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قانٌن » اجراي نحٌه گزارش كميسيٌن انرژي در خصٌظ

مجلس  4/12/1389مصٌب  -اصالح الگٌي مصرف انرژي

 «ضٌراي اسالمي

 آييي ًاهِ داخلي هجلس شَراي اسالهي( 49)هادُ  (7)بٌد هستٌد بِ 

، چبلف ذالنِ ٍضؼيت ارطاي لبًَىهمسهِ،  :لؿوت قبهل چْبضگعاضـ پيف ضٍ زض 

 .گطزز ثٌسي ٍ اضائِ پيكٌْبزات تْيِ ٍ تمسين ًوبيٌسگبى هحتطم هي روغ ّب ٍ

 :مقدمه

ّبي هؿتوط وويؿيَى اًطغي زض زٍضُ  لبًَى انالح الگَي ههطف اًطغي حبنل تالـ

ّسف ًْبيي ايي لبًَى . هزلؽ قَضاي اؾالهي اؾت 4/12/1389ّكتن ٍ ههَة 

اي وِ ثسٍى وبؾتي گًَِ ّب، ثِ اًطغيوبضثطز اًَاع  ؾبظيهسيطيت ٍ ثْيٌِ: ػجبضت اؾت اظ

افعايف  قَز ٍضوياظ ؾغح تَليس هلي ٍ ضفبُ ارتوبػي، اظ اتالف اًطغي رلَگيطي 

ثِ تَؾؼِ پبيساض ٍ حفبظت اظ هحيظ ،اؾتفبزُ التهبزي اظ اًطغي ٍ ٍضيثبظزّي ٍ ثْطُ

 .قَز ووهظيؿت 

ًگبُ رسيسي زض هَضز ّوچٌيي لبًَى انالح الگَي ههطف اًطغي ثِ زًجبل آى ثَزُ تب 

ّبي هتَلي  اًطغي ٍ اّويت آى زض وكَض ًْبزيٌِ قَز ٍ ًيع ّوبٌّگي الظم ثيي زؾتگبُ

اظ . ٍ هؿئَل زض حَظُ اًطغي ضا اظ عطيك فؼبل وطزى قَضاي ػبلي اًطغي ايزبز وٌس

ّبي  ايي لبًَى، تؼييي، انالح ٍ ثبظًگطي ذظ هكي( 3)ؾَي زيگط ثط اؾبؼ هبزُ 

ّبي تَليس ٍ ههطف اًطغي تَؾظ وبضگطٍّي اظ ٍظضاي  ض وسام اظ حَظُاؾبؾي زض هَضز ُ

ؾبظهبى هسيطيت ٍ )ضيعي ٍ ًظبضت ضاّجطزي ضئيؽ روَْض  ًفت، ًيطٍ ٍ هؼبًٍت ثطًبهِ

 .قَز هي اًزبم ( ضيعي وكَض ثطًبهِ

 :خالصو ًضعيت اجراي قانٌن
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تميوبً ثِ زضنس اظ هَاز ايي لبًَى هؽ( 70)زّس ثيف اظ  ثطضؾي اٍليِ ًكبى هي 

ّبي ًفت، ًيطٍ ٍ نٌؼت، هؼسى ٍ تزبضت هطتجظ اؾت ٍ زض ثبلي هَاضز ًيع،  ٍظاضتربًِ

اي اظ  ارطاي احىبم ايي لبًَى، هؿتلعم ّوىبضي ٍ ّوبٌّگي هزوَػِ گؿتطزُ

 .  ّبي هصوَض اؾت ّبي ارطايي ثب هحَضيت ٍظاضتربًِ زؾتگبُ

لف ثِ تْيِ ٍ اضائِ گعاضـ اظ ثط اؾبؼ هفبز ايي لبًَى، هطارغ ٍ ًْبزّبي هرتلف هه

ٍضؼيت، الساهبت، ًظبضت ٍ زؾتبٍضزّبي ارطاي لبًَى ٍ اضائِ گعاضـ ثِ ّيأت ٍظيطاى ٍ 

ّبي هٌظن  ثٌسي هزلؽ قَضاي اؾالهي ّؿتٌس؛ اظ ايي ضٍي، وويؿيَى اًطغي زض ظهبى

ّبي ًظبضتي زضذَاؾت اضائِ گعاضـ ػولىطز  ّبي هطثَعِ ٍ ًيع زؾتگبُ اظ ّوِ زؾتگبُ

ايي لبًَى، ( 74)رطاي ايي لبًَى ضا ًوَزُ اؾت؛ زض ّويي ضاؾتب، هؿتٌس ثِ هبزُ ا

ثٌسي ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ  ّبي ًفت ٍ ًيطٍ زض لبلت روغ ّبي ٍظاضتربًِ گعاضـ

ثطاي ايي وويؿيَى اضؾبل قسُ ٍ ّوچٌيي پبؾد ؾبظهبى  4/5/1395وكَض زض تبضيد 

ـ تىويلي ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ وكَض ثبظضؾي ول وكَض ًيع ٍانل قسُ اؾت؛ گعاض

ّبي هؿئَل ًيع  قسُ ٍ ًتبيذ ارطاي ايي لبًَى تَؾظ زؾتگبُ زض ذهَل الساهبت اًزبم

 . ثِ وويؿيَى اًطغي تحَيل زازُ قس 18/10/1396زض تبضيد 

ثٌسي اضائِ قسُ تَؾظ ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي وكَض، تىبليف هحَلِ ثِ  زض روغ

ي زٍلتي ٍ ػوَهي غيط زٍلتي هكوَل لبًَى هصوَض زض ؾِ گطٍُ ّب وليِ زؾتگبُ

گطٍُ ًرؿت وِ ثيكتطيي . ثٌسي ٍ الساهبت ارطايي آًْب گعاضـ قسُ اؾت زؾتِ

ثبقس؛ گطٍُ زٍم  ّبي ًفت ٍ ًيطٍ هي هؿئَليت ارطايي ثط ػْسُ آًْبؾت قبهل ٍظاضتربًِ

ضت، ضاُ ٍ ّبي ارطايي قبهل ٍظاضت نٌؼت، هؼسى ٍ تزب قبهل ثطذي زؾتگبُ

قْطؾبظي، رْبز وكبٍضظي، وكَض، فطٌّگ ٍ اضقبز اؾالهي، ؾبظهبى هلي اؾتبًساضز ٍ 

ؾبظهبى حفبظت هحيظ ظيؿت اؾت وِ ٍظبيف ٍ ػولىطز آًْب ٍ ًيع ّوىبضي آًْب ثب 
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گطٍُ ؾَم ًيع قبهل . وٌس يىسيگط ًمف وليسي زض ارطاي وبهل لبًَى ايفب هي

 . هكتطن ثطاي ّوِ آًْب تؼطيف قسُ اؾتّبيي اؾت وِ ٍظبيف ػوَهي ٍ  زؾتگبُ

ّب ثَيػُ ٍظاضت ًفت ٍ پؽ اظ آى ٍظاضت ًيطٍ  الصوط، ثطذي اظ زؾتگبُ زض گعاضـ فَق

زض ّويي . اًس الساهبت ارطايي هٌبؾجي ضا ثطاي اًزبم تىبليف لبًًَي ذَز اًزبم زازُ

تب  1390ال ّبي اضظيبثي هحبؾجبتي ؾبظهبى ثطًبهِ ٍثَزرِ، اظ ؼ ضاؾتب ثط اؾبؼ قبذم

هيليَى ثكىِ هؼبزل ًفت ذبم عي  279ٍاؾغِ الساهبت ٍظاضت ًفت، حسٍز  ثِ 1394

 136رَيي قسُ اؾت ٍ اظ ًظط آحبض ظيؿت هحيغي هٌزط ثِ وبّف  آى زٍضُ نطفِ

زض ًتيزِ الساهبت ٍظاضت ًيطٍ ًيع حسٍز . هيليَى تي زي اوؿيس وطثي گطزيسُ اؾت

ثبظُ ظهبًي هصوَض نطفِ رَيي نَضت گطفتِ هيليَى ثكىِ هؼبزل ًفت ذبم زض  152

ثب ايي ٍرَز، . هيليَى تي زي اوؿيس وطثي وبؾتِ قسُ اؾت 43اؾت ٍ اظ اًتكبض حسٍز 

هؿتٌس ثِ گعاضـ ًْبيي ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ، زض هَاضز هتؼسزي وِ ًيبظ ثِ ّوىبضي 

زاهبت ارطايي ٍ اي ثِ اق ثبقس، اقبضُ ثيي زؾتگبّي ثطاي ارطاي احىبم لبًَى ضطٍضي هي

 .ّبي هؿئَل ًكسُ اؾت ّب ٍ زؾتگبُ ًتبيذ ارطاي لبًَى تَؾظ ثطذي ٍظاضتربًِ

تَاى ثِ ػولىطز ًبلم ؾبظهبى هلي اؾتبًساضز ايطاى  اظ اّن هَاضزي وِ هغفَل هبًسُ، هي 

ثط ارطاي اؾتبًساضزّب ٍ هؼيبضّبي ثطچؿت ههطف اًطغي تزْيعات ٍ ٍؾبيل اًطغيزض 

ظاضت ًيطٍ زض ظهيٌِ ثطق ٍ حطاضت ٍ ٍظاضت ًفت زض ظهيٌِ ؾَذت ثطلي ثب ّوىبضي ٍ

اقبضُ وطز؛ ّط چٌس ثِ الساهبت ايي ؾبظهبى زض حَظُ تْيِ ٍ ( لبًَى( 12)هَضَع هبزُ )

. تسٍيي اؾتبًساضزّبي ههطف اًطغي زض ؾبذتوبى ٍ ههبلح ؾبذتوبًي اقبضُ قسُ اؾت

اًگيعقي ثطاي تَؾؼِ ايي  زض ذهَل حوبيت اظ قطوت ّبي ذسهبت اًطغي ٍ الساهبت

، تٌْب (لبًَى( 17)هَضَع هبزُ )رَيي ثب آًْب  قطوت ّب ٍ ًيع اًؼمبز لطاضزازّبي نطفِ

ّب گعاضقي اظ  ٍظاضت ًفت الساهبت ارطايي ذَز ضا هٌؼىؽ وطزُ اؾت ٍ ؾبيط زؾتگبُ
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وليِ هإؾؿبت لبًَى،  ( 20)ّوچٌيي ثط اؾبؼ هبزُ . ػولىطز ذَز اضائِ ًىطزُ اًس

ّبي وٌتطلي الظم ثطاي ههطف اًَاع تؼجيِ ؾبهبًِ ثبيؿت ًؿجت ثِ هيٍ ػوَهي  زٍلتي

؛ زض ايي هَضز ًيع تٌْب ثِ حبهلْبي اًطغي زض ؾبذتوبًْبي ازاضي ذَز لبًَى السام ًوبيٌس

 .اًس ّب الساهي ضا گعاضـ ًىطزُ الساهبت ٍظاضت ًفت اقبضُ قسُ ٍ ؾبيط زؾتگبُ

اًزبم هويعي اًطغي ثِتخٌبء ٍظاضت ًفت، ثطاي ّوچٌيي زؾتگبُ ّبي ارطايي ثِ اؼ 

ّبي هطثَعِ ٍ آهَظـ  هٌظَض ارطاء ٍ وٌتطل ؾبهبًِ هسيطيت اًطغي زض ؾبذتوبى

( 30ٍ  29، 28)زض ذهَل ارطاي هَاز . اًس الساهبت ذبني ضا گعاضـ ًىطزُ وبضوٌبى

 انالحٍ ًيع  ؾبظي ههطف اًطغي زض ثرف وكبٍضظيارطاي ضاّىبضّبي ثْيٌِثطاي 

گيطي اظ فٌبٍضيْبي  ثط وكبٍضظي تَليس زاذل ثب ثْطُآالت ٍ تزْيعات اًطغيهبقيي

ّبي رْبز وكبٍضظي ٍ  ، هزسزاً تٌْب ثِ الساهبت ٍظاضت ًفت اقبضُ قسُ ٍ ٍظاضتربًِرسيس

ثطاي ( 42الي  31)ػالٍُ ثط ايي، ٍفك هَاز . نٌؼت، هؼسى ٍ تزبضت گعاضقي اضائِ ًسازًس

ي زض ثرف حول ٍ ًمل  الساهبت ارطايي ذبني اظ ؾَي ؾبظي ههطف اًطغ ثْيٌِ

ّبي هؿئَل هبًٌس ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾبظي، وكَض، ؾبظهبى حفبظت هحيظ  زؾتگبُ

 . ظيؿت، ؾبظهبى هلي اؾتبًساضز ٍ قْطزاضي ّب گعاضـ ًكسُ اؾت

ّبي ؾبذتوبى،  قَز ثب تَرِ ثِ ثبال ثَزى ًطخ قست اًطغي زض ثرف زض ايٌزب تبويس هي

ّب زض همبيؿِ ثب  ثَيػُ وكبٍضظي ًؿجت ثِ هتَؾظ قست اًطغي ؾبيط ثرفنٌؼت ٍ 

هتَؾظ رْبًي ٍ حتي وكَضّبي زض حبل تَؾؼِ، ضطٍضي اؾت ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ 

مصرف اورشي در »وكَض زض ًظبضت ثط ارطاي هَاز شيل فهَل پٌزن الي ّكتن قبهل 

اٌ ي شُرسازي، بخش ساختمان ي شُرسازي ي حمل يوقل با محًريت يزارت ر

مصرف اورشي در صىايع با محًريت يزارت صىعت، معذن ي تجارت ي مصرف 
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ٍ ّوچٌيي  «اورشي در بخش كشايرزي با محًريت يزارت جُاد كشايرزي

پيگيري تُيٍ ي تذييه معيارَا ي استاوذاردَاي مصرف اورشي ي تجُيسات 

ثب رسيت ثيكتطي السام  َا از سًي سازمان ملي استاوذارد بر در ايه بخش اورشي

ّب تأحيط ثِ  ؾبظي زض ايي ثرف ّبي ثْجَز وبضآيي ٍ ثْيٌِ ثسيْي اؾت فطنت. وٌس

 . ؾعايي زض ًيل ثِ اّساف لبًَى انالح الگَي ههطف اًطغي ذَاّس زاقت

ٍظاضت ًيطٍ هَظف اؾت پؽ اظ اًزبم »لبًَى، ( 53)زض ازاهِ، هؿتٌس ثِ هبزُ 

ًزي ٍ زاقتي تَريِ فٌي ٍ التهبزي، حطاضت هَضز ؼّبي وبضقٌبؾي ٍ اهىبى ثطضؾي

وي تمغيطي ضا اظ هحل ثبظيبفت تلفبت ًيطٍگبّْبي حطاضتي قيطييًيبظ ٍاحسّبي آة

ّبي الظم ثطاي ؾبظهبى هسيطيت هٌبثغ آة ٍ قطوت تَاًيط وليِ ّوبٌّگي. تأهيي ًوبيس

ضٍگبّْبي حطاضتي وي ٍ احساث ايي ٍاحسّب ثب ًيقيطييهٌبعك ًيبظهٌس ثِ تأؾيؿبت آة

ٍظاضت ًيطٍ هَظف ثِ گعاضـ ؾبالًِ . نَضت يىپبضچِ ثِ اًزبم ذَاٌّس ضؾبًسضا ثِ

ثب تَرِ ثِ اّويت . «ارطاي ايي هبزُ ثِ ّيأت ٍظيطاى ٍ هزلؽ قَضاي اؾالهي اؾت

ّب زض تأهيي ثركي اظ آة هَضز ًيبظ وكَض، زض گعاضـ ؾبظهبى  وي قيطيي ثحج آة

ّوچٌيي . قسى ايي هبزُ شوط ًكسُ اؾت اهي زض ضاؾتبي ارطاييثطًبهِ ٍ ثَزرِ ّيچ الس

ّبي تحميمبتي ٍ  ارطاي عطح، الساهبت ؾبظهبى اًطغي اتوي ثطاي (63)ٍفك هبزُ 

هٌظَض وبّف ههطف اًطغي تأؾيؿبت چطذِ ؾَذت، ثَهي ًوَزى ؾبذت هغبلؼبتي ثِ

 .ؼ ًكسُ اؾتهٌؼه اياي ٍ عطحْبي تحميمبتي هطتجظ ثب گساذت ّؿتًِيطٍگبُ ّؿتِ

ؾبظي  ػالٍُ ثط آى، هَازي اظ لبًَى حبٍي الساهبت آهَظقي، فطٌّگي، تطٍيزي ٍ آگبُ

ّب، ًِ تٌْب تب وٌَى  وِ ثب ٍرَز اّويت آى( 70الي  64هَاز  -شيل فهل يبظزّن)اؾت 

ًبهِ ارطايي ههَة ٍ السام ػولي زضثبضٓ آًْب هكبّسُ يب  ثطًبهِ هٌؿزن، ؾبظٍوبض ٍ آييي
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 .، ثلىِ الساهبت پيكيي ّن وبّف يبفتِ اؾتگعاضـ ًكسُ

 :ىا چالص

 :ّب ثطاي ارطاي نحيح ايي لبًَى ثِ قطح ظيط اؾت تطيي چبلف ثطذي اظ هْن

گصاض اؾت ثِ لحبػ ارطايي زاضاي زاهٌِ  ثطذي اظ اّسافي وِ هس ًظط لبًَى .1

، ٍظاضتربًِ 25زّس تؼساز  ّب ًكبى هي اي اؾت؛ ثط ّويي اؾبؼ، ثطضؾي قوَل گؿتطزُ

ؾبظهبى، ًْبز ٍ ّوچٌيي ثؿيبضي اظ هإؾؿبت زٍلتي، ػوَهي، ًظبهي ٍ اًتظبهي 

قَز زؾتيبثي ثِ اّساف  اي ثبػج هي هؿئَل ارطاي ايي لبًَى ّؿتٌس؛ چٌيي گؿتطُ

. هَارِ قَز  وبضي ّبيي ًظيط ًبّوبٌّگي ثيي زؾتگبّي ٍ ثؼضبً هَاظي لبًَى ثب چبلف

ّبيي هَضز تَرِ لطاض گطفتِ  ّب ٍ زؾتَضالؼولُ ًبم زض ايي لبًَى، تٌظين ٍ تهَيت آييي

ّبي ارطايي اؾت وِ ثِ زليل  اؾت وِ الظهِ آى تكىيل وبضگطٍُ هكتطن اظ زؾتگبُ

لصا فمساى هسيطيت ٍاحس ٍ . ّب هؼغل هبًسُ اؾت ًجَز هتَلي هكرم ثطاي ايي وبضگطٍُ

ُ ايي ّبي هطثَط ة گيطي يىپبضچِ زض ثرف اًطغي وكَض هْوتطيي چبلف زض تهوين

 . ثبقس ثرف ٍ ًيع ارطاي لبًَى انالح الگَي ههطف اًطغي هي

ّبي ؾٌَاتي اؾت  ثؿيبضي اظ احىبم ايي لبًَى هؿتلعم ضػبيت آًْب زض ثَزرِ .2

ّبي اذيط ارطاي آًْب ثب هكىل هَارِ قسُ  وِ ثِ زليل هحسٍزيت هٌبثغ ثَزرِ زض ؾبل

ثطذي اظ اّساف هطثَط ثِ  ّبي هٌبؾت ثطاي ارطاي اؾت؛ ثِ ّويي زليل، ثؼضبً ثَزرِ

هَاز ايي لبًَى هس ًظط لطاض ًگطفتِ وِ الظم اؾت زٍلت ٍ ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ وكَض 

 .اي هتٌبؾجي ضا زض ايي ذهَل اتربش ًوبيٌس تساثيط ثَزرِ

گيطي گعاضـ ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ، ثِ عَض ولي ؾبظ ٍ  ثط اؾبؼ ًتيزِ .3

ّبي غيطليوتي  الگَي ههطف اًطغي، اظ ًَع ؾيبؾتوبضّبي ثىبض ضفتِ زض لبًَى انالح 
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اهب ضقس . رَيي اًطغي ذَاٌّس زاقت ّؿتٌس وِ تأحيط چكوگيطي زض هيعاى نطفِ

ضٍظآٍضي تىٌَلَغي،  ههطف اًطغي زض ايطاى تبثغ ػَاهل هتؼسزي اؾت وِ ػسم اهىبى ثِ

ّبي  قسُ ٍالؼي وبالّب ٍذسهبت تَليسقسُ، فمساى ؾيؿتن ػسم هحبؾجِ ثْبي توبم

رَيي اظ  ّبي حجت اعالػبت هطثَط ثِ هيعاى نطفِ ًظبضتي لَي ٍ ػسم ٍرَز ؾيؿتن

 .ثبقس هْوتطيي آًْب هي

 :جمع بندي ً ارائو پيطنياد

ثطاي ارطاي ثْتط ايي لبًَى، انالح ؾبذتبض قَضاي ػبلي اًطغي هَضز تَرِ لطاض گطفتِ 

ًطغي اظ پطاوٌسگي ٍ اي ػول قَز وِ ثرف ا گًَِ اؾت؛ زض انالح ايي ثرف ثبيس ثِ

ثط ايي اؾبؼ ّوبًگًَِ وِ انالح ؾبذتبض قَضاي . گيطي ذبضد قَز تؼسز هطاوع تهوين

ثيٌي قسُ اؾت،  لبًَى انالح الگَي ههطف اًطغي پيف( 5)ػبلي اًطغي زض تجهطُ هبزُ 

 ايي لبًَى الحبق گطزًس؛  5ّبي ظيط ثِ هبزُ  تجهطُ: قَز پيكٌْبز هي

ّبي اًطغي ٍ ثطًبهِ، ثَزرِ ٍ هحبؾجبت هزلؽ  وويؿيَى ضؤؾبي  -1تبصرٌ الحاقي 

گطزًس ٍ  قَضاي اؾالهي ثِ ػٌَاى ػضَ قَضاي ػبلي اًطغي ثب حك ضأي تؼييي هي

زثيطذبًِ قَضا هَظف ثِ . رلؿبت ايي قَضا الظم اؾت حسالل ؾبلي زٍ ثبض تكىيل  قَز

 .ثبقس پيگيطي تكىيل رلؿبت هي

تَاًٌس رْت ثطضؾي ٍ انالح لَاًيي،  ٍضا هيّط يه اظ اػضبي ـ –2تبصرٌ الحاقي 

ّبي والى ههَة زض حَظُ اًطغي زضذَاؾت رلؿِ  ّبي هغبيط ثب ؾيبؾت همطضات يب ضٍيِ

زض ايي نَضت زثيطذبًِ قَضا هَظف ثِ تكىيل رلؿِ ظطف هست يه . الؼبزُ وٌٌس فَق

 . ثبقس هبُ اظ اضائِ زضذَاؾت هي
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ف ثِ ثطضؾي ٍ پيگيطي هَاز لبًًَي قَضاي ػبلي اًطغي هَػ  -3تبصرٌ الحاقي 

ؾبلِ، لبًَى انالح الگَي  ههَة زض حَظُ اًطغي اظ رولِ لَاًيي ثطًبهِ تَؾؼِ پٌذ

ههطف اًطغي، لَاًيي ثَزرِ ؾبالًِ ول وكَض ٍ ؾبيط لَاًيي هطتجظ ٍ اضائِ پيكٌْبزات 

 .انالحي رْت تهَيت ثِ هزلؽ قَضاي اؾالهي اظ عطيك زٍلت اؾت

ّبي وبضقٌبؾي زض حَظُ اًطغي،  ثطاي ثىبضگيطي حساوخطي لبثليت  -4تبصرٌ الحاقي 

زثيطذبًِ قَضاي ػبلي اًطغي هَظف اؾت ظطف هست يىوبُ اظ تهَيت ايي لبًَى السام 

ّبي ترههي وطزُ ٍ ٍظبيف ٍ اذتيبضات آى ضا ثِ اػضبي قَضاي ػبلي  ثِ ايزبز وويتِ

هَظفٌس ثطاي ّط يه اظ ّطيه اظ اػضبي قَضاي ػبلي اًطغي . اًطغي اثالؽ وٌس

 .ّبي ترههي يه ًوبيٌسُ ثِ زثيطذبًِ قَضا هؼطفي ًوبيٌس وويتِ

ّبي ترههي ٍ ارطاي  زثيطذبًِ قَضا رْت ّوبٌّگي ثيي وويتِ – 5تبصرٌ الحاقي 

ٍظبيف هحَلِ، ؾبذتبض ؾبظهبًي هتٌبؾت ضا رْت تهَيت ثِ ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ 

 . پيكٌْبز ًوبيس

لبًَى ػضَيت ٍ لغَ ػضَيت ًوبيٌسگبى »( 1)هبزُ « الف»ثٌس ( 3)ّوچٌيي رعء 

هزلؽ قَضاي اؾالهي زض ثطذي اظ قَضاّبي ػبلي، قَضاّب، هزبهغ ٍ ؾبيط ّيأتْب 

 .حصف قَز« 24/01/1393ههَة 
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