يبُسٌبسدازياشجىگلُايمساتغكشًز

آييهوامٍاجساييقاوًناصالحمادٌ()33اصالحيقاوًنحفاظت

تازيخ  :زٍضٌجِ 16 ،اضزیجْطت1387 ،
مًضًع  :حَٗٔ ثْساضت هحيف
ٍظیطاى يؿَ ٚويسيَى اهَض ظیطثٌبیي ،غًٌت ٍ هحيفظیست زض رلسِ هَضخ  1387/1/25ثٌب ثِ پيطٌْبزّبي ضوبضُ  020/37231هَضخ
ٍ 1386/10/17ظاضت رْبز ٚطبٍضظي ٍ ضوبضُ  1/86/10807هَضخ ٖ َُٖ 1386/10/20ؿبیيِ ٍ ثِ استٌبز تجػطُ () 6الحبٖي هبزُ ()33
اغالحي ٖبًَى حٓبنت ٍ ثْطُثطزاضي اظ رٌگلْب ٍ هطاتى ـ هػَة  1386ـ ٍ ثب ضيبیت تػَیتًبهِ ضوبضُ /164082تّ373ـ هَضخ
 ،1386/10/10آیييًبهِ ارطایي ٖبًَى یبزضسُ ضا ثِ ضطح ظیط تػَیت ًوَزًس:
15/2/1387

ضوبضُ/20144ت٘39028

ٍظاضت رْبزٚطبٍضظي ـ ٍظاضت هسٛي ٍ ضْطسبظي
)اصالحيقاوًنحفاظتيبُسٌبسدازياشجىگلُايمساتغ كشًز

آييهوامٍاجساييقاوًن اصالحمادٌ(33

فصلايلـكليات،تؼازيفي اصطالحات
مادٌ1ـ زض ایي آیييًبهِ َيط اظ اغكالحبت « اضاؾي زٍلتي ،پبض٘ رٌگلي ،پطٍاًِ چطا ،رٌگل ٍ ثيطِّبي قجيًي ،رٌگل زست
ٚبضت يوَهي ،حطین ٖبًًَي تأسيسبت زٍلتي ،قطح هطتًساضي ،هطتى ٍ ًْبلستبى يوَهي»  ِٚتًبضیّ آًبى قجٕ ٖبًَى هلي ضسى
رٌگلْـبي ٚطَض ـ هػَة 1341ـ ٖـبًَى حٓبنت ٍ ثْـطُثطزاضي اظ رٌگلْـب ٍ هطاتى ـ هػَة1346ـ ٍ اغالحبت ثًسي آى ،الیحِ ٖبًًَي
اغالح الیحِ ٖبًًَي ٍاگصاضي ٍ احيبي اضاؾي ـ هػَة 1359ـ ضَضاي اًٗالة ٍ آیييًبهِّبي هطثَـ هيثبضٌس ،اغكالحبت ظیط زض هًبًي
هططٍح هطثَـ ثِٚبض هيضًٍس:
الّ ـ ٖبًَىٖ :بًَى اغالح هبزُ ( )33اغالحي ٖبًَى حٓبنت ٍ ثْطُثطزاضي اظ رٌگلْب ٍ هطاتى ـ هػَة  1386ـ
ة ـ ّيئتًهبضت ّ:يئتًهبضت هَؾَو هبزُ( )33اغالحي ٖبًَى حٓبنت ٍ ثْطُثطزاضي اظ رٌگلْب ٍ هطاتى ـ هػَة 1386ـ
د ـ يَاهل ًهبضتي :گطٍّي اظ ٚبضضٌبسبى هٌترت ايؿبي ّيئتًهبضت  ِٚثِ هٌهَض ثبظزیس ٍ تْيِ گعاضش الظم اظ اضاؾي
ٍاگصاضضسُ زض چبضچَة ٍنبیّ هحَل ضسُ اًتربة ٍحٛن آًبى تَسف ضیيس ّيئتًهبضت غبزض هيضَز.
ز ـ زضغس يوليبت اًزبم ضسُ قطح :هيعاى پيططْت ْيعیٛي اًزبم ضسُ هكبثٕ قطح هػَة زض اضاؾي هَضز ٍاگصاضي  ِٚزضغس ٍ
هجٌبي هحبسجِ آى ثطاسبس ظهبىثٌسي قطح ٍ تكجيٕ يوليبت ارطایي ٍ ثبظزیس اظ قطح تًييي هيگطزز.
ّـ ـ قطح هػَة :قطح هسًٍي  ِٚتَسف اضربظ حٗيٗي ٍ حَٖٗي تْيِ ٍ ثِ تػَیت زستگبّْبي هتَلي ضسيسُ ثبضس ٍ زض ظهبى
ٍاگصاضي ،مصًبٍمساجغذيسبط(كازگسيٌشُسساشي ٍ هًوبضي استبى یب ٚويسيَى هبزُ () 13آیييًبهِ ًحَُ احساث ثٌب ٍتأسيسبت

زض ذبضد اظ هحسٍزُ ٍ حطین ضْطّب) ضا زاضتِ ثبضس.
ٍ ـ ٚويسيَىّبي ٍاگصاضي :هطارًي  ِٚقجٕ ؾَاثف ٍ هٗطضات ،قطحْبي هػَة زستگبّْبي هتَلي هطثَـ ثِ اضربظ حٗيٗي
ٍ حَٖٗي ضا ثِ هٌهَض ٍاگصاضي اضاؾي هلي ٍ زٍلتي ثطضسي ٍ ًهط ذَز ضا زض هَضز ٍاگصاضي یب يسم ٍاگصاضي ايالم هيًوبیٌس.
ظ ـ يصض هَرٍِ :ؾًيت ٍ حبلتي  ِٚهٌزط ثِ تًكيلي زاین یب هَٖت قطح هػَة گطزیسُ ٍ یب هَرجبت تأذيط زض ارطاي آى ضا ْطاّن
ًوَزُ ثبضس ٍ هزطي قطح یب يَاهل ارطایي ٍي ثِ قَض هستٗين یب َيطهستٗين زض حسٍث آى ّيچ ًٗطي ًساضتِ ثبضٌس.
ح ـ تًلل :هسبهحِ ٍ ٖػَض هزطي یب هزطیبى زض ارطاي تًْسات ٖبًًَي یب ٖطاضزازي زض ضاستبي ارطاي ثِ هَٖى قطح هػَة.
ـ ـ ترلّ :يسم ضيبیت َٖاًيي ٍ هٗطضات ٍ ضطایف هٌسضد زض ٖطاضزاز ٍاگصاضي ظهيي.
ي ـ ذالِ ثيّي :تًلل ٍ ترلّ آضٛبض ٍ يصض ًبهَرِ هزطي قطح  ِٚثٌب ثط تطريع ّيئتًهبضت ٖبثل اَوبؼ ًجَزُ ٍ هَرجبت
توسیس ٍ تًييي هْلت ثطاي ارطا ٍ یب ْسد ٖطاضزاز ٍ یب استطزاز ظهيي ضا ْطاّن هيًوبیس.

٘ ـ يطغِّبي هلي ٍ زٍلتي ٖبثلٍاگصاضي :اضاؾي هٌبثى هلي ،هَات ٍ زٍلتي ٖبثلٍاگصاضي ٍ ثالهًبضؼ  ِٚزاضاي استًساز تَليس
اٖتػبزي ٍ ثْطُثطزاضي هحػَالت ثرصّبي هرتلّ ٚطبٍضظي ٍ َيطٚطبٍضظي هيثبضس.
ل ـ تجسیل ٍ تُييط ٚبضثطي َيطهتزبًس :تجسیل ٍ تُييط ٚبضثطيّبیي  ِٚزض هبّيت ،ثب اّساِ قطح هػَة هُبیطت زاضتِ ثبضس.
م ـ ٍاگصاضي ثطاي اهَض يبمالوًٌِٓ ٍ:اگصاضیْبي غَضت گطْتِ ثِ ثرص ذػَغي ٍ هؤسسبت َيطزٍلتي  ِٚزض ظهبى ٍاگصاضي،
َيطاًتٓبيي ثَزى ًْبليت آًْب زض اسبسٌبهِ ٖيس ضسُ ثبضس.
ى ـ هٌبقٕ چْبضگبًِ تحت حٓبنت سبظهبى حٓبنت هحيف ظیست :هٌبقٕ هَؾَو ثٌس (الّ) هبزُ (ٖ )3بًَى حٓبنت ٍ ثْسبظي
هحيف ظیست ـ هػَة  1353ـ  ِٚتَسف ضَضاي يبلي حٓبنت هحيف ظیست (سبثٕ )ٍ هطرى ربیگعیي آى ،ثِ يٌَاى هٌبقٕ پبض٘ هلي،
آحبض قجيًي هلي ،پٌبّگبُ حيبتٍحص ٍ هٌكِٗ حٓبنتضسُ ثب ضيبیت ًٛبت هٌسضد زض شیل ثٌس « الّ» هبزُ یبزضسُ تًييي ٍ حسٍز آى
تػَیت ضسُ ثبضس.
فصلديمـوحًٌوظازت
2ـ ثِ هٌهَض ًهبضت ثط ارطاي قطحْبي ٚطبٍضظي ٍ زاهپطٍضي ٍ سبیط قطحْبي َيطٚطبٍضظي هَؾَو ٖبًَى ٍ تطريع
مادٌ 
تًلل یب ترلّ ٍ يصض هَرِ هزطیبى قطحْب ٍ تًييي زضغس يوليبت اًزبم ضسُ قطحْبي یبزضسُ زض ّط استبى ّيئتًهبضت ثب حٛن ٍظیط
رْبزٚطبٍضظي هطٚت اظ ضیيس سبظهبى رْبزٚطبٍضظي ،هسیط ٚل هٌبثى قجيًي ٍ یًٓ ٙط ٚبضضٌبس زض ضضتِ هطتجف ثب قطح تطٛيل
هيگطزز.
تبصسٌ1ـ ٚبضضٌبس زض ضضتِ هطتجف ثب ٚليِ قطحْبي َيطٚطبٍضظي ٍ ّوچٌيي ٚليِ قطحْبیي  ِٚزض هحسٍزُ ٍ حطین ضْطّب
ٍاٖى ضسُ یب هيضًَس نطِ ی ٙهبُ اظ تبضید زضذَاست ٍظاضت رْبزٚطبٍضظي تَسف ٍظاضت هسٛي ٍ ضْطسبظي ثطاي غسٍض حٛن هًطْي
هيگطزز.
تبصسٌ2ـ ٍظیط رْبزٚطبٍضظي هيتَاًس ثب حٓم هسئَليتذَز ،غسٍض احٛبم ٚبضضٌبسبى هطتجف ثب قطح ضا ثِ ضیيس سبظهبى

رْبزٚطبٍضظي تَٓیؽ ًوبیس.
مادٌ3ـ زثيطذبًِ ّيئتًهبضت زض سبظهبى رْبزٚطبٍضظي هستٗط ٍ ضیيس سبظهبى رْبزٚطبٍضظي ثِ يٌَاى ضیيس ّيئتًهبضت ٍ
هسئَل حَٖٗي سبظهبى یبزضسُ ثِ يٌَاى زثيط ّيئتًهبضت هيثبضس .اًزبم ٚليِ اهَض هطثَـ ثِ تطٛيل رلسِ ،زيَت اظ ايؿب ،اثالٌ آضا ٍ
سبیط هَاضز هطتجف ثِ يْسُ زثيط ّيئتًهبضت ذَاّس ثَز.
تبصسٌ ـ زثيط ّيئتًهبضت هَنّ است ٚليِ گعاضضْبي ضسيسُ ضا حجت ٍ زض َٚتبّتطیي ظهبى هوٛي پس اظ ثطضسي ٍ تٛويل ثِ

تطتيت ًَثت زض زستَض ٚبض ّيئتًهبضت ٖطاض زّس.
مادٌ4ـ ّيئتًهبضت هَنّ است تَسف يَاهل ًهبضتي ثِ غَضت هستوط اظ قطحّبي ٍاگصاضضسُ ثبظزیس ٍ ثب ثطضسي سَاثٕ ٍ
قطح هػَة ٍ هٓبز ٖطاضزاز ،ثط ًحَُ ارطاي قطح ثطاسبس ظهبىثٌسي ارطایي ٍ ٚيٓيت ارطاي قطح ٍ پيططْت ٚبض ًهبضت الظم ضا هًوَل
ًوبیس.
تبصسٌ1ـ گعاضش پطًٍسُّبي هطثَـ ثِ ٍاگصاضي اضاؾي هلي ٍ زٍلتي حست هَضز تَسف هسیط اهَض اضاؾي یب هسیط ٚل هٌبثى

قجيًي ّط استبى ثِ زثيطذبًِ ّيئت ًهبضت اضائِ هيگطزز.
تبصسٌ2ـ زسـتگبُ ارطایي ٍ ٍاحس غبزضٌٌٚسُ رَاظ تأسيس یب هَاْٗت اغَلي هَنّ است ًهبضت الظم ثط ارطاي قطح هػَة
ضا تب هطحلِ ثِ ثْطُثطزاضي ضسيسى قطح هًوَل ٍ گعاضش پيططْت ْيعیٛي قطحْب ضا زض هست ارطا ،ثِ زثيطذبًِ ّيئتًهبضت هًٌٛس
ًوبیس.
تبصسٌ3ـ زثيط ّيئتًهبضت هَنّ است ثطاسبس ًهط ّيئتًهبضت ًسجت ثِغسٍض اذكبضیِ (اظ قطیٕ پست سٓبضضي) زض زٍ
ًَثت ثِ ْبغلِ پبًعزُ ضٍظ اٖسام ٍ زض غَضت يسم تَرِ هزطي یب هزطیبى قطحْب ثِ اذكبضیِّبي غبزضضسُ هطاتت ضا زض زستَض ٚبض
ّيئتًهبضت ٖطاض زّس.
تبصسٌ4ـ اذتيبضات ّيئت ًهبضت ًبْي ًهبضت يوَهي سبظهبًْبي رْبزٚطبٍضظي ٍ ازاضات ٚل هٌبثى قجيًي ًويثبضس ٍ هطارى
یبزضسُ حست هَضز هَنٌٓس زض چبضچَة ٖطاضزازّبي هًٌٗس ضسُ ثب هزطیبى قطحْب ًسجت ثِ ايوبل ًهبضت زض ٖبلت ظهبىثٌسي ارطاي
قطحْب ٍنبیّ هحَل ضسُ ضا پيگيطي ٍ اٖسام ًوبیٌس.

مادٌ 5ـ ّيئتًهبضت ؾوي ثطضسي گعاضش زثيطذبًِ ٍ زض غَضت لعٍم ثبظزیس اظ هحل ارطاي قطح ،زض هَاضز ذالِ ثيّي نطِ

ی ٙهبُ ضأي ذَز ضا قي غَضترلسِاي هجٌي ثط توسیس ٍ تًييي هْلتْ ،سد یب استطزاز ظهيي ايالم هيًوبیس.
مادٌ 6ـ زثيط ّيئتًهبضت هَنّ است پس اظ غسٍض ضأي ّيئتًهبضت نطِ زُ ضٍظ ًسجت ثِ اثالٌ ٚتجي ضأي ثِ هزطي قطح
ثِ ًطبًي هٌسضد زض ٖطاضزاز ثِ ًحَ هٗتؿي اٖسام ًوبیس .آضاي غبزض ضسُ ّيئتًهبضت نطِ سِ هبُ اظ تبضید اثالٌ ٖبثل ايتطاؼ زض هطارى
ٖؿبیي غبلح هيثبضس ،زض غَضت اًٗؿبي هست ٍ يسم ايتطاؼ ،ضأي غبزض ضسُ ٖكًي ٍ الظماالرطاست.
تبصسٌ ـ زيَت اظ قطِ ٖطاضزاز ٍ حؿَض ٍي زض رلسبت ّيئتًهبضت ثالهبًى است.
مادٌ7ـ ثب ٖكًيت ضأي غبزضضسُ ّيئت ًهبضت ثِ زليل اًٗؿبي هست ايتطاؼ ٍ یب غسٍض ضأي ٖكًي اظ هطرى ٖؿبیي

حستهَضز ثب تَرِ ثِ هٓبز ضأي ثِضطح شیل اٖسام هيگطزز:
الّ ـ زض غَضتي  ِٚضأي غبزض ضسُ تَسف ّيئتًهبضتً ،بنط ثِ ْسد ٍ یب استطزاز ظهيي ثبضس ،هطاتت تَسف زثيط ّيئتًهبضت ثِ
زْتطذبًِ اسٌبز ضسوي هطثَـ رْت ارطا اثالٌ ٍ اظ قطیٕ زایطُ ارطاي حجت هحل ٍَٖو هلً ٙسجت ثِ ذلى یس هتػطِ اٖسام ذَاّس ضس.
ة ـ چٌبًچِ ضأي غبزض ضسُ تَسف ّيئتًهبضتً ،بنط ثط توسیس ٖطاضزاز اربضُ ٍ تًييي هْلت ثطاي ارطاي قطح ثبضس ،هطاتت حست
هَضز تَسف زثيط ّيئتًهبضت ثطاي ارطا ثِ هسیطیت اهَض اضاؾي یب ازاضُ ٚل هٌبثى قجيًي ٍ قطِ ٖطاضزاز اثالٌ هيگطزز.
د ـ احٛبم غبزضضسُ اظ سَي هطارى ٖؿبیي هَؾَو ٖبًَى پس اظ ٖكًيت ثِ ّيئت ًهبضت رْت ارطا اثالٌ هيگطزز.
تبصسٌ ـ زض ّط غَضت چٌبًچِ آضاي ٖكًي غبزضضسُ تَسف ّيئتًهبضت ٍ یب هطرى ٖؿبیي غبلح ًبنط ثِ ْسد ٍاگصاضي ٍ
استطزاز ظهيي ثبضس ،هطاتت اظ سَي زثيط ّيئتًهبضت ثِ ازاضات حجت اسٌبز ٍ اهال٘ هحل ٍ یب زْبتط اسٌبز ضسوي تٌهينٌٌٚسُ سٌس اثالٌ ٍ
زستگبّْبي هصَٚض هٛلٌٓس نطِ ی ٙهبُ پس اظ ايالم هطاتتً ،سجت ثِ اغالح اسٌبز غبزضضسُ ٍ زض غَضت اًتٗبل ظهيي ًسجت ثِ غسٍض
زْتطچِ هبلٛيت ثِ ًبم زٍلت ثب ًوبیٌسگي سبظهبى رٌگلْب ،هطاتى ٍ آثريعزاضي ٚطَض ٍ زض غَضت ٍَٖو ظهيي زض هحسٍزُ ٍ حطین ضْط ٍ
ضْط٘ ثب ًوبیٌسگي ٍظاضت هسٛي ٍ ضْطسبظي (سبظهبى هلي ظهيي ٍ هسٛي) اٖسام ًوبیٌس.
مادٌ 8ـ هتي ٖطاضزاز اربضُ هَؾَو تجػطُ یٖ ٙبًَى ثِ ضطح ًوًَِ پيَست  ِٚتأیيسضسُ ثِ هْط پيَست تػَیتًبهِ
ّيئتٍظیطاى هيثبضس ٍ اظ تبضید تػَیت ٖبًَى توبم ٖطاضزازّبي هَؾَو ٖبًَى ،ثيي ٍظاضت رْبزٚطبٍضظي ٍ زضیبْتٌٌٚسگبى اضاؾي ثطاثط
آى هًٌٗس ذَاّس ضس .توسیس ٖطاضزازّبي ٍاگصاضي ٖجلي ًيع پس اظ پبیبى هست ،تبثى هٓبز ٖطاضزاز ًوًَِ پيَست هيثبضس.
تبصسٌ ـ زض هَاضزي ّ ِٚـيئت ًهبضت زض چبضچَة هٓبز ٖبًَى ضأي ثِ توسیس ٖطاضزاز غبزض ًوـبیس ،هطرى ٍاگصاضي ًسجت ثِ
توسیس آى ثطاثط ًوًَِ ٖطاضزاز پيَست اٖسام هيًوبیس.
مادٌ9ـ پس اظ اثالٌ ضأي ّيئتًهبضت هجٌي ثط ْسد ٍ یب استطزاز ظهيي ،سبظهبى رْبزٚطبٍضظي نطِ زُ ضٍظ اٖسام ثِ تأهيي
زليل اظ قطیٕ زازگبُ هحل ذَاّس ًوَز ٍچٌبًچِ هستأرط یب هزطي قطح ٍرْي ضا ثبثت ذطیس اضاؾي ثِ حسبة زٍلت ٍاضیع ٍ یب ّعیٌِّبیي
زض يطغِ هَضز اربضُ ،اييبًي ،اثٌيِ ٍ هستحسحبتي زض ضاستبي ارطاي قطح ایزبز ٚطزُ ثبضسً ،سجت ثِ تَٗین ٍ اضظیبثي ثب ّعیٌِ ایطبى ثِ
ضطح شیل اٖسام ذَاّس ضس:
الّ ـ تَٗین اييبًي ،اثٌيِ ٍ هستحسحبت ثطاسبس ٖيوت ٚبضضٌبسي ضٍظ ثسٍى لحبل اضظش اْعٍزُ ًبضي اظ اْعایص ٖيوت ظهيي
تَسف ٚبضضٌبس ضسوي زازگستطي اًزبم گطْتِ ٍ پس اظ ٚسط حَٗٔ ٖبًًَي زٍلت ٍ هكبلجبت ثبًْٛب ٍ هؤسسبت هبلي ٍ ايتجبضي
تسْيالتزٌّسُ ،اظ هحل ضزیٓي  ِٚزض ثَزرِ سبالًِ ٖبثل پيصثيٌي است ،پطزاذت هيگطزز.
ة ـ زض غَضت ايتطاؼ ثِ ًهطیِ ٚبضضٌبسي ٍْٕ ٖبًَى آیييزازضسي هسًي يول ذَاّس ضس.
تبصسٌ1ـ پس اظ اثالٌ ضأي ّيئتًهبضت ثِ ًطبًي هٌسضد زض ٖطاضزاز ٍ يسم هطارًِ هستأرط زض هْلت هٗطض ،سبظهبى
رْبزٚطبٍضظي هَنّ است ثِ ضطح هَاضز َْٔ ًسجت ثِتأهيي زليل ٍ تَٗین اييبًي ،اثٌيِ ٍ هستحسحبت اٖسام ٍ هجلٍ هَضز تَٗین ضا ثِ
حسبة سپطزُ سبظهبى یبزضسُ ٍاضیع ًوبیس.
زض غَضت يسم زستطسي ثِ هستأرط اٍليِ ثِ هٌهَض اقالو ٍي ثطاي زضیبْت ثْبي تَزیى ضسُ اييبًي ،سبظهبى رْبزٚطبٍضظي ثب
ّعیٌِ ٍي اظ هحل ٍرَُ یبزضسُ ًسجت ثِزضد آگْي ثطاي زٍ ًَثت ثِ ْبغلِ پبًعزُ ضٍظ زض یٛي اظ رطایس ٚخيطاالًتطبض سطاسطي یب هحلي
اٖسام ذَاّس ًوَز.
تبصسٌ2ـ ثب ْسد ٍ استطزاز هَضز ٍاگصاضي تب ظهبى ٍاگصاضي هزسز ثِ هزطي ثًسي (هكبثٕ َٖاًيي ٍ هٗطضات) ،سبظهبى

رْبزٚطبٍضظي استبى ثِ هٌهَض حٓبنت ٍ ًگْساضي آىٖ ،طاضزاز اهبًي یب پيوبًي حٓبنت ٍ ًگْساضي هًٌٗس هيًوبیس.
مادٌ11ـ چـٌبًچِ هحـَٛميليِ ازلِ ذـَز ضا زائط ثط يـسم اثالٌ غحيـح ضأي تٗـسین ّيئتًهبضت ًوبیس ،هَؾَو تَسف

ّيئتًهبضت ثطضسي ٍ زض غَضت پصیطش ازيب ،ضأي ثِ ٍي اثالٌ ٍ آحبض ٖبًًَي اثالٌ اظ ایي تبضید ربضي هيگطزز.
مادٌ11ـ ًوبیٌسگي زٍلت ٍ ايوبل ٚليِ ٍنبیّ ٍ اذتيبضات هٌسضد زض ٖبًَى ٍ ایي آئييًبهِ ًسجت ثِ ٍاگصاضیْبي اًزبم ضسُ ِٚ
زض ظهبى ٍاگصاضي زض ذبضد اظ حطین ٍهحسٍزُ ضْطّب ٍ ضْطّ٘ب ٍاٖى ٍ سپس زض زاذل هحسٍزُ ٍ حطینّبي هصَٚض ٍاٖى ضسُ یب هيضَز،
ثِ يْسُ ٍظاضت هسٛي ٍ ضْطسبظي ثَزُ ٍ ٍظاضتربًِّبي رْبزٚطبٍضظي ٍ هسٛي ٍ ضْطسبظي هٛلٌٓس ًحَُ تًييي تٛليّ ایيگًَِ
ٍاگصاضیْب ضا اين اظ هَاضزي  ِٚقطح هػَة ارطا ٍ ثِ ثْطُثطزاضي ضسيسُ ٍ یب ثِ زليل ايوبل هٗطضات ایي آیييًبهِ هٌزط ثِْسد ٍ استطزاز
ظهيي هيگطزز ،قي ضيًَُبهِاي تْيِ ٍ اثالٌ هيًوبیٌس.
ـوحًٌزسيدگيبٍپسيودٌَايياگرازيازاضيمًضًعتبصسٌ() 2قاوًن

فصلسًم
مادٌ12ـ زض ارطاي تجػطُ (ٖ )2بًَىٖ َُٖ ،ؿبیيِ نطِ ی ٙهبُ پس اظ اثالٌ ایي آیييًبهِ ًسجت ثِ تطٛيل ضًجِ ٍ یب ضًت

ٍیژُ هطٚت اظ سِ ًٓط اظ ٖؿبت ثِ اًتربة ضیيس َُٖ ٖؿبیيِ اٖسام هيًوبیس.
تبصسٌ1ـ ضًجِ یب ضًت هصَٚض زض تْطاى هستٗط ٍ رلسبت ّط ضًجِ ثب حؿَض ٚليِ ايؿب ضسويت یبْتِ ٍ ًهط اٚخطیت هٌبـ

ايتجبض آضا هيثبضس.
تبصسٌ2ـ ٖؿبت ضًجِ ٍیژُ هيتَاًٌس زض غَضت اٖتؿب ثب ّعیٌِ ٍظاضت رْبزٚطبٍضظي اظ ًهطات ٚبضضٌبسبى ّيئتْبي ٚبضضٌبسي

استٓبزُ ًوبیٌس.
تبصسٌ3ـ ضسيسگي زض ضًجِ یبزضسُ ثسٍى پطزاذت ّعیٌِ زازضسي است ٍ ضأي غبزضضسُ ٖكًي ٍ َيطٖبثل تزسیسًهط هيثبضس.
مادٌ13ـ ٍظاضت رْبزٚطبٍضظي (سبظهبى رٌگلْب ،هطاتى ٍ آثريعزاضي ٚطَض) هَنّ است تب پبیبى ضْطیَضسبل  1387زض هَضز

ٍاگصاضيّبي غَضت گطْتِ ثًس اظ سبل  ِٚ 1365هٌزط ثِ غسٍض سٌس ٖكًي گطزیسُ زض غَضت ٍرَز یٛي اظ ضطایف شیل:
الّ ـ ٍاگصاضيّبیي ٍ ِٚظضاي ٍٖت رْبزسبظًسگي ٍ ٚطبٍضظي ثب استٓبزُ اظ اذتيبضات ذَز ثِ قَض هستٗين ٍ ثسٍى قي گطزش
ٚويسيَىّبي ٍاگصاضي زض استبًْب زستَض اًتٗبل سٌس ضا زازُاًس.
ة ـ ٍاگصاضي ثسٍى ٍرَز قطح هػَة.
د ـ يسم ارطاي قطح هػَة ثسٍى يصض هَرِ.
زـ ارطاي قطح ثِ هيعاى ٚوتط اظ چْلزضغس.
ّـ ـ تجسیل ٍ تُييط ٚبضثطي َيطهزبظ ٍ َيطهتزبًس ثب قطح هػَة.
ًسجت ثِ اٖبهِ زيَي زض ضًجِ یب ضًت ٍیژُ اٖسام ًوبیس ٍ ضًجِ ضسيسگيٌٌٚسُ ثِهَرت زضذَاست ٍ زيَاي اٖبهِ ضسُ ًسجت ثِ یٛي اظ
ضَٗٔ:
ـ ْسد ٍاگصاضي ٖكًي ٍ تجسیل آى ثِ اربضُ.
1
ـ توسیس ٍ تًييي هْلت ثطاي ارطاي قطح.
2
ـ زضیبْت ثْبي ضٍظ اضاؾي ٍ ٍاضیع ثِ حسبة زضآهس يوَهي.
3
ـ استطزاز ظهيي ثب تَإْ قطْيي.
4
تػوينگيطي ٍ ضأي ٖكًي غبزض هيًوبیس.
تبصسٌ ـ ٚليِ ٍاگصاضیْبیي  ِٚزض هحسٍزُ هٌبقٕ چْبضگبًِ تحت حٓبنت سبظهبى حٓبنت هحيف ظیست هَؾَو تجػطُ ()5
ٖبًَى اًزبم گطْتِ است ثِ ذَاستِ اثكبل اسٌبز غبزضضسُ ٍ استطزاز ظهيي زض ضًت ٍیژُ هَؾَو تجػطُ (ٖ )2بًَى ثسٍى تَرِ ثِ ضطایف
یبزضسُ زض تجػطُ یبزضسُ ضسيسگي هيضَز.
مادٌ14ـ ٍظاضت رْبزٚطبٍضظي (سبظهبى رٌگلْب ،هطاتى ٍ آثريعزاضي ٚطَض) هَنّ است زضذَاسـت هَؾَو تجػطُ (ٖ )2بًَى
ضا زض ٖبلت ْطمّبي زازذَاست ثِ ذَاستِ « تًييي تٛليّ اضاؾي ٍاگصاضضسُ» اظ حيج ايالم ْسد ٍاگصاضي ٍ تجسیل آى ثِ اربضُ یب توسیس
ٖطاضزاز ٍ تًييي هْلت ثطاي ارطاي قطح یب زضیبْت ثْبي ضٍظ اضاؾي ٍ ٍاضیع آى ثِحسبة زضآهس يوَهي ٍ یب استطزاز ظهيي زض غَضت تَإْ
ثب هزطي قطح تٗسین ًوبیس.

تبصسٌ1ـ ٍظاضت رْبزٚطبٍضظي (سبظهبى رٌگلْب ،هطاتى ٍ آثريعزاضي ٚطَض) ؾوي تًييي زٖيٕ ذَاستِ ٍ تَٗین آى زض
زضذَاست اٍليِ ثب تَرِ ثِ رطیبى پطًٍسُ ٍ هجبحج قطح ضسُ زض رلسبت ضسيسگي اظ حيج ايالم آهبزگي ٍ یب يسم آهبزگي هزطي ثطاي
ارطاي قطح ٍ یب توسیس ٖطاضزاز اربضُ ٍ یب اهٛبى استطزاز ظهيي ٍ یب يسم اهٛبى آى ثِ زليل تًبٖت ایبزي هيتَاًس هَؾَو زضذَاست ذَز ضا
زض ٖبلت یٛي زیگط اظ هَاضز هٌسضد زض هبزُ َْٔ تب ٖجل اظ ايالم ذتن زازضسي تُييط زازُ ٍ ثِ غَضت ٚتجي ثِ زازگبُ ايالم ًوبیس.
تبصسٌ2ـ زضذػَظ آى زستِ اظ ظهيٌْبیي ٖ ِٚجل اظ تػَیت هػَثِ هزوى تطريع هػلحتًهبم زضیبْتٌٌٚسگبى اٍليِ پس
اظ اًتٗبل سٌس هبلٛيت اظ سَي ٍظاضت رْبزٚطبٍضظي ثِ ًبم آًْب ًسجت ثِ ْطٍش ٍ ًٗل ٍ اًتٗبل ضسوي آى ثِ اضربظ حبلج اٖسام ًوَزُ
ثبضٌس ،اضظش ظهيي ثِ ٖيوت ضٍظ ظهبى اًتٗبل هحبسجِ ٍ اظ زضیبْتٌٌٚسُ اٍليِ زضیبْت ذَاّس ضس.
مادٌ15ـ زض هَضز اضاؾي ٍاگصاضضسُ رْت تًبًٍيّبي هسٛي یب ثرص ذػَغي ٍ َيطزٍلتي ثطاي اهَض يبمالوًٌِٓ تب سبل
 1373زض غَضتي  ِٚتجػطُّبي (َٖ )46( ٍ )54اًيي ثَزرِ سبل  1375تب ً 1378سجت ثِ ایي ٍاگصاضیْب ارطا ًگطزیسُ ثبضس ،ثِ ضطح شیل
اٖسام هيگطزز:
الّ ـ ٍظاضت رْبزٚطبٍضظي (سبظهبى رٌگلْب ،هطاتى ٍ آثريعزاضي ٚطَض) ْْطست ٚليِ ٍاگصاضيّبي ٖسوت اذيط تجػطُ ()2
ٖبًَى ضا ثِ ٍظاضت هسٛي ٍ ضْطسبظي ايالم تب ًسجت ثِ ايوبل تجػطُّبي )َٖ )46( ٍ (54اًيي ثَزرِ سبلْبي  1375تب  1378زض هَضز
اضاؾي ٍاگصاضضسُ ثِ تًبًٍيّبي هسٛي اين اظ ثرص ذػَغي ٍ زٍلتي اٖسام ًوبیس.
ة ـ ٍاگصاضیْبي غَضت گطْتِ ثِ زٍلت (ٍظاضتربًِّب ،هؤسسبت زٍلتي ٍ ضطٚتْبي زٍلتي) هطوَل ضسيسگي هزسز ًويثبضٌس.
مادٌ16ـ زض يطغِّبي هَؾَو تجػطُ (ٖ) 5بًَى ٍ ًيع زض يطغِّبیي  ِٚثِ هَرت ضأي ٖؿبت ضًجِ ٍیژُ هٌزط ثِ ْسد
ٍاگصاضي تَأم ثب استطزاز ظهيي هيگطزز ،هَاز ( )11( ٍ )9( ،)7ایي آیييًبهِ  ِٚثِ ًحَي ثب تجػطُ )ٖ (2بًَى ًيع هطتجف هيثبضس حست
هَضز هتٌبست ثب هَؾَو تَسف ضًت ٍیژُٖ ،بثل ايوبل ثَزُ ٍ هَضز حٛن ٖطاض ذَاّس گطْت.
فصلچُازمـسايس مقسزات

مادٌ17ـ ٍظاضت رْبزٚطبٍضظي هَنّ است ايتجبضات هَضز ًيبظ ضا ثطاي ارطاي ٖبًَى ،ضبهل ثْبي اضاؾي ،اييبًي ،اثٌيِ ٍ
هستحسحبت ثط ضٍي اضاؾي هَؾَو تجػطُ (ٖ )4بًَى ٍ سبیط هَاضز ،تزْيعات هَضز ًيبظ ،حٕالعحوِ ّيئتّبي ًهبضتي ٍ يَاهل ارطایي،
ّعیٌِّب ٍ زستوعز ٚبضضٌبسي ضا زض ی ٙضزیّ رساگبًِ زض ثَزرِ سبالًِ ذَز پيصثيٌي ٍ ثِ هًبًٍت ثطًبهِضیعي ٍ ًهبضت ضاّجطزي ضیيس
روَْض پيطٌْبز ًوبیس.
مادٌ18ـ ٍظاضت رْبز ٚطبٍضظي هٛلّ است ثِ هٌهَض تطٛيل ثِ هَٖى ّيئتّبي ًهبضت ،روىآٍضي آهبض ٍ اقاليبت ،اضظیبثي
يولٛطز ٍ ثطًبهِضیعي ٍ ًهبضت ثط ارطاي غحيح ایي آیييًبهًِ ،سجت ثِ ایزبز ثبً ٙاقاليبت ٍ تْيِ ًطماْعاض هطثَـ اٖسام ًوبیس.
مادٌ19ـ ٍظاضت رْبزٚطبٍضظي هزبظ است زض چبضچَة ٖبًَى ٍ ایي آیييًبهِ ًسجت ثِ تٌهين ٍ اثالٌ زستَضالًولّبي هطثَـ

اٖسام ًوبیس.
مادٌ21ـ ٚليِ زستگبّْبي ارطایي هَنّ ثِ ّوٛبضي ثب ٍظاضت رْبزٚطبٍضظي زض ارطاي ٖبًَى ٍ آیييًبهِ ارطایي هطثَـ
هيثبضٌسً .يطٍي اًتهبهي هَنّ است زض غَضت زضذَاست ٍظاضت رْبزٚطبٍضظي ّوٛبضي الظم ضا ثطاي ايعام ًيطٍي ٚبزضي ذَز رْت
ّوطاّي يَاهل ًهبضتي زض ثبظزیس اظ اضاؾي ٍاگصاضضسُ هَؾَو ایي آئييًبهِ هًوَل ٍگعاضش هطرى اًتهبهي زایط ثط هوبًًت هتػطْبى یب
هبلٛبى یب هستأرطاى اظ اًزبم ٍنبیّ يَاهل ًهبضتي ،اهبضُ يسم ارطاي قطح هيثبضس.
مادٌ21ـ ٚليِ آیييًبهِّب ٍ زستَضالًولّبي هُبیط ثب ایي آیييًبهِ ارطایي هلُياالحط ايالم هيگطزز.
ایي تػـَیتًبهِ زض تبضید  1387/2/11ثِ تأیيس هٗبم هحتطم ضیبست روَْضي ضسيسُ است.




پيًست
بسمٍتؼالي

قسازداداجازٌ
ایي ٖطاضزاز ثِ استٌبز تجػطُ ( )1هبزُ ( )33اغالحي ٖبًَى حٓبنت ٍ ثْطُثطزاضي اظ رٌگلّب ٍ هطاتى ـ هػَة1386ـ ٍ زض ارطاي
هبزُ ( )8آئييًبهِ ارطایي ٖبًَى ثطاي ارطاي قطح  ِٚ .........................................زض تبضید  ............................................هَضز تػَیت
ٚويسيَى هطثَـ ٖطاض گطْتِ ثب ضطایف شیل هًٌٗس هيگطزز:
مادٌ1ـ مًجس:
ٍظاضت رْبز ٚطبٍضظي ثب ًوبیٌسگي
آٖبي  /ذبًن ْ ...............................طظًس  ................................ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ............................غبزضُ اظ
................................ضوبضُ هلي ..........................................................ثِ هَرت هًطْيًبهِ ضوبضُ
 ...........................................هَضخ....................................
ثِ ًطبًي :
...........................................................................................................................
..................
مادٌ2ـمستأجس:

الّ ـ ضطٚت یب ضطٚتّب:
ًبم ضطٚت ......................................ضوبضُ حجت  ...........................هطٚع اغلي ضطٚت ...............ثب ًوبیٌسگي آٖبي /
ذبًن ْ......................طظًس ...............................ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ..........................غبزضُ اظ  ......................ضوبضُ
هلي ِٚ .............................................ثط قجٕ اسبسٌبهِ ضطٚت حٕ اهؿبي ایي ٖطاضزاز ضا زاضا هيثبضس.
ثِ ًطبًي:
ة ـ ضرع یب اضربظ حٗيٗي:
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ْ ...........................طظًس  ......................ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ............................غبزضُ
اظ ....................................هتَلس ..................................ضوبضُ هلي.....................................
ثِ
ًطبًي
:..........................................................................................................................
......................
مادٌ3ـمًزداجازٌ:
ٖكًِ ظهيٌي است ثِ هسبحت  ........................هتطهطثى ضص زاًگّٛ/تبضٖ/سوتي اظ اضاؾي هلي/زٍلتي تحت پال٘
ضوبضُْ .............................طيي اظ .................................اغلي ٍاٖى زض ضٍستبي .........................................
ثرص ............................استبى.............................................
ثب حسٍز اضثًِ شیل:
ضوبالً  :ضطٖبً:
رٌَثبً َ :طثبً:
ثب اثًبز هطرع قجٕ ًٗطِ پيَست  ِٚرعء الیٌٓ ٙایي ٖطاضزاز هيثبضس ٍ پس اظ اهؿبي ایي ٖطاضزاز ثب تٌهين غَضت رلسِاي
ثِ تػطِ ٖبًًَي هستأرط زضذَاّسآهس.
مادٌ4ـمدتاجازٌ:
هست اربضُ ..................................سبل ّزطي ضوسي اظ تبضید اهؿبي سٌس اربضُ است ٍ پس اظ اًٗؿبي هست اربضُ زض غَضت

ارطاي ٚبهل قطح هػَة ،چٌبًچِ هَرط ٖبثليت ازاهِ ًْبليت قطح ضا تأیيس ًوبیسٖ ،طاضزاز اربضُ ثِ هست ٍ ثب اربضُ ثْبیي  ِٚتَسف
ٚويسيَى هطثَـ تًييي هيگطزز ٖبثل توسیس ذَاّسثَز ٍ استوطاض اربضُ هٌَـ ثِ تٌهين ٖطاضزاز اربضُ رسیس هيثبضس.
تبصسٌ1ـ ارطاي ٚبهل قطح ثِ ّيچ يٌَاى العاهي ثطاي هَرط زایط ثط اًتٗبل يطغِ ثِ غَضت ٚلي یب رعیي ثِ هستأرط ایزبز

ًرَاّسٚطز.
تبصسٌ2ـ زض غَضتي  ِٚهستأرط ٖػس استٓبزُ اظ تسْيالت هؤسسِ ايتجبضي ضا ثطاي ارطاي قطح زاضتِ ثبضس ٍ هؤسسِ ايتجبضي
يبهل ،ثطاسبس َٖاًيي ٍ هٗطضات هطثَـ ٍ اضایِ گعاضش تَريْي هست اربضُ ضا ٚبْي ًساًس ،هست ٖطاضزاز اربضُ ثٌب ثِ زضذَاست هستأرط ٍ
تأیيس ٚويسيَى شيضثف ٍ ثب ضيبیت ؾَاثف ٍ هٗطضات هطثَـ اغالح ذَاّسضس.
مادٌ5ـاجازٌ بُا:

اربضُ ثْبي سبليبًِ ثِ قَض هٗكَو هجلٍ .............................. (................................ثِ حطٍِ) ضیبل
هيثبضس  ِٚثٌب ثِ تطريع ٚويسيَى هطثَـ ،تًييي گطزیسُ است ٍ ایي هجلٍ حساٚخط ّط سِ /پٌذ سبل یٛجبض تًسیل هيگطزز ٍ اربضُ ثْبي
تًسیل ضسُ تَسف هَرط ٖكًي است ٍ ثطاسبس آى ٖجَؼ اٖسبقي اظ سَي زْتطذبًِ يبهل غبزض هيگطزز.
مادٌ6ـ مًػدپسداختاجازٌبُا:
هستأرط هتًْس است اربضُ ثْبي سبل اٍل ضا حساٚخط تب ی ٙسبل ثًس اظ تٌهين ٖطاضزاز ثِ ضوبضُ حسبة
.....................................ذعاًِزاضي ٚل ًعز ثبً ٙهطٚعي روَْضي اسالهي ایطاى ٍاضیع ٍ اغل ضسيس ثبًٛي ضا ثطاي
زضیبْت ٖجؽ اٖسبقي هطثَـ ثِ هَرط تسلين ٌٚس ٍ اربظُ ثْبي سبلْبي ثًس ضا ًيع ثِ تطتيت هصَٚض زض سطضسيس ٖجَؼ اٖسبقي ثپطزاظز.
مادٌ7ـشسايطضمهػقد:
ـ هستأرط یب هستأرطاى (اين اظ ضرع حٗيٗي ٍ حَٖٗي) ثِ ّيچ ًحَ اظ اًحب ،ثسٍى اذص هَاْٗت ٚتجي هَرط ،حٕ ٍاگصاضي توبم
1
یب ٖسوتي اظ هٌبْى ييي هستأرطُ ضا ثِ غَضت رعیي یب ٚلي ،تحت ّط يٌَاًي اين اظ ٖكًي ،ضطقي ،ضٌّي ،غلح حَٗٔ ،هطبضٚتٍٚ ،بلت
ٍ َيطُ ًساضز ٍ ّط ٖطاضزازي  ِٚثطذالِ ایي هبزُ ثب ّط ضرع حٗيٗي یب حَٖٗي تٌهين ٍ هجبزلِ ضَز ،ثبقل ٍ ثطاي هَرط حٕ ْسد اربضُ
ضا ایزبز هيًوبیس .زض ْطؼ ٍاگصاضي ظهيي ثِ چٌس هستأرط هوٌَييت هَؾَو ایي ثٌس ضبهل اًتٗبل ٖسضالسْن ّط ی ٙاظ هستأرطاى ثِ
یٛسیگط ًيع ذَاّسثَز.
ـ هستأرط هٛلّ است اٖسبـ اربضُ ثْب ضا زض سطضسيس ٖجَؼ اٖسبقي ثِ هَرط ثپطزاظز ٍ زضغَضت يسم پطزاذت یب تأذيط ثيص اظ
2
زٍ هبُ زض پطزاذت اٖسبـ ،هَرط حٕ ْسد اربضُ ضا ذَاّس زاضت .تحٕٗ ٍ ايوبل ایي حٕ هٌَـ ثِ غسٍض ٍ اثالٌ اذكبضیِ اظ قطِ هَرط
ًرَاّسثَز.
ـ هستأرط حٕ تجسیل ٍ تُييط ٚبضثطي ،تٓٛي ٍ ٙاْطاظ اضاؾي هَضز اربضُ ضا ًساضز هگط ثب ضيبیت هٗطضات هطثَـ ٍ هَاْٗت ٚتجي
3
ٍظاضت رْبز ٚطبٍضظي ،زض َيط ایي غَضت هَرط حٕ ْسد اربضُ ضا ذَاّس زاضت.
ـ زض غَضتي  ِٚهستأرط زض قَل هست اربضُ ًسجت ثِ اًتٗبل ييي هستأرطُ ثِ ّط ًحَ ثِ غَضت ٚتجي یب ضٓبّي ٍ زض ٖبلت
4
اسٌبز يبزي ٍ یب ضسوي هجبزضت ًوبیس قجٕ َٖاًيي رعایي ٖبثل پيگطز ٍ تًٗيت ٚيٓطي هيثبضس.
ـ چٌبًچِ هًبزى هٌسضد زض َٖاًيي هطثَـ زض هَضز اربضُ ٍرَز زاضتِ ثبضس ٍ یب ٚطّ ضَز ٍ زٍلت استرطاد آى ضا هزبظ ٍ الظم
5
ثساًس ٍ يول ثْطُثطزاضي اظ هًبزى هبًى ارطاي توبم یب ٖسوتي اظ قطح ضَز ،هَرط هيتَاًس يٗس اربضُ ضا ْسد ٍ یب هحسٍزُ هَضز احتيبد ضا
اظ هَضز اربضُ ذبضد ًوبیس ،زض ایي غَضت يٗس اربضُ ًسجت ثِ ثٗيِ اضاؾي ثب تٌهين ٖطاضزاز اغالحي استوطاض هيیبثس ٍ چٌبًچِ زض ارطاي ایي
اٖسام ذسبضتي هتَرِ هستأرط ضَز ذسبضات ٍاضزضسُ ثطاسبس ًهطیِ ٚبضضٌبس ضسوي زازگستطي ثِ اًتربة هؤرط تًييي هيگطزز ٍ ّعیٌِ
ٚبضضٌبسي ثط يْسُ زستگبُ شيضثف هيثبضس.
ـ هستأرط هٛلّ است زض غَضت ٚطّ آحبض ٍ اثٌيِ ثبستبًي زض ييي هستأرطُ هطاتت ضا ثالْبغلِ ثِ هَرط ٍ هطارى شيضثف
6
اقالو زّس ٍ ٚليِ َٖاًيي هطثَـ ثِ آحبض ٍ اثٌيِ ثبستبًي هٛطَِْ زض هَضز اربضُ ضا ارطا ٌٚس ٍ زض غَضتي  ِٚقجٕ هٗطضات هطثَـ ٍ ثب تأیيس
هَرط ازاهِ ثْطُثطزاضي هستأرط اظ ييي هستأرطُ ثِ لحبل ٖبًًَي هتًصض ثبضس ،هٛلّ است ييي هستأرطُ ضا ضْى تػطِ ٍ ثِ هَرط تحَیل
ًوبیس ،زض ایي غَضت حَٗٔ هٛتسجِ ثْطُثطزاض ٍ ذسبضت ٍاضزضسُ ٍ زستوعز ٚبضضٌبسي ثب ضيبیت ٖسوت آذط اظ ثٌس ّ 5ويي هبزُ تًييي ٍ
اظ سَي زستگبُ ارطایي شيضثف ٖبثلپطزاذت هيثبضس .ترلّ اظ ایي ثٌس هَرت ْسد ٖطاضزاز هيگطزز.

ـ هستأرط هٛلّ است ؾوي حٓبنت ْيعیٛي ٍ هطاٖجت اظ ييي هستأرطُ ،حطین ضٍزذبًِّب ٍ هزبضي سيالة ٍ حَٗٔ اضتٓبٖي
7
اضربظ اظ لحبل يجَض اًْبض ٍ ٌَٖات ٍ ضاّْبي زستطسي ٍ َيطُ ضا قجٕ َٖاًيي هَؾَيِ ٍ يطِ هحل هطايبت ًوبیس ٍ زض غَضت ترلّ
هسئَل ذسبضات ٍاضزضسُ ثِ زٍلت ٍ اضربظ ذَاّسثَز.
ـ ذسبضات ٍاضزضسُ ًبضي اظ ترلّ هستأرط اظ هٓبز ایي ٖطاضزاز اظ قطِ هَرط ٖبثل هكبلجِ است.
8
ـ هستأرط هتًْس است قطح تَريِ ٌْي ٍ اٖتػبزي ٍ قطحْبي تٓػيلي ٍ ثطًبهِ ارطایي ضا  ِٚهَضز تأیيس هطارى تػَیتٌٌٚسُ
9
قطح ٖطاض گطْتِ ٍ پيَست الیٌٓ ٙایي ٖطاضزاز هيثبضس ثِ ًحَ ٚبهل ٍ قجٕ ثطًبهِ ظهبىثٌسي زض هَايس هٌسضد زض قطح هػَة ارطا ٍ
گعاضش اٖساهبت اًزبم ضسُ ضا ثطاي هَرط اضسبل ًوبیس ٍ زض غَضت استٌٛبِ ٍ ترلّ ،هَرط ثب تًييي ؾطةاالرل هتٌبست  ِٚثب رلت ًهط
هطرى ٌْي ًبنط ثط ارطاي قطح یـب ًهط ٚبضضٌبس هٌترـت هَرط تًييي هيضـَز ثِ هستأرط اذكبض هيًوبیس  ِٚثِ تًْسات ذَز يول ًوبیس
ٍ ثب اًٗؿبي هست تًييي ضسُ ٍ ازاهِ استٌٛبِ ،هَرط حٕ ْسد ٖطاضزاز ضا ذَاّسزاضت.
ـ ًوبیٌسگبى هَرط  ِٚحٛن هأهَضیت ثبظزیس قطح ضا زاضًس ثب اضایِ ٚبضت ضٌبسبیي ٍ حٛن هطثَـ هيتَاًٌس ثِ هحسٍزُ هَضز
10
اربضُ ٍاضز ضًَس ٍ هطاحل هرتلّ يوليبت ارطاي قطح اين اظ آهبزُسبظي ٍ ثْطُثطزاضي اظ اضاؾي هَؾَو ایي ٖطاضزاز ضا ًهبضت ًوبیٌس ٍ
هستأرط حٕ هوبًًت ضا ًساضتِ ٍ ثبیس اقاليبت هطتجف ثب قطح ضا زض اذتيبض ًوبیٌسگبى هَرط ثگصاضز .زض غَضتي  ِٚهستأرط هبًى اظ ٍضٍز ٍ
ثبظزیس هأهَضاى هصَٚض ضَز ٍ یب اقاليبت هطتجف ثب قطح ضا زض اذتيبض آًبى ٖطاض ًسّس ،هَرط ثب اضسبل اذكبضیِ هَيس هزسزي ثطاي ثبظزیس ٍ
تسلين اقاليبت هطتجف ثب قطح تًييي ذَاّسٚطز ٍ زض غَضت استٌٛبِ هزسز ،هَرط حٕ ْسد اربضُ ضا ذَاّس زاضت.
ـ هستأرط هٛلّ است نطِ ی ٙهبُ ٖجل اظ اًٗؿبي هست اربضُ ثب حؿَض زض هحل ازاضُ هَرط ًسجت ثِ تسلين زضذَاست توسیس
11
ٖطاضزاز اربضُ اٖسام ًوبیس ٍ زض غَضت يسم هطارًِ هستأرط ٍ یب يسم توسیس ٖطاضزاز اربضُ ٍ یب ْسد ٖطاضزاز اربضُ نطِ سِ هبُ اظ تبضید
اًٗؿبي هست اربضُ یب اظ تبضید ْسد ،اظ هَضز اربضُ ضْىیس ًوبیس ٍ ثب ّوبى هسبحت ٍ حسٍز  ِٚزض اثتساي اربضُ تحَیل گطْتِ است ،ثِ هَرط
هستطز ًوبیس .زض غَضت تأذيط زض ترليِ ٍ تحَیل يطغِ نطِ هْلت هصَٚض ،هًبزل زٍ ثطاثط اربضُ ثْبي هٗطض ثِ اظاي ّط ضٍظ ثِ يٌَاى
ٍرِ التعام ثط يْسُ هستأرط ذَاّسثَز ٍ ثِ يالٍُ هَرط هيتَاًس ثب غسٍض ارطایيِ ًسجت ثِ ذلىیس اظ هستأرط اٖسام ٍ هكبلجبت ذَز ٍذسبضات
ٍاضز ضسُ ضا اظ هحل تأسيسبت ٍ هبضييآالت ٍ سبیط اهَال هٌَٗل ٍ َيطهٌَٗل ثالهًبضؼ هستأرط  ِٚزض هَضز اربضُ هَرَز است ثطاسبس
اضظیبثي ٚبضضٌبس هٌترت ذَز ثب هٌهَض زاضتي ّعیٌِ ٚبضضٌبسي  ِٚثط يْسُ هستأرط است ،استيٓب ًوبیس  ِٚزض غَضت يسم پطزاذت ،ثِ
ٚل ثسّي هستأرط اؾبِْ هيگطزز .تطريع ٍ تًييي هيعاى ثسّي هستأرط هٌحػطاً ثب هَرط است ٍ هستأرط ثِ هَرت ّويي ٖطاضزاز اربضُ،
تطريع هصَٚض ضا هَضز ٖجَل ٖطاض زازُ ٍ هلعم ثِ پطزاذت هجبلٍ هَضز هكبلجِ گطزیس ٍ حٕ ّط گًَِ ایطاز ٍ ايتطاؼ ٍ ازيبیي ضا اظ ذَز
سلت ٍ سبٖف ٚطز.
تبصسٌ1ـ زض غَضتي  ِٚرْت ارطاي قطحّبي يوطاًي هلي یب استبًي هػَة ًيبظ ثِ توبم یب ٖسوتي اظ يطغِ هَؾَو ایي
ٖطاضزاز ثبضس ،ثب ايالم ٚتجي هَرط ثِ هستأرط قي هْلت سِ هبِّ ًسجت ثِ ثطآٍضز ٚبضضٌبسي ّعیٌِّبي غَضت گطْتِ تَسف ٚبضضٌبس
ضسوي زازگستطي ثِ اًتربة هَرط ٍ پطزاذت آى اظ سَي هزطي قطح يوطاًي اٖسام ٍ ٖطاضزاز اغالح ٍ یب ْسد هيگطزز.
تبصسٌ2ـ هستأرط ًويتَاًس ثب توس ٙثِ ارطاي ثرطي اظ قطح ٍ ثْطُثطزاضي اظ آى غسٍض سٌس هبلٛيت ًسجت ثِ آى ثرص ٍ یب
اغالح ٖطاضزاز ٍ تزعیِ يطغِ ييي هستأرطُ ضا تٗبؾب ًوبیس.
تبصسٌ3ـ ثب تَرِ ثِ تجػطُ ) (8هبزُ (ٖ )1بًَى تسْيل ايكبي تسْيالت ثبًٛي ٍ ٚبّص ّعیٌِّبي قطح ٍ تسطیى زض ارطاي
قطحّبي تَليسي ٍ اْعایص هٌبثى هبلي ٍ ٚبضایي ثبًْٛب ،ایي ٖطاضزاز ثِ يٌَاى اسٌبز ٖبثل ٖجَل ًعز ثبًْٛب پصیطْتِ هيضَز ٍ هؤسسِ
ايتجبضي هيتَاًس ثب ضيبیت ثٌس ) (1هبزُ ( )7ایي ٖطاضزاز هًبزل حَٗٔ ًبضي اظ ایي ٖطاضزاز ثطاي هزطي قطح ضا ثِ يٌَاى ٍحيِٗ ثپصیطز.
هَرط ثِ هَرت ایي ٖطاضزاز هتًْس ٍ هَنّ گطزیس زض ارطاي ٖطاضزاز تسْيالت ايكبیي ثٌب ثِ زضذَاست ثبً ٍ ٙیب هؤسسِ هبلي،
ايتجبضي شيًٓى ،ایي هؤسسبت ٍ یب اضربظ هًطْيضسُ اظ قطِ آًْب ضا ثِ يٌَاى ربًطيي هزطي قطح هَؾَو ٖطاضزاز ٍاگصاضي ظهيي
ضٌبذتِ ٍ ثپصیطز ٍ ٚليِ حَٗٔ ٍ تًْسات ًبضي اظ ٖطاضزاز ضا ثِ ثبً ٙیب هؤسسِ هبلي ٍ ايتجبضي شيًٓى ٍ یب اضربظ هًطْيضسُ هٌتٗل
ًوبیس.
ّوچٌيي هَرط هَنّ است ثٌب ثِ تٗبؾبي هؤسسِ ايتجبضي ٍ یب ثبً ٙيبهل زض غَضت تُييط یب تًَیؽ زض ًَو ٖطاضزاز ايكبي
تسْيالت ثب تَرِ ثِ يَٗز هَضز يول ثبً ٙیب هؤسسِ هصَٚض ثطاي تَٓیؽ اذتيبض ،هَاْٗت ذَز ضا ثب تجسیل تًْس هستأرط ثِ ثبً ٙايالم ٍ
زض اسطو ٍٖت ثِ زْتطذبًِ اسٌبز ضسوي هًطْي ضسُ هطارًِ ًوبیس.

ـ زض غَضتي  ِٚثِ تطريع هَرط ،هستأرط ٍ ضطی ٙاٍ  ِٚثب ضيبیت ثٌس ( )1هبزُ ( )7ایي ٖطاضزاز هطبضٚت ٍي ایزبز ضسُ
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است ،هتٓٗبً یب هٌٓطزاً ثط ذالِ تًْسات هٌسضد زض ایي ٖطاضزاز يول ًوَزُ ٍ یب قطح ذَز ضا زض هَيس هٗطض ارطا ًٌٛس ٍ اظ اضاؾي هَضز اربضُ
ثْطُثطزاضي ًٌوبیس ،هَرط هيتَاًس ًسجت ثِ ْسد ٖطاضزاز ٍ ذلىیس ٍ ربیگعیي ًوَزى ضرع یب اضربظ زیگط اٖسام ًوبیس .زض غَضتي ِٚ
هستأرط ّعیٌِّبیي زض ضاستبي ارطاي قطح ًوَزُ ثبضس ثِ ٌّگبم تَٗین ،ثْبي ضٍظ ثطاسبس هبزُ ) (9آئييًبهِ ارطایي ٖبًَى اغالح هبزُ
( )33اغالحي ٖبًَى حٓبنت ٍ ثْطُثطزاضي اظ رٌگلْب ٍ هطاتى ٚطَض ثب اذص ًهط ٚبضضٌبسي هحبسجِ ذَاّسضس ٍ هَرط هٛلّ است پس اظ
ٚسط حَٗٔ ٖبًًَي زٍلت ٍ هكبلجبت ثبًْٛب ٍ هؤسسبت هبلي ٍ ايتجبضي حساٚخط تب پبیبى سبل هبلي ثًس ًسجت ثِ تأهيي ايتجبض ٍ استطزاز آًْب
اٖسام ًوبیس.
ـ هستأرط ٍ یب ضطٚبي ایطبى ثِ تٌْبیي یب ثِ اتٓبٔ ثسٍى هَاْٗت هَرط حٕ ًساضًس اييبى ضا تحت ّط يٌَاى اين اظ ثيى یب غلح
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یب ٍٚبلت ٍ یب ٍغيت ٍ ًهبیط آى ثِ َيط ٍاگصاض ٍ یب حٗي ًسجت ثِ آى ثطاي زیگطي ٖبیل ضًَس ٍ تُييطاتي زض قطح ٍ هستحسحبت ثِ يول
آٍضزُ ٍ یب تأسيسبت َيطهتٌبست ثب قطح ایزبز ًوبیٌس ٍ زض غَضت ترلّ ،هَرط هيتَاًس ٖطاضزاز اربضُ ضا ْسد ًوبیس.
ـ زض توبهي هَاضزي  ِٚثطاي هَرط ثِ هَرت ایي ٖطاضزاز حٕ ْسد ایزبز ضسُ است ،هَرط هيتَاًس ثسٍى ًيبظ ثِ حؿَض
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هستأرط زض زْتطذبًِ يبهل نطِ زٍ هبُ ًسجت ثِ ايوبل حٕ ْسد اٖسام ًوبیس.
تبصسٌ ـ تزَیع ْسد ٖطاضزاز تَسف هَرط زض هَاضز ذالِ ثيي هَؾَو هبزُ ( )33اغالحي ٖبًَى حٓبنت ٍ ثْطُثطزاضي اظ

رٌگلْب ٍ هطاتى ٚطَض هٌَـ ثِ احطاظ ٍ ايالم ّيئت ًهبضت هَؾَو هبزُ هصَٚض هيثبضس.
ـ زض هَاضزي  ِٚهَرط ثب اذتيبضات حبغل اظ ایي ٖطاضزاز اٖسام ثِ ْسد آى ًوبیس ٍ زض هطارى ازاضي ،حجتي ٍ زْبتط اسٌبز ضسوي
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ًيبظ ثِ اذص اهؿبي هستأرط ثبضس ،هَرط ٍٚبلت زض اهؿب اظ ًبحيِ هطبضاليِ ضا زاضز.
مادٌ 8ـ ّط ًَو اذكبض یب ايالهيِاي  ِٚثط قجٕ ایي ٖطاضزاز الظم است اظ قطِ هَرط ًسجت ثِ هستأرط ثِ يول آیس ،ثِ ٍسيلِ
پست سٓبضضي زٍ ٖجؿِ ثِ ًطبًي هصَٚض زض ایي ٖطاضزاز اضسبل ذَاّسضس ٍ تبضید تأیيسیِ پستي آى .تبضید اثالٌ هيثبضس .زض غَضتي ِٚ
ثبً ٙیب هؤسسبت ايتجبضي زض ٖطاضزاز هصَٚض هطبضٚت زاضتِثبضٌسً ،سرِاي اظ اذكبضیِ یب ايالهيِ ثِ هستأرط ،ثِ ثبً ٙیب هؤسسبت ايتجبضي
ٍامزٌّسُ ًيع اضسبل هيگطزز .زض غَضت ْسد ٍ اثكبل ٖطاضزاز ٍاگصاضي ظهيي ثِ هٌهَض ضيبیت حَٗٔ هؤسسِ ايتجبضي ٍ هًطْي هزطي
رسیس هطاتت ثِ هطرى هصَٚض اثالٌ هيگطزز.
تبصسٌ ـ اٖبهتگبُ هستأرط قجٕ ایي ٖطاضزاز ًطبًي هٌسضد زض هبزُ ( )1هيثبضس ٍ زض غَضت تُييط ،هستأرط هٛلّ است هطاتت ضا
ثِ قَض ٚتجي ثِ هَرط اقالو زّس ،زض َيط ایي غَضت ٚليِ اذكبضّب ،اثالٌّب ٍ هٛبتجبت هَؾَو ایي ٖطاضزاز ثِ ًطبًي هصَٚض زض هبزُ ()1
اضسبل ٍ هًتجط ذَاّسثَز.
مادٌ9ـ ایي ٖطاضزاز زض  9هبزُ ٍ  7تجػطُ ٍ  15ثٌس زض ً ...............سرِ تٌهين گطزیس ّ ِٚوگي اظ ايتجبض یٛسبى ثطذَضزاض
هيثبضٌس.
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