حزاج هَرد ٍثيمِ اهَال هٌمَل ٍسيلِ هزكش حزاج (فصل دّن آئيٌبهِ اجزاء)
پس اس ٍصَل كبرت حزاج ٍتطكيل پزًٍذُ درهزكش حزاج ٍبزرسي ٍتطبيك هطخصبت هَرد ٍثيمِ بب
صَرتوجلس ببسداضتي تٌظيوي هبهَر اجزاء بب هٌذرجبت سٌذ،چٌبًچِ درحزاج اضكبلي ًببضذ هتصذي
حزاح ًسبت بِ تْيِ آگْي الصبي حزاج (فزم ًوًَِ ضوبرُ

)16الذام هي ًوبيذ درآگْي الصبلي حزاج

اهَال هٌمَل ببيذ ًكبت سيز تصزيح ضَد(هبدُ  141آئيٌبهِ اجزاء)
ًَ-1ع اهَال هَرد حزاج ٍتَصيف اجوبلي آى
-2تبريخ رٍس ٍهحل ٍسبػت ضزٍع ٍختن حزاج
-3ليوتي كِ حزاج اسآى ضزٍع هيطَد
ببتْيِ پيص ًَيس آگْي حزاج ًسبت بِ تكثيز آگْي ّبي حزاج الذام ٍُ راّي ٍهزتْي ًٍوبيٌذُ
دادستبى ٍدرصَرت لشٍم هبهَر اًتظبهي ّزكذام يك ًسخِ تسلين ٍيب بزاي ايطبى ارسبل هيگزدد
ٍتؼذادي اس ًسخ آگْي ٍسيلِ هبهَر ابالؽ دراهبكي ٍهؼببز ػوَهي ٍتببلَ اػالًبت الصبق هي ضَد حزاج
اهَال هٌمَل دررٍسّبي دٍضٌبِ ٍپٌجطٌبِ اس سبػت

9تب 12صبح بؼول هي آيذ(هبدُ

-179آئيٌبهِ

اجزاء)
درصَرتيكِ ّزيك اس رٍسّبي همزر يبدضذُ هصبدف يب تؼطيل ببضذ رٍس بؼذ اس تؼطيل رٍس حزاج خَاّذ
بَد رٍس همزر درآگْي جلسِ اٍل حزاج بب حضَر ًوبيٌذگبى لبًًَي (هتصذي حزاج

–هسئَل حزاج –

ًوبيٌذُ دادستبى)تطكيل هي ضَد چٌبًچِ درجلسِ اٍل خزيذاري بَد هبل فزٍختِ خَاّذ ضذ هگز ايٌكِ
هبساد هبل درببسداضت ؿيز ببضذ كِ تجذيذ جلسِ هَكَل بِ هَافمت هذيَى ٍببسداضت كٌٌذُ هبساد
خَاّذ بَد (هبدُ  181آئيٌبهِ )ٍلي چٌبًچِ درجلسِ اٍل خزيذاري ضزكت ًكزد ٍيب هذيَى بب ٍجَد
خزيذار درخَاست ًوبيذ حزاج بِ جلسِ دٍم هَكَل ضَد (هبدُ  161آئيٌبهِ اجزاء)
حزاج بِ جلسِ دٍم هَكَل خَاّذ ضذ درجلسِ دٍم حزاج كِ بب حضَر ًوبيٌذگبى لبًًَي كِ درٍلت
ٍهحل همزر تطكيل هي ضَد خزيذاري پيذا ًطذ هَرد حزاج طبك همزرات درلببل اصل ٍحمَق دٍلتي بِ
بستبًكبر (هزتْي )ٍاگذار هي ضَد
صَرتجلسِ حزاج (فزم ًوًَِ ضوبرُ

)17ببيذ داراي هطخصبت سيز ببضذ ً:بم بستبًكبر ٍبذّكبر

ٍهطخصبت هبل هَرد ٍثيمِ ٍتبريخ ضزٍع ٍختن حزاج ًٍبم هتصذي ٍهسئَل حزاج ًٍوبيٌذُ دادستبى
ًٍبم خزيذار (اگز ٍجَدداضتِ ببضذ )ٍهبلؾ ضزٍع حزاج ٍهبلؾ خزيذاري ٍضوبرُ فيطْبي هزبَط بِ
تَديغ ٍجِ بِ ببًك ٍفيص اصل ًٍين ػطز ٍحك حزاج صَرتجلسِ حزاج بَسيلِ هتصذي هشبَر تْيِ

ٍتٌظين ٍبِ اهضبي هسئَليي اهز ًٍوبيٌذُ دادستبى ٍخزيذار ًٍيش هذيَى ٍدائي بب ًوبيٌذگبى آًْب در
صَرتيكِ حضَر داضتِ ببضٌذ (هبدُ -166آئيٌبهِ اجزاء)تحَيل هبل هٌمَل بِ كسيكِ بزابز همزرات
درحزاج بزًذُ ضٌبختِ ضذُ ٍدستَر تٌظين سٌذٍاگذاري ٍ ٍصَل ًين ػطز اجزائي ٍسبيز حمَق لبًًَي
ٍصذٍر فيص ٍجَُ حبصلِ اس فزٍش بِ بستبًكبر ٍتحَيل هبساد (احتوبلي)بِ هذيَى بِ ػْذُ هسئَل
هزكش حزاج هي ببضذ (هبدُ -171آئيٌبهِ اجزائي)هسئَل حزاج پس اس اًؼكبس هفبد صَرتوجلس حزاج
دركبرت حزاج ،كبرت هشبَر را بِ پيَست يك بزگ صَرتوجلس حزاج بِ اجزاء اػبدُ هي ًوبيذ
السم بِ تَضيح است كِ فزٍش هبل بِ تَضيح است كِ فزٍش هبل بِ ًسيِ جبيش ًيست هگز ايٌكِ هتؼْذ
لِ فزٍش بِ ًسيِ را لبَل ٍهذيَى ًيش هبساد را ًمذا دريبفت ٍيب ًسبت بِ هبساد ًسيِ را لبَل ًوبيذ
درّزصَرت خَدهسئَل ٍصَل خَاّذ بَد ٍحك حزاج ًمذا دريبفت هي ضَد (هبدُ

 167آئيٌبهِ

اجزاء)ضوٌب چٌبًچِ هَرد حزاج احتيبج بِ تٌظين سٌذ اًتمبل اجزائي داضتِ ببضذ لبل اس اهضبي سٌذاًتمبل
اخطبر حسي ًيت بؼٌَاى بذّكبر ٍراّي تْيِ ٍابالؽ هي ضَد سپس هتصذي هزبَطِ هزاتب اًتمبل اجزائي
را بِ دفتزخبًِ تٌظين كٌٌذُ سٌذرٌّي
هيٌوبيذ (هبدُ  212آئيٌبهِ اجزاء)

_هَرد اجزاء جْت ليذ درستَى هالحظبت سٌذرٌّي اػالم

