هَؾَع :لاتل تؼلیك تَزى رطاین هصکَض زض هازُ  702لاًَى هزاظات اسالهی
ضای ٍحست ضٍیِ 1398/3/28 – 778
همسهِ
رلسِ ّیأت ػوَهی زیَاى ػالی کطَض زض هَضز پطًٍسُ ٍحست ضٍیِ ضزیف  98/20ضأس ساػت  8:30ضٍظ سِضٌثِ هَضخ
 28/3/1398تِ ضیاست حزتاالسالم ٍ الوسلویي رٌاب آلای سیساحوس هطتؿَی همسم ضئیس هحتطم زیَاى ػالی کطَض ٍ تا
حؿَض رٌاب آلای هحوسرَاز حطوتی هْصّب ًوایٌسُ هحتطم زازستاى کل کطَض ٍ ضطکت آلایاى ضؤسا ،هستطاضاى ٍ اػؿای
هؼاٍى کلیِ ضؼة زیَاىػالیکطَض ،زض سالي ّیأت ػوَهی تطکیل ضس ٍ پس اظ تالٍت آیاتی اظ کالم اهلل هزیس ٍ لطائت گعاضش
پطًٍسُ ٍ قطح ٍ تطضسی ًظطیات هرتلف اػؿای ضطکتکٌٌسُ زض ذػَظ هَضز ٍ استواع ًظط ًوایٌسُ زازستاى هحتطم کل کطَض
کِ تِ تطتیة شیل هٌؼکس هیگطزز ،تِ غسٍض ضأی ٍحست ضٍیِ لؿایی ضواضُ  778ـ  28/3/1398هٌتْی گطزیس.
الف :گعاضش پطًٍسُ
احتطاهاً هؼطٍؼ هیزاضز :تط اساس اػالم زازسطای ػوَهی ٍ اًمالب ضْطستاى تي اظ تَاتغ استاى چْاضهحال ٍ ترتیاضی ،اظ ضؼة
زٍم ٍ سَم زازگاُّای تزسیسًظط ایي استاى تا استٌثاـ هتفاٍت اظ لَاًیي ،آضاء هرتلف غازض ضسُ است کِ ذالغِ رطیاى اهط تِ
ضطح شیل هٌؼکس هیگطزز:
الف) قثك هحتَیات پطًٍسُ ضواضُ  960852ضؼثِ زٍم زازگاُ تزسیسًظط استاى هطلَم ،آلای حسیي.س تِ هَرة زازًاهِ  318ـ
 23/5/96زازگاُ کیفطی زٍ ضْطستاى تي ػالٍُ تط هحکَهیت تِ پطزاذت زیِ ٍ اضش تِ ػلت اضتکاب ایطاز غسهِ ػوسی ًسثت تِ
آلای حسیي.ع اظ حیج ًگْساضی ًین لیتط هططٍب الکلی زستساظ اظ ًَع ػطق ًیع تِتحول ضص هاُ حثس ٍ زُ ؾطتِ ضالق
تؼعیطی ٍ پطزاذت یک هیلیَى ٍ یکػس ٍ تیست ٍ پٌذ ّعاض ضیال رعای ًمسی هؼازل پٌذ تطاتط اضظش تزاضی آى هحکَم ضسُ
است ،الٌْایِ تا تَرِ تِ فمس ساتمِ هحکَهیت هإحط کیفطی ٍ هَرَز تَزى رْات پیصتیٌی اغالح هطتکة ٍ اظْاض ًساهت ٍی،
زازگاُ ارطای هزاظات حثس ضا تِ حال ٍی هٌاسة ًساًستِ ٍ تِ استٌاز هازُ ً 46اظط تِ تٌس «الف» هازُ  40تا لحال تٌس «ث» هازُ
 ٍ 38تٌسّای «ب» ٍ «ت» هازُ  ٍ 40هَاز  ٍ 51 ،50 ،48 ،46هَاز  53تا  55لاًَى هزاظات اسالهی هػَب  1392لطاض تؼلیك آى ضا
تا ضطایكی کِ همطض کطزُ تطای هست یکسال غازض کطزُ است.
آلای زازستاى ػوَهی ٍ اًمالب ضْطستاى هعتَض تِ استٌاز هَاز  434 ٍ 433لاًَى آییي زازضسی کیفطی تِ ػلت ػسم تَرِ زازگاُ
ًسثت تِ تثػطُ سَم الحالی سال  1387تِ هازُ  703ترص تؼعیطات لاًَى هزاظات اسالهی هػَب  1375کِ غطاحتاً زازگاُ ضا اظ
تؼلیك ارطای هزاظات هَؾَع هَاز  703 ٍ 702ایي لاًَى هٌغ کطزُ است ،تِ حکن غازض ضسُ اظ زازگاُ کیفطی  2ضْطستاى
اػتطاؼ کطزُ کِ ضؼثِ زٍم زازگاُ تزسیسًظط قی زازًاهِ  1351ـ  20/10/96تِ ضطح ظیط اتراش تػوین کطزُ است:

زض ذػَظ تزسیسًظطذَاّی زازستاى ػوَهی ٍ اًمالب ضْطستاى تي ًسثت تِ زازًاهِ ضواضُ  960318غازضُ اظ ضؼثِ 101
زازگاُ کیفطی  2ضْطستاى تي کِ حسة آى آلای حسیي.س تِ اتْام ًگْساضی ًین لیتط هططٍب الکلی زستساظ تِ حثس تؼلیمی ٍ
ضالق ٍ رعای ًمسی تؼعیطی هحکَم گطزیسُ استً ،ظط تِ ایٌکِ تثػطُ  3هازُ  703لاًَى هزاظات اسالهی هػَب  1375تِ
هَرة هازُ  47لاًَى هزاظات اسالهی هػَب ً 1392سد ؾوٌی گطزیسُ است ٍ تزسیسًظطذَاًسُ تا تؼْس تِ ػسم تکطاض رطم
تماؾای تؼلیك هزاظات ضا ًوَزُ است فلصا زازگاُ هستٌس تِ تٌس الف هازُ  455لاًَى آییي زازضسی کیفطی ؾوي ضز
تزسیسًظطذَاّی زازستاى ػوَهی ٍ اًمالب ضْطستاى تي زازًاهِ تزسیسًظطذَاستِ ضا تأییس ٍ استَاض هیزاضز لکي تا تَرِ تِ رَاى
تَزى ًاهثطزُ هزاظات ضالق ضا هٌاسة ٍی ًساًستِ هستٌس تِ هازُ  459لاًَى هاضّالصکط ٍ تٌس ت هازُ  ٍ 37تٌس ث هازُ  38لاًَى
هزاظات اسالهی ،هزاظات ضالق ًاهثطزُ تا زٍ زضرِ ترفیف تِ زٍ هیلیَى ضیال رعای ًمسی تثسیل هیگطزز .ضأی غازضُ لكؼی
است.
ب) تِ زاللت پطًٍسُ ضواضُ  960941ضؼثِ سَم زازگاُ تزسیسًظط استاى چْاضهحال ٍ ترتیاضی آلای آضش … تِ هَرة زازًاهِ
 453ـ  25/6/96ضؼثِ  101زازگاُ کیفطی  2ضْطستاى تي تِ ػلت اضتکاب حول تیست ٍ زٍ لیتط هططٍب الکلی زستساظ اظ ًَع
ػطق تا یک زستگاُ ذَزضٍ تا استٌاز تِ هازُ  702اغالحی  1387ترص تؼعیطات لاًَى هزاظات اسالهی هػَب  1375تِ تحول
ضص هاُ حثس ٍ سی ؾطتِ ضالق ٍ پطزاذت چْل ٍ ًُِ هیلیَى ٍ پاًػس ّعاض ضیال رعای ًمسی هؼازل پٌذ تطاتط اضظش تزاضی
هططٍب الکلی هطلَمّ ،وچٌیي تِ پطزاذت هؼازل لیوت ذَزضٍ حاهل هازُ کطف ضسُ تِهثلغ  000/500/155ضیال هحکَم ضسُ ٍ
زازگاُ هصکَض لطاض تؼلیك ارطای هزاظاتّای همطض ضا ّواًٌس آًچِ زض زازًاهِ ایي ضؼثِ تِ ضطح هصکَض زض تٌس الف ایي گعاضش
شکط ضسُ است تطای هست یک سال غازض کطزُ است کِ آلای زازستاى ػوَهی ٍ اًمالب حَظُ لؿایی تا استسالل ساتك تِ ایي
حکن ّن اػتطاؼ کطزُ است اها ضؼثِ سَم زازگاُ تزسیسًظط استاى لطاض تؼلیك ارطای هزاظات ضا تِ ضطح شیل ًمؽ کطزُ است:
زض ذػَظ تزسیسًظطذَاّی زازستاى هحتطم ضْطستاى تي ًسثت تِ زازًاهِ ضواضُ  9609973834500453زازگاُ کیفطی 2
ضْطستاى تي کِ تِ هَرة آى تزسیسًظطذَاُ ًسثت تِ اتْام آلای آضش… کِ هزاظات حثس ضا زازگاُ هحتطم تؼلیك ًوَزُ است،
ًظط تِ اٍضاق ٍ هٌسضرات پطًٍسُ ٍ هالحظِ تٌس  3هازُ  703لاًَى هزاظات اسالهی کِ هزاظات اتْام هكطٍحِ لاتل تؼلیك ًیست
هغّصا اػتطاؼ زازستاى هحتطم ًسثت تِ زازًاهِ ٍاضز است ٍ زض ارطای هازُ  455لاًَى آییي زازضسی تؼلیك زازًاهِ هصکَض ًمؽ
هیگطزز ٍ تا ػٌایت تِ هَاز لاًًَی فَقاالضؼاض هزاظاتّای هؼیٌِ زض زازًاهِ هصکَض تؼعیطی ٍ لاتل ارطا هیتاضس .ضأی غازضُ
لكؼی است.
تا تَرِ تِ هطاتة هصکَض زض فَق چَى حسة استٌثاـ ضؼثِ زٍم زازگاُ تزسیسًظط استاى چْاضهحال ٍ ترتیاضی تثػطُ سَم الحالی
تِ هازُ  703تؼعیطات تِ حکن هازُ  47لاًَى هزاظات اسالهی هػَب  1392تِ قَض ؾوٌی ًسد ضسُ است ٍلی هكاتك ًظطضؼثِ
سَم زازگاُ تزسیسًظط استاى هطلَم کواکاى تِ اػتثاض ذَز تالی است ٍ تا ایي تطتیة اظ ضؼة زٍم ٍ سَم زازگاُّای تزسیسًظط

استاى هصکَض تا استٌثاـ هتفاٍت اظ هَاز فَقاالضؼاض آضاء هرتلف غازض ضسُ است ،لصا تِ استٌاز هازُ  471لاًَى آییي زازضسی
کیفطی تماؾا زاضز هَؾَع زض رلسِ ّیأت ػوَهی زیَاى ػالی کطَض تطضسی ٍ ًسثت تِ آى اتراش تػوین ضَز.
د :ضأی ٍحست ضٍیِ ضواضُ 778ـ ّ 28/3/1398یأت ػوَهی زیَاى ػالی کطَض
ًظط تِ ایي کِ حسة هستفاز اظ تٌس الف هازُ  1لاًَى هثاضظُ تا لاچاق کاال ٍ اضظ ،رطاین هصکَض زض هازُ  702اغالحی لاًَى
هزاظات اسالهی زاذل زض ػٌَاى لاچاق ًیست ،تٌاتطایي اظ ضوَل تٌس ت هازُ  47لاًَى هزاظات اسالهی (لاتل تؼلیكًثَزى لاچاق
ػوسُ هططٍتات الکلی) ذاضد است .اظ ایيضٍ ارطای هزاظات ایي رطائن تا ضػایت ضطایف هازُ  46لاًَى اذیط لاتل تؼلیك است.تط
ایي اساس ،ضأی ضؼثِ زٍم زازگاُ تزسیسًظط استاى چْاضهحال ٍ ترتیاضی زض حسی کِ تا ایي ًظط هكاتمت زاضز تِ اکخطیت آضاء
غحیح ٍ لاًًَی تطریع هیگطزز .ایي ضأی قثك هازُ  471لاًَى آییي زازضسی کیفطی تطای ضؼة زیَاى ػالی کطَض ٍ زازگاُّا ٍ
سایط هطارغ اػن اظ لؿایی ٍ غیط آى الظماالتثاع است.
ّیأت ػوَهی زیَاى ػالی کطَض

