تسوِ تؼالی
لاًَى حوایت غٌؼتی ٍ جلَگیشی اص تؼطیل کاسخاًِ ّای کطَس
هػَب خشداد 3131
هادُ (:)3
اص تاسیخ تػَیة ایي لاًَى ّیأتی تِ ًام ّیأت حوایت اص غٌایغ ،هشکة اص اضخاظ صیش تشای
حوایت اص غٌایغ داخلی ٍ جلَگیشی اص تؼطیل کاسخاًِ ّای کطَس دس هَاسد هٌذسج دس ایي لاًَى
دس ٍصاست التػاد تطکیل هی گشدد:
ً -3وایٌذُ ٍصاست کاس ٍ خذهات اجتواػی
ً -2وایٌذُ ٍصاست التػاد
ً -1وایٌذُ ساصهاى تشًاهِ
ً -3وایٌذُ اتاق غٌایغ ٍ هؼادى ایشاى
 -5یک ًفش کاسضٌاس دس اهَس غٌؼتی یا التػادی تِ اًتخاب ٍصاستیي التػاد ٍ خذهات
اجتواػی
ایي ّیأت داسای ضخػیت حمَلی تَدُ ٍ اػضای آى تِ هَجة پیطٌْاد ٍصاست خاًِ ّا ٍ هؤسسات
هزکَس دس فَق ٍ تػَیة ّیأت ٍصیشاى تؼییي هی ضَد ٍ تغییش یا تؼییي جاًطیي آًْا ًیض تِ ّواى
تشتیة ػولی خَاّذ ضذ.
هادُ (:)2
دس ّش یک اص هَاسد ریل کِ هٌتْی تِ تؼطیل کاسخاًِ ضَدّ ،یأت هی تَاًذ ضخع یا اضخاظ
طثیؼی یا حمَلی سا تِ ػٌَاى هذیش کاسخاًِ تؼییي ًوایذ .ضخع یا اضخاظ هضتَس دس دٍسُ اداسُ
هَلت اهیي هحسَب ٍ داسای اختیاساتی هی تاضٌذ کِ اص طشف ّیأت تؼییي هیضَد:
الف :دس هَسد تَلف اص سٍص غذٍس حکن تَلف
ب :دس هَسد غذٍس لشاس تاهیي
ج :دس غَست فَت یا حجش اص تاسیخ اػالم ٍصاست کاس ٍ خذهات اجتواػی دس خػَظ تؼطیل
کاسخاًِ
هادُ (:)1
دس هَاسدی کِ تشای ٍغَل ٍجَُ ػوَهی کِ تِ ػٌَاى ٍام غٌؼتی یا تٌخَاُ گشداى یا اػتثاس یا
ضواًت تاًکی
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هثادست تِ غذٍس اجشاییِ گشدد .اػن اص ایي کِ ٍجَُ هضتَس اص طشف دستگاُّای دٍلتی یا ساصهاى
تشًاهِ یا هؤسسات دیگشی کِ تحت ًظاست دٍلت اداسُ هی ضًَذ ٍ یا هؤسساتی کِ اص ٍجَُ
ػوَهی اػتثاس یا ٍام یا ضواًت ًاهِ دس اختیاسضاى گزاسدُ ضذُ تاضذ ،اص تاسیخ غذٍس اجشاییِ تِ
ٍسیلِ همام غالح ّیأت هی تَاًذ کاسخاًِ سا طثك همشسات ایي لاًَى تحَیل گشفتِ ٍ اداسُ کٌذ.

هادُ (:)3
دس کلیِ هَاسد هزکَس دس ایي لاًَى اػن اص ایي کِ هشتَط تِ لثل یا تؼذ اص تػَیة ایي لاًَى تاضذ
ّیأت حوایت اص غٌایغ تالفاغلِ پس اص اتخار تػوین دس خػَظ لضٍم اداسُ هَلت کاسخاًِ ٍ
تأسیسات هشتَط ٍ اهَال هتؼلك تِ کاسخاًِ سا تا حضَس ًوایٌذُ دادستاى ٍ ًوایٌذُ ضْشتاًی ٍ یا
طاًذاسهشی هحل تِ هذیش یا هذیشاى هٌتخة خَد تشای اداسُ هَلت تحَیل خَاّذ داد .دس ایي هَسد
حضَس هذیش یا هذیشاى یا ًوایٌذُ غاحثاى سْام تالهاًغ است ٍ هذیشاى ضشکت یا غاحثاى سْام
هی تَاًٌذ اص دادستاى هحل سًٍَضت غَست هجلس تحَیل کاسخاًِ سا دسیافت داسًذ.
هادُ (:)5
دس دٍسُ اداسُ هَلت ّیچ گًَِ الذاهی کِ هَجة تؼطیل کاسخاًِ تطَد تذٍى هَافمت ّیأت
حوایت اص غٌایغ هجاص ًیست.
هادُ (:)6
استفادُ اص هحػَل یا دسآهذ ًمذی کاسخاًِ تشای پشداخت دیَى ساتك دس هَسد هطالثات کاسکٌاى ٍ
کاسگشاى کاسخاًِ ٍ ّوچٌیي دس هَسد هطالثات هؼَلِ هشتَط تِ تْیِ هَاد اٍلیِ ای کِ دس هَلغ
تحَیل کاسخاًِ تِ غَست هادُ اٍلیِ یا هحػَل هَجَد هی تاضذ هجاص خَاّذ تَد.
هادُ (:)7
ّیأت حوایت اص غٌایغ دس هَاسد هزکَس دس ایي لاًَى هی تَاًذ تا هؤسسات اػتثاسی دٍلتی یا
خػَغی یا ساصهاى تشًاهِ لشاسدادّای الصم تِ هٌظَس تحػیل اػتثاس هَسد ًیاص تشای اداسُ هَلت
کاسخاًِ ّایی کِ هطوَل همشسات اداسُ هَلت هی ضًَذ هٌؼمذ
ًوایذ ٍ ٍجَُ هزکَس تِ ضویوِ تْشُ هتؼلك تِ آى پس اص ٍضغ ّضیٌِ ّای ػادی ٍ جاسی اص جولِ
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اص هوتاص یا غیش آى ٍ لثل اص خاتوِ ػولیات اجشایی یا تػفیِ اهَس ٍسضکستگی یا تؼییي تکلیف
ًْایی دس ّش هَلغ کِ ّیأت همتضی تذاًذ اص هٌافغ کاسخاًِ ٍ سایش اهَال ٍ داسایی آى لاتل
پشداخت ٍ تشگطت خَاّذ تَد.
هادُ (:)8
دس غَستی کِ ّیأت ظشف ضص هاُ اص تاسیخ ضشٍع تِ اداسُ هَلت تِ جْات فٌی یا التػادی اداهِ
فؼالیت کاسخاًِ ای سا خالف هػلحت تطخیع دّذ تایذ پاًضدُ سٍص لثل اص تاسیخی کِ تشای تؼطیل
کاسخاًِ ّا دس ًظش هی گیشد هشاتة سا اص طشیك ٍصاست التػاد تشای اتخار تػوین تِ ّیأت ٍصیشاى
گضاسش دّذ.
هادُ (:)9
پایاى دٍسُ اداسُ هَلت ّش یک اص کاسخاًِ ّای هطوَل ایي لاًَى دس ّش ًَتت ٍ ّش هَسد تا سػایت
ضمَق  3 ٍ 1 ٍ 2 ٍ 3ایي هادُ ٍ اجشای هادُ ( )31اص طشف ّیأت تؼییي تکلیف هی ضَد.

 -3دس هَسد تَلف پس اص تؼییي تکلیف لطؼی هالکیت کاسخاًِ دس جشیاى ػولیات تػفیِ یا
پایاى آى
 -2دس هَسد تاهیي کاسخاًِ پس اص سفغ هَجثات تؼطیل ًاضی اص تاهیي
 -1دس هَسد فَت یا حجش اص سفغ هَجثات تؼطیل ًاضی اص اص فَت یا حجش
 -3دس هَاسدی کِ تِ ضشح هزکَس دس هادُ ( )1اجشائیِ غادس ضذُ تاضذ پس اص اطالع ّیأت اص
پشداخت طلة هَضَع اجشاییِ یا تٌظین سٌذ لطؼی اًتمال
هادُ (:)31
دس توام هَاسد هزکَس دس هادُ لثل ّیأت هَلؼی الذام تِ تحَیل کاسخاًِ خَاّذ ًوَد کِ اػتثاسات
هػشف ضذُ دس دٍسُ اداسُ هَلت کاسخاًِ تشگطت ضذُ تاضذ ٍ یا ّیأت احشاص ًوایذ کِ ضخع یا
اضخاظ حمیمی یا حمَلی هجاص دس اداسُ تْشُتشداسی تِ طشیك اطویٌاى تخطی طلة ّیأت سا
پشداخت خَاٌّذ کشد ٍ تِ ّش حال ضخع یا اضخاظ هضتَس تایذ آهادگی خَد سا تشای اداسُ کاسخاًِ
ٍ ایفای تؼْذات اػالم ًوَدُ تاضذ.
هادُ (:)33
آییيًاهِ اجشایی ایي لاًَى تِ ٍسیلِ ٍصاستیي التػاد ٍ کاس ٍ خذهات اجتواػی تا
هَافمت ٍصاست دادگستشی تْیِ ٍ پس اص تػَیة ّیأت ٍصیشاى تِ هَلغ اجشا گزاسدُ هی ضَد .طشص
استفادُ اص اػتثاسات ٍ جضئیات هشتَط تِ جشیاى کاس ٍ ٍظایف ٍ اختیاسات ّیأت ٍ تشتیة اداسُ
هَلت کاسخاًِ ّای هطوَل همشسات ایي لاًَى ٍ تحَیل ٍ تحَل ٍ غَست تشداسی ٍ تؼییي اسصش
اهَال آًْا ٍ پشداخت حك حضَس اػضای ّیأت ًیض ضوي ّواى آییيًاهِ ّا پیص تیٌی خَاّذ ضذ.
هادُ (:)32
همشسات ایي لاًَى ًالض لَاًیي کاس ٍ تیوِ ّای اجتواػی ًخَاّذ تَد ٍ دس هَاسد هزکَس دس هادُ
( )36لاًَى کاس دٍلت هی تَاًذ اداسُ کاسخاًِ سا تِ ّیأت حوایت اص غٌایغ ٍاگزاس کٌذ.
هادُ (:)31
اص تاسیخ تػَیة ایي لاًَى لَاًیٌی کِ هغایش تا ایي لاًَى هی تاضذ لاتل اجشا ًیست.
هادُ (:)33
ٍصاست دادگستشیٍ ،صاست التػاد ٍ ٍصاست کاس ٍ خذهات اجتواػی هاهَس اجشای ایي لاًَى خَاٌّذ
تَد.

