نقل وانتقال اولىیت های تشزف عمزه
 -1اًجبم کلیَ هشادل ًمل ّاًتمبل اّلْیتُبی تطشف ػوشٍ ثب هشاجؼَ دعْسی غشفیي( اًتمبل دٌُذٍ ّ گیشًذٍ)
ثِوشاٍ اصل ضٌبسٌبهَ ّکبست هلی ّ کبست ثجت ًبهی ػوشٍ فمػ دس دفبتش صیبستی داسای هجْص ًمل ّاًتمبل
دسسطخ استبى/ضِشستبًِب لبثل اًجبم ّ پیگیشی است ّ سبصهبى ّ هذیشیت ُبی دفبتش دج ّصیبست استبًِب
هسئْلیتی دس لجبل آ ًذستَ اص اًتمبل ّ تْافمبت کَ ثَ ُشضکل دسخبسج دفبتش صیبستی تٌظین ُوبٌُگ ّ تْافك
ضذٍ ثبضذ ًذاسد.
تذکز  -1اسبهی ّ هطخصبت دفبتش صیبستی داسای هجْص ثب هشاجؼَ ثَ ثخص هشثْغَ دس پبیگبٍ ّسبهبًَ هذیشیت
دج ّصیبست ُشیک استبًِب لبثل سّیت ّکٌتشل است
-2اّلْیتُبی تطشف ثَ ػوشٍ (اص  1تب  )333هشثْغ ثَ ثجتًبمُبی ػوْهی ثبًک سبل  1331ثبًک هلت ثَ
هجلغ ّدیؼَ گزاسی چِبس هیلیْى سیبلی ّ دّ هیلیْى سیبلی ّ اّلْیت ُبی ( 331تب  )633هشثْغ ثَ ثجت ًبم
ُبی ػوْهی سبل  1333ثبًک ُبی ػبهل هلت ّهلی ایشاى ثب هجبلغ ّدیؼَ گزاسی ُطت هیلیْى سیبلی ّ
ضص هیلیْى سیبلی ّفك ظْاثػ ّهمشسات هشثْغَ دسصْست غی ضذى هشادل هشثْغَ دس دفبتش صیبستی هجبص
لبثل سسیذگی ّ لبثل ّاگزاسی هیجبضذ
 -3دفبتش صیبستی ثب دعْس غشفیي  ،تکویل ثشگَ دسخْاست ّ تْافك غشفیي ،کٌتشل ّ اسکي هذاسک ّدسج دس
سبهبًَ  ،اخزتبئیذیَ ًِبیی اص دفتش دج ّصیبست استبى،ثب اسجبع افشاد ثَ ثبًک ػبهل ،تٌِب هجْص اًتمبل اّلْیت
تطشف فشد اًتمبل دٌُذٍ ثَ دسبة هطخصی کَ اًتمبل گیشًذٍ دس ثبًک هشثْغَ (ثَ هجلغ  3هیلیْى سیبل ثشای
افشاد ثبالی13سبل ّ 6هیلیْى سیبل ثشای افشاد صیش  13سبل) افتتبح هیٌوبیذ سا ثصْست سیستوی ّ ثب هؼشفیٌبهَ
صبدس هیٌوبیٌذ.
تذکز مهم  :2دفبتش صیبستی ّ ثبًک ػبهل ُیچ هسئْلیتی دس پشداخت اصل ّ سْد هجلغ ّدیؼَ گزاسی ضذٍ اص
سْی اًتمبل دٌُذٍ ثَ اًتمبل گیشًذٍ ًذاسًذ ثذیِی است چٌبًچَ تْافمی دسایي ثیي ّجْد ثبضذ ،ضخص اًتمبل
دٌُذٍ یب ًوبیٌذٍ لبًًْی ّی هیجبیست ثب دعْس دسثبًک ثؼذ اص اًتمبل اّلْیت ضخصب الذام ثَ ثشداضت اص
دسبة خْد ّپشداخت ثَ اًتمبل گیشًذٍ هیًوبیذ.
 -4لجْض ّدیؼَ گزاسی خبسج اص اّلْیت ُبی رکش ضذٍ دس ثٌذ  2اسصش ّ اػتجبسی ثشای تطشف ّ ُشگًَْ ًمل
ّاًتمبل سا ًذاضتَ ّ داسًذگبى ایٌگًَْ لجْض هیجبیستی ثشای سسیذگی ثَ ّظؼیت لجط خْد ثَ یکی اص ضؼت
ثبًک هلی هشاجؼَ ًوبیٌذ.
 -5اًتمبل ثبس دّم اّلْیت ُب رکش ضذٍ دس ثٌذ  2تٌِب چٌبًچَ ثیي اًتمبل دٌُذٍ ّ گیشًذٍ ًسجت خْیطبًّذی
ّجْد داضتَ ثبضذ( ،لبثل اثجبت ثب هذاسک ضٌبسٌبهَ ای ّ ثب اسائَ ثَ دفبتش صیبستی) فمػ ثشای یکجبس هجبص
است .
 -6ثب تْجَ ثَ هشاتت فْق ّ سّاىسبصی کلیَ هشادل ًمل ّ اًتمبل ،دفبتش صیبستی ثب پشاکٌذگی کَ دس سشاسش
کطْس داضتَ ثَ سِْلت ًیض لبثل دستشسی ّهشاجؼَ هیجبضٌذ ثؼٌْاى اهیي ّ هطبّس ُوْغٌبى ػضیض دس اهْس
ًمل ّاًتمبل ،آهبدگی اسائَ خذهبت الصم دساسشع ّلت دسچبسچْة ظْاثػ اثالغی(ثذّى ًیبصثَ ُیچگًَْ هشاجؼَ
ای اص سْی هتمبظیبى ثَ دفبتش دج ّصیبست استبًِب) سا خْاٌُذ داضت.
 -1دفبتش صیبستی جذّل ًّشر دك الضدوَ تؼییي ضذٍ ثبثت اسائَ خذهبت فْق سا دس هذل دفتش ًصت ًوْدٍ ّ
خبسج اص هجلغ تؼییي ضذٍ هجبص ثَ دسیبفت ُیچ گًَْ ّجَ اظبفی تذت ُیچ ػٌْاًی سا ًذاسًذ.
-1سبصهبى تبکیذ داسد تب اص هشاجؼَ ثَ هشاکض  ،افشاد ّاسطَ ّ سْدجْ کَ خبسج اص سّیَ ّفك االضبسٍ ّ ثب ّکبلت
ًبهَ الذام ثَ خشیذ ّ فشّش کبستُبی ثجت ًبهی ػوشٍ هیٌوبیٌذ جذا خْدداسی ًوْدٍ ّ ُشگًَْ دسخْاست سا
تٌِب اص غشیك دفبتش صیبستی هجبص دس ًضدیکی هذل سکًْت خْد دًجبل ّ پیگیشی ًوبیٌذ ّ ثَ ّاسطَ ثِشٍهٌذی اص
سْد ثبالتش دس فشّش ّ یب تخفیف ثیطتش دس خشیذ ،اغفبل افشاد ،هشاکض ّتشاکتُبی تجلیغبتی ًطًْذ .ثذیِی
است ُشگًَْ ُوبٌُگی  ،تْافك ّ دتی ّکبلت ًبهَی تٌظیوی ُیچ تعویٌی دسپزیشش ّ لجْل اهش اًتمبل سا
ثذًجبل ًذاضتَ ظوي آًکَ ثَ لذبظ هبُیتی ًیض لبثل اثطبل ثْدٍ ّ هیتْاًذ هذل ثشّص هطکالت ػذیذٍای ًیض
ثبضذ.
نقل وانتقال قبىض ودیعه گذاری حج تمتع
 -1اًجبم کلیَ هشادل ًمل ّاًتمبل لجْض ّدیؼَ گزاسی دج توتغ داسای اّلْیت تطشف ثب هشاجؼَ دعْسی
غشفیي( اًتمبل دٌُذٍ ّ گیشًذٍ) ثِوشاٍ اصل ضٌبسٌبهَ ّکبست هلی ّ اصل لجط ّدیؼَ گزاسی فمػ دس دفبتش
صیبستی داسای هجْص ًمل ّاًتمبل دسسطخ استبى/ضِشستبًِب لبثل اًجبم ّ پیگیشی است ّ سبصهبى ّ هذیشیت

ُبی دفبتش دج ّصیبست استبًِب هسئْلیتی دس لجبل آًذستَ اص اًتمبل ّ تْافمبت کَ ثَ ُشضکل دسخبسج دفبتش
صیبستی تٌظین ُوبٌُگ ّ تْافك ضذٍ ثبضذ ًذاسد.
تذکز  -1اسبهی ّ هطخصبت دفبتش صیبستی داسای هجْص ثب هشاجؼَ ثَ ثخص هشثْغَ دس پبیگبٍ ّسبهبًَ هذیشیت
دج ّصیبست ُشیک استبًِب لبثل سّیت ّکٌتشل است
 -2لجْض ّدیؼَ گزاسی دج توتغ آًذستَ اص لجْظی است کَ هجلغ ّدیؼَ گزاسی اّلیَ آى  13هیلیْى سیبل
هیجبضذ ّ سبیش لجْض ثب هجبلغ هختلف لجال هیجبیستی ثَ یکی اص ضؼت ثبًک هلی ایشاى ثشای سسیذگی
ّتؼییي تکلیف هشاجؼَ داضتَ ثبضٌذ.
 -3دسدبل دبظش کلیَ دفبتش صیبستی داسای هجْص ًمل ّاًتمبل ،هجبص هیجبضٌذ تب ثب هشاجؼَ ضخص اًتمبل دٌُذٍ ّ
گیشًذٍ ثِوشاٍ هذاسک الصم ثب تکویل ثشگَ هشثْغَ ًسجت ثَ اخز دسخْاست ّ هذاسک آًبى ثشای اًتمبل ّفك
ظْاثػ ّ دستْسالؼول ُبی هشثْغَ الذام الصم سا هؼوْل داسًذ.
 -4لجْض لبثل ّاگزاسی ،آًذستَ اص لجْض ّدیؼَ گزاسی است کَ اص سْی سبصهبى اّلْیت تطشف آى اػالم ّ
ثشای ثجت ًبم دس کبسّاًِب فشاخْاى ضذٍ ثبضٌذ .
 -5اًتمبل لجْض ّدیؼَ گزاسی دج توتغ فبلذ اّلْیت تطشف تٌِب چٌبًچَ ثیي اًتمبل دٌُذٍ ّگیشًذٍ یکی اص
ًسجت ُبی پذس هبدسُ ،وسش ،فشصًذ ،ثشادس ّ خْاُش ّجْد داضتَ ثبضذ لبثل اًجبم است.
 -6اًتمبل ثبس دّم لجْض ّدیؼَ گزاسی دج توتغ داسای اّلْیت تٌِب چٌبًچَ ثیي اًتمبل دٌُذٍ ّ گیشًذٍ یکی اص
ًسجتُبی پذس ،هبدسُ ،وسش ،فشصًذ ،ثشادس ّ خْاُش ّجْد داضتَ ثبضذ (لبثل اثجبت ثب هذاسک ضٌبسٌبهَای ّ
ثب اسائَ ثَ دفبتش صیبستی) ثشای یکجبس هجبص است.
 -1ثب تْجَ ثَ هشاتت فْق ّ سّاىسبصی کلیَ هشادل ًمل ّ اًتمبل ،دفبتش صیبستی ثب پشاکٌذگی کَ دس سشاسش
کطْس داضتَ ثَ سِْلت ًیض لبثل دستشسی ّهشاجؼَ هیجبضٌذ ثؼٌْاى اهیي ّ هطبّس ُوْغٌبى ػضیض دس اهْس
ًمل ّاًتمبل ،آهبدگی اسائَ خذهبت الصم دساسشع ّلت دسچبسچْة ظْاثػ اثالغی(ثذّى ًیبصثَ ُیچگًَْ هشاجؼَ
ای اص سْی هتمبظیبى ثَ دفبتش دج ّصیبست استبًِب) سا خْاٌُذ داضت.
 -3دفبتش صیبستی جذّل ّ ًشر دك الضدوَ تؼییي ضذٍ ثبثت اسائَ خذهبت فْق سا دس هذل دفتش ًصت ًوْدٍ ّ
خبسج اص هجلغ تؼییي ضذٍ هجبص ثَ دسیبفت ُیچ گًَْ ّجَ اظبفی تذت ُیچ ػٌْاًی سا ًذاسًذ.
 -3سبصهبى تبکیذ داسد تب اص هشاجؼَ ثَ هشاکض ّافشاد ّاسطَ ّ سْد جْ کَ خبسج اص سّیَ ّفك االضبسٍ ّ ثب ّکبلت
ًبهَ الذام ثَ خشیذ ّفشّش لجْض ّدیؼَ گزاسی دج توتغ هیٌوبیٌذ جذا خْدداسی ًوْدٍ ُّشگًَْ دسخْاست سا
تٌِب اص غشیك دفبتش صیبستی هجبص دس ًضدیکی هذل سکًْت خْد دًجبل ّ پیگیشی ًوبیٌذ ّ ثَ ّاسطَ ثِشهٌذی اص
سْد ثبالتش دس فشّش ّ یب تخفیف ثیطتش دس خشیذ ،اغفبل افشاد ،هشاکض ّتشاکت ُبی تجلیغبتی ًطًْذ .ثذیِی
است ُشگًَْ ُوبٌُگی ،تْافك ّدتی ّکبلت ًبهَای تٌظیوی ُیچ تعویٌی دسپزیشش ّ لجْل اهشاًتمبل سا
ثذًجبل ًذاضتَ ظوي آًکَ ثلذبظ هبُیتی ًیض لبثل اثطبل ثْدٍ ّ هیٌْاًذ هذل ثشّص هطکالت ػذیذٍ ای ًیض
ثبضذ.

