
 

 تطزاضي ّاي آب  فاقس پطٍاًِ تْطُ قاًَى تؼييي تنليف چاُ



قاًَى تؼييي  هفاز قاًَى اساسي خوَْضي اسالهي ايطاى( 321)اطل ينظس ٍ تيست ٍ سَم  يزض اخطا

 :تِ شطح شيل اػالم هي گطزز تطزاضي ّاي آب فاقس پطٍاًِ تْطُ تنليف چاُ

ضساًي فطاگيط ٍ هؤثط تِ شيٌفؼاى، عي زٍ سال توام  ٍظاضت ًيطٍ هَظف است ضوي اعالع هازُ ٍاحسُ ـ

ّاي  ال فاقس پطٍاًِ ٍاقغ زض مليِ زشتؼّاي آب مشاٍضظي ف مليِ چاُپس اظ اتالؽ ايي قاًَى، تطاي 

ّاي تاتؼِ  ّدطي شوسي حفط ٍ تَسظ ٍظاضت ًيطٍ ٍ زستگاُ 3131مشَض مِ قثل اظ پاياى سال 

ّاي هداظ ٍ  شٌاسايي شسُ تاشٌس ٍ تطاساس ظطفيت آتي زشت هطتثظ، ٍ تا ضػايت حطين چاُاستاًي 

تطزاضي  آتياضي تحت فشاض تَسظ هتقاضي پطٍاًِ تْطُ يػسم اضطاض تِ زيگطاى ٍ ػوَم هشطٍط تِ اخطا

.طازض ًوايس

ّعيٌِ اظ سَي  ّاي ظيطظهيٌي، ٍظاضت ًيطٍ هنلف است تا تأهيي تِ هٌظَض طياًت اظ سفطُ آب ـ3تثظطُ

ّا، حسامثط عي زٍ سال پس اظ تظَية ايي قاًَى ًسثت تِ ًظة مٌتَضّاي َّشوٌس تطاي  هالناى چاُ

.تحَيل حدوي آب زض مليِ چاّْاي آب مشاٍضظي اقسام ًوايس

 

ٍظاضت ًيطٍ هنلف است ظطف هست پٌح سال پس اظ تظَية ايي قاًَى ٍ اظ هحل هٌاتغ  ـ2تثظطُ

ايي قاًَى، ًسثت تِ تطقي  يّش هظطف سَذتْاي فسيلي ًاشي اظ اخطاخَيي حاطل اظ ما ططفِ

.مطزى مليِ چاّْاي آب مشاٍضظي اقسام ًوايس

 

اي هنلفٌس ّط سِ سال يل تاض، هشطٍط تِ ًثَز ترلف اظ هفاز پطٍاًِ  ّاي آب هٌغقِ شطمت ـ1تثظطُ

ب مشاٍضظي زض سطاسط تطزاضي چاّْاي آ چاُ تَسظ هالل يا هالناى، ًسثت تِ توسيس پطٍاًِ تْطُ

.مشَض اقسام ًوايس

ّاي حفاضي زض سطاسط مشَض هَظفٌس ظطف سِ  مليِ اشراص حقيقي ٍ حقَقي هالل زستگاُ ـ4تثظطُ

 ّا هدَظ فؼاليت ٍ ماضت تطزز زضيافت ٍ  اي استاى ّاي آب هٌغقِ هاُ پس اظ اتالؽ ايي قاًَى، اظ شطمت



شسُ، ًيطٍي اًتظاهي هَظف تِ  ظ اًقضاء هْلت تؼيييپس ا. سپس تِ حول ٍ ًقل ٍ تطزز اقسام ًوايٌس

 .تاشس ّاي فاقس هدَظ ٍ ماضت تطزز هي خلَگيطي اظ حول ٍ ًقل ٍ يا تطزز زستگاُ

ّاي حفاضي  ّوچٌيي ٍظاضت ًيطٍ هَظف است تاّوناضي ًيطٍي اًتظاهي ًسثت تِ تَقيف زستگاُ

 .يٌِ هالل آى اقسام ًوايستا ّع( پاضميٌگ)هترلف تِ هست شش هاُ ٍ حول آى تِ تَقفگاُ 

ايي قاًَى ( 1)ضسيسگي تِ اػتطاع هالنيي زض ايي ذظَص تط ػْسُ مويسيَى هٌسضج زض تثظطُ 

.تاشس هي

ايي قاًَى ٍ قاًَى  ياست خْت ضسيسگي تِ اذتالفات ًاشي اظ اخطا ٍظاضت ًيطٍ هنلف ـ 1تثظطُ 

مويسيَى ضسيسگي تِ اهَض » ى ػٌَا ، زض ّط استاى مويسيًَي تحت3133تَظيغ ػازالًِ آب هظَب

هطمة اظ يل ًفط قاضي تا حنن ضئيس قَُ قضائيِ، يل ًفط ًوايٌسُ ساظهاى خْاز « آتْاي ظيطظهيٌي

اي استاى تا حنن  مشاٍضظي استاى تا حنن ضئيس ساظهاى ٍ يل ًفط ًوايٌسُ شطمت آب هٌغقِ

ص ػليِ زٍلت اقسام ّاي شنايات اشرا هسيطػاهل شطمت تشنيل زّس ٍ ًسثت تِ تطضسي پطًٍسُ

.گطزز ضأي الظم تَسظ قاضي ػضَ مويسيَى طازض هي. ًوايس

 

 .تاشس احنام طازضُ هصمَض ظطف تيست ضٍظ پس اظ اتالؽ قاتل تدسيسًظط زض زيَاى ػسالت ازاضي هي

اظ تاضيد تظَية ايي قاًَى، مليِ زػاٍي اشراص ػليِ زٍلت هغطٍحِ زض هحامن ػوَهي تطاي اتراش 

 .ّا احالِ ذَاّسشس مويسيَى تظوين تِ ايي

.تاشس اي هستقط هي ّاي آب هٌغقِ زتيطذاًِ ايي مويسيَى زض شطمت

اظ تاضيد تظَية ايي قاًَى ّطگًَِ خاتدايي چاّْاي زاضاي پطٍاًِ مِ هَاخِ تِ ماّش  ـ 3تثظطُ

فاحش آتسّي گطزيسُ ٍ يا ذشل شسُ است، ططفاً زض اضاضي آترَض اٍليِ چاُ ٍ حسامثط زض هحسٍزُ 

ي فظل زٍم قاًَى تَظيغ يًاهِ اخطا آئيي( 33)اضاضي هالل ٍ هشطٍط تِ ضػايت سايط ضَاتظ هازُ 

ّا هداظ  ّاي شيل آى ٍ تا تشريض مويسيًَْاي ضسيسگي تِ طسٍض پطٍاًِ ِ آب ٍ تثظطُػازالً

.تاشس هي

ي ايي قاًَى حسامثط ظطف سِ هاُ پس اظ اتالؽ تِ پيشٌْاز هشتطك يًاهِ اخطا آئيي ـ7تثظطُ

.ضسس ّاي ًيطٍ ٍ خْاز مشاٍضظي تِ تظَية ّيأت ٍظيطاى هي ٍظاضتراًِ



حسُ ٍ ّفت تثظطُ زض خلسِ ػلٌي ضٍظ ينشٌثِ هَضخ سيعزّن تيطهاُ قاًَى فَق هشتول تط هازُ ٍا

تِ تأييس  21/4/3131ينْعاض ٍ سيظس ٍ ّشتاز ٍ ًِ هدلس شَضاي اسالهي تظَية ٍ زض تاضيد 

.شَضاي ًگْثاى ضسيس




