قانون افسایش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي
هازُ 1ـ زٍلت هٌلق اؾت زض ضاؾتإ تحون ؾٌس چكناًساظ ت٘ؿتؾالٔ ًكَض ،ؾ٘اؾتْإ ًلٖ ًظام ٍ هاًَى ؾ٘اؾتْإ اخطائٖ انل ( )44
هاًَى اؾاؾٖ ٍ تِ هَخة اٗي هاًَى ،ظهٌِّ٘ا ،تطًاهِّا ،تؿْ٘الت ٍ اهٌاًات اضتواء تْطٍُضٕ ٍ انالح الگَّإ تَل٘س ٍ ههطف زض ترف
ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ ضا كطاّن ٍ تِ هطحلِ اخطاء زضآٍضز.
هازُ2ـ تِ هٌظَض:
الق ـ اضائِ هكاٍضُ كٌٖ ،اخطائٖ ،تطٍٗدٖ ٍ هسٗطٗتٖ تطإ تْثَز قطاٗظ ٍ اكعاٗف ًوّٖ ٍ ً٘لٖ هحهَالت ،انالح ٍ تْثَز قَُّ٘إ
ههطف ػَاهل تَل٘س ٍ ًْازُّا زض هحهَالت ٍ تَل٘سات ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ؛
ب ـ اًدام كؼال٘تْإ هٌْسؾٖ ٍ تأه٘ي ظهٌِّ٘إ اكعاٗف اضظـ اكعٍزُ ٍ اضتواء تْطٍُضٕ ترف ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ؛
ج ـ تكر٘م ٍ زضهاى آكات ٍ ت٘واضّٕإ گ٘اّٖ ٍ زاهٖ
ؾاظهاىّإ ًظام هٌْسؾٖ ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ ٍ ًظام زاهپعقٌٖ خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى هَظلٌس حؿة هَضز ٍ هتٌاؾة تا اؾتؼسازّا
ٍ قطاٗظ ترف ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ ّط هٌغوِ ٍ زض هالة ؾ٘اؾتْا ٍ ضَاتظ حاًو٘تٖ اػالهٖ اظ ؾَٕ ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ ٍ ؾاظهاًْإ
حاًو٘تٖ تاتؼٔ آى ،هدَظ تأؾ٘ؽ زضهاًگاّْا (ًلٌٌْ٘٘ا) ،هدتوغّإ زضهاًٖ (پلٖ ًلٌٌْ٘٘ا) ،آظهاٗكگاّْا ،زاضٍذاًِّا ،ت٘واضؾتاًْإ زاهٖ ،هطاًع
تلو٘ح ههٌَػٖ ٍ هاًَِٗتٖ ٍ قطًتْإ هٌْسؾٖ ٍ ذسهات هكاٍضُ كٌٖ ـ اخطائٖ ـ هسٗطٗتٖ ـ هالٖ ٍ ت٘وِ ـ اهتهازٕ ـ تاظضگاًٖ ٍ ًكاٍضظٕ ضا
نازض ٍ ًظاضت ًواٌٗس.
ًظاضت تط اًغثام ػولٌطز هطاًع كَمالصًط تط ؾ٘اؾتْإ حاًو٘تٖ اػالهٖ ،تط ػْسُ ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ ٍ ؾاظهاًْا ٍ هؤؾؿات
حاًو٘تٖ تحت پَقف اٗي ٍظاضتراًِ (حؿة هَضز) هٖتاقس.
تثهطُ 1ـ هطاًع هصًَض زض اٗي هازُ تِ نَضت ؿ٘طزٍلتٖ ازاضُ قسُ ٍ تطاؾاؼ هَاً٘ي هطتَعِ زض هطاخغ شٕنالح هاًًَٖ ثثت ٍ تحت
ًظاضت ؾاظهاًْإ ًظام هٌْسؾٖ ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ ٍ ًظام زاهپعقٌٖ خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى اضائِ ذسهت هًٖواٌٗس.
تكٌّلْإ نٌلٖ ٍ اتحازِّٗإ هطتثظ تا اٗي هطاًع تِ نَضت هٌغوِإ ٍ ٗا ًكَضٕ ،هاتل تأؾ٘ؽ ٍ ثثت زض هطاخغ شٕنالح ذَاّس تَز.
تثهطُ 2ـ تؼساز ً٘طٍٕ اًؿاًٖ هترهم هطاًع هَضَع اٗي هازُ هتٌاؾة تا هٌاعن هرتلق ًكَض ٍ ًَع كؼال٘ت ٍ ؾغحتٌسٕ ذسهات،
تطاؾاؼ زؾتَضالؼولٖ ذَاّس تَز ًِ حساًثط ؾِ هاُ پؽ اظ تهَٗة اٗي هاًَى تِ پ٘كٌْاز هكتطى ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ ٍ ؾاظهاًْإ ًظام
هٌْسؾٖ ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ ٍ ًظام زاهپعقٌٖ خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى ٍ ًو٘ؿًَْ٘إ ًكاٍضظٕ اتاهْإ تاظضگاًٖ ،نٌاٗغ ٍ هؼازى ٍ تؼاٍى
تِْ٘ ٍ تَؾظ ٍظٗط خْاز ًكاٍضظٕ تأٗ٘س ٍ اتالؽ هٖقَز.
زض نَضتٖ ًِ كؼال٘ت اٗي هطاًع زض ظهٌ٘ٔ تحو٘وات زاًف تٌ٘اى تا كيآٍضٕ تاال تاقس ،تِ ًاضگ٘طٕ حساهل ٗي ًلط زًتطإ هترهم زض
ضقتِ شٕضتظ العاهٖ اؾت.
تثهطُ 3ـ هطاًع هَضَع اٗي هازُ ،ذسهات هَضزً٘اظ تَل٘سًٌٌسگاى ٍ تْطُتطزاضاى ترـف ًـكاٍضظٕ ضا تط اؾـاؼ تؼطكِّإ اػالهـٖ اظ
ؾـَٕ ٍظاضت خـْاز ًكـاٍضظٕ تِ اًدام هٖضؾاًس.
تؼطكِّإ اضائٔ ذسهات هعتَض ،زض ؾِ هاِّ اٍل ّط ؾال تا پ٘كٌْاز هكتطى ؾاظهاًْإ ًظام هٌْسؾٖ ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼًٖ ،ظام
زاهپعقٌٖ خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى ًواٌٗسٓ اتحازٗٔ ًـكَضٕ هطاًع هَضَع اٗي هـازُ (حؿـة هَضز) ٍ ًواٗـٌسُ تكٌّل ّـط ٗي اظ ظٗطتركْإ
ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ (حؿة هَضز) تِ تأٗ٘س ٍظٗط خْاز ًكاٍضظٕ ضؾ٘سُ ٍ اتالؽ هٖگطزز.
تثهطُ 4ـ هطاًع هَضَع اٗي هازُ هَظق تِ ضػاٗت ؾ٘اؾتْإ حاًوّ٘تٖ ٍ تطًاهِّإ اتالؿٖ اظ ؾَٕ ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ ٍ
زؾتَضالؼولْإ اتالؿٖ اظ ؾَٕ ؾاظهاًْإ ًظام هٌْسؾٖ ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ ٍ ًظام زاهپعقٌٖ خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى هٖتاقٌس .زض ؿ٘ط اٗي
نَضتٍ ،ظاضت خْاز ًكاٍضظٕ هَظق اؾت زض ضاتغِ تا ازاهٔ كؼال٘ت آًاى اهساهات هاًًَٖ الظم ضا تِ ػول آٍضز.
تثهطُ 5ـ تا ًاضقٌاؾاى ٍ هترههات ٍ ًاضًٌاى قاؿل ضؾوٖ زض زؾتگاّْإ زٍلتٖ هطتثظ ًِ تا اخطاء اٗي هاًَى ٍظاٗق آًاى ٍاگصاض
هٖقَز ،هغاتن تا هازُ ( )21هاًَى هسٗطٗت ذسهات ًكَضٕ ػول ذَاّس قس.
تثهطُ 6ـ زض اًؼواز هطاضزاز ٍ اضخاع ًاضّإ زٍلتٖ تِ هطاًع هَضَع اٗي هازُ ،ضتثِتٌسٕ ؾاظهاًْإ ًظام هٌْسؾٖ ٍ زاهپعقٌٖ هالى
ػول هٖتاقس .آٗ٘يًاهِ اخطاٖٗ ًحَُ ضتثِتٌسٕ اٗي هطاًع ،حساًثط قف هاُ پؽ اظ تهَٗة اٗي هاًَى تِ پ٘كٌْاز ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ ٍ تا
ّواٌّگٖ ؾاظهاًْإ ًظام هٌْسؾٖ ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ ٍ ًظام زاهپعقٌٖ خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى ٍ ًو٘ؿًَْ٘إ ًكاٍضظٕ اتاهْإ تاظضگاًٖ،
نٌاٗغ ٍ هؼازى ٍ تؼاٍى ،تِ تهَٗة ّ٘أت ٍظٗطاى هٖضؾس.

تثهطُ 7ـ ًاضًٌاى هطاًع هَضَع اٗي هاًَى زض نَضت اؾتوطاض هطاًع زض ضٍؾتاّا ٍ قْطّإ ظٗط ت٘ؿت ّعاض ًلط خوؼ٘ت ،هكوَل هاًَى
نٌسٍم ت٘وِ اختواػٖ ضٍؾتاٗ٘اى ٍ ػكاٗط هٖتاقٌس.
هازُ 3ـ تْطُتطزاضاى ترف ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ زض نَضت ٍخَز زاًفآهَذتگاى ضقتِّإ ترههٖ ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ زض
هدوَػِ ذَز ٍ ٗا زض نَضتٖ ًِ كؼال٘تْإ ذَز ضا تحت ًظاضت هطاًع هَضَع هازُ (  )2اٗي هاًَى تِ هطحلِ اخطاء زضآٍضًس ،زض تْطُگ٘طٕ اظ
حواٗتْإ هاًًَٖ ٍ تؿْ٘الت اػغائٖ (اػن اظ ًوٌْإ كٌٖ ٍ اػتثاضٕ ٍ هكَهْا) اظ ؾَٕ زٍلت زض اٍلَٗت هٖتاقٌس.
آٗ٘يًاهِ اخطاٖٗ اٗي هازُ تِ پ٘كٌْاز هكتطى ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ ،ؾاظهاًْإ ًظام هٌْسؾٖ ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ ٍ ًظام زاهپعقٌٖ
خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى ٍ ًو٘ؿًَْ٘إ ًكاٍضظٕ اتاهْإ تاظضگاًٖ ٍ تؼاٍى تِ تهَٗة ّ٘أت ٍظٗطاى هٖضؾس.
هازُ 4ـ ٍاگصاضٕ اهت٘اظ ٍ هدَظ اٗي هطاًع تِ اقرال حو٘وٖ ٍ حوَهٖ زٗگط ،تسٍى اذص هدَظ ًتثٖ اظ هطاخغ شٕنالح نازضًٌٌسُ
هدَظ ،هوٌَع اؾت ٍ تا هترلل٘ي تطاتط هَاً٘ي هطتَعِ تطذَضز ذَاّس قس.
هازُ 5ـ زض هالة ؾ٘اؾتْإ حاًو٘تٖ اتالؿٖ اظ ؾَٕ ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ ،تْطُتطزاضاى ترف ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ هداظ تِ
تأؾ٘ؽ تكٌلْإ نٌلٖ ٍ اتحازِّٗإ هطتثظ هٌغوِإ ٍ ٗا ًكَضٕ زض ظٗط تركْإ هرتلق ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ ٍ ثثت آى زض هطاخغ
شٕنالح ذَاٌّس تَز.
هازُ 6ـ زٍلت هٌلق اؾت ٍظاٗق تهسٕگطٕ ذَز زض ذهَل اهساهات اخطائٖ ذطٗسّإ تضوٌٖ٘ ،تِْ٘ ٍ تَظٗغ ًلِ٘ ًْازُّإ تَل٘س،
اهساهات اخطائٖ ذطٗس ،اًثاضزاضٕ ٍ تَظٗغ اهالم هَضزً٘اظ تٌظ٘ن تاظاض ،ازاضٓ ًكتاضگاّْا ،آظهاٗكگاُّإ گ٘اّٖ ٍ زاهٖ (تِ خع آظهاٗكگاّْإ هطخغ
تِ تكر٘م ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ ٍ تهَٗة ّ٘أت ٍظٗطاى)  ،اًثاضّا ،ؾ٘لَّا ،ؾطزذاًِّا ،نٌاٗغ تثسٗلٖ ٍ تٌو٘لٖ ،اهَض اخطائٖ آهَظقٖ،
تطٍٗدٖ ٍ ت٘وِگطٕ ضا هتٌاؾة تا ٍظاٗق ٍ اذت٘اضات ّط تكٌل ،تِ تكٌلْإ هَضَع هَاز (  )5( ٍ )2اٗي هاًَى ،هغاتن تا هَاً٘ي ٍ هوطضات هطتَط
ٍاگصاض ًواٗس.
تثهطُ 1ـ تِ هٌظَض حلظ ؾالهت هحهَالت ًكاٍضظٕ ذام ٍ كطآٍضٕ قسُ ٍ هَاز ؿصاٖٗ هطتثظ تا آًْاٍ ،ظاضتراًِّإ خْاز ًكاٍضظٕ،
تْساقت ،زضهاى ٍ آهَظـ پعقٌٖ ٍ هؤؾؿِ اؾتاًساضز ٍ تحو٘وات نٌؼتٖ اٗطاى هَظلٌس ،حساًثط قف هاُ پؽ اظ تهَٗة اٗي هاًَى،
اؾتاًساضزّإ هلٖ هطتثظ ضا تسٍٗي ٍ تا ضػاٗت هازُ (  )6هاًَى انالح هَاً٘ي ٍ هوطضات هؤؾؿِ اؾتاًساضز ٍ تحو٘وات نٌؼتٖ اٗطاى ههَب
 ، 1371/11/25تِ تكٌلْإ هَضَع اٗي هازُ اتالؽ ٍ اخطاء آى ضا حواٗت ٍ ًظاضت ًواٌٗس .تَل٘سًٌٌسگاى ًْازُّا ٍ هحهَالت ًْاٖٗ ًكاٍضظٕ ٍ
نٌاٗغ تثسٗلٖ ٍ كطآٍضٕ تَل٘سات ًكاٍضظٕ ٍ ؿصاٖٗ ٍ تكٌلْإ هَضَع اٗي هازُ هَظلٌس ضَاتظ اتالؿٖ ضا هطاػات ًواٌٗس.
تثهطُ 2ـ زٍلت هَظق اؾت حواٗتْا ٍ تأه٘ي تؿْ٘الت الظم تطإ تكٌلْإ هَضَع اٗي هازُ ضا خْت اٗداز آظهاٗكگاّْإ هٌاؾة ،تطإ
ًٌتطل ه٘عاى ؾالهت هحهَالت اظ خولِ ػسم آلَزگٖ آًْا تِ هَاز ق٘و٘اٖٗ ،پطتَظاٖٗ (ضازَٗاًتَ٘ٗتِ) ،هٌ٘طٍتٍٖٗ ،طٍؾٖ ،اًگلٖ ٍ هاضچٖ كطاّن
ًواٗس.
تثهطُ  3ـ زٍلت هَظق اؾت تا اؾتوطاض ًاهل اٗي تكٌلْا ٍ تَاًوٌسؾاظٕ آًْا ،حواٗتْا ٍ پكت٘ثاًْ٘إ الظم اظ آًْا ضا تِ ػول آٍضز.
تثهطُ 4ـ تِ هٌظَض حواٗت اظ تْطُتطزاضاى ٍ ههطفًٌٌسگاى ٍ قلاك٘ت ه٘وتْا ٍ اٗداز تؼازل زض تاظاض هحهَالت ٍ تَل٘سات ًكاٍضظٕ،
ذطٗس ٍ كطٍـ ًْازُّا ٍ هحهَالت تَل٘سٕ ،زض نَضتٖ ًِ اظ اهالم هاتل هؼاهلِ زض تَضؼ ًاال تاقس ،تاٗس اظ عطٗن قطًت زض تَضؼ ًاال اًدام
قَز.
تثهطُ 5ـ كطٍـ ًْازُّإ ًكاٍضظٕ اظ هث٘ل اًَاع ًَز ٍ ؾن ٍ زاضٍ تَؾظ كطقٌسگاى هداظ ،تٌْا تا زضٗاكت ًؿرِّإ هطتثظ ًِ تَؾظ
هطاًع هَضَع هازُ ( )2اٗي هاًَى نازض هٖقَز هاتل اًدام هٖتاقس .پطٍاًِ كؼال٘ت هترلل٘ي اظ احٌام اٗي هازُ ،تَؾظ هطاخغ شٕنالح نازضًٌٌسُ
پطٍاًِ ،لـَ هٖقَز.
تثهطُ 6ـ ذطٗسّإ تضوٌٖ٘ زض هحهَالت ؿ٘طاؾاؾٖ هٌَط تِ پصٗطـ قطاٗظ الگَٕ ًكت اظ عطف ًكاٍضظاى ٍ تَل٘سًٌٌسگاى هٖتاقس.
الگَٕ ًكت ّط هٌغوِ تطاؾاؼ هعٗتْإ ًؿثٖ ،اضظـ اكعٍزُ ،قطاٗظ اهتهازٕ ،قطاٗظ آب ٍ َّاٖٗ ٍ حس تٌْ٘ٔ آى زض ًكَض ،حساًثط تا قف هاُ
پؽ اظ تهَٗة اٗي هاًَى ،تَؾظ ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ تطإ ّط هٌغوِ تؼ٘٘ي ٍ خْت اخطاء اتالؽ هٖقَز.
هازُ7ـ ًواٌٗسُ تكٌلْإ هَضَع هَاز (  )5( ٍ )2اٗي هاًَى حؿة هَضز ،زض خلؿاتٖ ًِ تِ هٌظَض تهو٘نگ٘طٕ ٍ ٗا تطضؾٖ هؿائل حَظُ
ٍظاٗق ٍ اذت٘اضات هطتثظ تا آًاى تكٌ٘ل هٖقَز ،تِ ػٌَاى ًاظط قطًت ذَاٌّس زاقت ٍ زؾتگاّْإ اخطائٖ شٕضتظ قْطؾتاًٖ ،اؾتاًٖ ٍ
ًكَضٕ هَظق تِ زػَت اظ آًاى ذَاٌّس تَز.
هازُ 8ـ تِ هٌظَض حلاظت اظ هٌاتغ هلٖ قسُ ٍ اضاضٖ زٍلتٖ ٍاهغ زض حطٗن قْطّا ،قْطًْا ٍ قْطّإ خسٗس (اظ هثسأ قطٍع حطٗن) ٍ
خلَگ٘طٕ اظ تداٍظ تِ اٗي ػطنِّا ٍ تَؾؼِ كضإ ؾثع اػن اظ ظضاػت چَب ،خٌگلًاضٕ آتر٘عزاضٕ ،پاضًْإ خٌگلٖ ،زضذتٌاضٕ هثوط ٍ
ؿ٘طهثوط ٍ ّوچٌ٘ي تْطُتطزاضْٗإ ّوگي زٗگط ًظ٘ط كؼال٘تْإ عث٘ؼتگطزٕ ،تَؾؼِ ًكت گ٘اّاى زاضٍٖٗ ٍ نٌؼتٖ ٍ پطٍغُّإ ق٘التٖ ،زٍلت

هٌلق اؾت تا حلظ هالٌ٘ت زٍلت ،حن تْطُتطزاضٕ ٍ ٗا حن اًتلاع اظ ػطنِّإ هؿتؼس هصًَض ضا زض هالة عطحْإ ههَب زض اذت٘اض هتواض٘اى
ٍاخس قطاٗظ هطاض زّس.
تثهطُ 1ـ ٍخِ هاتل پطزاذت تاتت حن تْطُتطزاضٕ ٍ ٗا حن اًتلاع اٗي گًَِ اضاضٖ تطإ ؾال اٍل تِ نَضت هعاٗسُ تؼ٘٘ي ٍ تطإ ؾالْإ
تؼس تطاؾاؼ ًطخ تَضم ؾاالًِ اػالهٖ اظ ؾَٕ تاًي هطًعٕ خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى تؼسٗل ٍ تؼ٘٘ي هٖگطززٍ .خِ حن تْطُتطزاضٕ ٍ ٗا حن اًتلاع
ؾاالًِ هصًَض تاٗس تَؾظ هدطٗاى عطح حساًثط تا پاٗاى ّط ؾال هالٖ تِ حؿاب هطتَط زض ذعاًِ ٍاضٗع گطزز.
تثهطُ 2ـ ّطگًَِ ٍاگصاضٕ خعئٖ ٍ ٗا ًلٖ ٍ ٗا تـ٘٘ط ًاضتطٕ ؿ٘طهداظ ٍ ٗا تـ٘٘ط عطح ههَب (ًلٖ ٍ ٗا خعئٖ) ٍ ٗا ػسم پطزاذت تِ
هَهغ ٍخِ حن تْطُتطزاضٕ ٍ ٗا حن اًتلاع ؾاالًِ اظ ؾَٕ هدطٕ عطح ،هَخة كؿد ٗي عطكِ هطاضزاز تْطُتطزاضٕ عطح اظ ؾَٕ ٍظاضت خْاز
ًكاٍضظٕ هٖقَز.
تثهطُ 3ـ هست ظهاى اخطإ اٗي گًَِ عطحْا پاًعزُ ؾال تؼ٘٘ي هٖگطزز ٍ هلاز آى زض پاٗاى ؾال پاًعزّن هاتل تدسٗسًظط هٖتاقسّ .وچٌ٘ي
زض نَضتٖ ًِ هدطٕ عطح ،هغاتن هلاز اٗي هازُ ٍ ؾاٗط هَاً٘ي هطتثظ ًؿثت تِ اخطاء تؼْسات ذَز اهسام ًوَزُ تاقسٍ ،ظاضت خْاز ًكاٍضظٕ
هداظ اؾت ػطنِ عطح هصًَض ضا تا قطاٗظ تدسٗسًظط قسُّ ،وچٌاى زض اذت٘اض هدطٕ هصًَض هطاض زّس.
تثهطُ4ـ حدن كؼال٘ت ٍ ه٘عاى ًل (هؿاحت) اضاضٖ هَضز اخطاء زض ذهَل كؼال٘تْإ هَضَع اٗي هازُ زض ؾغح ًكَض تطإ ّط ؾال
زض تَزخِّإ ؾٌَاتٖ تؼ٘٘ي هٖگطزز.
تثهطُ 5ـ الٗحِ هاًًَٖ انالح الٗحِ هاًًَٖ ٍاگصاضٕ ٍ اح٘اء اضاضٖ زض حٌَهت خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى ههَب  ٍ 1359/1/26آٗ٘يًاهِ
اخطائٖ آى ههَب  ٍ 1359/2/31هَاز ( )31( ٍ )3هاًَى حلاظت ٍ تْطُتطزاضٕ اظ خٌگلْا ٍ هطاتغ ًكَض ههَب ؾال  ٍ 1346انالحات تؼسٕ
آى ٍ هازُ ( )75هاًَى ٍنَل تطذٖ اظ زضآهسّإ زٍلت ٍ ههطف آى زض هَاضز هؼ٘ي ههَب  1383/2/28اظ حٌن اٗي هازُ هؿتثٌٖ تَزُ ّوچٌ٘ي
(زض نَضت ضطٍضت) ،عطحْإ هَضَع هازُ (  )3هاًَى حلاظت ٍ تْطُتطزاضٕ اظ خٌگلْا ٍ هطاتغ ًكَض ههَب ؾـال  ٍ 1346انالحات تـؼسٕ
آى ًِ تا هثل اظ تهَٗة اٗي هاًَى ٍاگصاض قسُ ٍ تِ هطحلِ تْطُتطزاضٕ ضؾ٘سُ ٍ هكوَل ههازٗن هصًَض زض اٗي هازُ هٖتاقس ،هاتل اًغثام تا هلاز
اٗي هازُ ذَاّس تَز.
تثهطُ 6ـ آٗ٘يًاهِ اخطائٖ اٗي هازُ تِ پ٘كٌْاز ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ تِ تهَٗة ّ٘أت ٍظٗطاى هٖضؾس.
هازُ 9ـ ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ هٌلق اؾت تا ّوٌاضٕ ؾاظهاى ثثت اؾٌاز ٍ اهالى ًكَض زض اخطاء هَاً٘ي ٍ هوطضات هطتَط ،تا تِْ٘
حسًگاضٕ (ًازاؾتط) ٍ ًوكِّإ هَضز ً٘اظً ،ؿثت تِ تثث٘ت هالٌ٘ت زٍلت تط هٌاتغ هلٖ ٍ اضاضٖ هَات ٍ زٍلتٖ ٍ تا ضػاٗت حطٗن ضٍؾتاّا ٍ
ّوطاُ تا ضكغ تساذالت ًاقٖ اظ اخطاء هوطضات هَاظٕ اهسام ٍ حساًثط تا پاٗاى تطًاهِ پٌدؿالِ پٌدن تَؾؼِ اهتهازٕ ،اختواػٖ ٍ كطٌّگٖ خوَْضٕ
اؾالهٖ اٗطاى ،ؾٌس هالٌ٘ت ػطنِّا ضا تِ ًواٌٗسگٖ اظ ؾَٕ زٍلت اذص ٍ ضوي اػوال هسٗطٗت ًاضآهسً ،ؿثت تِ حلاظت ٍ تْطُتطزاضٕ اظ ػطنِ
ٍ اػ٘اًٖ هٌاتغ هلٖ ٍ اضاضٖ ٗاز قسُ تسٍى پطزاذت ّعٌِّٗإ زازضؾٖ زض زػإٍ هطتَعِ اهسام ًواٗس.
تثهطُ 1ـ اقرال شًٕلغ ًِ هثالً تِ اػتطاو آًاى زض هطاخغ شٕنالح ازاضٕ ٍ هضائٖ ضؾ٘سگٖ ًكسُ تاقس هٖتَاًٌس ظطف هست ٗي ؾال
پؽ اظ الظماالخطاء قسى اٗي هاًَى ًؿثت تِ اخطاء هوطضات اػتطاو ٍ آى ضا زض زت٘طذاًِ ّ٘أت هَضَع هازُ ٍاحسُ هاًَى تؼ٘٘ي تٌل٘ق اضاضٖ
اذتالكٖ هَضَع اخطإ هازُ (  )56هاًَى حلاظت ٍ تْطُتطزاضٕ اظ خٌگلْا ٍ هطاتغ ههَب  1367/6/29قْطؾتاى هطتَعِ ثثت ًواٌٗس ٍ پؽ اظ
اًوضاء هْلت هصًَض زض اٗي هازُ ،چٌاًچِ شًٕلغ ،حٌن هاًًَٖ هثٌٖ تط احطاظ هالٌ٘ت هغؼٖ ٍ ًْاٖٗ ذَز (زض قؼة ضؾ٘سگٖ ٍٗػُإ ًِ تسٗي
هٌظَض زض هطًع اظ ؾَٕ ضئ٘ؽ هَُ هضائِ٘ تؼ٘٘ي ٍ اٗداز هٖقَز) زضٗاكت ًوَزُ تاقس ،زٍلت هٌلق اؾت زض نَضت اهٌاى ػ٘ي ظه٘ي ضا تِ ٍٕ
تحَٗل زازُ ٍ ٗا اگط اهٌاىپصٗط ًثاقس ٍ زض نَضت ضضاٗت هالي ،ػَو ظه٘ي ٍ ٗا ه٘وت ًاضقٌاؾٖ آى ضا پطزاذت ًواٗس.
تثهطُ 2ـ تا تهَٗة اٗي هاًَى ،اًتوال هغؼٖ هالٌ٘ت زٍلت زض ٍاگصاضٕ اضاضٖ هلٖ ،زٍلتٖ ٍ هَات تِ هتواض٘اًٖ ًِ اظ تاضٗد اتالؽ اٗي
هاًَى تِ تؼس قطٍع تِ تكٌ٘ل پطًٍسُ زضذَاؾت اضاضٖ هًٖواٌٗس هوٌَع تَزُ ٍ هَاً٘ي هـاٗط لـَ هٖگطزز لٌي نسٍض ؾٌس هالٌ٘ت اػ٘اًٖ احساثٖ
پ٘فتٌٖ٘ قسُ زض عطح ههَب ٍ پؽ اظ اخطاء ًاهل عطح ٍ تأٗ٘س ّ٘أت ًظاضت هٌسضج زض هاًَى انالح هازُ (  )33انالحٖ هاًَى حلاظت ٍ
تْطُتطزاضٕ اظ خٌگلْا ٍ هطاتغ ًكَض ههَب  1386/4/9هدوغ تكر٘م ههلحت ًظام ،تالهاًغ تَزُ ٍ تْطُتطزاضٕ اظ اضاضٖ هصًَض تِ نَضت
اخاضُ ،حن تْطُتطزاضٕ ٍ ٗا حن اًتلاع ٍ زض هالة عطح ههَب ،هداظ هٖتاقس.
هازُ 10ـ تاًٌـْا ٍ هؤؾؿات هالٖ ٍ اػتثاضٕ هٌللٌس زض اػغاء تؿْ٘الت تاًٌٖ تِ عطحْإ ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ اؾٌاز هكاػٖ هالٌ٘ي
ٍ ًؿوْإ ظضاػٖ ظاضػ٘ي ٍ اقرال ضا تِ ًؿثت ؾْن هكاع اظ ه٘وت ضٍظ ًل هكاع اضظٗاتٖ ٍ هطاضزازّإ اخاضُ ٍ ٗا تْطُتطزاضٕ ٍ ٗا حن اًتلاع
اظ اضاضٖ هلٖ ٍ زٍلتٖ ٍ ؾٌس هالٌ٘ت اػ٘اًٖ احساثٖ ضا تِ ػٌَاى ٍث٘وِ ٍ تضو٘ي تطإ اػغاء تؿْ٘الت تپصٗطًس .زكاتط اؾٌاز ضؾوٖ هَظلٌس تٌا تِ
زضذَاؾت تاًٌْا ٍ هؤؾؿات هصًَض ًؿثت تِ تٌظ٘ن ؾٌس ضّي تط اٗي اؾاؼ اهسام ًواٌٗس .زٍلت هٌلق اؾت اظ عطٗن تكَٗن ت٘وِ ؾطهاِٗگصاضٕ
ٍ ؾاٗط اتعاضّإ ت٘وِإ ،تحون اٗي اهط ضا تضو٘ي ًواٗس.

هازُ 11ـ زٍلت هٌلق اؾت تا اتراش توْ٘سات الظم تطإ قٌاؾاٖٗ ٍ ًٌتطل ًاًًَْإ تحطاًٖ كطؾاٗف آتٖ ،تازٕ ٍ هواتلِ تا پسٗسُ
ت٘اتاًعاٖٗ ٍ خلَگ٘طٕ اظ ّدَم قٌْإ ضٍاى ٍ گطز ٍ ؿثاض تا هٌكأ زاذلٖ ٍ ذاضخٖ تِ گًَِإ ػول ًواٗس ًِ تا پاٗاى تطًاهِ پٌدؿالِ پٌدن تَؾؼِ
اهتهازٕ ،اختواػٖ ٍ كطٌّگٖ خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى ،ه٘عاى هتَؾظ ًاّف ؾاالًِ كطؾاٗف ذاى ًكَض ٗي تي زض ٌّتاض ٍ زض اضاضٖ تِ حساهل
ؾِ تي زض ٌّتاض تطؾس.
هازُ 12ـ تِ هٌظَض اضتواء تْطٍُضٕ زض حلاظت تٌِْ٘ ٍ ً٘ع اح٘اء خٌگلْا ،ت٘كِّإ عث٘ؼٖ ٍ هطاتغ ًكَض:
الق ـ زٍلت هٌلق اؾت ؾ٘اؾتگصاضٕ ،تطًاهِضٗعٕ ٍ اهساهات الظم ضا خْت ًٌتطل ٍ ًاّف ػَاهل ترطٗة اظ عطٗن تًِاضگ٘طٕ تركْإ
ؿ٘طزٍلتٖ ٍ تا ؾاظ ٍ ًاضّإ اكعاٗف پَقف حلاظتٖ ٍ حواٗتٖ تِ گًَِإ ؾاهاًسّٖ ًواٗس ًِ تا پاٗاى تطًاهِ پٌدؿالِ پٌدن تَؾؼِ اهتهازٕ،
اختواػٖ ٍ كطٌّگٖ خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى ،پَقف حلاظتٖ ٍ حواٗتٖ خٌگلْا ٍ هطاتغ ًكَض تِ ؾغح نس ٍ ؾٖ ٍ پٌح ه٘لَ٘ى ٌّتاض تطؾس.
ب ـ زٍلت هٌلق اؾت زض اخطاء عطحْإ ػوَهٖ ،ػوطاًٖ ٍ تَؾؼِإ ذَز ٍ ً٘ع اًتكاف ٍ تْطُتطزاضٕ اظ هؼازى ،ذؿاضات ٍاضزُ تِ
خٌگلْا ٍ ػطنِ ٍ اػ٘اًٖ هٌاتغ عث٘ؼٖ ضا زض هحاؾثات اهتهازٕ ٍ تطآٍضز ّعٌِّٗإ اهٌاىؾٌدٖ اخطاء عطح هٌظَض ٍ پؽ اظ زضج زض تَزخِّإ
ؾٌَاتٖ ،زض هالة هَاكوتٌاهِّإ هثازلِ قسُ تا ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ تطإ حلاظت ،اح٘اء ٍ تاظؾاظٕ ػطنِّا اذتهال زّس.
ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ هٌلق اؾت ّعٌِّٗإ اح٘اء ٍ تاظؾاظٕ ٍ خثطاى ذؿاضات ٍاضزُ ضا حساًثط ظطف ؾِ هاُ پؽ اظ اؾتؼالم زؾتگاُ اخطائٖ
هطتَط ،تؼ٘٘ي ٍ اػالم ًواٗس.
ًحَُ هحاؾثِ ذؿاضات ٍاضزُ تط هثٌاء آٗ٘يًاهِإ ذَاّس تَز ًِ حساًثط قف هاُ پؽ اظ تهَٗة اٗي هاًَى تِ پ٘كٌـْاز هكتطى ٍظاضت
خْاز ًكـاٍضظٕ ،هؼاًٍت ًظاضت ٍ ضاّثـطزٕ ضئ٘ـؽخوـَْض ٍ ؾـاظهاى حـلاظت هحـ٘ظ ظٗـؿت ،تـِْ٘ ٍ تِ تـهَٗة ّ٘ـأت ٍظٗطاى
هٖضؾس.
هازُ 13ـ زضآهسّإ حانل اظ ذؿاضات هَضَع هازُ (  )12اٗي هاًَىً ،لِ٘ ٍخَُ زضٗاكتٖ تاتت هطاضزازّإ اخاضُ ،حن تْطُتطزاضٕ ٍ حن
اًتلاع اضاضٖ هلٖ ٍ زٍلتٖ اظ خولِ ٍخَُ زضٗاكتٖ هَضَع هازُ ( )8اٗي هاًَى ،تْطُ هالٌاًِ عطحْإ خٌگلساضٕ ،هٌاتغ عث٘ؼٖ ٍ پطٍاًِ چطا ،ؾِ
زضنس ( )%3حوَم زٍلتٖ ًاقٖ اظ تْطُتطزاضٕ اظ هؼازىً ،لِ٘ خطائن ٍ زضآهس حانل اظ كطٍـ هحهَالت خٌگلٖ ٍ هطتؼٖ ًكق قسُ ٍ
تاظزاقتٖ ،تِ حؿاتٖ هتوطًع زض ذعاًِزاضٕ ًل ٍاضٗع ٍ هؼازل نسزضنس (ٍ )%100خَُ ٍاضٗعٕ زض هالة تَزخِ ؾال٘اًِ خْت اًدام ػول٘ات
آتر٘عزاضٕ ٍ آترَاًساضٕ ،حلاظت ،اح٘اء ٍ تَؾؼِ هٌاتغ عث٘ؼٖ ًكَض تِ ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ اذتهال هٖٗاتس.
هازُ 14ـ تِ هٌظَض حلظ ٍ تَؾؼِ پاٗساض ظٗؿت هح٘غٖ (اًَلَغٌٖٗ) ػطنِّإ عث٘ؼٖ ٍ اٗداز تؼازل خوؼ٘ت زام هَخَز زض هطاتغ
ًكَض ،زٍلت هٌلق اؾت تا اًدام هغالؼِ ،اضتواء ػلوٖ ٍ توَٗت تؿْ٘الت ،تِ گًَِإ اهسام ًواٗس ًِ تا اؾتلازُ اظ ً٘طٍٕ اًؿاًٖ هترهم ،تَاى
ٍ ؾطهاِّٗإ تركْإ ؿ٘طزٍلتٖ ،ظطف زُ ؾال:
الق ـ قاذم ضقس ً٘ل٘ت ٍ ًو٘ت ػلَكِ ٍ ؾاٗط تَل٘سات هطاتغ ،ضطٗة تٌَع گ٘اّٖ ،تثث٘ت ذاى ٍ تطؾ٘ة ًطتي ٍ ؾاٗط هؼ٘اضّإ
ظٗؿت هح٘غٖ (اًَلَغٌٖٗ) ؾطظه٘ي ،تِ عَض هتَؾظ ؾاالًِ تا زٍ زضنس ( )%2اكعاٗف ٗاتس.
ب ـ تا اًدام اهساهاتٖ ًظ٘ط انالح ًػاز ،تْثَز هسٗطٗت ٍ انالح الگَّإ پطٍضـ زام ،ضوي ًاّف خوؼ٘ت زاهٖ ٍ تؿتِ تِ هطتغ (تع،
گَؾلٌس ٍ گاٍ تَهٖ) تِ ه٘عاى ؾِ ه٘لَ٘ى ٍاحس زاهٖ زض ؾال تا حس تؼازل ،خوؼ٘ت زام خاٗگعٗي (گاٍ آه٘رتِ ٍ گاٍ ان٘ل ،گاٍه٘ف ٍ
گَؾلٌسپطٍاضٕ نٌؼتٖ ٍ ً٘وِ نٌؼتٖ) تا ؾِ ٍ ٗي زّن ( )3/1ه٘لَ٘ى ٍاحس زاهٖ زض ؾال اكعاٗف ٗاتس.
ج ـ ه٘عاى ذَضاى تَل٘سٕ اظ هٌاتغ ظضاػٖ قاهل اًَاع توَالت (لگَهْا) ،ػلَكِ ّإ ؾ٘لَٖٗ ،خَ ٍ شضت تِ ه٘عاى ؾِ ٍ ٗي زّن ( )3/1
ه٘لَ٘ى تي اكعاٗف ٍ تطزاقت ػلَكِ هداظ اظ هطاتغ ًكَض تِ ه٘عاى ً٘ن ( )0/5ه٘لَ٘ى تي زض ؾال اكعاٗف ٗاتس.
هازُ 15ـ زٍلت هٌلق اؾت ضوي اػوال هوٌَػ٘ت تْطُ تطزاضٕ هاظاز تط تَاى ظازآٍضٕ عث٘ؼٖ ،اح٘ائٖ ٍ ظٗؿت هح٘غٖ (اًَلَغٗي)
خٌگلْإ ًكَض ،تطت٘ثات ٍ توْ٘سات الظم ضا خْت انالح الگَٕ ههطف چَتْإ خٌگلٖ اػن اظ نٌؼتٖ ٍ ؿ٘طنٌؼتٖ ،خاٗگعٌٖٗ ؾَذت كؿ٘لٖ
ٍ اًطغْٗإ تدسٗسپصٗط تِ خإ ؾَذتْإ ّ٘عهٖ ،ذطٍج زام اظ خٌگل ٍ ؾاهاًسّٖ خٌگل ًكٌ٘اى تِ ػول آٍضزُ ٍ تا اؾتلازُ اظ تَاى ٍ ؾطهاِٗ ّإ
تركْإ ؿ٘طزٍلتٖ ًؿثت تِ اح٘اء ٍ تَؾؼِ زضذتٌاضٕ هثوط ٍ ؿ٘طهثوط ٍ تَؾتاًْإ خٌگلٖ ٍ ظضاػت چَب اهسام ًواٗس تِ گًَِ إ ًِ ظطف زُ
ؾال ،ضطٗة حلاظتٖ خٌگلْا ٍ هطاتغ ،اظ چْل زضنس ( )%40تِ ًَز زضنس ( ٍ )%90ؾطاًِ خٌگل اظ ّلسُ نسم (ٌّ )0/17تاض تِ ت٘ؿت ٍ پٌح
نسم (ٌّ )0/25تاض تطؾس.
هازُ 16ـ اظ تاضٗد تهَٗة اٗي هاًَىٍ ،ظاضت تاظضگاًٖ ٍ ؾاٗط اقرال حو٘وٖ ٍ حوَهٖ اػن اظ زٍلتٖ ٍ ؿ٘طزٍلتٖ هثل اظ ٍاضزات ًاالّا
ٍ ٗا هحهَالت ترف ًكاٍضظٕ (اػن اظ ذام ٍ ٗا كطآٍضٕ قسُ) ٍ ٗا هَاز اٍل٘ٔ ؿصاٖٗ هَضز ً٘اظ نٌاٗغ ؿصاٖٗ ٍ تثسٗلٖ هَظلٌس اظ ٍظاضت خْاز
ًكاٍضظٕ هدَظ الظم ضا اذص ًواٌٗسّ .وچٌ٘ي زٍلت هٌلق اؾت تِ هٌظَض حواٗت اظ تَل٘سات زاذلٖ ،تطإ ٍاضزات ًل٘ٔ ًاالّا ٍ هحهَالت
ترف ًكاٍضظٕ تؼطكٔ هؤثط ٍضغ ًواٗس تِ گًَِإ ًِ ًطخ هثازلِ ّوَاضُ تِ ًلغ تَل٘سًٌٌسٓ زاذلٖ تاقس.

تثهطُ1ـ ٍاضزات ًْازُ ّإ تَل٘س ترف ًكاٍضظٕ (اظ هث٘ل تصضًْ ،الًَ ،ز ٍ ؾن) تاّواٌّگٖ ٍ اذص هدَظ ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ اظ
اػوال تؼطكِ هؤثط هؿتثٌٖ هٖتاقس.
تثهطُ2ـ هؿؤٍل٘ت اًتراب اتعاض تؼطكِ إ ،تؼ٘٘ي ؾْو٘ٔ هوساضٕ ،ظهاى ٍضٍز ٍ هوساض تؼطكِ تطإ ًاالّإ ًكاٍضظٕ ٍ كطآٍضزُ ّإ ؿصاٖٗ
تا ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ ذَاّستَز.
هازُ 17ـ ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ هَظق اؾت ػالٍُ تط هٌاتغ پ٘ف تٌٖ٘ قسُ زض هازُ (  )12هاًَى تكٌ٘ل ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ ٍ زض اخطا
تٌس «ز» هازُ (  )18هاًَى تطًاهِ چْاضم تَؾؼِ اهتهازٕ ،اختواػٖ ٍ كطٌّگٖ خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى ،چْل ٍ ًِ زضنس (  )%49آٍضزُ ؾْن زٍلت زض
تكٌ٘ل ٍ اكعاٗف ؾطهاِٗ نٌسٍهْإ ؿ٘طزٍلتٖ حواٗت اظ تَؾؼِ ترف ًكاٍضظٕ( ،تركٖ ،قْطؾتاًٖ ،اؾتاًٖ ،هلٖ ،ترههٖ ٍ هحهَلٖ) ضا اظ
هحل كطٍـ اهٌاًات هاتل ٍاگصاضٕ ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ ٍ ؾاظهاًْإ تاتؼِ پؽ اظ ٍاضٗع تِ حؿاب ذعاًِ ٍ ضػاٗت هوطضات هطتَعِ اظ عطٗن
قطًت هازض ترههٖ نٌسٍم حواٗت اظ تَؾؼِ ؾطهاِٗگصاضٕ زض ترف ًكاٍضظٕ زض ؾطاؾط ًكَض تأه٘ي ًواٗس.
تثهطُ  1ـ نٌسٍهْإ هَضَع اٗي هازُ هداظ تِ كؼال٘ت هالٖ ،اػتثاضٕ ٍ تاظضگاًٖ زض ترف ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ ٍ تَؾؼِ نٌاٗغ
تثسٗلٖ ٍ تٌو٘لٖ اظ خولِ كؼال٘تْإ هَضَع هازُ ( )6اٗي هاًَى هٖتاقٌس.
تثهطُ 2ـ زٍلت هٌلق اؾت حساهل ت٘ؿت ٍ پٌح زضنس (  )%25اظ هٌاتغ هاتل تره٘م حؿاب شذ٘طُ اضظٕ (ؾْن ترف ؿ٘طزٍلتٖ) ضا تِ
نَضت اضظٕ خْت تَاًوٌسؾاظٕ تكٌلْإ ؿ٘طزٍلتٖ تطإ كؼال٘تْإ اهتهازٕ ٍ تَؾؼِ ؾطهاِٗ گصاضٕ زض ترف ًكاٍضظٕ ٍ هٌـاتغ عث٘ؼٖ ٍ
تَؾؼـِ نٌاٗغ تثسٗلٖ ٍ تٌـو٘لٖ تا ّسف تَل٘س تطإ تَؾؼِ نازضات زض اذت٘اض نٌسٍهْإ حواٗت اظ تَؾؼِ ترف ًكاٍضظٕ هطاض زّس تا تا
هكاضًت هالٖ تكٌلْا ٍ تَل٘سًٌٌسگاى ٍ تْطُتطزاضاى زض اهط ؾطهاِٗگصاضٕ اٗي ترف اهسام ًواٌٗس.
تاظپطزاذت انل ٍ ؾَز اٗي تؿْ٘الت تِ نَضت اضظٕ تِ حؿاب شذ٘طُ اضظٕ ٍاضٗع هٖ گطزز .پٌداُ زضنس ( )%50ؾَز حانلِ ًاقٖ اظ
اٗي كؼال٘تْا پؽ اظ ٍاضٗع تِ حؿاب شذ٘طُ اضظٕ ٍ تا ضػاٗت هوطضات هطتَط ،تِ ػٌَاى ؾْن زٍلت (هَضَع اٗي هازُ) زض تدْ٘ع هٌاتغ ٍ اكعاٗف
ؾطهاِٗ نٌسٍهْإ هصًَض ،اظ عطٗن قطًت هازض ترههٖ نٌسٍم حواٗت اظ تَؾؼِ ترف ًكاٍضظٕ تِ حؿاب اٗي نٌسٍهْا ٍاضٗع هٖگطزز.
تثهطُ3ـ نٌسٍهْإ هَضَع اٗي هازُ هٖ تَاًٌس ضوي ضػاٗت ضَاتظ ٍ زؾتَضالؼول تاًي هطًعٕ ،تا اًتكاض اٍضام هكاضًت (تا تضو٘ي
انل ٍ ؾَز تَؾظ زٍلت ٍ تا ضػاٗت حٌن تٌس «ح» هازُ (  )10هاًَى تطًاهِ چْاضم تَؾؼِ اهتهازٕ ،اختواػٖ ٍ كطٌّگٖ خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى)
هٌاتغ الظم تطإ اػغاء تؿْ٘الت هَضز ً٘اظ ترف ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ ٍ تَؾؼِ نٌاٗغ تثسٗلٖ ٍ تٌو٘لٖ ضا كطاّن ًواٌٗس.
تثهطُ 4ـ ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ ٍ ؾاٗط زؾتگاّْإ اخطائٖ هداظًس هٌاتغ هالٖ ترف ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ ٍ تَؾؼِ نٌاٗغ تثسٗلٖ ٍ
تٌو٘لٖ ،اػن اظ ٗاضاًِ ،اػتثاضات ًوٌْإ تالػَوً ،وٌْإ كٌٖ ٍ اػتثاضٕ ٍ ٍخَُ ازاضُ قسُ ضا تا ػاهل٘ت نٌسٍهْإ حواٗت اظ تَؾؼِ ترف
ًكاٍضظٕ ٍ هكاضًت هالٖ تْطُتطزاضاى اٗي ترف ،تِ هطحلِ اخطاء زضآٍضًس.
تثهطُ 5ـ زض اخطاء تٌس «ج» هازُ (  )18هاًَى تطًاهِ چْاضم تَؾؼِ اهتهازٕ ،اختواػٖ ٍ كطٌّگٖ خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى ،نٌسٍهْإ
حواٗت اظ تَؾؼِ ترف ًكاٍضظٕ هداظًس زض ضاؾتإ هاًَى ت٘وِ هحهَالت ًكاٍضظٕ ههَب  ٍ 1362/3/1انالحِّ٘إ تؼسٕ آى ،تِ ػٌَاى
زؾتگاُ ت٘وِ گط ػول ًواٌٗس .زض اٗي نَضت ،زٍلت تا ػوس هطاضزاز تا اٗي نٌـسٍهْا ؾْن ذَز ضا اػن اظ ٗاضاًِ حـن ت٘وِ ٍ هاتِ التلاٍت ذؿاضت تِ
حؿاب نٌسٍهـْإ هصًَض ٍاضٗع هًٖواٗسً .ظاضت تط ػوـلٌطز ت٘وِإ اٗي نٌسٍهْا تا ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ هٖتاقس.
تثهطُ 6ـ نٌسٍهْإ هَضَع اٗي هازُ تطإ تأه٘ي ٍ تدْ٘ع هٌاتغ هالٖ ،تا ضػاٗت هاًَى تاًٌساضٕ اؾالهٖ ٍ هازُ (  )13هاًَى تطًاهِ چْاضم
تَؾؼِ اهتهازٕ ،اختواػٖ ٍ كطٌّگٖ خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى هداظ تِ زضٗاكت تؿْ٘الت ٍ ٗا هكاضًت تا تاًٌْإ ذاضخٖ ،اظخولِ تاًي تَؾؼِ
اؾالهٖ هٖتاقٌس.
هازُ 18ـ تِ هٌظَض اضتواء هٌعلت اختواػٖ ،زاًف ٍ تَاًوٌسْٗإ كؼاالى ترف ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ ٍ ػكاٗطٕ ٍ پَقف هٌاؾة
تطًاهِّإ تطٍٗدٖ ٍ گؿتطـ تطًاهِ ّإ تَؾؼِ اًتوال تداضب ٍ ٗاكتِّإ تحو٘واتٖ زض اٗي ترف ،ؾاظهاى نسا ٍ ؾ٘وإ خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى
هَظق اؾت ػالٍُ تط تطًاهِ ّإ ضازَٗ ٍ تلَٗعًَٖٗ گطٍُ خْاز زض ًل٘ٔ قثٌِ ّإ ؾطاؾطٕ زاذلٖ ضازَٗ تلَٗعًَٖٗ ٍ ّوچٌ٘ي قثٌِ ّإ اؾتاًٖ
هتٌاؾة تا هَضَػات ذال اؾتاًٖ ٍ ًكَضٕ تا اٗداز گطٍُ «زاًف تطٍٗح ٍ تَؾؼٔ ترف ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ» ًؿثت تِ تِْ٘ ٍ پرف
تطًاهِّإ ٍٗػُ ترف ًكاٍضظٕ اهسام ًواٗس.
تثهطُ 1ـ ؾاظهاى َّاقٌاؾٖ ًكَض هَظق اؾت آذطٗي اعالػات پطزاظـ قسُ ٍ ٗاكتِ ّا ٍ پ٘فتٌّٖ٘ا ٍ تحل٘لْإ َّاقٌاؾٖ هَضز ً٘اظ
ترف ًكاٍضظٕ ضا تِ نَضت ضٍظاًِ ـ ّلتگٖ ـ هاّ٘اًِ ٍ زٍضُإ زض اذت٘اض قثٌِّإ ضازَٗ ٍ تلَٗعًَٖٗ ؾطاؾطٕ ٍ هطاًع اؾتاًْا هطاض زّس.
تثهطُ 2ـ ؾاظهاى نسا ٍ ؾ٘وا خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى هَظق اؾت تطًاهِ هَضَع اٗي هاًَى ضا تِ نَضت ضٍظاًِ ٍ ثاتت ٍ زض ظهاًٖ اضائِ
ًواٗس ًِ ت٘كتطٗي تٌٌ٘سُ ٍ قًٌَسُ ضا زاقتِ تاقس ٍ زض ّط قثٌِ حساهل ٗي ؾاػت زض قثاًِضٍظ ٍ حساهل چْاض ضٍظ زض ّلتِ تطًاهِ اخطاء ًواٗس.

تثهطُ 3ـ هٌاتغ هالٖ هَضز ً٘اظ ًاقٖ اظ اٗي هاًَى ّطؾالِ تِ قطح ظٗط ٍ تط اؾاؼ ػوس هَاكوتٌاهِ تا هؼاًٍت ًظاضت ٍ ضاّثطزٕ ضئ٘ؽ
خوَْض زض اػتثاض ٍ ضزٗق تَزخِ إ ؾاظهاى نسا ٍ ؾ٘وإ خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى ٍ ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ تأه٘ي ٍ هٌظَض هٖگطزز:
الق ـ پٌح زضنس ( )%5اظ هحل زضآهسّإ حانل اظ اكعاٗف تؼطكِ ًل٘ٔ ًاالّإ ٍاضزاتٖ ترف ًكاٍضظٕ تِ ًكَض.
ب ـ ٗي زض نس ( )%1اظ چْاض زضنس ( )%4ؾْن آهَظـ ترف تؼاًٍٖ زضٗاكتٖ تَؾظ ٍظاضت تؼاٍى.
ج ـ هثالؾ زضٗاكتٖ اظ هحل تثل٘ـات نسا ٍ ؾ٘وإ خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى زض ح٘ي اخطاء اٗي تطًاهِّا.
تثهطُ4ـ آئ٘ي ًاهِ اخطائٖ اٗي هازُ حساًثط ظطف ؾِ هاُ تِ پ٘كٌْاز هكتطى ؾاظهاى نسا ٍ ؾ٘وإ خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى ٍ ٍظاضت خْاز
ًكاٍضظٕ تِْ٘ ٍ تِ تهَٗة ّ٘أتٍظٗطاى هٖضؾس.
هازُ 19ـ تِ هٌظَض اكعاٗف تَل٘س ٍ اٗداز اقتـال ،تاًٌْإ ؿ٘طزٍلتٖ ٍ هؤؾؿات هالٖ ٍ اػتثاضٕ ذهَنٖ ٍ ّوچٌ٘ي نٌسٍهْإ ؿ٘طزٍلتٖ
حواٗت اظ تَؾؼِ ترف ًكاٍضظٕ (تركٖ ـ قْطؾتاًٖ ـ اؾتاًٖ ـ هلٖ ـ ترههٖ ٍ هحهَلٖ) هداظًس تطذٖ اظ پطٍغُ

ّا اظ هث٘ل احساث

گلراًِّا ،هدتوغّإ گلراًِ إ ،زاهپطٍضٕ ،ق٘التٖ ،تَل٘س هاضذ ،گ٘اّاى زاضٍٖٗ ،نٌاٗغ تثسٗلٖ ٍ تٌو٘لٖ ًكاٍضظٕ ٍ هطاًع تحو٘واتٖ ذهَنٖ
ضا پؽ اظ اذص هدَظّإ الظم اظ ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ ٍ ٗا ؾاظهاًْإ تاتؼِ تا اؾتلازُ اظ هٌاتغ زاذلٖ ذَز ٍ ّوچٌ٘ي زض نَضت ً٘اظ ،حؿاب
شذ٘طُ اضظٕ (تطإ ههاضف اضظٕ تط اؾاؼ اضهام هٌسضج زض تَزخِّإ ؾٌَاتٖ) اخطاء ًوَزُ ٍ تِ ٌٖٗ اظ ضٍقْإ « كطٍـ تِ ه٘وت توام قسُ» ٍ
ٗا « اخاضُ تِ قطط تول٘ي اػ٘اًٖ» تِ هتواض٘اى تا اٍلَٗت كاضؽالتحه٘الى تٌ٘اض ترف ًكاٍضظٕ ٍاگصاض ًواٌٗس.
هازُ20ـ تِ زٍلت اخاظُ زازُ هٖ قَز زض خْت تأه٘ي هالٖ عطحْإ ترف ًكاٍضظٕ ،نٌاٗغ تثسٗلٖ ٍ تٌو٘لٖ ًكاٍضظٕ ،نٌاٗغ ؿصاٖٗ ٍ
تَؾؼٔ نازضات هحهَالت ترف ًكاٍضظٕ اظ عطم ظٗط ؾطهاٗٔ ذَز ضا زض تاًي ًكاٍضظٕ اظ ّكت ّعاض ه٘ل٘اضز (  )8.000.000.000.000ضٗال تِ
ؾٖ ّـعاض ه٘ل٘ـاضز ( )30.000.000.000.000ضٗال اكعاٗف زّس:
الق ـ ًل٘ٔ ٍخَُ ًاقٖ اظ تاظپطزاذت انل ٍ كطع تؿْ٘الت اػغائٖ تاًي ًكاٍضظٕ اظ هحل حؿاب شذ٘طٓ اضظٕ هَضَع هازُ (
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هاًَى تطًاهِ ؾَم ٍ تٌس « ّـ» هازُ (  )1هاًَى تطًاهِ چْاضم تَؾؼِ اهتهازٕ ،اختواػٖ ٍ كطٌّگٖ خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى ،پؽ اظ ٍنَل تَؾظ
تاًي ًكاٍضظٕ ،تِ حؿاب زضآهس ػوَهٖ ًكَض ًعز ذعاًِ زاضٕ ًل ٍاضٗع ٍ تا ؾوق ٗي ّعاض ه٘ل٘اضز (  )1.000.000.000.000ضٗال اظ ّو٘ي هحل
تطزاقت ٍ تِ حؿاب ؾطهاِٗ زٍلت زض تاًي ًكاٍضظٕ هٌظَض هٖگطزز.
ب ـ ًل٘ٔ ٍنَلّٖإ تؿْ٘الت پطزاذتٖ اظ هحل ٍخَُ ازاضُ قسُ ،هَضَع تثهطُّا ٍ ًوٌْإ كٌٖ ٍ اػتثاضٕ اػتثاضات ػوَهٖ هَاً٘ي
تَزخِ ؾٌَات گصقتِ (كهَل ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ) ًِ ػاهل٘ت آى تط ػْسُ تاًي ًكاٍضظٕ تَزُ اؾت ،تا ؾوق ٗاظزُ ّعاض ه٘ل٘اضز
( )11.000.000.000.000ضٗال تِ حؿاب ؾطهاِٗ زٍلت زض تاًي ًكاٍضظٕ هٌظَض هٖگطزز.
ج ـ هؼازل اضظٕ زُ ّعاض ه٘ل٘اضز (  )10.000.000.000.000ضٗال اظ هحل حؿاب شذ٘طُ اضظٕ تِ حؿاب ؾطهاِٗ زٍلت زض تاًي ًكاٍضظٕ
هٌظَض گطزز.
هازُ 21ـ ٍظاضت ػلَم ،تحو٘وات ٍ كٌاٍضٕ ٍ ًلِ٘ زاًكگاّْا ٍ هؤؾؿات آهَظـ ػالٖ ؿ٘طزٍلتٖ هَظلٌس تؼساز ،ضقتِ ٍ تطً٘ة خٌؿ٘تٖ
زاًكدَٗاى ضقتِّإ تحه٘لٖ زاًكگاّْا ،هطاًع ٍ هؤؾؿات آهَظـ ػالٖ هطتثظ تا ًكاٍضظٕ ،هٌاتغ عث٘ؼٖ ٍ زاهپعقٌٖ ذَز ضا هثل اظ اػالم ٍ
پصٗطـ ،تطاؾاؼ ً٘اظؾٌدٖ ٍ هسٗطٗت هٌاتغ اًؿاًٖ ًِ تَؾظ ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ اًدام هٖقَز ،ؾاهاًسّٖ ًواٌٗس.
هازُ 22ـ ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ هَظق اؾت حساًثط ظطف زٍ ؾال پؽ اظ تهَٗة اٗي هاًَى ًؿثت تِ:
الق ـ اٗداز پاٗگاُ اعالػاتٖ تَل٘سًٌٌسگاى ترف ًكاٍضظٕ ٍ تكَٗن آًاى تِ ثثت اعالػات كؼال٘تْإ تَل٘سٕ ذَٗف زض آى.
ب ـ اٗداز پاٗگاُ اعالػات خاهغ ًكاٍضظٕ تط پاِٗ كٌاٍضٕ اعالػات(IT).
ج ـ قثٌِ هسٗطٗت زاًف ٍ اعالػات ًكاٍضظٕ ٍ ضٍؾتاٖٗ تطإ اضائٔ ذسهات ػلوٖ ،آهَظقٖ ،كٌٖ ،تطٍٗدٖ ٍ ؾاٗط اعالػات هَضز ً٘اظ؛
اهسام ًوَزُ ٍ زض زؾتطؼ ػوَم هطاض زّس.
هازُ 23ـ ٍظاضت ػلَم ،تحو٘وات ٍ كٌاٍضٕ ،زاًكگاُ آظاز اؾالهٖ ٍ ؾاٗط هطاًع آهَظقٖ ًِ هثازضت تِ آهَظـ ضقتِّإ هطتثظ تا ترف
ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ هًٖواٌٗس ،هَظلٌس اظ عطٗن هطاخغ شٕضتظ هاًًَٖ ٍ تا ًاّف زضٍؼ ؿ٘طترههٖ زاًكدَٗاى هواعغ ًاضزاًٖ ٍ
ًاضقٌاؾٖ تِ ه٘عاى ٗي تطم زضؾٖ ،زضؼ ػولٖ ًاضٍضظٕ هتٌاؾة تا ٍاحسّإ ًؿط قسُ ٍ حساًثط تِ هست قف هاُ زض ٌٖٗ اظ هعاضع زٍلتٖ،
ذهَنٖ ٍ ٗا ػطنِّإ هٌاتغ عث٘ؼٖ ٍ آتر٘عزاضٕ ضا ظٗط ًظط اؾات٘س هطتَط تا ّواٌّگٖ ؾاظهاى تحو٘وات ،آهَظـ ٍ تطٍٗح ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ
عث٘ؼٖ ًكَض ٍ ٗا هؤؾؿات اؾتاًٖ ،خاٗگعٗي ًواٌٗس .نسٍض گَاّٖ پاٗاى تحه٘الت هوغغ تحه٘لٖ تطإ اٗي زاًكدَٗاى هٌَط تِ تأٗ٘س زٍضٓ
ػولٖ ًاضٍضظٕ تَؾظ اٗي هؤؾؿات هٖتاقس.

هازُ 24ـ ٍظاضت ًلت هٌلق اؾت ّوِ ؾالِ هثالؾ ضٗالٖ نطكِخَٖٗ ؾَذت ًاقٖ اظ تطهٖ ًطزى چاّْإ آب ًكاٍضظٕ ضا تِ حؿاتٖ ًِ
زض ذعاًِزاضٕ ًل اكتتاح هٖگطززٍ ،اضٗع ًواٗس تا خْت تطهٖ ًطزى چاّْإ ًكاٍضظٕ اذتهال ٗاتس ٍ تِ ههطف تطؾسٍ .ظاضت ً٘طٍ ٍ قطًتْإ
تَظٗغ تطم اؾتاًٖ هَظلٌس تا زضذَاؾت خْاز ًكاٍضظٕ قْطؾتاًْا ،تطم چاّْا ضا تأه٘ي ًواٌٗس.
هازُ 25ـ ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ هَظق اؾت حساًثط قف هاُ پؽ اظ تهَٗة اٗي هاًَى ٍ تا ّوٌاضٕ ٍظاضت ً٘طٍ ًؿثت تِ تؼ٘٘ي
قاذهْإ تْطٍُضٕ آب ًكاٍضظٕ اهسام ًوَزُ ٍ تِ تهَٗة ّ٘أت ٍظٗطاى ضؾاًسُ ٍ زض پاٗاى ّط ؾال گعاضـ اهساهات اخطائٖ زضذهَل اٗي
قاذهْا ٍ ًتاٗح حانلِ ضا تِ ًو٘ؿَ٘ى ًكاٍضظٕ ،آب ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ هدلؽ قَضإ اؾالهٖ گعاضـ ًواٗس.
تثهطُ ـ زض اخطاء اٗي هازُ ،زٍلت هَظق اؾت آى زؾتِ اظ قاذهْاٖٗ ضا ًِ تطإ اخطائٖ قسى هؿتلعم اضائِ پ٘كٌْازّاٖٗ اؾت ًِ
ً٘اظهٌس تأه٘ي اػتثاض هٖتاقس ،اٗي هَاضز ضا زض تَزخِّإ ؾاالًِ زضج ٍ اضائِ ًواٗس.
هازُ 26ـ زض ضاؾتإ اكعاٗف تْطٍُضٕ تا ضٌٍٗطز تواضا هحَض آب ًكاٍضظٕ ٍ ضػاٗت الگَٕ تٌْ٘ٔ ًكتٍ ،ظاضت ً٘طٍ هَظق اؾت
حساًثط ٗي ؾال پؽ اظ تهَٗة اٗي هاًَى اهساهات الظم ضا تطإ تحَٗل حدوٖ آب تِ تْطُتطزاضاى تا اٍلَٗت تكٌلْإ هاًًَٖ ترف ًكاٍضظٕ،
تطاؾاؼ ؾٌس هلٖ آب ،ظطك٘ت تحول هداظ حَضِّإ آتطٗع ٍ تا زض ًظط گطكتي قطاٗظ اهتهازٕ ،اختواػٖ ،ظٗؿت هح٘غٖ ٍ كٌٖ تا اٍلَٗتْإ
تؼطٗق قسُ تطإ تره٘م آب ًكاٍضظٕ تِ ػول آٍضز.
هازُ 27ـ زٍلت هٌلق اؾت تِ گًَِإ تطًاهِضٗعٕ ًواٗس ًِ تا ؾال ّ 1404دطٕ قوؿٖ ٍ تا اؾتلازٓ تٌِْ٘ اظ هٌاتغ هٌسضج زض كهل تأه٘ي
آب تَزخِّإ ؾٌَاتٖ ،حساهل پاًعزُ زضنس (  )%15هتَؾظ تلٌسهست ًعٍالت آؾواًٖ ؾاالًٔ ًكَض (ّلت ٍ ً٘ن زضنس (  )%7/5اظ هحل ًٌتطل
آتْإ ؾغحٖ ٍ ّلت ٍ ً٘ن زضنس (  )%7/5اظ عطٗن آتر٘عزاضٕ ٍ آترَاًساضٕ) تِ حدن آب اؾتحهالٖ ًكَض اضاكِ گطزز ٍ نسزضنس ( )%100
تطاظًاهِ (ت٘الى) هٌلٖ آتْإ ظٗطظهٌٖ٘ زقتْإ ًكَض (تا اٍلَٗت زقتْإ هوٌَػِ آتٖ) خثطاى گطزز.
هازُ 28ـ تِ هٌظَض اؾتلازُ تٌِْ٘ ٍ اكعاٗف تْطٍُضٕ هاقٌْ٘إ ًكاٍضظٕ ،زٍلت هَظق اؾت تطاؾاؼ ٍضؼ٘ت ًظام تْطُتطزاضٕ اظ ػَاهل
تَل٘س ،الگَٕ نح٘ح تْطُتطزاضٕ اظ هاق٘ي ضا عطاحٖ ٍ ًؿثت تِ تأه٘ي تطً٘ة هٌاؾة هاقٌْ٘إ ًكاٍضظٕ هَضز ً٘اظ ترف اظ عطٗن تركْإ
ؿ٘طزٍلتٖ اهسام ًواٗس.
تثهطُ 1ـ ً٘طٍٕ اًتظاهٖ هٌلق تِ قواضُگصاضٕ ٍ اضائِ قٌاؾٌاهٔ هالٌ٘ت ًل٘ٔ هاق٘يآالت ذَزًككٖ ًكاٍضظٕ هَخَز ٍ خسٗسالَضٍز تِ
ترف ًكاٍضظٕ هٖتاقس.
تثهطُ 2ـ زٍلت هَظق اؾت تؼطكٔ ٍاضزات هاق٘يآالت ًكاٍضظٕ ٍ هدوَػِ ازٍات هطتثظ ضا تِ گًَِإ تؼ٘٘ي ًواٗس ًِ ضوي حواٗت اظ
تَل٘سات زاذلٖ ،اهٌاى اضتواء ً٘ل٘ت ٍ ضهاتت هحهَالت زاذلٖ تا ًوًَِّإ هكاتِ ذاضخٖ كطاّن قَز.
هازُ 29ـ تِ هٌظَض ًٌتطل ً٘لٖ ،تاظضؾٖ ٍ نسٍض گَاّٖ ً٘ل٘ت هحهَالت ًكاٍضظٕ ،زٍلت هٌلق اؾت ضوي تؼطٗق اؾتاًساضزّا ٍ
هؼ٘اضّإ كطآٌٗس تَل٘س ،كطآٍضًٕ ،گْساضٕ ٍ تاظاضضؾاًٖ ٍ ًاّف ضاٗؼات هحهَالت ًكاٍضظٕ ،تا اؾتلازُ اظ اهٌاًات تركْإ ؿ٘طزٍلتٖ
اهساهات الظم ضا تِ ػول آٍضز.
آئ٘يًاهِ اخطائٖ اٗي هازُ حساًثط قف هاُ پؽ اظ تهَٗة اٗي هاًَى تِ پ٘كٌْاز ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ تِ تهَٗة ّ٘أت ٍظٗطاى هٖضؾس.
هازُ 30ـ تِ هٌظَض اكعاٗف ً٘ل٘ت تَل٘سات زام (هَضَع هازُ «  »21هاًَى ًظام خاهغ زاهپطٍضٕ) ٍ ًٌتطل تْساقت تـصِٗ ٍ خلَگ٘طٕ اظ
تطٍظ تطذٖ ت٘واضْٗا ٍ ًاّف ضاٗؼاتٍ ،ظاضت خْاز ًكاٍضظٕ هَظق اؾت ضوي تسٍٗي اؾتاًساضزّإ تَل٘س ذَضاى زام ٍ ًظاضت تط اخطاء آى،
ًؿثت تِ تَل٘سًٌٌسگاى ترف ًكاٍضظٕ ًِ اظ ذَضاى آهازُ ٍ اؾتاًساضز ًاضذاًِّإ تَل٘س ذَضاى زام اؾتلازُ هًٖواٗس ،تا اؾتلازُ اظ ٗاضاًِّا ٍ
ٗا ؾاٗط هكَهْإ زض اذت٘اض ،حواٗتْإ الظم ضا تِ ػول آٍضزّ .وچٌ٘ي هحهَالت تَل٘سٕ ًل٘ٔ ًاضذاًِّإ ذَضاى زام هكوَل اؾتاًساضز اخثاضٕ
هٖتاقس.
هازُ 31ـ اظ تاضٗد تهَٗة اٗي هاًَى ،زٍلت هَظق اؾت حواٗتْإ هاًًَٖ ذَز اظ تْطُتطزاضاى ٍ تَل٘سًٌٌسگاى ترف ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ
عث٘ؼٖ ضا تا اٍلَٗت تَل٘س هحهَالت ظٗط تٌظ٘ن ٍ اهسام ًواٗس:
الق ـ هحهَالت ضاّثطزٕ :هحهَالتٖ ًِ هؿتو٘واً زض اهٌ٘ت ؿصاٖٗ ًوف زاضز ٍ تِ اٗي ٍاؾغِ ضطٍضتاً تاٗس زض زاذل ًكَض تَل٘س قَز.
ب ـ هحهَالت ٍٗػُ :هحهَالتٖ ًِ ت٘كتطٗي اضظـ تَل٘س ضا تِ اظاء ًْازُّإ ههطف قسُ اٗداز هًٖواٗس ٍ ٗا حلوِّإ تعضگتطٕ زض
ظًد٘طُ اضظـ اٗداز ٍ هٖتَاًس هحَض ضقس ترف ًكاٍضظٕ تاقس ٍ ٗا تا تَخِ تِ هعٗتْإ نازضاتٖ ،حساهل زُ زضنس (  )%10ؾْن تاظاض زً٘ا ضا زض
اذت٘اض ذَز زاضز.
ج ـ هحهَالت ذال هٌغوِإ :هحهَالتٖ ًِ تَل٘س آًْا زض ًكَض هوٌي اؾت ّوطاُ تا هعٗت ًثاقس ٍلٖ تِ ٍاؾغِ قطاٗظ ذال
هٌغوِإ ،تَل٘س آًْا اختٌاب ًاپصٗط اؾت ٍ تاٗس زض خْت اٗداز هعٗت تطإ آى هحهَالت اهسام ًوَز.

تطً٘ة ًَع هحهَالت زض عثوِتٌسٕ كَمالصًط عٖ تطًاهِّإ پٌحؾالِ تَؾؼٔ ًكَض تَؾظ ٍظاضت خْازًكاٍضظٕ تؼ٘٘ي ٍ اتالؽ
هٖگطزز.
هازُ32ـ زض اخطاء هازُ (  )31اٗي هاًَىٍ ،ظاضت خْاز ًكاٍضظٕ هٌلق اؾت زض هالة تَزخِّإ ؾٌَاتٖ ٍ ٗاضاًِّإ ههَب زض اذت٘اض،
تِ گًَِإ تطًاهِضٗعٕ ًٌس ًِ:
الق ـ اظ عطٗن پطزاذت هؿتو٘ن تِ تَل٘سًٌٌسگاى تا تْطٍُضٕ تاال ٍ زاضإ ضًٍس اكعاٗكٖ زض تْثَز قاذم تْطٍُضٕ ،ضػاٗت هَاضز ظٗؿت
هح٘غٖ زض تَل٘س ٍ ّوچٌ٘ي تَل٘س تا ً٘ل٘ت هٌغثن تط تطًاهِّإ الگَٕ ًكت ،پازاـ تْطٍُضٕ پطزاذت ًواٗس.
ب ـ زض خْت ضًٍن تاظاض ت٘وِ ٍ تَؾؼٔ ت٘ؤ اتٌائٖ ًكاٍضظٕ ٍ اكعاٗف ًوف ترف ؿ٘طزٍلتٖ زض نٌؼت ت٘وًِ ،ؿثت تِ پطزاذت ٗاضاًِ
حنت٘وِ تِ ت٘وِگطاى ؿ٘طزٍلتٖ ًِ ،زض ضاؾتإ اخطاء الگَّإ ت٘وِإ هَضز تأٗ٘س اٗي ٍظاضتراًِ ػول هًٌٌٖس ،اهسام ًواٗس.
ج ـ تِ هٌظَض ًاّف آثاض ظٗاًثاض هراعطات ٍ ت٘واضْٗإ هكتطى اًؿاى ٍ زام ٍ تثث٘ت ًَؾاًات زضآهس تَل٘سًٌٌسگاى هحهَالت زاهٖ ٍ
ؾاٗط هحهَالت ّسفگصاضٕ قسًُ ،ؿثت تِ تطهطاضٕ ت٘وِّإ توام ذغط اخثاضٕ اهسام ًواٗس.
هحهَالت ّسفگصاضٕ قسُ ،تَؾظ ٍظاضت خْازًكاٍضظٕ اًتراب ٍ اػالم هٖگطزز.
ز ـ تِ هٌظَض تَؾؼِ نازضات ٍ اؾتلازُ اظ هعٗتّإ ًؿثٖ ترف ًكاٍضظًٕ ،ؿثت تِ پطزاذت ٗاضاًِ نازضات تطإ هحهَالت نازضاتٖ
هٌغثن تط اؾتاًساضزّإ تاظاضّإ ّسف ترف ًكاٍضظٕ اػن اظ ًوٌْإ تاظاضٗاتٖ ،خاٗعُ نازضاتٖ ،اػتثاضات نازضاتٖ ،تضو٘ي هراعطات ًاقٖ اظ
نازضاتٗ ،اضاًِ ًوٌْإ ؿصاٖٗ تِ ًكَضّإ ّسف ،اهسام ًواٗس.
آئ٘يًاهٔ اخطائٖ اٗي هازُ حساًثط قف هاُ پؽ اظ تهَٗة اٗي هاًَى ،تِ پ٘كٌْاز ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ تِ تهَٗة ّ٘أت ٍظٗطاى
هٖضؾس.
هازُ 33ـ اظ تاضٗد تهَٗة اٗي هاًَى ،ػالٍُ تط اخطاء هاًَى ذطٗس تضوٌٖ٘ هحهَالت ًكاٍضظٕ ،زض هالة تَزخِّإؾٌَاتٖ ٍ اػتثاض
ههَب ،ؾ٘اؾت ه٘وتتضوٌٖ٘ ً٘ع تطهطاض هٖقَز.
تَل٘سًٌٌسگاى هحهَالتًكاٍضظٕ هٖتَاًٌس هحهَالت ذَز ضا زض تاظاض تَضؼ ترههٖ ًاالٕ ًكاٍضظٕ ػطضِ ًواٌٗس .زض نَضت
ًاّف ه٘وت تَضؼ ًؿثت تِ ه٘وت تضوٌٖ٘ اػالمقسُ اظ ؾَٕ زٍلت ،هاتِالتلاٍت آى تَؾظ زٍلت تِ تَل٘سًٌٌسگاى پطزاذت هٖگطزز.
ٍظاضت خْازًكاٍضظٕ هٌلق اؾت ّط ؾالِ هتٌاؾة تا قطاٗظ تَل٘س ٍ تاظاض ،هحهَالت تحت ؾ٘اؾت ذطٗس ٍ ه٘وت تضوٌٖ٘ ضا اًتراب ٍ اػالم
ًواٗس.
آئ٘يًاهِ اخطائٖ اٗي هازُ حساًثط قف هاُ پؽ اظ تهَٗة اٗي هاًَى تِ پ٘كٌْاز ٍظاضت خْاز ًكاٍضظٕ تِ تهَٗة ّ٘أت ٍظٗطاى هٖضؾس.
هازُ 34ـ زٍلت هَظق اؾت تِ هٌظَض تٌظ٘ن ضٍاتظ ،تؼ٘٘ي ضاّثطزّا ٍ قَُّ٘إ ػولٖ ٍ ضاّْإ ًوّٖ ٍ ً٘لٖ تحون ؾ٘اؾتْإ ؾٌس
چكناًساظ ت٘ؿت ؾالِ ًكَض زض ترف ًكاٍضظٕ ،هٌاتغ عث٘ؼٖ ٍ هح٘ظ ظٗؿت « ،ؾٌس هلٖ تَؾؼِ ترف ًكاٍضظٕ» « ،ؾٌس هلٖ تَؾؼِ هٌاتغ آب»،
« ؾٌس هلٖ حلاظت هح٘ظظٗؿت ٍ تَؾؼٔ پاٗساض» زض اكن چكناًساظ ّ 1404دطٕ قوؿٖ تا تطقْإ ؾِ تطًاهِ پٌحؾالِ ضا حساًثط ظطف قف هاُ
پؽ اظ تهَٗة اٗي هاًَى تسٍٗي ٍ تِ تأٗ٘س هدلؽ قَضإ اؾالهٖ تطؾاًس.
هازُ 35ـ زٍلت هَظق اؾت ّط ؾال ٍ حساًثط تا پاٗاى آشضهاُ ؾال تؼسً ،تاٗح حانل اظ اخطاء اٗي هاًَى ٍ ّوچٌ٘ي ه٘عاى تْثَز ػولٌطز
ًوّٖ ٍ ً٘لٖ ترف ًكاٍضظٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ كهل ظضاػٖ ؾال هثل ،ه٘عاى تْثَز قاذم تْطٍُضٕ (ًل ـ اًطغٕ ـ هٌاتغ اًؿاًٖ ـ هاق٘يآالت ـ
ؾطهاِٗ ٍ هٌاتغ پاِٗ آب ٍ ذاى)  ،ه٘عاى ؾطهاِٗگصاضٕ زض اٗي ترف ٍ ضطاٗة ذَزًلاٖٗ ٍ اهٌ٘ت ؿصاٖٗ ضا تِْ٘ ٍ تِ ًو٘ؿَ٘ى ًكاٍضظٕ ،آب ٍ
هٌاتغ عث٘ؼٖ هدلؽ قَضإ اؾالهٖ گعاضـ ًواٗس.
هاًَى كَم هكتول تط ؾٖ ٍ پٌح هازُ ٍ ؾٖ ٍ قف تثهطُ زض خلؿِ ػلٌٖ ضٍظ چْاضقٌثِ هَضخ ت٘ؿت ٍ ؾَم ت٘طهاُ ٌْٗعاض ٍ ؾ٘هس ٍ
ّكتاز ٍ ًِ هدلؽ قَضإ اؾالهٖ تهَٗة ٍ زض تاضٗد  1389/5/6تِ تأٗ٘س قَضإ ًگْثاى ضؾ٘س

