قانون اصالح الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب  1359شورای انقالب
مصوب  87/12/14مجلس شورای اسالمی

ماده1ـ ثِ هٌؾَض حفؼ ٍ گستطش فضبي سجع ٍ خلَگيطي اظ لغـ ثي ضٍيِ زضذتبى ،لغـ ّط ًَؿ زضذت ٍ يب
ًبثَزوطزى آى ثِ ّط عطيك زض هقبثط ،هيبزيي ،ثعضگطاّْب ،پبضوْب ،ثَستبًْب ،ثبغبت ٍ ًيع هحلْبيي وِ ثِ تطريع
ضَضاي اسالهي ضْط ،ثبك ضٌبذتِ ضًَس زض هحسٍزُ ٍ حطين ضْطّب ثسٍى اخبظُ

ضْطزاضي ٍ ضفبيت ضَاثظ

هطثَعِ هوٌَؿ است  .ضَاثظ ٍ چگًَگي اخطاء ايي هبزُ زض چْبضچَة آئيي ًبهِ هطثَط ثب ضفبيت ضطايظ هتٌَؿ
هٌبعك هرتلف وطَض تَسظ ٍظاضت وطَض ثب ّوبٌّگي ٍظاضت هسىي ٍ ضْطسبظي ،سبظهبى حفبؽت هحيظ
ظيستٍ ،ظاضت خْبز وطبٍضظي ٍ ضْطزاضي تْطاى تْيِ ٍ ثِ تػَيت ضَضاي فبلي استبًْب هي ضسس.
تبصره1ـ اغالح ٍ ٍاوبضي ثبغبت زض حطين ضْطّب ثِ ضىل خعئي ٍ يب ولي هطوَل ايي هبزُ ًيست ٍ عجك ضَاثظ
هػَة ٍظاضت خْبز وطبٍضظي اًدبم هي ضَز.
تبصره2ـ هػَثبت ضَضاي فبلي استبًْب خْت تغجيك ثب لَاًيي ٍ ضفبيت اغل يىػس ٍ سي ٍ ّطتن ( )138لبىٍى
اسبسي خوَْضي اسالهي ايطاى ثِ اعالؿ ضئيس هدلس ضَضاي اسالهي ذَاّسضسيس تب زض غَضتي وِ ثطذالف
لَاًيي ثَز ،ثب شوط زليل ثطاي تدسيس ًؾط ٍ اغالح ثِ ضَضاي فبلي استبًْب اضسبل گطزز.
ماده  -2ضْطزاضيْب زض هحسٍزُ لبًًَي ٍ حطين ضْطّب هىلفٌس ؽطف هست يىسبل ضٌبسٌبهِ اي ش اهل تقساز ٍ
ًَؿ ٍ هحيظ ٍ سي تمطيجي زضذتبى هحلْبي هطوَل ايي لبًَى ضا تٌؾين وٌٌس ٍ ايي ضٌبسٌبهِ ّط پٌح سبل
يىجبض لبثل تدسيس ٍ سٌس اخطاي ايي لبًَى هي ثبضس.
تبصره -ضْطزاضيْب هىلفٌس زضذتبى هقبثط ،هيبزيي ،ثعضگطاّْب ٍ پبضوْب ضا پس اظ تٌؾين هطرػبت آًبى پالن
وَثي نًٌس .
ماده  -3هبهَضاى ضْطزاضيْب ثطحست هَضز هي تَاًٌس ثطاي تٌؾين يب تغجيك ثطي ضٌبسبئي زضذتبى ثب زض زست
زاضتي هقطفي ًبهِ ٍ ًوبيٌسگي زازستبًي ٍاضز هحلْبي هطوَل ايي لبًَى ثطًَس.
ماده  -4اظ تبضيد اخطاي ايي لبًَى افن اظ ايٌىِ ضٌبسٌبهِ هَضَؿ هبزُ  2تٌؾين ٍ اثالك شزُ ثبضس يب ًِ لغـ
زضذتبى هطوَل لبًَى هوٌَؿ است هگط ثب تحػيل اخبظُ اظ ضْطزاضي عجك همطضات ٍ ضَاثظ هطثَط.

تبصره1ـ تفىيه اضاضي هطدط ٍ ثبغبت فمظ ثطاسبس ضَاثظ هبزُ

( )1ايي لبًَى ٍ ثب ضفبيت سبيط همطضات

ضْطسبظي ٍ زضج فٌَاى ثبك زض اسٌبز غبزضُ هدبظ است ٍلي لغـ زضذت

زض ّط هحل ٍ ثب ّط هسبحت ثسٍى

وست اخبظُ ٍفك همطضات ايي لبًَى هوٌَؿ است.
تبصره  -2زض پطٍاًِ ّبي سبذتوبًي وِ ثط اسبس عطح خبهـ ٍ يب ّبزي ضْطّب اظ عطف ضْطزاضي ّب غبزض
هيطَز تقساز زضذتي وِ زض اثط سبذتوبى ثبيس لغـ ضَز تقييي ٍ ليس ذَاّس ضس  .زض غَضتيىِ پس اظ زضيبفت
پطٍاًِ ٍ لغـ زضذت ؽطف هست هٌسضج زض پطٍاًِ ثسٍى فصض هَخِ السام ثِ سبذتوبى ًطَز

هطتىت هطوَل

هدبظاتْبي همطض زض ايي لبًَى ذَاّس ثَز.
تبصره3ـ هبلىيي ثبغبت ٍ هحلْبيي وِ ثِ غَضت ثبك ضٌبذتِ هي ضًَس هىلفٌس ثِ اظاء زضذتْبيي وِ اخبظُ لغـ
آًْب اظ سَي ضْطزاضي غبزض هيضَز ثِ تقساز هقبزل زٍ ثطاثط هحيظ ثي زضذتبى لغـضسُ زض ّوبى هحل ٍ يب ّط
هحلي وِ ضْطزاضي تقييي ذَاّسوطز زضذت ثب هحيظ ثي حسالل

 10سبًتيهتط ثط عجك ضَاثظ ٍ

زستَضالقولّبي هَخَز زض فػل هٌبست غطس ًوبيٌس.
تبصره  -4وبضت ٍ حفبؽت ٍ آثيبضي زضذتبى هقبثط ،هيبزيي ،ثعضگطاّْب ٍ پبضوْبي فوَهي اظ اّن ٍؽبيف
ضْطزاضي ّب هي ثبضس.
ماده  -5ضَاثظ هطثَط ثِ ذع اًِ ٍ خبثدب وطزى -خبًطيي سبذتي ٍ لغـ زضذتبى وِ هالظهِ ثب ثْطُ ثطزاضي اظ
ًْبلستبى ّب  ،للوستبى ّب ٍ ثبغبت ٍ هَاضز زيگط زاضز ثِ هَخت آئيي ًبهِ ّبي اخطائي ايي لبًَى تقييي ذَاّس
گطزيس.
ماده ّ -6طوس زضذتبى هَضَؿ هبزُ ( )1لبًَى گستطش فضبي سجع ضا فبلوبً ٍ فبهساً ٍ ثطذالف لبًَى هصوَض
لغـ يب هَخجبت اظ ثيي ضفتي آًْب ضا فطاّن آٍضز ،فالٍُ ثط خجطاى ذسبضت ٍاضزُ حست هَضز ثِ خعاي ًمسي اظ
يه هيليَى ( )1،000،000ضيبل تب زُ هيليَى ( )10،000،000ضيبل ثطاي لغـ ّط زضذت ٍزض غَضتي وِ لغـ
زضذت ثيص اظ سي اغلِ ثبضس ثِ حجس تقعيطي اظ ضص هبُ تب سِ سبل هحىَم ذَاّسضس.
تبصره  -1زض غَضتيىِ لغـ زضذت اظ عطف هبلىيي ثِ ًحَي ثبضس وِ ثبغي ضا اظ ثيي ثجطز ٍ اظ ظهيي آى ثِ
غَضت تفىيه ٍ ذبًِ سبظي استفبزُ وٌس ّوِ ظهيي ثِ ًفـ ضْطزاضي ضجظهي ضَز ٍ ثِ هػطف ذسهبت فوَهي
ضْط ٍ هحطٍهيي هي ضسس.

ماده  -7گعاضش هبهَ ضاى ضْطزاضي ّبي هبهَض اخطاي ايي لبًَى وِ لجالً ثب ٍؽبيف ضبثغيي زازگستطي آضٌب
ضسُ اًس ثِ هٌعلِ گعاضش ضبثغيي زازگستطي است.
ماده ّ -8طوس افن اظ هبهَضاى هدطي ايي لبًَى ٍ يب سبيط اضربظ فبلوبً خطاين هصوَض زض ايي لبًَى ضا ثِ ذالف
حميمت ثِ وسي ًسجت زّس ٍ يب گعاضش ذالف ٍالـ ثسّس ثِ هدبظات حجس خٌحِ اي تب سِ سبل هحىَم هي
ضَز هگط ايٌىِ زض لَاًيي خعائي هدبظات ضسيس تطي پيص ثيٌي ضسُ ثبضس وِ زض ايي غَضت ثِ هدبظات اضس
هحىَم ذَاّس ضس .همطضات تجػطُ شيل هبزُ  6زض ايي هَضز ًيع الظم الطفبيِ است.
ماده  -9وليِ همطضات ٍ هفبز لبًًَي هغبيط ثب ايي لبًَى لغَ هي گطزز .

آئین نامه اجرائی ماده یکم قانون اصالح « قانون حفظ وگسترش فضای سبز درشهرها مصوب سال  1359شواری انقالب»
مصوب  88/5/13مجلس شورای اسالمی

ماده  -1تعاریف ٍ -اغگبى ثِ وبضثطزُ ضسُ زضايي آئيي ًبهِ ثِ ضطح ثٌسّبي شيل تقطيف هيطًَس :
الف – نهال  :گيبُ زاضاي سبلِ ( تٌِ) چَثي هٌفطز وِ هحيظ ثي آى ووتط اظ پبًعزُ ( )15سبًتي هتط ثبضس .
ب – درخت  :گيبُ ذطجي ( چَثي ) زاضاي سبلِ هٌفطز افن اظ زضذت زاضاي هيَُ هبوَل (هثوط ) ٍسبيط زضذتبى
( غيط هثوط ) وِ هحيظ ثي آًْب اظ پبًعزُ سبًتي هتط ووتط ًجبضس.
تبصره  -زضذت هَ ثب ّط ثي ٍ ثَتِ ّبي چبي هطوَل ايي تقطيف هي ثبضس .
ج – بن درخت  :هحل تاللي تٌِ زضذت يب ًِ ال ثب سغح ظهيي است  .زضغَضتي وِ زضذت زضسغح ظهيي ثِ
چٌس سبلِ هٌطقت ضسُ ثبضس ثي لغَضتطيي سبلِ هالن فول ذَاّس ثَز ٍثميِ سبلِ ّب  ،ضبذِ هحسَة هي
ضًَس .
د – باغ :اظًؾط ايي آييي ًبهِ ثِ هحلي اتالق هيطَز وِ حسالل يىي اظ هطرػبت شيل زاضتِ ثبضس:
هت هطثـ هسبحت  .زض غَضت ٍخَز ثٌب ٍ هستحسثبت زض ظهيي ثِ عَض هتَسظ زض
 - 1زاضتي حسالل  500ض
ّط ضبًعزُ ( )16هتط هطثـ هحَعِ ثبظ ذبضج اظ سبذتوبى يه اغلِ زضذت ٍ زض غَضت فسم سبثمِ احساث
ثٌب ثِ عَض هتَسظ ّط ثيست ٍ پٌح ( )25هتط هطثـ يه اغلِ زضذت هثوط ٍ يب غيط هثوط ٍ يب تطويجي اظ
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آًْب غط س ضسُ ثبضس  .لغـ ٍ اهحبي زضذتبى هَخت فسم احتسبة تقساز زضذتبى وسط ضسُ زض آهبض (
لحبػ ضسُ زض ايي ثٌس ) ًرَاّس ثَز .
 زاضا ثَزى سٌس هبلىيت ٍيب سٌس هبزض لجل اظ تفىيه ثِ فٌَاى ثبك  ،ثبغچِ  ،ظهيي هطدط ٍثبك فوبضت زاضا ثَزى سبثمِ ضاي زايط ثبك ،زايط ثبغچِ  ،زايط هص خط اظ وويسيَى هبزُ زٍاظزّن (  ) 12لبًَى ظهييضْطي
 هحلْبيي وِ زض حطين ضْط تَسظ ٍظاضت خْبز وطبٍضظي ثبك ضٌبذتِ ضسُ اًس . -هحلْبيي وِ ثِ تطريع ضَضاي اسالهي ضْط ثبك ضٌبذتِ هي ضًَس .

ه – فضاي سبز شهري  :فطغِ ّبي هطدط ٍ زاضاي پَضص گيبّي زض هحسٍزُ ٍ حطين ضْط ّب وِ زاضاي
هبلىيت فوَهي  ،زٍلتي ٍ ذػَغي ثبضٌس .
و – قانون  :هٌؾَض اظ لبًَى زض ايي آئيي ًبهِ لبًَى

" اغالح لبًَى حفؼ ٍ گستطش فضبي سجع زض ضْطّب

هػَة سبل  1359ضَضاي اًمالة " هي ثبضس وِ زض تبضيد ُ 88/5/13ة تػَيت هدوـ تطريع هػلحت ًؾبم
ضسيسُ است .
ماده  - 2حس ًػبة تفىيه ثبغبت زض هحسٍزُ ضْطّب  2000هتط هطثـ ٍ زض حطين ضْطّب ثط اسبس حس ًػبة
هطرع ضسُ زض لبًَى خلَگيطي اظ ذطز ضسى اضاضي وطبٍضظي

( غطفبً زض هَضز ثبغبت ) ٍ آئيي ًبهِ هػَة

ّيبت ٍظيطاى آى هي ثبضس .
ماده  - 3ضْطزاضي هىلف است لجل اظ غسٍض پطٍاًِ سبذتوبًي ثطاي ثطضسي ّط ًَؿ تغييط ٍضقيت ٍ تقساز
زضذتبى اهالن ٍ اضاضي هَضَؿ هبزُ  1ايي آئيي ًبهِ ٍ غسٍض پبيبى وبض آى زستِ اظ اهالوي وِ پس اظ غسٍض
پطٍاًِ سبذتوبًي ٍضقيت ٍ تقساز زضذتبى هَخَز زض فطغِ آًْب زچبض تغييط ضسُ ا ست  ،هَضَؿ ضا اظ وويسيَى
ّبي هبزُ  7آئيي ًبهِ ٍ زض هَضز ثبغبت ٍالـ زض حطين ضْطّب لجل اظ غسٍض پطٍاًِ سبذتوبًي  ،هطاتت ضا اظ زثيط
ذبًِ وويسيَى تجػطُ يه هبزُ يه لبًَى حفؼ وبضثطي اضاضي ظضافي ٍ ثبغْب هستمط زض سبظهبى خْبز وطبٍضظي
استبى استقالم ًوبيس .
ماده  - 4وبضت ،حفبؽت ٍآثيبضي زضذتبى ٍ فضبّبي سجع هقبثط ،هيبزيي  ،ثعضگطاّْب ٍثَستبى ّبي فوَهي ٍالـ
زض زاذل هحسٍزُ ضْطّب ثِ استثٌبي ثَستبى ّبي هحيظ ظيست ٍ هٌبعك چْبضگبًِ هَضَؿ ثٌس الف هبزُ
لبًَى حفبؽت ٍ ثْسبظي هحيظ ظيست اظ ٍؽبيف ضْطزاضي است.
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تبصره  - 1حفؼً ،گْساضي ٍآثيبضي زضذتبى زضسبيط هحل ّبي هطوَل لبًَى ثِ فْسُ هبلىيي ،سبوٌيي ( ثْطُ
ثطزاضاى ) ٍ هتػطفيي آًْب است .
تبصره  -2زضهَضز هَلَفبت ،هتَليبى ٍهتػسيبى يب لبئن همبم لبًًَي آًبى يب هستبخطيي ،ثْطُ ثطزاضاى ٍهتػطفيي
هسئَل آثيبضي ًٍگْساضي زضذتبى ّستٌس .
تبصره  -3زضغَضت اّوبل زضًگْساضي زضذتبى هطوَل لبًَى ،ضْطزاضي هَؽف است ثب اذص هدَظ اظ زازستبى ،
ضاسبً ًسجت ثِ آثيبضي ٍ ًگْساضي آًْب السام ٍّعيٌِ ّبي هتقلمِ ضا ثب پبًعزُ زضغس
وبضهعز اظهبله زضيبفت ًوبيس الوي زضغَضت افالم هبله هجٌي ثط فسم تَاًبيي

( ) ٪ 15اضبفي ثِ فٌَاى
زضًگْساضي زضذتبى ضْطزاضي

هدبظ است زضذػَظ حفؼ ًٍگْساضي زضذتبى ثِ هبله هسبفست ًوَزُ ٍتٌْب ّعيٌِ ّبي هتطتجِ ضا اظ ٍي
زضيبفت ًوبيس  .زضغَضت استٌىبف هبله يبهتػسي اظ پطزاذت ّعيٌِ ّبي فَق الصوط ،ازاضُ اخطاي احىبم ثجت
هحل ثب زستَض زازستبى هىلف است ًسجت ثِ ٍغَل ٍ ٍ اضيع آى ثِ حسبة ضْطزاضي عجك اخطاي اسٌبز الظم
االخطا السام ًوبيس .
ماده  -5ثطاي لغـ ٍ خبثدبيي ّط گًَِ زضذت زض هقبثط ٍ اهبوي فوَهي  ،زٍلتي ٍ ذػَغي ٍالـ زض هحسٍزُ
ٍحطين ضْط  ،ثب زضذَاست هبلىيي  ،هتَليبى  ،هتػسيبى ٍ اضربظ هسئَل ايي اهبوي  ،زض هَاضز ظيط پس اظ
تغَيت وويسيَى هَضَؿ هبزُ 7ايي آئيي ًبهِ ،ضْطزاضي هىلف ثِ غسٍض هدَظ هي ثبضس.
الف – زضذت غيط هثوطي وِ ثِ سي ثْطُ ٍضي ضسيسُ ثبضس ٍثِ لػس اًتفبؿ اظ چَة آى زضذَاست لغـ زازُ
ضسُ ثبضس وِ زضايي غَضت ثبيس ثِ خبي آى تَسظ هبله يب هتمبضي هدسزاً زضذت غطس ضَز  .چٌبًچِ ضِضزاضي
هبيل ثِ حفؼ زضذت ثبضس ،ثْبي فبزلِ چَة آى ضا ثب تَافك ثب هبله پطزاذت هي ًوبيس ٍ زض غَضت اذتالف ثْبي
آى عجك ًؾط وبضضٌبس ضسوي زازگستطي تقييي ٍ ثِ هبله پطزاذت ذَاّس ضس.
ة – زضذتي وِ ثِ فلت آفت ظزگي  ،ثيوبضي  ،اًگل ٍ يب فلل غيط فوس زيگط ذطه ضسُ ٍ يب احتن ال سطايت
آفت ٍ ثيوبضي اظ آى ثِ زيگط زضذتبى ٍگيبّبى ٍخَز زاضتِ ثبضس ٍيب احتوبل سمَط آى ثطٍز وِ زض ايي غَضت
ثبيس ثدبي آًْب ًْبل ثِ هيعاى زٍ ثطاثط هحيظ ثي زضذت غطس ضَز( .هغبثك تجػطُ  2اًدبم ضَز).
ج -زضذت زض هحل احساث سبذتوبى ٍ يب هسيط ضاُ  ،وبًبل ٍ هدبضي آة  ،ذغَط اًتمبل ثطق ،لَلِ وطي ًفت
،گبظ ،تلفي ٍ ًؾبيط آى لطاضگطفتِ ثبضس ٍ يب ثِ ّطًَفي هبًـ اظ اخطاي عطح ّبي فوطاًي ٍ فوَهي ثبضس.

ز -زضذت ٍالـ زض هقبثط ٍ يب هيبزيي هبًـ فجَض ٍ هطٍض عجيقي ثبضس ٍ يب ٍخَز آى ثطاي هبلىيي ٍ سبوٌيي
هعاحوت ايدبز وطزُ ثبضس .
تبصره  -1وليِ زستگبّْبي اضائِ زٌّسُ ذسهبت ضْطي ( اظلجيل آة  ،فبضالة ،گبظ  ،ثطق ،هربثطات ،ضطوت
پرص فطآٍضزُ ّبي ًفتي ٍ ضْطزاضي ٍ سبظهبًْبي ٍاثستِ ثِ آى

 ) ...هَؽفٌس لجل اظ اًدبم ّطگًَِ فوليبت

فوطاًي وِ هستلعم لغـ زضذتبى ٍ يب ترطيت فضبي سجع ثبضس ،فالٍُ ثط سبيط هدَظ

ّبي الظم  ،اظ ضْطزاضي

(وويسيَى هَضَؿ هبزُ  7آئيي ًبهِ ) هدَظ اذص ًوبيٌس .
تبصره  -2زضهَضز ثٌس ّبي ( ج ) ٍ ( ز ) اٍلَيت ثب اًتمبل زضذتبى زضفػل هٌبست ثب ًؾبضت ضْطزاضي ٍ ثبضفبيت
اغَل فلوي ٍفٌي هي ثبضس ٍ زض غَضت اختٌبة ًبپصيط ثَزى لغـ زضذت ٍ فسم اهىبى ٍاوبضي هي ثبيس ثب ضفبيت
اغَل ايوٌي ثِ اظاي زضذتْبيي وِ اخبظُ لغـ آى اظعطف وويسيَى هبزُ  7ايى آئيي ًبهِ غبزض هيطَز ثِ تقساز
زٍثطاثط هدوَؿ هحيظ ثي ّب زض هحل تقييي ضسُ وِ ضْطزاضي هقيي هيىٌس غطس ًوبيس .
تبصره  -3فَاضؼ لغـ زضذت هَضَؿ ايي هبزُ عجك تقطفِ اي وِ ثِ پيطٌْبز ضْطزاضي ثِ تػَيت ضَضاي
اسالهي ضْط هي ضسس ،تَسظ ضْطزاضي اذص ذَاّس ضس.
تبصره  -4فـاليت ٍثْطُ ثطزاضي اظ ذعاًِ  ،للوستبى يب فوسُ فقبليت آًْب ثطاسبس هدَظ ٍ زستَض القول ضْطزاضي
ثالهبًـ است.
ماده  -6زض غَضتي وِ ضرع يب اضربظ افن اظ حميمي يب حمَلي هَخجبت اتالف ٍ اهحبي زضذتبى هَضَؿ
لبًَى ضا فطاّن آٍضًس ضْطزاضي زض اخطاي هبزُ

 3ايي آئيي ًبهِ هَػ ف است ًسجت ثِ تقميت خعايي ٍ اذص

خطيوِ اظ عطيك هطاخـ لضبيي ٍ پيگيطي خجطاى ذسبضت ٍاضزُ السام ًوبيس.
هبهَضيي ضْطزاضي وِ زض اخطاي هبزُ  5ايي لبًَى اظ اًدبم ايي ٍؽيفِ تقلل ًوَزُ ٍ ثِ هَلـ السام ًىٌٌس هترلف
ضٌبذتِ ضسُ ٍ هَضز تقميت لبًًَي لطاض ذَاٌّس گطفت.
ماده  -7ثِ هٌؾَض ًؾبضت ثطحسي اخطاي لبًَى ٍ آئيي ًبهِ اخطايي آى ٍ تطريع ثبغبت وويسيًَي هطوت اظ
افضبي ظيط زض ّط ضْطزاضي تطىيل هي ضَز.
الف – يىي اظ افضبي ضَضاي اسالهي ضْط ثِ اًتربة ضَضا
ة –يه ًفط ثِ اًتربة ضْطزاض تطخيحبً هقبٍى ضْطسبظي ٍ يب هقبٍى ذسهبت ضْطي ضْطزاضي

ج –هسيطفبهل سبظهبى پبضوْب ٍ فضبي سجع ٍ زض غَضت فسم ٍخَز سبظهبى پبضوْب ٍ فضبي سجع زض ضْطزاضي،
هسئَل فضبي سجع ضْطزاضي
تبصره  -1ضْطزاضي هَؽف است ثطاي غسٍض پطٍاًِ سبذتوبًي زض فطغِ ّب ي ثب هسبحت ثيص اظ  500هتطهطثـ
وِ زض هحسٍزُ ضْط ٍالـ هي ثبضس ًؾط وويسيَى فَق ضا اذص ًوَزُ ٍ هغبثك آى فول ًوبيس.
تبصره  -2ضْطزاضي هَؽف است زض والى ضْطّب ثطاي غسٍض پطٍاًِ سبذتوبًي زض فطغِ ّبي ثيي  500تب 2000
هتطهطثـ ٍالـ زض هحسٍزُ ضْط وويسيًَي هطوت اظ افضبي ظيط ضا زض ّط يه اظ هٌبعك ضْطزاضي تطىيل زازُ ٍ
ًؾطيِ وويسيَى ضا اذص ٍ هغبثك آى السام وٌس.
الف – ًوبيٌسُ ضَضاي اسالهي ضْط ثِ اًتربة ضئيس ضَضا
ة – هسيط هٌغمِ ضْطزاضي ٍ زض غَضتي وِ ضْطزاضي هٌغمِ ًساضتِ ثبضس  ،ضْطزاض آى ضْط
ج – ًوبيٌسُ هسيط فبهل سبظهبى پبضوْب ٍ فضبي سجع ضْطزاضي  ،زض غَضت فسم ٍخَز سبظهبى پبضوْب ٍ
فضبي سجع زض ضْطزاضي ًوبيٌسُ ذسهبت ضْطي ضْطزاضي
تبصره  -3خْت تطريع ثبغبت تَسظ ضَضاي اسالهي ضْط ،ضْطزاضي هَؽف است زضذَاست هبله ٍ شيٌفـ يب
زضذَاست ذَز ضا ثب سَاثك ٍ هساضوي وِ زض ثٌس « ز » هبزُ  1آييي ًبهِ هصوَض آهسُ است ثِ وويسيَى هبزُ 7
اضسبل ًوبيس ٍ ًؾط وويسيَى ضا وِ حساوثط ؽطف هست يه هبُ غبزض ذَاّس ضس ،ثِ شيٌفـ اثالك وٌس

 .زض

غَضتيىِ شيٌفـ زٍ هبُ ثقس اظ اذص اثالك ضْطزاضي ثِ ًؾطيِ وويسيَى افتطاؼ زاضتِ ثبضس ،افتطاؼ ذَز ضا ثِ
ضْطزاضي تمسين ذَاّس وطز  .ضْطزاضي آى ضا ثِ ضَضاي اسالهي ضْط اضسبل ذَاّس زاضت ً .ؾط ضَضاي اسالهي
ضْط زض هَضز تطريع ثبك لغقي است  .زض غيط ايٌػَضت چٌبًچِ هبله يب شيٌفـ پس اظ زٍ هبُ ثِ ًؾط وويسيَى
هعثَض افتطاؼ ًٌوبيس هػَثِ وويسيَى ثقٌَاى ضاي لغقي ٍ ًؾط ضَضاي اسالهي ضْط تلمي ذَاّس ضس.
ماده  -8هتلبضيبى لغـ  ،خبثدبيي يب سطثطزاضي زضذتبى ثبيس زضذَاست ذَز ضا ثِ ضْطزاضي هحل اضايِ ٍ فطم
هرػَغي وِ زض ايي ظهيٌِ تَسظ ضْطزاضي زض اذتيبض آًبى لطاض زازُ هي ضَز تىويل ٍ تحَيل ًوبيٌس .ضْطزاضي
هىلف است حساوثط ؽطف هست يه ّفتِ اظ تبضيد تسلين ٍ ثجت ،زضذَاست هتمبضي ضا

ثِ وويسيَى هبزُ 7

هَضَؿ ايي آئيي ًبهِ اضخبؿ ًوبيس  .وويسيَى هعثَض هىلف است حساوثط ؽطف هست يه هبُ زض ذػَظ
زضذَاست هتمبضي اتربش تػوين ًوبيس ٍ ضْطزاضي حساوثط ؽطف هست يه ّفتِ اظ تبضيد اثالك ًؾط وويسيَى ،
هَضَؿ ضا ثِ هتمبضي افالم ًوبيس  .زض غَضت فسم اتربش تػوين تَسظ وويسيَى يب تبذيط زض اثالك پس اظ هَفس
هصوَض ،ضْطزاضي هىلف است حست تمبضبي هتمبضي هدَظ غبزض وٌس.

تبصره  -1ضْطزاضي ٍ هتمبضي تحت ّيچ ضطايظ لجل اظ زضيبفت هدَظ الظم ،هدبظ ثِ لغـ زضذت يب سطثطزاضي يب
خبثدبيي آى ًرَاّس ثَز.
تبصره  -2ضْطزاضي هَؽف است زض غَضت زضخٍاست هتمبضي ثطاي خبثدبيي يب سطثطزاضي زضذت ضفبيت ضَاثظ
ٍ اغَل فلوي ٍ ايوٌي ضا ًوَزُ ٍ اهىبًبت ٍ تسْيالت هَضز ًيبظ ضا زض لجبل زضيبفت اخَض ٍ ّعيٌِ ّبي هتطتجِ زض
اذتيبض هتمبضي لطاض زّس.
ماده  - 9وويسيَى هبزُ  7هَؽف است ضَاثظ هطثَط ثِ ضفبيت اغَل فٌي ٍ ايوٌي ٍ ُ هچٌيي ًحَُ استفبزُ اظ
تدْيعات ٍ اهىبًبت ضْطزاضي ثطاي سطثطزاضي ٍ خبثدبيي زضذتبى ٍ فضبّبي سجع ضا تسٍيي ًوَزُ ٍ پس اظ
تػَيت ضَضاي اسالهي ضْط افالم فوَهي ًوبيس.
تبصره ّ -طگًَِ خبثدبيي زضذتبى تَسظ هبلىيي  ،هتػسيبى ٍ شيٌفقبى ٍ ضْطزاضي زض هحسٍزُ ٍ حطين ضْط ٍ
زض هـاثط ٍ اهبوي فوَهي ٍ ذػَغي ثب اذص هدَظ اظ وويسيَى هَضَؿ هبزُ  7اهىبى پصيط است .زض غيط ايٌػَضت
ضْطزاضي هَؽف ثِ خلَگيطي است  .سطثطزاضي ٍ ّطس عجك زستَضالقولي وِ تَسظ ضْطزاضي تْيِ ٍ اثالك
ذَاّس ضس غَضت هي پصيطز تب هَخت ضضس زضذتبى ٍ خلَگيطي اظ ذطه ضسى آًْب گطزز.
ماده  - 10زض اخطاي هَاز  7 ٍ 1لبًَى حفؼ ٍ گستطش فضبي سجع زض ضْطّب ٍ اغالحيِ ّبي آى ضْطزاضي
هَؽف است ضٌبسٌبهِ ثبغبت هطوَل ايي لبًَى ضا ثِ ّوطاُ هطرػبت شيل تْيِ وطزُ ٍ ثطٍظ ًگْساضي ًوبيس:
الف – ضوبضُ پالن ثجتي يب ضوبضُ ًَسبظي پالن هطوَل
ة – هسبحت هله
ج – ىضبًي زليك هحل ضبهل  :ضْط  ،هٌغمِ ً،بحيِ  ،ذيبثبى ،وَچِ ،ضوبضُ ً،بم هبله يب شيٌفـ
ز -تقساز ٍ هطرػبت ّط يه اظ زضذتبى هطوَل لبًَى ثِ تفىيه ًَؿ هثوط ٍ غيط هثوط
ّـ ً -بم  ،هطرػبت  ،سوت ٍاهضبي هبهَض تٌؾين وٌٌسُ اعالفبت ضٌبسٌبهِ وِ ثِ فٌَاى ضبثظ زازگستطي
ضٌبذتِ هي ضَز.

تبصره  -1ضْطزاضي هَؽف است پس اظ ضٌبسبيي ،ثبك ّبي ٍالـ زض هحسٍزُ ٍحطين ضْط آًْب ضاضٍي ًمطِ ٍ
سبهبًِ ّبي هطثَعِ (  ) ... ٍ GISهطرع ٍافالم ًوبيس  .ايي ثبك ّب ثِ ّيچ ٍخِ  ،حتي زضغَضت لغـ توبم
زضذتبى ،ثسٍى اذص هدَظّبي لبًًَي اظ فٌَاى ثبك ذبضج ًرَاٌّس ضس.
تبصره  -2ضْطزاضي هَؽف است ًسرِ اي اظ ضٌبسٌبهِ تٌؾيوي هحل هعثَض ضا ثِ هبله يب شيٌفـ يب لبئن همبم
لبًًَي ٍي اثالك ًوبيس.
تبصره  -3ضْطزاضي هَؽف است ّط سبل ًسجت ثِ پالن وَثي حسالل ثيست زضغس فضبي سجع ذَز السام
ًوبيٌس.
اده  - 11ضْطزاي هىلف است اظهطرػبت زضذتبى ٍالـ زض هقبثط  ،هيبزيي  ،ثعضگطاُ ّب ٍ ثَستبى ّبي فوَهي
فْطستي ضبهل ًَؿ زضذت  ،هحيظ ثي  ،هحل وبضت ٍتبضيد گعاضش  ،تْيِ ٍتٌؾي م ًوَزُ ٍهطاتت ضا ثب پالن
وَثي ضٍي زضذتبى ٍ ضٍي سبهبًِ ّبي هطثَط (  ) ... ٍ GISهٌقىس ًوبيس .
ماده  -12ثِ هٌؾَض حفؼ ً ،گْساضي ٍ احيبي ثبغبت ٍ ظهيي ّبي هطدط ،ضَضاي اسالهي ضْط هَؽف است
ثوٌؾَض حفؼ ٍ ًگْساضي ثبغبت ذػَغي ،زستَضالقول ّبي تطَيمي ثطاي سبذت ٍ سبظ هح زٍز زض ايي اهالن ضا
زض چبضچَة لَاًيي ٍ ضَاثظ ضَضايقبلي ضْطسبظي ٍ هقوبضي ايطاى تْيِ ٍ تػَيت ًوبيٌس.
ماده ٍ -13ظاضت هسىي ٍ ضْطسبظي ٍ ضْطزاضيْب هَؽفٌس زض خْت حفؼ ثبغبت هرػَغبً زض ضْطّبيي وِ
سطاًِ فضبي سجع آًْب ووتط اظ استبًساضز است زض هغبلقبت عطح خبهـ ضْطّب ح تي االهىبى ثبغبت ضا زض وبضثطي
فضبي سجع پيص ثيٌي ًوبيٌس.
تبصره  -1ضْطزاضيْب ٍ ضَضاّبي اسالهي ضْط ضطايغي فطاّن ًوبيٌس تب ثب ذطيس ثبغبت هحسٍزُ ضْط ،ثَستبًْبي
ضْطي زض آًْب احساث ٍ زض اذتيبض فوَم لطاض گيطز.
تبصره  -2ضْطزاضيْب هَؽفٌس ثطاي حفؼ ثبغبت ثعضي ضْطي حتي االهىبى حوبيت ّبي الظم ضا اظ هبلىبى آًْب
ثقول آٍضًس.
تبصره  -3ضْطزاضيْب هَؽفٌس زض ضْطّبيي وِ سطاًِ فضبي سجع آًْب ووتط اظ استبًساضز است ،ثطًبهِ پٌح سبلِ
ازٍاضي ثطاي حفؼ ٍ گستطش فضبي سجع ضْط ضا تْيِ ٍ ثِ تػَيت ضَضاي اسالهي ضْط ثطسبًٌس .

