
 قانون تجدید تشکیالت و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحالل وزارت منابع طبیعی

و کشاورزی وزارت سازمانهای وظایف تعیین و تشکیالت تجدید طبیعی قانون منابع وزارت انحالل و طبیعی مصوب منابع

31.1533531 

تشکیالتووظایفواختیاراتواعتباراتو وزارتمنابعطبیعیمنحلوکلیهکارکنانوازتاریختصویباینقانون-3ماده

 واحدهایوابستهبهآنوصندوقعمرانمراتعبهوزارتکشاورزیکهازاینبهبعد هاومؤسساتوشرکتداراییآنوزارتو

وظایفواختیاراتوزیرووزارتمنابعطبیعی رددوکلیهگشودمنتقلویاوابستهمیمیوزارتکشاورزیومنابعطبیعینامیده

 .شودقوانینبهوزیرووزارتکشاورزیومنابعطبیعیواگذارمیمنابعطبیعییاسایر ناشیازقوانینومقرراتمربوطبه

ازجنگلهاومراتعواراضیبرداریبهره بهمنظورانجاموظایفومقرراتمربوطبهحفظوحمایتواحیاءوتوسعهو-1ماده

اراضیمستحدثههایجنگلیوبیشه مراتعکشورتشکیل طبیعیو و سازمانیبهنامسازمانجنگلها ساحلیوحفاظتآبخیزها

 .شودمی

بیعیمربوطوداراییوزارتمنحلشدهمنابعط آنقسمتازتشکیالتواعتباراتواختیاراتالزمبرایاجرایقوانین-3تبصره

تشخیص به منابعکه و کشاورزی می وزیر محول و منتقل مذکور سازمان به باشد دارایطبیعیضروری مزبور سازمان شود،

 .طبیعیراخواهدداشت باشدورییسسازمانسمتمعاونتوزارتکشاورزیومنابعمیحقوقیوذیحسابیمستقل شخصیت

اینقانونراکهمربوطبه31شدهدرماده بینیتواندهرجزءازوظایفدیگرپیشوزیرکشاورزیومنابعطبیعیمی-1تبصره

 .ضرورتبهاینسازمانمحولنماید اینمادهباشددرصورتوظایفمندرجدر

یستجلوگیریازانهدامآنهاوبهبودمحیطز وزارتکشاورزیومنابعطبیعیمکلفاستدرزمینهحفظمنابعطبیعیو-1ماده

بخشوموجببرهمخوردنتناسبوتعادلمحیطزیستبشودازهراقدامیکهزیان جاندارانوپیشگیریوممانعتگیاهانو

 .برحسناجرایمقرراتمربوطنظارتنمایدهایالزماقدامونامهآیین طبق

 طبینامهآیین-تبصره منابع و وزارتکشاورزی وسیله به ماده این اجرایی وهای تصویب عی پساز و تنظیم اقتصاد وزارت

 .خواهدشد مجلسینبهموقعاجراگذاردهکمیسیونهایمربوط

حفاظتمحیطزیستوهمچنیننامشورای ازتاریختصویباینقانوننامسازمانشکاربانیونظارتبرصیدبهسازمان-4ماده

هاوشود.کلیهامورمربوطبهحیواناتوحشیوآبزیانرودخانهتبدیلمیزیست مزبوربهشورایعالیحفاظتمحیطعالیسازمان

حفظمحیط آبهای سازمانحفاظتمحیطزیستمحولمیداخلیو رییساینسازمانسمتمعاونتوزارت .شودزیستبه

 .کشاورزیومنابعطبیعیراخواهدداشت

 .بهحفاظتمحیطزیستادارهخواهدشد رعایتقوانینومقرراتمربوطامورشیالتکماکانبراساسمقرراتخودوبا-تبصره



شودواختیاراتمنابعطبیعیوابستهمی شرکتسهامیصنایعشیرایرانوسازمانگوشتکشوربهوزارتکشاورزیو-.ماده

یکلیهسهامدولتدرمجمععمومیقوانینومقرراتمربوطوهمچنیننمایندگ کشاورزیوموادمصرفیناشیازوزیرتولیدات

سهامی  شرکت

 .شودوزیرکشاورزیومنابعطبیعیواگذارمیصنایعشیرایرانبه

 .شودکشاورزیومنابعطبیعیواگذارمی شورایسازمانگوشتمنحلووظایفواختیاراتشورایمزبوربهوزیر-3تبصره

 اساسنامهشرکتس-1تبصره در تغییر گونه سازمانگوشتهر ایرانو تصویبکمیسیونهای هامیصنایعشیر پساز کشور

 .گذاردهخواهدشد داراییمجلسینبهمورداجراءاستخداموکشاورزیو

گوشتکشوروزارتکشاورزیومنابع دراجرایوظایفمقرردراساسنامهشرکتسهامیصنایعشیرایرانوسازمان-1تبصره

خواهدنمودوتأسیساتیکهبهعنوانکشتارگاهوسردخانهیاسرمایهدولتبدین هایالزمراایجادوسردخانهکشتارگاههاطبیعی

 .گرددمی کلیهداراییواموالبهوزارتکشاورزیومنابعطبیعیمنتقلبهوجودآمدهاستبا منظور

ایرانوسازمانگوشتکشوروجلوگیریاز یصنایعشیربهمنظورحداکثراستفادهازمنابعوامکاناتشرکتسهام-4تبصره

موجباتگذاریهایسرمایه نمودن فراهم و کارخانه مکرر از روستایی تعاونی شرکتهای و زراعی سهامی شرکتهای واستفاده ها

وردتوافقبینوزرایضوابطم دولتبهوجودآمدهوخواهدآمدترتیبالزمبراساسهاییکهباسرمایهوسردخانه کشتارگاهها

 .خواهدشد کشاورزیومنابعطبیعیوتعاونامورروستاهاداده

ویابافرآورده وزارتکشاورزیومنابعطبیعیاقداماتالزمبرایتولیدگوشتو-.تبصره رأساً هایدامیموردنیازکشوررا

 حداقلقیمتخریدانجامخواهدداد.تولیدگوشتومختلفازجملهتعیینوتضمین بخشخصوصیازطرقهمکاریوتشویق

 .باشدکرمابریشموآبزیانمی-زنبورعسل - طیور-برداریازدامدرزمینهپرورشوبهرههایدامیشاملکلیهاقداماتفرآورده

 منابعطبیعیمی-6تبصره وسردخانهوزارتکشاورزیو کهتواندکشتارگاهها اعتباراتبرایشهر هاییرا از استفاده با داریها

 بهایابهایخریدباتوافقطرفینودرصورتعدمتوافقازنماید،تعیینمیزاناجاره استاجارهیاخریداریعمرانیساختهشده

درتعیینمادهمذکوربهعملخواهدآمد، قانونبرنامهعمرانیچهارموبراساسمقررات12طریقهیأتسهنفریمذکوردرماده

 .شودگذاریکسرمیعمرانیبالعوضپرداختشدهازمیزانسرمایههایاعتباراتبرنامه بهامبالغیکهازقیمتخریدیااجاره

شرحفوقخریداریشدهوعرصهواراضی کشتارگاهبهدرموردکشتارگاهتهرانفقطساختمانوماشینآالتوتأسیساتمربوطبه

مالکیت به پنجسالبدوناجاره شهرداریباقیخواهدماندکشتارگاه وزارتولیتا اختیار در منابعطبیعیقراربها کشاورزیو

باقیباشداجاره خواهد انقضایمدتپنجسالاحتیاجبهعرصهمزبور رعایتشرایطفوق بهاگرفتوچنانچهپساز تعیینوبا

خدمتیخودبهسازمانهاوشرکتهایمربوطوزارتکشاورزیومنابع اسوابقپرداختخواهدشد.کلیهکارکنانفعلیکشتارگاهب

 .ماندمی سردخانهواقعدرمحوطهکشتارگاهکماکاندرمالکیتواختیارشهرداریپایتختباقی .شوندمیمنتقل طبیعی

 .شودزیومنابعطبیعیمحولمیکشاور برداریازاراضیزیرسدهابهوزارتاجرایقانونتأسیسشرکتهایبهره-6ماده



آبوبرقخوزستانازطریقعمل شودوازطرفسازماندرزمینهاییکهازسدمحمدرضاشاهپهلویآبیاریمی-3تبصره

اجارهویا وصنعتدرآنآغازشدهیاخواهدشداجرایقانونبهنمایندگیوزارت بههرنحودیگرفعالیتهایکشتمستقیمیا

 .باشدوزارتآبوبرقوسازمانآبوبرقخوزستانمیطبیعیکماکانبهعهده ورزیومنابعکشا

برایبهره قانونتأسیسشرکتهای1وزارتآبوبرقکماکانازاختیاراتناشیازماده-1تبصره برداریازاراضیزیرسدها

 .اهدکردبخوداستفادهخو هایشرکتهایوابستهاساسنامهاصالحوتغییر

 منابعطبیعیمی-1تبصره برقاجرایوزارتکشاورزیو موافقتوزارتآبو قسمتیازطرحهایمربوطبه تواندبا تمامیا

زیرسدهارابااعتباراتمربوطبهوزارتآبوبرقویاسازمانهایتابعهآن جلوگیریازفرسایشاراضیدرحوزهآبتثبیتخاکو

د واگذار و کلیهنماید اینموارد وزارتر منابعطبیعیبه سازمانمربوطتفویض اختیاراتقانونیوزارتکشاورزیو یا مذکور

 .شودمی

شودبهتحقیقاتجنگلهاومراتعتبدیلمی اختیاراتشورایمؤسسهتحقیقاتمنابعطبیعیکهازاینبهبعدبهمؤسسه-1ماده

 .گرددمنابعطبیعیانتخابخواهدشدتفویضمی ورزیواعضایآنازطرفوزیرکشاشوراییکه

وصندوقعمرانمراتعبهوزیر نمایندگیتمامسهامدولتدرمجمععمومیصاحبانسهامصندوقتوسعهکشاورزی-8ماده

 .شودطبیعیواگذارمیکشاورزیومنابع

شورایسازمانعمرانقزوینبهوزیرکشاورزیو مانبرنامهدرکلیهوظائفواختیاراتوزیرآبوبرقومدیرعاملساز-2ماده

 .گرددمحولمیمنابعطبیعی

منظورتهیهوتدارکعواملووسائل وزارتکشاورزیومنابعطبیعیمجازاستدرهریکازمناطقمستعدکشوربه-31ماده

 برداریازمنابعطبیعیووخدماتمربوطبهاحیاءاراضیوبهرههرگونهعملیات الزمکشاورزیودامداریوانجامتولیدوخدمات

سازمانهاییبهصورتشرکتتشکیل مزارعدولتیومشارکتباشرکتهایکشتوصنعتخصوصیکشاورزیودامداریوایجاد

 .اجرااستهایکشاورزیواستخداموداراییمجلسینقابلکمیسیونتصویب دهد،اساسنامهشرکتهایمذکورپساز

 اصالحروش-33ماده و راهنماییدامدارانمتحرککشور و امور اداره ایجادبهره هایبهمنظور منابعدامیآنانو برداریاز

و داموایستگاههایاستقرار سردخانه انتظار تبدیلفرآوردهکشتارگاههایصنعتیو و کارخانجاتغذایدام و  هایدامیدرها

سازمانیبهنامسازماندامدارانمتحرک کردنموجباتاسکاندامدارانمتحرکصرفعمدهیاعشایریوفراهممناطقتولیدوم

طبیعیتشکیل منابع وزارتکشاورزیو سازمانمی در اساسنامه تصویبکمیسیونشود پساز منابعمذکور هایکشاورزیو

 .نقابلاجرااستداراییواستخداممجلسی-تعاونوامورروستاها - طبیعی

هایکشاورزیوکارخانجاتتبدیلفرآورده وزارتکشاورزیومنابعطبیعیدرموردتأسیسکارخانجاتغذایدامو-31ماده

 .وزارتاقتصاداقدامخواهدنمود وابستهپسازتحصیلپروانهازدامیوصنایع



دامداریازسرزمینرادرهریکازمناطق وریکشاورزیوبهرهوزارتکشاورزیومنابعطبیعیخطمشیوبرنامه-31ماده

هایقابلتوصیهرادرهریکازمناطقتوسعهآبوخاکنوعمحصوالتوفعالیت خواهدنمودومناسبترینکشورتهیهوتعیین

هایدامییکشاورزیوفرآوردهاساس ساالنهرابراساسمیزاناحتیاجکشوربهمحصوالتکردهوبرنامهدامداریوکشت مشخص

همه طرفکه از برایسالبعد موعدمقرر در میدولت ساله میاعالم پیشنهاد تنظیمو اجرایبرنامهکشتساالنه .نمایدشود

زارتووکشاورزیومنابعطبیعیباهمکاریوزارتتعاونوامورروستاها ایخواهدبودکهوسیلهوزارتنامهپیشنهادیطبقآیین

هایزراعیوشرکتهایتعاونیوزارتتعاونوامورروستاهاازطریقشرکت .تهیهوبهتصویبهیأتوزیرانخواهدرسید آبوبرق

خصوصیووزارتآبو هایکشاورزیودامداریدولتیوشرکتوزارتکشاورزیومنابعطبیعیازطریقمؤسساتو روستاییو

 .نمایندهایمذکوررافراهممیموجباتاجرایبرنامهموجودکشور وکمکبهحسناستفادهازآبهایبرقازطریقکنترلونظارت

کشاورزیودامداریدولتیوخصوصی هایبرایمحصوالتاساسیکشاورزیودامیکهبطریقفوقوبهوسیلهشرکت-3تبصره

ایکهوسیلهوزارتکشاورزیومنابعطبیعیووزارتنامهآیینشدهدر بینیشودحداقلقیمتبراساسضوابطپیشمیتولید

طبیعیتعیینوتضمینخواهد بهتصویبهیأتوزیرانخواهدرسیدازطرفوزارتکشاورزیومنابعروستاهاتهیهو تعاونوامور

 .شد

 .اینمادهبهعملخواهدآمد هایموضوعبینیالزمبرایتضمینقیمتسالهدربودجهعمومیکشورپیشهمه-1تبصره

وریزمینوزارتاجرایسیاستمنطقیبهره درمناطقیکهازطریقشبکهآبتنظیمشدهسدهاآبیاریشودبهمنظور-34ماده

و طبیعیاراضیبایربرایامورکشاورزییاسایرامورباموافقتوزارتکشاورزیومنابع روستاهادرموردواگذاریتعاونوامور

هایکشتوصنعتدولتیودامداریشرکت نمود،درتخصیصاراضیبایربرایعملیاتکشاورزیووزارتآبوبرقاقدامخواهد

تعاونیکردنتولیددر هایشرکتهایسهامیزراعیوخصوصیوشرکت تعاونیروستاییکهقانونیکپارچهکردناراضیو

 .ویتخواهندداشتشوداولآنهااجرامی منطقهعمل

هایکشتوصنعتوودامیوشرکت هایتولیدکشاورزیموادووسائلوعواملمربوطبهتولیدموردنیازشرکت-.3ماده

هایکشاورزیودامداریخصوصیودولتیکهازخارجکشورشرکت هایتعاونیروستاییوزراعیوشرکتهایسهامیشرکت

وزارتاقتصادووزارت - وزارتتعاونوامورروستاها-طرفوزارتکشاورزیومنابعطبیعیایکهازامهنآیین شودطبقواردمی

حقوقگمرکیوسودبازرگانیوکلیهعوارضمربوطبهاستثنای رسیدازپرداختداراییتنظیموبهتصویبهیأتوزیرانخواهد

 .دبودوعوارضبندریمعافخواه هایگمرکیوحقوقهزینه

سازمانهاومؤسساتوواحدهایتابعهویا شودتشکیالتهریکازبهوزیرکشاورزیومنابعطبیعیاختیاردادهمی-36ماده

 منحلنمودهوتشکیالتیبراساسوظایفمذکوردراینقانونوسایرقوانینومقررات راکهالزمتشخیصدهدوابستهآنوزارت

 .گذارد اداریواستخدامیکشورتنظیموبهموقعاجرادهسازمانامورمربوطبانظرنماین

 :گرددمی براساسموادفوقوظایفوزارتکشاورزیومنابعطبیعیبهشرحزیرتعیین-31ماده



پیشنهادسیاستوخطمشیکشاورزیودامداریوبهره - 3 ظونظرکشاورزیودامداریوحف وریازسرزمینازتنظیمو

هایعمرانیوبرایبررسیوتصویبهیأتوزیرانومنظورکردندربرنامه برداریازمنابعطبیعیکشوربهرهتوسعهواصالحو

 .اقتصادیکشور توسعه

آنهاوبهبودمحیطزیستازطریقپیشگیری اتخاذروشهاوتدابیرضروریدرزمینهحفظمنابعطبیعیوجلوگیریازانهدام - 1

 .اجرایمقرراتموضوعه اقداممضرونظارتبرحسنممانعتازهرو

دامیومنابعطبیعیوانتشارساالنهنتایج هایمختلفکشاورزیوهایاقتصادیدررشتهانجامدادنتحقیقاتعلمیوبررسی - 1

بکماکانبرعهدهوزارتآبوبرقهایمربوطبهآبررسی .هایمختلفکشاورزیزمینه تحقیقاتعلمیانجامشدهدرحاصلاز

 .است

هایمناسبمداومآنهاازطریقایجادسازمان تهیهوانتشارآمارهایاختصاصیازمحصوالتکشاورزیودامیومراتعواصالح - 4

 .خدماتیاخرید

ساختنکشاورزان - . آشنا و ارشاد هدایتو تحقیقاتو و بررسیها از نتایجحاصل  ترویج مؤسساتو و شرکتها دامدارانو

 .دامداری بااصولوفنونجدیدکشاورزیوکشاورزیودامداری

تعاونیروستاییبهتقاضایوزارت تأمینخدماتفنیکشاورزیودامداریمورداحتیاجشرکتهایسهامیزراعیوشرکتهای - 6

 .رویانسانیوزارتکشاورزیومنابعطبیعیامکاناتمالیونی روستاهاباحقاولویتودرحدودتعاونوامور

همچنیناعالمنظردرمورداحتیاجاتو ایکشاورزیکشوروبسطوتوسعهآنوتمرکزوادارهامورمربوطبهآموزشحرفه - 1

 .ایرآندامپزشکیومنابعطبیعیونظ-هایکشاورزیتبادلنظربادانشکده عالیهکشاورزیوهمکاریوبرنامهتعلیمات

وهمچنینحفظواصالحخاکهایکشوروفراهمآوردنموجباتبهره - 8 آنها توسعهوتکثیرو برداریاز حفاظتواصالحو

 آبزیاندریاهاوآبهایداخلی(وبهسازیمحیطزیستازنظر-حیواناتوحشی-مراتع - جنگلهامنابعطبیعی)برداریازسایربهره

 .ایجادفضایسبز

 .کشاورزیمناطقمختلفکشور اصالحوتهیهوتکثیرانواعنهالوبذرمرغوبومتناسبباشرایطاقلیمیو - 2

 .شرائطاقلیمیوکشاورزیکشور بررسیهایمربوطبهدامداریوانتخابواصالحوتکثیرنژادهایمناسبدامبا - 31

بهداشتدامکشوروپیشگیریومبارزهبا امپزشکیوبررسیوتأمینانجامدادنوظایفناشیازاجرایقانونسازماند - 33

 .بیماریهایدامیازخارجازکشوروبازرسیبهداشتیکشتارازنظردامپزشکی جلوگیریازورودواشاعههاوبیماری

دامیو - 31 افزایشتولیدمحصوالتکشاورزیو اجرایطرحهایجامعمربوطبه و زندگ تهیه یجمعیتهایمتحرکبهبود

 .هایمربوطوانتظارداموکارخانه سردخانهوکشتارگاههاومراکزاستقرارروستاییوایجاد



بابیماریهایحیواناتوانجامدادنپژوهشهای هاوسرمهاوسایرموادبیولوژیکیموردنیازبرایتشخیصومبارزهتهیهمایه - 31

 .وامراضمشترکانسانودام دامبهشناساییبیماریهایعلمیمربوط

قرنطینهگیاهیو - 34 بیماریهایعمومیو آفاتو با بیماریهای انجامدادنعملیاتمبارزه آفاتو با امرمبارزه مشارکتدر

 آفاتکشوسمومایگیاهیونظارتدرورودوتوزیعموادحشرهبیماریهایقرنطینه ورودوشیوعآفاتوهمگانیوجلوگیریاز

 .تهیهوتولیدموادمذکورنباتیوبیماریهایگیاهیودرصورتلزوم

ازآبوخاکوبهکاربردنماشیندر انجامدادنهرگونهعملیاتبررسیوخدماتمهندسیزراعیبهمنظوراستفادهمفید - .3

 .کشاورزیعملیات

 .وسمومآفاتنباتیانجامدادنعملیاتبازرگانیبرایتوزیعکودشیمیایی - 36

ماشینهاوادواتکشاورزیولوازمیدکیو توسعهمکانیزاسیونکشاورزیوانجامعملیاتبازرگانیبرایتدارکوتوزیعانواع - 31

 .تعمیرگاههایثابتوسیارایجاد

بندیوزلحاظتهیهبذرورقمکشاورزیا کنیوسایرکارخانجاتتبدیلمواداولیهنظارتدرعملیاتکارخانجاتپنبهپاک - 38

 .تصفیه

 .انجامدادنوظائفناشیازاجرایقانونتشکیلسپاهترویجوآبادانی - 32

 .ومبارزهباآنها بررسیآفاتوبیماریهایگیاهیومحصوالتکشاورزیوتعیینبهترینروشپیشگیری - 11

13 -  وطبقهانجامدادنبررسیهایحاصلخیزیخاکوشناساییو مطالعاتمربوطبهحفظوحمایتو بندیخاکهایکشور

 .خاکهایکشوردهیتعیینبهره

کشاورزیودامداریبهمنظورتسریعدر برداریتوأمتأسیسواحدهایبزرگدولتیومشارکتبابخشخصوصیبرایبهره - 11

 .صنایعوابسته محصوالتکشاورزیودامداریوافزایشتولید

دامیدرمقابلحداقلمصرفآبو هایکشاورزیوهایتوسعهمنابعآبوخاکوتولیدحداکثرفرآوردهالسیاستاعم - 11

صندوقتوسعهکشاورزیوصندوقعمرانمراتعوطرحهایافزایشتولیدو طریقاعطایوامواعتباربهوسیلهافزایشتولیداز

 .محصوالتیکهکشتآنهادرنقاطمعینیممنوعاعالمشودامحاءکشتدیگرویاازطریق منابعاعتباری

اقتصادیازطریقکمکهایاعتباریو هایخصوصیکشاورزیودامداریبهصورتواحدهایتجاریوتشویقایجادشرکت - 14

 .فنی

 .ومقرراتمربوطآبزیانطبققوانین برداریازجنگلهاومراتعوتأسیسوتشویقایجادمجتمعهایصنعتیوبهره - .1

 .قوانینومقرراتمربوط تهیهواجرایطرحهایبزرگجنگلکاریوجنگلداریواحیاءجنگلهاومراتعطبق - 16



 .تأسیسپارکهایبزرگومجهزجنگلی - 11

 .طرحواجرایبرنامهآبخیزداری - 18

12 -  دامیدر کشاورزیو شده تبدیلمحصوالتتولید لزوم، مورد شرکتهایکشاورزیوبهره واحدهایدر برداریدولتیو

 .منابعطبیعیتأسیسشدهیابشود مشارکتوزارتکشاورزیودامداریکهبا

 .دامی تعیینحداقلقیمتتضمینشدهواعمالسیاستحمایتقیمتمحصوالتکشاورزیو - 11

ووزارتتعاونوامورروستاهاتنظیمو ورزیومنابعطبیعینامهاجراییمربوطبهامحاءکشتتوسطوزارتکشاآیین-3تبصره

 .امورروستاهاودادگستریمجلسینقابلاجراخواهدبود تعاونو-کمیسیونهایکشاورزیپسازتصویب

طبخودتعاونیروستاییطبققوانینمربو شرکتهایسهامیزراعیوشرکتهای31و36و31و8و1درموردبندهای-1تبصره

 .کردعملخواهند

ملیشدنآنکماکانبهقوتخودباقی مقرراتمربوطبهجلوگیریازآلودگیمنابعآبمندرجدرقانونآبونحوه-1تبصره

 .است

یباشدازتاریختصویباینقانونملغمی کلیهقوانینومقرراتیکهمغایربااینقانوناستدرآنقسمتکهمغایر-38ماده

 .است

،درجلسهروز31.153354دوشنبه قانونفوقمشتملبرهیجدهمادهوهیجدهتبصرهپسازتصویبمجلسسنادرجلسهروز

 .شمسیبهتصویبمجلسشورایملیرسیدهاست بهمنماهیکهزاروسیصدوپنجاهشنبهدوازدهمسه


