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لاًَى  23لاًَى احکام زائوی بطًاهِ ّای تَسعِ کشَض، ًظام فٌی ٍاجطايی کشَض ٍ هازُ 34از هازُ ٌبِ است 

يط عوَهی ًشطيِ شواضُشطا( 47هازُ )« الف»ًاهِ اجطائی آى، بسيٌَسيلِ اصالحيِ بٌس بطًاهِ ٍ بَزجِ ٍ آئيي

ّا، هَضَع ابالغيِ شواضُ  ّا ٍ همطضات آى شطايط ذصَصی پيواىًاهِ، شطايط عوَهی ٍ  هَافمتبا عٌَاى  4311

، تا اظ تاضيد ابالغ بطای گطزز هی، اظًَع گطٍُ اٍل )الظم االجطاء( ابالغ  1378/  03/ 0 3هَضخ  102/  1088-  54/  842

آًْا هَضز عول لطاضگيطز.اًعماز پيواى، اجطا ٍ فسد 

شَز: الصکط تبصطُ ظيط اضافِ هی ( شطايط عوَهی ابالغيِ فَق47بِ بٌس الف هازُ )

هحل اعتباضات  ّای استاًی، کِ برشی يا توام اعتباضآى اظ ّا ٍ پطٍغُ زض هَضز ططحتبصطُ: بطای فسد پيواى 

ّا ٍ شًَس ٍ ّوچٌيي ططح طا هیاستاًی اجّای اجطائی  تاهيي ٍ تَسط زستگاُ بَزجِ عوَهی استاًی

ّای هلی استاًی شسُ، کاضفطها هَظف است، حساکثط ظطف هست زٍ ّفتِ اظ اتوام هْلت تعييي شسُ )زُ  پطٍغُ

ٌی استاى )ساظهاى هسيطيت پس اظ ابالغ اذطاض، هستٌسات الظم ضا بِ زبيطذاًِ شَضای ف ضٍظُ( بطای پيواًکاض

ٍ اعالم ًظط  "کاضگطٍُ پيواى ٍضَابط فٌی"اع زفاعيات ططفيي تَسط ضيعی استاى( جْت ططح ٍ استو ٍبطًاهِ

شَضای فٌی اضسال ًوايس. ًتيجِ تصوين شَضای فٌی استاى، حساکثط  بِ شَضای فٌی استاى ٍ اتراش تصوين زض

ت تصَيب فسد ضظطف هست زٍ ّفتِ، تَسط ضييس ساظهاى بِ زستگاُ اجطائی ٍ پيواًکاض، اعالم ٍ زض صَ

 . ًوايس بالفاصلِ ًسبت بِ ابالغ ٍ اعوال آى السام هیاجطائی ًيع پس اظ زضيافت هصَبِ،  اُپيواى، زستگ

با   1388/ 0 1/  31هَضخ  100/  7016الصکط بِ لَت ذَز بالی ٍ ًافص بَزُ ٍ برشٌاهِ شواضُ  سايطهفاز ابالغيِ فَق

ّيات هطبَطِ هططح شسُ ٍ زض حال  گطزز. هَاضز فسری کِ لبل اظ ابالغ ايي برشٌاهِ زض ايي ابالغ هلغی هی

شَز پيگيطی است، طبك برشٌاهِ سابك اًجام هی


