ماده  55قانون شهرداري
ٍظبيق ضْطزاضي ثِ ضطح شيل است:
.1

ايزبز ذيبثبًْب ٍ ًَچِّب ٍ هيساًْب ٍ ثبؿْبي ػوَهي ٍ هزبضي آة ٍ تَسؼِ هؼبثط زض حسٍز هَاًيي هَضَػِ.

 .2تٌظيق ٍ ًگبّساضي ٍ تسغيح هؼبثط ٍ اًْبض ػوَهي ٍ هزبضي آثْب ٍ كبضالة ٍ تٌويِ هٌَات هطثَط ثِ ضْط ٍ
تأهيي آة ٍ ضٍضٌبيي ثِ ٍسبئل هوٌٌِ.
تجػطُ (-1اغالحي  ) 1345/11/27سس هؼبثط ػوَهي ٍ اضـبل پيبزُ ضٍّب ٍ استلبزُ ؿيط هزبظ آًْب ٍ هيساًْب ٍ
پبضًْب ٍ ثبؽ ّبي ػوَهي ثطاي ًست ٍ يب سٌٌي ٍ يب ّط ػٌَاى زيگطي هوٌَع است ٍ ضْطزاضي هٌلق است اظ
آى رلَگيطي ٍ زض ضكغ هَاًغ هَرَز ٍ آظاز ًوَزى هؼبثط ٍ اهبًي هصًَض كَم ٍسيلِ هأهَضيي ذَز ضأسبً اهسام
ًٌس .زض هَضز زًِ ّبي هٌػَة هجل اظ تػَيت ايي هبًَى،
ضْطزاضي هٌلق است ًسجت ثِ ثطزاضتي آًْب اهسام ٍچٌبًچِ غبحجبى ايي هجيل زًِ ّب ازػبي ذسبضتي زاضتِ
ثبضٌس ثب ًظط ًويسيَى هوطض زض هبزًُ 77سجت ثِ رجطاى ذسبضت آًْب اهسام ًٌس ٍلي ًسبًي ًِ
ثؼساظتػَيتاييهبًَىاهسامثًِػت زًِ ّبئي زض هؼبثط ػوَهي ًٌٌس ضْطزاضي هَظق است ضأسبً ٍ ثَسيلِ هأهَضيي
ذَز زض ثطزاضتي ايي هجيل زًِ ّب ٍ ضكغ سس هؼجط اهسام ًٌس ٍ اضربظ هعثَض حن ازػبي ّيچگًَِ ذسبضتي
ًرَاٌّس زاضت.
تجػطُ(-2اغالحي ) 1345/11/27احساث تأسيسبت تَليس ٍ تَظيغ ثطم ٍ تؼييي ًطخ آى زض ضْطّب تب هَهؼي ًِ
ٍظاضت آة ٍ ثطم ًيطٍي آًطا تأهييًٌطزُاستثبهَاكوتهجلي ٍظاضتآةٍثطم ثِ ػْسُ ضْطزاضي است.

تْيِ آة هططٍة ضْطّب ٍ تأهيي ٍسبئل تَظيغ ٍ ٍضغ هوطضات هطثَط ثِ آى ٍ ّوچٌيي تؼييي ًطخ آة زض ضْطّب
ثِ استخٌبي هَاضزي ًِ سبظهبًْبي تبثؼِ ٍظاضت آة ٍ ثطم ػْسُ زاض آى ّستٌس ثب تػَيت اًزوي ضْط ثِ ػْسُ
ضْطزاضي ذَاّس ثَز .ايي هجيل ضْطزاضيْب هي تَاًس ثب تػَيت اًزوي ضْط تأييس ٍظاضت ًطَض تْيِ آة هططٍة ٍ
تَظيغ آًطا ثِ هؤسسبتي ًِ عجن اغَل ثْساضتي ػول ًوبيٌس ٍاگصاض ًٌٌس.
تجػطُ (-3هػَة ) 1345/11/27هؤسسبت ذيطيِ ًِ تأهيي آة ضْطّب ضا هجل اظ تػَيت ايي هبًَى ثِ ػْسُ
زاضتِ اًس ٍ ػوليبت آًْب هَضز تأييس ضْطزاضيهحل ٍٍظاضت ًطَض ثبضس ،هي تَاًٌس ًوبًبى ثٌبض ذَز ازاهِ زٌّس.
تجػطُ(-4الحبهي)1352/5/17ضْطزاضي هٌلق است هحل ّبي هرػَغي ثطاي ترليِ ظثبلِ ٍ ًربلِ ٍ كضَالت
سبذتوبًي ٍ هَاز ضسَثي كبضالثْب ًٍظبيط آًْب تؼييي ٍ ضوي اًتطبض آگْي ثِ اعالع ػوَم ثطسبًس هحلْبي ترليِ
ظثبلِ ثبيس ذبضد اظ هحسٍزُ ضْط تؼييي ضَز ٍ هحل تأسيس ًبضذبًزبت تجسيل ظثبلِ ثِ ًَز ثِ تطريع
ضْطزاضي ذَاّس ثَز.
ضاًٌسگبى ٍسبيل ًوليِ اػن اظ ًٌسضٍ ٍ يب هَتَضي هٌللٌس آًْب ضا كوظ زض هحل ّبي تؼييي ضسُ اظ عطف ضْطزاضي
ذبلي ًوبيٌس.
هزبظات هترلليي عجن هبزُ  276هبًَى ًيلط ػوَهي تؼييي هيطَز .زض غَضت ترلق هطاتت ّطثبض زض گَاّيٌبهِ
ضاًٌسگي هترلق هيس ٍ اگط ظطف ي ٌسبل سِ ثبض هطتٌت ّوبى ترلق ضَز ثبض سَم ثِ حساًخط هزبظات ذالكي
هحٌَم ٍ گَاّيٌبهِ اٍ ثطاي يٌسبل ضجظ هي ضَز ٍ زض ّوبىهست اظ ضاًٌسگي هوٌَع ذَاّس ثَز .ثِ ترللبت
هعثَض زض زازگبُ ثرص ضسيسگي ذَاّس ضس.
 -3هطاهجت ٍ اّتوبم ًبهل زض ًػت ثطگِ هيوت ثط ضٍي ارٌبس ٍ ارطاي تػويوبت اًزوي ًسجت ثِ اضظاًي ٍ
كطاٍاًي ذَاضٍثبض ٍ هَاز هَضز احتيبد ػوَهي ٍ رلَگيطي اظ كطٍش ارٌبس كبسس ٍ هؼسٍم ًوَزى آًْب.

 -4هطاهجت زض اهَض ثْساضت سبًٌيي ضْط ٍ تططيي هسبػي ثب هؤسسبت ٍظاضت ثْساضي زض آثلِ ًَثي ٍ تلويح
ٍاًسي ٍ ؿيطُ ثطاي رلَگيطي اظ اهطاؼ سبضيِ.
-5رلَگيطياظگسائي ٍٍازاضتي گسايبى ثٌبض ٍ تَسؼِ آهَظش ػوَهي ٍ ؿيطُ.
( -6اغالحي )1345/11/27ارطاي تجػطُ يي هبزُ  8هبًَى تؼليوبت ارجبضيَتأسيس هؤسسبت كطٌّگي ٍ
ثْساضتي ٍ تؼبًٍي هبًٌس ثٌگبُ حوبيت هبزضاى ٍ ًَاًربًِ ٍ پطٍضضگبُ ٍ زضهبًگبُ ٍ ثيوبضستبى ٍ ضيطذَاضگبُ ٍ
تيوبضستبى ٍ ًتبثربًِ ٍ ًالسْبي هجبضظُ ثب ثي سَازي ٍ ًَزًستبى ٍ ثبؽ ًَزًبى ٍ اهخبل آى زض حسٍز
اػتجبضاتهػَة ٍّوچٌيي ًوي ثِ ايي هجيل هؤسسبت ٍ هسبػست هبلي ثِ اًزوي تطثيت ثسًي ٍ پيص آٌّگي ٍ
ًوي ثِ اًزوي ّبي ذبًِ ٍهسضسِ ٍ اضزٍي ًبض.
ضْطزاضي زض ايي هجيل هَاض ز ٍ ّوچٌيي زض هَضز هَظُ ّب ٍ ذبًِ ّبي كطٌّگي ٍ ظًساى ثب تػَيت اًزوي ضْط اظ
اضاضي ٍ اثٌيِ هتؼلن ثرَز ثب حلظ هبلٌيت ثِ ضايگبى ٍ يب ثب ضطايظ هؼيي ثوٌظَض سبذتوبى ٍ استلبزُ ثِ اذتيبض
هؤسسبت هطثَط ذَاّس گصاضت.تجػطُ(-1الحبهي )1345/11/27تجػطُهبزُ 5هبًَىًظبضت زضهػطف سْويِ
كطٌّگ اظ زضآهس ضْطزاضيْب هػَة 34/3/28ثِ هَت ذَز ثبهي است.
تجػطُ( -2الحبهي )1345/11/27تجػطُ  59هبًَى ثَزرِ سبلً1339ل ًطَض ثِ هَت ذَز ثبهي است.
-7حلظ ٍ ازاضُ ًطزى زاضايي هٌوَل ٍ ؿيطهٌوَل ضْطزاضي ٍ اهبهِ زػَي ثط اضربظ ٍ زكبع اظ زػبٍي اضربظ
ػليِ ضْطزاضي.
 -8ثطآٍضز ٍ تٌظين ثَزرِ ٍ هتون ثَزرِ ٍ اغالح ثَزرِ ٍ تٌظين پيطٌْبز ثطًبهِ سبذتوبًي ٍ ارطاي آى پس اظ
تػَيت اًزوي ضْط يي ًسرِ اظ ثَزرِ هػَة ٍ ثطًبهِ سبذتوبًي ثَسيلِ كطهبًساض يب ثرطساض ثِ ٍظاضت ًطَض
اضسبل هي ضَز.

( -9اغالحي )1345/11/27اًزبم هؼبهالت ضْط زاضي اػن اظ ذطيس ٍ كطٍش اهَال هٌوَل ٍ ؿيطهٌوَل ٍ هوبعؼِ ٍ
اربضُ ٍ استيزبضُ پس اظ تػَيت اًزوي ضْط ثب ضػبيت غالح ٍ غطكِ ٍ هوطضات آئيي ًبهِ هبلي ضْطزاضيْب پيص
ثيٌي ضسُ زض ايي هبًَى.
 -10اّسا ٍ هجَل اػبًبت ٍ ّسايب ثٌبم ضْط ثب تػَيت اًزوي.
اػبًبت پطزاذتي ثِ ضْط زاضي يب هؤسسبت ذيطيِ اظ عطف ٍظاضت زاضائي رعء ّعيٌِ هبثل هجَل اػبًِ زٌّسگبى
پصيطكتِ هي ضَز ٍ اػبًِ زٌّسُ ًسجت ثِ هجلؾ اػبًِ اي ًِ زازُ است اظ هبليبت ثطزضآهس هؼبف هيجبضس.
ً -11ظبضت ٍ هطاهجت زض غحت اٍظاى ٍ هويبس ّب.
 -12تْيِ آهبض هطثَط ثِ اهَض ضْط ٍ هَاليس ٍ هتَكيبت.
 -13ايزبز ؿسبلربًِ ٍ گَضستبى ٍ تْيِ ٍسبئل حول اهَات ٍ هطاهجت زض اًتظبم اهَض آًْب.
(-14اغالحي ) 1345/11/27اتربش تساثيط هؤحط ٍ اهسام الظم ثطاي حلظ ضْط اظ ذغط سيل ٍ حطين ٍ ّوچٌيي
ضكغ ذغط اظ ثٌبّب ٍ زيَاضّبي ضٌستِ ٍ ذغطًبى ٍاهغ زض هؼبثط ػوَهي ٍ ًَچِ ّب ٍ اهبًي ػوَهي ٍ زاالًْبي
ػوَهي ٍ ذػَغي ٍ پطًطزى ٍ پَضبًسى چبُ ّب ٍ چبلِ ّبي ٍاهغ زض هؼبثط ٍ رلَگيطي اظ گصاضتي ّط ًَع اضيبء
زض ثبلٌي ّب ٍ ايَاى ّبي هططف ٍ هزبٍض ثِ هؼبثط ػوَهي ًِ اكتبزى آًْب هَرت ذغط ثطاي ػبثطيي است ٍ
رلَگيطي اظ ًبٍزاىّب ٍ زٍزًصّبي سبذتوبىّب ًِ ثبػج ظحوت ٍ ذسبضت سبًٌيي ضْطّب ثبضس.
تجػطُ(-الحبهي ) 1345/11/27زض ًليِ هَاضز هطثَط ثِ ضكغ ذغط اظ ثٌبّب ٍ ؿيطُ ٍ ضكغ هعاحوت ّبي هٌسضد زض
هبزُ كَم  ،ضْطزاضي پس اظ ًست ًظط هأهَض كٌي ذَز ثِ هبلٌيي يب غبحجبى اهبًي يب غبحجبى ازٍات هٌػَة
اثالؽ هْلت زاض هتٌبسجي غبزض هي ًوبيس ٍ اگط زستَض ضْطزاضي زض هْلت هؼييي ثوَهغ ارطا گصاضتِ ًطَز

ضْطزاضي ضأسبً ثب هطاهجت هأهَضيي ذَز اهسام ثِ ضكغ ذغط يب هعاحوت ذَاّس ًوَز ٍ ّعيٌِ هػطٍف ضا ثبضبكِ
غسي پبًعزُ ذسبضت اظ عطف زضيبكت ذَاّس ًطز.
هوطضات كَم ضبهلًليِ اهبًي ػوَهي هبًٌس سيٌوبّب،گطهبثِّب ،هْوبًربًِّب،زًبًيي،هَُْذبًِّبً،بكِضستَضاى ّب،
پبسبغّب ٍ اهخبل آى ًِ هحل ضكت ٍ آهس هطارؼِ ػوَهي است ًيع هي ثبضس .رلَگيطي اظ ضيَع اهطاؼ سبضيِ
اًسبًي ٍ حيَاًي ٍ اػالم ايٌگًَِ ثيوبضي ّب ثِ ٍظاضت ثْساضي ٍ زاهپعضٌي ٍ ضْطزاضي ّبي هزبٍض ٌّگبم ثطٍظ
آًْب ٍ زٍض ًگبّساضتي يجوبضاى هجتال ثِ اهطاؼ سبضيِ ٍ هؼبلزِ ٍ زكغ حيَاًبتي ًِ هجتال ثِ اهطاؼ سبضيِ ثَزُ ٍ
يب زض ضْط ثال غبحت ٍ هضط ّستٌس.
 -16تْيِ هوطضات غٌلي ٍ پيطٌْبز آى ثِ اًزوي ضْط ٍ هطاهجت زض اهَض غحي اغٌبف ٍ پيطِ ٍضاى.
 -17پيطٌْبز اغالح ًوطِ ضْط زض غَضت لعٍم ٍ تؼييي هيوت ػبزلِ اضاضي ٍ اثٌيِ هتؼلن ثِ اضربظ ًِ هَضز
احتيبد ضْط ثبضس ثط عجن هبًَى تَسؼِ هؼجط ٍ تأهيي هحل پطزاذت آى ٍ ايزبز ٍ تَسؼِ هؼبثط ٍ ذيبثبى ّب ٍ
هيساى ّب ٍ ثبؽ ّبي ػوَهي ٍ تْيِ اضاضي هَضز احتيبد ثطاي لَلِ ًطي ٍ كبضالة اػن اظ زاذل يب ذبضد ضْط ٍ
ّوچٌيي تْيِ اضاضي الظم ثطاي سبذتوبى هرعى ٍ ًػت زستگبُ تػليِ ٍ آثگيطي ٍ هتؼلوبت آًْب ثط عجن هبًَى
تَسؼِ هؼبثط.
 -18تْيِ ٍ ت ؼييي هيساى ّبي ػوَهي ثطاي ذطيس ٍ كطٍش اضظام ٍ تَهق ٍسبئظ ًوليِ ٍ ؿيطُ.
 -19تْيِ ٍ تسٍيي آئيي ًبهِ ثطاي كطاٍاًي ٍ هطؿَثيت ٍ حسي ازاضُ كطٍش گَضت ًٍبى ضْط ٍ ارطاي آى پس اظ
تػَيت اًزوي ضْط.
(-20اغالحي)1345/11/27رلَگيطي اظ ايزبز ٍ تأسيس ًليِ اهبًي ًِ ثِ ًحَي اظ اًحبء هَرت ثطٍظ هعاحوت
ثطاي سبًٌيي يب هربلق اغَل ثْساضت زض ضْطّبست ،ضْطزاضي هٌلق است اظ تأسيسًبضذبًِ ّب

ً،بضگبّْب،گبضاغّبي ػوَهي ٍ تؼويطگبُ ّب ٍ زًبى ّب ٍ ّوچٌيي هطاًعي ًِ هَاز هحتطهِ هي سبظًس ٍ اغغجل
چبضپبيبىٍهطاًعزاهساضيٍ ثغَضًلي توبم هطبؿل ٍ ًست ّبييًِ ايزبزهعاحوتٍ سطٍغساًٌٌس يب تَليس زٍز ٍ يب
ػلًَت ٍ يب تزوغ حططات ٍ ربًَضاى ًوبيٌس رلَگيطي ًٌس ٍ زض ترطيت ًَضُ ّبي آرطٍ گچ ٍ آّي پعي ٍ
ذعيٌِ گطهبثِ ّبي ػوَهي ًِ هربلق ثْساضت است اهسام ًوبيس ٍ ثب ًظبضت ٍ هطاهجت زض ٍضغ زٍزًص ّبي
اهبًي ٍ ًبضذبًِ ّب ٍ ٍسب ئظ ًوليِ ًِ ًبض ًطزى آًْب زٍز تَليس هي ًٌس اظ آلَزُ ضسى َّاي ضْط رلَگيطي
ًوبيس ٍ ّطگبُ تأسيسبت هصًَض كَم هجل اظ تػَيت ايي هبًَى ثَرَز آهسُ ثبضس آًْب ضا تؼغيل ًٌس ٍ اگط الظم
ضَز آًْب ضا ثِ ذبضد اظ ضْط اًتوبل زّس.
تجػطُ(-الحبهي  )1345/11/27ضْطزاضي زض هَضز تؼ غيل ٍ ترطيت ٍ اًتوبل ثِ ذبضد اظ ضْط هٌلق است هطاتت
ضا ضوي زازى هْلت هٌبسجي ثِ غبحجبى آًْب اثالؽ ًوبيس ٍ اگط غبحت هلي ثِ ًظط ضْطزاضي هؼتطؼ ثبضس ثبيس
ظطف زُ ضٍظ اػتطاؼ ذَز ضا ثِ ًويسيًَي هطًت اظ سِ ًلط ًِ اظ عطف اًزوي ضْط اًتربة ذَاٌّس ضس تسلين
ًٌس .ضأي ًويسيَى هغؼي ٍ الظم االرطا است.
ّطگبُ ضأي ًويسيَى هجٌي ثط تأييس ًظط ضْطزاضي ثبضس ٍ يب غبحت هلي زض هَهغ اػتطاؼ ًٌطزُ ٍ يب زض هْلت
هوطض ضرػبً اهسام ًٌٌس ضْطزاضي ثَسيلِ هأهَضيي ذَز ضأسبً اهسام ذَاّس ًوَز.
 -21احساث ثٌبّب ٍ سبذتوبىّبي هَضز ًيبظ هحل اظ هجيل ضذتطَيربًِ ٍ هستطاح ٍ حوبم ػوَهي ٍ ًطتبضگبُ ٍ
هيساى ّب ٍ ثبؽ ًَزًبى ٍ ٍضظضگبُ هغبثن اغَل غحي ٍ كٌي ٍ اتربش تساثيط الظم ثطاي سبذتوبى ذبًِ ّبي اضظاى
هيوت ثطاي اضربظ ثي ثضبػت سبًي ضْط.
 -22تططيي هسبػي ثب كطٌّگ زض حلظ اثٌيِ ٍ آحبض ثبستبًي ضْط ٍ سبذتوبىّبي ػوَهي ٍ هسبرس ٍ ؿيطُ.

 - 23اّتوبم زض هطاػبت ضطايظ ثْساضت زض ًبضذبًِ ّب ٍ هطاهجت زض پبًيعگي گطهبثِ ّب ٍ ًگبّساضي اعلبل ثي
ثضبػت ٍ سطضاّي.
 -24غسٍض پطٍاًِ ثطاي ًليِ سبذتوبى ّبيي ًِ زض ضْط هي ضَز.تجػطُ(-هػَة )1352/5/17ضْطزاضي زض
ضْطّبيي ًِ ًوطِ ربهغ ضْط تْيِ ضسُ هٌلق است عجن ضَاثظ ًوطِ هصًَض زض پطٍاًِ ّبي سبذتوبًي ًَع
استلبزُ اظ سبذتوبى ضا هيس ًٌس .زض غَضتي ًِ ثطذالف هٌسضربت پطٍاًِ سبذتوبًي زض هٌغوِ ؿيط تزبضي ،هحل
ًست يب پيطِ ٍ يب تزبضت زائط ضَز ضْطزاضي هَضز ضا زض ًويسيَى هوطض زض تجػطُ  1هبزُ 100ايي هبًَى هغطح
هي ًوبيس ٍ ًويسيَى زض غَضت احطاظ ترلق هبلي يب هستأرط ثب تؼييي هْلت هٌبست ًِ ًجبيس اظ زٍ هبُ تزبٍظ
ًوبيس زض هَضز تؼغيل هحل ًست يب پيطِ يب تزبضت ظطف هست يٌوبُ اتربش تػوين هي ًٌس.
ايي تػوين ثَسيلِ هأهَضيي ضْطزاضي ارطاء هي ضَز ٍ ًسي ًِ ػبلوبً اظ هحل هعثَض پس اظ تؼغيل ثطاي ًست ٍ
پيطِ ٍ يب تزبضت استلبزُ ًٌس ثِ حجس رٌحِ اي اظ ضص هبُ تب زٍ سبل ٍ رعاي ًوسي اظ پٌذ ّعاض ٍ يي ضيبلتب
زُّعاضضيبلهحٌَمذَاّسضسٍ هحل ًست ًيع هزسزاً تؼغيل هيضَز.
زائط ًطزى زكتط ًٍبلت ٍ هغت ٍ زكتط اسٌبز ضسوي ٍ اظزٍاد ٍ عالم ٍ زكتط ضٍظًبهِ ٍ هزلِ ٍ زكتط هٌْسسي
ٍسيلِ هبلي اظ ًظط ايي هبًَى استلبزُ تزبضي هحسَة ًوي ضَز.
( -25اغالحي )1345/11/27سبذتيذيبثبىّبٍآسلبلت ًطزى سَاضُضٍّب ٍ پيبزُضٍّبي هؼبثط ٍ ًَچِ ّبي
ػوَهي ٍ اًْبض ٍ رسٍل ّبي عطكيي اظ سٌگ آسلبلت ٍ اهخبل آى ثِ ّعيٌِ ضْطزاضي آى هحل.
تجػطُ -عجن هبزُ113حصف ضسُ.
 -26پيطٌْبز ثطهطاضي يب الـبء ػَاضؼ ضْطي ٍ ّوچٌيي تـييط ًَع ٍ هيعاىػَاضؼاػن اظ ًبالّبي ٍاضزاتي
ٍغبزضاتي ًطَض ٍ هحػَالت زاذلي ٍ ؿيطُ ٍ اضسبل يي ًسرِ اظ تػَيت ًبهِ ثطاي اعالع ٍظاضت ًطَض.

تجػطُ -1ثوٌظَض تطَين غبزضات ًطَض ًسجت ثِ ًبالّبي غبزضاتي ثيطتط اظ يي زضغس هيوت ًبال ًجبيس ٍضغ
ػَاضؼ ضَز.
تجػطًُ -2بالّبي ػجَضي اظ ضْطّب ًِ ثطاي هوػس هؼيٌي حول هي ضَز اظ پطزاذت ّطگًَِ ػَاضؼ ثِ
ضْطزاضي ّبي ػطؼ ضاُ هؼبف هي ثبضس.
تجػطُ -3هبزُ اٍل هبًَى هػَثِ ثْوي هبُ  33ضارغ ثِ تطَين غبزضات ٍ تَليس اظ تبضيد ايي هبًَى عجن تجػطُ1
ايي ثٌس تػحيح هي ضَز.
تجػطُ -4آئيي ًبهِ ّبي گطيع اظ پطزاذت ػَاضؼ ضْطزاضي ٍ استٌٌبف اظ آى ثب هَاكوت ٍظاضتيي ًطَض ٍ
زازگستطي تٌظين ٍ پس اظ تػَيت ّيئت ٍظيطاى ثوَهغ ارطا گصاضتِ هي ضَز.
(-27الحبهيٍ )1345/11/27ضغ هوطضات ذبغي ثطاي ًبهگصاضي هؼبثط ٍ ًػت لَحِ ًبم آًْب ٍ ضوبضُ گصاضي
اهبًي ٍ ًػت تبثلَي الػبم اػالًبت ٍ ثطزاضتي ٍ هحَ ًطزى آگْي ّب اظ هحل ّبي ؿيط هزبظ ٍ ّطگًَِ اهساهبتي
ًِ زض حلظ ًظبكت ٍ ظيجبيي ضْط هؤحط ثبضٌس.
(-28الحبهي  )1345/11/17غسٍض پطٍاًِ ًست ثطاي اغٌبف ٍ پيطِ ٍضاى.
ًليِ اغٌبف ٍ پيطِ ٍض اى هٌللٌس ثطاي هحل ًست ذَز اظ ضْطزاضي هحل پطٍاًِ ًست زضيبكت زاضًس.

