لاًَى اتطال اسٌاد فشٍش سلثات ،آب ٍ اساضي هَلَفِ
مصًب  1131/1/82مجلس شًرای اسالمی

هادُ ٍاحذُ -اص تاسيخ تصَية ايي لاًَى كليِ هَلَفاتي كِ تذٍى هجَص ششػي تِ فشٍش
سسيذُ يا تِ صَستي تِ هلكيت دسآهذُ تاشذ تِ ٍلفيت خَد تشهي گشدد ٍ اسٌاد هالكيت صادس
شذُ تاطل ٍ اص دسجِ اػتثاس سالط است.
تثصشُ  -1پس اص اتطال سٌذ هالكيت دس هَاسدي كِ هَلَفِ لاتل اجاسُ تاشذ ٍ هتصشف
تماضاي اجاسُ كٌذ تا سػايت هصلحت ٍلف ٍ حمَق هكتسثِ هتصشف لشاسداد اجاسُ تا هتصشف
تٌظين خَاّذ شذ.
تثصشُ  -2كليِ اهالن هضسٍػي كِ دس اجشاي لاًَى اجاصُ تثذيل تِ احسي ٍ ٍاگزاسي دّات
ٍ هضاسع هَلَفات ػام هصَب  1350/2/2تِ صاسػيي صاحة ًسك اًتمال ٍ تيي آًاى تمسين شذُ
تا حفظ هصلحت ٍلف تا هتصشفيي ٍ صاسػاى صاحة ًسك تا سػايت حمَق اكتساتي آًاى
اجاسًُاهِ تٌظين هي شَدٍ .جَّي كِ لثالً اص طشف دٍلت تاتت اهالن هضتَس هطاتك هادُ
ٍاحذُ پشداختِ شذُ تاتت اّذايي دٍلت تِ هَلَفِ هحسَب ٍ اص تاسيخ تحَيل صهيي تِ
هتصشف اجشتالوثل صهيي تَسط كاسشٌاس سسوي يا خثشُ هحلي تؼييي ٍ تا هحاسثِ ٍجَُ
پشداختي لثلي هتصشف تْاتش ٍ كسش يا اضافِ آى هحاسثِ خَاّذ گشديذ.
تثصشُ  -3كساًيكِ صهيي يا خاًِ هَلَفِاي سا تذٍى اطالع اص ٍلفيت اص اشخاص حميمي يا
حمَلي خشيذاسي ًوَدُ ٍ تِ هَجة ايي لاًَى اسٌاد هالكيت آى تاطل هي شَد هي تَاًٌذ
تشاي دسيافت خساست ٍاسدُ تِ فشٍشٌذُ سجَع ًوايٌذ .دس صَستيكِ هتصشف طثك تثصشُ 1
ايي لاًَى تماضاي اجاسُ ًوايذ ساصهاى اٍلاف هي تَاًذ اص تاسيخ تصَية ايي لاًَى تا هتصشف
تٌظين اجاسُ ًوايذ.
تثصشُ  -4دس هَاسدي كِ جْت هَسد ًظش ٍالف تغييش يافتِ تاشذ تايستي تِ ًظش ٍالف ػول
شَد.

تثصشُ (– 5الحالي  )1380/12/19اساضي ٍ اهالكي كِ دس تصشف ٍ هالكيت كشاٍسصاى ٍ هالكيي
هحلي تَدُ ٍ دس اثش اجشاي سياستْاي غلط ٍ يا صٍسهٌذاًِ سالطيي تذٍى هجَص ششػي اص
هالكيت آًاى خاسج شذُ ٍلي اساضي كواكاى دس تصشف هالكيي هزكَس هيتاشذ ٍ سپس هي
غيشحك دس هالكيت هَلَفات ٍ آستاى لذس سضَي دسآهذُ ٍ تَسط هالكيي ّيچگًَِ سٌذ
ٍلفيت اػن اص ػادي ٍ سسوي تٌظين ًشذُ ٍ يا ّش دليل هؼتثش ششػي ٍ لاًًَي ٍجَد ًذاشتِ
تاشذ ٍ ّوچٌيياهالكي كِ دس تصشف اشخاص تَدُ ٍ سٌذ سسوي داسًذ ٍلي ادػاي ٍلفيت
ًسثت تِ آًْا شذُ است دس صَستي كِ داليل هؼتثشي دال تش صحت ٍلف ٍجَد ًذاشتِ تاشذ
اص شوَل حكن هادُ ٍاحذُ خاسج ٍ ّشگًَِ تصوين ٍ الذاهي كِ دس هَسد اساضي فَقالزكش
اًجام شذُ اص دسجِ اػتثاس سالط ٍ كاىلن يكي هيگشدد ٍ دس صَست تشٍص اختالف ،دس ّش دٍ
هَسد دادگاُ صالح سسيذگي خَاّذ ًوَد.
تثصشُ (-6الحالي  )1380/12/19آى دستِ اص اساضي ٍ اهالن ٍ جٌگلْا ٍ هشاتغ ٍ اساضي هٌاتغ
هلي كِ هشوَل هادُ ( )1لاًَى حفاظت ٍ تْشُتشداسي اص جٌگلْا ٍ هشاتغ هصَب ٍ 1346/5/25
اصالحات تؼذي آى ٍ لاًَى حفظ ٍ حوايت اص هٌاتغ طثيؼي ٍ رخايش جٌگلي هصَب 1371/7/5
لشاس گيشد هشوَل هادُ ٍاحذُ هزكَس ًثَدُ ٍ هَلَفِ تلمي ًويشَد هگش دس هَسد حشين
هَلَفات ٍ اساضياي كِ لثل اص تاسيخ  1365/12/16احياء شذُ تاشذ.
تثصشُ ( -7الحالي  )1380/12/19كليِ لَاًيي ٍ همشسات هغايش تا ايي هادُ ٍ تثصشُّاي آى لغَ
ٍ كاى لنيكي هي تاشذٍ .صاست كشاٍسصي ٍ ساصهاى اٍلاف هَظفٌذ آييي ًاهِاجشايي ايي
لاًَى سا ظشف هذت سِ هاُ اص تاسيخ تصَية ايي لاًَى تْيِ ٍ پس اص تصَية ّيأت دٍلت تِ
اجشاء دسآٍسًذ.
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