
و اهلگنج زا يرادربهرهب و تظافح نوناق                            

عتارم

فیراعت - لوا لصف

1346.5.25 بوصم

:تسا ریز حرش هب هتفر راک هب عترم و لگنج نیناوق رد هک یتاحالطصا فیرعت - 1 هدام

هلیسو هب هک تسا ياهشیب ای عترم ای لگنج زا ترابع یعیبط هشیب ای عترم ای لگنج - 1

.دشاب هدشن داجیا صاخشا

رتالاب یمک یعیبط روط هب اهنآ هقاس هک تسا یبشخ يوردوخ ياهینتسر - یلگنج هتوب - 2

.دیوریم اههشیب ای یلگنج یضاراای اهلگنج رد ًاعون و دشاب هدش بعشنم كاخ حطس زا

نابایب و ریوک رد هک تخرد زج هب هلاسدنچ يوردوخ تاتابن هیلک - يریوک هتوب - 3

.دوشیم هدیمان يریوک هتوب دیوریم

یقاب نیمز رد نتخوس ای ندش هتسکش ای عطق زا سپ هک تخرد هنت زا تمسق نآ - هدنک - 4

.دوشیم هدیمان هدنک دنامب

جنپ زا رتمک نآ نیرطق و هدوب یصخشم هقاس ياراد هک تسا یناوج تخرد - لاهن - 5

.دشابرتمیتناس هس زا رتمک نیرطق داشمش دروم رد و رتمیتناس

:یلگنج یضارا - 6

هتوب ای شوجاپ ای لاهن لیبق زا لگنج دوجو دهاوش و راثآ اهنآ رد هک ییاهنیمز - فلا

اهلگنج ندش یلم خیراترد هکنآ رب طورشم دشاب هتشاد دوجو یلگنج ناتخرد هدنک ای

دادعت ای و تسیب زا راتکه ره رد هدنک دادعت و هدوبن شیآ ای تشک تحت 1341.10.27

دادعت عومجم ای و ددع دصکی زاً اعومجم ای هناگادجراتکه ره رد یلگنج هتوب ای لاهن

.دشاب زواجتم ددع دصکی زا راتکه ره رد هدنک و هتوب و لاهن

و دشاب هتشاد دوجو هدنکارپ روط هب یلگنج يوردوخ ناتخرد اهنآ رد هک ییاهنیمز - ب

زا رتمک راتکه ره رد یغادیلگهزوح ات اراتسآ هزوح زا لامش رد دوجوم ناتخرد مجح

هکنآ رب طورشم دشاب بعکم رتم تسیب زا رتمک ناریا قطانم ریاس رد و بعکم رتم هاجنپ

.دشاب هدوب شیآ ای تشکتحت اهلگنج ندش یلم خیرات رد

یس زا شیب اهنآ مجح و دشاب هتشاد دوجو داشمش ناتخرد ب دنب یضارا رد رگا - هرصبت

بوسحم داشمش لگنج و هدوبن لگنج یضارالومشم یضارا لیبق نیا دشاب راتکه رد بعکم رتم

.ددرگیم

.رجشم ریغ و رجشم زا تسا معا عتارم - 7

ارچ لصف رد هک حطسم نیمز ای هنماد و هوک زا معا تسا ینیمز - رجشم ریغ عترم - 9

عترمً افرع ارچ هقباسهب هجوت اب و هدوب وردوخ ياهفولع تاتابن زا یششوپ ياراد

وردوخ ياهفولع تاتابن ششوپ ياراد هکنآ ولو دنتعارز شیآ هک یضارا .دوش هتخانش

.دنتسین عترم فیرعت لومشم دنشاب

دوشیم هدیمان رجشم عترم دشاب وردوخ یلگنج ناتخرد ياراد عترم رگا - رجشم عترم - 8

یغادیلگ هزوح ات اراتسآ هزوح زا لامشرد راتکه رد دوجوم ناتخرد مجح هکنآ رب طورشم

.دشاب بعکم رتم تسیب زا شیب ناریا قطانم ریاس رد و بعکم رتم هاجنپ زا شیب

ایرد میرح زا رتم دصیس دودح ات ایرد یلحاس ياهسام یضارا زا تمسق نآ - هرصبت

فیرعت لومشم دشاب قوف طیارشدجاو هکنآ ولو دنکن زواجت یلحاس هداج زا هکنآ رب طورشم

.دوب دهاوخن )رجشم ریغ و رجشم( عترم و یلگنج یضارا

زا رتمک نآ حطس تعسو هک تسا يرجشم عترم ای لگنج زا ییازجم تاعطق - یلگنج هدوت - 10

.دشاب راتکه رد بعکم رتم دصیس زاشیب دوجوم یلگنج ناتخرد مجح و راتکه هد

:دشاب ریز طیارش ياراد هک دوشیم قالطا یلحم هب غاب یلگنج قطانم رد - غاب - 11

.دشاب هدش نیعم و صخشم ءاحنا زا يوحن هب نآ دودح - فلا
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.دنکن زواجت راتکه رد بعکم رتم هاجنپ زا نآ يور دوخ یلگنج ناتخرد مجح - ب

و هدراب تخرد ددع تسیود ًاعومجم ای هدراب تخرد ددع دصکی نآ راتکه ره رد لقادح - پ

.دشاب هتشاد دوجوياچ هتوب رازه کی ای و ياهویم تشاک تسد ناوج

.دشاب هدش كاپ یلگنج ناتخرد هشیر و هدنک زا نآ حطس مهد هن لقادح - ت

و تشادرب عقوم و لحم و رادقم نآ رد هک تسا یحرط يرادلگنج حرط - يرادلگنج حرط - 12

ای لگنج لخاد رد هک ینارمع و ییایحاتایلمع و يرادربهرهب هوحن و ءارجا تدم

هدیسر ناریا ینابلگنج نامزاس بیوصت هب و هدش جرد دیآ لمع هب دیاب طوبرم ياهلگنج

.دشاب

زاین دروم هک تسا یتخوس و یبوچ فراصم زا ترابع ییاتسور فراصم - ییاتسور فراصم - 13

فراصم لیبق زا دشاب نانیشنلگنج و لگنج رواجمياههدکهد نینکاس یعمجهتسد ای يدرف

- یبوچ ياهدس - لبطسا - رابنا - سرادم - اههاگنامرد - دجاسم - ینوکسم ياهنامتخاس

و اههطوحم و تاغاب و عرازم ندرک روصحم يارب هیاپ - رابملت - گنداپ - گندبآ- لپ

.اهنآ لاثما

لصتم لگنج هب فرط کی زا لقاال نآ یضارا هک تسا ياهدکهد لگنج رواجم هدکهد - 14

.دشاب

هدوب لکش ياهناوتسا ًابیرقت هک تسا تخرد هنت زا یتمسق - هنیبدرگ ای هنیبهدرگ - 15

.دوشیم هیهت شکور ای بوچ عاونا نآ زا و

رتسا ره و دیامن لاغشا ار اضف بعکم رتم کی هک تسا یمزیه رادقم )Stere( رتسا - 16

.دوشیم بوسحم بوچ بعکم رتم مهد شش لداعم

:دوشیم يدنبهتسد ریز حرش هب نوناق نیا يارجا رظن زا ناریا یلگنج ناتخرد - 17

.دازآ - ودرگ - رادخرس - داشمش - سرا - نیبرز - لوا هتسد

- اکسوت - ککولا - رادریش - ارفا - چلم - کشجنگ نابز - طولب - شار - مود هتسد

.رادمن

.اههنوگ ریاس و زرمم - وهلک - تلپدیفس - اجوا - موس هتسد

ای یلگنج یضارا ای هشیب ای لگنج اهنآ رد هک تسا یقطانم - یلگنج قطانم - 18

.دشابهتشاد دوجو هدنکارپ ای هوبنا روط هب یعیبط یلگنج ياهرازهتوب

.دشاب رتمیتناس جنپ زا شیب باعشنا لحم رد نآ رطق هک تسا ياهخاش - روطق هخاش - 19

رتم کی هنایلاس یشورفهدمع طسوتم ياهب زا يدصرد نازیم - هناکلام هرهب بیرض - 20

بعکم رتم کی هناکلام هرهب بیرضنارهت رازاب رد فلتخم داعبا هب يراولا بوچ بعکم

.تسا سنج نامه زا تخرد

يرادربهرهب و تظافح - مود لصف

و عتارم و اهلگنج زا يرادربهرهب و هعسوت و حالصا و ءایحا و ظفح - 2 هدام

ینابلگنج نامزاسهدهع هب تلود هب قلعتم هدش یلم یلگنج یضارا و یعیبط ياههشیب

.تسا ناریا

هب یقوقح ای یقیقح صاخشا طسوت 2 هدام رد روکذم عبانم زا يرادربهرهب - 3 هدام

نامزاس بیوصت هب هک دیآلمع هب یحرط قبط دیاب لاغذ و مزیه و بوچ لاصحتسا روظنم

يرادربهرهب هناورپ بوصم ياهحرط دافم تیاعر اب روبزم نامزاس و دشاب هدیسر ینابلگنج

.دومن دهاوخ رداص

يرادلگنج ياهحرط يارجا هزوح زا جراخ تسا زاجم ناریا ینابلگنج نامزاس - 4 هدام

:دهدب ریز دراوم رد حرطنودب ار لاغذ و مزیه و بوچ هیهت و تخرد عطق هزاجا

.ودرگ ناتخرد زا يرادربهرهب - 1

و هدز تفآ و ضیرم و هتخوس و هدیکشخ و هدروآ لیس و هداتفا ناتخرد زا هدافتسا - 2

ًامیقتسم دوخ ینابلگنجنامزاس دراوم مامت رد هک یطرش هب یتشادزاب ناتخرد هنت

.دیامن يرادربهرهب

ینیبشیپ هطوبرم هزوح يرادلگنج ياهحرط رد ییاتسور فراصم نیمأت هک يدراوم رد - 3
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ینابلگنج نامزاس تروص نیارد دشابن یفاک ینابلگنج نامزاس صیخشت هب ای و هدشن

و ضراوع تفایرد نودب نانیشنلگنج و لگنج رواجم ياههدکهد ناییاتسور هب دناوتیم

يرادربهرهب هزاجا جایتحا نازیم هب یلحم ییاتسور فراصميارب ًارصحنم هناکلام هرهب

.دهدب

تظافح و ریسم نیمأت ای و اهنآ ضیوعت ای اههداج ثادحا يارب هک یناتخرد عطق - 4

و یماظن تاسیسأت و اهدسو نزاخم و يرایبآ يراجم داجیا ای قرب و یتارباخم ياههکبش

.دشاب هتشاد ترورض یلگنج قطانم رد نداعم زا يرادربهرهب

هک یتروص رد یلگنج ياههدوت و داشمش ياهلگنج و یعیبط ياههشیب زا يرادربهرهب - 5

دوجو قوف عبانم يارب يرادلگنجحرط يارجا ناکما ناریا ینابلگنج نامزاس رظن قبط

.دشاب هتشادن

یحالصا تایلمع و یلگنج یضارا لیدبت هزاجا ینابلگنج نامزاس فرط زا هک يدراوم رد - 6

یشزومآ زکارم و كراپ ثادحا و فلتخمياهیسررب و يراکلگنج و ینز دنویپ و ییایحا و

.دوشیم هداد رجشم عتارم و اهلگنج رد

دشابیم یتعنص ياهبوچ هب لیدبت لباق هک هناورپ دروم ناتخرد زا تمسق نآ - 5 هدام

نامزاس هک بوچ يروآعمجهاگتسیا هب و جراخ هاگتشادرب زا هنیبهدرگ تروص هب دیاب

تسا عونمم هاگتشادرب رد بوچ هب هنیبهدرگ لیدبت .دوش لمح دیامنیم نییعت ینابلگنج

.ددرگیم طبض ینابلگنج نامزاس دوس هب هدشلصاح دراوم فلخت تروص رد

ار حرط تادهعت هیلک حرط يرجم هک یتروص رد تسا زاجم ینابلگنج نامزاس - 1 هرصبت

نازیم مجنپ کی ات هلاس همهحرط يارجا عورش خیرات زا لاس جنپ ات دشاب هداد ماجنا

.دهدب هاگتشادرب رد لیدبت هزاجا يو هب هنایلاس تشادرب

هداج ثادحا هب مادقا بوصم يزاسهار همانرب قبط يرادلگنج حرط يرجم رگا - 2 هرصبت

نامزاس دشاب هدرکن روبعلسن دیدجت هیحان رانک ای لخاد زا هداج یلو هدومن یلصا

دهد هزاجا يرادربهرهب هناورپ نیلوا خیرات زا لاس جنپ ات رثکادح دناوتیم ینابلگنج

رد و دنیامن جراخ لگنج زا و لیدبت بوچعاونا هب ار يرادربهرهب دروم ناتخرد هک

هیحان هب طوبرم ياههداج هلزلز ای نافوط ای لیس لیبق زا یعیبط للع هب هک يدراوم

زا جراخ هک یللع هب ای و ددرگ هدافتسا لباق ریغ و بارخ يرادلگنجياهحرط لسن دیدجت

هداجهک یتدم ات دوشن يزاسهار همانرب ماجنا هب رداق هدربمان تسا حرط يرجم رایتخا

يزاسهار همانرب ای و ددرگن هدافتسا لباق و تمرم ینابلگنج نامزاس صیخشت هب انب

رد بوچ عاونا هب اراههنیبهدرگ لیدبت هزاجا دناوتیم ینابلگنج نامزاس هدشن ماجنا

لاس کی زا دیابن هدش بارخ ياههداج میمرت تدم لاح ره هب .دهدب لسن دیدجت تاعطق

ینف للع هب هک لگنج زا یطاقن رد بوچ عاوناهب هنیبهدرگ لیدبت نینچمه و دنک زواجت

.تسا عنامالب ینابلگنج نامزاس صیخشت اب دشابن نآ جورخ ناکما

اهنآ نینکاس فرصم يارب ییاتسور ياههناخ هطوحم رد عقاو یلگنج ناتخرد عطق - 6 هدام

رد عقاو یلگنج ناتخرد درادنینابلگنج نامزاس زا هزاجا بسک هب يزاین و هدوب دازآ

ینابلگنج نیرومأم هلیسو هبً اودب دیاب ییاتسور قطانم رد اهنابایخ و اههداج رانک

.ددرگعطق هب تردابم سپس هدش يراذگ هناشن

فلخت دوشیم رکذ يرادربهرهب تدم و هوحن و تاصخشم يرادربهرهب هناورپ رد - 7 هدام

هب بکترم و هدوبهناورپ نودب يرادربهرهب هلزنم هب هناورپ رد جردنم طیارش زا

.دیسر دهاوخ نوناق نیا رد ررقم تازاجم

رد دیاب دوشیم هداد اهحرط نایرجم هب لاس ره رد هک يرادربهرهب هناورپ - 8 هدام

حرط رد جردنم تشادرب نازیمینف للع هب هکنآ رگم دشاب بوصم اهحرط رد جردنم مجح دودح

.دبای رییغت

نامزاس دبای لیلقت دصرد هد زا شیب تشادرب لک نازیم یللع هب هک یتروص رد - هرصبت

رواجم ياهلگنج زا حرط هیهتاب ار دوبمک رادقم حرط يرجم ياضاقت تروص رد ینابلگنج

لداعم دوبمک نازیم ات هدش همیمض حرط هناکلام هرهب بیرض تروص نیا رد دیامنیم نیمأت

هب تبسن و دوب دهاوخ یلیمکت حرط يراذگاو خیرات رد یلصاحرط هناکلام هرهب بیرض
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هکتسا ییاهحرط ریاس هلاسود هناکلام هرهب بیرض لدعم يواسم هناکلام هرهب بیرض دازام

.تسا هدش راذگاو نارگید هب روبزم حرط يراذگاو خیرات زا لبق

عطق هناورپ رودص زا لبق دوشیم هداد اهنآ يرادربهرهب هزاجا هک یناتخرد - 9 هدام

و هدنک ياپ زا لمح زالبق زاجم ناتخرد زا هدش لصاح ياهبوچ و اههنیبهدرگ نینچمه و

.دوش يراذگ تمالع هژیو ياهشکچ اب دیاب یتشادزاب ياهبوچ زین

نامزاس رظن قبط هصخشم مئالع ریاس ای شکچ ای گنر هلیسو هب هتخودنا ناتخرد - هرصبت

هناد و هخاش شور رد داز هخاش ياهینتسرزا ات دش دهاوخ يراذگتمالع ناریا ینابلگنج

.دشاب صخشم و درادن يراذگ هناشن هب يزاین اهنآ عطق هک داز هخاش و داز

هب تبسن يرادلگنج ياهحرط رد هدش ینیبشیپ همانرب قبط دنفظوم حرط نایرجم - 10 هدام

قح حرط يارجا هیلوا هلاس هدتدم نایاپ رد و دنیامن مادقا اهنامتخاس و هداج ثادحا

رد رگا یلو تشاد دنهاوخن نامتخاس و هداج ثادحا ياههنیزه تباب یهجو هنوگچیه هبلاطم

دنتخاس دقعنم دادرارق ینابلگنج نامزاس اب تایلمع همادايارب روبزم تدم همتاخ

رب طورشم دننک هدافتسا ًاناجم اهنامتخاس و اههار زا دادرارق تدم يارب دنناوتیم

.دنریگب هدهع هب ار اهنآ يرادهاگنو تمرم هکنآ

ای و هدیدرگن عورش هدش ینیبشیپ حرط رد هک يوحن هب اههداج ثادحا رگا - 1 هرصبت

.دش دهاوخ راتفر اهنآ اب نوناقنیا 12 هدام قبط دشاب هدرکن تفرشیپ عورش تروص رد

ای کلم زا هک دشاب هدش ینیبشیپ ياهداج ثادحا يرادلگنج حرط رد رگا - 2 هرصبت

دقع زا سپ هام کی فرظ تسا فظومحرط يرجم دنک روبع صاخشا تاثدحتسم و غاب و عرزم

بسک ار روبزم قوقحلايوذ نیفرصتم و نیکلام ای کلام یمسر تقفاوم حرط يارجا دادرارق

.دیامن مادقا هداج ثادحا هب نآ زا سپ و دنک میلست ناریا ینابلگنجنامزاس هب و

نیفرصتم و نیکلام ای کلام و حرط يرجم نیب رکذلاقوف تلهم هک یتروص رد - 3 هرصبت

فالتخا دیدرگن لصاح قفاوت نآ تاثدحتسمو هداج ریسم یضارا ياهب هب تبسن روبزم كالما

یگدیسر دروم لحم رادلگنجرس و لحم هاگداد سییر و رادنامرف زا بکرم ینویسیمک رد لصاح

نامزاس یبتک تساوخرد زا سپ زور هد رثکادح دیاب روبزم نویسیمک تفرگ دهاوخرارق

دراد مالعا روبزمفالتخا هرابرد ار دوخ رظن هام ود فرظ رثکادح و لیکشت ینابلگنج

.دنک هدافتسا سانشراک رظن زا موزل تروص رد دناوتیم روبزم نویسیمک

يارجا هیلوا هلاسهد تدم ءاضقنا زا لبق دهاوخب حرط يرجم هک يدراوم رد - 4 هرصبت

تقفاوم ًالبق دیاب دهد رارقهدافتسا دروم ار يرگید حرط يرجم یثادحا ياههداج حرط

اب ینویسیمک هقطنم يرادلگنجرس دشن لصاح یقفاوت رگا دیامن لیصحت ار روبزم حرط يرجم

هب هجوت اب و دهدیم لیکشت لحم يرادنامرف و هاگدادو هار هرادا ناگدنیامن روضح

مهسلاقح نیفرط تالومحم نازیم و هدشن كالهتسا هنیزه نازیم و هدش ماجنا ياههنیزه

لباق ریغ و ارجالامزال نیفرط يارب يأر نیا .دیامنیم مالعا و نییعت ارکی ره

.دوشیم لمع قوف وحن هب زین يرادهگن هنیزه نییعت دروم رد .تسا ضارتعا

جراخ ای لخاد رد هثدحتسم ياههداج زا دناوتیم ناریا ینابلگنج نامزاس - 5 هرصبت

يرادلگنج حرط يارجا روظنمهب نامزاس هک یتروص رد یلو دیامن هدافتسا ًاناجم لگنج

.دیامن لمع هدام نیمه قبط دیاب دنک هدافتسا اههداج زاً اسار

گنج ترازو تقفاوم اب دیاب يزرم قطانم رد یمومع يذوفن ياههداج داجیا - 6 هرصبت

.دوش ماجنا

حیرصت عطق هناورپ رد هک یتدم رد ار تاعوطقم دازام تسا مزلم حرط يرجم - 11 هدام

.دنک جراخ لگنج زا دوشیم

حرط يارجا ای و هدشن حرط يارجا هب رداق یللع هب حرط يرجم هک یتروص رد - 12 هدام

هب راک عون اب بسانتم یتلهمنییعت اب ار بتارم دیاب ینابلگنج نامزاس تخاس فقوتم ار

ماجنا ار هدش راطخا دراوم حرط يرجم ررقم تدم ياضقنا رد هک یتروص رد دنک راطخا وا

هب هدیازم قیرط زا ای و رادهدهعً اسار ار حرط يارجادناوتیم ینابلگنج نامزاس دادن

روظنم هب هک ینامتخاس و هداج شزرا ینابلگنج نامزاس تروص نیا رد .دنک راذگاو يرگید
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هدشن یضقنم حرط يارجا هیلوا لاس هد تدم هکنآ رب طورشم( هدیدرگ ثادحا حرطيارجا

تدم رد يواستمماسقا هب و یبایزرا نوناق نیا 10 هدام 4 هرصبت دافم تیاعر اب )دشاب

.دیامنیم تخادرپ كالهتسا تدم زا هدنامیقاب

حرط يارجا عورش خیرات نآ أدبم و لاس هد نامتخاس و هداج كالهتسا تدم - هرصبت

.دشابیم

متفه هدام هرصبت 1 دنب لومشم ياهحرط يارجا تسا زاجم ینابلگنج نامزاس - 13 هدام

زا سپ .دیامن راذگاو اهنآیلبق نایرجم هب ریز طیارش اب ار اهلگنج ندش یلم نوناق

و تسیب بوصم اهلگنج ندش یلم نوناق متفه هدام لیذ هرصبت رد ررقم لاس جنپ تدم ياضقنا

هناکلام هرهب بیرض نیگنایم لداعم لوا لاس جنپ يارب شورف ياهببیرض 1341 هام يد تفه

هدیازمهب )1341 هام يد 27 زا سپ( لوا لاس جنپ رد هک تسا يرادلگنج ياهحرط هیلک

لاس جنپ هناکلام هرهب بیرض مین و ربارب کی دادرارق تدم هیقب يارب و تسا هدش هدراذگ

روظنم شورف ياهب بیرض لدعمنییعت رد لاغذ هیهت هب طوبرم ياهحرط دوب دهاوخ لوا

.دش دهاوخن

نامزاس دنک دقعنم دادرارق هدام نیا دافم قبط دوشن رضاح حرط يرجم رگا - 1 هرصبت

هدنرب هک ار یغلبم هدیازمیهگآ رد دراذگ دهاوخ هدیازم هب ار طوبرم حرط ینابلگنج

حرط تاجردنم قبط رب هک یلصا هداج و اهنامتخاس شزرا تباب حرط یلبق يرجم هب هدیازم

شزرا دصرد هاجنپ زا تسا ترابع غلبم نیا درک دهاوخرکذ دزادرپب دیاب هدش ثادحا

زا لاس جنپ تدم رد ار روبزم غلبم تسا فظوم هدیازم هدنرب و اهنامتخاس و اههداج

و دزادرپب یلبق يرجم هب دصرد شش دوس اب و هنایلاس يواستم طاسقا هب حرط يارجاخیرات

اب ینابلگنج نامزاس دشنهتخانش هدنرب یسک هدیازم تافیرشت یط زا سپ هک یتروص رد

هداج تباب ار روکذم غلبم و دریگیم هدهع هب ار حرط يارجا ًامیقتسم تاناکما هب هجوت

.دیامنیمتخادرپ قوف وحن هب اهنامتخاس و یلصا

نوناق نیا 10 هدام 4 هرصبت دافم تیاعر اب اهنامتخاس و یلصا هداج شزرا - 2 هرصبت

.ددرگیم نییعت

اب يرادلگنج ياهحرط يارجا يارب ینابلگنج نامزاس هک ییاهدادرارق تدم - 14 هدام

دقع خیرات زا نآ عورش و تسالاس یس رثکادح دزاسیم دقعنم یقوقح ای یقیقح صاخشا

نوناق متفه هدام هرصبت 1 دنب لومشم هک ییاهحرط نایرجم هب تبسن دوب دهاوخ دادرارق

.دوب دهاوخ يرادربهرهب عورش خیرات حرط يارجاخیرات دنتسه اهلگنج ندش یلم

ضراوع - موس لصف

زا يرادربهرهب نایضاقتم زا ار ریز ضراوع تسا فظوم ینابلگنج نامزاس - 15 هدام

ای یلگنج یضارا ای یعیبطياههشیب ای رجشم عتارم ای اهلگنج رد هک یلگنج ناتخرد

یعیبط روط هب یلگنج قطانم رد عقاو یتعارز یضارا و تاغاب ای یلگنج ياههدوت

.دراد تفایردتخرد بعکم رتم ره يارب دناهدییور

لایر دصیس 1 هدام 17 دنب 1 هدر ناتخرد يارب - 1

لایر هاجنپ و تسیود 1 هدام 17 دنب 2 هدر ناتخرد يارب - 2

لایر هاجنپ و دصکی 1 هدام 17 دنب 3 هدر ناتخرد يارب - 3

لایر جنپ و یس یمزیه بوچ يارب - 4

و هنت مجح هناکلام هرهب و ضراوع لوصو ظاحل زا مجح هبساحم كالم - 1 هرصبت

عاونا هب لیدبت تیلباقو هدوب الاب هب رتمیتناس تسیب زا اهنآ رطق هک تسا ییاههخاش

نینچمه و هدوب رتمک رتمیتناس تسیب زا اهنآ رطق هک ییاههنت و هخاش .دشاب هتشاد بوچ

بوسحم یمزیه دشابن یتعنص بوچ هب لیدبت لباقهک بویعم و جوعم و جک ياههخاش و هنت

.دوشیم

بوچ عاونا رطق رتمیتناس تسیب زا رتمک ياههخاش و هنت زا هک یتروص رد - 2 هرصبت

.دشدهاوخ تفایرد طوبرم هدر رد جردنم ضراوع فصن دوش هیهت

هدش هتشاک هطوبرم ياهلگنج رد حرط دانتسا هب هک یناتخرد زا يرادربهرهب - 3 هرصبت

هناکلام هرهب و ضراوع و تخادرپلومشم قوف هرصبت و هدام نیا دافم قبط دوشیم ای و

حياول و اه حرط - اهشهوژپ زکرم https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/96108

5 of 14 1/11/2022, 10:27 AM



.دوب دهاوخ

نیا لومشم ضراوع لوصو ظاحل زا 1342.6.27 خیرات زا لبق رداص ياههناورپ - 4 هرصبت

.دوشیملوصو یلبق نیناوق ربارب اهنآ ضراوع و هدوبن هدام

عفن هب سنج نیع فلخت تروص رد تسا عونمم روشک زا بوچ لاغذ و مزیه رودص - 5 هرصبت

.دش دهاوخ لوصو بکترم زا نآ ياهب رباربکی لداعم ياهمیرج و طبض ینابلگنج نامزاس

رسک و مجح دیدجت و عطق زا سپ هناورپ دروم ناتخرد هناکلام هرهب و ضراوع - 16 هدام

.دش دهاوخ هبساحم هدنک و دساف و یلاخوت ياهتمسق

هخاش شور رد داز هخاش ياهینتسر هب تبسن هناکلام هرهب و ضراوع لوصو كالم - 1 هرصبت

تروص رد هدش نییعت مجح داشمش و یمزیهناتخرد نینچمه و داز هخاش شور و داز هناد و

.تسا لاصحتسا سلجم

روظنم هب یتلود ياهنامزاس هلیسو تلود هب قلعتم عبانم رد هک یناتخرد - 2 هرصبت

يراجم ای قرب و یتارباخمياههکبش داجیا و یماظن ای یمومع ياههداج ضیوعت ای داجیا

و دوش عطق لگنج تیامح ای شزومآ ای یسررب روظنم هب ای و نامتخاس ثادحا ای و يرایبآ

تلود هب هتسباو ياهنامزاس .تسا فاعم قوف ضراوع تخادرپزا ییاتسور فراصم نینچمه

.دنهدینابلگنج نامزاس لیوحت و يروآعمج یبسانم لحم رد ار هدش هدیرب ناتخرد دنفظوم

و اههتوب ظفح روظنم هب ای و لگنج يایاقب ظفح روظنم هب هک یقطانم رد - 17 هدام

یلک هب ار لاغذ هیهت ینابلگنجنامزاس كاخ شیاسرف و ناور ياهنش تکرح زا يریگولج

نامزاس دشابن دوجوم زاین عفر ردق هب لاغذ هیهت ناکما ای و دیامن مالعا عونمم

دروم لاغذ دیامنیم هیهت لامش ياهلگنج زًااسار هک ییاهلاغذ زا تسا زاجم ینابلگنج

باستحا نودب( لمح هیارک هفاضا هب هدش مامت تمیق هب و نیمأت ار روبزم قطانم زاین

هب لحم یلاها هب ًاسار ای و اهیرادشخب ای اهیرادرهش طسوت )ضراوعو هناکلام هرهب

.دناسرب شورف

نییعت ینابلگنج نامزاس هک یخرن قبط دنوش رضاح حرط نایرجم هک یتروص رد - هرصبت

دننک اهیرادرهش ای اهیرادشخبلیوحت و هیهت لاغذ قطانم لیبق نیا يارب دیامنیم

نوناق نیا رد روکذم ضراوع و هناکلام هرهب تخادرپ زا ار اهنآ تسا زاجم روبزم نامزاس

.دراد فاعمدنیامن لیوحت لاغذ هک ینازیم هب

یلام تاررقم و نامزاس - مراهچ لصف

تیصخش ياراد و تسا يزرواشک ترازو هب هتسباو ناریا ینابلگنج نامزاس - 18 هدام

عترم و لگنج روما رد ار يزرواشکترازو تنواعم تمس روبزم نامزاس سییر دشابیم یقوقح

نانواعم و ددرگیم بوصنم ینویامه نامرف رودص و يزرواشک ریزو باختنا هب و هتشاد

.تشاد دنهاوخ ار يزرواشک ترازو لکریدم تمس روبزم نامزاس

اب و ییاراد ترازو فرط زا هک تسا یلقتسم باسحیذ ياراد ینابلگنج نامزاس - 19 هدام

هجدوب دودح رد اههنیزه هیلک تخادرپ.دش دهاوخ نییعت ینابلگنج نامزاس سییر تقفاوم

.دشابیم نامزاس سییر هزاجا اب بوصم

میظنت و هطوبرم ياههمانرب قیفلت و یلام و ینف روما ماجنا نسح روظنم هب - 20 هدام

لیکشت ناریا ینابلگنج نامزاسرد لگنج یلاع ياروش مان هب ییاروش لگنج ياهیسررب روما

هک يزرواشک ترازو هبتریلاع ءاضعا زا رفن شش زا دوب دهاوخ بکرم اروش نیا دوشیم

لگنج هتشر رد یفاک تایبرجت و يزرواشک ای لگنج هتشررد یسدنهم هجرد ياراد لقادح

ریزو بیوصت و ناریا ینابلگنج نامزاس سییر داهنشیپ هب انب اروش ياضعا دنشاب

نامزاس نواعم فیدر رد ایازم هیلک و قوقح و ماقم ظاحل زا و دندرگیم نییعتيزرواشک

.دوب دنهاوخ ینابلگنج

:زا تسا ترابع لگنج یلاع ياروش فئاظو - 21 هدام

.ینابلگنج نامزاس هنایلاس تایلمع ياههمانرب هرابرد رظن راهظا و هعلاطم - فلا

.یشزومآ ياهحرط یسررب - ب

.لگنج نیناوق هب طوبرم هماننییآ نیودت و هعلاطم - ج
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و یملع يرادربهرهب روظنم هب هک يرادلگنج ياهحرط هب تبسن رظن راهظا و هعلاطم - د

.دوشیم هیهت اهلگنج زا ینف

ینابلگنج نامزاس سییر ای يزرواشک ریزو فرط زا هک یلئاسم هیلک هرابرد رظن راهظا - ه

.دوشیم عاجرا

دراگ مان هب ینامزاس موزل تروص رد عتارم و اهلگنج تسارح و ظفح يارب - 22 هدام

.دوشیم لیکشت شترا دارفاو نارادهجرد و نارسفا زا ینابلگنج نامزاس رد لگنج حلسم

هچنآ هدام نیا رد روکذم دارفا و نارادهجرد و نارسفا تاماهتا و تافلخت - هرصبت

ياههاگداد رد شترا یسردادنوناق قبط تسا یماظن فئاظو و تاعوضوم هب طوبرم ًافرص

.دشابیم یمومع تاررقم و نیناوق عبات دراوم ریاس رد و دوشیم یگدیسر شترا یماظن

:تسا ریز حرش هب ناریا ینابلگنج نامزاس سییر تارایتخا و فئاظو - 23 هدام

.طوبرم تاررقم و نیناوق ساسا رب ناریا عتارم و ینابلگنج نامزاس روما هرادا - 1

و تالیکشت ساسا رب و طوبرم تاررقم و نیناوق قبط نانکراک بصن و لزع و مادختسا - 2

.بوصم هجدوب

و عتارم و اهلگنج ینایعا و هصرع هب طوبرم تیکلام قوقح دروم رد تلود یگدنیامن - 3

هدمآرد تلود کلمت هب ًانوناقای هدوب تلود کلم هک یلگنج یضارا و یعیبط ياههشیب

.تسا

عجارم رد عتارم و ینابلگنج نامزاس هب طوبرم يواعد هیلک دروم رد تلود یگدنیامن - 4

قح ياطعا و لیکو باختنا قح اب یجراخو یلخاد زا معا یصوصخ تاسسؤم و ییاضق و يرادا

.هجرد کی ات لیکوت رد تلاکو

ار دوخ تارایتخا زا یتمسق ای مامت دناوتیم ناریا ینابلگنج نامزاس سییر - هرصبت

.دیامن ضیوفت هعباتياهدحاو ياسؤر ای نانواعم زا کی ره هب دوخ تیلوئسم هب

:تسا ریز حرش هب ینابلگنج نامزاس ییاراد - 24 هدام

نیا بیوصت خیرات رد هک هیثاثا و لاوما هنوگ ره و تاسیسأت و اهنامتخاس هیلک - 1

ینابلگنج نامزاس تارابتعازا دعب ای و تسا ناریا ینابلگنج نامزاس هب قلعتم نوناق

يرادیرخ ای داجیا تفرگ دهاوخ رارق روبزم نامزاس رایتخا رد هک يرگید تارابتعا زا ای

.دیآرد ناریا ینابلگنج نامزاستیکلم هب رگید وحن ره هب ای و

.دوشیم هدراذگ ینابلگنج نامزاس رایتخا رد يرادربهرهب يارب هک ياهیامرس - 2

دمآرد روشک عتارم و اهلگنج نیناوق يارجا زا هلصاح ياهدمآرد هیلک - 25 هدام

صخشم و مولعم لاس ره هجدوبرد نآ فرصم هوحن و بوسحم ناریا ینابلگنج نامزاس یصاصتخا

.ددرگیم

باجیا تحلصم ای و دراد تیروف هبنج هک ناریا ینابلگنج نامزاس تالماعم - 26 هدام

دصناپ ات هلماعم ره غلبمهک یتروص رد دوش ماجنا هدیازم و هصقانم كرت اب هک دنک

نویلیم ود ات هلماعم ره غلبم هک یتروص رد و نامزاس سییر بیوصت اب دشاب لایر رازه

ناریزو تأیه بیوصت و يزرواشک ریزو دییأتو نامزاس سییر داهنشیپ هب انب دشاب لایر

.تسا زاجم

هک ار روشک بوچ عیانص تاجناخراک تاجایتحا تسا زاجم ینابلگنج نامزاس - 27 هدام

هماننییآ تیاعرنودب و دادرارق داقعنا اب دشاب تلود هب قلعتم نآ ماهس هیلک

.دیامن نیمأت یتلود تالماعم

)هتختون( ناپوئن و يزاسربیف عیانص یفرصم مزیه تسا زاجم ینابلگنج نامزاس - هرصبت

نیگنایم خرن ربارب ار نآتمیق و نیمأت هدیازم تافیرشت تیاعر نودب ار نآ رئاظن و

.دیامن هبساحم هلماعم ماجنا خیرات ریخا ههامشش رد مزیه شورف

داوم شورف نینچمه و مئارج زا هک یهوجو تسا زاجم ینابلگنج نامزاس - 28 هدام

و روظنم دوخ یعطق دمآردهب دصرد تسیب رسک زا سپ دیآیم و هدمآ تسد هب یتشادزاب

ای و ماکحا بجوم هب هک یتروص رد ات دراذگب هدرپس باسح هب ار روبزم دصرد تسیب

هوجو تخادرپ و مئارج دادرتسا هب مزلم نامزاس ییاضقعجارم زا هرداص یعطق ياهرارق

تباب ای و قح بحاص هب روبزم ياههدرپس لحم زا ات ددرگ یتشادزاب داوم زا لصاح
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موکحم تخادرپ يارب یفاک هدرپس غلبم هک یتروص رد دیامن تخادرپ نیرومأم هبفشکلاقح

تخادرپ و روظنمدعب لاس تادهعت و نوید وزج ار نآ هیقب تسا فلکم نامزاس دشابن هب

.دنک

هدافتسا لاس ره رخآ ات روکذم هدرپس دصرد تسیب زا ینابلگنج نامزاس هک یتروص رد

.دومن دهاوخ روظنم هدنیآ لاس دمآرد هب ار نآ درکن

تاررقم زا یلگنج تالوصحم قاچاق مئارج لوصو دروم رد ینابلگنج نامزاس ـ 1 هرصبت

.دیامنیم هدافتسا قاچاق مئارج لوصو هماننییآ ییارجا

سانجا شورف زا لصاح هوجو و يدقن مئارج میسقت هماننییآ ینابلگنج نامزاس - 2 هرصبت

.دراذگ دهاوخ ارجاعقوم هب ناریزو تأیه بیوصت اب و هیهت ار یتشادزاب

دیآیم لمعب هدش یلم یعیبط عبانم کلمت هب تبسن هک یتبث تامادقا هیلک رد - 29 هدام

ربمت قاصلا هنوگ ره و تبثلاقحو یتبث ضراوع و تایلام تخادرپ زا ینابلگنج نامزاس

نامزاس هلیسو هب دیاب دریگیم قلعت یمسر دانسا نارتفدرس هب هک یقوقح یلو تسا فاعم

.ددرگ تخادرپ ینابلگنج

یتلود نهآهار ياههاگتسیا هطوحم رد يزاجم ریغ تاعوطقم هک یتروص رد ـ 30 هدام

دیدرگ دهاوخ لیوحت لحم نهآهارهدنیامن هب سلجم تروص قبط دوش تشادزاب و فشک ناریا

روبزم تاعوطقم يرادهگن هب تبسن ینابلگنج نامزاس نیرومأم فرط زا نآ لمح خیرات ات هک

نامزاس .تفرگ دهاوخن قلعت يرادرابنا و ضرالاقح اهالاکلیبق نیا هب دیامن مادقا

جراخ و هتفرگ لیوحت ار قوف یتشادزاب تاعوطقم هام ود فرظ تسا فظوم ینابلگنج

تخادرپ يرادرابنا و ضرالاقح دیاب هام ود زا دازام هب تبسن تروص نیا ریغ رددیامن

.دنک

لامش ياهگلج یلگنج یضارا لیدبت - مجنپ لصف

لیدبت يارب ار روشک لامش ياهگلج یلگنج یضارا تسا زاجم ینابلگنج نامزاس ـ 31 هدام

و يراکهفولع ای یعونصمياهلگنج داجیا ای ناتسلاهن ای عترم ای غاب ای تعارز هب

ای و دنک راذگاو هراجا هب یقوقح اب یقیقح صاخشا هب ریز داوم تیاعر اب يرورپماد

.دشورفب

ناکما و روشک يزرواشک داصتقا تسایس هب هجوت اب تسا فلکم يزرواشک ترازو ـ 32 هدام

قطانم زا کی ره رد هک یلکياههمانربً اودب يرادماد هعسوت و تاتابن عاونا فشک

نابلطواد دیامن یهگآ و میظنت دوش هدراذگ ارجا عقوم هب دناوتیم يراذگاو

ياههمانرب ساسا رب ار دوخ یلیصفتياههمانرب دنفظوم یلگنج یضارا زا يرادربهرهب

.دنناسرب ترازو نآ بیوصت هب و هیهت يزرواشک ترازو یلک

بکرم یصاخ ياهنویسیمک دیاب اهحرط هنوگ نیا هب یگدیسر يارب يزرواشک ترازو - هرصبت

.دهد لیکشت نوناقنیا یئارجا هماننییآ قبط رادتیحالص ناسانشراک زا

حرش هب مدقت قح بیترت نینچمه و دش دهاوخ راذگاو هک یلگنج یضارا نازیم ـ 33 هدام

:تسا ریز

هک یغادیلگ ات اراتسآ هزوح زا ناردنزام و نالیگ ياهناتسا رد ارچ هناورپ نابحاص ـ1

و ماد داژن حالصا اب هکنآرب طورشم دننکیم هدافتسا عتارم زا دوخ ياهماد فیلعت يارب

دوب دهاوخ راتکه 20 يراذگاو نیمز رثکادح دروم نیا رد دننک يرادماد ینف لوصا تیاعر

هیامرس اب بسانتم تسا زاجم ینابلگنج نامزاس دنیامنتردابم تکرش سیسأت هب هچنانچ و

رد جردنم نویسیمک بیوصت هب و میظنت يرادماد عضو حالصا ظاحل زا هک یحرط و تکرش

طیارش ریاس تیاعر اب یلگنج یضارا راتکه دصکی رثکادح نازیم ات تسا هدیسر 32هدام

یضارا دنفلکماهتکرش و صاخشا لیبق نیا .دنک راذگاو اهنآ هب نوناق نیا رد ررقم

رد و دنهد صاصتخا يرورپماد تاسیسأت و عترم هیهت و يراکهفولع هب ًارصحنم ار يراذگاو

تبسن ینابلگنج نامزاس دنزرو تردابم يرگیدتاتابن تشک هب روبزم یضارا رد هک یتروص

هدش ماجنا ياههنیزه تباب یهجو هبلاطم قح ناگدربمان و مادقا نیمز دادرتسا هب

.تشاد دنهاوخن
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هب اهلگنج لخاد رد ار دوخ یعورزم یضارا الوا هک نآ رب طورشم نیشنلگنج نازرواشک ـ2

رما هب ًاصخش و دننک تنوکس هراجادروم لحم ردً ایناث دنیامن راذگاو ینابلگنج نامزاس

اب بسانتم دوشیم راذگاو اهنآ هب هک ینیمز نازیم دروم نیا رد دنزرو لاغتشا تعارز

تسا فظوم نامزاس هوالعب دوب دهاوخ ینابلگنج نامزاسهب اهنآ يراذگاو یعورزم یضارا

زا هدافتسا اب هدنک و هشیر زا نیمز ندرک كاپ هب تبسن روبزم یضارا يراذگاو زا لبق

فظوم ینابلگنج نامزاس نینچمه و دیامن مادقا لگنج یضارا هراجا اب شورف زا لصاحهوجو

.دنک لگنجهب لیدبت دیامنیم کلمت قوف بیترت هب هک یئاهنیمز تسا

هدیسر بیوصت هب اهنآ حرط نوناق نیا 32 هدام تیاعر اب هک یقوقح ای یقیقح صاخشا ـ3

نییعت راتکه هاجنپ ات یقوقح صاخشادروم رد و راتکه هد ات یقیقح صاخشا دروم رد دشاب

هب هک دوب دهاوخ ياهماننییآ بجوم هب دنب نیا رد جردنم صاخشا يارب مدقت قح

.دیسر دهاوخ ناریزو تأیه بیوصتهب يزرواشک ترازو داهنشیپ

حرط يرجم رایتخا رد هراجا ناونعب لوا لاس جنپ رد روبزم یضارا هیلک ـ 34 هدام

تدم رد ار حرط رد جردنمياهتیلاعف هیلک حرط يرجم هک یتروص رد و دش دهاوخ هدراذگ

دهد ماجنا 32 هدام هرصبت رد جردنم نویسیمک یهاوگ قبط نآ ياضقنا زا لبق ای روبزم

هب عطق روط هب ار هراجا دروم یضارا حرط يرجم ياضاقتهب تسا فلکم ینابلگنج نامزاس

قوف رد روکذم هلاس جنپ تدم ياضقنا زا لبق هک یتروص رد و دشورفب هدربمان رجأتسم

.دیامن رسک شورف ياهب زا ار هدنامیقاب تدم ياهب هراجادشاب

لاس جنپ تدم رد حرط يرجم تادهعت زا یتمسق ای مامت روژام سرف رثا رد رگا - هرصبت

هلیسو یتلهم هتفرگن ماجناهک تادهعت زا تمسق نآ ای مامت هب تبسن دریذپن ماجنا

ياهب هراجا ذخأم هب یضارا قوف تدم يارب و نییعت 32 هدام هرصبت رد روکذم نویسیمک

اب نوناق نیا تاررقم قبط تدم همتاخ رد و دوشیمهداد هراجا حرط يرجم هب یلبق

.ددرگیم راتفر هدربمان

تیعقوم هب هجوت اب لامش ياهگلج یلگنج یضارا زا راتکه ره شورف ياهب ـ 35 هدام

رد یلو ددرگیم نییعت 32 هدامهرصبت رد جردنم نویسیمک هلیسو نآ نارمع هنیزه و نیمز

لایر رازه هدزناپ زا و رتمک لایر رازه جنپ زا دیابن نیمز راتکه ره ياهب لاح ره

.دوب دهاوخ نآ ياهب مهدزناپ کی هنایلاسنآ راتکه ره ياهبهراجا و دشاب رتشیب

هراجا دادرارق دقع عقوم رد ار هلاسجنپ هراجالالام تسا فلکم حرط يرجم ـ1 هرصبت

ياهب هیلک شورف یعطقدنس میظنت عقوم رد و دزادرپب ناریا ینابلگنج نامزاس هب ًادقن

تروص رد و .دزادرپب هلاس جنپ يواسم طاسقا هب هیقب و ار نآ ياهب فصن ای وً ادقن نیمز

.دنام دهاوخ یقاب ناریا ینابلگنج نامزاس نهررد نیمز طسق نیرخآ تخادرپ ات ریخا

ماجنا ار حرط رد جردنم ياهتیلاعف ررقم لاس جنپ تدم رد حرط يرجم رگا ـ2 هرصبت

تبسن روکذم تدم نایاپ رد تسافلکم ینابلگنج نامزاس )روژام سرف يانثتسا هب( دهدن

رد .دیامن خسف ار هراجا هدشن ماجنا ینارمع تایلمع هک یلگنج یضارا زا تمسق نآ هب

یتخادرپ ياهبهراجا و هدش ماجنا ياههنیزه هب تبسن یقحهنوگ چیه رجأتسم تروص نیا

.تشاد دهاوخن

تادهعت ماجنا مدع دروم رد 32 هدام هرصبت رد جردنم هطوبرم ياهنویسیمک صیخشت و رظن

.تسین ضارتعا لباق و هدوب ارجالامزال حرط

دیرخب رضاح حرط ماجنا و لاس جنپ تدم ياضقنا زا سپ حرط يرجم هک یتروص رد ـ3 هرصبت

نیا ریغ رد دیامن راذگاو يرگید هبار دوخ دیرخ قح دناوتیم دشابن هراجا دروم یضارا

و نیمز شورف هب تبسن یتلود تالماعم هماننییآ قبط تسا فظوم ینابلگنج نامزاس تروص

دازام و تشادرب شورف غلبم زا هیلوا تمیق لداعم نیمز ياهب دیامنمادقا نآ تاثدحتسم

.دش دهاوخ تخادرپ وا ینوناق هدنیامن ای حرط يرجم هب تاثدحتسم تباب

و نییعت ار دحاو کی تحاسم لقادح يزرواشک ترازو يراذگاو تاعطق يارب ـ 36 هدام

نآ کیکفت هب رجنم هک هدشيراذگاو یضارا هب تبسن هلماعم هنوگره .درک دهاوخ مالعا

نیا و تسا عونمم هدومن نییعت يزرواشک ترازو هک یلقادح زا رتکچوک تاعطق هب یضارا

.دوش طرش و دیقيراذگاو دنس رد یتسیاب تاررقم
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زا اهنآ زا کی ره مهس هک دیآ شیپ يرهق لاقتنا ای و دیامن توف کلام یتروص رد

لقادح نازیمات کلم هرادا رد یتسیاب نآ نابحاص دشاب رتمک هدش نییعت هک یلقادح

زا رگید یکی هب ار دوخ مهس دیاب دننک قفاوت کلم هرادا رد دنناوتن رگا و دننک قفاوت

هام هس تدم فرظ رگا و دنیامن راذگاودشاب قفاوت هب رضاح هک یجراخ صخش ای و ءاکرش

نآ هرادا يارب قفاوت و دشاب رتمک باصن دح زا هک یضارا زا هچنآ دوشن لصاح قفاوت نیا

ترازو و دش دهاوخ لقتنم يزرواشک ترازو هب دوخبدوخ دشاب هدشننآ نابحاص فرط زا

%5 عضو زا سپار نآ شورف زا هلصاح تمیق و هدیناسر شورفب ار کلم تسا فظوم يزرواشک

هرادا هدهعب کلم هرادا قوف تلهم هام هس فرظ رد دیامن درتسم نآ نابحاص ای بحاص هب

.دوب دهاوخ لحم يزرواشک لک

نیمأت و یشیامن ای یشیامزآ و یتاقیقحت ياههمانرب ماجنا روظنم هب - 37 هدام

نامزاس راکش لسن ریثکتو ظفح نینچمه و یمومع ياهکراپ هیهت و گنج ترازو ياهیدنمزاین

زاین دروم یعیبط ياههشیب و یلگنج یضارا ای عتارم ای اهلگنج تسا زاجم ینابلگنج

اهیرادرهش و یتنطلس تاتویب و راکش نوناک نینچمهو تلود هب هتسباو ای یتلود تاسسؤم

.دراذگب اهنآ رایتخا رد دنادب حالص هک یطیارش اب و مزال دادرارق داقعنا اب ار

زا يوحن هب ای و دنهد هراجا يرگید هب دنناوتیمن روبزم تاسسؤم ار یضارا لیبق نیا

هب طوبرمتاررقم و نیناوق عبات اهنآ يرادربهرهب و لیدبت و دنیامن لقتنم ءاحنا

.تسا عتارم و اهلگنج

و ناتسرامیب و هاگنامرد ثادحا تهج یمومع هیریخ ياهنامزاس هک یتروص رد - 38 هدام

داهنشیپ هب انب دنشابهتشاد یضارا لیبق نیا هب يزاین هاگشرورپ و یشزومآ روما

اجکی( راتکه تسیب ات رثکادح کی ره هب ناوتیم تلود تأیه بیوصت و ینابلگنج نامزاس

.دومن راذگاوًاناجم )لامش فلتخم قطانم رد ای

هلیسو نوناق نیا بیوصت زا سپ هلصافالب تسا فظوم ناریا ینابلگنج نامزاس ـ 39 هدام

ای و یصوصخ يرادربهشقن تاسسؤماب دادرارق دقع اب ای و روشک لک يرادربهشقن نامزاس

نیا هک یبیترت هب و مادقا لامش ياهگلج یلگنج یضارا زا يرادربهشقن هب تبسنً اسأر

شورف ياهب و اهبهراجا و تاصخشم و دودح نییعت نمض دنوشیميرادربهشقن تاعطق مادقا

.دیامن یهگآ مومع راضحتسا يارب روشک راشتنالاریثک همانزور رد ار بتارم

ياضاقت یهگآ رشن خیرات زا هام 6 فرظ رثکادح دیاب یضارا لیبق نیا هراجانایضاقتم

.دنیامن میلستینابلگنج نامزاس هب دنراد يرادربهرهب يارب هک یحرط همیمض هب ار دوخ

هرصبت رد جردنم نویسیمک هب ار هدیسر ياهاضاقت ینابلگنج نامزاس روبزم تدم ياضقنا رد

یگدیسر لصاو ياهحرط هب هام هس فرظ رثکادح تسافظوم روبزم نویسیمک و لاسرا 32 هدام

دراد مالعا ینابلگنج نامزاس هب 33 هدام رد جردنم مدقت قح تیاعر اب ار دوخ هیرظن و

و غالبا هدش باختنا یضاقتم هب ار بتارم نویسیمک رظن تفایرد زا سپ ینابلگنجنامزاس

داهنشیپ هک یتروصرد دنکیم توعد دادرارق دقع يارب ار هدربمان هدش نییعت تلهم رد

هک رگید نایضاقتم اب هلصافالب دشن دادرارق دقع هب رضاح هدش نییعت تلهم رد هدنهد

اهنآ حرط

دقعنم دادرارق هدش ینیبشیپ نوناق نیا ردهک یمدقت قح بیترت هب هدش بیوصت

.دیامنیم

ناریا يزرواشک کناب اهنآ زا يرادربهشقن و یلگنج یضارا نییعت روظنم هب ـ40 هدام

راهچ يدص دوس اب لایر نویلیمتسیب غلبم ات ینابلگنج نامزاس ياضاقت هب انب تسا زاجم

زواجت لاس شش زا هک یتدم فرظ ینابلگنج نامزاس و دراذگب روبزم نامزاس رایتخا رد

.دیامنیم کلهتسم ار نآ هرهب و یتفایردماو هلصاح دمآرد زا درک دهاوخن

نوناق نیا بیوصت خیرات زا لاس جنپ فرظ رثکادح تسا فظوم ینابلگنج نامزاس ـ41 هدام

.دزاس صخشم ار اهنآ دودح و دنکيرادربهشقن لامش ياههگلج یلگنج یضارا هیلک زا

اهتازاجم و مئارج - مشش لصف

رد اهلاهن و ناتخرد ندرک نکهشیر و ندیرب و لاغذ و مزیه و بوچ هیهت ـ42 هدام
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یبتک تقفاوم نودبیلگنج ياههدوت رد نینچمه و تلود هب قلعتم و هدش یلم عبانم

دوشیم طبض ینابلگنج نامزاس عفن هب اههدروآرف لیبق نیا تسا عونمم ینابلگنج نامزاس

بعکم رتم ره ای تخرد ره هب تبسن لایر رازه کیات دصکی زا همیرج تخادرپ هب فلختم و

.دش دهاوخ موکحم هام شش ات یبیدأت سبح هب و لاغذ ای مزیه

و يریوک و ینابایب ياههچتخرد و اهراخ و اههتوب ندرک نکهشیر و ندیرب ـ43 هدام

ای زور هد ات يریدکت سبحهب فلختم تسا عونمم ینابایب و يریوک قطانم رد یناتسهوک

.دش دهاوخ موکحم تازاجم ود ره هب رارکت تروص رد و موکحم لایر 201 ات تمارغ تخادرپ

يراکتخرد ای تعارز روظنم هب هک یتروص رد الاب هدام رد روکذم تایلمع ماجنا - هرصبت

رگید جئاوح نیمأت روظنمهب نینچمه و رجشم ریغ ای رجشم عترم ای نکشداب داجیا و

نییعت روبزم نامزاس فرط زا هک یطیارش قبط و ینابلگنج نامزاس هزاجا ای دشاب یلاها

.تسا زاجم دوشیم

ینابلگنج نامزاس فرط زا هک یقطانم و عتارم و اهلگنج رد زب ندینارچ - 44 هدام

ره يارب لایر دصکی ات هدزا تمارغ تخادرپ هب فلختم و عونمم تسا هدش یهگآ و نییعت

.دوشیم موکحم زب سأر

و هزاجا نودب لگنج رواجم ای لخاد تاغاب و عرازم رد تاتابن ندز شتآ ـ 45 هدام

لگنج رد قیرح یتالابمیبهجیتن رد هک یتروص رد تسا عونمم ینابلگنج نارومأم تراظن

.دش دهاوخ موکحم لاس کی ات هام ود زا یبیدأت سبح هب بکترم دوش داجیا

هب دیامن یلگنج تخرد هنت رد شتآ ندرک نشور ای ندز تک هب تردابم سک ره ـ 46 هدام

شتآ نآ رد ای و هدزیپ ای تکهک تخرد ره يارب و لاس کی ات هام هس زا یبیدأت سبح

دهاوخ موکحم لایر رازه کی ات لایر دصکی زا يدقن همیرج تخادرپ هب دشاب هدرک نشور

.دش

لاس هد ات هس زا درجم سبح هب دیامن داجیا يزوسشتآ ًادمع لگنج رد سک ره - 47 هدام

روکذم تازاجم رثکادح هب دشاب ینابلگنجرومأم بکترم هک یتروص رد دش دهاوخ موکحم

.دوشیم موکحم

و يروشک و يرکشل زا معا یتلود نیرومأم هیلک اهلگنج رد يزوسشتآ عقوم رد - هرصبت

ای ینابلگنج نیرومأمياضاقت لباقم رد دنشاب لحم نآ یکیدزن رد هک اهیرادرهش

رایتخا رد هک يرادرهش و یتلود هنکمم لیاسو هیلک اب دنفظوم يرادشخب ای يرمرادناژ

هفیظو نیا يافیا رد هک يرادرهش و يروشکنیرومأم دنیامن کمک یناشن شتآ رد دنراد

يروشک مادختسا نوناق 59 و 58 داوم تاررقم قبط دروم بسح رب دنیامن روصق و هحماسم

نیناوق و تاررقم قبط نانآ تازاجم و بیقعت يرکشل نیرومأم دروم رد .دنوشیمتازاجم

.دوب دهاوخ یماظن

هب روشک طاقن مامت رد یلگنج ناتخرد زا هلصاح لاغذ و مزیه و بوچ لمح - 48 هدام

هچنانچ و تسا عونمم ینابلگنجنامزاس زا لمح هناورپ لیصحت نودب اهرهش هلخاد يانثتسا

دهاوخ بیقعت قاچاق نیبکترم تازاجم نوناق قبط دشاب يرادربهرهب هناورپ دقاف بکترم

ینابلگنج نامزاس دوس هب لام نیع طقف دشاب يرادربهرهب هناورپياراد هک یتروص رد دش

.دوشیم طبض

دودح تسا زاجم یصخش فرصم دودح رد رواجم تاهد هب اهرهش زا لاغذ و مزیه و بوچ لمح

.دش دهاوخنییعت نوناق نیا ییارجا هماننییآ رد هزاجا نیا

یهگآ ینابلگنج نامزاس هک ییاهرهش نیب زاجم مزیه و لاغذ و بوچ ددجم لمح ـ 1 هرصبت

.درادن هناورپ رودص هب جایتحا درک دهاوخ

نانیشنلگنج ییاتسور فراصم يارب هک یلاغذ ای مزیه ای بوچ هک یتروص رد ـ 2 هرصبت

قبط و بوسحم قاچاق دوش لمح رگیدطاقن هب هدش هداد صاصتخا لگنج رواجم ياههدکهد ای

.دش دهاوخ راتفر بکترم اب قاچاق نیبکترم رفیک نوناق تاررقم

دشاب هدرک لمح ًالماع ار هناورپ نودب ياهبوچ هک هیلقن هلیسو هدننار ـ 3 هرصبت

مورحم یگدننار قح زالاس کی ات هام ود زا ررقم تازاجم زا هوالع و بوسحم مرج نواعم

همیمض و ذخا بکترم زا ار یگدننار هناورپ دیاب ینابلگنج نامزاس نیرومأم .دوشیم
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.دنراد لاسرا رادتیحالص هاگداد هب هناورپ

رواجم ای لگنج رد دیدج لاغذ هروک ثادحا ای دوجوم لاغذ هروک زا هدافتسا ـ49 هدام

هام شش ات هام کی هب فلختمو دشابیم ینابلگنج نامزاس زا هناورپ نتشاد مزلتسم نآ

.دش دهاوخ موکحم یبیدأت سبح

رد روکذم هناورپ نودب لاغذ ياههروک هک دوب دهاوخ زاجم ینابلگنج نامزاس - هرصبت

.دیامن بارخ ار هدام نیا

و يرادربهرهب هیوریب هک یلم عبانم و هتخوس ياهلگنج ءایحا روظنم هب ـ 50 هدام

ندش یلم نوناق مود هدام2 هرصبت رد روکذم یلگنج ياههدوت نینچمه و هدیدرگ هبورخم

و نییعت ار اهنآ دودح ولبات بصن و یهگآ راشتنا اب تسا فلکم ینابلگنج نامزاس اهلگنج

عونمم فرصت و لخد هنوگ ره دنادب یضتقم ینابلگنجنامزاس هک یتدم ات و دنک مالعا قرق

.تسا

تخادرپ هب ماد يارچ يارب و بیقعت نوناق نیا تاررقم قبط راجشا عطق تهج زا فلختم

یلم عبانم هب دراو تراسخو لایر دصکی ات هدزای زا زور رد ماد سأر ره يارب تمارغ

.دش دهاوخ موکحم هدش قرق

.دشاب رشابم زا يوقا ببس هک نیا رگم تسا بوسحم مرجم لمع رشابم نینچمه

دنرادن قح يرادا ای ینف زا معا ینابلگنج نامزاس نانکراک زا کیچیه ـ 51 هدام

تکرش دشاب هتشادتراجت هبنج هک لگنج تالوصحم تالماعم رد هطساو اب ای ًامیقتسم

هشیمه يارب نینچمه و موکحم هام شش ات هام کی زا یبیدأت سبح هب فلخت تروص رد دنیامن

.دش دنهاوخمورحم ینابلگنج رداک تمدخ زا

و بوسحم لعاج هدننکدیلقت و تسا یتلود یمسر تمالع ینابلگنج هژیو تمالع - 52 هدام

.دشدهاوخ بیقعت یمومع تازاجم نوناق 99 هدام قبط

هژیو ياهشکچ ظفح هب فلکم هدش هدرپس اهنآ هب شکچ هک ینابلگنج نیرومأم ـ1 هرصبت

ریغ صخش تسد هب شکچ اهنآتبقارم مدع رثا رد هچنانچ و دشابیم ینابلگنج نامزاس

زا رگا و دش دنهاوخ موکحم هیاپ کی ات ماقم لزنت هب روبزم نیرومأم دتفا رادتیحالص

يرومأم دشاب بوسحم قاچاق روبزم لمع نوناق نیا قباطم هکدشاب هدش یئوس هدافتسا شکچ

.ددرگیم موکحم قاچاق مرج رد تنواعم تازاجم هب هدش هدرپس وا هب شکچ هک

نیا لومشم دنیامن هدافتساءوس ینابلگنج نامزاس هژیو ياهشکچ زا هک یصاخشا ـ2 هرصبت

.دوب دنهاوخ هدام

زا يرگید صخش ینابت اب ای و ًاصخش هدش هدرپس وا هب شکچ هک يرومأم هاگ ره ـ3 هرصبت

موکحم هدام نیا رد روکذم مرج یلصارشابم تازاجم رثکادح هب دیامن هدافتسا ءوس شکچ

.دش دهاوخ

هفلتخم تاررقم - متفه لصف

)هریغ و یفالخ زا معا( ییازج ياههدنورپ دنفظوم اههاگداد و اهارسداد ـ 53 هدام

.دنیامن یگدیسر تبونزا جراخ ار عبات ياهدحاو و ینابلگنج نامزاس فرط زا هدش لاسرا

بیقعت و فشک رومأم ینابلگنج نامزاس ماکحا بجوم هب هک ینابلگنج نیرومأم ـ54 هدام

تحت ثیح نیا زا و بوسحم يرتسگدادنیطباض فیدر رد دنوشیم نوناق نیا رد روکذم مئارج

.دومن دنهاوخ هفیظو ماجنا لحم ناتسداد تامیلعت

لامعا ای و یصخش عفن روظنم هب عقاو فالخ رب روکذم نارومأم هک یتروص رد ـ1 هرصبت

.دش دنهاوخ موکحم هدوب شرازگعوضوم هک یمرج رفیک هب دنهدب عقاو فالخ شرازگ ضرغ

زا دنوشیم نییعت ینابلگنج نامزاس فرط زا هک میارج بیقعت و فشک نیرومأم ـ2 هرصبت

يرتسگداد نیطباض فیاظو هک دنوشیمبوسحم يرتسگداد طباض یتقو نوناق نیا يارجا ثیح

.دنشاب هتفرگ میلعت صوصخم سالک رد ار

روبزم نامزاس فرط زا همان یفرعم ياراد هک ینابلگنج نامزاس نارومأم ـ3 هرصبت

و بوچ عیانص تاجناخراکهیلک دنزاجم ناتسداد فرط زا یگدنیامن لیصحت اب دنشابیم

زاجم ریغ بوچ فشک تروص رد و یسرزاب دننادب مزال هک عقوم ره رد ار اهرابنا نینچمه
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عالطا لحم يارسداد هب ار بتارم سلجم تروص میظنتاب و مادقا نآ تشادزاب هب تبسن

.دنهد

دندرگ نوناق نیا رد روکذم میارج بکترم دوخ ینابلگنج نیرومأم هک یتروص رد ـ4 هرصبت

دنوشیم موکحم نوناق نیا رد ررقمتازاجم رثکادح هب دنیامن نآ رد تنواعم و تکرش ای

هب دنیامن هطوبرم ياههماننییآ ای نوناق تاررقم يارجا رد هحماسم هک یتروص رد و

.دش دنهاوخ موکحم هامهس ات هام کی زا یبیدأت سبح

عونمم هدش یلم یلگنج یضارا و اههشیب و عتارم و اهلگنج هب زواجت هنوگ ره ـ55 هدام

.دوب دهاوخ یناودع فرصتزا يریگولج نوناق تاررقم لومشم دروم بسح رب و تسا

عتارم و اهلگنج ندش یلم نوناق مود هدام تاینثتسم و هدش یلم عبانم صیخشت ـ56 هدام

صاخشا ای و تسا ینابلگنجنامزاس نیرومأم اب هدش نوناق نیا رد هک یفیراعت تیاعر اب

نامزاس یهگآ ای یبتک راطخا زا سپ هام هس فرظ ار دوخ ضارتعا دیاب ضرتعم دوش عقاو

زا بکرم ینویسیمک رد هام هس فرظ روبزم ضارتعا.دیامن میلست نامزاس نآ هب ینابلگنج

ای لحم ینابلگنج سیئر و يزرواشک سیئر ،تبث سیئر ،يرتسگداد سیئر ،رادنامرف

هام هس فرظ و حرطم )دوب دهاوخ تاضق زا یکی يرتسگداد سیئر هدنیامن(اهنآ ناگدنیامن

رد و تسا یعطق نویسیمکتیرثکا میمصت و دش دهاوخ میمصت ذاختا و یگدیسر نآ هب تبسن

یماظتنا نارومأم دشاب دی علخ و ندوب یلم رب ینبم نویسیمک تیرثکا میمصت هک یتروص

.دنتسه نآ يارجا هب فلکم

نینچمه و اهلگنج لخاد رد یلگنج تالوصحم لمح صوصخم تالآ نیشام هیلک ـ 57 هدام

روشک لخاد رد اهنآ هباشم هک نیا ربطورشم اهنآ یکدی تاعطق و بوچ عیانص تاجناخراک

یناگرزاب دوس و یکرمگ ضراوع تخادرپ زا ینابلگنج نامزاس صیخشت هب انب دوشن هیهت

.تسا فاعم

تاسسؤم هب يرادلگنج ياهحرط يراذگاو درومرد تسا زاجم ینابلگنج نامزاس ـ 58 هدام

تیاعر نودب دشاب تلودهب قلعتم "الک اهنآ هیامرس هک تلود هب هتسباو ای یتلود

.دنک مادقا نوناق نیا رد جردنم تاررقم و هدیازم

مکح بجوم هب هدربمان فرط زا هک یناگدنیامن ای ینابلگنج نامزاس سیئر ـ 59 هدام

هب دشاب هحنج نوناقنیا دافم قبط هک یمئارج هب تبسن دنزاجم دنوشیم نییعت یبتک

تاراسخ و مئارج لوصو اب 52 هدام 2 و 1 ياههرصبت و 49 هدام رد روکذم دراوم يانثتسا

تیاکش هب طونم بکترم بیقعت و دننک رظنفرص هبترمکی يارب طقف مهتم یئازج بیقعت زا

.تسا روبزم نامزاس هدنیامن ای سیئر

ینابلگنج نامزاس زین نوناق نیا بیوصت زا لبق هحنج هجرد زا مئارج هب تبسن - هرصبت

.دیامن هدافتسا هدام نیا تاررقم زا تسا زاجم

تلود هب هتسباو ياههناخراک و تاسسؤم ای اههاگنب و یتلود ياهنامزاس - 60 هدام

ای و تفن ای گنسلاغذ هبار دوخ تخوس نوناق نیا بیوصت خیرات زا هام 6 فرظ دنفلکم

تدم ءاضقنا بیوصت زا سپ و دنیامن لیدبت بوچ لاغذ و مزیه و بوچ زا ریغ یتخوس ره

و دشابیم عونمم هدربمان ياههاگتسد رد بوچ لاغذو مزیه و بوچ فرصم الاب هررقم

هب تبسن نوناق نیا بیوصت زا سپ لاس ود ات رثکادح دنفظوم یصوصخ تاجناخراک

فلخت تروص رد .دنیامن مادقا بوچ لاغذ و مزیه و بوچ زا ریغ يداوم هب دوخ تخوسلیدبت

.دش دهاوخيریگولج تاسسؤم نآ رد بوچ لاغذ و مزیه فرصم زا

هدام نیا لومشم یصوصخ و یتلود زا معا دنعقاو لگنج لخاد رد هک یتاسسؤم - 1 هرصبت

.دوب دنهاوخن

هسسؤم یفرعم هب انب ناریا تایناخد راصحنا ناراکنامیپ و تالیش تاسسؤم - 2 هرصبت

مزیه فرصم هب جایتحا نوتوتندرک کشخ و یهام نداد دود ای ورسنک هیهت يارب هک روبزم

.دنیامن هدافتسا هرداص ياههناورپ لحم زا دوخ فراصم يارب دنناوتیم دنشاب هتشاد

عتارم و اهلگنج هب طوبرم يواعد دوشیم هداد هزاجا ینابلگنج نامزاس هب - 61 هدام

دصناپ رب دئاز نآ هتساوخهک یتروص رد دشاب هدناوخ ای ناهاوخ هکنآ زا معا ار روشک

هب يرتسگداد یضاق رفن ود زا بکرم ییاهنویسیمک ای نویسیمک رد دشابن لایر رازه
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يزرواشک ریزو باختنا هب ینابلگنج نامزاسهدنیامن رفن کی و يرتسگداد ریزو باختنا

ای شزاس ای بیقعت رب ینبم ار دوخ رظن دیاب یگدیسر زا سپ روبزم نویسیمک .دیامن حرط

دراذگب ارجا عقوم هب ار نویسیمک رظن تسا فلکم ینابلگنج نامزاس و دهدبيوعد دادرتسا

غالبا ارجا تهجینابلگنج نامزاس هب ار هجیتن و مادقا ًاسار نویسیمک شزاس دروم رد و

.دیامنیم

روشک تارداص و تادراو هنالاس هیمهس میظنت رد تسا فلکم داصتقا ترازو - 62 هدام

و بوچ ياههدروآرف و بوچ تادراوو تارداص دروم رد ار يزرواشک ترازو تقفاومً البق

بلج روکذم ياهالاک یناگرزاب دوس نازیم و عون و بوچ لاغذ و مزیه تادراو نینچمه

.دیامن

و یلگنج یضارا لماش اهلگنج ندش یلم نوناق مود هدام 3 هرصبت دافم - 63 هدام

هدش یلم عبانم رد تاسیسأتو اهنامتخاس و اههطوحم تحاسم و هدوب زین یعیبط ياههشیب

انب ریز تحاسم ربارب تسیب ات دناهدش ثادحا اهلگنج ندش یلم بیوصت زا لبق ات هک

.دش دهاوخ بوسحم

ود ات رثکادح اهلگنج ندش یلم نوناق 4 هدام ب دنب رد روکذم عتارم تحاسم - 64 هدام

.دوب دهاوخناتسملق و تاغاب و شیآ و یعورزم یضارا تحاسم ربارب

عتارم زا هدافتسا رد قوف هدام عوضوم رواجم طوبرم عرازم و تاهد نارادماد - هرصبت

.تشاد دنهاوخ مدقت قح نیناوق و تاررقم تیاعر اب دازام

دروم هب ناریزو تأیه بیوصت زا سپ نوناق نیا هب طوبرم ياههماننییآ - 65 هدام

.دش دهاوخ هدراذگ ارجا

لاس هجدوب 48 هرصبت و 1338 لاس هام ریت بوصم روشک عتارم و اهلگنج نوناق - 66 هدام

.تسا یغلم نوناق نیا بیوصت خیرات زا 1344

يارجا رومأم گنج - روشک - داصتقا - يرتسگداد - ییاراد - يزرواشک ترازو - 67 هدام

هسلج رد هرصبت هاجنپ و هدامتفه و تصش رب لمتشم الاب نوناق .دنشابیم نوناق نیا

ياروش سلجم بیوصت هب یسمش شش و لهچ و دصیس و رازه کی هام ریت متسیب هبنشهس زور

.دیسر یلم

یضایر هللادبع سدنهم - یلم ياروش سلجم سییر

تسا هدیسر انس سلجم بیوصت هب 1346.5.25 هبنشراهچ زور خیرات رد قوف نوناق

 نوناق پاچ
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