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&آییى ػاػؿمی کیلـی  -اؿاّی  -امتغؼام کيىؿی  -تؼاويیها  -حبت امًاػ و اهالک-
رًگلها و هـاتغ  -ػكاتـ امًاػ ؿممی  -مافهايهای ػولتی  -ىهـػاؿی ًٍ-ایغ  -کاؿ-
کياوؿفی و ؿومتایی  -هنکى  -هؼاهالت و اهىال ػولتی  -يهاػهای ايوالب امالهی
&وفاؿت هنکى و ىهـمافی
هیأت وفیـاو ػؿ رلنه هىؿط  31.371731بًا به پیيًهاػ ىماؿه  37163.هىؿط 31..733733
وفاؿت هنکى و ىهـمافی ،و به امتًاػ هاػه ( )3.هايىوفهیىىهـی  -هَىب -3166
آییىياهه ارـایی هايىو فهیى هـی ؿا با اٍالصات فیـ تَىیب يمىػيؼ:
"][zآییىياهه ارـایی هايىو فهیىىهـی"
كَل اول  -تؼاؿیق و هوـؿات هـبىٓ به ػمـاو فهیًها
هاػه  - 3هًظىؿ اف ػمـاو و اصیای هابل هبىل هؾکىؿ ػؿ هايىو فهیىىهـی  -که اف ایى
پل هايىو ياهیؼه هیىىػ  -ػمىهات یاػ ىؼه ػؿ هاػه ( )313هايىو هؼيی وهوـؿات بؼؼی
ػؿ باب اصیا و ػمـاو فهیًهامت 7ػملیات اف هبیل ىغٌ ؿیـ هنبىم به اصیاء تضزیـ،
ؿیغتى هَالش ػؿ فهیى ،صلـ چاه و يظایـ آو ،ػمـاو و اصیاهضنىب يمیگـػػ.
تبَـه  -تًامب هیقاو فهیى ػمـاو و اصیا ىؼه با ػؿ يظـ گـكتى هناصت فیـبًا ،هناصت
کل فهیى و كْای ػمىهی آو یا مٖش فیـ کيت ،آیو و مایـ تَـكاتیکه با ػؿ يظـ گـكتى
هلاػ ایى هاػه  ،ػمـاو و اصیا هضنىب هیىىػٕ ،بن ػمتىؿالؼملهای ٍاػؿ ىؼه تىمٔ
وفاؿت هنکى و ىهـمافی تؼییى عىاهؼ ىؼ.
هاػه  - 3هًظىؿ اف اؿاّی ػایـ هىّىع هايىو ،باؿی تملک و فهیًهای کياوؿفی هًؼؿد ػؿ
هاػه ( )0هايىو و ایى آییىياهه ،فهیًهایی امت که بهـهبـػاؿی باال اف آيها،فؿاػت
باىؼ و ىاهل ػـٍه و اػیاو باؿها و تأمیناتی که ػـٍه آيها هتًامب با اػیايی باىؼ،
يمیگـػػ.
تبَـه  -اؿاّی ػایـ کياوؿفی اینتگاههای تضویواتی هتؼلن به وفاؿت کياوؿفی و
همچًیى اؿاّی ػایـ هقؿوػی ػاييکؼههای کياوؿفی و ػاهپـوؿی وػاهپقىکی و هًـمتايهای
کياوؿفی که هىؿػ تأییؼ وفاؿت هنکى و ىهـمافی باىؼ ،اف ىمىل فهیًهای ػایـ هىّىع

هايىو هنتخًا هیباىؼ وفاؿت کياوؿفیهکلق امت كهـمت اینتگاههای كىم ؿا با ؽکـ
هیقاو فهیًها ،يىع تأمینات ،هضل وهىع و مایـ هيغَات الفم ،ظـف مه هاه رهت تأییؼ به
وفاؿت هنکى وىهـمافی اؿائه يمایؼ
هاػه  - 1تؼـیق هنکى هًامب هىّىع هاػه ( ).هايىو و ّىابٔ آو به ػهؼه وفاؿت هنکى و
ىهـمافی امت که به هىرب ػمتىؿالؼملی ّىابٔ آو ؿا تهیه ورهت ارـا ابالؽ هیيمایؼ.
هاػه  - 1هًظىؿ اف امتلاػه اف هقایای هىاػ ( )6و ( )8هايىو اؿاّی ىهـی هَىب 316.
ػباؿت امت اف:
الق  -اعؾ پـوايه ماعتمايی اف ىهـػاؿی.
ب  -ػمـاو و اصیا ػؿ فهیى ،بؼوو اعؾ پـوايه به ومیله هالک یا ايتوال گیـيؼه اف او
با مًؼ ػاػی.
هاػه  - 0ههلت ػمـايی فهیًهای هىات ،تىمٔ اكـاػ وارؼ ىـایٔ اف تاؿیظ تيغیٌ يىع
فهیى  -اػالم ؿأی کمینیىو تيغٌ  -به هؼت مه مال هیباىؼ.
تبَـه  -ػؿ هىاؿػی که ٍؼوؿ هزىف ػمـاو ،اف يظـ هايىيی ؿیـ هوؼوؿ یا همًىع باىؼ،
ههلت هؾکىؿ اف تاؿیظ ؿكغ همًىػیت هضامبه هیىىػ و ػؿ عَىًفهیًهای هىاتی که رؼیؼا
ػؿ هضؼوػه ارـای هايىو هـاؿ هیگیـػ ،اصتناب ههلت اف تاؿیظ تيغیٌ يىع فهیى به
ومیله هـارغ هىّىع هاػه ( )6ایى آییىياهههیباىؼ.
كَل ػوم  -هوـؿات تيغیٌ فهیًها
هاػه  - 6کلیه هـارؼی که به يضىی اف ايضا ػؿ اؿتبآ با فهیًهای ىهـی ،اهؼاهاتی اف
هبیل يول و ايتوال ٍؼوؿ هزىفهای هايىيی و پـوايههای صـ چاه یا ماعتمايیو ؿیـه
ايزام هیػهًؼ ،هلقم و هىظلًؼ هبل اف هـ گىيه اهؼاهی بىػ ،يظـ وفاؿت هنکى و
ىهـمافی ؿا ػؿباؿه يىع فهیى امتؼالم يمایًؼ ،هگـ ایى که با تىره به مایـهىاػ
آییىياهه ،يىع هقیى هيغٌ و هؼیى باىؼ 7چًايچه وفاؿت هنکى و ىهـمافی ظـف یک هاه،
پامظ امتؼالم هـارغ یاػ ىؼه ػؿ ایى هاػه ؿا يؼهؼ ،هـارغهقبىؿ هیتىايًؼ ؿأما
اهؼام يمایًؼ.
تبَـه  -اىغاً ؽیًلغ ػؿ ٍىؿت هىاكوت هـارغ یاػ ىؼه ػؿ ایى هاػه و هاػه ().
هیتىايًؼ ؿأما ينبت به اعؾ يظـ وفاؿت هنکى و ىهـمافی اهؼام يمایًؼ.
هاػه  - .هـارغ ػؿعىامتکًًؼه يظـیه وفاؿت هنکى و ىهـمافی بایؼ هيغَات حبتی فهیى
و ػو ينغه ؿويىىت یا كتىکپی يويه حبتی و ػؿ ٍىؿت يؼاىتىيويه یاػ ػه ،ػو ينغه

کـوکی ػهین فهیى ؿا که هًٖبن با مىابن حبتی و وّغ هضل فهیى باىؼ ،با ايؼکاك هىهؼیت
هلک ؿوی يويه هىایی با هویاك هًامب  -ػؿٍىؿت ورىػ يويه هىایی  -تهیه و به وفاؿت
هنکى و ىهـمافی اؿمال يمایًؼ 7ػؿ ٍىؿت ػؼم ػمتـمی به هؼاؿک هالکیت ػؿ هىاػی که
ؿأما هَؼ تملکػاؿيؼ ،آعـیى امتؼالم حبتی یا ٍىؿت هزلل هؼایًه هضل هىّىع هاػه ()31
ایى آییىياهه ؿا به وفاؿت هنکى و ىهـمافی تنلین يمایًؼ 7وفاؿت هنکى وهىهـمافی پل
اف بـؿمی هؼاؿک و ؿمیؼگی به ىـس ػمتىؿالؼمل هـبىٓ ،یک ينغه يويه اهْا ىؼه ؿا به
ايْمام يظـیه عىػ صؼاکخـ ظـف یک هاه به هـرغػؿعىامتکًًؼه ،اؿمال هیکًؼ و ينغه
ػیگـ يويه با یک ينغه اف يظـیه یاػ ىؼه ػؿ وفاؿت هنکى و ىهـمافی بایگايی هیىىػ.
يظـیه وفاؿت هنکى و ىهـمافی که ينبت به یک فهیى یا هلک ٍاػؿ ىؼه ،بـای هىاؿػ
هـارؼه بؼؼی هؼتبـ بىػه و اعؾ يظـیه هزؼػّ ،ـوؿی يمیباىؼ.
هاػه  - 8هىاؿػ فیـ ؿیـ هىات تلوی هیىىػ ،هـگ آو که عالف آو بًا به تيغیٌ وفاؿت
هنکى و ىهـمافی حابت ىىػ:
الق  -پالکهایی که ٕبن هوـؿات بـای آيها به ػًىاو يَاب هالکايه ،پـوايه ماعتمايی
ٍاػؿ ىؼه یا بيىػ.
ب  -پالکهایی که هناصت فهیى آيها تا  1...هتـ هـبغ بىػه و هـبىٓ به واصؼهای هنکىيی
ماعته ىؼه یا هـ گىيه هنتضؼحات باىؼ ،هيـوٓ بـ ػاؿا بىػو هـیک اف امًاػ هيـوس فیـ
که تاؿیظ ٍؼوؿ آيها هبل اف تاؿیظ  31087170باىؼ:
 3امًاػ هالکیت که به ػًىاو هـ گىيه هنتضؼحاتٍ ،اػؿ ىؼه یا تضت ایى ػًىاو هىؿػيول و ايتوال هـاؿ گـكته و ػؿ متىو ايتواالت هیؼ هنتضؼحات ىؼه باىؼ.
 3گىاهی پایاو کاؿ یا هلاٍا صناب يىمافی ىهـػاؿی یا مٖش ىهـ یا گىاهیهایهالیاتی اف هبیل هلاٍا صناب یا گىاهی اؿث ،هيـوٓ بـ آو که ػؿ امًاػ وگىاهیهای
یاػ ىؼه تَـیش ىؼ باىؼ که پالک هىؿػ يظـ ،واصؼ ماعتمايی یا هنکىيی با هنتضؼحات
امت.
 1مًؼ ؿممی اراؿه به ػًىاو واصؼ هنکىيی یا ماعتماو. 1پالکهای که به تيغیٌ ىهـػاؿی هضل ،هبل اف تاؿیظ ارـای هوـؿات هـبىٓ به ٍؼوؿپـوايه ماعتمايی ػؿ ىهـ هضل وهىع هلک به ٍىؿت ماعتماو یاهنتضؼحات ػؿآهؼه باىؼ.
د  -ػؿ ٍىؿتی که امًاػ ايتوال هـبىٓ به پالکهایی باىؼ که به ػًىاو ماعتماو هىؿػ
هؼاهله وفاؿتغايهها و هؤمنات و ىـکتهای ػولتی یا وابنته به ػولت وبًیاػها و

يهاػهای ايتوال امالهی یا ىهـػاؿیها و هؤمنات اػتباؿ هزاف هـاؿ گـكته باىؼ.
ػ  -پالکهایی که هبل اف تاؿیظ  31087170به ٍىؿت تأمیناتی اف هبیل هنتضؼحات ًٍؼتی،
وؿفىی ،رایگاههای كـوه هىاػ يلتی ،کاؿگاهها ،گاؿاژها ،تىهلگاههاو ايباؿهای
هنوق ،اهاکى ػؿهايی ،بهؼاىتی ،آهىفىی ،كـهًگی و عؼهات ػمىهی و تأمینات هيابه باىؼ،
هيـوٓ بـ آو که هناصت فهیى آيها اف مه هقاؿ هتـهـبغ بیيتـ يبىػه و ػاؿای پـوايه
ؿممی کنب یا ماعتماو یا گىاهی پایاو کاؿ باىًؼ.
ه  -ؽکـ ورىػ ماعتماو ػؿ هـصله ٍؼوؿ آعـیى هلاٍاصنابهای يىمافی و هالیاتی ػؿ کلیه
هىاؿػ باال ،صنب هىؿػ تىمٔ مافهاو هـبىٓ ،هالک ػمل عىاهؼبىػ.
هاػه  - 1به هًظىؿ تيى ین هالکیى رهت واگؾاؿی فهیًها به ػولت اف ٕـین تىاكن،
واگؾاؿی هٖؼاتی اف فهیًهای تملک ىؼه هالکیى به اهـبای ينبی ٕبن اول آياوکه كاهؼ
واصؼ هنکىيی فهیى باىًؼ ،با اولىیت بالهايغ امت.
كَل مىم  -يضىه عـیؼ و تملک فهیًها
هاػه  - 3.ػؿ هىؿػ فهیًهای هىات که ػؿ اعتیاؿ وارؼیى ىـایٔ هىّىع هاػه ( ).هايىو
هـاؿ گـكته و بؼؼا هىؿػ يیاف ٕـصی باىؼ ،ػمتگاه هزـی ٕـس هکلقامت ينبت به واگؾاؿی
فهیى ػىُ یا پـػاعت هیمت ػاػله آو اهؼام يمایؼ.
هاػه  - 33بـای هلک فهیًهای بایـ و ػایـ اف مىی ػولت و ىهـػاؿیها و کلیه
ػمتگاههایی که ٕبن هايىو ،صن عـیؼ و تملک ػاؿيؼ ،ؿػایت ّىابٔ فیـ ّـوؿیامت:
الق  -ػمتگاه تملک کًًؼه ػاؿای ٕـس هَىب بىػه و اػتباؿ عـیؼ فهیى يیق تأهیى ىؼه
باىؼ.
ب  -باالتـیى هوام ارـایی ػمتگاه تملک کًًؼه يیاف به تملک فهیى ؿا تأییؼ يمایؼ.
د  -وفاؿت هنکى و ىهـمافی ػؼم اهکاو تأهیى فهیى هًامب ؿا اف فهیًهای هىات و ػولت
ػؿ آو ىهـ اػالم يمىػه باىؼ.
ػ  -ػؿ ىهـهایی که ػاؿای ٕـسهای هَىب ىهـی امت ،کاؿبـی فهیى هىؿػ يیاف ،هًٖبن با
ٕـس باىؼ.
هاػه  - 33تيغیٌ يیاف بـای تملک فهیى بایـ یا ػیاؿ و هیقاو آو بـای اصؼاث واصؼهای
هنکىيی یا واگؾاؿی فهیى رهت اصؼاث هنکى و مایـ يیافهای هـبىٓبه آيها و همچًیى
تٖبین هیقاو فهیًهای هؼىُ هىؿػ يیاف ٕـسهای مایـ ػمتگاهها با ٕـس هـبىٓ ػؿ
ىهـهای هيمىل با وفاؿت هنکى و ىهـمافی امت که باػؿ يظـ گـكتى اؿاّی هىات و ػولتی

ظـف یک هاه اف تاؿیظ ػؿیاكت امتؼالم ،اػالم يظـ عىاهؼ کـػ.
تبَـه  -تيغیٌ فهیًهای هىؿػ يیاف ٕـسهای مایـ ػمتگاهها ػؿ ىهـهای یاػ ىؼه ػؿ
هايىو .با ػمتگاه هـبىٓ امت.
هاػه  - 31ػؿ هىاؿػی که ىماؿه پالک و هيغَات حبتی هقیى هىؿػ تملک ،هيغٌ يباىؼ،
ػمتگاه تملک کًًؼه هضل فهیى هضؼوػه هىؿػ يیاف عىػ ؿا ػؿ هضلهيغٌ يمىػه و هبل اف
ايتياؿ آگهی تملک ،يويه هضؼوػه ؿا بـوی يويههای هىایی  -ػؿ ىهـهایی که يويه هىایی
ورىػ ػاؿػ  -به اػاؿه حبت ،هضل اؿمالهیيمایؼ 7اػاؿه حبت هکلق امت با ػؿ يظـ
گـكتى اهکايات و صؼاکخـ ظـف یک هاه ،هيغَات پالکهای حبت یا تلکیکی و يويه
پالکبًؼی و رـیاو حبتی و يامآعـیى هالک ؿا بـ اماك مىابن هىرىػ ػؿ عَىً هضؼوػه
هىؿػ يظـٕ ،بن ٍىؿت هزلل تًظیمی بیى يمایًؼه اػاؿه حبت و يمایًؼه ػمتگاه تملک
کًًؼه ،بههـرغ تملک کًًؼه اؿمال يمایؼ 7ػؿ ایى ٍىؿت پل اف ايتياؿ آگهی و اػالم
هضؼوػه هىؿػ يظـ ،چًايچه هالکیى ػؿ ههلت تؼییى ىؼه رهت ايتوال هلک عىػهـارؼه
يًمایًؼ یا فهیى هياػی بىػه و بـعی اف هالکیى هياع هـارؼه يکًًؼ و به ٕىؿ کلی ،ػؿ
تمام هىاؿػ هًؼؿد ػؿ تبَـه ( )6هاػه ( )1هايىوّ ،مى تىػیغ بهایفهیى هىؿػ تملک به
ًٍؼوم حبت مًؼ ايتوال ،صنب هىؿػ اف ٕـف وفاؿت هنکى و ىهـمافی یا ىهـػاؿی به هائن
هواهی هالک یا هالکیى اهْا هیگـػػ تا ػؿهىهغ هـارؼه هالکیى با اصتناب و کنـ
هالیاتها و هقیًههای تؼلن گ
ؿكته ،هبلؾ هىؿػ هؼاهله به آيها پـػاعت ىىػ.
تبَـه  - 3چًايچه هالکی یا هالکیى ػؿعىامت هقیى ػىُ عاؿد اف هضؼوػه هىؿػ ػمل ایى
هايىو بًمایًؼ و اهکاو واگؾاؿی ورىػ ػاىته باىؼ ،پل اف ايتغابفهیى و ؿّایت هالک
یا هالکیى به اعؾ آو ،اػاؿه حبت ،هبلؾ تىػیغ ىؼه ؿا به هـرغ تملککًًؼه هنتـػ
هیيمایؼ تا فهیى ػىُ واگؾاؿ ىىػ.
تبَـه  - 3اػاؿات حبت هکللًؼ صنب ػؿعىامت هـرغ تملک کًًؼه فهیى و هىاكوت کتبی
ىهـػاؿیها و مایـ مافهايهای ؽیـبٔ ،مًؼ تزمیؼی پالکهایهضؼوػه هىؿػ تملک ؿا که
ّمًا ػؿ بـگیـيؼه هؼابـ ،هنلیها ،ايهاؿ هتـوک ،صـیمها ،هىاؿػ هيابه ػاعل آو و
اهالک هزهىلالمالک  -اف يظـ هوـؿات حبتی  -يیقباىؼٕ ،بن هوـؿات هـبىٓ ٍاػؿ
يمایًؼ.
ػؿ ٍىؿتی که ػؿ هضؼوػه هىؿػ تزمؼی فهیى هىات یا هلی ىؼه ورىػ ػاىته باىؼ ،مًؼ

هالکیت تزمیؼی با يظـ وفاؿت هنکى و ىهـمافی ٍاػؿ هیىىػ.
تبَـه  - 1ػؿ کلیه هىاؿػی که فهیًهایی ػؿ ٕـسهای هَىب ػولتی و ىهـػاؿی هـاؿ
هیگیـػ و گىاهی ػؼم اهکاو تأهیى فهیًهای هىؿػ يیاف ٕـس اف فهیًهای ػولتو هىات
ػؿیاكت ىؼه باىؼ ،بایؼ هـاتب به ومیله ػمتگاه ٍاصب ٕـس به هالک یا هالکیى و اػاؿه
حبت اػالم گـػػ تا اف هـ گىيه يول و ايتوال ایى گىيه فهیًها تاايزام هـاصل تملک،
صؼاکخـ ظـف هیزؼه هاه اف تاؿیظ اػالم ،به اػاؿه حبت عىػػاؿی گـػػ 7همچًیى هـاتب
بایؼ به ىهـػاؿی هضل يیق رهت ؿػایت هوـؿاتهايىيی ظـف هقبىؿ اػالم ىىػ.
تبَـه  - 1ػمتگاههای هزـی ٕـس هىظلًؼ ػؿ کلیه هىاؿػ ،یک ينغه اف آگهی تملک عىػ
ؿا به اػاؿه اوهاف هضل و آمتاو هؼك ؿّىی اؿمال ػاؿيؼ 7ػؼم اؿمالهؼاؿک بـای مایـ
هتىلیاو و آمتايهها ؿاكغ هنئىلیت اػاؿات اوهاف و هتىلیاو ػؿ ارـای ایى اهـ
يمیباىؼ.
هاػه  - 31ػؿ ٍىؿتی که ػؿ هضؼوػه اػالو ىؼه بـای تملک ،فهیى وهلی ورىػ ػاىته باىؼ
اػن اف ایًکه به اراؿه واگؾاؿ ىؼه یا ييؼه باىؼ  -اػاؿات اوهاف وهتىلیاو هىهىكههکللًؼ ظـف پايقػه ؿوف اف تاؿیظ ايتياؿ آعـیى آگهی ،يظـیه عىػ ؿا به ػمتگاه هزـی
ٕـس اػالم کًًؼ و صؼاکخـ ظـف یک هاه ،يويه فهیى وهلیو هيغَات آو ؿا اؿائه ػهًؼ تا
صنب هىؿػ ينبت به ارـای آو هنمت اف ٕـس که ػؿ فهیًهای وهلی امت ،اف مىی اوهاف یا
آمتاو هؼك ؿّىی یا هتىلی اهؼامیا مًؼ ارافه به يام ػولت تًظین ىىػ یا ػىُ آو
فهیىّ ،مى ؿػایت هوـؿات و ؿبٖیه هىهىكه و با هَالش واگؾاؿ و ٕـس ارـا گـػػ.
تبَـه  -به هًظىؿ رلىگیـی اف تْییغ صوىم اوهاف ،مافهاو صذ و اوهاف و اهىؿ عیـیه و
آمتاو هؼك ؿّىی هىظلًؼ كهـمت کلیه فهیًهای اوهاكی عىػ ؿا ػؿهـ ىهـ به وفاؿت هنکى
و ىهـمافی اؿمال يمایًؼ.
هاػه  - 30هالکیًی که ػؿ ارـای تبَـه ( )3هاػه ( )1هايىو بـای تؼییى تکلیق
فهیًهای عىػ ػؿ ىهـهای هىّىع هاػه یاػ ىؼه هـارؼه هیيمایًؼ ،بایؼ ػؿعىامتعىػ ؿا
با يويه و هيغَات کاهل فهیى به وفاؿت هنکى و ىهـمافی و ىهـػاؿیها تنلین يمایًؼ تا
آو وفاؿتغايه ،صنب تواّاهای ؿمیؼه اف ػمتگاههایهغتلق و ٕـسهای عؼهات ػمىهی ىهـی
و ىهـػاؿیها اف لضاٗ يیافهای عىػ هىّىع با بـؿمی و ىهـػاؿیها صؼاکخـ ظـف ػو هاه و
وفاؿت هنکى وىهـمافی ظـف یک مال اف تاؿیظ وٍىل تواّای هـارؼه کًًؼه پامظ هتواّی
ؿا بؼهًؼ 7کلیه ػمتگاههای ؽیـبٔ هکلق به همکاؿی با وفاؿت هنکى وىهـمافی

هی باىًؼ 7ػؿ ٍىؿت اػالم يیاف ػمتگاه هـبىٓ ٕبن هىايیى و هوـؿات ينبت به تملک یا
واگؾاؿی ػىُ آو اهؼام هیيمایؼ و ػؿ ٍىؿت اػالم ػؼميیاف ،چًايچه بـ اماك کاؿبـی
فهیى اهکاو ػمـاو و واگؾاؿی بـای هالک ورىػ ػاىته باىؼ ،هالک هیتىايؼ پل اف
آهاػهمافی و اصؼاث بًا ػؿ فهیًهای عىػ ٕبنهىاػ ایى آییىياهه ينبت به تلکیک و
واگؾاؿی واصؼهای اصؼائی به هتواّیاو اهؼام يمایؼ.
تبَـه  -ػؿ ٍىؿتی که ػلیـؿن تکمیل هؼاؿک الفم پل اف ايوْای ههلت هقبىؿ به هوتْای
پامظ ػاػه ييىػ ،هالک ٕبن ّىابٔ هايىيی و کاؿبـیهای هـبىٓ ،صنػمـاو و واگؾاؿی
فهیى عىػ ؿا ػاؿػ.
هاػه  - 36هالکاو فهیًهای بایـ و ػایـ یا کاؿبـی هنکىيی ػؿ ىهـهای هىّىع هاػه ()1
هايىو هیتىايًؼ رهت تلکیک و اعؾ پـوايه ماعتمايی تا هقاؿ هتـ هـبغبـای یک یا چًؼ
هٖؼه اف فهیًهای عىػ به ىهـػاؿی هضل هـارؼه يمایًؼ ىهـػاؿیها هکللًؼ پل اف تٖبین
يويه تلکیکی با ػؿعىامت تيکیل پـويؼه به هًظىؿإالع اف ایًکه هوتْای اف هقایای
هىاػ ( )8و ( )6هايىو اؿاّی ىهـی امتلاػه کـػه امت یا عیـ ،هـاتب ؿا با ؽکـ هيغَات
کاهل هالک و پالک هىؿػ يظـ اف اػاؿهفهیىىهـی هـبىٓ ،امتؼالم و پل اف وٍىل پامظ
ػؿ ٍىؿت ػمؼ امتلاػه اف هقایای یاػ ىؼه ،با ؿػایت مایـ هوـؿات و اعؾ تؼهؼ ؿممی
هٖابن كـم تًظیمیوفاؿت هنکى و ىهـمافی هبًی بـ ػؼم امتلاػه بیيتـ اف هقایای تبَـه
)(3هاػه ( )1هايىو ،پـوايه ماعتمايی ٍاػؿ يمایًؼ.
تبَـه  - 3ػؿ هىؿػ فهیًهایی که تملک هیىىػ ،چًايچه هالک یا هالکیى اف هقایای
تبَـه ( )3هاػه ( )1هايىو امتلاػه يکـػه باىًؼ ،پل اف تملک و تهیه ٕـستلکیکی و
کنـ هیقاو فهیًی که به ينبت مهن آيها ػؿ عیابايها و عؼهات ػمىهی ٕـس هـاؿ هیگیـػ
تا هقاؿ هتـ هـبغ اف هٖؼات هابل واگؾاؿی به ايتغاب هالک یاهالکیى به آيها واگؾاؿی
هیگـػػ تا بـابـ هوـؿات ػمـاو يمایًؼ.
تبَـه  - 3هًظىؿ اف ػؼم اهکاو هًؼؿد ػؿ تبَـه ( )3هاػه ( )1هايىو ،هىاؿػی امت که
مهن هالکايه ػؿ ٕـس ػمتگاه تملککًًؼه هـاؿ گـكته و واگؾاؿی آو بههالک باػج بـ هن
عىؿػو ٕـس و ػؼم اهکاو ارـای آو گـػػ و رابزایی ٕـس يیق هوؼوؿ يباىؼ 7ػؿ ایى ٍىؿت
فهیًی هؼاػل هیمت فهیى تملک ىؼه وصتیالموؼوؿ به هماو هیقاو و صؼاکخـ تا صؼ يَاب
هوـؿ ػؿ هايىو ،اف هضل ػیگـی به هالک یا هالکیى واگؾاؿ هیگـػػ تيغیٌ ایى اهـ با
ػمتگاه تملککًًؼهامت.

تبَـه  - 1وفاؿت هنکى و ىهـمافی ّىابٔ چگىيگی ػمـاو اؿاّی هافاػ بـ صؼ يَاب
هالکايه هىّىع هنمت آعـ تبَـه ( )3هاػه ( )1هايىو ؿا به يضىی کههىرب تيىین ػؿ
تىمؼه اصؼاث هنکى باىؼ ،صؼاکخـ ظـف مه هاه تهیه و رهت ارـا ابالؽ هیيمایؼ.
هاػه  - 3.ػؿ ىهـهای ؿیـ هيمىل ّـوؿت ،يول و ايتوال فهیًهای بایـ و ػایـ ىهـی بیى
اىغاً با ؿػایت تبَـه هاػه ( )31هايىو ػؿ عَىً فهیًهای ػایـکياوؿفی ،بالهايغ امت،
ولی هـ گىيه تلکیک و اصؼاث بًا هنتلقم ايزام ػملیات آهاػهمافیٕ ،بن ّىابٔ وفاؿت
هنکى و ىهـمافی هیباىؼ.
هاػه  - 38وفاؿت کياوؿفی و هیأتهای  .يلـه واگؾاؿی فهیى ،صتیاالهکاو ػؿ ارـای
تبَـه ( )1هاػه ( )1آییىياهه ارـایی هايىو هـرغ تيغیٌ فهیًهای هىاتو ابٖال امًاػ
آو  -هَىب  - 667.78ػؿ هـ ػؿعىامت وفاؿت هنکى و ىهـمافی یا مایـ ػمتگاههای
تملککًًؼه فهیى که ػؿ ارـای تبَـه ( )3.هاػه ()1هايىو ػؿعىامت واگؾاؿی فهیى
هیيمایًؼ ،فهیى ػىُ هؼاػل بهای هًٖوهای فهیى تملک ىؼه ػؿ عاؿد اف هضؼوػه هىؿػ
ػمل هايىو ،بـای اهـ کياوؿفی بههالکیى هؼـكی ىؼه ،واگؾاؿ يمایًؼ.
هاػه  - 31اػاؿات حبت هکللًؼ ػؿ هـ هىؿػ که فهیًهایی  -اػن اف هىات و ؿیـ هىات-
به ٍىؿت ىيؼايگ یا هياع بـ اماك هايىو به هالکیت ػولت ػؿ هیآیؼ بههىرب ػؿعىامت
وفاؿت هنکى و ىهـمافی با ػؿعىامت مایـ ػمتگاهها  -ػؿ هىاؿػی که ؿأما فهیًهای ؿیـ
هىاتی ؿا با ؿػایت هوـؿات هايىو و ایى آییىياههتملک هیيمایؼ  -ينبت به ٍؼوؿ مًؼ
هالکیت به ىـس فیـ اهؼام يمایًؼ:
 3ابٖال مًؼ هالکیت هبلی  -اػن اف ایًکه مًؼ هالکیت ػؿ اعتیاؿ باىؼ یا يباىؼ وٍؼوؿ مًؼ هالکیت رؼیؼ صنب هىؿػ به يام ػولت یا ىهـػاؿیها به يمایًؼگیهـرغ هايىو
ػؿعىامت کًًؼه مًؼ.
  3ػؿ هىاػی که فهیى مابوه حبتی به يام اىغاً يؼاىته باىؼ و بـ اماك يظـیه وفاؿتهنکى و ىهـمافی فهیى ،هىات تيغیٌ ػاػه ىىػ ،با تىره به تبَـهالضاهی به هاػه ()1
آییىياهه هايىو حبت و هبىل تواّای حبت فهیًهای هىات و بایـ بالهالک به يام ػولت-
هَىب  - 3101و ػؿ ايتياؿ آگهیهای يىبتی آيهايیافی به تًظین اظهاؿياهه حبت به يام
ػولت يبىػه ،و صنب ػؿعىامت وفاؿت هنکى و ىهـمافی بؼوو ايتياؿ آگهیهای يىبتی و
تضؼیؼ بالكاٍله با امتلاػه افپالک بغو هـبىٓ و ّمى تؼییى ىماؿه كـػیٍ ،ىؿت هزلل
تؼییى صؼوػ با ؿػایت صؼوػ هزاوؿیى  -ػؿ ٍىؿت ورىػ مابوه تضؼیؼ صؼوػ  -با

صْىؿيمایًؼه اػاؿه فهیىىهـی هضل تًظین و هلک ػؿ ػكتـ اهالک حبت و مًؼ هالکیت به
يام ػولت به يمایًؼگی وفاؿت هنکى و ىهـمافی ٍاػؿ هیگـػػ.
  1ػؿ ٍىؿتی که فهیى ٕبن يظـ وفاؿت هنکى و ىهـمافی هىات بىػه و مابوه ػؿعىامت حبتػاىته باىؼ ،ولی تضؼیؼ صؼوػ آو آو به ػمل ياهیؼه باىؼ -اػن اف ایًکه آگهیهای
يىبتی آو هًتيـ ىؼه یا ييؼه باىؼ  -بؼوو ايتياؿ آگهیهای يىبتی و تضؼیؼی ينبت به
تًظین ٍىؿت هزلل تؼییى صؼوػ الفم و ٍؼوؿمًؼ هالکیت آو با ؿػایت بًؼ ( )3ایى هاػه
اف ٕـف اػاؿه حبت اهؼام هیگـػػ.
 1ػؿ ٍىؿتی که وفاؿت هنکى و ىهـمافی با مایـ ػمتگاههای ػولتی یا ىهـػاؿیها بـاماك هاػه ( )1هايىو هَؼ تملک فهیى ؿیـ هىاتی ؿا ػاؿيؼ یا هبالتملک يمىػهايؼ ،وی
اماما مابوه ػؿعىامت حبت يؼاؿػ و فهیى هقبىؿ اف يظـ هوـؿات حبتی هزهىلالمالک امت،
اػاؿات حبت هکللًؼ ّمى تًظین ٍىؿتهزلل الفم ػؿ ارـای هاػه ( )31ایى آییىياهه که
به هًقله ٍىؿت هزلل اصـاف تَـف عىاهؼ بىػ ،هيغَات هتَـف ؿا با ؿػایت صؼوػ هزاوؿیى
اگـ مابوهتضؼیؼ صؼوػ ػاؿػ  -تؼییى تؼییى يمایًؼ 7همیى ٍىؿت هزلل ،هنتًؼ ايزامهؼاهله عىاهؼ بىػ 7پل اف تًظین مًؼ ايتوال بـ اماك هاػه ( )1هايىو اػاؿات حبتبایؼ
به تـتیب فیـ اهؼام به ٍؼوؿ مًؼ هالکیت به يام ػولت و ىهـػاؿها يمایًؼ:
الق  -پل اف اؿائه یک ينغه مًؼ ايتوال (مًؼ تملکی) به اػاؿه حبت هضل ،اػاؿه حبت
بـ اماك مًؼ ؿممی تًظیمی بالكاٍله مًؼ هالکیت فهیى ؿا به يام ػولت بايمایًؼگی
وفاؿت هنکى و ىهـمافی یا مایـ ػمتگاههای ػولتی ػؿعىامت کًًؼه که مًؼ به يام آيها
تًظین ىؼه  -یا ىهـػاؿیها صنب هىؿػ ٍاػؿ هیيمایًؼ.
ب  -بـای ؿوىى ىؼه وّغ پـػاعت بهای فهیى هىؿػ تملک ،اػاؿات حبت بایؼ ينبت به تًظین
اظهاؿياهه حبتی اهؼام يمایًؼ و ػالوه بـ هیؼ يام ػولت به يمایًؼگیوفاؿت هنکى و
ىهـمافی یا ػمتگاه تملک کًًؼه یا ىهـػاؿیها ،يام ىغٌ یا اىغاٍی ؿا که هؼػی هالکیت
هلک هىؿػ تملک هنتًؼ بـ اماك ٍىؿت هزللتًظین باال ػؿ اظهاؿياهه حبتی هیؼ يمایًؼ و
ػؿ ارـای ػمتىؿ هاػه ( )01آییىياهه هايىو حبت ،هباػؿت به ايتياؿ آگهیهای يىبتی
کًًؼ 7ػؿ ٍىؿتی که ػؿ ههلت هوـؿهايىيی ،اػتـاّی يـمیؼ ،پل اف گىاهی اػاؿه حبت هضل
و اعؾ هلاٍاصنابهای الفم ،بهای فهیى به هالک یا هالکیى پـػاعت هیىىػ ،ولی ػؿ ٍىؿت
وٍىلاػتـاُ به حبت تا تؼییى تکلیق يهایی اف مىی ػاػگاههای ٍالش ،بهای هلک پـػاعت
يغىاهؼ ىؼ.

د  -چًايچه فهیًی که هىات اػالم ىؼه ػاؿای اػتـاّی به تيغیٌ وفاؿت هنکى و ىهـمافی
ػؿ عَىً يىع فهیى یا اػتـاُ به حبت یا صؼوػ یا مایـاػتـاّات هايىيی ػؿ هـارغ
ؽیَالس یا تؼاؿُ حبتی باىؼ یا ػؿ ؿهى و وحیوه و بافػاىت بىػه یا صن اػیايی و صن
ؿیيه و کيت بـای ػیگـاو ػؿ آو هیؼ ىؼهباىؼ ،اػاؿات حبت هکلق به ٍؼوؿ مًؼ آفاػ و
بؼوو هیؼ بافػاىت یا وحیوه و ؿهى و مایـ هیىػ یاػ ىؼه ،به يام ػولت به يمایًؼگی
هـرغ هايىيی ػؿعىامت کًًؼهمًؼ هیباىًؼ 7ػؿ عَىً اػتـاُ به حبت و تؼاؿُ حبتی و
تيغیٌ يىع فهیى پل اف ٍؼوؿ ؿأی هٖؼی اف ٕـف هـارغ هْایی ،اػاؿات حبت،
هـارغتملککًًؼه با ؿػایت هايىو و ایى آییىياهه صوىم هضکىمله ؿا ػاؿا هیيمایًؼ
ػؿ هىؿػ ؿهى و وحیوه و بافػاىت فهیًهای بایـ و ػیاؿ يیق مافهاو تملک کًًؼه
هزافامت پل اف اعؾ گىاهی اف اػاؿات حبت هضل ،اف هضل اػتباؿات ٕـس تملک فهیى ،هبلؾ
هًؼؿد ػؿ مًؼ وحیوه و ؿهى و هبلؾ هىؿػ بافػاىت ؿا پـػاعت يمایؼ وهـاتب ؿا به
اػاؿه حبت هضل اػالم کًؼ 7ػؿ ٍىؿتی که هبلؾ یاػ ىؼه بیو اف هبلؾ هىؿػ تملک باىؼ،
بنتايکاؿ و هـرغ بافػاىت کًًؼه هیتىايؼ بـای وٍىل بویهٕلب عىػ تواّای تىهیق مایـ
اهىال بؼهکاؿ ؿا بـ اماك هىايی
و هـبىٓ اف هـارغ ؽیَالس بًمایؼ.
ػ  -ػؿ ٍىؿتی که فهیى هىؿػ تملک بـ اماك مًؼ ايتوال ؿممی مابوه حبت ػاىته ولی
آگهی يىبتی آو هًتيـ ييؼه باىؼ ،اػاؿه حبت هضل هکلق امت بؼووايتياؿ آگهی تضؼیؼی
ينبت به تًظین ٍىؿت هزلل تضؼیؼ صؼوػ با ؿػایت صؼوػ هزاوؿیى  -اگـ مابوه تضؼیؼ صؼوػ
ػاىته باىؼ  -اهؼام يمایؼ و بالكاٍلهمًؼ هالکیت فهیى ؿا به يام وفاؿت هنکى و
ىهـمافی با ػمتگاه تملک کًًؼه ٍاػؿ يمایؼ 7ػؿ ٍىؿتی که اىتباهی ػؿ امًاػ تًظیمی
پیوآیؼ ،اٍالس امًاػ باتًظین مًؼ اٍالصی به اهْای ػمتگاه تملککًًؼه و به
هائنهواهی هالک یا هالکیى بالهايغ امت و بـای ایًکه پـػاعت وره هىؿػ تملک به هالک
هوؼوؿ گـػػ،اػاؿه حبت هضل ينبت به ايتياؿ آگهیهای يىبتی بـ اماك بًؼ (ب) ایى
ؿػیق اهؼام هیيمایؼ 7ػؿ هىؿػ فهیىهای هىؿػ تملک که مابوه حبت و ايتياؿ آگهی
يىبتیػاىته ،ولی تضؼیؼ صؼوػ آو به ػمل يیاهؼه ،تؼییى صؼوػ و ٍؼوؿ مًؼ هالکیت به
ىـس بًؼ یاػ ىؼه ٍىؿت هیگیـػ.
ػؿ ايزام ػملیات تضؼیؼ و تلکیک فهیًهای هىات یا عـیؼاؿی ىؼه ػولت ،ػؼم ارـای هاػه
)(8.آییىياهه هايىو حبت و ػمؼ صىؿ هالک اولیه ،هايغ ايزامػملیات یاػ ىؼه يغىاهؼ

بىػ و اػاؿات حبت هکللًؼ بـابـ يويه اؿائه ىؼه ينبت به تضؼیؼ و تلکیک ،بؼوو صلـ پی
اهؼام يمایًؼ.
  0ػؿ هىاؿػی که فهیى بـ اماك يظـ وفاؿت هنکى و ىهـمافی هىات تيغیٌ ػاػه ىىػ،اػاؿات حبت هکللًؼ به ػؿعىامت وفاؿت هنکى و ىهـمافی هبلاف هٖؼیت يظـیه هـهىم مًؼ
هالکیت آو ؿا به يام ػولت به يمایًؼگی وفاؿت هنکى و ىهـمافی ٍاػؿ يمایًؼ 7ػؿ ٍىؿتی
که بـ اماك ؿأی هٖؼی ػاػگاه ،فهیى ؿیـهىات تيغیٌ ػاػه ىىػ ،ػؿ ىهـهای هيمىل ّـوؿت
بـ اماك هاػه ( )1هايىو با هالک ؿكتاؿ هیىىػ و مایـ ىهـها و ىهـکهای کيىؿ،
تبَـههای ( ).و ()8هاػه ( )1هايىو ،هابل ارـامت.
 6هوـؿات بًؼ ( )0ایى هاػه ؿا رهت ٍؼوؿ مًؼ هالکیت به يام ػولت و ىهـػاؿیها ػؿهىؿػ فهیًهایی که ػؿ ارـای هايىو اؿاّی ىهـی  -هَىب - 6.73373.هىات ىًاعته ىؼه یا
به تملک ػولت ػؿآهؼه ،ولی مًؼ هالکیت آو ٍاػؿ يگـػیؼه ،هابل ارـامت.
 .فهیًهایی که هالکیت آيها ػؿ ارـای هايىو لـى هالکیت هىات ىهـی و اٍالصیه آولـى گـػیؼه و هـاتب به ػكاتـ اهالک حبت ،اعباؿ و به اهْای هنئىل هـبىٓؿمیؼه باىؼ،
با تىره به هاػه ( )33هايىو حبت ػؿ هالکیت ػولت هنتوـ و مًؼ هالکیت آو بایؼ به
ياهه ػولت ٍاػؿ ىىػ.
 8امًاػ فهیًهای هىاتی که هبال ػؿ اعتیاؿ بًیاػهای ؿیـ ػولتی اف رمله بًیاػهنتْؼلاو بىػه یا باىؼ ،بایؼ به يام وفاؿت هنکى و ىهـمافی ٍاػؿ ىىػ.
 1اكـاف فهیىهای هياػی وفاؿت هنکى و ىهـمافی ٍاػؿ ىىػ. 1اكـاف فهیًهای هياػی وفاؿت هنکى و ىهـمافی و ػمتگاه تملککًًؼه بـ اماك الیضههايىيی ؿارغ به كـاؿ اف هىؿػ تَـف مافهايهای ػمـاو اؿاّی ىهـیهَىب  3108ىىؿای
ايوالب امالهی رمهىؿی امالهی ایـاو  -به ػمل عىاهؼ آهؼ و ػػىت اف مایـ هالکیى
هياػی رهت اكـافّ ،ـوؿت يؼاؿػ.
 3.هبىل تواّای حبت فهیًهای هىات اف اىغاً هٖلوا همًىع امت و اػاؿات حبت هکللًؼهبل اف پؾیـه حبت فهیًها به يام اىغاً و اػاهه تيـیلات حبتیفهیًهای حبت ىؼه و
اكـاف و تونین و تلکیک فهیًها ،هىاكوت کتبی وفاؿت هنکى و ىهـمافی ؿا اعؾ يمایؼ.
  33ػكاتـ امًاػ ؿممی هکللًؼ هبل اف ايزام هـ گىيه هؼاهله ينبت به فهیًهای هىّىعهايىو ،هـاتب ؿا اف وفاؿت هنکى و ىهـمافی امتؼالم و بـ اماك يظـآو وفاؿتغايه و
ؿػایت هوـؿات هـبىٓ اهؼام يمایًؼ.

هاػه  - 3.کلیه ػمتگاههای یاػ ىؼه ػؿ هاػه ( )3.هايىو هىظلًؼ فهیًهای عىػ ؿا ػؿ
ارـای هاػه ( )3.هايىو ،ػؿ اعتیاؿ وفاؿت هنکى و ىهـمافی هـاؿ ػهًؼ7اػاؿات حبت
هکللًؼ پل اف اػالم وفاؿت هنکى و ىهـمافی ينبت به حبت ايتوال هلک ػؿ ػكاتـ اهالک و
ٍؼوؿ مًؼ هالکیت به يام ػولت با يمایًؼگی وفاؿتهنکى و ىهـمافی هـاؿ ػهًؼ 7اػاؿات
حبت هکللًؼ پل اف اػالم وفاؿت هنکى و ىهـمافی ينبت به حبت ايتوال هلک ػؿ ػكاتـ
اهالک و ٍؼوؿ مًؼ هالکیت بهيام ػولت یا يمایًؼگی وفاؿت هنکى و ىهـمافی یا
ػمتگاههای یاػ ىؼه که ػؿ تضىیل فهیًهای هؾکىؿ و ٍؼوؿ امًاػ هالکیت آيها به ىـس
ایى هاػه ،هناهضه یاکاؿىکًی يمایًؼ ػؿ ارـای هاػه ( )36هايىو هغتلق هضنىب ىؼه و
با اػالم وفاؿت هنکى و ىهـمافی هىؿػ پیگـػ هايىيی هـاؿ عىاهًؼ گـكت و اف
تاؿیظ ػؿعىامت وفاؿت هنکى و ىهـمافی چًايچه ظـف ػو هاه ينبت به تضىیل فهیى و امًاػ
و هؼاؿک آو اهؼام يًمایًؼ ،اػاؿات حبت هکللًؼ به ػؿعىامت وفاؿتهنکى و ىهـمافی مًؼ
هالکیت رؼیؼ به يام ػولت به يمایًؼگی وفاؿت هنکى و ىهـمافی یا ػمتگاههایی که
وفاؿت هقبىؿ هؼـكی هیکًؼٍ ،اػؿ يمایًؼ.
تبَـه ٍ - 3ؼوؿ مًؼ هالکیت فهیًهای هلی ىؼه یا مایـ فهیًهای ػولتی واهغ ػؿ هضؼوػه
هىؿػ ػمل هايىو ،به يام وفاؿت هنکى و ىهـمافی يیاف به تضىیل وتًظین ٍىؿت رلنه اف
ٕـف مـرًگلؼاؿیها يؼاؿػ.
تبَـه  - 3ػؿ ٍىؿتی که ػؿ فهیًهای یاػ ىؼه تزاوفات و تَـكاتی ٍىؿت گـكته باىؼ ،ػؿ
هىهغ هؼایًه هضل با صْىؿ يمایًؼه مـرًلگؼاؿی یا ػمتگاه ػاؿيؼهفهیى ،هیقاو تَـكات
و تزاوفاتٍ ،ىؿت رلنه ىؼه و مًؼ هالکیت کل هضؼوػه لمی ىؼه یا فهیى ػولتی هؾکىؿ
بؼوو تىره به تزاوفات ايزام ىؼه به يامػولت به يمایًؼگی وفاؿت هنکى و ىهـمافی
ٍاػؿ هیگـػػ.
هاػه  - 33ػؿ هىؿػ فهیىهای هياػی چًايچه یک یا چًؼ هالک هياع ػؿ ههلت هوـؿ
هـارؼه کًًؼ ،ولی به لضاٗ ػؼم صْىؿ بویه هالکیى ايزام هؼاهله کل هلکهوؼوؿ يباىؼ،
ينبت به آو تؼؼاػ اف هالکیى که تًظین مًؼ اهکاو يؼاؿػٕ ،بن هلاػ هايىو و ایى
آییىياهه مًؼ ايتوال به هاین هواهی هالک یا هالکیى اهْا هیىىػ.
كَل چهاؿم  -يضىه آهاػهمافی و ػمـاو و واگؾاؿی فهیًها
هاػه  - 33آهاػهمافی فهیى ػباؿت اف هزمىػه ػملیاتی امت که هٖابن ػمتىؿالؼمل
وفاؿت هنکى و ىهـمافی فهیى ؿا بـای اصؼاث هنکى ههیا هیمافػ کهىاهل هىاؿػ فیـ

هیباىؼ:
الق  -ػملیات فیـبًایی اف هبل تؼییى بـوکق ،تنٖیش و آملالت هؼابـ ،تأهیى ىبکههای
تأمیناتی آب و بـم ،رمغآوؿی و ػكغ آبهای مٖضی و كاّالب وؿیـه.
ب  -ػملیات ؿومتایی هايًؼ اصؼاث هؼاؿك ،ػؿهايگاه ،واصؼ ايتظاهی ،كْای مبق ،اػاؿه
آتوييايی ،اهاکى تزاؿی و يظایـ آو.
هاػه  - 31ػمتگاهها ،بًیاػها ،يهاػها و اىغاً صویوی و صوىهی واگؾاؿکًًؼه فهیى ػؿ
ٍىؿتی هزاف به واگؾاؿی عىاهًؼ بىػ که ارـای ػملیات فیـبًاییفهیًهای آيها ٕبن
ّىابٔ و تأییؼ ػمتگاههای ارـایی هـبىٓ ،هبل اف واگؾاؿی ايزام ىؼه باىؼ.
تبَـه  -ػؿ ٍىؿتی که تؼاويیهای هنکى هاػؿ به ايزام آهاػهمافی تمام فهیى یا بغيی
اف آو باىًؼ هیتىايؼ ٕبن ّىابٔ و هوـؿات وفاؿت هنکى و ىهـمافیاهؼام يمایًؼ 7بؼهی
امت هًگام تؼییى هیمت هٖؼی فهیى ،هقیًه آهاػه مافی اف هیمت هٖؼی کنـ عىاهؼ ىؼ.
هاػه  - 31هالکیت فهیًهای ػایـ و بایـ اػن اف صویوی و صوىهی که ٕبن هىاػ ( )31و
)(30هايىو ،هزىف تبؼیل و تـییـ کاؿبـی فهیى عىػ ؿا اف وفاؿت هنکى وىهـمافی اعؾ
کـػهايؼ و هَؼ تلکیک یا اكـاف یا تونین اؿاّی عىػ ؿا ػاؿيؼ ،هىظلًؼ يويه تلکیکی
فهیًهای عىػ ؿا به ّمیمه ٕـسهای ارـایی آهاػهمافیهمـاه با بـآوؿػ هقیًههای
هـبىٓ به اػاؿات کل هنکى و ىهـمافی هضل ،اؿائه يمایًؼ.
هاػه  - 30بهای تمام ىؼه هـ هٖؼه فهیى بـای اهـ هنکى ػباؿت امت اف هیمت هًٖوهای
فهیى ػؿ فهاو واگؾاؿی به ػالوه کلیه هقیًههای تؼلن گـكته و هتًامببا هـ ٕـس ٕبن
ػمتىؿالؼمل وفاؿت هنکى و ىهـمافی.
هاػه  - 36ػؿ کلیه ٕـسهای آهاػه مافی تأمینات ؿوبًایی هخل هؼاؿك ،ػؿهايگاه ،كْای
مبق و يظایـ آو صتیاالهکاو اف هضل ػىایؼ اهاکى تزاؿی ،فهیًهایواگؾاؿی هماو ىهـ،
اصؼاث ىؼه و ػـٍه و اػیاو آيها به ٍىؿت ؿایگاو به ػمتگاههای بهـهبـػاؿی کًًؼه
تضىیل هیىىػ.
ػمتىؿالؼمل تؼییى مـايه تأمینات ؿوبًایی تىمٔ وفاؿت هنکى و ىهـمافی تهیه و ابالؽ
هیىىػ.
هاػه  - 3.بهای واگؾاؿی هٖؼات فهیى بـای اصؼاث واصؼهای ايتلاػی يظیـ تزاؿی ،اػاؿی
و عؼهاتی ًٍلی بـابـ امت با هیمت هًٖوهای ،به ػالوه هقیًههایفیـبًایی و ؿوبًایی
هٖؼه که اف هتواّی ػؿیاكت هیگـػػ 7وفاؿت هنکى و ىهـمافی هىظق امت ػؿ ػوؼ هـاؿػاػ

واگؾاؿی ایى گىيه هٖؼات ،تـتیبی اتغاؽ يمایؼکه بهای ػؿیاكتی بابت هقیًههای
تأمینات ؿوبًاییٍ ،ـف اصؼاث تأمینات هقبىؿ ىىػ.
تبَـه  -ػؿ اصؼاث واصؼهای ايتلاػی ،هزمىػههای هنکىيی کاؿگـی با ورىػ ىـایٔ
هناوی ،صن توؼم با تؼاويیهای کاؿگـی امت.
هاػه  - 38واگؾاؿی هـ يىع فهیى ػؿ ٕـسهای هَىب ىهـی که به تىمؼه یا اصؼاث هؼابـ
و هیاػیى اعتَاً ػاػه ىؼه امت ،همًىع هیباىؼ.
هاػه  - 31واگؾاؿی فهیى به اكـاػ و اػْای ىـکتهای تؼاويی هنکى و کاؿکًاو ػولت بـ
اماك ّىابٔ و هوـؿاتی امت که به ومیله وفاؿت هنکى وىهـمافی ،با ؿػایت هىايیى و
لضاٗ اولىیت بـای کاؿکًاو و کاؿهًؼاو ػولت تؼییى و ابالؽ عىاهؼ گـػیؼ.
تبَـه  - 3واگؾاؿی فهیى به مافيؼگاو واصؼهای مکىيی ،اػن اف اىغاً صویوی و صوىهی و
يیق کنايی که آهاػگی و ىـایٔ الفم ؿا بـای مـهایهگؾاؿی ػؿ اهـتىلیؼ و اصؼاث
واصؼهای هنکىيی به هًظىؿ واگؾاؿی هٖؼی یا اراؿه ػاؿيؼ ،بـ اماك ّىابٔ امت که اف
ٕـین وفاؿت هنکى و ىهـمافی تؼییى هیىىػ.
تبَـه  - 3ايتوال هٖؼی اؿاّی واگؾاؿ ىؼه ،پل اف اؿائه گىاهی پایاو کاؿ ماعتمايی
عىاهؼ بىػ و همًىػیت ايتوال هًؼؿد ػؿ امًاػ ايتوال هٖؼی تًظیمی به تاؿیظپیو اف
ارـای ایى آییىياهه کاولنیکى تلوی هیگـػػ.
تبَـه  - 1اوؿام هـاؿػاػ واگؾاؿی یاػ ىؼه و يیق اوؿام واگؾاؿی فهیى ػؿ ىهـهای
رؼیؼ ،ػؿ هـاصل هـتبٔ با اػٖای تنهیالت بايکی و تنهیالتی که مافهاوتأهیى ارتماػی
به هيمىالو هايىو تأهیى ارتماػی هیػهؼ ،ػؿ صکن مًؼ ؿممی بىػه و ػؿ هىاؿػی که فهیى
هىؿػ واگؾاؿی ،كاهؼ ٍىؿت هزلل تلکیکی امت،يمایًؼه ػمتگاه واگؾاؿکًًؼه فهیى ،امًاػ
تًظیمی ؿا هًضَـا اف رهت تزىیق ؿهى ،اهْا هیيمایؼ.
هاػه  - 1.واگؾاؿی فهیًهای ىهـػاؿیها ،ىـکتها و مافهايهای وابنته به ىهـػاؿیها
تىمٔ آيها به هًظىؿی ؿیـ اف ؿكغ يیافهًؼیهای ػمىهی ىهـ و ػىُ اهالکواهغ ػؿ
ٕـسهای هَىب ىهـی ،هًىٓ به هزىف وفاؿت هنکى و ىهـمافی هیباىؼ.
هاػه  - 13واگؾاؿی فهیى رهت ایزاػ یا تىمؼه یا ايتوال ايىاع هؤمنات یا کاؿگاههای
تىلیؼی و عؼهاتی و هضلهای کنب ،با ىـایٔ فیـ ايزام هیگیـػ:
الق  -هتواّی ،عؼهت وظیله ػمىهی ؿا ايزام ػاػه یا ػاؿای کاؿت هؼاكیت بىػه و
تىايایی هالی اصؼاث ماعتماو ؿا ػاىته باىؼ.

ب  -هزىف هايىو الفم ؿا رهت ػایـ يمىػو واصؼ پیيًهاػی ػاىته باىؼ.
د  -فهیًهای واگؾاؿی بـای هـ پیيه یا کاؿگاه بایؼ هٖابن با کاؿبـی فهیى ػؿ ٕـصهای
ىهـمافی هَىب ،و ػؿ ٍىؿت كوؼاو ٕـسهای یاػ ىؼهٕ ،بن هوـؿاتىهـػاؿی بـای آو هًٖوه
ىهـ باىؼ.
ػ  -صؼاهل پًذ ما ل پیو اف تنلین تواّای فهیى به ٕىؿ هتىالی ػؿ ىهـ هضل ػؿعىامت
فهیى مکىيت ػاىته باىؼ.
ه  -ػؿ بؼْی اف ىهـهای هضـومٕ ،بن اػالم وفاؿت هنکى و ىهـمافی ؿػایت ىـٓ هؼت مکىيت
بـای هتواّی ّـوؿی يمیباىؼ ،هيـوٓ بـ آو کههتواّی ػؿ ىهـهای هقبىؿ ،به
مـهایهگؾاؿی ػؿ اهـ ایزاػ واصؼهای تىلیؼیًٍ ،ؼتی و عؼهاتی به رق هضلهای کنب
اهؼام يمایؼ.
تبَـه  - 3اكـاػی که صـكه ػیگـی رق آيچه بـای آو تواّای فهیى هیيمایًؼ يؼاىته
باىًؼ ،اولىیت عىاهًؼ ػاىت.
تبَـه  - 3به هًظىؿ رؾب مـهایهگؾاؿی ػؿ يوآ هضـوم و کمک به اهـ تىلیؼ و اىتـال
اكـاػ ،به ىـٓ آو که اكـاػ هقبىؿ اف وفاؿتغايههای تىلیؼی هزىف هايىيیػاىته
باىًؼّ ،مى اولىیت اػٖای فهیى به ایى گىيه اكـاػ ،اف تغلیقهای هًامب با تَىیب
هزمغ ػمىهی مافهاو فهیىىهـی بـعىؿػاؿ هیىىيؼ.
هاػه  - 13واگؾاؿی فهیىهای ػاعل ىهـکهای هيمىل هايىو "ارافه واگؾاؿی اؿاّی ػاعل
ىهـکها بـای تأهیى اػتباؿ هـبىٓ به تکمیل ماعتمايهای ىهـکهایيیمه تمام ػولتی"-
هَىب  - 316.7.76که ػؿ فهاو اعؾ هزىف ىهـک ،عاؿد اف صـین امتضلاظی ىهـها بىػهايؼ،
ٕبن هايىو یاػه ػه و آییىياهه آو ايزامهیگیـػ.
هاػه  - 11هًظىؿ اف فهیًهای هتؼلن به ػولت ،یاػ ىؼه ػؿ هاػه ( )31هايىو ،کلیه
فهیًهایی امت که به يام ػولت ػاؿای مًؼ بىػه یا ػؿ رـیاو حبت به يام ػولتامت.
همچًیى کلیه فهیًهای هلی ىؼه و هىاتی که ٕبن هىايیى هَىب و آؿای کمینیىيهای هـبىٓ،
هتؼلن به وفاؿت هنکى و ىهـمافی امت  -اػن اف ایًکه بهيام ػولت حبت ىؼه یا ييؼه
باىؼ  -يمایًؼگی ػولت ػؿ هىؿػ فهیًهای هقبىؿ با مافهاو فهیىىهـی با ػمتگاه امت که
وفاؿت هنکى و ىهـمافی به آو تلىیِاعتیاؿ هیکًؼ،
هاػه  - 11هًظىؿ اف فهیًهای هتؼلن به ىهـػاؿی  -یاػ ىؼه ػؿ هاػه ( )31هايىو-
کلیه فهیًهایی امت که ٕبن هىايیى و هوـؿات به ىهـػاؿیها تؼلن ػاؿػ 7اػن اف آوکه

به يام ىهـػاؿی ػاؿای مًؼ باىؼ یا يباىؼ.
هاػه  - 10وفاؿت هنکى و ىهـمافی هزاف امت ينبت به واگؾاؿی فهیىهای يقػیک
کاؿعايهها و کاؿگاههای تىلیؼی به کاؿکًاو آيها ػؿ ٍىؿتی که کاؿعايه یاکاؿگاه با
هقیًه عىػ ،واصؼهای هنکىيی و تأمینات ػمىین هـبىٓ ؿا اصؼاث و كؤ به کاؿکًايی که
ػالوه بـ ػاؿا بىػو ىـایٔ ػؿیاكت فهیى به ٍىؿت ايلـاػیصؼاهل ػو مال ػؿ آو واصؼ
اىتـال به کاؿ ػاىتهايؼ ،به هیمت تمام ىؼ هىؿػ تأییؼ آو وفاؿت اهؼام يمایؼ 7ػؿ
ایى ٍىؿت پل اف اتمام واصؼهای هنکىيی اهـايتوال ،فیـ يظـ وفاؿت هنکى و ىهـمافی
ايزام هیگیـػ 7ػؿ هىؿػ کاؿعايههایی که تافه تأمیل ىؼهايؼ ،ىـٓ ػو مال اىتـال ػؿ
آو واصؼّ ،ـوؿی يمیباىؼ.
هاػه  - 16ىـایٔ واگؾاؿی فهیى رهت اصؼاث عايههای مافهايی به هؤمنات و کاؿگاهها
و کاؿعايههایی که ػاؿای ىغَیت صوىهی باىًؼ ،به ىـس فیـهیباىؼ:
الق ّ -ـوؿت اصؼاث واصؼهای هنکىيی مافهايی به تأییؼ وفاؿت هنکى و ىهـمافی بـمؼ.
ب  -هتواّی ،ػاؿای هزىف اصؼاث کاؿعايه یا کاؿگاه و پـوايه اىتـال اف هـارغ هـبىٓ
باىؼ.
د  -تؼؼاػ ىاؿاليی که بـای آيها عايههای مافهايی اصؼاث هیىىػ ،بایؼ اف يظـ ایًکه
اف کاؿکًاو کاؿعايه یا کاؿگاه هتواّی هیباىًؼ ،به تأییؼ وفاؿت کاؿ و اهىؿارتماػی
یا اػاؿات تابغ ػؿ ىهـمتاو هىؿػ يظـ بـمؼ.
ػ  -صؼاهل مى ىاؿالو بًؼ ( )1بایؼ ( )38مال تمام و ػاؿای کاؿت پایاو عؼهت یا
هؼاكیت اف عؼهت باىًؼ.
ه  -تؼؼاػ ىاؿالو ػؿ ٕىل مال اف ( )3.يلـ کمتـ يباىؼ و صن بیمه آياو يیق تا هًگام
ػؿعىامت ،کال پـػاعت ىؼه باىؼ.
و  -پـوژه ماعتمايی اف يظـ هناصت فیـ بًای هـ واصؼ و کیلیت و هَالش ماعتمايی،
هًٖبن با ّىابٔ تؼییى ىؼه وفاؿت هنکى و ىهـمافی باىؼ.
ف  -عايههای مافهايی اصؼاث ىؼه به ٍىؿت واصؼهای مافهايی تلوی هیىىػ و تابغ
هىايیى هـبىٓ هیباىؼ.
هاػه  - 1.مهن وفاؿت هنکى و ىهـمافی ػؿ ىـکتهایی که ػؿ ارـای هنمت اعیـ تبَـه ()0
هاػه ( )33هايىو با هياؿکت بیو اف پًزاه ػؿٍؼ ( )%0.بغوؿیـ ػولتی ایزاػ هیىىػ،
به ٍىؿت آوؿػه ؿیـ يوؼی اف هضل فهیًها به هیمت ػاػله ؿوف کاؿىًامی ؿممی تأهیى

هیىىػ 7امامًاهه ایى گىيه ىـکتها يیق هٖابنتبَـه یاػ ىؼه ،به تَىیب ػولت عىاهؼ
ؿمیؼ.
تبَـه  -عؼهت کاؿکًاو ػولت ػؿ ىـکتهای یاػ ىؼه با تىره به هاػه ( )33هايىو
امتغؼام کيىؿی هزاف امت.
هاػه  - 18هىای ايتظاهی و يهاػهای ايتظاهی ايوالب امالهی صنب هىؿػ به تواّای
وفاؿت هنکى و ىهـمافی یا ىهـػاؿیها هکللًؼ ػؿ ؿكغ آحاؿ تَـف وتزاوف اف فهیًهای
هيمىل هايىو ،با وفاؿت هنکى و ىهـمافی و ىهـػاؿیها همکاؿی ،يظاؿت و ػعالت هنتوین
يمایًؼ.
هاػه  - 11با ايوْای پًذ مال ههلت هًؼؿد ػؿ هاػه ( )1هايىوٍ ،ـكا هىاػی اف ایى
آییىياهه که ػؿ اؿتبآ با کلیه ىهـها و ىهـکهای کيىؿ باىؼ ،همچًاو هابلارـا بىػه
و ػؿ کلیه ىهـها و ىهـکهای کيىؿ به ٍىؿت یکناو ،ػمل هیىىػ.
هاػه  - 1.ایى تَىیبياهه رایگقیى تَىیبياهه ىماؿه 031117ت 130هىؿط 316.71731
هیىىػ.

