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معزفی:

ص٘ذٌی ،وبسٔ ،كبِؼ ٚ ٝػّیاِخػٛظ تحػیُ دس ٔحیكی آساْ  ٚث ٝدٚس اص ٘بٙٞجبسیٞب ،اص آسٔبٟ٘بی جبٔؼ ٝا٘سب٘ی ٔیثبضذٚ .ؾغ
ٔمشسات خبظ ٞش ٔحیف ٘یض ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ؾشٚسی ث٘ ٝظش ٔیسسذ .اص آ٘جب و ٝدس ٞش جبٔؼٝای چ ٝوٛچه  ٚچ ٝثضسي ٕٔىٗ
است افشادی ثبضٙذ و ٝخٛاست ٝیب ٘بخٛاست ٝسفتبس  ٚاػٕبِی ٔغبیش ثب ٔمشسات خبظ آٖ ٔحیف داضت ٝثبضٙذٚ ،جٛد تطىّی و ٝثٝ
افشاد خبقی تزوشات الصْ سا ثذٞذ یب حتی دس ٔٛلغ ِض ْٚتٙجیٟبتی سا ثشای آ٘بٖ دس٘ظش ثٍیشد ؾشٚسی ٔیثبضذ.
وٕیت ٝا٘ؿجبقی دا٘طجٛیبٖ تٟٙب ٔشجغ دا٘طٍب ٜاست و ٝغالحیت سسیذٌی ث ٝتخّفبت دا٘طجٛیبٖ سا داسا ٔیثبضذ .سبختبس ٚ
٘ح ٜٛسسیذٌی ٘ ٚیض ٔجٙبی آسای ایٗ وٕیت ،ٝآییٗ ٘بٔٔ ٝػٛة ضٛسای ػبِی ا٘مالة فشٍٙٞی  ٚضیٜ٘ٛبٔٝای ٔیثبضذ و ٝثٝ
تػٛیت ٚصسای "ػّ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی " " ٚثٟذاضت  ٚدسٔبٖ  ٚآٔٛصش پضضىی " سسیذ ٜاست  .وٕیت ٝا٘ؿجبقی داسای سٝ
ثخص دثیشخب٘ ،ٝوٕیت ٝثذٚی  ٚوٕیت ٝتجذیذ ٘ظش است  .پس اص ٚغٌ َٛضاسش تخّف دا٘طج ٛث ٝدثیشخب٘ ،ٝتحمیمبت تىٕیّی
تٛسف ایٗ دثیشخب٘ ٝا٘جبْ ضذ ٚ ٜپش٘ٚذ ٜجٟت سسیذٌی  ٚغذٚس سأی  ،دس وٕیت ٝثذٚی قشح ٔیٌشدد .دس غٛست ٔحىٔٛیت دس
ٔشحّ ٝثذٚی ،دا٘طجٔ ٛیتٛا٘ذ ظشف ّٟٔت د ٜسٚص اص صٔبٖ اثالؽ سأی ٘سجت ث ٝسأی غبدس ٜتجذیذ ٘ظش خٛاٞی ٕ٘بیذ .تجذیذ ٘ظش
دس احىبْ اِٚی ٝپس اص ٚغ َٛاػتشاؼ دس ٔٛػذ ٔمشس (تب  10سٚص اداسی اص تبسیخ سؤیت حىٓ) ثؼٟذ ٜضٛسای ا٘ؿجبقی تجذیذ٘ظش
است.
وٕیتٝی ا٘ؿجبقی اص ٘ظش اداسی دس حٛصٔ ٜؼب٘ٚت دا٘طجٛیی لشاس ٔیٌیشدِ ،یىٗ اص ٘ظش ثشسسی پش٘ٚذٜٞب ،ثشخٛسد ثب تخّفبت ٚ
غذٚس آساء وبٔالً ٔستمُ ٔیثبضذ  ٚغیش ٚاثست ٝث ٝسیستٓ اداسی دا٘طٍب ٜػُٕ ٔیوٙذ.

 -۲حديد اختیارات ي يظايف:
اِف) سسیذٌی ث ٝجشائٓ ػٕٔٛی دا٘طجٛیبٖ اص لجیُ :
تٟذیذ ،تكٕیغ ،تٞٛیٗ ،ؾشة  ٚجشح ،جؼُ(اسٙبد یب ػٙبٚیٗ) ،سشلت ...ٚ
تزوش :افشادی و ٝث ٝا٘حبء ٔختّف خٛد سا ٔشتجف ثب وٕیت ٝا٘ؿجبقی ٔؼشفی ٕ٘ٛد ٚ ٜیب الذأبتی سا ث٘ ٝبْ (یب اص سٛی) وٕیتٝ
ا٘ؿجبقی ا٘جبْ دٙٞذ ث ٝاتٟبْ جؼُ ػٛٙاٖ وٕیت ٝا٘ؿجبقی ٔٛسد پیٍشد ٚالغ خٛاٙٞذ ضذ .افشادی و ٝثب ایٗ لجیُ ٔسبئُ ٔٛاجٝ
ٔیض٘ٛذ الصْ است دس اسشع ٚلت ٔٛؾٛع سا حؿٛساً ث ٝوٕیت ٝا٘ؿجبقی دا٘طجٛیبٖ ٔٙؼىس ٕ٘بیٙذ.
ة) سسیذٌی ث ٝتخّفبت آٔٛصضی  ٚاداسی اص لجیُ:
تمّت دس أتحبٖ
فشستبدٖ ضخع دیٍشی ث ٝجبی خٛد دس أتحبٖ یب ضشوت ث ٝجبی دیٍشی دس أتحبٖ
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استىبة ٞش فؼّی وٛٔ ٝجت اخالَ یب ٚلف ٝیب ٔضاحٕت دس اجشای ثش٘بٔٞٝبی دا٘طٍب ٜیب خٛاثٍب ٜضٛد.
ایشاد خسبست ث ٝأٛاَ دا٘طٍبٜ
ػذْ سػبیت ٔمشسات دا٘طٍب( ٜث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ضشوت دس اسدٞٚبی دا٘طجٛیی ثذ ٖٚاخز ٔجٛص اص ٔذیشیت فشٍٙٞی دا٘طٍب ٜاػٓ اص
ایٙىٔ ٝجذاء حشوت داخُ دا٘طٍب ٜثبضذ یب خبسج اص آٖ ثبضذ ٘ ٚیض اػٓ اص ایٙى ٝاص ٔشاجغ ثیش ٖٚدا٘طٍبٔ ٜجٛص اخز ضذ ٜیب خیش ،
ٕٔٛٙع است).
ج) تخّفبت اخاللی .ضبُٔ ٔٛاسدی اص لجیُ:
ػذْ سػبیت ضئ ٖٛدا٘طجٛیی
استفبد ٜاص ٘ٛاسٞبی ٚیذیٛئی یب غٛتی یب ِٛحٞبی سایب٘ٝای ٔستٟجٗ یب ٔذاخّ ٝدس خشیذ  ٚفشٚش ،تىثیش ،تٛصیغ ایٗيٚ ٝ٘ٚسبیُ.
استفبد ٜیب تٛصیغ یب تىثیش وتتٔ ،جالت ،ػىسٞبی ٔستٟجٗ یب آالت ِِ ٚ ٟٛؼت.
استؼٕبَ ٔٛاد ٔخذس یب ضشة خٕش یب لٕبس یب ٔذاخّ ٝدس خشیذ  ٚفشٚش  ٚتٛصیغ ایٗ ٌٛٔ ٝ٘ٛاد.
استؼٕبَ دخب٘یبت دس دا٘طٍب ٚ ٜأبوٗ ٚاثستٝ
داضتٗ ساثك٘ ٝبٔطشٚع
تطىیُ یب ضشوت دس جّسبت ٘بٔطشٚع
ػذْ سػبیت پٛضص اسالٔی یب استفبد ٜاص پٛضص یب آسایص ٔجتزَ اص لجیُ ::
«ثشای خٛاٞشاٖ ٔجشد یب ٔتأ:»ُٞ
استفبد ٜاص ا٘ٛاع ٚسبیُ آسایطی
سٚسشیٞبی وٛتب ٜیب ٘بصن
استفبد ٜاص ِجبسٞبی جّت تٛج ٝوٙٙذٜ
ٔب٘تٞٛبی وٛتب ٜثبالتش اص صا٘ٔ ، ٛذَ داس یب داسای سً٘ٞبی ٘بٔٙبست
استفبد ٜاص سبسافِ ٚ ٖٛجبس ثب آستیٗ چسجبٖ ث ٝجبی ٔب٘تٛ
استفبد ٜاص ا٘ٛاع ٔتؼّمبت ٚاثست ٝث ٝاِجس ٝث ٝغٛست ٕ٘بیطی ٔ ٚجتزَ اص لجیُ صیٛس آالت ... ٚ
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تزوش :استفبد ٜاص سٚسشی ثذ ٖٚچبدس غحیح ٘جٛدٔ ،ٜمٙؼ ٝثبیستی سٚی ٔب٘ت ٚ ٛپّیٛس  ... ٚقٛسی لشاس ٌشفت ٝثبضذ و ٝوبٔالً تٕبْ
ٔٞٛب ٌ ٚشدٖ سا ثپٛضب٘ذ.
«ثشای ثشادساٖ»:
استفبد ٜاص اِجس ٝسجه ٔ ٚجتزَ و ٝخالف ػفت ػٕٔٛی  ٚیب داسای ػالئٓ ٘ ٚطب٘ٞٝب  ٚتػبٚیش ٔستٟجٗ ثبضذ .
استفبد ٜاص ضّٛاسٞبی چسجبٖ  ،ت٘ ٚ ًٙبصن
استفبد ٜاص اِجس٘ ٝبصن ،یم ٝثبص  ٚثذٖ ٕ٘ب  ،داسای سً٘ٞبی ٘بٔٙبست  ٚآستیٗ وٛتبٜ
استفبد ٜاص آسایص ٔجتزَ اص لجیُ آسایص ٔ ٛث ٝغٛست یبَ  ٚوبوُ
استفبد ٜاص ا٘ٛاع ٔتؼّمبت ٚاثست ٝث ٝاِجس ٝث ٝغٛست ٕ٘بیطی ٔ ٚجتزَ چ ٖٛوشاٚات ... ٚ
ٕٞچٙیٗ ٔٛاسدی اص لجیُ:
استجبـ ثیص اص حذ  ٚیب ٘بغحیح ثب ٘بٔحشْ
ا٘جبْ حشوبت  ٚسفتبس سجه  ٚث ٝدٚس اص ضخػیت یه دا٘طجٛی ٔسّٕبٖ
ػذْ سػبیت ػفت ٍ٘ب ٚ ٜوالْ
ایجبد ٔضاحٕت ثشای ٘ٛأیس ٔشدْ
 ٚدس وُ  ،آ٘چ ٝو ٝثتٛاٖ ث ٝآٖ ٘بْ اػٕبَ خالف ضئ ٚ ٖٛحیثیبت دا٘طجٛی دا٘طٍب ٜجٕٟٛسی اسالٔی داد ،اضبس ٜوشد.
تزوش  :دا٘طجٔ ٛىّف است دس تٕبْ ٔذت تحػیُ ،وبسآٔٛصی ،وبسٚسصی ،دستیبسی ،ثبصدیذ ػّٕی ٘ ٚیض دس خٛاثٍب ٚ ٜثخصٞبی
ضجب٘ ٝسٚصی دا٘طٍب ٚ ٜدس ٞش جب و ٝث ٝػٛٙاٖ دا٘طج ٛحؿٛس داسد آییٗ ٘بٔ ٝا٘ؿجبقی سا سػبیت ٕ٘ٛد ٚ ٜػّٕی و ٝخالف ضئٖٛ
 ٚحیثیبت دا٘طجٛی دا٘طٍب ٜجٕٟٛسی اسالٔی ٘ ٚبلؽ ایٗ آییٗ ٘بٔ ٝثبضذ ا٘جبْ ٘ذٞذ.
 -۳تىبیُات:
اِف ) تٙجیٟبتی و ٝثب حىٓ وٕیت ٝا٘ؿجبقی دا٘طٍب ٜدس ٔٛسد دا٘طجٔ ٛیتٛا٘ذ اػٕبَ ضٛد،
احؿبس  ٚاخكبس ضفبٞی.
تزوش وتجی ثذ ٖٚدسج دس پش٘ٚذ.ٜ
اخكبس وتجی ثذ ٖٚدسج دس پش٘ٚذ.ٜ
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تزوش وتجی  ٚدسج آٖ دس پش٘ٚذ ٜدا٘طج.ٛ
تٛثیخ وتجی  ٚدسج آٖ دس پش٘ٚذ ٜدا٘طج.ٛ
دادٖ ٕ٘ش 0/25 ٜدس دسس یب أتحبٖ ٔشثٛـ ث ٝتخّف
ٔحشٔٚیت اص تسٟیالت سفبٞی دا٘طٍب( ٜاص لجیُ ٚاْ  ،خٛاثٍب) ... ٚ ٜ
دسیبفت خسبست اص دا٘طج ٛدس ٔٛاسدی و ٝتخّف ٔٙجش ث ٝایجبد ؾشس  ٚصیبٖ ضذ ٜثبضذ.
ٔٙغ ٔٛلت اص تحػیُ حذاوثش تب د٘ ٚیٕسبَ تحػیّی ؤ ٝیتٛا٘ذ دس سٛٙات تحػیّی ٘یض ٔحبسج ٝضٛد.
تزوش  :1دس اػٕبَ ایٗ تٙجیٟبت ،اِضأی جٟت ضشٚع اص ٘مك ٝحذالُ ٚجٛد ٘ذاسد.
تزوش  :2اػٕبَ تٙجیٟبت فٛق ٔٙحػشاً دس اختیبس وٕیت ٝا٘ؿجبقی ٔیثبضذ .ثذیٟی است اجشای اغُ ٔ ٟٓأش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص
ٔٙىش ٚظیفٞ ٝش فشد ٔسّٕبٖ ثٛد٘ ، ٜیبصی ث ٝوست ٔجٛص اص وٕیت ٝا٘ؿجبقی( تب ٚلتی و ٝدس حذ تزوش ضفبٞی ثبضذ) ٘ذاسد.
تزوش : 3أىبٖ اجشای چٙذ تٙجیٓٞ ٝصٔبٖ ٘یض ٚجٛد داسد( .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ دس ٔٛسد تمّت ،دسج ٕ٘ش 0/25 ٜدس دسس ٔٛسد أتحبٖ ٚ
تٛثیخ وتجی  ٚدسج دس پش٘ٚذ)ٜ
ة ) تٙجیٟبتی و ٝفمف ثب حىٓ وٕیتٔ ٝشوضی ا٘ؿجبقی دس ٔٛسد دا٘طجٔ ٛیتٛا٘ذ اػٕبَ ضٛد:
ٔٙغ ٔٛلت اص تحػیُ حذاوثش تب ٘ 4یٕسبَ (ثب احتسبة ٔذت آٖ ث ٝػٛٙاٖ سٛٙات تحػیّی یب ثذ ٖٚاحتسبة آٖ دس سٛٙات)
تغییش ٔحُ تحػیُ دا٘طج( ٛا٘تمبَ اججبسی ث ٝدا٘طٍبٜٞبی دیٍش)
تجذیُ دٚس ٜتحػیّی دا٘طج ٛاص سٚصا٘ ٝث ٝضجب٘ٝ
اخشاج دا٘طج ٛاص دا٘طٍب ٜثب حفظ حك ضشوت ٔجذد دس آصٔٚ ٖٛسٚدی
ٔحشٔٚیت اص تحػیُ دس وّی ٝدا٘طٍبٜٞبی وطٛس (تب  5سبَ) ثب حفظ حك ضشوت ٔجذد دس آصٔٚ ٖٛسٚدی
تجػش -1 ٜسئیس دا٘طٍبٔ ٜجبص است و ٝتب صٔبٖ سسیذٌی ث ٝپش٘ٚذ ٜدا٘طجٛی ٔتخّف دس وٕیت ٝا٘ؿجبقی  ،اص ٚسٚد ٚی ثٝ
دا٘طٍب ٜجٌّٛیشی ث ٝػُٕ آٚسد ٔطشٚـ ث ٝایٗ ؤ ٝذت سسیذٌی ث ٝپش٘ٚذ ٜاص  30سٚص تجبٚص ٘ىٙذ.
تجػشٞ -2 ٜش ٌب ٜدا٘طجٛیی دس ٔىبٖ یب ٔٛلؼیت یب ا٘جبْ فؼبِیتٞبیی و ٝث ٝػٛٙاٖ دا٘طج ٛضشوت داسد اص لجیُ سفشٞبی
ػّٕیٔ ،حُٞبی وبسآٔٛصی ،خٛاثٍب ،ٜصٔیٗ ٚسصش ٔ ... ٚشتىت ػّٕی ضٛد و ٝثش حست لٛا٘یٗ وطٛس ٔستٛجت ویفش ثبضذ،
وٕیت ٝا٘ؿجبقی ثٛٔ ٝاصات اػٕبَ تٙجیٟبت ٔمشس دس ایٗ آییٗ ٘بٔ ٝپش٘ٚذ ٜاتٟبٔی دا٘طج ٛسا ثٔ ٝشاجغ ریػالح ٘یض اسسبَ
ٔیٕ٘بیذ.
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تجػشٞ -3 ٜش ٌب ٜدا٘طجٛیی دس خبسج اص ٔحٛق ٝدا٘طٍبٔ ٜشتىت خالفی ضٛد و ٝثٙب ثش لٛا٘یٗ وطٛس ٔستٛجت ویفش ثبضذ ،پس
اص اػٕبَ ٔجبصات تٛسف ٔمبٔبت ٔ ٚشاجغ لؿبیی سبثم ٝویفشی دس پش٘ٚذ ٜدا٘طجٛیی ٚی ؾجف خٛاٞذ ضذ  ٚدس ایٗ ٔٛاسد حىٓ
ٔشاجغ ریػالح دس ٔٛسد غالحیت ادأ ٝتحػیُ دا٘طج ٛثشای وٕیت ٝا٘ؿجبقی الصْ االتجبع خٛاٞذ ثٛد.
تٛؾیح :دس تٕبٔی اٚلبتی و ٝدا٘طجٛیبٖ اص ٔبٞیت دا٘طجٛیی خٛد ث ٝػٛٙاٖ یه ٛٞیت حمٛلی ،اجتٕبػی استفبدٔ ٜیٕ٘بیٙذ
ّٔضْ ث ٝسػبیت ضئ٘ٛبت دا٘طجٛیی ثٛدٞ ٚ ٜش ٌ ٝ٘ٛتخكی اص آٖ قجك ٔمشسات ا٘ؿجبقی دا٘طجٛیی لبثُ پیٍیشی استٕٞ .چٙیٗ
اص
ایٗ پیٍیشی ٔیتٛا٘ذ ثٛٔ ٝاصات اػٕبَ ٔجبصات تٛسف ٔشاجغ لؿبیی  ٚیب غشف ٘ظش اص آٖ ا٘جبْ ضذٛٔ ،ٜجت ٔحشٔٚیت
تحػیُ تب د ٚتشْ ٌشدد.
تجػش -4 ٜتٕشد اص اجشای احىبْ  ٚدستٛسات غبدس ٜتٛسف وٕیت ٝا٘ؿجبقی«ٔثُ :ػذْ حؿٛس ثٛٔ ٝلغ دس صٔبٖ احؿبس یب دػٛت
دا٘طج ،ٛحؿٛس دس والس ٔ ٚحیفٞبی دا٘طٍبٞی دس صٔبٖ ٔحشٔٚیت اص تحػیُ  »... ٚیب تىشاس تخّفبت ٔٛجت تطذیذ تٙجیٝ
خٛاٞذ ضذ.
 -۴وحًٌ اعتزاض كزدن داوشجً بٍ آرای صادرٌ :
دس ٔٛسد احىبْ اِٚی ٝدا٘طجٔ ٛیتٛا٘ذ حذاوثش ظشف ٔذت
ا٘ؿجبقی تسّیٓ ٕ٘بیذ.

 10سٚص اص تبسیخ اثالؽ حىٓ ،اػتشاؼ

ٔستذَ خٛد سا ث ٝوٕیتٝ

تٛؾیح :تبسیخ اثالؽ ،صٔبٖ دسیبفت حىٓ تٛسف دا٘طج ٚ ٛیب صٔبٖ اثالؽ لب٘٘ٛی حىٓ ث ٝدا٘طج ٛاست  ٝ٘ ٚصٔبٖ غذٚس آٖ « دس
ایٗ ساثك ٝتٛؾیحبت ؾشٚسی دس ظٟش حىٓ اِٚی ٝدسج ضذ ٜاست» .الصْ ث ٝروش است دس غٛست ػذْ ٚغ َٛاػتشاؼ ظشف
ّٟٔت ٔمشس ،حىٓ اِٚی ٝػیٙبً تأییذ  ٚاجشا ٔیٌشدد.
 -۵چىد تذكز ي راَىمايی:
غشف غذٚس احؿبسی ٚ ٝدػٛت٘بٔ٘ ٚ ٝیض ا٘جبْ ٔػبحج ٚ ٝپشوشدٖ ٞشٌ ٝ٘ٛفشٔی دس ٔحُ دفتش وٕیت ٝا٘ؿجبقی ثٔ ٝؼٙبی پیطیٝٙ
سٛء ثشای دا٘طج٘ ٛخٛاٞذ ثٛد.
وّی ٝتػٕیٕبت دس ٔٛسد پش٘ٚذٜٞبی تخّف دا٘طجٛیبٖ تٛسف ضٛسای وٕیت ٝا٘ؿجبقی اخز ٔیضٛد.
احىبْ ٘ ٚبٔٞٝبی اسسبِی اص سٛی وٕیت ٝا٘ؿجبقی ٔحشٔب٘ ٝثٛد ٜا٘تطبس ٔفبد آٟ٘ب جبیض ٕ٘یثبضذ (ٌضاسشٞبی ٚاغّ٘ ٝیض ٔحشٔب٘ٝ
تّمی خٛاٞذ ضذ)..
تٛغیٔ ٝیضٛد دس غٛست ٔٛاج ٝضذٖ ثب ٞش ٌٔ ٝ٘ٛطىُ ا٘ؿجبقی  ٚیب ٔٛاسد ٔطىٛن دس سكح دا٘طىذ ٚ ٜیب خٛاثٍب ،ٜؾٕٗ
ٔشاجؼ ٝحؿٛسی  ٚیب تٕبس وتجی ثب دفتش وٕیت ٝا٘ؿجبقی ،اص قشح ٔسأِ ٝثب افشاد غیش ٔسإ ٚ َٚیب ٔسإِٚیٗ غیش ریشثف جذاً
خٛدداسی ٕ٘ٛد ٚ ٜدس غٛست ػذْ سفغ ٔطىُٛٔ ،ؾٛع سا دس اسشع ٚلت ثب ٔسإ َٚوٕیت ٝا٘ؿجبقی دا٘طجٛیبٖ ٔكشح ٕ٘بییذ..
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