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وتزهبارو
میوه 
ماده واحده ـ شْشداسی تْشاى هی تَاًذ ثِ هٌظَس تسْیل دس تْیِ ٍ تَصیغ هیَُ ٍ تشُ ثبس ٍ فشآٍسدُ ّبی هَسد هظشف هشدم ٍ
وَتبُ وشدى دست ٍاسغِ ّب اص عشیك ایجبد استجبط هستمین ثیي تَلیذوٌٌذگبى ٍ هظشف وٌٌذگبى ولیِ اهبوي ٍ هیبدیي ٍ غشفِ ّب
وِ تَسظ شْشداسی ایجبد شذُ یب ثشَد ثِ طَست ًوبیٌذگی هٌحظشاً ثِ اشخبص حمیمی یب حمَلی تَلیذوٌٌذُ ٍاگزاس ًوبیذ .ایي
لجیل اهبوي ٍ هیبدیي ٍ غشفِ ّب هشوَل همشسات لبًَى سٍاثظ هَجش ٍ هستأجش ًجَدُ ٍ حمَق استیجبسی ٍ وست ٍ پیشِ ثشای
هتظشفیي یب هتظذیبى آًْب ایجبد ًخَاّذ وشد ٍ ّش هَلغ وِ شْشداسی الصم ثذاًذ هی تَاًذ ثب تَجِ ثِ ششایظ ٍاگزاسی ًوبیٌذگی
هحل سا تظشف وٌذ ٍ ّشگبُ اشیبء هتؼلك ثِ هتظشف دس آى ثبشذ شْشداسی آى سا ثِ هحل دیگشی هٌتمل خَاّذ وشد .همشسات ایي
هبدُ ٍاحذُ شبهل اهبوٌی وِ لجالً ثِ هٌظَس فَق ثِ اشخبص حمیمی یب حمَلی وِ ثذٍى تٌظین لشاسداد ٍاگزاس گشدیذُ است ًیض
خَاّذ ثَد.
تجظشُ ـ ششایظ ٍاگزاسی ًوبیٌذگی ٍ هذت ٍ ًحَُ استفبدُ اص هحلْبی هضثَس تَسظ شْشداسی تؼییي ٍ پس اصتظَیت شَسای شْش
ٍ دس غیبة شَسای شْش ثب تظَیت ٍصاست وشَس لبثل اجشا هی ثبشذ.
قانوناصالحمادهواحدهقانوننحوهواگذاریاماکنومیادینوغزفهتوسیعمیوهمصوب8.30/1/05
مادهواحده -تجظشُ ریل الیحِ لبًًَی ساجغ ثِ ًحَُ ٍاگزاسی اهبوي ٍ هیبدیي ٍغشفِّب ثِ هٌظَس تسْیل دس تْیِ ٍ تَصیغ
هیَُ ٍ تشُثبس ٍفشآٍسدُّبی وشبٍسصی هظَة  8.18.85.1ثب اطالحبتی ثِ ػٌَاى تجظشُ  .اطالح ٍ دٍ تجظشُ ثِ ػٌَاى
تجظشُّبی  2 ٍ 8ثِ آى الحبق هیگشدد:
تجظشُ  - 8شْشداسیْبی سبیش شْشّب ًیض هشوَل هفبد ایي لبًَى هیثبشٌذ.
تجظشُ  - 2دس ٍاگزاسی غشفِّب ثب ششایظ یىسبى ،سصهٌذگبى ٍ خبًَادُّبی شْذاء ٍآصادگبى ٍ جبًجبصاى ٍ اتحبدیِّب ٍ ششوتْبی
تؼبًٍی تَلیذیهحظَالت ٍ فشآٍسدُّبیىشبٍسصی  -داهی  -عیَس ٍ آثضیبى اٍلَیت داسًذ.
تجظشُ  - .آییي ًبهِ اجشایی ٍ ششایظ ٍاگزاسی ًوبیٌذگی ٍ هذت ٍ ًحَُ استفبدُ اصهحلْبی هضثَس تَسظ ٍصاست وشَس ثب
ّوبٌّگی ٍصاستخبًِّبیوشبٍسصی ،جْبد سبصًذگی ٍثبصسگبًی تْیِ ٍ ثِ تظَیت ّیأت ٍصیشاى خَاّذ سسیذ.
آییننامهاجزاییقانوناصالحمادهواحدهقانوننحوهواگذاریاماکنومیادینوغزفهتوسیعمیوهمصوب
 
37/88/8هیاتوسیزانباالحاقاتبعدی
هبدُ  - 8اطغالحبت ثِ وبس سفتِ دس ایي آییيًبهِ ثِ ششح صیش تؼشیف هیشًَذ:
الف  -هیَُ ٍ تشُثبس ٍ فشآٍسدُّبی وشبٍسصی ،ثِ ولیِ هحظَالت ٍ تَلیذاتی گفتِ هیشَد وِ اص هٌبثغ خبن ،آة ٍ دام استحظبل
هیشًَذ.
ة  -غشفِ ،هىبى هستملی است وِ ثِ ٍسیلِ هظبلح سبختوبًی اص لجیل آّي،آجش ،سیوبى،سٌگ ،آّه ،خشت ،گل ٍ چَة ثٌب
شذُ ،داسای هحل ػجَس هجضا ٍآة ٍ ثشق ثبشذ.
ح  -چبدس ،هىبًی است وِ ثِ ٍسیلِ داسثست فلضی یب چَثی ثٌب شذُ ٍ ثب پبسچِ یب ثشصًت هحظَس شذُ ثبشذ ٍ دس طَست اهىبى
داسای آة ٍ ثشق ثبشذ.
ت  -ویَسه ،وبًىس ٍ وبًتیٌش ،اتبلهّبی هٌمَلی ّستٌذ وِ اص اجٌبسی هبًٌذفبیجشگالس ،فلض ،چَة ٍ ًظبیش آى سبختِ شذُ ٍ
ثٌب ثِ ضشٍست دس همبعغ صهبًیهشخض هَسد استفبدُ ٍالغ شًَذ.

ث  -هحَعِ ،ثِ ّش ًَع هىبى سشپَشیذُ یب سشثبصی گفتِ هیشَد وِ تَسظ شْشداسی ثشایؼشضِ اًَاع هحظَالت ٍ تَلیذات
هَضَع ایي آییيًبهِ دس ًظش گشفتِشذُ ثبشذ.
ج  -هیذاى ،هىبًی است هؼیي وِ ثشای تسْیل دس اهش تْیِ ٍ تَصی هیَُ ٍ تشُثبس ٍفشآٍسدُّبی وشبٍسصی اختظبص یبثذ.
چ  -ػوذُفشٍشی ،ػجبست اص ػشضِ هحظَالت ٍ تَلیذات هَضَع ایي آییيًبهِ ثِ طَست ولیجِ تَصیغوٌٌذگبى هیثبشذ.
ح  -خشدُ فشٍشی ،ػجبست اص ػشضِ هحظَالت ٍ تَلیذات هَضَع ایي آییيًبهِ ثِ طَستجضیی دس اًذاصُ ٍ هیضاى لبثل ػشضِ ثِ
هظشفوٌٌذگبى هیثبشذ.
هبدُ -2دس ٍاگزاسی غشفِ ّب ثب ششایظ یىسبى ،اٍلَیت ثب سصهٌذگبى ،خبًَادُ شْذا ،آصادگبى ،جبًجبصاى ،اتحبدیِّب ٍ ششوت ّبی
تؼبًٍی تَلیذی هحظَالت ٍ فشآٍسدُ ّبی وشبٍسصی ،داهی عیَس ٍ آثضیبى است.
هبدُ -.شْشداسی هىلف است ثشای ّش یه اص اهىبى ثب تَجِ ثِ هَلؼیت هحل ٍلَع ٍ ٍسؼت ٍ تسْیالت ایجبد شذُ ٍ ًیض
هتٌبست ثب ششایظ التظبدی هؤثش دسهؼبهالت ٍ ػشضِ هحظَالت ٍ تَلیذات هَضَع ایي آییيًبهِ ،هجلغی سا ثبثت حك
ثْشُثشداسیّ ،وچٌیي ضوبًت حسي اًجبم وبس ٍ سػبیت همشسات ایي آییيًبهِتؼییي ٍ پس اص تظَیت شَسای اسالهی شْش ٍ دس
طَست ػذم تشىیل شَسای یبد شذُ پس اص تظَیت ٍصیش وشَس اص غشفِداساى دسیبفت وٌذ .هجلغ هزوَس لبثلتغییش است.
هبدُ  - 4هتمبضیبى اهبوي ثبیذ پس اص اًتشبس آگْی دس جشایذ وثیشاالًتشبس ٍ جشایذ هحلی تَسظ شْشداسی ،دس ٍلت همشس تأییذیِ
تَاى تَلیذّ ،وچٌیي گَاّی اهىبىاسسبل تَلیذات ثِ اهبوي هضثَس دس ّش شْش سا حست هَسد اص اداسات وشبٍسصی یب جْبد سبصًذگی
هٌغمِ هحل تَلیذ یب سبیش هشاجغ لبًًَی ریشثظ اخز ٍ ثِ ّوشاُهذاسن هثجت ٍ وشٍوی ٍآدسس دلیك هحل تَلیذ ثِ شْشداسی
شْش هَسد ًظش اسایِ وٌٌذ.
هبدُ  - 1ششایظ اداسُ ٍ ًگْذاسی اهبوي ٍ حذٍد اختیبسات ٍ هسئَلیتّبی دس لشاسداد ٍاگزاسی وِ ثِ اهضبی ًوبیٌذُ شْشداسی ٍ
ثْشُثشداسی هیسسذ ،تؼییيهیشَد.
هبدُ -6شْشداسی خذهبت ضشٍسی ٍ هَسد ًیبص صیش سا ثشای هیبدیي فشاّن هی سبصد:
الف -تبهیي آة هظشفی هیذاى ثب ًظت شیشّبی ػوَهی ٍ سیستن اعفبی حشیك
ة -تبهیي ثشق ٍ سٍشٌبیی هؼبثش ٍ هحَعِ ّی ػوَهی هیذاى
ح -تبهیي وبدس ًگْجبًی ،اًتظبهبت ٍ تٌظیف دستشَیی ٍ لسوت ّبی خبسجی اهبوي فشٍش
ت -احذاث ًوبصخبًِ
ث -پبسویٌگ ثشای اتَهجیل ّبی سَاسی
هبدُ  –7شْشداسیّب هَظفٌذ ًشخْبی هظَة سا وِ ثش اسبس همشسات هشثَط تؼییي هیشَد اػالم ًوَدُ ٍ ثش لیوتْبی اػالم
شذُّ ،وچٌیي ویفیت هحظَالت ٍ تَلیذات اسایِ شذُ ًظبست وٌٌذ.
هبدُ  -8ثْشُ ثشداس هىلف است ًسجت ثِ ًظبفت ٍ پبویضگی هحیظ داخلی هحل فشٍش،سػبیت اطَل ثْذاشتی دس ػشضِ وبال،
حسي ثشخَسد ثب خشیذاساى ،تَصیيهحظَالت ٍ ػذم ػشضِ هحظَالت ثذ ٍ فبسذ دلت ٍ اّتوبم وبفی هؼوَل داسد.
هبدُ  - 9اهبوٌی وِ ثش اسبس ایي آییيًبهِ ثِ هتمبضیبى ٍاجذ ششایظ ٍاگزاس هیشَد ،هشوَل الیحِ لبًًَی ساجغ ثِ ًحَُ
ٍاگزاسی اهبوي ٍ هیبدیي ٍ غشفِّب ثِهٌظَس ایجبد تسْیل دس تْیِ ٍ تَصیغ هیَُ ٍ تشُثبس ٍ فشآٍسدُّبی وشبٍسصی  -هظَة
8.18.85.1شَسای اًمالة جوَْسی اسالهی ایشاى ثَدُ ٍ ّیچ گًَِحمَق استیجبسی ٍ وست ٍ پیشِ ثشای ثْشُثشداساى آًْب
ایجبد ًویشَد.
هبدُ  - 85ثْشُ ثشداس جض ثب اجبصُ شْشداس حك ٍاگزاسی جضیی یب ولی هَسد لشاسداد سا ثِ غیش ًذاسد ٍ هَظف است فمظ هحظَالت
تَلیذی خَد ٍ تَلیذوٌٌذگبًی وِ ًوبیٌذگی فشٍش آًْب سا ثِ عَس سسوی ثش ػْذُ داسد ثِ فشٍش ثشسبًذ.
هبدُ  - 88ثْشُثشداس هىلف است ولیِ شئَى ٍ همشسات اًضجبعی هیبدیي سا سػبیت ٍ اجشا ًوبیذ.
تبصزه -همشسات اًضجبعی حست دستَسالؼولی وِ ثب هلحَػ داشتي ایي آییيًبهِ تَسظ شْشداسی تْیِ هیگشدد ٍ ثِ تظَیت
شَسای اسالهی شْش ٍ دس طَستػذم تشىیل شَسای یبد شذُ ثِ تظَیت ٍصیش وشَس هیسسذ ،تؼییي هیشَد.
هبدُ  - 82اص تبسیخ تظَیت ایي آییيًبهِ ،ولیِ همشسات هغبیش لغَ هیشَد

