 50نکته درباره حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات
 )1صهیي ٍخان تِ ػٌَاى اساسی تشیي ػٌػش حیات تطشی ٍخایگاُ تىَیي ٍسضذ گیاّاى  ،هَّثتی است الْی وِ تِ سسن اهاًت تِ
اًساى سپشدُ ضذُ است تاتاتْشُ تشداسی تْیٌِ ٍحفاظت اصآى لَام ٍ دٍام ًسل خَیص ٍگیاّاى ٍ خاًَساى سا تضویي ًوایذ.
 )2حذالل 700سال صهاى الصم است تا 1ساًتی هتش هىؼة خان صساػی تطىیل ضَد.
 )3دستیاتی تِ هْوتشیي ّذف ٍصاست خْادوطاٍسصی یؼٌی اهٌیت غزایی  ،هستلضم تذاٍم تْشُ تشداسی اص اساضی صساػی ٍتاغی هی
تاضذ.
 )4تِ اصای ّشّىتاس صهیي وطاٍسصی وِ اص هذاس تَلیذ خاسج هی ضَد سلوی هؼادل 7_8تي اصتَلیذ هحػَالت وطاٍسصی واستِ هی
ضَد.
 )5دس هماتل ّشّ 2-3ىتاس صهیي وطاٍسصی وِ اص دست هی سٍد حذالل یه اضتغال سالن دس تخص وطاٍسصی حزف هی ضَد وِ تشای
خثشاى آى تایستی دس سایش تخص ّا سش هایِ گزاسی ًوَد .
 )6ػذالت یؼٌی ّشچیضی خای خَدش تاضذ!؟ پس اًدام فؼالیت ّای وطاٍسصی تشسٍی اساضی وطاٍسصی ٍ فؼالیت ّای ساختواًی ٍ
ضْش ساصی تش سٍی اساضی غیشوطاٍسصی ،ػیي ػذالت است.
 )7دساوثشهٌاعك هی تَاى ضْشٍخاًِ ساخت ٍلی ّوِ خا ًوی تَاى وطاٍسصی وشد.
 )8سضتِ داًطگاّی "تشًاهِ سیضی آهایص سشصهیي (  )Land Use Planningدس وطَسّای تَسؼِ یافتِ داسای خایگاُ تا اّویتی
دس تیي سضتِ ّای داًطگاّی تَدُ ٍ دس وطَس ها فمذاى سضتِ هزوَس هطىالت خثشاى ًاپزیشی سا دس تشًاهِ سیضی ّای تَسؼِ ایداد
ًوَدُ است.
 )9هتاسفاًِ دساستاى اغفْاى  ،عی 30سال گزضتِ حذٍد ّ70ضاس ّىتاس اص اساضی صساػی ًاتَد ٍاص چشخِ تَلیذ وطاٍسصی خاسج ضذُ
است.
 )10تٌْا پٌح دسغذ اص اساضی استاى داسای پتاًسیل وطاٍسصی هیثاضذ.
 )11الگَی تَسؼِ دس استفاع تِ خای گستشش ضْش ّا دس سغح هی تَاًذ ًمص هْوی دس واّص ّضیٌِ ّای هذیشیت ضْش ی (ایداد
خذهات صیش تٌائی  ،اهٌیت ٍ ًگْذاسی)ٍ ّوچٌیي حفظ اساضی وطاٍسصی داضتِ تاضذ.
 )12تٌْا دس ضْش اغفْاى حذٍد دٍ ّضاس ّىتاس تافت فشسَدُ ٍخَد داضتِ وِ تا تشًاهِ سیضی غحیح اص ایي پتاًسیل هی تَاى دس ساتغِ
تا حل هطىل هسىي تْشُ خست.
 )13هیاًگیي تشاون ًاخالع خوؼیت تشای ّشیه اص ضْش ّای استاى اغفْاى حذٍد ً 42فش دس ّىتاس تَدُ وِ تا استاًذاسد ّای وطَس
یؼٌی 100 :الی ً 150فش دس ّىتاس فاغلِ صیادی داسد.
 )14دس حال حاضش حشین تشخی اص ضْش ّادس استاى اغفْاى تیص اص  40تشاتش هحذٍدُ لاًًَی آى هیثاضذ ٍ تشاساس لاًَى دس تؼاسیف
هحذٍدُ ٍ حشین آهذُ است وِ  ،ساصهاى هسىي ٍ ضْش ساصی هَظف است دس ٌّگام تْیِ عشح ّای خاهغً ،سثت حشین تِ هحذٍدُ
لاًًَی ضْش ّا سا تیي  3تا  5تشاتش تؼذیل ًوایذ.
 )15عی تاصًگشی ٍ تْیِ ٍ تػَیة عشح خاهغ ضْش ّای استاى اغفْاى دس سال 1388تیص اص سِ ّضاس ّىتاساصاساضی صساػی ٍ تاؽ ّا
اص هحذٍدُ لاًًَی ضْش ّا خاسج گشدیذ.

 )16تش اساس هادُ  4لاًَى هٌغ فشٍش ٍ ٍاگزاسی اساضی فالذ واستشی هسىًَی تشای اهش هسىيّ،شگًَِ ًمل ٍ اًتمال ٍ ٍاگزاسی
صهیي تِ ضشوتْای تؼاًٍی هسىي ٍ سایش اضخاظ حمیمی ٍ حمَلی تشای اهش هسىي دس خاسج اص هحذٍدُ ضْش ّا هوٌَع هی تاضذ.
ّ )17ن اوٌَى عشح خاهغ اوثش ضْش ّا ی استاى تاصًگشی ٍ تشای ول ضْش ّای فالذ عشح خاهغ همشس گشدیذُ تا پایاى سال خاسی عشح
خاهغ تْیِ گشدد.
 )18دس سال  1374لاًَى گزاساى وطَس (ًوایٌذگاى هحتشم هدلس ضَسای اسالهی ) تا دسن غحیح اصهخاعشات تغییشواستشی اساضی
صساػی ٍتاؽ ّا ،الذام تِ تػَیة لاًًَی تحت ػٌَاى« لاًَى حفظ واستشی اساضی صساػی ٍتاؽ ّا» ًوَدًذ وِ ایي لاًَى دس تاسیخ
1385/8/1هَسد تاصًگشی ٍاغالح لشاس گشفت.
 )19تِ هَخة هادُ  1لاًَى :تِ هٌظَس حفظ واستشی اساضی صساػی ٍتاؽ ّا ٍتذاٍم تْشُ ٍسی آًْا اص تاسیخ تػَیة ایي لاًَى،
تغییشواستشی اساضی صساػی ٍتاؽ ّا دس خاسج اص هحذٍدُ لاًًَی ضْشّا ٍضْشن ّا خض دس هَاسد ضشٍسی هوٌَع هی تاضذ.
 )20تِ هَخة تٌذ "ت" هادُ  1آییي ًاهِ اخشایی تِ ولیِ اساضی تحت وطت ،آیص ٍ تاغات ضاهل آتی ٍدین اػن اص دایش ٍتایش وِ
ساتمِ تْشُ تشداسی داضتِ تاضٌذ ٍاساضی تحت فؼالیت ّای هَضَع تثػشُ  4الحالی "اساضی صساػی ٍتاغْا ” اعالق هی ضَد.
 )21تِ هَخة تثػشُ 1هادُ 1لاًَى  :تطخیع هَاسد ضشٍسی تغییش واستشی اساضی صساػی ٍ تاؽ ّا دس ّش استاى تِ ػْذُ ی
وویسیًَی هشوة اص سٍسای ساصهاى خْاد وطاٍسصی ،ساصهاى هسىي ضْش ساصی  ،هذیش اهَس اساضی  ،هذیش ول حفاظت هحیظ صیست
استاى ٍ یه ًفش ًوایٌذُ استاًذاسهی تاضذ  .وِ تِ سیاست ساصهاى خْاد وطاٍسصی تطىیل هی گشدد ٍ تِ «وویسیَى تثػشُ یه  ،هادُ
یه » هؼشٍف است
 )22تِ هَخة تثػشُ 2هادُ  1لاًَى :هشخغ تطخیع اساضی صساػی ٍتاؽ ّاٍ،صاست خْادوطاٍسصی است ٍهشاخغ لضایی ٍاداسی ،
ًظشساصهاى خْاد وطاٍسصی ریشتظ سا دس ایي صهیٌِ استؼالم هی ًوایٌذ ٍهشاخغ اداسی هَظف تِ سػایت ًظش ساصهاى هَسد اضاسُ خَاّذ
تَدً .ظش ساصهاى خْاد وطاٍسصی تشای هشاخغ لضائی تِ هٌضلِ ًظش واسضٌاس سسوی دادگستشی تلمی هی ضَد.
 )23تا استٌاد هادُ  2لاًَى خلَگیشی اص خشد ضذى اساضی وطاٍسصی :تفىیه  ،افشاص ٍ تمسین اساضی وطاٍسصی تِ لغؼات ووتش اص حذ
ًػاب تؼییي ضذُ هوٌَع است .اسائِ ّش گًَِ خذهات ثثتی اص لثیل غذٍس سٌذ هالىیت تفىیىی ٍ یا افشاصی هداص ًخَاّذ تَد.تشای
ایٌگًَِ اساضی دس غَست تماضا سٌذ هطاػی غادس ٍ ًمل ٍ اًتمال اسٌاد تِ عَس هطاػی تال هاًغ است .
 )24تِ استٌاد آئیي ًاهِ اخشائی لاًَى خلَگیشی اص خشد ضذى اساضی وطاٍسصی ،حذ ًػاب فٌی ٍ التػادی دس استاى اغفْاى خْت
تفىیه ،افشاص ٍ تمسین اساضی وطاٍسصی خْت صساػت آتی ّ 10ىتاس ،صساػت دین ّ 20ىتاس،تاغات آتی ّ 5ىتاس ٍ تاغات دین 10
ّىتاس تؼییي ضذُ است .
 )25تِ هَخة تثػشُ  3هادُ  1لاًَى  :اداسات ثثت اسٌاد ٍ اهالن ٍ دفاتش اسٌاد سسوی ٍ سایش ّیات ّا ٍ هشاخغ هشتَط هىلفٌذ دس
هَاسد تفىیه  ،افشاص ٍ تمسین اساضی صساػی ٍ تاؽ ّا ٍ تغییش واستشی آًْا دس خاسج اص هحذٍدُ لاًًَی ضْش ّا ٍ ضْشن ّا اص ساصهاى
ّای خْاد وطاٍسصی استؼالم ًوَدُ ٍ ًظش ساصهاى هزوَس سا اػوال ًوایٌذ.
 )26تِ استٌاد تثػشُ  4الحالی تِ هادُ یه اغالح لاًَى حفظ واستشی اساضی صساػی ٍ تاؽ ّا  :احذاث گلخاًِ ّا ،داهذاسی ّا
،هشغذاسی ّا ،پشٍسش هاّی ،سایش تَلیذات وطاٍسصی ٍ واسگاّْای غٌایغ تىویلی ٍ غزائی دس سٍستاّا تْیٌِ وشدى تَلیذات تخص

وطاٍسصی تَدُ ٍ تغییش واستشی هحسَب ًوی ضَد  .هَاسد هزوَس اص ضوَل ایي لاًَى هستثٌی تَدُ ٍ تا سػایت ضَاتظ صیست هحیغی
تا هَافمت ساصهاى خْاد وطاٍسصی استاى ّا تال هاًغ هی تاضذ.
 )27اساضی داخل هحذٍدُ لاًًَی سٍستا ّای داسای عشح ّادی هػَب  ،هطوَل ضَاتظ عشح ّادی تَدُ ٍ اص ولیِ ضَاتظ همشس دس
ایي لاًَى هستثٌی هی تاضٌذ.
 )28عشح ّادی عشحی است وِ ضوي ساهاًذّی ٍ اغالح تافت هَخَد  ،هیضاى ٍ هىاى گستشش آتی ٍ ًحَُ ًیاصهٌذیْای ػوَهی
سٍستایی سا حسة هَسد دس لالة هػَتات عشح ّای ساهاًذّی فضا ٍ سىًَت گاّْا ی سٍستائی یا عشحْای خاهغ ًاحیِ ای تؼییي
هی ًوایذ.
 )29هحذٍدُ سٍستا ػثاست است اص هحذٍدُ ضاهل تافت هَخَد سٍستا ٍ گستشش آتی آى دس دٍسُ عشح ّادی سٍستائی وِ تا سػایت
هػَتات عشح ّای تاال دست تْیِ ٍ تِ تػَیة هشاخغ لاًًَی هشتَعِ هی سسذ.دّیاسی ّا وٌتشل ٍ ًظاست تش احذاث ّشگًَِ ساخت
ٍ ساص دس داخل هحذٍدُ سا ػْذُ داس خَاٌّذ تَد.
 )30هحذٍدُ ضْش ػثاست است اص حذ والثذی هَخَد ضْش ٍ تَسؼِ آتی دس دٍسُ عشح خاهغ ،ضْش داسی ّا وٌتشل ٍ ًظاست تش
احذاث ساخت ٍ ساص ٍ تاسیسات ٍ سایش الذاهات هشتَط تِ تَسؼِ ٍ ػوشاى دس داخل هحذٍدُ ضْش سا تش ػْذُ داسًذ.
 )31حشین ضْش ػثاستست اص لسوتی اص اساضی تال فػل پیشاهَى هحذٍدُ ضْش وِ ًظاست ٍ وٌتشل ضْشداسی دس آى ضشٍست داسد ٍ
ًثایذ اص هشص تمسیوات وطَسی ضْشستاى ٍ تخص هشتَط تداٍص ًوایذ.
 )32تِ هَخة هادُ  2لاًَى دس هَاسدی وِ تِ اساضی صساػی ٍ تاؽ ّا عثك همشسات ایي لاًَى هدَص تغییش واستشی دادُ هی ضَد
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دسغذ لیوت سٍص اساضی ٍ تاؽ ّای هزوَس تا احتساب اسصش صهیي پس اص تغییش واستشی تاتت ػَاسؼ اص هالىیي ٍغَل ٍ تِ خضاًِ
داسی ول وطَس ٍاسیض هی گشدد وِ تِ ػَاسؼ «هادُ »2هؼشٍف است .
 )33تِ هَخة تثػشُ  3هادُ  2لاًَى :تمَین ٍ اسصیاتی اساضی صساػی ٍ تاؽ ّا هَضَع لاًَى تَسظ وویسیَى سِ ًفشُ ای هتطىل اص
ًوایٌذگاى ساصهاى خْاد وطاٍسصی  ,استاًذاسی ٍ اهَس التػاد ٍ داسایی استاى دس ّش یه اص ضْشستاى ّا اًدام هی پزیشد.
 )34تِ هَخة تثػشُ  8آییي ًاهِ اخشایی لاًَى :تػوین وویسیَى تمَین اص صهاى اػالم تِ هتماضی تِ هذت  6هاُ اػتثاس خَاّذ داضت
ٍ دس غَست اًمضای هذت هزوَس ٍ ػذم ٍاسیض ػَاسؼ  ,لیوت هله هدذداًتَسظ وویسیَى تمَین تؼییي ٍ اػالم خَاّذ ضذ.
 )35تِ هَخة تثػشُ یه هادُ  : 2تغییش واستشی اساضی صساػی ٍ تاؽ ّا تشای سىًَت ضخػی غاحثاى صهیي تا  500هتش هشتغ فمظ
تشای یه تاس هطوَل پشداخت ػَاسؼ هادُ ً 2خَاّذ تَد.
 )36تغییش واستشی خْت احذاث داهذاسی ّا ،هش غذاسی ّا ،پشٍسش آتضیاى  ،تَلیذات گلخاًِ ای ٍ ّوچٌیي ٍاحذ ّای غٌایغ تثذیلی
ٍ تىویلی تخص وطاٍسصی ٍ غٌایغ دستی هطوَل پشداخت ػَاسؼ هادُ ً 2خَاٌّذ تَد.
 )37تِ هَخة تثػشُ  2هادُ  2لاًَى  :اساضی صساػی ٍ تاؽ ّای هَسد ًیاص ،خْت اخشای عشح ّای توله داسایی ّای سشهایِ ای
هػَب هدلس ضَسای اسالهی (هلی -استاًی ) ٍ عشح ّای خذهات ػوَهی هَسد ًیاص هشدم  ،دس غَست هَافمت «وویسیَى تثػشُ 1
هادُ  » 1اص پشداخت ػَاسؼ «هادُ  » 2هؼاف هی تاضٌذ.

 )38تِ هَخة هادُ  9لاًَى :تِ هٌظَس حوایت اص تذاٍم واستشی اساضی صساػی ٍ تاؽ ّا ٍالغ دس هحذٍدُ لاًًَی ضْش ّا ٍ ضْشن ّا
وِ دس عشح ّای خاهغ ٍ تفضیلی داسای واستشی وطاٍسصی هی تاضٌذ  ،دٍلت ٍ ضْشداسی ّا هَظفٌذ تسْیالت ٍ خذهات ضْشی سا
هغاتك تؼشفِ فضای سثض ضْشداسی ّا دس اختیاس هالىاى اساضی هزوَس لشاس دٌّذ.
 )39تِ هَخة هادُ  8لاًَى  :غذٍس ّشگًَِ هدَص یا پشٍاًِ ساخت ٍ تاهیي ٍ ٍاگزاسی خذهات ٍ تاسیسات صیش تٌائی هاًٌذ :آب ،
تشق ،گاص ٍ تلفي اص سَی دستگاُ ّا ی ریشتظ دس اساضی صساػی ٍ تاؽ ّا (هَضَع هادُ  1ایي لاًَى ) تَسظ استاًذاسی ٍ ضْش داسی
ّا ٍ سایش هشاخغ ریشتظ غشفاً پس اص تاییذ« وویسیَى تثػشُ  1هادُ  »1ایي لاًَى هثٌی تش ضشٍست تغییش واستشی هداص خَاّذ تَد.
 )40تِ هَخة تٌذ  1دستَالؼول تؼییي هػادیك تغییش واستشی غیش هداص  :تشداضت یا افضایص ضي ٍ هاسِ ،ایداد تٌا ٍ تاسیسات ،
خاوثشداسی  ،خاوشیضی  ،گَد تشداسی  ،احذاث وَسُ ّای آخش ٍ گچ  ،پی وٌی ،دیَاس وطی اساضی  ،دپَی صتالِ ٍ ًخالِ ّای
ساختواًی ٍ ضایؼات فلضی ،ایداد سىًَت گاُ ّای هَلت  ،استمشاس واًىس ٍ آالچیك  ،احذاث خادُ ٍ ساُ ،دفي صتالِ ّای ٍاحذ
غٌؼتی  ،سّا وشدى پساب ٍاحذ ّای غٌؼتی،فاضالب ّای ضْشی ،ضایؼات واسخاًدات ،لَلِ گزاسی ،ػثَس ضثىِ ّای تشق ،اًتمال
تغییش حماتِ اساضی صساػی ٍ تاغات تِ سایش اساضی ٍ فؼالیت ّای غیش وطاٍسصی ،سَصاًذى ،لغغ ٍ سیطِ وٌی ٍ خطه وشدى تاغات
تِ ّش عشیك ؛هخلَط سیضی ٍ ضي سیضی ،احذاث سا ُ آّي ٍ فشٍدگاُ ،احذاث پاسن ٍ فضای سثض  ،پیست ٍسصضی،استخش ّای رخیشُ
آب غیشوطاٍسصی ،احذاث پاسویٌگ ،هحَعِ ساصی (ضاهل سٌگفشش ٍآسفالت واسی ،خذٍل گزاسی،سٌگ سیضی ٍ هَاسد هطاتِ
)،غٌایغ تثذیلی ٍتىویلی ٍ غزائی ٍ عشح ّای هَضَع تثػشُ

 4فَق الزوش،غٌایغ دستی ،عشح ّای خذهات ػوَهی،عشح ّای

توله داسائی ّای سشهایِ ای دس غَست ػذم اخز هدَص اص وویسیَى تثػشُ  1هادُ  1یا هَافمت سئیس ساصهاى خْاد وطاٍسصی استاى
دس ساتغِ تا فؼالیت ّای تثػشُ  4الحالی تِ ػٌَاى هػادیك تغییشواستشی غیشهداص تلمی هی گشدد.
 )41تِ هَخة هادُ  10لاًَى ّ :ش گًَِ تغییش واستشی دس لالة ایداد تٌا ،تشداضتي یا افضایص ضي ٍ هاسِ ٍ سایشالذاهاتی وِ تٌا تِ
تطخیع ٍصاست خْاد وطاٍسصی تغییش واستشی هحسَب گشدد ،چٌاًچِ تغَس غیش هداص ٍ تذٍى اخز هدَص اص وویسیَى هَضَع تثػشُ
یه هادُ یه ایي لاًَى غَست پزیشد،خشم هی تاضذ.
 )42تِ هَخة همشسات هادُ  12آییي ًاهِ اخشائی لاًَى  :تِ هٌظَس اخشای لاًَى ٍ خلَگیشی اص ّش گًَِ ػولیات تغییشواستشی غیش
هداص دس اسضی صساػی ٍ تاؽ ّا  ،هاهَساى خْاد وطاٍسصی هىلفٌذ ضوي تاص دیذ اص اساضی صساػی ٍ تاؽ ّا دس غَست هطاّذُ ّش
گًَِ خشم ضوي تَلف ػولیات ًسثت تِ تٌظین غَست خلسِ الذام ًوایٌذ.
 )43تِ هَخة تثػشُ  1هادُ  12آییي ًاهِ اخشائی لاًَى  :چٌاًچِ هشتىة پس اص اػالم خْاد وطاٍسصی تِ الذاهات خَد اداهِ دّذ
ًیشٍی اًتظاهی هَظف است تٌا تِ دس خَاست خْاد وطاٍسصی اص اداهِ ػولیات هتخلف خلَگیشی ًوایٌذ.
 )44تِ استٌاد تثػشُ  2هادُ  12آئیي ًاهِ اخشائی لاًَى  :هذیشیت ّای خْاد وطاٍسصی هىلفٌذ تا تَخِ تِ غَستدلسِ تٌظیوی دس
اسشع ٍلت ًسثت تِ عشح دػَی ػلیِ هدشم یا هدشهیي تِ هشاخغ لضائی الذام ،تا هشاخغ لضائی تشاتش ظَاتظ ٍ همشسات تِ هَضَع
سسیذگی ٍ ًسثت تِ غذٍس حىن الذام ًوایٌذ .
 )45تِ هَخة هادُ  3لاًَى  :ولیِ هالىاى یا هتػشفاى اساضی صساػی ٍ تاؽ ّای هَضَع ایي لاًَى وِ تِ غَست غیش هداص ٍ تذٍى
اخز هدَص اص وویسیَى هَضَع تثػشُ یه هادُ یه ایي لاًَى الذام تِ تغییش واستشیً ،وایٌذ ػالٍُ تش للغ ٍ لوغ تٌا  ،تِ پشداخت

خضای ًمذی اص یه تا سِ تشاتش تْای اساضی صساػی ٍ تاغْا تِ لیوت سٍص صهیي تا واستشی خذیذ وِ هَسد ًظش هتخلف تَدُ است
هحىَم خَاٌّذ ضذ.
 )46تِ هَخة تثػشُ  2هادُ  10لاًَى  :هاهَساى خْاد وطاٍسصی هَظفٌذ تا حضَس ًیشٍی اًتظاهی ٍ ًوایٌذُ داد سشا ٍ دس ًماعی وِ
دادسشا ًثاضذ تا حضَس ًوایٌذُ دادگاُ هحل ضوي تٌظین غَست هدلس ساساً ًسثت تِ للغ ٍ لوغ تٌا ٍ هستحذثات الذام ٍ ٍضؼیت
صهیي سا تِ حالت اٍلیِ اػادُ ًوایٌذ.
 )47تِ هَخة همشسات هادُ  3لاًَى  :هتخلفیي دس غَست تىشاس خشم تِ حذاوثش خضای ًمذی ٍ حثس اص یه هاُ تاضص هاُ هحىَم
خَاٌّذ ضذ.
 )48تِ هَخة تثػشُ  2هادُ  3لاًَى ّ:شوذام اص واسوٌاى دٍلت ٍ ضْش داسی ّا ٍ ًْاد ّا دس غَست تىشاس خشم ػالٍُ تش خشیوِ
هزوَس تِ اًفػال داین اص خذهت دٍلتی ٍ ضْش داسی ّا هحىَم خَاٌّذ ضذ.
 )49سش دفتشاى هتخلف ًیض تِ  6هاُ تا  2سال تؼلیك اص خذهت ٍ دس غَست تىشاس تِ  6هاُ حثس ٍ هحشٍهیت اص سش دفتشی هحىَم
هی ضًَذ .
 )50داسًذگاى هدَص اػن اص فؼالیت ّای هَضَع تثػشُ  4الحالی تِ هادُ  ٍ 1یا آى دستِ اص عشح ّایی وِ اص وویسیَى هَضَع تثػشُ
یه هادُ  1هدَص تغییش واستشی دسیافت ًوَدُ اًذ ،هىلفٌذ اساضی هَسد ًظش سا هٌحػشاً تشای واستشی هَسد تماضا تْشُ تشداسی ًوایٌذٍ
استفادُ اص آى تشای سایش واستشی ّا تذٍى اخز هدَص اص ساصهاى ّای خْاد وطاٍسصی یا وویسیَى تثػشُ یه هادُ  1هوٌَع تَدُ ٍ اص
هػادیك تغییش واستشی غیش هداص تلمی هی گشدًذ.
((اهَساساضی استاى اغفْاى))

