اتالؽ آييٍ َايّ كارزاَي ٔ كارػُاطي جسيس
آييٍ َايّ آيٕسػي زٔرِ ْاي كارزاَي  ،كارػُاطي پيٕطتّ ٔ َاپيٕطتّ يـٕب جهظّ  801يٕرخ 18/80/00
ػٕراي زاَؼگاِ كّ زر  43يازِ ٔ  08تثـزِ تّ تـٕية رطيس.
تّ گشارع زاَؼگاِ َيٕس كهيّ يفاز ايٍ آييٍ َايّ تزاي زاَؼجٕياٌ زٔرِ ْاي كارزاَي ٔ كارػُاطي اس تاريد اتالؽ
السو االجزا يي تاػس ٔ كهيّ آييٍ َايّ ٔ ترؼُايّ ْا ٔ زطتٕرانؼًم ْاي يغايز يهغي يي تاػس ٔ فقط يٕارز سيز
اس آييٍ َايّ ْاي قثهي رػايت گززز.
 -8زرذـٕؽ يازِ  1يٕارز سيز رػايت گززز :
انف  -چُاَچّ زاَؼجٕ زٔ زرص َظزي تاقيًاَسِ را تّ ؿٕرت يؼزفي تّ اطتاز تگذراَس ٔ زر ْز سياٌ
يؼرؾ گززز كّ تيؼتز اس زٔ زرص تزاي فزاغت اس تحـيم زاػتًَّ ،زات آٌ زرٔص حذف يي گززز ٔ زاَؼجٕ
يٕظف اطت ْز زٔ زرص را تّ ًْزاِ زرٔص تاقيًاَسِ طزفـم ،يجسزاً زر قانة طُٕات يجاس تحـيهي زر أنيٍ
َيًظال يًكٍ اَتراب ٔ تگذراَس.
ب -چُاَچّ زاَؼجٕ پض اس يك يا چُس َيًظال ٔقفّ تحـيهي (تّ گًاٌ تكًيم طقف زٔرِ ) ،يؼرؾ
ػٕز يك يا زٔ ػُٕاٌ زرص تاقيًاَسِ زارز ; زرص يا زرٔص تاقيًاَسِ را تّ ؿٕرت يؼزفي تّ اطتاز يي گذراَس ٔ
ًَزِ آٌ زرٔص تايس زر أنيٍ َيًظال ٔقفّ تحـيهي زر قانة طُٕات يجاس ثثت ػٕز.
 -0زرذـٕؽ يازِ  84يٕارز سيز انشايي اطت :
طُٕات يجاس تحـيم زاَؼجٕياٌ يؼًٕل ٔ ًْچُيٍ افشايغ طُٕات آَاٌ تزاي ٔرٔزي ْاي طال ٔ8411
قثم اس آٌ يطاتق زطتٕرانؼًم ػًارِ /08/33048ز ؛ /08/88245 ٔ 10/5/02ؽ ؛ ًْ ٔ 11/4/00چُيٍ
تزاي ٔرٔزي ْاي طال  ٔ 8410تؼس اس آٌ يطاتق زطتٕرانؼًم ػًارِ /4/01145ز ؛  ٔ 18/5/01ضًايى
پيٕطتي آٌ تؼييٍ گززيسِ اطت .طُٕات يجاس تحـيم زاَؼجٕياٌ اتثاع غيز ايزاَي يطاتق زطتٕرانؼًم
ػًارِ /4/33433ز ؛  ٔ 18/1/40ػيِٕ َايّ ثثت َاو پذيزفتّ ػسگاٌ اتثاع غيز ايزاَي ارطاني اس ٔسارت
ػهٕو تحقيقات ٔ فُأري زر ْز طال تحـيهي تؼييٍ ٔ قاتم اجزاطت.
 -4زرذـٕؽ اجزاي يازِ  82يٕارز سيز تّ قٕت ذٕز تاقي اطت :
انف  :زاَؼجٕياٌ ٔرٔزي طال تحـيهي ٔ 15-12قثم اس آٌ يطاتق ترؼُايّ /4/15/15و يٕرخ 15/4/80
اقساو ػٕز.
ب  :تزاي زاَؼجٕياٌ ٔرٔزي طال تحـيهي 12-11تا پاياٌ طال تحـيهي  10-18يطاتق ترؼُايّ
 08/4031يٕرخ  12/1/00اقساو ػٕز.
السو اطت كهيّ يسيزاٌ ٔ كارػُاطاٌ طتاز يزكشي زاَؼگاِ /اطتآَا/يزاكشٔ/احسْا ضًٍ يطانؼّ زقيق
ايٍ آييٍ َايّ َظثت تّ اجزاي آٌ اْتًاو ٔرسَس .اييس اطت تا اجزاي ايٍ آييٍ َايّ يؼكالت آيٕسػي ٔا جزايي
زاَؼجٕياٌ تّ َحٕ چؼًگيزي يزتفغ گززز.

