تغییرات قانون شهروندی به
 C-6عنوان نتیجه بیل
از :ﻣﻬﺎ﮳ﺣﺮت ،ٮ ﮹ﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی ﮐﺎٮ﮲ﺎدا

مقدمه
ٮ ﮵ﮏ ڡ﮴ﺎٮ﮲ﻮ ن ٮ ﮳ﺮای اﺻﻼح Bill C-6،
ڡ﮴ﺎٮ﮲ﻮ ن ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی و اٮ ﮵﮳ﺤﺎد اﺻﻼﺣﺎت
ﻣﺮٮ ﮴ٮ ﮳ﻂ ٮ ﮳ﺎ ڡ﮴ﺎٮ﮲ﻮ ن دٮ ﮵ﮕﺮ ی  ،در ٮ ﮴ﺎر ٮ ﮵ﺦ
 19ژوٮ ٔﻦ  2017ﻣﻮا﮲ڡ﮴ڡﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ
را در ٮ ﮵ﺎ﮲ڡﺖ ﮐﺮد .اٮ ﮵ﻦ ٮ﮲ﻤﻮدار
ٮ ﮴﮲ﻌٮ ﮵ٮ ﮵ﺮاٮ ﮴ﯽ را ﮐﻪ ٮ ﮳ﻪ ڡ﮴ﺎٮ﮲ﻮ ن ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ٮ﮲ﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و
زﻣﺎٮ﮲ﯽ ﮐﻪ اٮ ﮵ﻦ ٮ ﮴﮲ﻌٮ ﮵ٮ ﮵ﺮات اﻧﺘ﮲ﻄﺎر ﻣﯽ
رود ٮ ﮳ﻪ ا﮳ﺣﺮا درآٮ ﮵ﺪ

تغییرات که فورا پس از تأیید
سلطنتی در تاریخ  19ژوئن
 2017اعمال شد
ڡ﮴ﺎٮ﮲ﻮ ن
ڡ﮴ﺎٮ﮲ﻮ ن
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی ٮ ﮳ﺎ ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی ڡ﮴ٮ ﮳ﻠﯽ

ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی ٮ ﮳ﺎ ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی ڡ﮴ٮ ﮳ﻠﯽ
اﺻﻼﺣﺎت ٮ ﮳ٮ ﮵ﻞ
C-6
اٮ ﮵ﻦ ﻣﺎده ﻟ﮲ﻌﻮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪان
دوﮔﺎٮ﮲ﻪ ﮐﻪ در
ﮐﺎٮ﮲ﺎدا زٮ﮲ﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از
اٮ ﮵ﻦ ﮳ﺣﻨﺎٮ ﮵ﺎت
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه
اٮ﮲ﺪ ،ٮ ﮳ﻪ ﺳٮ ﮵ﺴﺘﻢ
ﻋﺪﻟﯽ در ﮐﺎٮ﮲ﺎدا
ٮ ﮳ﺮ﮲ﺣﻮرد ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
دٮ ﮵ﮕﺮ ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪان
ﮐﺎٮ﮲ﺎداٮ ﮵ﯽ ﮐﻪ
ڡ﮴ﻮاٮ﮲ٮ ﮵ﻦ را ٮ﮲﮴ڡﺾ
.ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی را
ﻣﯽ ٮ ﮴ﻮان از
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪان
دوﮔﺎٮ﮲ﻪ ﻣﺤﮑﻮم
ٮ ﮳ﻪ ﮳ﺣﺮم ﮲ﺣٮ ﮵ﺎٮ﮲ﺖ،
﮳ﺣﺎﺳﻮﺳﯽ و
ٮ ﮴ﺮور ٮ ﮵ﺴﻢ ﻟ﮲ﻌﻮ
ﮐﺮد ،ٮ ﮳ﺴﺘﻪ ٮ ﮳ﻪ
ﺣﮑﻢ در ٮ ﮵ﺎ﮲ڡﺖ
ﺷﺪه ،ٮ ﮵ﺎ ٮ ﮳﮲ﺤﺸﯽ
از ٮ﮲ٮ ﮵ﺮوی ﻣﺴﻠﺢ
ٮ ﮵ﮏ ﮐﺸﻮر ٮ ﮵ﺎ
ﮔﺮوه ﺳﺎزﻣﺎن
ٮ ﮵ﺎ﮲ڡﺘﻪ درﮔٮ ﮵ﺮ ی ٮ ﮳ﺎ
.ﮐﺎٮ﮲ﺎدا

اٮ ﮵ﻦ ﻣﺎده ﻟ﮲ﻌﻮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺘ﮴ڡﺎﺿٮ ﮵ﺎن دٮ ﮵ﮕﺮ
ٮ﮲ٮ ﮵ﺎز ی ٮ ﮳ﻪ ڡ﮴ﺼﺪ

ﻣﺘ﮴ڡﺎﺿٮ ﮵ﺎن ٮ ﮳ﺎٮ ﮵ﺪ
ڡ﮴ﺼﺪ اداﻣﻪ
ٮ ﮴ﺤﺼٮ ﮵ﻞ در
ﮐﺎٮ﮲ﺎدا را داﺷﺘﻪ

اداﻣﻪ زٮ﮲ﺪﮔﯽ در
ﮐﺎٮ﮲ﺎدا ٮ﮲ﺪارٮ﮲ﺪ.
اٮ ﮵ﻦ ٮ﮲ﮕﺮاٮ﮲ﯽ ﻫﺎ
را از ﮐﺎٮ﮲ﺎداٮ ﮵ﯽ
ﻫﺎی ﮳ﺣﺪٮ ﮵ﺪی
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ٮ﮲ٮ ﮵ﺎز ٮ ﮳ﻪ زٮ﮲ﺪﮔﯽ
در ﮲ﺣﺎر ج از
ﮐﺎٮ﮲ﺎدا ٮ ﮳ﺮای ﮐﺎر
و ٮ ﮵ﺎ دﻻٮ ﮵ﻞ
ﺷ﮲ﺤﺼﯽ دارٮ﮲ﺪ
.ﺣﺬف ﮐﻨﺪ

.ٮ ﮳ﺎﺷﻨﺪ

اﮐﻨﻮ ن ٮ ﮳ﺮای
ا﮲ڡﺮاد ز ٮ ﮵ﺮ ﺳﻦ
ڡ﮴ﺎٮ﮲ﻮٮ﮲ﯽ آﺳﺎﻧﺘﺮ
از واﻟﺪٮ ﮵ﻦ ﮐﺎٮ﮲ﺎدا
در﮲ﺣﻮاﺳﺖ
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ز ٮ ﮵ﺮا ٮ﮲ٮ ﮵ﺎز
ﺳﻦ ٮ ﮳ﺮای
ٮ ﮴ﺎٮ ﮳ﻌٮ ﮵ﺖ ٮ ﮳ﺮ
اﺳﺎس ٮ ﮳ﻨﺪ 5
) (1ﺣﺬف ﺷﺪه

وز ٮ ﮵ﺮ ا﮲ﺣﺘٮ ﮵ﺎرات
﮲ﺣﻮد را ٮ ﮳ﺮای
ﻟ﮲ﻌﻮ ٮ ﮳ﻌﻀﯽ
اﻟﺰاﻣﺎت در ٮ ﮳ﻨﺪ
 (1) 5ڡ﮴ﺎٮ﮲ﻮ ن
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی ﻣ﮳ﺤﺎز
داٮ﮲ﺴﺖ،
ٮ ﮳ﻨﺎٮ ﮳ﺮاٮ ﮵ﻦ ٮ ﮵ﮏ
﮲ڡﺮد ﻣﯽ ٮ ﮴ﻮاٮ﮲ﺪ
ٮ ﮳ﺪو ن ٮ ﮵ﮏ
واﻟﺪٮ ﮵ﻦ ﮐﺎٮ﮲ﺎدا

اﺳﺖ .﮲ڡﺮدی ﮐﻪ
ٮ ﮴ﺤﺖ ٮ﮲﮲ﻄﺎرت
ﻣﺘﻬﻤﺎن ٮ ﮵ﺎ ٮ ﮳ﻪ
ﻣﻮ﮳ﺣﺐ آن ٮ ﮳ﻪ
ﻣﻮ﮳ﺣﺐ ﺣﮑﻢ
دادﮔﺎه ،ٮ ﮴ﻮا﮲ڡﻖ
ٮ﮲ﺎﻣﻪ ﮐﺘٮ﮳ﯽ ٮ ﮵ﺎ
ﮐﺎرﮐﺮد ڡ﮴ﺎٮ﮲ﻮٮ﮲ﯽ
ٮ ﮴ﺤﺖ ٮ﮲﮲ﻄﺎرت
ڡ﮴ﺮار ﻣﯽ ﮔٮ ﮵ﺮد،
اﮐﻨﻮ ن ﻣﯽ
ٮ ﮴ﻮاٮ﮲ﺪ از ﮳ﺣﺎٮ﮲ﺐ
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ٮ ﮳ﺮای
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی
در﮲ﺣﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ،
ﻣﮕﺮ اٮ ﮵ﻨﮑﻪ اٮ ﮵ﻦ
ﻣﻮرد ٮ ﮴ﻮﺳﻂ
.وز ٮ ﮵ﺮ ﻟ﮲ﻌﻮ ﺷﻮد

ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی را
.ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ

ا﮲ڡﺮادی ﮐﻪ ٮ ﮳ﻪ
ﺣﮑﻢ ﻣﺸﺮوط
﮲ﺣﺪﻣﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ،
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی ٮ﮲ﻤﯽ

ﻫٮ ﮵ﭻ ٮ ﮹ٮ ﮵ﺸﻨﻬﺎدی
ٮ ﮳ﺮای ﮳ﺣﻠﻮﮔٮ ﮵ﺮ ی
از اﻋﻤﺎل
ﻣ﮳ﺤﺎزات در
﮳ﺣﺎﻣﻌﻪ )دﺳﺘﻮر

دﻫﻨﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺷﻬﺎدت را ﻣﯽ
ﮔٮ ﮵ﺮٮ﮲ﺪ ،ٮ ﮵ﺎ ڡ﮴ﺎدر
ٮ ﮳ﻪ ﺷﻤﺎرش اٮ ﮵ﻦ
زﻣﺎن ٮ ﮳ﺮای
رﺳٮ ﮵ﺪﮔﯽ ٮ ﮳ﻪ
ﺷﺮاٮ ﮵ﻂ ﺣﻀﻮر
﮲ڡٮ ﮵ﺰ ٮ ﮵ﮑﯽ ٮ ﮳ﺮای
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی
.ٮ﮲ٮ ﮵ﺴﺘﻨﺪ

ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ(
و﮳ﺣﻮد ٮ﮲ﺪارد ﮐﻪ
از ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی
ٮ ﮳ﺮ﮲ﺣﻮردار ٮ ﮳ﺎﺷﺪ،
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﻬﺎدت
داده ﺷﻮد ٮ ﮵ﺎ
اٮ ﮵ﻦ زﻣﺎن ٮ ﮳ﺮای
رﺳٮ ﮵ﺪﮔﯽ ٮ ﮳ﻪ
ﺷﺮاٮ ﮵ﻂ ﺣﻀﻮر
﮲ڡٮ ﮵ﺰ ٮ ﮵ﮑﯽ ٮ ﮳ﺮای
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی
.ٮ ﮳ﺎﺷﺪ

ٮ ﮳ٮ ﮵﮴ڡﺮار ی ٮ ﮳ﻪ
ﻋﻨﻮان ٮ ﮵ﮏ
زﻣٮ ﮵ﻦ ٮ ﮳ﻪ ﺷﻤﺎر

وز ٮ ﮵ﺮ دارای
ا﮲ﺣﺘٮ ﮵ﺎر دادن
دادن ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی
ٮ ﮳ﻪ ﺷ﮲ﺤﺺ ٮ ﮳ﺮای
ر﮲ڡﻊ ﻣﻮارد
ﺳ﮲ﺤﺖ و ﮲ﻋٮ ﮵ﺮ
ﻋﺎدی و ٮ ﮵ﺎ دادن
﮲ﺣﺪﻣﺎت
ارزﺷﻤﻨﺪ
اﺳﺘﺜﻨﺎٮ ﮵ﯽ ٮ ﮳ﻪ
.ﮐﺎٮ﮲ﺎدا اﺳﺖ

ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﯽ
ٮ ﮴ﻮاٮ﮲ﺪ ٮ ﮳ﺮای
اﻋﻄﺎی
ا﮲ﺣﺘٮ ﮵ﺎرات
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی ٮ ﮳ﻪ
.ﺷﻤﺎر رود

اﻟﺰاﻣﺎت در ٮ﮲﮲ﻄﺮ
ﮔﺮ﮲ڡﺘﻦ
ﻣﻌٮ ﮵ﺎرﻫﺎی
ﻣﻨﻄ﮴ڡﯽ ٮ ﮳ﺮای
ٮ ﮴ﻄٮ ﮳ٮ ﮵ﻖ ٮ ﮳ﺎ
ٮ﮲ٮ ﮵ﺎزﻫﺎی ٮ ﮵ﮏ
ﻣﺘ﮴ڡﺎﺿﯽ
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی ﮐﻪ
﮲ڡﺮد ﻣﻌﻠﻮ ل
اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮ ن در
ڡ﮴ﺎٮ﮲ﻮ ن
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی
ﮔﻨ﮳ﺤﺎٮ﮲ﺪه ﺷﺪه
 .اﺳﺖ

اٮ ﮵ﻦ اداره
اڡ﮴ﺪاﻣﺎت
ﻣﻌ﮴ڡﻮ ل ٮ ﮳ﺮای
ٮ ﮴ﻄٮ ﮳ٮ ﮵ﻖ ٮ ﮳ﺎ
ٮ﮲ٮ ﮵ﺎزﻫﺎی
ﻣﺘ﮴ڡﺎﺿٮ ﮵ﺎن
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی ٮ ﮳ﻮده
اﺳﺖ .ٮ ﮳ﺎ اٮ ﮵ﻦ
ﺣﺎل ،ﻣﺮ﮳ﺣﻊ
ﺻﺮ ٮ ﮵ﺢ ٮ ﮳ﺮای
﮳ﺣﺎٮ ﮵ﮕﺰ ٮ ﮵ﻨﯽ ا﮲ڡﺮاد
ﻣﻌﻠﻮ ل در
ڡ﮴ﺎٮ﮲ﻮ ن
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی
 .و﮳ﺣﻮد ٮ﮲ﺪارد

اٮ ﮵ﻦ ﻣﻮرد در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در
ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ
ٮ ﮳ﺮٮ﮲ﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،از
﮳ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮارد
در ٮ ﮵ﺎ﮲ڡﺖ ﺷﺪه
ڡ﮴ٮ ﮳ﻞ از  11ژوٮ ٔﻦ

ﻣﻠﺰوﻣﺎت
ﻣﺘ﮴ڡﺎﺿٮ ﮵ﺎن ٮ ﮳ﺮای
ﺣ﮲ڡﻆ ﺷﺮاٮ ﮵ﻂ
ﻻزم ٮ ﮳ﺮای
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی از
زﻣﺎٮ﮲ﯽ ﮐﻪ ٮ ﮳ﺮای
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی
در﮲ﺣﻮاﺳﺖ ﻣﯽ

 ،2015اﻋﻤﺎل

ﺷﻮد ٮ ﮴ﺎ زﻣﺎٮ﮲ﯽ
.ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺷﻬﺎدت را
در ٮ ﮵ﺎ﮲ڡﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،﮲ڡ﮴ڡﻂ
ٮ ﮳ﺮای
در﮲ﺣﻮاﺳﺖ ﻫﺎی
در ٮ ﮵ﺎ﮲ڡﺖ ﺷﺪه
در ٮ ﮴ﺎر ٮ ﮵ﺦ 11
ژوٮ ٔﻦ  2015ٮ ﮵ﺎ
ٮ ﮳ﻌﺪ از آن
.اﻋﻤﺎل ﺷﻮد
تغییراتی که در  11اکتبر 2017
صورت گرفت
ڡ﮴ﺎٮ﮲ﻮ ن
ڡ﮴ﺎٮ﮲ﻮ ن
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی ٮ ﮳ﺎ ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی ڡ﮴ٮ ﮳ﻠﯽ
اﺻﻼﺣﺎت ٮ ﮳ٮ ﮵ﻞ
C-6
ﻣﺘ﮴ڡﺎﺿٮ ﮵ﺎن ٮ ﮳ﺎٮ ﮵ﺪ
در ﻣﺪت ﺳﻪ
ﺳﺎل از  5ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ )1095
روز( ،ٮ ﮳ﺪو ن

ﻣﺘ﮴ڡﺎﺿٮ ﮵ﺎن ٮ ﮳ﺎٮ ﮵ﺪ
ٮ ﮳ﻪ ﻃﻮر ﮲ڡٮ ﮵ﺰ ٮ ﮵ﮑﯽ
در ﮐﺎٮ﮲ﺎدا ٮ ﮳ﺮای
ﺣﻬ ﺎ ر
ﻣﺪت ﮹
ﺳﺎل از ﺷ ﺶ

ﺣﺪاڡ﮴ﻞ ٮ ﮴ﻌﺪاد
روز در ﺳﺎل،
ڡ﮴ٮ ﮳ﻞ از ٮ ﮴﮴ڡﺎﺿﺎی
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی ،ٮ ﮳ﺎٮ ﮵ﺪ
از ﻟﺤﺎظ
﮳ﺣﺴﻤﯽ در
ﮐﺎٮ﮲ﺎدا ﺣﻀﻮر
.داﺷﺘﻪ ٮ ﮳ﺎﺷﻨﺪ

ﺳﺎل ﺣﺪاڡ﮴ﻞ
ﺣﺪاڡ﮴ﻞ 183
ﺣﻬ ﺎ ر
روز در ﻫﺮ ﮹
ﺳﺎل ڡ﮴ٮ ﮳ﻞ از
در﮲ﺣﻮاﺳﺖ
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ
.ٮ ﮳ﺎﺷﻨﺪ

در ﺻﻮرت ٮ﮲ٮ ﮵ﺎز
ٮ ﮳ﻪ ﻣﺎﻟٮ ﮵ﺎت ٮ ﮳ﺮ
درآﻣﺪ ﮐﺎٮ﮲ﺎدا،
در ﺻﻮرت ٮ﮲ٮ ﮵ﺎز
ٮ ﮳ﻪ ڡ﮴ﺎٮ﮲ﻮ ن
ﻣﺎﻟٮ ﮵ﺎت ٮ ﮳ﺮ
درآﻣﺪ  ،ﺳﻪ
ﺳﺎل از ٮ ﮹ﻨﺞ
ﺳﺎل ،ٮ ﮳ﺎ ٮ ﮴ﻮ﮳ﺣﻪ
ٮ ﮳ﻪ ٮ﮲ٮ ﮵ﺎز ﮳ﺣﺪٮ ﮵ﺪ
ﺣﻀﻮر ﮲ڡٮ ﮵ﺰ ٮ ﮵ﮑﯽ،
ﻣﺘ﮴ڡﺎﺿٮ ﮵ﺎن ٮ ﮳ﺎٮ ﮵ﺪ
 .ﻣﺎﻟٮ ﮵ﺎت دﻫﻨﺪ

ﻣﺘ﮴ڡﺎﺿٮ ﮵ﺎن
ﻣ﮳ﺤٮ ﮳ﻮر ٮ ﮳ﻪ
ٮ ﮹ﺮدا﮲ﺣﺖ
ﻣﺎﻟٮ ﮵ﺎت ٮ ﮳ﺮ
درآﻣﺪ ﮐﺎٮ﮲ﺎدا در
ﺻﻮرت ٮ﮲ٮ ﮵ﺎز ٮ ﮳ﻪ
ڡ﮴ﺎٮ﮲ﻮ ن ﻣﺎﻟٮ ﮵ﺎت
ٮ ﮳ﺮ درآﻣﺪ ٮ ﮳ﺮای
ﺣ ﻬ ﺎ ر ﺳﺎل ﺷ ﺶ
﮹
ﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﻄﺎٮ ﮳ﻖ ٮ ﮳ﺎ
ﺷﺮاٮ ﮵ﻂ ﺣﻀﻮر
.﮲ڡٮ ﮵ﺰ ٮ ﮵ﮑﯽ

ﻣﺘ﮴ڡﺎﺿٮ ﮵ﺎن ﻣﯽ
ٮ ﮴ﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ روز از

ﻣﺪت زﻣﺎن
ﺻﺮف ﺷﺪه در

ﻟﺤﺎظ ﮲ڡٮ ﮵ﺰ ٮ ﮵ﮑﯽ
در ﮐﺎٮ﮲ﺎدا ٮ ﮳ﻪ
ﻋﻨﻮان ٮ ﮵ﮏ ﮲ڡﺮد
ﻣ﮴ڡٮ ﮵ﻢ ٮ ﮵ﺎ ﮲ڡﺮد
ﻣﺤﺎ﮲ڡ﮲ﻄﺖ ﺷﺪه
ڡ﮴ٮ ﮳ﻞ از ٮ ﮴ٮ ﮳ﺪٮ ﮵ﻞ
ﺷﺪن ٮ ﮳ﻪ ٮ ﮵ﮏ
اڡ﮴ﺎﻣﺖ داٮ ٔﻢ ،ٮ ﮳ﻪ
ﻋﻨﻮان ٮ ﮵ﮏ ٮ﮲ٮ ﮵ﻢ
روز ٮ ﮳ﺮای ﻣ﮴ڡﺎٮ ﮳ﻠﻪ
ٮ ﮳ﺎ ﺷﺮاٮ ﮵ﻂ
ﺣﻀﻮر ﮲ڡٮ ﮵ﺰ ٮ ﮵ﮑﯽ
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی،
ﺣﺪاﮐﺜﺮ 365
روز در ﻋﺮض
ٮ ﮹ﻨﺞ ﺳﺎل ڡ﮴ٮ ﮳ﻞ از
ٮ ﮴ﺎر ٮ ﮵ﺦ
در﮲ﺣﻮاﺳﺖ
ﻣﺘ﮴ڡﺎﺿٮ ﮵ﺎن ٮ ﮳ٮ ﮵ﻦ
 18ٮ ﮴ﺎ  54ﺳﺎل
ٮ ﮳ﺎٮ ﮵ﺪ از ﺷﺮاٮ ﮵ﻂ
زٮ ﮳ﺎن و داٮ﮲ﺶ
ٮ ﮳ﺮای ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی

ﮐﺎٮ﮲ﺎدا ڡ﮴ٮ ﮳ﻞ از
ٮ ﮴ٮ ﮳ﺪٮ ﮵ﻞ ﺷﺪن ٮ ﮳ﻪ
ٮ ﮵ﮏ اڡ﮴ﺎﻣﺖ داٮ ٔﻢ
ٮ ﮳ﻪ دﻟٮ ﮵ﻞ ٮ﮲ٮ ﮵ﺎز
ﺣﻀﻮر ﮲ڡٮ ﮵ﺰ ٮ ﮵ﮑﯽ
ٮ ﮳ﺮای ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی
ﻣﺤﺎﺳٮ ﮳ﻪ ٮ﮲ﺸﺪه
.اﺳﺖ

ﻣﺘ﮴ڡﺎﺿٮ ﮵ﺎن ٮ ﮳ٮ ﮵ﻦ
 14ٮ ﮴ﺎ  64ﺳﺎﻟﻪ
ٮ ﮳ﺎٮ ﮵ﺪ ٮ ﮳ﻪ ٮ﮲ٮ ﮵ﺎزﻫﺎی
زٮ ﮳ﺎن و داٮ﮲ﺶ
ٮ ﮳ﺮای ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی

ٮ ﮳ﺮ﮲ﺣﻮردار
.ٮ ﮳ﺎﺷﻨﺪ

.ٮ ﮳ﺮﺳﻨﺪ

تغییرات که در تاریخ  11ژانویه
 2018اعمال شد
ڡ﮴ﺎٮ﮲ﻮ ن
ڡ﮴ﺎٮ﮲ﻮ ن
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی ٮ ﮳ﺎ ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی ڡ﮴ٮ ﮳ﻠﯽ
اﺻﻼﺣﺎت ٮ ﮳ٮ ﮵ﻞ
C-6
دادﮔﺎه ﮲ڡﺪرال
ٮ ﮴ﺼﻤٮ ﮵ﻢ ﮔٮ ﮵ﺮٮ﮲ﺪه
در ٮ ﮴ﻤﺎم ٮ ﮹ﺮوٮ﮲ﺪه
ﻫﺎی ﻟ﮲ﻌﻮ اﺳﺖ،
ﻣﮕﺮ اٮ ﮵ﻨﮑﻪ ﮲ڡﺮد
در﮲ﺣﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ وز ٮ ﮵ﺮ ٮ ﮴ﺼﻤٮ ﮵ﻢ
.ٮ ﮳ﮕٮ ﮵ﺮد

وز ٮ ﮵ﺮ ٮ ﮴ﺼﻤٮ ﮵ﻤﯽ
ٮ ﮳ﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد
ﻟ﮲ﻌﻮ ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی
ٮ ﮳ﺮ اﺳﺎس
ٮ﮲ﻤﺎٮ ﮵ﻨﺪﮔﯽ
درو غ ،ٮ ﮴﮴ڡﻠﺐ ٮ ﮵ﺎ
آﮔﺎﻫﺎٮ﮲ﻪ ﻣ﮲ﺤ﮲ڡﯽ
ﮐﺮدن ﺷﺮاٮ ﮵ﻂ
ﻣﺎدی ٮ ﮳ﻮد.
دادﮔﺎه ﮲ڡﺪرال
ٮ ﮴ﺼﻤٮ ﮵ﻢ ﮔٮ ﮵ﺮٮ﮲ﺪه
در ﻣﻮرد ٮ ﮹ﺮوٮ﮲ﺪه
ﻫﺎي ﻟ﮲ﻌﻮ
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪي ٮ ﮳ﺎ
ٮ ﮳ﺎزٮ﮲ﮕﺮي ﮲ﻋﻠﻂ،

ٮ ﮴﮴ڡﻠﺐ ٮ ﮵ﺎ
ﻰ
آﮔﺎﻫﺎٮ﮲ﻪ ﻣ﮲ﺤ﮲ڡ ﮵
ﮐﺮدن ﺷﺮاٮ ﮵ﻂ
ﻣﺎدي ﻣﺮٮ ﮳ﻮط ٮ ﮳ﻪ
ٮ﮲﮴ڡﺾ ﺣ﮴ڡﻮ ق
ٮ ﮳ﺸﺮ ،ﺣ﮴ڡﻮ ق
ٮ ﮳ﺸﺮ و ﺣ﮴ڡﻮ ق
ٮ ﮳ٮ ﮵ﻦ اﻟﻤﻠﻞ و
﮳ﺣﻨﺎٮ ﮵ﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
.ٮ ﮵ﺎ﮲ڡﺘﻪ اﺳﺖ
انتظار می رود تغییرات در پاییز
سال  2018صورت گیرد
ڡ﮴ﺎٮ﮲ﻮ ن
ڡ﮴ﺎٮ﮲ﻮ ن
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی ٮ ﮳ﺎ ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی ڡ﮴ٮ ﮳ﻠﯽ
اﺻﻼﺣﺎت ٮ ﮳ٮ ﮵ﻞ
C-6
ﻣ﮳ﺤﻮز
ﻣﺸ﮲ﺤﺼﯽ ٮ ﮳ﺮای
ا﮲ڡﺴﺮان
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی ٮ ﮳ﺮای
ا﮲ﺣﺬ اﺳﻨﺎد
﮳ﺣﻌﻠﯽ و
ﻣﺸﮑﻮک در
ڡ﮴ﺎٮ﮲ﻮ ن

ﻫٮ ﮵ﭻ ﻣ﮳ﺤﻮز
ﻣﺸ﮲ﺤﺼﯽ ٮ ﮳ﺮای
ا﮲ڡﺴﺮان
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی ٮ ﮳ﺮای
ﮔﺮ﮲ڡﺘﻦ اﺳﻨﺎد
ﻣﺘ﮴ڡﻠٮ ﮳ﺎٮ﮲ﻪ ٮ ﮵ﺎ
ﻣﺸﮑﻮک ﮳ﺣﻌﻠﯽ
ﮐﻪ ٮ ﮴ﺤﺖ ڡ﮴ﺎٮ﮲ﻮ ن

ڡ﮴ﺎٮ﮲ﻮ ن ﮐﻪ ٮ ﮴ﺤﺖ ڡ﮴ﺎٮ﮲ﻮ ن
ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی اراٮ ٔﻪ ﺷﻬﺮوٮ﮲ﺪی اراٮ ٔﻪ
.ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺪه ٮ ﮳ﻮد و﮳ﺣﻮد
 .ٮ﮲ﺪاﺷﺖ

