دستَسالؼول هشتَط تِ تؼاسیف ٍ اغغالحات هٌذسج دس آییي ًاهِ اخشایی لاًَى تطىیالت ٍ
اختیاسات ساصهاى اٍلاف ٍ اهَس خیشیِ
صبدرٌ از ومبیىدٌ امبم ي سرپرست سبزمبن حج ي ايقبف ي امًر خیریٍ ،مًرخ 1331/3/22
 -1هٌظَس اص ولوِ ساصهاى دس آییي ًاهِ هػَب ٍ ایي دستَسالؼول ،ساصهاى حح ٍ اٍلاف ٍ
اهَس خیشیِ است.
ٍ -2لف ػامٍ :لفی است وِ دس خْت ٍ هػلحت ػوَهی ٍ یا ػٌاٍیي ػاهِ تاضذ .هاًٌذ ٍلف
تش هساخذ ،هذاسس ،تؼضیِ داسی ،اعؼام ،داسٍ ٍ دسهاى ،ووه تِ فمشا ،ایتام ٍ ؿیشُ .هَلَفاتی
وِ ٍسیلِ اللیت ّای دیٌی تشای هؼاتذ ٍ اهَس ػام الوٌفؼِ اختػاظ یافتِ ٍلف ػام تلمی هی
ضَد.
ٍ -3لف خاظ ٍ :لفی است تشای ضخع یا اضخاظ هؼیي ٍ هحػَس ،هاًٌذ ٍلف تش اٍالد ٍ
احفاد
 -4هَلَفات هتػش فی  :هَلَفاتی است وِ تِ هَخة لاًَى ٍ تا سػایت آییي ًاهِ اداسٓ آًْا تِ
ػْذٓ ساصهاى حح ٍ اٍلاف ٍ اهَس خیشیِ هی تاضذ.
ً -5ظاست استػَاتی ٍ اعالػی ً :ظاست استػَاتی آى است وِ الذاهات هتَلی تا تػَیة
لثلی ًاظش غَست گیشدً .ظاست اعالػی آى است وِ الذاهات هتَلی فمظ تِ اعالع ًاظش تشسذ
ٍ دس هَاسدی وِ عثك لاًَى ٍ آییي ًاهِ ًظاست ساصهاى پیص تیٌی ضذُ ایي ًظاست استػَاتی
است.
 -6اهاوي هزّثی اسال هی  :تِ اهاوٌی اعالق هی ضَد وِ تشای ػثادت یا صیاست یا اًدام هشاسن
هزّثی ایداد ضذُ یا اختػاظ یافتِ ٍ خٌثِ استفادٓ ضخػی ًذاضتِ تاضذ.
 -7هَسسات ٍ اًدوي ّای خیشیِ  :هَسساتی است ؿیش تداسی وِ تشای تؼظین ضؼایش اسالهی،
اهَس فشٌّگی ،تْذاضتی ،تشتیتی ،هؼاًٍت ّای ػوَهی ٍ یا ّش ًَع ػول خیش دیگشی تأسیس
ضذُ ٍ تِ ثثت سسیذُ ٍ یا تطىیل ضَد.

 -8غالحیت :ػثاست اص ضشایغی است وِ هتَلیاى ،اهٌاء ٍ یا ًظاس تایذ تشاساس هفاد ٍلف ًاهِ ٍ
لاًَى ،داضتِ تاضٌذ.
 -9گَسستاى ّای هتشٍوِ هَلَفِ  :گَسستاًی است وِ دس حال حاضش هیت دس آى دفي ًوی
ضَد ٍ تِ هَخة اسٌاد ٍ هذاسن ثثتی ٍ یا ٍلف ًاهِ یا احىام غادسُ اص هحاون ٍ یا ضیاع
هحلی ،هَلَفِ تاضذ.
 -11هتَلی :ضخػی است وِ تِ استٌاد هفاد ٍلف ًاهِ تا تطخیع ضؼة تحمیك ٍ یا حىن
دادگاُ خْت اداسٓ اهَس هَلَفِ تؼییي ضذُ یا تطَد.
ً -11ایة التَلیِ :ضخػی است وِ اص عشف هتَلی تِ استٌاد هتي ٍلف ًاهِ ٍ یا تشاساس
هَاصیي ضشػی ٍ لاًًَی تشای ادا سٓ اهَس هَلَفِ تؼییي هی ضَد .هذت ٍ حذٍد اختیاسات ًایة
التَلیِ تِ ٍسیلِ هتَلی هؼیي هی گشدد.
 -12هوٌَع الوذاخلِ :دس غَستی وِ هتَلی یا ًاظش تِ هَخة لاًَى ٍ یا سسیذگی ضؼثِ
تحمیك ٍ حى ن دادگاُ اص دخالت یا ًظاست دس اهَس هَلَفِ هٌغ گشدد ،تا صهاى حػَل تشائت،
هوٌَع الوذالخلِ ًاهیذُ هی ضَد.
 -13ضن اهیي :دس هَاسدی وِ تِ هَ خة سأی دادگاُ اداسٓ هَلَفِ هی تایذ تا دخالت ضخع
دیگشی ػالٍُ تش هتَلی تاضذ  ،ایي ػول ضن اهیي ٍ ضخع تؼییي ضذُ ،اهیي هٌضن ًاهیذُ هی
ضَد.
 -14هؼضٍل :دس غَستی وِ تِ هَخة سسیذگی ضؼثِ تحمیك ٍ سأی دادگاُ ،هتَلی یا ًاظش اص
سوت تَلیت یا ًظاست تشوٌاس گشدد ،هؼضٍل ًاهیذُ هی ضَد.
 -15تَدخِ :پیص تیٌی دسآهذ ٍ ّضیٌِ هَلَفِ یا هىاى هزّثی یا هَسسِ خیشیِ است وِ
تشاساس اسٌاد ٍ هذاسن اخاسٍُ ،لف ًاهِ ،اساس ٌاهِ ٍ ؿیشُ دس فشم هخػَظ تشای یه سال
هالی تٌظین هی ضَد.
 -16غَستحساب :غَست دسآهذ ٍ ّضیٌِ تشاساس اسٌاد ٍ هذاسن هثثتِ.

 -17هفاغا حساب :گَاّی هثٌی تش تفشیؾ دسآهذ ٍ ّضیٌِ هَلَفِ یا هىاى هزّثی یا هَسسِ
خیشیِ تا سػایت تَدخِ سالیاًِ هی تاضذ.
 -18سلثِ :ػثاست است اص یه ٍاحذ هلىی ؿیش هٌمَل ّ .ش هَلَفِ یا هىاى هزّثی هوىي است
داسای یه یا چٌذ سلثِ تاضذ.
 -19هثشات هغلمِ :آى است و ِ ٍالف هػشف دسآهذ سا تشای احساى ،خیشات ٍ تشیات تذٍى
لیذ ٍ ٍغف ،اختػاظ دادُ تاضذ.
 -21هدَْل الوػشف  :هَلَفِ ای است وِ تِ ػلت فمذاى ٍ یا اص تیي سفتي لسوتی اص ٍلف
ًاهِ ٍ یا اخوال ٍ اتْام ػثاسات ٍلف ًاهًَِ ،ع هػشف ػَایذ آى ،هطخع ًثاضذ.
 -21هدَْال التَلیِ :هَلَفِ ای است وِ تِ ػلت ًذاضتي ٍلف ًاهِ ٍ یا تِ ػلت ػذم روش ًام
یا غفت تشا ی اداسُ وٌٌذًُ ،تَاى ضخع هؼیٌی سا تِ ػٌَاى هتَلی هَلَفِ تؼیي وشد.
 -22سیشٓ خاسیِ :سٍی ِ ای است هستٌثظ اص ًظش ٍالف وِ ػَایذ هَلَفِ فالذ ٍلف ًاهِ تش آى
اساس هػشف هی ضذُ است  .احشاص ایي سٍیِ تا ضؼة حمَلی اداسات تحمیك هی تاضذ.
 -23پزیشٍُ :خْی است وِ تِ ٌّگام ایداس اساضی هَلَفِ تا اػغای حك توله اػیاى تِ
هستأخش  ،تِ ػٌَاى پزیشٓ اتتذایی ٍ یا تِ ٌّگام اًتمال سلثات تِ ػٌَاى پزیشٓ اًتمالی ،حسة
هَسد  ،تِ ًفغ هَلَفِ تا سػایت آییي ًاهِ هشتَط دسیافت خَاّذ ضذ.
 -24اّذاییٍ :خْی است وِ تِ ٌّگام استیداس لاًًَی  ،تِ هَلَفِ تمذین هی گشدد.
ّ -25ذایای هستمل :ػثاست است اص ووىْای تالػَضی است وِ اص عشف اضخاظ تِ اداسات
حح ٍ اٍلاف ٍ اهَس خیشیِ تمذین هی ضَد.
 -26تؼذی  :ػثاست است اص تداٍص هتَلی یا ًاظش یا اهیي هَلَفِ یا اهاوي هزّثی اص حذٍد
لاًَى یا ارى ٍ یا هتؼاسف ًسثت تِ هَلَفِ ٍ اهاوي هزّثی ٍ یا حمَق آًْا.
 -27تفشیظ  :ػثاست است اص تشن ػولی اص سَی هتَلی یا ًاظش ٍ یا اهیي وِ تِ هَخة ٍظایف
هؼیي ٍ یا لاًَى ٍ یا هتؼاسف تشای حفظ ػیي ٍ یا هٌافغ هَلَفِ ٍ اهاوي هزّثی الصم است.

 -28هظٌِ تؼذ ی ٍ تفشیظ ٍ :خَد لشایي ٍ ضَاّذی اس ت تش اهىاى تداٍص یا تشن ػول تَسظ
هتَلی یا اهیي وِ تضییغ حمَلی سا احتواالً ًطاى دّذ .اػالهات افشاد هَثك ٍ ٍخَد ضىایات
هَخِ ٍ هستوش ٍ تی تَخْی تِ تزوشات اداسات حح ٍ اٍلاف ٍ اهَس خیشیِ یا ػذم تٌظین
تَدخِ (هَضَع هاد  21آییي ًاهِ) هی تَاًذ اص خولِ ایي لشایي ٍ ضَاّذ تلمی گشدد .دس
هَاسد هزوَس دس ایي تٌذ ،اداسات حح ٍ اٍلاف ٍ اهَس خیشیِ تایستی هشاتة سا هطشٍحاً تِ
ساصهاى هشوضی گضاسش ٍ وسة تىلیف ًوایٌذ.
 -29تغَى الحمِ :تِ وساًی اعالق هی ضَد وِ تؼذ اص هَلَف ػلیْن فؼلی ،عثك هفاد ٍلف
ًاهِ ،هػذاق هَلَف ػلیْن لشاس خَاٌّذ گشفت.
 -31حَصُ :هحذٍ دٓ ػول یه ٍاحذ تطىیالتی اداسٓ حح ٍ اٍلاف ٍ اهَس خیشیِ یا ضؼة
تحمیك است وِ تِ ٍسیلِ ساصهاى تؼییي ٍ اتالؽ هی ضَد.
 -31اخشت الوثل ػول :ػثاست است اص حك التػذی وِ دس لثال اداسٓ اهَس تماع هتثشوِ عثك
هادٓ  34آییي ًاهِ اخشایی لاًَى تشای اداسات حح ٍ اٍلاف ٍ اهَس خیشیِ تؼییي هی گشدد.
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