
 

  

 

  

  

  :مقدمه

اي ػهًي ِ اؿزلبصِ هذيخ ٔ يُبؿت اػ ظغكيذ» ثّ يُظٕع رذون ثشليضٌ ثّ رأكيض يوبو يؼظى عْجغي صع    

رؼغيق »اؿبؿُبيّ ثُيبص يهي َشجگبٌ صعثبعح  4صع اجغاي يبصح  ٔ« َشجگبٌ صع عاؿزبي رٕؿؼخ ًّْ جبَجخ كلٕع

 صع .كٕص آييٍ َبيّ ادغاػ اؿزؼضاصْبي ثغرغ ٔ َشجگي روٕيت يي« ثغرغ ٔ َشجگي اكغاص َشجّ ٔ ادغاػ اؿزؼضاصْبي

ٔ « رذويوبد ٔ كُبٔعي ػهٕو،» ٔ صٔ ٔػاعرشبَخ« َيبصة»ثّ اسزوبع « ثُيبص يهي َشجگبٌ كلٕع»ايٍ آييٍ َبيّ 

  .كٕص َبييضِ يي« ثٓضاكذ ٔػاعريٍ ػهٕو ٔ»ثٓضاكذ، صعيبٌ ٔ آيٕػف پؼككي ثّ اسزوبع »

  

  ْضفـ 1ماده 

اؿزبَضاعصؿبػي يؼيبعْب ٔ كغايُضْبي كُبؿبيي ٔ يؼغكي َشجگبٌ  ْبي ػهًي، يُغوي كغصٌ ٔ رؼغيق كبسن

  .فثز ٔ اؿزؼضاصْبي ثغرغ ْغ

  

  رؼغيق َشجّ ٔ اؿزؼضاص ثغرغ ـ2ماده 

كٕص كّ اثغگظاعي ٔي صع  اؿبؿُبيّ ثُيبص ثّ كغص ثغجـزّ ٔ كبعآيضي اعالم يي 4ثّ اؿزُبص يبصِ « َشجّ»ـ 2ـ1

 گـزغف ػهى ٔ ُْغ ٔ كُبٔعي ٔ كغُْگ ؿبػي ٔ يضيغيذ كلٕع يذـٕؽ ثبكض ٔ ْٕف، سالهيذ، رٕنيض ٔ

ثّ عكض ٔ  ؿزبي رٕنيض ٔ گـزغف صاَق ٔ َٕآٔعي يٕجت ؿغػذ ثشليضٌكبعآكغيُي ٔ َجٕؽ ككغي ٔي صع عا

  .رٕؿؼّ ػهًي ٔ اػزالي جبيؼّ اَـبَي كلٕع گغصص

 ْبي الػو ثغاي كٕص كّ ثّ هٕعد ثبنوِٕ َشجّ ثٕصِ ٔني ُْٕػ ػييُّ كغصي اعالم يي ثّ« اؿزؼضاص ثغرغ» -2-2 

 .اؿذكُبؿبيي كبيم ٔ يب ثغٔػ اؿزؼضاصْبي ٔيژِ أ كغاْى َلضِ 

 كبيم اؿزؼضاصْبي ثغرغ ٔ َشجگبٌ ثشلٓبي يشزهق اػ هجيم ػهًي ٔ كُبٔعي، آيٕػكي، رؼبعيق كٕم :1تبصره 

  .ثبكض كغُْگي، اجزًبػي، ُْغي ٔ يضيغيزي يي

  

ٔ َذِٕ دًبيذ اػ َٕاثؾ رٕؿظ ثُيبص پيلُٓبص ٔ پؾ اػ روٕيت ْيئذ  رؼغيق ٔ كغايظ ادغاػ َبثـگي :2تبصره 

  .عؿض ػبني اَوالة كغُْگي يي عايايُبء ثّ روٕيت كٕ

  

ْبي ػيبَي يلشن  ثبيـذ رضأو كغايظ صع صٔعِ ٔ يي اؿزؼضاص ثغرغ ٔ َشجگي يك كغآيُض پٕيب اؿذ :3تبصره 

 .گيغص صع ادغاػ َشجگي يؼيبع هغاع

  

 ْبي يشزهق كغايُض ادغاػ اؿزؼضاص ثغرغ ٔ َشجگي صع دٕػِـ  3ماده 



َشجگبٌ ْغ   َشجگي، كغآيُضْبي رؼغيق ٔ رجغثّ كضِ رٕؿظ َٓبصْبي ثغگؼيُُضحصع رؼييٍ ٔ ادغاػ كغايظ      -1-3

يؼيبعْبي ٔضغ كضِ  ْبي يٕجٕص ًْبُْگ ٔ ثشق پظيغكزّ كضِ ٔ ثب جٓذ گيغي ػهًي ٔ ػواليي ؿيبؿذ

 .گغصص ػُضانهؼٔو روٕيذ ٔ يب اهالح يي

 ا عٔيكغص روٕيزي يٕعص اهالح ٔ روٕيتْبي يشزهق ة يٕجٕص ثغاي رؼييٍ ثٓزغيُٓب صع ثشق ـ آييٍ َبيّ ْبي3 -22

  .ثُيبص هغاع سٕاْض گغكذ

  

ْبي ػيغ ثبكُض، اؿزؼضاص ثغرغ  اكغاصي كّ صاعاي يكي اػ ٔيژگي كغايظ ادغاػ اؿزؼضاصْبي ثغرغ ٔ َشجگيـ  4ماده 

  .كَٕض يي يب َشجّ كُبسزّ

  ـ ثغگؼيضگبٌ انًپيبصْبي ػهًي يؼزجغ صاسهي ٔ جٓبَي4ـ1

پغٔعف ثّ  انًههي صاَق آيٕػي ثب رأييض ٔػاعد آيٕػف ٔ رب ؿٕو انًپيبصْبي يؼزجغ جٓبَي ٔ ثيٍأل  َلغاد( انق 

  ػُٕاٌ َشجّ

انًههي صاَق آيٕػي ثب رأييض ٔػاعد آيٕػف ٔ پغٔعف  ثيٍ يبكزگبٌ يغدهّ َٓبيي انًپيبصْبي يؼزجغ جٓبَي عاِ( ة 

  ثّ ػُٕاٌ اؿزؼضاص ثغرغ

 ثٓضاكذ ثّ ػُٕاٌ َشجّ انًههي صاَلجٕيي ثب رأييض ٔػاعريٍ ػهٕو ٔ ػزجغ ثيٍَلغاد أل رب ؿٕو انًپيبصْبي و ) ج

ثب يؼغكي ٔػاعريٍ ػهٕو ٔ ثٓضاكذ ثّ ػُٕاٌ  َلغاد أل رب ؿٕو انًپيبصْبي يؼزجغ ػهًي صاَلجٕيي كلٕع( ص 

  اؿزؼضاص ثغرغ

 آيٕػف ٔ پغٔعف ثّ ػُٕاٌانًپيبصْبي يؼزجغ ػهًي صاَق آيٕػي كلٕع ثب يؼغكي ٔػاعد  َلغاد أل رب ؿٕو( ْـ 

  اؿزؼضاص ثغرغ

  

  ـ ثغگؼيضگبٌ اػ ييبٌ آػيَٕٓبي ؿغاؿغي4ـ2

 َلغ أل ثغاي 100ْبي ؿغاؿغي يوغغ كبعكُبؿي اػ ييبٌ  ْبي ثغرغ آػيٌٕ ييبٌ عرجّ ثغگؼيضگبٌ اػ( انق

ي ػهٕو ْب عكزّ َلغ أل ثغاي 50ْبي ػهٕو رجغثي،  َلغ أل ثغاي عكزّ 50ْبي عيبضي ٔ كيؼيك،  عكزّ

  ْبي ُْغ ثّ ػُٕاٌ اؿزؼضاص ثغرغ َلغ أل ثغاي عكزّ 20اَـبَي ٔ 

  

  ـ يشزغػبٌ ٔ يكزللب4ٌـ3

انًههي  صاسهي ٔ سبعجي اػ هجيم جلُٕاعح ثيٍ ْبي ػهًي يؼزجغ ثغگؼيضگبٌ يـبثوبد ٔ جلُٕاعِ( انق 

ػهٕو ٔ ثٓضاكذ ٔ رأييض  ػهٕو پؼككي عاػي ثب يؼغكي ٔػاعريٍ سٕاعػيي، جلُٕاعح جٕاٌ سٕاعػيي ٔ جلُٕاعح

  ثغرغ ثُيبص ثّ ػُٕاٌ اؿزؼضاص

صع يغاجغ طيوالح صاسهي ٔ يب  ثغگؼيضگبٌ اػ ييبٌ يشزغػبٌ ٔ يكزللبٌ ايغاَي كّ اسزغاع ٔ اكزلبف آَبٌ( ة 

 .(رؼييٍ كُُضح يغاجغ طيوالح اؿذ ثُيبص)سبعجي ثّ ثجذ عؿيضِ ثبكض ثّ ػُٕاٌ اؿزؼضاص ثغرغ 

ٔػاعريٍ ػهٕو ٔ ثٓضاكذ ٔ صع يٕاعص سبم ثب رأييض ثُيبص يؼزجغ  ْب ٔ يـبثوبد ػهًي ثب رأييض جلُٕاعِ :تبصره

  .كٕص كُبسزّ يي

  

  ـ صاَق آيٕسزگب4ٌـ4

صاسم كلٕع ٔ ( كبعكُبؿي ٔ ثبالرغ)صاَلگبْي  ْبي ثغگؼيضگبٌ اػ ييبٌ َلغاد أل صاَق آيٕسزّ عكزّ

يضيغيذ دٕػِ ػهًيّ هى ٔ »ٔ « ٔػاعريٍ ػهٕو ٔ ثٓضاكذ»يؼغكي  اة( ؿغخ يك ٔ ثبالرغ)ْبي ػهًيّ  دٕػِ

 ثغرغ ثّ ػُٕاٌ اؿزؼضاص« سغاؿبٌ

  



  ْبي يـبثوبد ػهٕو هغآَي ـ ثغرغي4ٍـ5

انًههي ثب رأييض ٔػاعد كغُْگ ٔ اعكبص  يـبثوبد يؼزجغ هغآَي صاسهي ٔ ثيٍ ثغگؼيضگبٌ َلغاد أل رب ؿٕو

  ػُٕاٌ اؿزؼضاص ثغرغ اؿاليي ثّ

 .رلشين اػزجبع يـبثوّ ثب ثُيبص اؿذ :تبصره

  

  ثغجـزّ ػهًي، اهزوبصي، اجزًبػي ٔ كغُْگي كلٕع ـ كشويزٓبي4ـ6

انًههي ٔ  ايغاَي كّ ثغ اؿبؽ يؼيبعْبي يؤؿـبد يؼزجغ اعالػبد ػهًي ثيٍ ثغگؼيضگبٌ اػ ييبٌ يذووبٌ( انق 

صاَلًُضاٌ  يغرجظ ثّ ػُٕاٌ پژْٔلگغاٌ ْٔبي  رؼضاص اعجبػبد ثّ يوبالد آَٓب ٔ يب ؿبيغ كبسن صاسهي ثّ نذبػ

 ػُٕاٌ َشجّ اَض، ثب يؼغكي ٔػاعريٍ ػهٕو ٔ ثٓضاكذ ثّ انًههي هغاع گغكزّ يهي ٔ ثيٍ

اجزًبػي ٔ كغُْگي كلٕع عاْكبعْبي  ثغگؼيضگبٌ اػ ييبٌ اكغاصي كّ ثغاي دم يلكالد يهي اهزوبصي،( ة 

َزبيج دبهم اػ آٌ ثّ رأييض يغاجغ طيغثظ عؿيضِ ثبكض، ثب  اَض ٔ ايٍ عاْكبعْب رجغثّ كضِ ٔ يُبؿجي اعائّ كغصِ

 اؿزؼضاص ثغرغ اَزشبة ثُيبص ثّ ػُٕاٌ

ػهًي اػى اػ ػهٕو اَـبَي ٔ يؼبعف  ْبي ْب ٔ گغِٔ ثغگؼيضگبٌ اػ ييبٌ اكغاصي كّ صع ْغ يك اػ عكزّ( ج 

اعائّ كغصِ ٔ اػ ؿٕي ُْغ، َظغيّ يب رئٕعي جضيض  اؿاليي، ػهٕو پبيّ، كُي يُٓضؿي، پؼككي، كلبٔعػي ٔ

رلشين يغاجغ )يغثٕعّ، رأثيغگظاع كُبسزّ كضِ ثبكض ثّ ػُٕاٌ اؿزؼضاص ثغرغ  انًههي يغاجغ يؼزجغ يهي ٔ ثيٍ

 (ثُيبص اؿذ يؼزجغ ثب

ٔاػظبٌ ٔ كبػغاٌ كّ آثبع كبسغ ايلبٌ  ثغگؼيضگبٌ اػ ييبٌ يؤنلبٌ ٔ يزغجًبٌ كزت، َٕيـُضگبٌ يوبالد،( ص  

صاَق ٔ كُبٔعي يب رغثيزي ٔ اسالهي صع دٕػِ يغثٕط ثٕصِ اؿذ،  ع ٔيژِ صع رٕؿؼّ يغػْبيصاعاي َوق يٓى ٔ رأثي

 رلشين يغاجغ يؼزجغ ثب ثُيبص اؿذ) ثّ ػُٕاٌ اؿزؼضاص ثغرغ

  

ُْغي ثغگؼيضگبٌ اػ ييبٌ آكغيُُضگبٌ آثبع ثضيغ ٔ اعػَضِ ُْغي صع  ـ آكغيُُضگبٌ آثبع ثضيغ ٔ اعػَضِ اصثي 4ٔـ7

َوبكي، ُْغْبي رجـًي، ُْغْبي ًَبيلي، يؼًبعي ٔ ؿيغِ ثب يؼغكي يغاجغ يؼزجغ ٔ  ْبي يٕؿيوي، دٕػِ

 )رلشين يغاجغ يؼزجغ ثب ثُيبص اؿذ)ثُيبص ثّ ػُٕاٌ اؿزؼضاص ثغرغ  اَزشبة

  

  ػهًي صاَلگبْٓب ٔ يؤؿـبد پژْٔلي ٔ كُبٔعي ـ اػضبي ْيأد4ـ8

اَض ثّ  گبْي كبع يًزبػ ٔ كبسوي عا اَجبو صاصِػهًي كّ صع يغارت صاَق ثغگؼيضگبٌ اػ ييبٌ اػضبي ْيأد( انق 

  ثغرغ ػُٕاٌ اؿزؼضاص

ٔػاعريٍ ػهٕو ٔ ثٓضاكذ ثّ ػُٕاٌ  ثغگؼيضگبٌ اػ ييبٌ اؿبريض ًََّٕ ٔ يًزبػ صع ؿغخ كلٕع ثغاؿبؽ ضٕاثظ( ة 

  اؿزؼضاص ثغرغ

ثّ ػُٕاٌ اؿزؼضاص ثٓضاكذ  ًََّٕ كلٕعي ثغاؿبؽ ضٕاثظ ٔػاعريٍ ػهٕو ٔ ثغگؼيضگبٌ اػ ييبٌ پژْٔلگغاٌ( ج 

  ثغرغ

  

  يضعؿيٍ ٔ يذوويٍ ػهٕو دٕػٔي ـ4ـ9

ًَبيُض، ثغاؿبؽ ضٕاثظ كٕعاي ػبني  كلٕع كّ رضعيؾ يي ْبي ػهًيّ ثغگؼيضگبٌ اػ ييبٌ يضعؿيٍ دٕػِ( انق 

  ثغرغ دٕػِ ػهًيّ هى ثّ ػُٕاٌ اؿزؼضاص

  هى ثّ ػُٕاٌ اؿزؼضاص ثغرغ نًيّثغگؼيضگبٌ اػ ييبٌ يذوويٍ ثغرغ دٕػٔي ثب يؼغكي كٕعاي ػبني دٕػِ ع( ة 

  .َلضِ اؿذ، يغجغ گؼيُق ثُيبص اؿذ يغجغ طكغ« ثغگؼيضگبٌ»صع يٕاعصي كّ ثغاي  :1تبصره 

  



يؼغكي « َشجّ»اكغاصي عا ثّ ػُٕاٌ « اؿزؼضاصْبي ثغرغ »ػُٕاٌ  ثُيبص يي رٕاَض اػ ييبٌ ثغگؼيضگبٌ ثّ :2تبصره 

  .ًَبيض

  

  :5ماده

َشجگبٌ ٔ اؿزؼضاصْبي  رٕاَض ْى اػ ؿٕي اكغاص ٔاجض كغايظ ٔ ْى اػ ؿٕي َشجگي يي اؿزؼضاص ثغرغ ٔ پيلُٓبص

 .گيغص ثغرغ كُبسزّ كضِ ٔ ْى اػ ؿٕي َٓبصْب ٔ ؿبػيبَٓب ثّ ثُيبص هٕعد

  

  :6ماده 

ْب ٔ ضٕاثغي سٕاْض ثٕص كّ يغبثن  َبيّ َذِٕ دًبيذ اػ اؿزؼضاصْبي ثغرغ ٔ َشجگبٌ ٔ ؿبيغ يٕاعص ثغاؿبؽ آييٍ

  .عؿض ثُيبص يهي َشجگبٌ پيلُٓبص ٔ ثّ روٕيت يي اؿبؿُبيّ ثُيبص رٕؿظ ْيأد ايُبء 9يبصِ  11ثُض 

  

 : 7ماده 

پيق ثيُي َلضِ يب صاعاي اثٓبو صع كغايظ ادغاػ اؿزؼضاصْبي ثغرغ ٔ َشجگي ٔ  يٕاعص سبم ٔ ًْچُيٍ يٕاعص

  .ثٕص رأييض كُُضِ ثُب ثّ روٕيت ْيأد ايُبي ثُيبص يهي َشجگبٌ سٕاْض يغاجغ

  

 :8ماده 

اَوالة كغُْگي  ثّ روٕيت كٕعاي ػبني 14/6/85يٕعر  589رجوغِ صع جهـّ  7يبصِ ٔ  8آييٍ َبيّ صع  ايٍ 

يهي َشجگبٌ كلٕع ٔ روٕيت كٕعاي ػبني  عؿيض ٔ ْغگَّٕ رـييغ صع يلبص آٌ يُٕط ثّ پيلُٓبص ْيأد ايُبي ثُيبص

 .اَوالة كغُْگي سٕاْض ثٕص

  

  

  

 


