تصٚطات ٦هٗات٦ ١سإ٬ال ٨زسهٟاٰٱاي اجطائي ٧٪ ٬اي٫سٞا ٨تط٣ٛٱاي ترطٱاي
ذػ٭غي  ٬تًا٪٬ي  ٬تحث  ٬تطضسي  ٬اٖ٫او  ٬تٓاٰ ٥زضتاضٮ ذ٭اسهٯٰاي ٦صٚ٭ض
ت ـ اضائٯ پيط٫ٱاز تطاي اضتٗاء ْطٰ ٝ٫اٖهػازي ،اذالٔ ٚسة ٚ ٬اض ٦ ٬ٱاضتٱاي ضُ٣ي ٚ ٬اضآْطي٫ي زض ٚط٭ض
ث ـ تطضسي ٞعاضضٱاي ٧ٚيهٯ ٦٭ؾ٭و ٦ازٮ (ٖ )76ا٪٭ ٨تط٪ا٦ٯ پ٫اسا٢ٯ پ٫ا ٥ت٭سًٯ ج٧ٱـ٭ضي اسـال٦ي ايـطا٬ ٨
ظ٦ي٫ٯساظي تطاي تػ٧يٞ٥يطي زضتاضٮ آ٪ٱا
ج ـ پيٟيطي ٞعاضش اتاٖٱا زضتاضٮ ا٦هياظات ٦٭ج٭ز زض ٖ٭ا٪يٗ٦ ٬ ٩طضات  ٬ض٬يٯٰا تطاي تٟ٫اٰٱاي تا ٦اٛ٢يت َيط اظ
ترطٱاي ذػ٭غي  ٬تًا٪٬ي  ٬ظ٦ي٫ٯ ساظي تطاي حصِ يا تً٧ي ٥اي ٩ا٦هياظات تٯ ٫٦ه٭ض اجطاي ٚا٦ ٬ ١٦إثط ٦ـازٮ ()8
ٖا٪٭ ٨اغ)44( ١
چ ـ اضائٯ پيط٫ٱاز زض ٦٭ضز ٖطاضزازٰاي زسهٟاٰٱاي اجطائي تا ًْاال ٨اٖهػازي ترطٱاي ذػ٭غـي  ٬تًـا٪٬ي تـٯ
٫٦ه٭ض ايااز تطاؾي ٫٦ ٬ى تح٧ي ١ضطايف ٪ايازال٪ٯ تٯ قطِ ٗ٦ات ١زض ايٖ ٩طاضزازٰا
ح ـ ظ٦ي٫ٯساظي تطاي ض٫اسايي ٬احسٰاي ت٭٢يسي ٦ط٧٭ ٠پطزاذت ٦ا٢يات تا ٰٛ٧ـاضي تطـ٣ٛٱاي اٖهػـازي تـٯ
٫٦ه٭ض زضياْت ٦ا٢يات اظ ٰ٧ٯ ًْاال ٨اٖهػازي ٞ ٬سهطش پايٯ ٦ا٢ياتي
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خ ـ تًيي ٬ ٩ا٪هطاض اقاليات آ٦اضي ٦٭ضز ٪ياظ تـطاي ًْـاال ٨اٖهػـازي تـا ٖيـس ض٬ظآ٦سسـاظي ٦سـه٧ط زض پايٟـاٮ
اقاليات آ٦اضي ٚط٭ض ٦٭ؾ٭و ٦ازٮ ( )6ايٖ ٩ا٪٭٨
زـ تًيي٦ ٩ػازيٕ ا٦هياظات ترػيع ياْهٯ تٯ ترطٱاي تًا٪٬ي  ٬ذػ٭غي ٦٭ؾ٭و ٦٭از ( )27( ٬ )22ايٖ ٩ا٪٭٨
تبصره1ـ ٬ظيط يا تاالتطيٗ٦ ٩ا ٤زسهٟاٰٱاي اجطائي ٚٯ ٦٭ؾ٭و ٦طت٭ـ تٯ آ ٨زسهٟاٮ زض زسه٭ض ض٭ضاي ٓٞتٞ٬٭
ٖطاض ٦ي ٞيطز٦ ،٭نّ است تا زي٭ت زتيطذا٪ٯ اي ٩ض٭ضا ذ٭ز زض ج٣سٯ ٦طت٭قٯ زض ضـ٭ضاي ٓٞـتٞ٬ـ٭ ضـطٚت ٫ٚـس ٬
حسة ٦٭ضز ٧٪اي٫سٞا ٨تا٤االذهياض ذ٭ز ضا تٯ ٧ٚيسي٭٪ٱاي ظيط٦ا٧٭يٯ زتيطذا٪ٯ ض٭ضا ً٦طْي ٧٪ايس.
تبصره2ـ زتيط ض٭ضا ،سرٟ٫٭ي آ٪ ٨يع ٦يتاضس ٦ ٬٭نّ است زسه٭ض ج٣سـٯ آتـي ٦ ٬ػـ٭تات ٰـط ج٣سـٯ ضا زض
اذهياض ضسا٪ٯٰا ٖطاض زٰس.
ماده12ـ تط٣ٛٱاي اٖهػازي سطاسطي ٦ي ت٭ا٫٪س زضذ٭اسهٱاي ذ٭ز ضا تطاي اغالح ٖ٭ا٪يٗ٦ ،٩طضات ،ترط٫ا٦ٯٰـا،
زسه٭ضا٣٧ً٢ٱا  ٬ض٬يٯ ٰاي اجطائي ٦رٚ ١سة ٚ٬اض ،تٯ ٰ٧طاٮ اسهسال٫ْ ٠ـي  ٬حٗـ٭ٖي ٦طت٭قـٯ تـٯ زتيطذا٪ـٯ ضـ٭ضاي
ٓٞت ٞ٬٭ اضسا ٬ ٠زضذ٭است ذ٭ز ضا پيٟيطي ٫٫ٚس .زض غ٭ضت ٦رآ٢ت ض٭ضاي ٓٞتٞ٬٭ تا زضذ٭اسـت اضسـا ٠ضـسٮ،
زتيطذا٪ٯ ض٭ضا ٦٭نّ است زالي٦ ١رآ٢ت تا زضذ٭است ٦طت٭قٯ ضا تٯ ق٭ض ٚهثي تٯ تط ١ٛشيضتف اقالو زٰس.
ماده13ـ زض ٰط ي ٙاظ اسها٪ٱا ،اسها٪ساض ٦٭نّ است تا ٰٛ٧اضي ضؤساي اتاٖٱـا زض اسـها ،٨ضـ٭ضاي ٓٞـتٞ٬ـ٭ي
ز٢٬ت  ٬ترص ذػ٭غي زض اسها ٨ضا تا تطٚيثي ٦ه٫اسة تا اي ٩ض٭ضا  ٬تٯ ضياست ذ٭ز تطٛي ١زٰس ْ ٬طآي٫س زضياْت ٬
تطضسي زضذ٭است تط٣ٛٱا ًْ ٬اال ٨اٖهػـازي  ٬اترـاش تػـ٧ي ٥زض جٱـت تٱثـ٭ز ٦حـيف ٚسـة ٚ ٬ـاض زض اسـها ٨ضا
ساظ٦ا٪سٰي ٫ٚس .ض٭ضاٰاي ٓٞت ٞ٬٭ زض اسها٪ٱا ٦٭نٓ٫س آ ٨زسهٯ اظ ٞعاضضٱا  ٬زضذ٭اسهٱاي ضسيسٮ ٚـٯ اتًـاز ٣٦ـي ٬
ْطاٞيط زاضهٯ تاضس ضا جٱت تطضسي  ٬تػ٧يٞ٥يطي تٯ زتيطذا٪ٯ ض٭ضاي ٓٞتٞ٬٭ اضسا٫٫ٚ ٠س.
تثػطٮ ـ زسه٭ضا ١٧ً٢تطٛي٪ ٬ ١ح٭ٮ ازاضٮ ج٣سات ض٭ضاٰاي اسها٪ي ٓٞتٞ٬٭ ْ ٬ط٦ٱاي زضذ٭است اظ ايـ ٩ضـ٭ضا
ت٭سف زتيطذا٪ٯ ض٭ضاي ٓٞتٞ٬٭ زض اتأ ايطا ٨تٱيٯ  ٬تٯض٭ضاٰاي اسها٪ي اضسا٦ ٠يض٭ز.
ماده14ـ تٯ ٫٦ه٭ض تًا٦ ١٦سه٧ط تا ًْاال ٨اٖهػازي اي ٥اظ ٚاضْط٦ايي ٚ ٬اضٞطي  ٬تـالش تـطاي حـ٦ ١طـٛالت
آ٪ا ٬ ٨اضائٯ پيط٫ٱاز تطاي اغالح ٖ٭ا٪يٗ٦ ،٩طضات ،ترط٫ا٦ٯٰا ،زسه٭ضا٣٧ً٢ٱا  ٬ض٬يٯٰاي اجطائي تٯ ض٭ضاي ٓٞـتٞ٬ـ٭،
٬ظضاء  ٬ضؤساي زسهٟاٰٱاي اجطائي ٖ ٬ؿائي ٦طتثف تا ٦حيف ٚسة ٚ٬اض  ٬ضؤسـاء ٦ ٬ـسيطاٚ ٨ـ ١ايـ ٩زسـهٟاٰٱا زض
٦طاٚع اسها٪ٱا ٦٭نٓ٫س يٛي اظ ً٦ا٪٬ا ٨ذ٭ز ضا تٯ ي٫٭ا٦ ٨سإ ٠٬تٱث٭ز ٦حيف ٚسة ٚ ٬اض تًييً٦ ٬ ٩طْي ٧٪اي٫س.
تثػطٮ ـ تطريع زسهٟاٰٱاي اجطائي ٦طتثف تا ٦حيف ٚسة ٚ٬اض تطيٱسٮ ٬ظيط ا٦٭ض اٖهػازي  ٬زاضايي است.
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ماده15ـ ٣ٚيٯ زسهٟاٰٱاي اجطائي ٦طتثف تا ٦حيف ٚسة ٚ ٬اض ٰ٧چ٫ي ٩ساظ٦ا٪ٱا  ٬ازاضات ٚـ ١آ٪ٱـا زض ٦طاٚـع
اسها ٪ٱا ٦٭نٓ٫س تٯ سإاالت ٧٪اي٫سٞا ٨تط٣ٛٱا ًْ ٬اال ٨اٖهػازي پاسد زٰ٫ـس ٦ ٬كا٢ثـات  ٬ضـٛايات آ٪ٱـا ضا تطضسـي
٧٪اي٫س.
ماده16ـ ضٱطزاضيٱا ٦٭نٓ٫س تٯ ٫٦ه٭ض تاالتطز ٨اٛ٦ا ٨زسهطسي ت٭٢يس٫٫ٚسٞاٚ ٨٭چ٦ ٬ ٙه٭سف ايطا٪ي تٯ تـاظاض
٦ػطِ  ٬ايااز ا٫٦يت تطاي ْط٬ض٫سٞا٥ٚ ٨سط٦ايٯ تا اسهٓازٮ اظ ظ٦ي٫ٱاي ٦هً ٕ٣تٯ ذ٭ز  ٬يا ٬ظاضت ضاٮ  ٬ضٱطسـاظي،
ٛ٦ا٪ٱاي ٫٦اسثي تطاي يطؾٯ ٚاالٰاي ت٭٢يس زاذ ١آ٦ازٮ ٧٪اي٫س  ٬تط ٦ث٫اء ٖي٧ت ت٧ا ٤ضسٮ تٯ غ٭ضت ض٬ظا٪ٯٰٓ ،هٟـي
٦ ٬اٰا٪ٯ تٯ ٦هٗاؾيا ٨يطؾٯ ٚاالٰاي ايطا٪ي اجاضٮ زٰ٫س.
آيي٪٩ا٦ٯ اجطائي اي٦ ٩ازٮ ت٭سف ٬ظاضت غً٫تً٦ ،س ٬ ٨تااضت تا ٰٛ٧اضي ٬ظاضترا٪ٯٰاي ضاٮ  ٬ضٱطسـاظي ٚ ٬طـ٭ض ٬
٧٪اي٫سٞا ٨ض٭ضاي يا٢ي اسها٪ٱا  ٬ض٭ضاي اغ٫اِ ٚط٭ض تٱيٯ ٦ي ض٭ز  ٬پس اظ تػ٭ية ٰيأت ٬ظيطا ٨تـٯ ضـٱطزاضيٱاي
سطاسط ٚط٭ض اتالٌ ٦يٞطزز.
ماده17ـ تٯ ٫٦ه٭ض ت٭ا٫٧٪سساظي ،اضظياتي  ٬اضتٗاء ضايسهٟي ٦سيطيت ترطٱا  ٬تٟ٫اٰٱاي اٖهػازي ٚط٭ض ايـ ٥اظ
ز٢٬هي ،تًا٪٬ي  ٬ذػ٭غي ٪ ٬يع ٰ ٥اْعايي  ٬ت٭سًٯ نطْيهٱاي ٦طـا٬ضٮ ٦ـسيطيت زض ٚطـ٭ض« ،سـاظ٦ا٪ ٨هـا٦ ٤طـا٬ضٮ
٦سيطيت» زض ٖا٢ة ضرػيت حٗ٭ٖي ٦سهَٗ ١يطز٢٬هي َ ٬يطا٪هٓايي تطٛي٦ ١يض٭ز.
اساس٫ا٦ٯ اي ٩ساظ٦ا ٨تا ٰٛ٧اضي تط٣ٛٱاي اٖهػازي شيضتف اظ س٭ي اتاٖٱا تٱيٯ ٦يض٭ز  ٬نـطِ سـٯ ٦ـاٮ اظ تـاضيد
الظ٤االجطاءضس ٨ايٖ ٩ا٪٭ ٬ ٨قي ٦طاح ١اظ قطيٕ ز٢٬ت تٯ تػ٭ية ٦ا٣س ض٭ضاي اسال٦ي ٦يضسس.
ماده18ـ تٯ ٫٦ه٭ض اضتٗاء ٚيٓيت ذس٦ات ،ضٓاِساظي  ٬ضٞ ١ٛيطي تاظاض ٚـاض زض ظيطترطـٱاي ٦ره٣ـّ ترـص
ساذه٧ا ٬ ٨ايااز سٱ٭٢ت  ٬ا٫٦يت تطاي ٦هٗاؾيا٪ ٨يط٬ي ٚاض زض اي ٩ترص٬ ،ظاضت تًاٚ ،٨٬اض  ٬ضْاٮ اجه٧ايي ّ٣ٛ٦
است ظ٦ي٫ٯ ضٞ١ٛيطي تط٣ٛٱاي غٓ٫ي ضاَال ٨زض ترص ساذه٧ا ٨ضا ْطاٰ٫ٚ ٥س.
اي ٩تط٣ٛٱا ٦سإ٢٬يت تًييٰ ٩٭يت ،قثٗٯت٫سي ٦ٱاضتيٚ ،اضياتيً٦ ،طْي ٚاضج٭يا ٨تٯ ٚاضْط٦اياً٦ ،٨طْـي ٚـاضٞطا٬ ٨
اسهازٚاضا ٨تٯ ٦طاٚع ْ٫ي  ٬حطْٯ اي  ٬پيٟيطي ا٦ـ٭ض تي٧ـٯ زض٦ـا ٬ ٨تاظ٪طسـهٟي  ٬ا٦ـ٭ض ضْـاٰي ضـاَال ٨زض ترـص
ساذه٧ا ٨ضا تطيٱسٮ زاض٪س.
ماده19ـ تٯ ٫٦ه٭ض ايااز ضٓاْيت  ٬اٛ٦ا ٨ضٖاتت ٰ٧ٯ شيًٓ٪ا ٨زض ا٪ااً٦ ٤ا٣٦ٯ تا زسهٟاٰٱاي اجطائيً٦ ،ا٪٬ـت
تط٪ا٦ٯضيعي ٪ ٬هاضت ضاٰثطزي ضئيس ج٧ٱ٭ض ٦٭نّ است تا اسهٓازٮ اظ اٛ٦ا٪ات ٪ ٬يط٬ي ا٪سا٪ي ٦٭جـ٭ز ذـ٭ز ،پايٟـاٮ
٣٦ي اقالوضسا٪ي ٫٦اٖػات ٦٭ؾ٭و ٦ازٮ (ٖ )23ا٪٭ ٨تطٞعاضي ٫٦اٖػات ضا تٯ پايٟاٮ اقالوضسا٪ي جا٦ى ً٦ا٦الت ترـص
ي٧٭٦ي ت٭سًٯ  ٬اضتٗاء زٰس .اي ٩پايٟاٮ اقالوضسا٪ي تايس اقاليات ٣ٚيٯ ً٦ا٦الت ٦ه٭سف  ٬تعض ٜترص ي٧٭٦ي ضا١٦
ذطيسْ ،ط٬ش ،اجاضٮ َ ٬يطٮ ضا اي ٥اظ ايٚ ٩ٯ اظ قطيٕ تطٞعاضي ٦عايسٮ يا ٫٦اٖػٯ يا ٦٭اضز يس ٤ا٢ـعا ٤تـٯ تطـطيٓات يـا
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تط٘ تططيٓات يا زيٟط ض٬ضٱا تطٛيًٗ٫٦ ٬ ١س ضسٮ تاضس تٯ تٓٛي ٙزسهٟاٮ ٦ ٬٭ؾ٭و ٪ ٬يـع تـٯ تٓٛيـ ٙضٱطسـها،٨
اسها٣٦ ٬ ٨ي زض ظ٦ا٪ي ٚٯ تط اي ٰ٧ٯ ٬اجسا ٨ضطايفْ ،طغت تطاتط ْطاٰ٫ٚ ٥س ،تٯ اقالو ي٧٭ ٤تطسا٪س٧ٰ .چ٫ي ٩پس اظ
اًٗ٪از ٖطاضزاز٪ ،ا ٤قطِ ٖطاضزاز ٦ ٬طرػاتٚ ،يٓيت ٧ٚ ٬يت ٦٭ضز ً٦ا٣٦ـٯ ٦ ٬ـست ٦ ٬ث٣ـٍ ٖـطاضزاز  ٬حسـة ٦ـ٭ضز
تُييطات تًسي حا٦ ٬ ٥ث ٍ٣اغٖ ١طاضزاز يا ا٢حاٖيٯٰاي آ ٨ضا ايـال٧٪ ٨ايـس٣ٚ .يـٯ زسـهٟاٰٱاي اجطائـي ٦٭نـّ تـٯ
ٰٛ٧اضي تا اي ٩پايٟاٮ اقالوضسا٪ي  ٬اضائٯ اقاليات يازضسٮ زض ظ٦ا٪ٱاي تًيي ٩ضسٮ ت٭سف اي ٩پايٟاٮ ٦يتاض٫س.
تبصره1ـ ً٦ا٦الت ٪يطٰ٬اي ٦س٣ح  ٬ا٫٦يهي ،تاتى ٗ٦ـطضات  ٬ؾـ٭اتف ذـاظ ذـ٭ز اسـت  ٬اظ ضـ٧٭ ٠ايـ٦ ٩ـازٮ
٦سهث٫ي ٦يتاضس.
تبصره2ـ ٣ٚيٯ ً٦ا٦الت ترص ي٧٭٦ي ٦٭ؾ٭و اي٦ ٩ازٮ تس ٨٬ضيايت ح ٥ٛاي٦ ٩ازٮ٦ ،ػـسأ اذـال ٠زض ضٖاتـت
٦٭ؾ٭و ٦ازٮ (ٖ )45ا٪٭ ٨اغ )44( ١است  ٬ض٭ضاي ضٖاتت ٦٭نّ است ذ٭ز  ٬يا تا ضٛايت شيًٓ٪ا ،٨تـٯ ٦ـ٭اضز يـس٤
ضيايت ح ٥ٛاي٦ ٩ازٮ ضسيسٞي  ٬تطاساس ٦ازٮ (ٖ )61ا٪٭ ٨اغ )44( ١زضتاضٮ آ٪ٱا تػ٧ي ٥تٟيطز.
ماده21ـ زسهٟاٰٱاي اجطائي٦ ،إسسات ٪ ٬ٱازٰاي ي٧٭٦ي َيطز٢٬هي ٚـٯ تحـت ٦ـسيطيت زسـهٟاٰٱاي ز٢٬هـي
ٰسه٫س  ٬ضطٚهٱا ٦ ٬إسسات ٬اتسهٯ ٦ ٬هً ٕ٣تٯ اي ٩زسهٟاٰٱا ٦ ٬إسسات زض ت٧ا٦ي ً٦ـا٦الت ذـ٭ز غـطِ ٪هـط اظ
٪ح٭ٮ ٫٦ ٬طأ تحػي٫٦ ١اتى آ٦ ،٨ط٧٭ٖ ٠ا٪٭ ٨تطٞعاضي ٫٦اٖػات يا آيي٪٩ا٦ٯٰاي ً٦ا٦التي ٖا٪٭٪ي  ٬اذهػاغـي ذـ٭ز
٦يتاض٫س.
ماده21ـ زض ٦٭اضزي ٚٯ تطاساس ٦٭از (ٖ )28( ٬ )27ا٪٭ ٨تطٞعاضي ٫٦اٖػـات ،تـط٘ تطـطيٓات ٫٦اٖػـٯ غـ٭ضت
٦يٞيطز ،تاالتطيٗ٦ ٩ا ٤زسهٟاٮ اجطائي ٫٦اٖػٯ ٞصاض ٦٭نّ است ٦ػ٭تٯ ج٣سـٯ  ٬زاليـ ١تـط٘ تطـطيٓات ٫٦اٖػـٯ ضا
نطِ سٯ ض٬ظ ٚاضي پس اظ تطٞعاضي ج٣سٯ ٪ ٬يع ٰ٭يت قطِ ٖطاضزاز زض ٰط ٫٦اٖػٯ تط٘ تططيٓات ضسٮ ضا تا سـٯ ض٬ظ
پس اظ ا٪هراب قطِ ٖطاضزاز ،تٯ پايٟاٮ اقالوضسا٪ي ً٦ا٦الت ترص ي٧٭٦ي اضسا٫ٚ ٠س.
ماده22ـ ٣ٚيٯ زسهٟاٰٱاي اجطائي ٫ٓ٣ٛ٦س زض ا٪هراب قطِ ٖطاضزاز زض ً٦ـا٦الت ذـ٭ز اظ ج٣٧ـٯ پي٧اٛ٪اضيٱـا ٬
ا٦ثا ٠آ٪ٱا ،چ٫ا٪چٯ اضراظ حٗ٭ٖي ترص ي٧٭٦ي اي ٥اظ ز٢٬هي َ ٬يطز٢٬هي  ٬اضراظ حٗيٗـي  ٬حٗـ٭ٖي ترطـٱاي
تًا٪٬ي  ٬ذػ٭غي اظ ٢حال ؾ٭اتف ي٧٭٦ي ا٪هراب قطِ ٖطاضزاز زض ضطايف تطاتط تاضـ٫س ،اضـراظ حٗيٗـي  ٬حٗـ٭ٖي
ترطٱاي تًا٪٬ي  ٬ذػ٭غي ضا زض ا٢٬٭يت ٖطاض زٰ٫س.
ماده23ـ ٣ٚيٯ زسهٟاٰٱاي اجطائي ٫ٓ٣ٛ٦س تٯ ٫٦ه٭ض ايااز تطاؾـي  ٬يازال٪ـٯ ٧٪ـ٭زٖ ٨طاضزازٰـا ٖ ٬طاضزازٰـاي
ا٢حاٖي زض اًٗ٪از ٖطاضزاز تا ضطٚهٱاي ترص ذػ٭غي  ٬تًا٪٬ي تـطاي ذطيـس ٚـاال يـا ذـس٦ت ،اظ ْط٦ٱـاي ي٫ٛ٭اذـت
اسهٓازٮ ٧٪اي٫س  ٬ي٪ ٙسرٯ اظ ايْ ٩ط٦ٱا ضا تطاي ٰط ٚسا ٤اظ اتاٖٱا اضسا ٠زاض٪س.
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تبصره ـ تا٦ ٙ٪طٚعي ج٧ٱ٭ضي اسال٦ي ايطا ّ٣ٛ٦ ٨است نطِ ضص ٦اٮ پس اظ الظ٤االجطاءضـس ٨ايـٖ ٩ـا٪٭٨
ْط٦ٱاي ي٫ٛ٭اذهي تطاي ٰط ي ٙاظ يٗ٭ز اسال٦ي ٚٯ ٫٦اط تٯايكاء تسٱيالت ٦يض٭ز٧ٰ ،چ٫ي٪ ٩ح٭ٮ ايكاء تسـٱيالت
 ٬ضي٭ٮٰاي اذص ؾ٧ا٪ه٫ا٦ٯ اظ ترطٱاي ذػ٭غي  ٬تًا٪٬ي ٦ه٫اسة تـا ايهثـاض سـ٫اي ٦طـهطيا ٨ضا تٱيـٯ ٫ٚـس  ٬تـٯ
تػ٭ية ض٭ضاي پ٭ ٬ ٠ايهثاض تطسا٪س  ٬تط حس ٩اجطاي آ٪ ٨هاضت ٧٪ايس.
ماده24ـ ز٢٬ت  ٬زسهٟاٰٱاي اجطايي ٫ٓ٣ٛ٦س تٯ ٫٦ه٭ض ضٓاِساظي سياسهٱا  ٬تط٪ا٦ـٯٰـاي اٖهػـازي  ٬اياـاز
ثثات  ٬ا٫٦يت اٖهػازي  ٬سط٦ايٯٞصاضيٰ ،طٞ٭٪ٯ تُييط سياسهٱاٗ٦ ،طضات  ٬ض٬يٯٰـاي اٖهػـازي ضا زض ظ٦ـاٗ٦ ٨هؿـي
ٖث ١اظ اجطاء ،اظ قطيٕ ضسا٪ٯٰاي ٞطٰ٬ي تٯ اقالو ي٧٭ ٤تطسا٫٪س.
تبصره ـ ٰيأت٬ظيطا ٨پس اظ ٚسة ٪هط ٦ط٭ضتي ض٭ضاي ٓٞتٞ٬٭ ،ظ٦ا٦ ٨٭ؾـ٭و ايـ٦ ٩ـازٮ ضا تًيـي ٬ ٩ايـال٤
٦ي٫ٚس٦ .٭اضزي ٚٯ ٦حط٦ا٪ٯ ت٭ز ٨آ ٨اٖهؿاء زاضهٯ تاضس ،تا تطريع تاالتطيٗ٦ ٩ا ٤زسهٟاٮ اجطائي٦ ،سهث٫ي است.
ماده25ـ زض ظ٦ا٧ٚ ٨ث٭ز تطٔٞ ،اظ يا ذس٦ات ٦راتطات٬ ،احسٰاي ت٭٢يسي غً٫هي ٚ ٬طا٬ضظي ٪ثايـس زض ا٢٬٭يـت
ٖكى تطٔ يا ٞاظ يا ذس٦ات ٦راتطات ٖطاض زاضهٯ تاض٫س  ٬ضطٚهٱاي يطؾٯ٫٫ٚسٮ تطٔٞ ،اظ  ٬ذس٦ات ٦رـاتطات ٦٭نٓ٫ـس
ٰٟ٫ا ٤يٗس ٖطاضزاز تا ٬احسٰاي ت٭٢يسي اي ٥اظ غً٫هيٚ ،طا٬ضظي  ٬ذس٦اتي٬ ،جٯ ا٢هعاٖ ٤كى تطٔ يا ٞـاظ يـا ذـس٦ات
٦راتطات ضا زض ٦هٖ ٩طاضزاز پيص تي٫ي ٫٫ٚسٰ .طٞاٮ ز٢٬ت تٯ ز٢ي٧ٚ ١ث٭زٰاي ٗ٦كًي تٯ ضطٚهٱاي يطؾٯ٫٫ٚـسٮ تـطٔ
يا ٞاظ يا ٦راتطات زسه٭ض زٰس ٦٭ٖهاً جطيا ٨تطٔ يا ٞاظ يا ذس٦ات ٦راتطاتي ٬احـسٰاي ت٭٢يـسي ٦هً٣ـٕ تـٯ ضـطٚهٱاي
ذػ٭غي  ٬تًا٪٬ي ضا ٖكى ٫٫ٚس٦ ،٭نّ است ٪ح٭ٮ جثطا ٨ذساضتٱاي ٬اضزٮ تٯ اي ٩ضطٚهٱا ٪اضـي اظ تػـ٧يْ ٥ـ٭ٔ ضا
٪يع تًيي ٬ ٩ايال٫ٚ ٤س.
آيي٪٩ا٦ٯ اجطائي اي٦ ٩ازٮ ت٭سف ٬ظاضترا٪ٯٰاي غً٫تً٦ ،س ٬ ٨تااضت ،جٱـاز ٚطـا٬ضظيٓ٪ ،ـت٪ ،يـط ٬ ٬اضتثاقـات ٬
ْ٫ا٬ضي اقاليات تٱيٯ ٦يض٭ز  ٬نطِ سٯ ٦اٮ پس اظ الظ٤االجطاء ضس ٨ايٖ ٩ا٪٭ ٨تٯ تػ٭ية ٰيأت٬ظيطا٦ ٨يضسس.
تبصره1ـ زض ظ٦ا٪ٱاي اؾكطاضي ٚٯ ٖكى تطٔ يا ٞاظ ٬احـسٰاي ٦سـٛ٭٪ي ،جـا ٨ضـٱط٪٬سا ٨ضا تـٯ ذكـط ا٪ـساظز،
ض٭ضاي تأ٦ي ٩اسها٦ ٨ح ١ايااز اؾكطاض ٦يت٭ا٪س تطاي حساٚثط ز ٬ض٬ظ ٚٯ ٖات ١ت٧سيس است ،ح ٥ٛايـ٦ ٩ـازٮ ضا ٗ٪ـؽ
٫ٚس  ٬زسه٭ض زٰس تس ٨٬تًيي٪ ٩ح٭ٮ جثطا ٨ذساضتٱاي ٬اضزٮ ،تطٔ يا ٞاظ ٬احـسٰاي ت٭٢يـسي ٖكـى ضـ٭ز .زض ج٣سـٯ
تػ٧يٞ٥يطي زض اي٩تاضٮ ،تايس ٧٪اي٫سٞا ٨اتاٖٱاي ٦طٚع اسها ٨تطاي اسه٧او ٪هطاتطا ٨زي٭ت ض٭٪س.
تبصره2ـ ضطٚهٱاي يطؾٯ ٫٫ٚسٮ تطٔ ٞ ٬اظ ٦٭نٓ٫س ؾ٧ٰ ٩٧اٰٟ٫ي تا ضطٚهٱاي تي٧ٯ ،اٛ٦ا ٨ذطيس تي٧ـٯ٪ا٦ـٯ
پ٭ضصزٰ٫سٮ ذساضات ٪اضي اظ ٖكى تطٔ يا ٞاظ ضا تطاي ٬احسٰاي ت٭٢يسي ٦طهط٘ ذ٭ز ْطاٰ ٥آ٬ض٪س.
ماده26ـ ايال ٤تًكي٣ي ض٬ظٰاي ٚاضي سا ٠ت٭سف ز٢٬تْٗ ،ـف زض ضـطايف ٖ٬ـ٭و حـ٭ازث َيط٦هطٖثـٯ يـا تـط٬ظ
ذكطي ٚٯ جا ٨ضٱط٪٬سا ٨ضا تٯ ذكط ا٪ساظز ٦ااظ است  ٬زض َيط اي٦ ٩٭اضز ،ز٢٬ت ٦ااظ ٪يست ض٬ظٰاي ٚاضي سـا ٠ضا
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تًكي ١ايال٫ٚ ٤س٦ .طجى تًيي ٩ضطايف َيط٦هطٖثٯ ساظ٦ا٪ٱاي ترػػي ٪هيط ٰ٭اض٫اسـي ٦ ٬حـيف ظيسـت٦ ٬ ،طجـى
تطريع ضطايكي ٚٯ جا ٨ضٱط٪٬سا ٨ضا تٯ ذكط ٦يا٪ساظز ،ض٭ضاي تأ٦ي ٩اسها٦ ٨ح ١ايااز اؾكطاض است.
ماده27ـ آ ٨زسهٯ اظ اضراظ حٗ٭ٖي ٚٯ ز٢٬ت  ٬زسهٟاٰٱاي اجطائي٦ ،سهٗي ٬ ٥يا َيط٦سهٗي ٥زض آ٪ٱـا سـٱا٤
٦سيطيهي اي ٥اظ سٱ ٥ا٢ططٚٯ ،زاضايي  ٬يا سٱا ٤زاض٪س٧٪ ،يت٭ا٫٪س اظ ا٦هيـاظات ٫٦ ٬ـاْى ترػـيع ياْهـٯ تـٯ ترطـٱاي
تًا٪٬ي  ٬ذػ٭غي اسهٓازٮ ٫٫ٚس٦ .ػازيٕ اي ٩ا٦هياظات ٫٦ ٬اْى تٯ پيطـ٫ٱاز ٰـط يـ ٙاظ اتاٖٱـا ،ت٭سـف ٬ظاضت ا٦ـ٭ض
اٖهػازي  ٬زاضايي تًيي٦ ٩يض٭ز.
تبصره1ـ ضطٚهٱاي ٞطٰ٬ٱاي (٦ )2( ٬ )1ازٮ (ٖ )2ا٪٭ ٨اغٚ )44( ١ٯ تٯ اسه٫از ٖـا٪٭ ،٨ز٢٬ـت زض آ٪ٱـا سـٱا٤
زاضهٯ  ٬يا زض آي٫سٮ سٱا٦ساض ض٭ز ،اظ حْ ٥ٛ٭ٔ ٦سهث٫ي است.
تبصره2ـ تٯ ٫٦ه٭ض تُييط ٗ٪ص ز٢٬ت اظ ٦اٛ٢يت ٦ ٬سيطيت ٦سهٗي ٥تٟ٫اٰٱا تـٯسياسـهٟصاضي ٪ ٬هـاضت ،ز٢٬ـت
٦٭نّ است نطِ ضص ٦اٮ پس اظ الظ ٤االجطاء ضس ٨ايٖ ٩ا٪٭ ،٨تطتيثـات ٖـا٪٭٪ي الظ ٤ضا تـٯ ٪حـ٭ي اترـاش ٧٪ايـس تـا
٦س اذ٣ٯ ٓ٪ ٬٭ش زسهٟاٰٱاي اجطائي زض ٦سيطيت ضطٚهٱا ٦ ٬إسسات ترطٱاي ذػ٭غي  ٬تًا٪٬ي ٪ ٬ٱازٰا ٦ ٬إسسـات
ي٧٭٦ي َيطز٢٬هي ٫٦كثٕ تط سياسهٱاي ٣ٚي اغ ١چٱ٬ ١چٱاضٖ )44( ٤ا٪٭ ٨اساسي ٞطزز.
اجطاي ح ٥ٛاي ٩تثػطٮ زض ٦٭ضز ٪ٱازٰاي تحت ٪هط ٗ٦ا ٤ضٰثطي ٫٦٭ـ تٯ اش ٨ايطا ٨است.
ماده28ـ ز٢٬ت تا ٰٛ٧اضي اتاٖٱا نطِ ضص ٦اٮ پس اظ الظ٤االجطاءضس ٨ايٖ ٩ا٪٭ ٨اٖسا٦ات ٖا٪٭٪ي الظ ٤ضا تـطاي
تًيي٪« ٩ح٭ٮ ضسيسٞي تٯ ايهطاؼ ٦إزيا٦ ٨ا٢ياتي» ٪« ٬ح٭ٮ ضسيسٞي تٯ ايهطاؼ پطزاذت٫٫ٚسٞا ٨حٕ تي٧ـٯ تـأ٦ي٩
اجه٧ايي» تٯي٦ ١٧يآ٬ضز.
ماده29ـ ٖ٭ٮ ٖؿائيٯ  ٬ز٢٬ت اٖسا٦ات ٖا٪٭٪ي الظ ٤ضا تطاي ت٫هي ٥آيـي٩زازضسـي تاـاضي  ٬تطـٛي ١زازٞاٰٱـاي
تااضي تٯي٦ ١٧يآ٬ض٪س.
تبصره ـ تا ظ٦ا ٨تأسيس زازٞاٰٱاي تااضي ،جطائ٦ ٥طتثف تا ًْا٢يهٱاي تااضي  ٬اذهالْات تي ٩ترص ذػ٭غي
 ٬زسهٟاٰٱاي اجطائي حسة ٦٭ضز زض ض٭ضاٰاي ح ١اذهالِ يا ضًة ذاغي ٚٯ ضؤساي زازٞسهطي اسها٪ٱا تـا ضيايـت
غالحيت ٦ح٣ي زض ح٭ظٮٰاي ٖؿائي تًيي٦ ٩ي٧٪اي٫س ،ضسيسٞي ٦يض٭ز.
ٖا٪٭ْ ٨٭ٔ ٦طه ١٧تط تيست ٪٬ٯ ٦ازٮ ٪ ٬٭ظزٮ تثػطٮ زض ج٣سٯ ي٫٣ـي ض٬ظ يٛطـ٫ثٯ ٦ـ٭ضخ ضـا٪عزٰ ٥تٱ٧ـ٦ ٩ـاٮ
يٛٱعاض٬سيػس٪٬٭ز ٦ا٣س ض٭ضاي اسال٦ي تػ٭ية ضس  ٬زض تاضيد  1390/12/3تٯ تأييس ض٭ضاي ٟ٪ٱثا ٨ضسيس.

غٓحٯ 9

