
 مقررات  نگهداري كاال در اماكن گمركياهم 

اهبوٌي اػت وِ ثشاي ًگْذاسي وبالّبي ٍسٍدي ٍ كذٍسي تأػيغ ٍ  ، ، غيشهؼمف ٍ هحَعِ هٌؾَس اص اًجبسّبي گوشوي افن اص اًجبس هؼمف ( 1

 . ذًؿَ گيشًذُ وبال اداسُ هي تَػظ هشاجـ تحَيل

  . هشاجـ تحَيل ًوبيذ تأػيغ ايي اًجبسّب سا كبدس ٍ تشتيجبت وٌتشلْبي گوشوي سا تقييي هيّش جب ضشٍستْبي تجبسي ايجبة ًوبيذ گوشن اجبصُ 

 . گيشًذُ وبال هلضم ّؼتٌذ هفبد ايي لبًَى سا سفبيت ًوبيٌذ

هثل  تلمي هي ؿَد )ل اًجبس گوشن حؿَد، آى ه يخَاًذُ ه يگشياػن خبف د بيّش وجب فٌَاى اداسُ گوشن ثب پؼًَذ ًبم ثٌذس  يثِ عَس ول

 ذُيگشد غيتبػ يثخؾ خلَك لِيوِ ثِ ٍػ ييٍ افن اص هجتوـ اًجبسّب ٍ هحَعِ ّب ٍ ثبساًذاصّب(  شُيٍ غ« گوشن ثٌذس اهبم»، « گوشن تْشاى»

  .ثبؿذ يدٍلتهتقلك ثِ ثخؾ  بي

ثِ تَػقِ تأػيؼبت ٍ اًجبسّبي هَسد تَاًٌذ  هي ، ًوبيٌذ   گيشًذُ وِ وبالي گوشن ًـذُ سا ثب هَافمت گوشن ًگْذاسي هي ـ هشاجـ تحَيل تجلشُ

 .ًيبص دس هحذٍدُ داساي هجَص الذام ًوبيٌذ

 .هذت هجبص ًگْذاسي وبال دس اًجبسّبي گوشوي اص تبسيخ تحَيل وبال ثِ ايي اهبوي ػِ هبُ اػت ( 2

تـخيق گوشن ٍ ثب پشداخت ٍ ًمل دس هَسد وبالي فجَسي ٍ ٍجَد فلل هَجِ ثِ  ّبي حول  كَست تمبضبي وتجي كبحجبى وبال يب ؿشوت دس

كبحت وبال ثشاي ، ايي هذت حذاوثش تب دٍ هبُ ديگش لبثل توذيذ اػت. دسكَستي وِ ؽشف هْلت همشس  ، ّضيٌِ اًجبسداسي تب تبسيخ هَافمت گوشن

جبسّبي گوشوي هتقذد ؿَد. چٌبًچِ وبال ثِ اً وبال هـوَل همشسات هتشٍوِ هي، ٍ پشداخت ٍجَُ هتقلمِ الذام ًٌوبيذ  وياًجبم تـشيفبت گوش

ؼتي غيشتجبسي تبثـ هْلت تَلف هشػَالت پ ) ؿَد هذت تَلف اص صهبى ٍسٍد وبال ثِ اٍليي اًجبس گوشوي هحبػجِ هي، هٌتمل ٍ ًگْذاسي ؿَد 

 .ػت (همشسات پؼت ا

وٌذ دس اًجبسّبي  اضبفي ايجبد هيّضيٌِ ّب ؿذًي ٍ وباليي وِ ًگْذاسي آى  دسكَستي وِ اهىبًبت الصم ثشاي ًگْذاسي وبالي فبػذ : 1 تبصره

، تشخيق ٍ يب ثب هؼؤٍليت كبحت وبال ٍ ًؾبست گوشن ثِ اًجبس هٌبػت هٌتمل  ، ثبيذ ثالفبكلِ پغ اص تخليِ ٍ تحَيل گوشوي هَجَد ًجبؿذ

ن ثالفبكـلِ همشسات هتشٍوِ گًَِ هؼؤٍليتي دس لجبل ضبيـ يب فبػذ ؿـذى آًْب ًذاسد ٍ گوش  گيشًذُ ّيچ ، هشجـ تحَيل كَست ايي  غيشؿَد. دس 

 .ًوبيذ سا دس هَسد آى وبال افوبل هي

 بي يفبػذ ؿذً يؿًَذ جض دس هَسد وبالّب يعجك لبًَى لبئل ه يگوشو يتَلف وبال دس اًجبسّب يثشا ياكَال هْلت ػِ هبِّ ا : 2تبصره 

ؿَد  يهبدُ ًو يياص اػتفبدُ اص هْلت دادُ ؿذُ دس ااص آى ًـذُ اػت هبًـ  يهـخل فيوِ تقش «ياضبف ٌِيّض»آتؾ صا لغقب كشف  بيخغشًبن 

 ٌىِيا بيداًؼت  يٍ هشالجت اص وبال هجش يًگْذاس تيكبحجبى اًجبس سا صا لجَل هؼئَل بيهججَس ًوَد  يفَس قيسا ثِ تشخ تَاى كبحت وبال يٍ ًو



 يآتؾ صا ٍ وبالّب يفبػذ ؿذً يفالٍُ ثش وبالّب 1351ٍ  1350ًبهِ  يييعجك لبًَى ٍ آ يياص ا ؾيثالفبكلِ همشسات هتشٍوِ سا افوبل وشد. پ

 قيثالفبكلِ تشخ ذيصًذُ ثب َاًبتيوٌذ، هبًٌذ ح يه جبةيا ياضبف يّب ٌِيؿبى ّض يوِ ًگْذاس ييهمشس ؿذُ ثَد وِ وبالّب ييخغشًبن چٌ

 ٌِيّض جبديا»فجبست  ييفشق اػت ث ييآًْب ًذاسد. ثٌبثشا يًگْذاس بيفؼبد ؿذى  بي ـيدس لجبل ضب يتيگًَِ هؼئَل چيثٌذس ّ بيؿَد ٍ گشًِ گوشن 

 . «يفاضب ٌِيّض جبةيا»ٍ  «ياضبف

[ وبالّبيي وِ ثشاي آى ػٌذ تشخيق يب فشٍؽ كبدس گشديذُ اػت اص اًجبسّب خبسج ًـَد هـوَل همشسات 46هبُ ] ـ چٌبًچِ ؽشف يه 2 تجلشُ

 .گيشًذُ ٍ گوشن لبثل توذيذ اػت ـ تحَيلؿَد. ايي هْلت ثب افالم هَافمت هشج هتشٍوِ هي

  .ًذاسد يهبًق چيعجك همشسات ّ ياص لحبػ گوشن ٍ ثغَس ول يگوشو ياػت وِ خشٍج وبال اص اًجبسّب يلغقب هٌؾَس فمظ هَاسد -46

 .َدؿ ـ تب صهبًي وِ وبال ثِ اًتؾبس افالم ًؾش لغقي گوشن دس اًجبسّبي گوشوي هتَلف گشدد، وبال هتشٍوِ ًوي 3 تجلشُ

ـ تقييي هْلت تَلف وبال دس هٌبعك آصاد ٍ هٌبعك ٍيظُ التلبدي ثش اػبع ضَاثظ لبًًَي هٌبعك هزوَس دس اختيبس ػبصهبًْبي هؼؤٍل  4 تجلشُ

ايي هٌبعك اػت. وبالّبيي وِ دس ايي هٌبعك پغ اص اًمضبء هْلتْبي افغبئي تَػظ ػبصهبًْبي هزوَس هْلت هٌمضي، افالم هي ؿًَذ ًيض 

 .گشدًذ [وبالي هتشٍوِ هي48شسات ]هـوَل هم

دس  ؼتيً يبصيهَجَد دس هٌبعك آصاد تبثـ لبًَى ٍ همشسات هشثَط ثِ خَد اػت ٍ ً يتجلشُ روش ؿذُ، وبال يياكَال ّوبًغَس وِ دس ا -48

  .ؿَد يهٌبعك ثبؿذ عجك ّوبى همشسات سفتبس ه ييّن دس ا يؿَد، حبل اگش لشاس اػت همشسات هتشٍوِ ا فيتىل يييآًْب تق يگوشن ثشا

 دٍم ـ هؼؤٍليت حفؼ ٍ ًگْذاسي وبال دس اًجبسّبي گوشوي هجحث

ـ هؼؤٍليت حفؼ ٍ ًگْذاسي وبالي هَجَد دس اًجبسّبي گوشوي اص ٌّگبم تحَيل گشفتي تب صهبى تحَيل دادى آى ثب هشجـ  25 هبدُ

 .گيشًذُ وبال اػت تحَيل

ػَصي، اؿتقبل ٍ اًفجبس ثيـوِ ًوبيذ ٍ   ف اػت وبالي هَجَد دس اًجبسّبي گوشوي سا دس همبثل خغشات ًبؿي اص آتؾگيشًذُ هىل تحَيل هشجـ

ًبهِ هقتجش وِ  هَجت ثيوِ  حك ثيوِ هشثَعِ سا ثِ ٌّگبم تشخيق اص كبحت وبال ٍكَل وٌذ. دسكَستي وِ وبالي تحَيلي ثِ اًجبسّبي گوشوي ثِ

گيشًذُ افالم گشدد، ثيوِ ثبؿذ، تب صهبًي  ل وبال دس اؽْبسًبهِ اجوبلي يب ثيبًيِ يب اػٌبد هقتجش ديگش ثِ هشجـ تحَيلثبيذ دس ٌّگبم تحَي آىؿوبسُ 

 .گشدد گيشًذُ دسيبفت ًوي ًبهِ هضثَس داساي افتجبس اػت، وبال تحت پَؿـؾ آى اػت ٍ ثشاي ايي هذت حك ثيوـِ تَػظ هشجـ تحَيل  وِ ثيوِ

گشدد.  اػت وِ دس اػٌبد خشيذ تقييي هي« ػيف»اي دسيبفت حك ثيوِ ٍ پشداخت غشاهت دس هَسد وبالي تجبسي اسصؽ ـ اسصؽ وبال ثش 1 تجلشُ

 .ؿَد دس هَاسدي وِ اػٌبد اسائِ ًـَد اسصؽ ثِ هَجت هفبد ايي لبًَى تقييي هي



 .اػت [ اداسي هؼؤٍليت حفبؽت وبال حؼت هَسد ثب فجَسدٌّذ49ُـ دس هؼيش حول فجَس داخلي ] 2 تجلشُ

[ ثبسثشي وبال سا ًيض ثشفْذُ داسد، خؼبسات ٍاسدُ ثِ ٌّگبم ثبسثشي ًيض هـوَل ايي 50گيشًذُ هؼؤٍليت ] ـ دس هَاسدي وِ هشجـ تحَيل  3 تجلشُ

 .ؿَد هبدُ هي

 .وبال وبفي اػت ًبهِ هقتجش دس صهبى تشخيق ـ دسكَستي وِ وبال ثب سٍؽ افتجبس اػٌبدي ٍاسد گشدد فمظ اسائِ يه ًؼخِ اص ثيوِ 4 تجلشُ

عَس وتجي ثب روش تقْذ ٍ تأييذ اكبلت   ًبهِ داساي افتجبس صهبًي وبالي فجَسي خبسجي اص ػَي فجَسدٌّذُ ثِ  ـ چٌبًچِ تلَيش ثيوِ 5 تجلشُ

 .گشدد ًبهِ دس صهبى اؽْبس ثِ گوشن اسائِ گشدد آى وبال هـوَل پشداخت حك ثيوِ هحلي ًوي ثيوِ

فٌَاى  ييگوشن تحت ا لِيگوشن ًـذُ ثِ ٍػ ياػت. فوَهب حول ٍ ًمل وبال «ياداس يداخل تيتشاًض»ّوبى  ياساد يهٌؾَس اص فجَس داخل -49

  .هؼبفش اػت بيًمل ٍ اًتمبل وبال  بي ييجبثجب يثِ هقٌب تيؿَد، تشاًض يخَاًذُ ه

  .وبال تيدس ضوي تشاًض يدس اًجبس ٍ هحَعِ ّبػت. ًِ ثبسثش يهٌؾَس ثبسثش -50

ثٌذي،  ايي لبًَى ٍ هَاسد لَُ لْشيِ )فَسع هبطٍس( ٍ خؼبست ًبؿي اص ويفيت وبال يب ثذي ثؼتِ( 25ـ دس غيش اص هَاسد هزوَس دس هبدُ) 26 هبدُ

 .[ غشاهت اػت51گيشًذُ هؼؤٍل پشداخت] دسكَستي وِ وبال دس هذت تَلف دس اًجبسّبي گوشوي اص ثيي ثشٍد يب آػيت ثجيٌذ، هشجـ تحَيل

سفتي  يياص ث بيثشٍد،  يي)اًَاًتش( وِ هوىي اػت وبال اص ث «Inventory» دس اًجبس يسفتي وبال دس ضوي كَست ثشداس يياص ث هثل يهَاسد -51

  .ًـذُ اػت فيتىل يييتق تيتشت ييوِ ثذ ذيآ يه ؾيثذٍى هجبؿشت كبحت وبال ّن پ بيثب هجبؿشت كبحت وبال  يبثيوبال دس ضوي اسص

گيشًذُ دس هَسد حمَق دٍلت ًيؼت ٍ دس  ًؾش وشدى كبحت وبال اص دسيبفت آى سافـ هؼؤٍليت هشجـ تحَيل  ـ پشداخت غشاهت يب كشف 1 تجلشُ

 .كَست ثجَت تمليش ٍ احشاص تخلف ثبيذ حمَق ٍسٍدي هتقلك ثِ وبالي اص ثيي سفتِ سا پشداخت ًوبيذ

ٍػيلِ گوشن ججشاى ٍ ػپغ اص وبسهٌذ   [، وبسهٌذ گوشن ثبؿذ خؼبست ث52ِگيشًذُ، گوشن ٍ هشتىت ]  ـ چٌبًچِ هشجـ تحَيل 2 تجلشُ

 .ؿَد هتخلف هغبلجِ ٍ ٍكَل هي

هَجت ثشٍص خؼبست  يبثيگوشن ضوي اسص بةياسص بياًجبسداس  ٌىِيتجلشُ اص لحبػ ا ييدس ا« هشتىت وبسهٌذ گوشن ثبؿذ»هٌؾَس اص فجبست  -52

  .ؼتيؿَد، هـخق ً

 ّبي فوَهي سػوي ٍ گوشن اختلبكي كي، اًجبسّب ٍ ػشدخبًِدٍم ـ اًجبسّبي اختلب فلل



[ خبف ثب ؿشايظ همشس 54ـ هٌؾَس اص اًجبس اختلبكي اًجبسي اػت خبسج اص اًجبسّبي گوشوي وِ وبالي گوشن ًـذُ هتقلك ثِ ؿخق] 27 هبدُ

ثِ هٌؾَس اًجبم يب اتوبم تـشيفبت گوشوي دس  تَاًذ وبالي گوشن ًـذُ هتقلك ثِ خَد سا ؿَد. كبحت وبال هي دس ايي فلل دس آى ًگْذاسي هي

 .تحت ًؾبست ًضديىتشيي گوشن عجك ؿشايظ همشس دس ايي فلل ًگْذاسي وٌذ بكياًجبس اختل

ّوبى كبحت  يقٌيًذاسد.  يؿخق ثِ فٌَاى داسًذُ اًجبس اختلبك هياص  ؾيث ياػت وِ ّش اًجبس اختلبك ييا« ؿخق ثبلت »هٌؾَس اص  -54

اًجبس  غيهَفمت گوشن ثب تبػ لياص دال يىيتَاًذ  ياهش ه ييوٌذ ٍ ّو يوبال ٍاسد ه يوِ دس ػبل حجن لبثل تَجْ ييوبال وِ الجتِ كبحت وبال

  .ؿذثب ياختلبك

هَجت  اص اًجبس ثِ ـ ؿشايظ فيضيىي اًجبس اختلبكي، ًحَُ اداسُ ٍ صهبى هجبص ًگْذاسي ٍ چگًَگي ػشؿوبسي وبال ٍ ؿيَُ ثبصسػي  تجلشُ

 .سػذ تلَيت ّيأت ٍصيشاى هي ؿَد ٍ ثِ  هبُ اص تبسيخ تلَيت ايي لبًَى تَػظ گوشن تْيِ هي اي اػت وِ ؽشف ؿؾ ًبهِ آييي

تَاًذ ثب اًتمبل ٍ ًگْذاسي وبال دس اًجبس اختلبكي هَافمت ًوبيذ وِ حمَق ٍسٍدي هتقلك ثِ آى تضويي ؿَد ٍ  ـ گوشن دسكَستي هي 28 هبدُ

 .[هـشٍط ثبؿذ55 اص اًَاؿ هجبص ٍ هجبص]وبال

وِ وبال اص ًَؿ هجبص ثبؿذ ٍ يب هجَصّبي الصم ٌّگبم اًتمبل ثِ اًجبس تَػظ ٍاسدوٌٌذُ اسائِ ؿَد هيضاى تضويي هقبدل حمَق ٍسٍدي  دسكَستي

 .گشدد [ اًجبم هي 56اػت. اًتمبل وبال ثِ اًجبس اختلبكي ثب كذٍس پشٍاًِ فجَس داخلي ]

هجبص  يوبال ييثٌبثشا ؼت،يً شياهىبى پز يآى وبال دس اًجبس اختلبك شؽيٍسٍد اخز ًـذُ اػت پز يوْوجَصّب يلغـ تب صهبً ثِ عَس -55

هَوَل ثِ ثجت  1372/07/04اكَال ٍسٍد وبال ثِ وـَس عجك لبًَى همشسات كبدسات ٍ ٍاسدات هلَة  شايوٌذ، ص يًو ذايهـشٍط هلذاق پ

وٌذ ٍ ػپغ ثجت ػفبسؽ  يهجَص اخز ه يًخؼت ٍ لجل اص ّش الذاه يهـشٍط هتمبض يثجت ػفبسؽ دس هَسد وبالّب مػفبسؽ اػت ٍ ثِ ٌّگب

  .ؿَد يه شياهىبى پز

لبثل  يثِ اًجبس اختلبك شدياگش ّن كَست گ ييوبال ييٍ لزا ٍسٍد چٌ شديگ ياػت اگش هجَص دادُ ًـَد، فوال ثجت ػفبسؽ ّن اًجبم ًو يْيثذ

وِ  يهـشٍع يهقٌبػت وِ وبال ييثِ ا« الصم ٌّگبم اًتمبل ثِ اًجبس تَػظ ٍاسد وٌٌذُ اسائِ ؿَد يهجَصّب»هبدُ فجبست  ييّو . دسؼتياًتمبل ً

چگًَِ اهىبى داسد ضوي  ؼتي. حبال هقلَم ًبثذياًتمبل  يتَاًذ ثِ اًجبس اختلبك يًىشدُ حبال ٌّگبم اًتمبل اگش اسائِ ؿَد ه بفتيهجَص دس لجال

 يثبؿذ ٍ اگش هَفك ثِ اخز هجَصّب شياهىبى پز ياهش ييثجت ػفبسؽ ٍ اخز هجَص، چٌ ذُيچيثب ٍجَد هشاحل ًؼجتب پ يفبكلِ صهبً اًتمبل ثب چِ

 افتذ ؟ يه يًـذ چِ اتفبل صمال

  .اػت «يداخ تيتشاًض»ّوبى  يهٌؾَس اص فجَس داخل -56



ايي لبًَى ًيؼت ٍ هْلت آى اص عشف گوشن ( 24ـ هذت هجبص تَلف وبال، دس اًجبسّبي اختلبكي هحذٍد ثِ هْلتْبي همشس دس هبدُ ) 29 هبدُ

 .ؿَد ايشاى تقييي هي

 :ؿَد ًحَ ريل الذام هي وِ تب پبيبى هْلت همشس كبحت وبال ًؼجت ثِ اًجبم تـشيفبت گوشوي الذام ًٌوبيذ، ثِ  دسكَستي

وبال اص ًَؿ هجبص ثبؿذ يب كبحت وبال هجَصّبي الصم سا اخز ٍ اسائِ ًوبيذ، گوشن هىلف اػت حمَق ٍسٍدي هتقلمِ ثِ وبال سا اص ـ چٌبًچِ  الف

 .هحل تضويي آى تأهيي ٍ پغ اص ٍكَل، پشٍاًِ ٍسٍد لغقي كبدس وٌذ ٍ ثشاي كبحت وبال اسػبل داسد

خز ٍ اسائِ ًـذُ اػت، هشاتت ثِ كبحت وبال افالم ٍ همشسات وبالي هتشٍوِ دس هَسد [ ا57ـ دس هَسد وباليي وِ هجَص الصم ثشاي تشخيق آى ] ة

 .ؿَد تأػيغ ٍ هَاد ديگش ايي فلل اثغبل هي ۀًبه [ ثب تَجِ ثِ ؿشايظ هزوَس دس اجبص58ُگشدد ٍ تضويي هأخَرُ ] آى افوبل هي

سا هَوَل ثِ هجبص ثَدى  ياكَال اًتمبل وبال ثِ اًجبس اختلبك 28هبدُ دس  شاياػت، ص شيهغب 28ثب هبدُ  29ثٌذ )ة( هبدُ   شيهفبد لؼوت اخ -57

هـشٍط اجبصُ ٍسٍد ثِ  يداًؼتِ اػت، لزا فوال وبال يالصم ثِ ٌّگبم اًتمبل ثِ اًجبس اختلبك ي، اسائِ هجَصّب«هجبص هـشٍط»وبال ثب دس كَست 

  .ؼتيدسػت ً يهـشٍط دس اًجبس اختلبك يوبال شؽيپز ضيوٌذ، لبفذتب ً يًو ذايسا پ ياًجبس اختلبك

ضوبًت ًبهِ هبخَرُ، ثِ  بي يياػت اثغبل تضو ذُياػت وِ هـشٍط ثَدُ ٍ هجَص اسائِ ًگشد ييثٌذ )ة( ًبؽش ثِ وبالّب ٌىِيثب تَجِ ثِ ا -58

اػت وِ  يثبؿذ. اثغبل صهبً هَسد ًؾش ذيضوبًت ًبهِ ثب ِيوٌذ، ثلىِ تؼَ يًو ذايؿذُ، هلذاق پ حيثٌذ تلش ييوِ دس لؼوت آخش ا يؿشح

  .ؿَد يتقْذ اكغالحب اثغبل ه بيكَست ضوبًت ًبهِ  ييهتقْذ دس هَفذ همشس ثب تقْذ خَد فول وٌذ. دس ا بيضوبًت ًبهِ ػپبس 

شسات كَست هَضَؿ هـوَل هم  ـ خبسج وشدى وبال اص اًجبسّبي اختلبكي كبحت وبال هؼتلضم اًجبم تـشيفبت گوشوي اػت دس غيش ايي 30 هبدُ

 .ؿَد لبچبق گوشوي هي

كَست تلبدفي وبالي هَجَد دس اًجبس اختلبكي سا هَسد سػيذگي ٍ ؿوبسؽ لشاس دٌّذ ٍ هـخلبت آًْب سا ثب  گوشن حك داسًذ ثِ هأهَساى

 .هٌذسجبت دفبتش ٍ اػٌبد ٍ هذاسن ٍسٍد ٍ خشٍج تغجيك ًوبيٌذ

بد وبال دس اًجبسّبي اختلبكي كبحت وبال ثشفْذُ كبحت آى اػت وِ فالٍُ ثش ديذگي يب فؼ ـ هؼؤٍليت اص ثيي سفتي، وبّؾ يب آػيت  1 تجلشُ

 .آى هؼؤٍليت پشداخت حمَق ٍسٍدي هتقلمِ سا ًيض داسد

هبطٍس( ثبؿذ كبحت وبال اص پشداخت حمَق ٍسٍدي هتقلمِ هقبف  ـ دس كَستي وِ اص ثيي سفتي وبال ًبؿي اص فَاهل لَُ لْشيِ )فَسع 2 تجلشُ

 .اػت



ّبي فوَهي سػوي، غيش اص اًجبسّبي گوشوي، هَافمت ًوبيذ.  تَاًذ ثب اًتمبل وبالي گوشن ًـذُ ثِ اًجبسّب ٍ ػشدخبًِ ـ گوشن هي 31 هبدُ

 [1-58].ثبؿذ ّبي فوَهي سػوي ًيض هي همشسات ايي فلل ؿبهل اًجبسّب ٍ ػشدخبًِ

ؿذُ اًذ ثِ  ذُيًبه ي( لبًَى تحت فٌَاى اهبوي گوشو1بدُ )ثشخالف آًچِ دس ه يسػو يفوَه يٍ ػشدخبًِ ّب يسػو يفوَه ياًجبسّب -58-1

 .ؼتٌذيً يگوشن ّوف اهىٌِ گوشو ذيول شيص ياختلبك ياًجبسّب يؿًَذ، حت يهحؼَة ًو يٍجِ اهىٌِ گوشو چيّ

بكي ثشاي كبحجبى تَاًذ ثب تأػيغ ٍاحذّبي گوشوي اختل جض وبالي هوٌَؿ، گوشن هي هٌؾَس ًگْذاسي وبالّبي گوشن ًـذُ ثِ  ـ ثِ  32 هبدُ

الوللي ثب اخز تضويي هَافمت وٌذ ٍ هأهَساى الصم سا جْت اجشاي همشسات ٍ اًجبم تـشيفبت گوشوي دس ايي  ٍ ًمل ثيي وبالّب ٍ ؿشوتْبي حول 

 .ًوبيذ هؼتمشاهبوي 

 .ددگش ًبهِ اجشائي هـخق هي اًجبم تـشيفبت گوشوي ٍ ًؾبستْبي هشثَعِ ثب سفبيت ايي لبًَى دس آييي چگًَگي

 . وبال دس اًجبسّب پشداختِ اػت يثِ هجحث ًگْذا 53تب  47دس هَاد  ضيً شاىيا يلبًَى اهَس گوشو ييًبهِ اجشا يييآ

 يوبال دس اهبوي گوشو يچْبسم ـ ًگْذاس ثخؾ

 وبال يًگْذاس تيٍ هؼئَل يگوشو ياٍل ـ اًجبسّب فلل

 ياثالك سأ بيگوشن  ياثالك ًؾش لغق خياص تبس يگوشو يدس اًجبسّب ثبؿذ يه ياختالف گوشو يوِ داسا ييوبالّب يـ هذت هجبص ًگْذاس47هبدُ

 .ػِ هبُ اػت يثِ اختالفبت گوشو يذگيهشاجـ سػ يلغق

خبف ثبؿذ ٍجَد  ضاتيتجْ بي ؼبتيوِ هؼتلضم تأػ ييوبالّب بيخغشًبن  يوبالّب يٍ ًگْذاس ليتحَ يوِ اهىبًبت الصم ثشا يـ دسكَست48هبدُ

دس  ذ،يًوب يگشفتي آًْب خَدداس لياص تحَ تَاًذ يهشثَط ٍ هَافمت گوشن ه ـليهؼتٌـذات ٍ دال ـِيپغ اص اسا شًذُيگ ليًذاؿتِ ثبؿذ، هشجـ تحَ

خَد ٍ تحت  تيثب هؼئَل بيهمـشسات افبدُ  شيػب تيكبحت وبال هَؽف اػت وبال سا ثب سفب بيهشثَط  يالوللـ ييؿشوت حول ٍ ًمل ث كـَست ييا

همشسات ًؼجت ثِ  شيػب تيٍ ثب سفب ِيكبحت وبال ّوضهبى ثب ٍسٍد وبال اػٌبد ٍ هذاسن الصم سا اسا بيهشالجت گوشن ثِ اًجبس هٌبػت اًتمبل دّذ ٍ 

 .ذيوبال الذام ًوب قيتشخ

ٍسٍد  ،ي( خبسجتيفجَس )تشاًض ،يپشٍاًِ كبدسات ،يآى اؽْبسًبهِ اجوبل يوِ ثشا ؿَد يلجَل ه يٍلت يگوشو يوبال ثِ اًجبسّب ليـ تح49َهبدُ

 .ؿذُ ثبؿذ نيگوشن تؼل ياص آة گشفتِ ثب احىبم ٍ هَافمت وتج يكَستوجلغ وبال ،ي( داخلتيفجَس )تشاًض ،يهشجَف ،يثش هَلت، وشاى

وِ ّوشاُ كَستجلؼِ وـف، ًبهِ  ؿَد يلجَل ه يگوشو يدس اًجبسّب يدس كَست ؿَد يه فيتَل بيوِ ثِ فٌَاى لبچبق ضجظ  ييـ وبال تجلشُ

 .ؿذُ ثبؿذ نياًجبسّب تؼل يياص هـخلبت وبال ثبؿذ، ثِ ا يگوشن هشثَط وِ حبو



فْشػت ول ثبس  فيّش سد يثالفبكلِ دس دفبتش هشثَط اًجبس ثجت ٍ ثشا ذيثب ؿَد، يه ليتحَ يگوشو يوِ ثِ اًجبسّب ييـ ّش وبال 50هبدُ

ؿَد. هشجـ  نيدٌّذُ وبال تؼل ليٍ ثبسًبهِ، لجض اًجبس جذاگبًِ كبدس ٍ ثِ تحَ يلغ ضجظ، احىبم وتجكَستوج ،ي( ٍ ّش پشٍاًِ گوشوفؼتي)هبً

 وِيث ؿَد، يافالم ه شاىيوِ ّش ػبل تَػظ گوشن ا يهَجَد دس اهبوي گوشو يخَد سا تبػمف هتَػظ اسصؽ وبال تيهؼئَل ذيثب شًذُيگ ليتحَ

 .ذيًوب

ٍ ٍصى  ضاىيسا ثِ ًَؿ، ه يليتحَ ياعالفبت دس خلَف وبالّب يگشفتي وبال، توبه ليهَؽف اػت ّوضهبى ثب تحَ شًذُيگ ليـ هشجـ تح1َتجلشُ

 .ذيثِ گوشن افالم ًوب ذ،يًوب يه يييوِ گوشن تق يثِ ًحَ

 ذيگشدد، ثب يوؼش بيد فؼب بيٍ  يذگيد تيوبال دچبس آػ ،يخشٍج اص اهبوي گوشو بيوبال اص اًجبس  يشيثبسگ بيـ ّشگبُ دس صهبى تَلف 2تجلشُ

 شيتب ػب ِيفلت كَستوجلغ هشثَط تْ ذيثِ گوشن اعالؿ دادُ ؿَد تب ثب حضَس هأهَس گوشن ثب ل شًذُيگ ليثالفبكلِ هشاتت تَػظ هشجـ تحَ

 .شدياًجبم گ يلبًًَالذاهبت 

 ياختلبك يّب ٍ گوشن يسػو يفوَه يّب اًجبسّب ٍ ػشدخبًِ ،ياختلبك يدٍم ـ اًجبسّب فلل

ثِ  ـظيؿشا يثِ ؿشط آى وِ داسا ذ،يهَافمت ًوب ياًجبس اختلبكـ غيثش تأػ يثب دسخَاػت كبحجبى وبال هجٌ تَاًذ يه شاىيـ گوشن ا 51هبدُ

 .ثبؿذ ليؿشح ر

هَجَد دس آى هؼئـَل  يحؼـبة وبال يضوي ًگْـذاس بدؿذُيگوشن خَاٌّذ ثَد ٍ گوشن  ييىتشيتحت ًؾـبست ًضد ياختلبكـ ياًجبسّب

 يؿَد وِ ٍجـَد آى دس اًجبس هتى ذُيػبخت خبسج د يوبال يوِ دس اًجبس اختلبك يهشثَط خَاّذ ثَد. دس كـَست يهمشسات گوشو يحؼي اجشا

دفتش اًجبس  يًوَدُ ٍ دس ثخؾ ٍسٍد يٍاسدُ ثِ اًجبس تلمـ يآى سا وبال يذگيًجبؿذ هأهَساى گوشن پغ اص سػ يت( داخليثِ پشٍاًِ فجَس )تشاًض

 .ثجت خَاٌّذ وشد

 هؼمف يـ اًجبسّب1

 .دس اًجبس هغبثمت داؿتِ ثبؿذ يًگْذاس يهَسد دسخَاػت ثشا يثب ًَؿ وبال يذيتَل يٍ وبال تيفقبل ٌِيـ صه الف

ٍ ًحَُ ًلت ٍ اللبق  يٍ خشٍج يدسة ٍسٍد هي ياص داخل اًجبس هحلَس ٍ داسا شّبيّب ٍ ًَسگ هؼمف ٍ وبهالً هحلَس ٍ پٌجشُ ذيـ اًجبس ثب ة

 .هـخق ًجبؿذ ياص جَؿىبس يآثبس گًَِ چيدسة اًجبس ّ يشًٍيث يثبؿذ وِ اص ًوب يثِ ًحَ يپلوت اص داخل جَؿىبس

 .ثشخَسداس ٍ دس هحل هٌبػت ًلت گشدد كيحش يافالم ٍ اعفب يّب ٍ ػبهبًِ ضاتيـ اًجبس اص تجْ ج

 .گشدد ييخلَف تأه ييهـخق ٍ اهىبًبت الصم دس ا آى يشًٍياػتمشاس گوشن دس اًجبس ٍ هحَعِ ث تيـ ٍضق د



 تيٍضق ،يياًجبس ثِ لحبػ فبكلِ اًجبس تب گوشن اجشا تيهَلق ،ييسٍؿٌب تيهؼبحت اًجبس، ٍضق َاس،ياستفبؿ د َاس،ياًجبس اص ثبثت ًَؿ د ظيـ ؿشا ّـ

دس اًجبس، تَػظ  يهَسد دسخَاػت جْت ًگْذاس يوٌٌذُ، ثشاػبع ًَؿ وبال خبسج هحَعِ ٍاحذ دسخَاػت بياًجبس اص لحبػ اػتمشاس آى دس داخل 

 .گشدد يهـخق ه شاىيگوشن ا

 سٍثبص يـ اًجبسّب2

 (1) )الف(، )د( ٍ )ّـ( ثٌذ يجضءّب تيـ سفب الف

 .ثبؿٌذ يدس اًجبس هؼمف ًو يلبثل ًگْذاس ظياػت وِ ثِ لحبػ ؿشا ييٍ وبالّب نيحج يوبالّب يـ اًجبس سٍثبص كشفبً ؿبهل ًگْذاس ة

 يآثبس گًَِ چيدسة اًجبس ّ يشًٍيث يوِ اص ًوب يثِ كَست يٍ ًحَُ ًلت ٍ اللبق پلوت اص داخل جَؿىبس يٍ خشٍج يدسة ٍسٍد هي يـ داسا ج

 .هـخق ًجبؿذ ياص جَؿىبس

 .ثبؿذ يهبدُ ه ييهمشسات ا تيهٌَط ثِ سفب يگوشن اختلبك يٍاحذّب جبديٍ ا يفوَه يّب اص اًجبسّب ٍ ػشدخبًِ يثشداس ـ ثْشُ تجلشُ

 يثَدُ ٍ ثب اػتمشاس هأهَساى افضاه ييگوشن اجشا هيتبثـ  يالتيلبًَى اص لحبػ تـى( 32هَضَؿ هبدُ ) يـ ٍاحذ گوشن اختلبك 52هبدُ

 .ؿَد يهَسد ًؾش ثِ عَس وبهل دس آى ٍاحذ اًجبم ه يگوشو فبتيتـش

جْبت هـوَل همشسات  شيٍ اص ػب ياختلبك يلبًَى تبثـ همشسات هشثَط ثِ اًجبسّب( 29تب )( 27هَاد ) يثِ اػتثٌب ياختلبك يگوشو يٍاحذّب

 .خَاٌّذ ثَد يگوشو ياًجبسّب

فوَم  يداخل يداؿتِ وِ فالٍُ ثش وبال تيهشثَط هجَص فقبل ياػت وِ اص هشاجـ لبًًَ يهىبً ،يسػو يفوَه يّب ـ اًجبسّب ٍ ػشدخبًِ 53هبدُ

 .ثبؿذ يدس آًْب ه يگوشن ًـذُ عجك ضَاثظ ثخؾ چْبسم لبًَى، لبثل اًتمبل ٍ ًگْذاس يشاد، وبالاف

________________________________________ 

  

 


