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تیشهبُ 1395

بنام خدا
دستَسالؼول اًضجبعي ثْشُ ثشداساى اصهشامضػشضِ هحػَالت ٍ فشآٍسدُ ّبي مطبٍسصي ٍ هبيحتبج هػشفي
خبًَاس تحت ًظشضْشداسي
ايي دستَسالؼول دس ساستبي اجشاي تجػشُ ريل هبدُ  11آيیي ًبهِ اجشايی لبًَى اغالح هبدُ ٍاحذُ لبًَى ًحَُ ٍاگزاسي اهبوي ٍ هیبديي ٍ ؿشفِ تَصيغ
هیَُ هػَة ّ44/11/1یبت ٍصيشاى ثِ هٌظَس ايجبد ّوبٌّگی ٍ ٍحذت سٍيِ دس فؼبلیت هیبديي ٍ ثبصاسّبي ػشؾِ هحػَالت ٍ فشآٍسدُ ّبي وطبٍسصي ٍ
ّوچٌیي ؿشفِ ّبيی وِ ثِ هٌظَس ايجبد تسْیل دس تْیِ ٍ تَصيغ هیَُ ،تشُ ثبس ،هحػَالت ٍ فشآٍسدُّبي وطبٍسصي ٍ هبيحتبج ػوَهی خبًَاس تَسف
ضْشداسيّب ايجبد ضذُ اًذ تذٍيي گشديذ.
ثخص اٍل تؼبسيف
هبدُ :1اغغالحبت ٍ ػجبسات صيش دس ايي دستَسالؼول داساي هؼبًي ٍ هفبّین صيش هيثبضٌذ:
 -1-1سبصهبى :سبصهبى سبهبًذّی هطبؿل ضْشي ٍ هحػَالت وطبٍسصي ثِ ًوبيٌذگی اص ضْشداسي.............ثَدُوِ دسايي دستَسالؼول ثِ اختػبس
سبصهبى ًبهیذُ هیضَد.
 -2-1ثْشُ ثشداس :هٌظَس اص ثْشُ ثشداس ّش ضخع حمیمی ٍ يب حمَلی است وِ ثِ هَجت لشاسداد فیهبثیي ،هىبى ػشؾِ هحػَالت ثب اسائِ خذهبت
هَسد ًظش ثِ ٍي ٍاگزاس ضذُ ٍ لشاسداد هٌؼمذُ ثِ اهؿبء قشفیي سسیذُ ثبضذ .
ً -3-1وبيٌذُ ثْشُ ثشداس،دس خػَظ اضخبظ حقیقي :فشدي است وِ ثْشُ ثشداس قجك ؾَاثف ضْشداسي يب سبصهبى ٍ ثِ هَجت ٍوبلتٌبهِ
تٌظیوی دس دفتشخبًِ اسٌبد سسوی هؼشفی ٍ غالحیت ايطبى جْت فؼبلیت دس هىبى ٍاگزاس ضذُ ثِ تبيیذ ضْشداسي يب سبصهبى سسیذُ است.
ً -4-1وبيٌذُ ثْشُ ثشداس،دسخػَظ اضخبظ حقَقي :فشدي است وِ ثْشُ ثشداس قجك ؾَاثف ضْشداسي يب سبصهبى ٍ ثِ هَجت هؼشفی
ًبهِاي هوؿی ثِ اهؿبء داسًذگبى حك اهؿبء ٍ هوَْس ثِ هْشضخع حمَلی هؼشفی ٍ غالحیت ايطبى جْت فؼبلیت دس هىبى ٍاگزاس ضذُ ثِ تأيیذ
ضْشداسي يب سبصهبى سسیذُ ثبضذ .
 -5-1ػذم حضَس ثْشُ ثشداس يب ًوبيٌذُ ٍي :ػجبست است اص ايٌىِ ثْشُ ثشداس قشف لشاسداد ٍ يب ًوبيٌذُ ٍي وِ ثِ تأيیذ ضْشداسي يب سبصهبى
سسیذُ دس هحل هَسد ثْشُ ثشداسي حؿَس ًذاضتِ ٍ اهَس هحل ثْشُ ثشداسي سا سأسبً اداسُ ًٌوبيذ(.حؿَس هستوش ٍ دائن ثْشُ ثشداس يب ًوبيٌذُ ٍي دس هىبى
يب اهبوي ٍاگزس ضذُ الضاهی است ٍ ثْشُ ثشداس حك ٍاگزاسي هىبى يب اهبوي ٍاگزاس ضذُ سا والً يب جضاً تحت ػٌَاى ّیچ يه اص ػمَد اص لجیل اجبسُ،
ٍوبلت ،ضفبّبً ٍ  ...ثِ ؿیش ًذاسد)
 -6-1فسخ قشاسداد :
اػوبل اسادُ ضْشداسي يب سبصهبى ثشاي خبتوِ لشاسداد هٌؼمذُ ثب ثْشُ ثشداس ثشاسبس ؾَاثف ٍ هفبد پیص ثیٌی ضذُ دس لشاسداد هی ثبضذ.
 -7-1ضجظ سپشدُ حسي اًجبم تؼْذات :تَلیف ٍ ثشداضت هجلؾ سپشدُ يب ؾوبًت حسي اًجبم تؼْذات ،لشاسدادي ًضد ضْشداسي يب سبصهبى
است وِ ٌّگبم اًؼمبد ٍ تجبدل لشاسداد اص ثْشُ ثشداس اخز هی ضَد .هیضاى ٍ هجلؾ حسي اًجبم تؼْذات لشاسداد حست هَسد هكبثك ؾَاثف ٍ همشسات
ضْشداسي يب سبصهبى تؼییي هی ضَد.
 -8-1فْشست هوٌَػِ (لیست سیبُ) :ػجبست است اص اسبهی ثْشُ ثشداساى ٍ ًوبيٌذُ لبًًَی يب ّشيه اص ػَاهل اجشايی ثْشُ ثشداس وِ ثِ ػلت
استىبة تخلف(ًَع ٍ هیضاى آى ثِ هَجت ايي ضیًَُبهِ تؼییي هیضَد) دس فْشست هطخػی دسج ضذُ ٍ ثشاسبس آى ثْشُ ثشداساى يب ػَاهل ايطبى ثشاي
هذت هؼیي اص اهتیبص ّشگًَِ فؼبلیت دس هیبديي ٍ ثبصاسّبي تحت ًظش ضْشداسي ثِ ػٌَاى ثْشُ ثشداسً ،وبيٌذُ ،يب ولیِ ػَاهل اجشايی هحشٍم هیضًَذ.
 -9-1تخلف :ثِ استىبة ّشگًَِ فؼل يب تشن فؼل وِ ثشخالف تؼْذات هٌذسج دس هتي ايي دستَسالؼول ٍ لشاسداد ٍاگزاسي يب الحبلیِ ّبي ثؼذي ٍ
دستَسالؼولّب ٍ ثخطٌبهِّب غَست پزيشد ،اقالق هیگشدد وِ ثشاثش ايي دستَسالؼول هتٌبست ثب ًَع هیضاى تخلف ،جشاين ٍ تٌجیْبتی ثشاي آى هٌظَس
گشديذُ است

ً -10-1وشُ هٌفي :ػذدي است وِ دسلجبل ػولىشد ًبهكلَة ثْشُ ثشداس(هكبثك ثب هػبديك تخلفبت روشضذُ دس ايي دستَسالؼول) تَسف ضْشداسي
يب سبصهبى ثِ ايطبى اثالؽ هیگشدد ٍ ثِ هیضاى روشضذُ دس ايي دستَسالؼول ثِ اصاي ّشًوشُ هٌفی ،ثْشُ ثشداس هطوَل اػوبل تٌجیْبت هشثَقِ خَاّذ ثَد.
ً -11-1وشُ هثجت :ػذدي است وِ دسغَست سؾبيت ضْشداسي يب سبصهبى اص ػولىشد ثْشُ ثشداس ثِ ايطبى اػكب هیگشدد ٍ هكبثك ثب ايي
دستَسالؼول تطَيمبت هشثَقِ اػوبل خَاّذ ضذ.
 -12-1تؼغیل هَقت :جلَگیشي اصفؼبلیت ثْشُ ثشداس ٍ تؼكیلی هحل هَسد ثْشُ ثشداسي ثِ هذت هطخع است وِ اػوبل آى تَسف ضْشداسي يب
سبصهبى ثشاسبس ًَع تخلف اًجبم ضذُ ٍ جشائن هشثَقِ (هٌذسج دس ايي دستَسالؼول) تؼییي هی ضَد ٍ تب سفغ تخلف ٍ آثبس آى اص سَي ثْشُ ثشداس تؼكیلی
اداهِ هی يبثذ.
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 -13-1ثشچست هطخػبت(ضٌبسٌبهِ)مبال  :اػوبل ٍ اػالم لیوت تؼییي ضذُ ّش هحػَل دس هؼشؼ ديذ ػوَم اص قشيك اثضاسّبي ديذاسي.
 -14-1دستگبُ تَصيي :ثِ تشاصٍّبي ديجیتبلی وِ داساي اهىبى ًوبيص لیوت ٍاحذوبالٍ ،صى وبال ٍ هحبسجِ ول لیوت ٍ غذٍس فبوتَس فشٍش
ساًطبى دٌّذ ،اقالق هی گشدد.
 -15-1فبمتَسفشٍش :ثشگِ دسيبفتی اص ثْشُثشداساى وِ اص قشيك دستگبُ تَصيي ديجیتبلی ٍ يب غٌذٍق هىبًیضُ فشٍش غبدس هیضَد ٍ هطخػبت
وبهل وبالي فشٍختِ ضذُ ضبهل ًبم وبال ،لیوت ٍاحذ ٍ ولٍ ،صى ،حجن ،تخفیف ٍ ؿیشُ ٍ ّوچٌیي هطخػبت ویفی هبًٌذ دسجِ يه ،دٍ ٍ سِ دس آى
دسج ضذُ ثبضذ.
ثخص دٍم :هَاسد تخلف
هبدُ  :2هَاسد تخلف ثْشُ ثشداس يب ًوبيٌذُ ٍي دسسِ گشٍُ ثِ ضشح ريل دستِ ثٌذي هی گشدد.
الف) گشٍُ اٍل :ايي گشٍُ اص تخلفبت ثْشُ ثشداساى؛ هطوَل اػوبل تٌجیْبت هشثَقِ ثطشح هٌذسج دس جذٍل ضوبسُ  1هی ثبضذ وِ دس سَاثك
ػولىشدي ايطبى ثجت ٍلی هٌظَس ًویگشدد.
ة) گشٍُ دٍمًَ :ع تخلفبت ٍ جشائن هشثَـ ثِ ايي گشٍُ ،ثطشح هٌذسج دس جذٍل ضوبسُ  2هی ثبضذ.
ج) گشٍُ سَم :ايي گشٍُ اص تخلفبت ثْشُ ثشداساى؛ هطوَل فسخ لشاسداد ،ؾجف سپشدُ حسي اًجبم تؼْذادت ،تؼكیلی هحل هَسد ثْشُ ثشداسي ٍ دسج
ًبم ثْشُ ثشداس دس فْشست هوٌَػِ اص  1تب  5سبل ثشحست ًَع تخلف ثطشح هٌذسج دس جذٍل ضوبسُ  3هیگشدد.
تجػشُ :هفبد دستَسالؼول حبؾش هطوَل ضخع ثْشُثشداس ٍ ولیِ ػَاهل ٍي اػن اص وبسگش ،ساًٌذُ ،هتػذيً ،وبيٌذُ ٍ سبيش ػَاهل اجشايی ثْشُثشداس
وِ ثٌحَي دس اًجبم اهَس ثْشُ ثشداسي دخیل ثبضٌذ خَاّذ ثَد ٍ الذاهبت ػَاهل هزوَس ثوٌضلِ الذام ضخع ثْشُ ثشداس ثَدُ ٍ جشائن هشثَقِ ثش آى
اػوبل خَاّذ ضذ ٍ ّش گًَِ اثالؽ هشاتت تخلف ٍ يب اثالؽ دستَسالؼولّبي ضْشداسي يب سبصهبى ثِ اضخبظ روش ضذُ دس ايي تجػشُ ثِ هٌضلِ اثالؽ ثِ
ضخع ثْشُثشداس ثَدُ ٍ ثْشُثشداس ًوی تَاًذ ثِ ثْبًِ ػذم اثالؽ ثِ ضخع ايطبى اص اجشاي دستَسالؼولّبي هزوَس سش ثبص صًذ ٍ يب ًسجت ثِ جشائن
تخلفبت اثالؿی ثِ ػَاهل ايطبى اػتشاؼ ًوبيذ.
ثخص سَم :سٍش سسیذگي ثِ اػتشاضبت ثْشُ ثشداساى
هبدُ  :3ثْشُ ثشداس هجبص است اػتشاؼ خَد سا حذاوثش ظشف هذت يه ّفتِ پس اص غذٍس اثالؿیِ هشثَقِ وتجبً ثِ سئیس ثبصاس يب هذيش هیذاى ريسثف
اػالم ًوبيذ.
اػتشاؼ هزوَس جْت سسیذگی دس هشحلِ ثذٍي دسوویتِاي هتطىل اص افشاد هٌذسج دس ثٌذّبي الف ،ة ٍ ج ايي هبدُ قشح ضذُ ٍ وویتِ هضثَس ثب
اوثشيت آساء دس ايي خػَظ اتخبد تػوین هی ًوبيذ.
الف – هذيش هیذاى يب ثبصاس ريسثف
ة -هذيش حمَلی سبصهبى ثِ ػٌَاى هسئَل تطىیل جلسِ (دس ضْشداسيّبي فبلذ سبصهبى هذيشحمَلی ضْشداسي)
جً -وبيٌذُ ثْشُثشداساى دس هیذاى يب ثبصاس هشثَقِ (دسّش دٍسُ ،دس هیذاى يب ثبصاس هشثَقِ اص سَي ثْشُثشداساى فؼبل آى هیذاى ًوبيٌذُ ثْشُثشداساى اًتخبة
هیضَد).
تجػشُ  :1دس غَست لضٍم ٍ استجبـ هَؾَع ثب حَصُ ّبي ريسثف سبصهبىً ،وبيٌذُ حَصُ ريسثف (ثذٍى حك سأي) دس جلسِ ضشوت خَاٌّذ ًوَد.
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 .اتیکت

تجػشُ  :2اص هؼتشؾیي دس جلسبت دػَت ثؼول آهذُ ٍ تػویوبت هتخزُ ثِ ايطبى اثالؽ خَاّذ ضذ ٍ ػذم حؿَس هؼتشؾیي دس جلسِ ثِ هٌضلِ لجَل
تػویوبت هتخزُ تلمی خَاّذ ضذ.
هبدُ  :4تػویوبت وویتِ ثذٍي همشس دس هبدُ سِ ثِ ثْشُ ثشداس اػالم هیگشدد ٍ دس غَست اػتشاؼ ثْشُ ثشداس حذاوثش ظشف هْلت  10سٍص وبسي اص
تبسيخ اػالم لبثل اػتشاؼ ٍ سسیذگی دس وویتِ تجذيذ ًظش هشوت اص  -1هذيش ػبهل سبصهبى يب ًوبيٌذُ تبم االختیبس ٍي ً -2وبيٌذُ ضَساي اسالهی
ضْش  -3هؼبٍى هبلی ٍاداسي سبصهبى  -4هؼبٍى ثْشُ ثشداسي سبصهبى  -5هذيش حمَلی سبصهبى هیثبضذ .تػویوبت هأخَرُ دس ايي وویتِ دس سكح
سبصهبى لكؼی ٍالصم االجشا خَاّذ ثَد ٍ هسئَلیت تطىیل وویتِ تجذيذ ًظش ثش ػْذُ هؼبٍى ثْشُ ثشداسي سبصهبى هی ثبضذ.
تجػشُ :دس ضْشداسيّبي فبلذ سبصهبى وویتِ تجذيذ ًظش هتطىل اص ضْشداسً ،وبيٌذُ ضَساي اسالهی ضْش ،هؼبٍى هبلی ٍ اداسي ضْشداسي ،هذيش
ثبصاسّبي ضْشداسي ٍ هذيش حمَلی ضْشداسي خَاّذ ثَد.
هبدُ :5غذٍس ًوشُ هٌفی ٍ اثالؽ آى ثِ ثْشُ ثشداس اص سَي هذيش ػبهل ،هؼبٍى ثْشُ ثشداسي يب هذيش هیذاى ٍ ثب پیطٌْبد سئیس ثبصاس هشثَقِ اًجبم
هیگیشدّ .وچٌیي دسخَاست غذٍس ًوشُ هٌفی اص سَي حَصُّبي ًظبستی ثب اسائِ گضاسش هىتَة ٍ هستٌذ ٍ ثب روش جضئیبت هبٍلغ ثب تبئیذ هذيشػبهل
سبصهبى ٍ اص قشيك ايطبى لبثل اػوبل خَاّذ ثَد.
تجػشُ :دس ضْشداسيّبي فبلذ سبصهبى غذٍس ًوشُ هٌفی ٍ اثالؽ آى ثِ ثْشُ ثشداس اص سَي ضْشداس ٍ ثب پیطٌْبد سئیس ثبصاس هشثَقِ اًجبم هیگیشد.
هبدًُ :6وشُ هثجت ثب پیطٌْبد سئیس ثبصاس يب هذيش هیذاى ثِ هؼبٍى ثْشُ ثشداسي ٍ يب ثب پیطٌْبد حَصُ ّبي ًظبستی ٍ تأيیذ هذيش ػبهل سبصهبى تب سمف
حذاوثش يه ًوشُ دس ّش هَسد اػوبل هی ضَد.
تجػشُ :1دس غَست اخز ّش ًوشُ هثجت تَسف ثْشُ ثشداس هؼبدل يه ًوشُ هٌفی اص سَاثك ػولىشد ٍي وسش ٍ دس هَاسديىِ ثْشُ ثشداس فبلذ ًوشُ
هٌفی تب پبيبى فؼبلیت ثبضذ دس پبيبى دٍسُ هؼبدل  5دسغذ حك ثْشُ ثشداسي يه هبُ ثبثت ّش ًوشُ هثجت ثؼٌَاى تطَيك ثِ ٍي تؼلك هی گیشد وِ دس
صهبى تسَيِ حسبة هحبسجِ ٍ هٌظَس هی ضَد.
تجػشُ :2دس ضْشداسيّبي فبلذ سبصهبى ًوشُ هثجت ثب پیطٌْبد سئیس ثبصاس ٍ تأيیذ ضْشداس تب سمف حذاوثش يه ًوشُ دس ّش هَسد اػوبل هی ضَد.
ثخص چْبسم :سبيش هَاسد
هبدُ :7ثْشُ ثشداس هَظف است پس اص تَصيي وبال ،فبوتَس فشٍش آى سا اص قشيك دستگبُ تَصيي ٍ ثذٍى دخبلت ًظش ٍ سلیمِ ضخػی غبدس ٍ لجل اص اخز
ٍجِ وبال اص خشيذاس ثِ ٍي اسائِ ًوبيذ ٍ چٌبًچِ ثبصاسچِ هجْض ثِ غٌذٍق هطتشن فشٍش ثبضذ ،ثْشُ ثشداس هَظف است سیستن فشٍش خَد سا ثِ سٍص
سسبًی ٍ تجْیض ًوبيذ.
هبدُ :8اضخبظ دسغَست داضتي ضىبيت هیتَاًذ ثب هشاجؼِ حؿَسي ثِ هذيش يب ًوبيٌذُ اجشايی ضْشداسي يب سبصهبى ،هستمش دس هشاوض ػشؾِ
هحػَالت ًسجت ثِ قشح هطىل خَد الذام ًوبيذ .دسغَست ػذم سسیذگی يب پبسخ لبًغ وٌٌذُ اصسَي ًوبيٌذُ اضبسُ ضذُ هی تَاًذ هَاسد سا اص قشيك
ٍاحذ سسیذگی ثِ ضىبيبت پیگیشي ًوبيذ ،ضْشداسي يب سبصهبى هَظف است پس اص  42سبػت ًسجت ثِ جَاثیِ الصم الذام ًوبيذ.
تجػشُ :1اضخبظ جْت اسائِ اًتمبد يب پیطٌْبد هیتَاًذ ثب هشاجؼِ ثِ دفتش هذيش يب ًوبيٌذُ اجشايی ضْشداسي يب سبصهبى ًسجت ثِ تىویل فشم هشثَقِ ثِ
غٌذٍق پیطٌْبدات ٍ اًتمبدات ًػت ضذُ دس هشاوضً ،ظش خَد سا هٌتمل ًوبيذ .هذيشيت ًیض هَظف است هكبثك گشدش وبس پیگیشي الصم ساثؼول آٍسد.
تجػشُ :2يه خف تلفي جْت پبسخگَيی ثِ ضىبيبت ٍ سفغ هسبئل هطتشيبى دس ًظشگشفتِ ضذُ وِ اقالع سسبًی الصم دس ّش ثبصاس اًجبم ضذُ است ٍ
اضخبظ هی تَاًٌذ ًسجت ثِ توبس تلفٌی ثب ضْشداسي يب سبصهبى ضىبيبت خَد سا اًؼىبس ًوبيٌذ.
تجػشُ :3اضخبظ هی تَاًذ دسغَست اػالم ضىبيت ثب سبهبًِ استجبقی ضْشداسي يب سبصهبى توبس حبغل تب اص آى قشيك پیگیشي الصم ثِ ػول آيذ.
هبدُ  :9سبػت مبس ثبصاسّب :سبػبت وبسي ،فؼبلیت ٍ تؼكیلی هیبديي ٍ ثبصاسّب تحت ًظش ضْشداسي ثب تَجِ ثِ ضشايف اللیوی ،فػلی ٍ هٌبسجت
ّبي خبظ تَسف ضْشداسي يب سبصهبى تؼییي ٍ اػالم هیگشدد.
هبدُ :10هفبد هٌذسج دس ايي دستَسالؼول جضء ضشٍـ اليٌفه لشاسداد ثْشُ ثشداس ثَدُ ٍ دس ٌّگبم ػمذ لشاسداد هی ثبيست حست هَسد ثِ اهؿبء ٍ اثش
اًگطت ثْشُ ثشداس حمیمی ٍ اهؿبء ٍ هْش ثْشُ ثشداس حمَلی ثشسذ ،وِ ثِ هٌضلِ تفْین هفبد دستَسالؼول ٍ الضام ثِ اجشاي آى اص قشف ثْشُ ثشداس است ٍ
دسغَست ػذم سػبيت ،هطوَل تٌجیْبت هتؼلمِ هٌذسج دس ايي دستَسالؼول خَاّذ ضذ.
تجػشُ :اجشاي هفبد ايي دستَسالؼول ًبفی هسئَلیت ثْشُ ثشداس دس پبسخگَئی ثِ هشاجغ لبًًَی ٍ سػبيت لَاًیي وطَسي ًیست.
ماده :11ايي دستَسالؼول هطتول ثش  11هبدُ 11 ،تجػشُ ٍ جذاٍل ضوبسُ  1الی  4وِ جض اليٌفه دستَسالؼول خَاٌّذ ثَد ،دس تبسيخ
............................ثِ تػَيت ضَساي اسالهی ضْش.....................سسیذ ٍ اص ايي تبسيخ ثِ ثؼذ هالن ػول ضْشداسي ٍ سبصهبى سبهبًذّی هطبؿل ضْشي ٍ
هحػَالت وطبٍسصي ٍاثستِ ثِ ضْشداسي هی ثبضذ.

جذٍل ضوبسُ « »1ضشح تخلفبت ٍ جشائن هشثَعِ
مذ تخلف
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5

1/6
1/7

1/8

1/9

1/10
1/11

ًَع تخلف

هیضاى جشيوِ

تؼذاد ًوشُ هٌفي هتؼلقِ
ًَثت اٍل

اػوبل تجؼیؽ ًسجت ثِ هطتشيبى دس سفتبس ،ثشخَسد ٍ اسائِ هحػَلٍ ،جَد
خبنً ،خبلِ ٍ هَاد صائذ دس ػشؾِ هحػَل
ػذم الذام دس تىویل هذاسن پس اص اًؼمبد لشاسداد تب غذٍس هجَص ثْشُ ثشداسي
دس هَػذ همشس
ػذم سػبيت سبػبت وبس ،استفبدُ اص ٍسبيل ٍ تجْیضات سشهبيطی ٍ گشهبيطی
ؿیش استبًذاسد دس هحل هَسد ثْشُ ثشداسي ،خَاثگبُّب ٍ سبيش ثخصّب
ػذم استفبدُ اص ًبيلىس ،ظشٍف ثستِ ثٌذي ٍ سٍل تشاصٍي هَسد تبئیذ سبصهبى
خَدداسي اص اجشاي دستَسالؼولّب ٍ ثخطٌبهِ ّبي غبدسُ ضْشداسي يب سبصهبى
دس هَسد ًحَُ ػشؾِ يب ثستِ ثٌذي هحػَالت ،ػذم استشداد هبثمی پَل دسيبفتی پشداخت خسبست
يب تحویل وبال ثِ جبي پَل خشد ثِ هطتشي ثِ ّش ػلت
سيبلي هؼبدل %5
ػذم تْیِ ٍ استفبدُ اص ٍسبيل  ،لجبس وبس ٍ لَاصم ثْذاضتی هَسد تبيیذ
هجلغ حق
ضْشداسي يب سبصهبى ،ػذم آساستگی ظبّشي ٍ ّوچٌیي ػذم ًػت وبست
ثْشُ ثشداسي
ضٌبسبيی هشثَقِ تَسف ثْشُ ثشداس يب ػَاهل اجشايی تحت اهش ثْشُ ثشداس
هبّیبًِ ثِ اصاء ّش
استؼوبل دخبًیبت دس هحل ثْشُ ثشداسي
هَسد اص تخلفبت
ايجبد غف ؿیش ؾشٍسي اص هطتشيبى ٍ ثبصاس گشهی ثشاي وبالّب ٍ ػذم هذيشيت
1
هٌذسج دس
دس ساُ اًذاصي فَسي هطتشيبى ،ايجبد سذ هؼجش ٍ يب سشٍغذا ثِ هٌظَس جلت
سديفْبي  11گبًِ
هطتشي ٍ تجلیؾ هحػَل ،استفبدُ ؿیش هؼوَل ٍ اسشاف دس هػشف آة  ،ثشق ،
جذٍل
گبص ،تلفي ،ػذم تأهیي تؼذاد وبسگشاى هَسد ًیبص ثش حست ًَع ٍ هحل
( هطشٍط ثش
ثْشُ ثشداسي ثِ تطخیع ضْشداسي يب سبصهبى
ايٌنِ اص
تأخیش دس پشداخت حك ثْشُ ثشداسي ٍ سبيش ّضيٌِّبي هبّیبًِ هتؼلمِ ٍ والً
500/000سيبل
هكبلجبت ضْشداسي يب سبصهبى ٍ تبخیش دس اسائِ هفبغب حسبة دسٍى سبصهبًی ثِ
موتش ًجبضذ)
هذيش هیذاى يب ثبصاس هشثَقِ  ،اًجبضت هحػَالت ثشسٍي جبيگبُ ػشؾِ وبال
(پبلت) ثیص حذ هجبص ( هیضاى اًجبضت ّش ًَع هحػَل ثوَجت ؾَاثف ٍ همشسات
ٍ ثخطٌبهِ ّبي سبصهبى هطخع هیضَد) ٍ ػذم ػشؾِ هحػَل ثِ هیضاى
هٌبست ثش سٍي پبلت ّب
ػذم سػبيت اغَل ثْذاضت فشدي تَسف ثْشُ ثشداس ٍ ػَاهل تحت اهش ٍي
،ػذم سػبيت هَاصيي ٍ ؾَاثف صيست هحیكی دس هىبى هَسد ثْشُ ثشداسي ٍ
ثخصّبي هشتجف
ػذم تأهیي تجْیضات ،لَاصم ٍ ٍسبيل هتٌبست ثب وبسثشي ،استبًذاسد ٍ ايوي
هكبثك ثب دستَسالؼولّبي غبدس ضذُ اص هشاجغ دسٍى ٍ ثشٍى سبصهبًی

تنشاس

2

تزمش :دس غَستیىِ ثْشُ ثشداس دس قی هذت فؼبلیت ثیص اص  5تخلف هطبثِ يب ؿیش هطبثِ دسضشح تخلفبت گشٍُ « »1سا هشتىت گشدد ػالٍُ ثش
پشداخت خسبست سيبلی ،يه ًوشُ هٌفی ثِ ٍي تؼلك هیگیشد وِ دس سَاثك فؼبلیتی ثْشُ ثشداس (سمف ًوشات هٌفی) هٌظَس هیگشدد.

جذٍل ضوبسُ « »2ضشح ٍ جشائن هشثَعِ
مذ تخلف
2/1

2/2

2/3

2/4

2/5

2/6

2/7

ًَع تخلف

هیضاى جشيوِ

اختفبء يب اهتٌبع اص فشٍش هحػَل هَجَد دس هحل هَسد ثْشُ ثشداسي،
گشاًفشٍضی ٍ ون فشٍضیً ،گْذاسي يب ػشؾِ هحػَالت ٍ الالم اؾبفی
(ثذٍى هجَص ضْشداسي يب سبصهبًی).
ثیوِ ًىشدى وبسگشاى ٍ ػذم اخز دفتشچِ دسهبًی ٍ ثىبسگیشي اتجبع ثیگبًِ ٍ
ثىبسگیشي وبسگشاًی وِ دس دفبتش ثجت ًبم هَسد تبيیذ ضْشداسي يب سبصهبى
ثجت ًبم ًىشدُ ثبضٌذ.
ػشؾِ هحػَالت خبسج اص سیستن تَصيغ دستىبسي ٍسبيل تَصيي ٍ
غٌذٍلْبي فشٍضگبّی ثِ هٌظَس ًوبيص ٍصى ٍ لیوت ثیطتش ٍ ػذم تؼویش
ثوَلغ ٍسبيل ٍ تجْیضاتی وِ جْت تَصيي ٍ فشٍش هَسد استفبدُ لشاس
هیگیشد.
ثِ اصاء استنبة ّش
ايشاد خسبسات ثِ اهَال ٍ تجْیضات ٍ ٍسبيل تحَيلی ،ػذم سػبيت همشسات ٍ يل اص تخلفبت رمش
ؾَاثف ايوٌی دس هحَقِ هحل ثْشُ ثشداسي ،خَاثگبُ ٍ هحَقِ ثبصاس ٍ ضذُ دس سديفْبي 1
هیذاىً ،گْذاسي ٍ ػشؾِ هحػَل ثی ویفیت ،ػشؾِ ٍ ًگْذاسي وبال دس
الي  6جذٍل ،دس
ضشايف ًبهٌبست (خبسج اص يخچبل ،فشيضس ٍ.)...
ًَثت اٍل ،دٍ ًوشُ
ًگْذاسي ٍ ػشؾِ هحػَل فبلذ هجَصّبي الصم ٍ خبسج اص سیستن ّبي
هٌفي ٍ دس غَست
تؼشيف ضذُ ًظیش هجَص ّبي ثْذاضتی ،داهپضضىی ،استبًذاسد ٍ گَاّی حول تنشاس ثشاي ّش ًَثت
اص هشاوض تَلیذ ،گَاّی حول لشًكیٌِ دسٍى سبصهبًیً ،گْذاسي ٍ ػشؾِ
ً 3وشُ هٌفي
هحػَل فبسذ ٍ تملجیً،گْذاسي ٍ ػشؾِ هحػَل تبسيخ گزضتِ ٍ هشجَػی،
لكؼِ ثٌذي ٍ فشآٍسي هحػَل ثذٍى هجَص ٍ يب ثِ ضیَُ ًبهٌبست،ػشؾِ
هحػَل ثستِ ثٌذي ثذٍى هطخػبت ٍ يب ثب ثشچست هخذٍش ،اسائِ آهبس ٍ
اقالػبت ٍ گضاسضبت خالف ٍالغ ٍ ؿلف دس قَل فؼبلیت ،تَصيغ ٍ ػشؾِ
هحػَالت ٍ ثشًذّبي هوٌَػِ (ثش خالف ؾَاثف ضْشداسي يب سبصهبى)
ػذم سػبيت ضئًَبت اخاللی ٍ اسالهی تَسف ثْشُ ثشداس ٍ يب ًوبيٌذُ ٍ
ػَاهل اجشايی تحت اهش ٍي دس هحل هَسد ثْشُ ثشداسي هبًٌذ ثیبى الفبل
سویه ٍ پشخبضگشي ثب هطتشيبى  ،استفبدُ اص هَسیمی ٍ فیلن ؿیش هجبص يب
دسگیشي فیضيىی.
فشٍش وبال ثذٍى ًػت ثشچست هطخػبت وبال سٍي هحػَل ٍ يب ػذم
ًػت ثٌش تخفیفبت دسهمبثل ديذ ػوَم،ػذم غذٍس ٍ اسائِ ٍتحَيل پشيٌت يب
فبوتَس فشٍش ثِ هطتشي ٍ ػذم سػبيت تخفیفبت سبصهبًی ،ػذم سػبيت هفبد
دستَسالؼول  ،ثخطٌبهِ ٍ اخكبس يب اثالؿیِ هسئَلیي سبصهبى،فشٍش اججبسي ٍ
ػشؾِ هحػَالت تحویلی ٍ ثیص اص دسخَاست هطتشي،استمشاس ٍ جبي دادى
افشادي ؿیش اص وبسگشاى هجبص دس هحل ّبي ثْشُ ثشداسي ٍ خَاثگبُ،
ًگْذاسي ٍ ػشؾِ هحػَل دس ثستِ ثٌذي ّبي ًبهٌبست،حول ٍ ًمل
ًبهٌبست وبال ٍ هحػَالت،ػذم ًظبفت هىبى هَسد ثْشُ ثشداسي ٍ ولیِ
ٍسبيل ٍ تجْیضات هَسد استفبدُ (قجك دستَسالؼول ّبي اثالؽ ضذُ سبصهبًی)

تؼذاد ًوشُ هٌفي هتؼلقِ
ًَثت اٍل

1

تنشاس

3

ثِ اصاء استنبة ّش
يل اص تخلفبت مذ
 – 2/7يل ًوشُ
هٌفي ٍ ثشاي ًَثت

1

2

اٍل ٍ دسغَست
تنشاس ثشاي ّش
ًَثت ً 2وشُ هٌفي

تزمش  :1دس غَستینِ ًوشات هٌفي ثْشُ ثشداس ثِ حذ ًػبة فسخ قشاسداد (هٌذسج دس جذٍل ضوبسُ  )4ثشسذ ،ػالٍُ ثش
فسخ قشاسداد سپشدُ حسي اًجبم تؼْذات ثْشُ ثشداس ثِ ًفغ سبصهبى ضجظ ٍ ٍغَل هي گشدد.

تزمش  :2ػالٍُ ثش پشداخت جشاين ًقذي هٌذسج دس جذٍل حبضش دس غَست ايشاد خسبست اص سَي ثْشُ ثشداس ٍ ػَاهل
ايطبى ثِ اهَال سبصهبى ،ثْشُ ثشداس هسئَل ججشاى خسبسات هضثَس ًیض خَاّذ ثَد.
تزمش  :3هجلغ سيبلي ّش ًوشُ هٌفي ٍ يب تخلف ثْشُ ثشداس(تخلفبت گشٍُ ّبي اٍل ٍ دٍم ٍ سَم) هؼبدل  5دسغذ هجلغ حق
ثْشُ ثشداسي هبّیبًِ هي ثبضذ (هطشٍط ثِ ايٌنِ هجلغ آى اص  500/000سيبل موتش ًجبضذ)
ثذيْي است دس غَست افضايص هیضاى حق ثْشُ ثشداسي هبّیبًِ دس عَل هذت قشاسداد ،هالك هحبسجِ جشيوِ ًقذي 5
دسغذ هجلغ حق ثْشُ ثشداسي جذيذ (اص تبسيخ تغییش) خَاّذ ثَد.

جدول شماره « »3شرح و جرائم مربوطه
مذ تخلف

3/1

3/2

3/3

3/4

3/5

ًَع تخلف
اسائِ اسٌبد ٍ هذاسن هخذٍش ٍ ؿیش هؼتجش ثِ ضْشداسي يب
سبصهبى ،تجبًی يب تكویغ ٍ فشاّن وشدى ّشگًَِ تسْیالت ٍ
اهىبًبت ثِ افشاد ثوٌظَس فشاس اص اجشاي همشسات ٍ
ؾَاثكطْشداسي يب سبصهبى ،اسائِ اقالػبت ؿلف ٍ ؿیش ٍالؼی
خػَغبً دس هَسد هذاسن تَلیذي ٍ هیضاى تَلیذ ٍ اساؾی
تحت وطت ٍ ثشي گَاّی تَلیذ غبدسُ اص سَي اداسات
جْبد وطبٍسصي ٍ سبيش هشاجغ ريسثف.
استىبة ثْشُ ثشداس ثِ اًجبم ّش يه اص اػوبل هٌبفی ػفت،
هضاحوت ثشاي ًَاهیس هشدم ،تجوغ ّبي ؿیش لبًًَی ،ثشّن
صدى ًظن ػوَهی ،ضؼبس ًَيسی ،اػتػبة ،پخص اػالهیِ ٍ
ضت ًبهِ
تْیِ ٍ تَصيغ ،حول ٍ ًگْذاسي سالح ٍ هْوبت ،تْیِ ٍ
تَصيغ ٍ ًگْذاسي هَاد هخذس ٍ سٍاى گشداى ٍ هسىشات دس
داخل هحَقِ هحل فؼبلیت تَسف ثْشُ ثشداس يب ػَاهل
اجشايی آى
ايجبد حشيك ػوذي دس هحَقِ هیذاى يب ثبصاس ٍ يب هحل
هَسد ثْشُ ثشداسي ٍ يب هحل استشاحت وبسگشاى تَسف
ثْشُ ثشداس يب ػَاهل ٍي ،دسغَست تبئیذ هشاجغ ريغالح.
ّشگًَِ ػولیبت داللی ٍ ٍاسكِ گشي ٍ ٍاگزاسي حك
ثْشُ ثشداسي ؿشفِ يب ویَسه يب هحل هَسد ثْشُ ثشداسي ثِ
ؿیش ،ثِ ًحَي وِ ضخع ثْشُ ثشداس ػوالً ثْشُ ثشداسي اص
هحل فؼبلیت سا ثِ ضخع ديگشي ٍاگزاس وشدُ ثبضذ.
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ػذم پشداخت ّشگًَِ ديَى لبًًَی ٍ هكبلجبت ضْشداسي يب
سبصهبى دس هَػذ تؼییي ضذُ دس لشاسداد پس اص اثالؽ وتجی ٍ
اػكبء هْلت  24سبػتِ ٍ دس غَست ػـذم پشداخت دس
هـْلت  24سبػت.
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ػذم تخلیِ ٍ تحَيل هحل هَسد ثْشُ ثشداسي دسغَست
فسخ يب اًمؿبء هذت لشاسداد

هیضاى جشيوِ

فسخ قشاسداد،ضجظ سپشدُ ٍ دسج ًبم ثْشُ ثشداس دس
فْشست هوٌَػِ  5سبلِ

فسخ قشاسداد،ضجظ سپشدُ ٍ دسج ًبم ثْشُ ثشداس دس
فْشست هوٌَػِ  5سبلِ

فسخ قشاسداد،ضجظ سپشدُ ٍ دسج ًبم ثْشُ ثشداس دس
فْشست هوٌَػِ  5سبلِ ٍ هؼشفي ثِ هشاجغ ريغالح
قبًًَي
فسخ قشاسداد،ضجظ سپشدُ ٍ دسج ًبم ثْشُ ثشداس دس
فْشست هوٌَػِ  5سبلِ
فسخ قشاسداد،ضجظ سپشدُ ٍ دسج ًبم ثْشُ ثشداس دس
فْشست هوٌَػِ  3سبلِ

اص اداهِ فؼبلیت ثْشُ ثشداس تب  7سٍص هوبًؼت ٍ دس غَست
ػذم پشداخت هغبلجبت ٍ جشائن هشثَعِ (هغبثق هفبد
قشاسداد) پس اص گزضت  7سٍص  ،فسخ قشاسداد ،ضجظ
سپشدُ ٍ دسج ًبم ثْشُ ثشداس دسفْشست هوٌَػِ دٍ سبلِ
ضجظ سپشدُ ٍ دسج ًبم ثْشُ ثشداس دس فْشست هوٌَػِ 2
سبلِ
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تؼكیل ٍ سّب وشدى هحل ثْشُ ثشداسي ثذٍى اسائِ داليل
هٌكمی ،هستٌذ ٍ لبًًَی لجل اص اًمؿبء هذت لشاسداد
دس ٍاگزاسي ّوضهبى (ٍاگزاسي ّوضهبى ثیص اص يه هحل)
دسغَست تؼكیلی ٍ سّب وشدى ثیص اص سِ سٍص دس ّش يه
اص هحل ّبي هَسد ثْشُ ثشداسي
ػذم پشداخت ديَى لبًًَی هشتجف ثب لشاسداد هشثَقِ ،ثِ سبيش
سبصهبىّب ٍ ػذم اسائِ هفبغب حسبثْبي هشثَقِ ،اص جولِ
ثیوِ وبسگشي ،ػَاسؼ ٍ جشائن تؼضيشاتی هشثَـ ثِ هحل
هَسد ثْشُ ثشداسي ظشف حذاوثش  2هبُ اص تبسيخ تخلیِ هحل
هَسد ثْشُ ثشداسي
ػذم اخز هجَص ٍ پشٍاًِ ثْشُ ثشداسي دس هَػذ همشس ٍ اهتٌبع
اص تحَيل گشفتي هحل هَسد ثْشُ ثشداسي ثِ هٌظَس ضشٍع
فؼبلیت ثشاسبس ؾَاثف ضْشداسي يب سبصهبى
ّشگًَِ الذاهی وِ ثِ تطخیع ضْشداسي يب سبصهبى
هَججبت اخالل دس اداسُ اهَس اهبوي ٍ هحلّبي هَسد ثْشُ
ثشداسي سا فشاّن آٍسد ّن چَى سفتبس ًبهتٌبست ثب ضْشًٍذاى
ٍ وبسوٌبى ٍ هسئَالى سبصهبى دسحیي اًجبم ٍظیفِ.

فسخ قشاسداد،ضجظ سپشدُ ٍ دسج ًبم ثْشُ ثشداس دس
فْشست هوٌَػِ  2سبلِ

تؼغیلي هَقت اص  1تب  3سٍص ثِ تطخیع هذيش هیذاى يب
سئیس ثبصاس هشثَعِ ٍ پس اص تبئیذ گضاسش اسسبلي اص
سَي هذيش هیذاى ،ثب ًظش ضْشداسي يب هذيشػبهل سبصهبى
فسخ قشاسداد ٍ ضجظ سپشدُ ٍ دسج ًبم ثْشُ ثشداس دس
فْشست هوٌَػِ ينسبلِ اػوبل هي گشدد
فسخ قشاسداد ،ضجظ سپشدُ ٍ دسج ًبم ثْشُ ثشداس دس
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فْشست هوٌَػِ يل سیبلِ

جدول شماره « »4سقف نمرات منفي بر اساس نوع كاربري
ًَع مبسثشي

سديف

سقف ًوشُ هٌفي

1

اًَاع وبسثشي ّبي هشؽ ٍ تخن هشؽ ٍ آاليص هشؽ (ثستِ ثٌذي ٍ فلِ) ،گَضت لشهض ٍآاليص (ثستِ ثٌذي
ٍ فلؼِ) ،گَضت لشهض ٍ آاليص (ثستِ ثٌذي ٍ فلِ) ،فشآٍسدُ ّبي گَضتی ،لبسچ خَساوی (ثستِ ثٌذي ٍ فلِ)

ً 8وشُ

2

اًَاع وبسثشي آثضيبى (تبصُ ٍ هٌجوذ)

ً 8وشُ

3

لجٌیبت ،سجضي پبن ،هیَُ ٍ اًَاع سجضيجبت ثستِ ثٌذي

ً 8وشُ

4

هحػَالت فشآٍسي ضذُ ،خذهبت گل ٍ گیبُ ،وبالي اسبسی

ً 8وشُ

5

هحػَالت اسگبًیه ٍ گَاّی ضذُ

ً 8وشُ

6

ًبًَايی ٍ سبيش وبسثشي ّبي خذهبتی

ً 8وشُ

7

اًَاع وبسثشي ّبي هحػَالت ثخص پشٍتئیٌی ،اًَاع هیَُ ٍ سجضيجبت (ثشگی ٍ ؿیشثشگی)

ً 10وشُ

تزمش:1اوتسبة سمف ًوشُ هٌفی اص سَي ثْشُ ثشداس هٌجش ثِ فسخ لشاسداد ٍ ؾجف سپشدُ ٍ دسج ًبم ثْشُ ثشداس دس فْشست هوٌَػِ يىسبلِ هی گشدد.
تزمش :2دسغَست اؾبفِ ضذى وبسثشي جذيذ ثِ وبسثشيّبي هَجَد ،سمف ًوشُ هٌفی وبسثشي جذيذ اص سَي ضْشداسي يب ّیبت هذيشُ سبصهبى
تؼییي هیگشدد.
تزمش :3دس هَاسدي وِ پس اص پبيبى هذت ثْشُ ثشداسي ،ثشاثش هفبد لشاسداد ٍ تب تؼییي ثْشُ ثشداس جبيگضيي اص سَي ضْشداسي يب سبصهبى ،ثْشُ ثشداس
ّوچٌبى ثِ فؼبلیت خَد اداهِ دّذ ،ثِ تٌبست هذت اؾبفِ ضذُ ثِ لشاسداد ،سمف ًوشات هٌفی ًیض افضايص خَاّذ يبفت.

