قانون شورای حل اختالف
مبحث اول :مقررات عمومي
ماده  - 1تِ هٌظَض حل اذتالف ٍ غلح ٍ ساظش تيي اضراظ حميمي ٍ حمَلي غيط زٍلتي ضَضاّاي حل اذتالف وِ زض ايي لاًَى
تِ اذتػاض ضَضا ًاهيسُ هيضَز ،تحت ًظاضت لَُ لؿائيِ ٍ تا ضطايف همطض زض ايي لاًَى تطىيل هي گطزز.
تبصره -تؼييي هحسٍزُ فؼاليت رغطافيايي زض ّط حَظُ لؿايي تِ ػْسُ ضئيس ّواى حَظٓ لؿايي هي تاضس.
ماده - 2ضئيس ول زازگستطي استاى هيتَاًس تطاي ضسيسگي تِ اهَض ذاظ تِ تطتية همطض زض ايي لاًَى ضَضاّاي ترػػي تطىيل
زّس.
مبحث دوم :تركية اعضاء و چگونگي انتخاب
ماده ّ- 3ط ضَضا زاضاي سِ ًفط ػؿَ اغلي ٍ زٍ ًفط ػؿَ ػلي الثسل است ٍ هيتَاًس تطاي اًزام ٍظايف ذَز زاضاي يه زفتط تاضس
وِ هسَؤل آى تَسف ضئيس ضَضا پيطٌْاز ٍ اتالؽ آى اظ سَي ضئيس ول زازگستطي استاى يا هؼاٍى شي ضتف ٍي غازض هي ضَز.
ماده - 4زض ّط حَظُ لؿايي يه يا چٌس ىفط لاؾي زازگستطي وِ لاؾي ضَضا ًاهيسُ هي ضًَس هكاتك همطضات ايي لاًَى اًزام
ٍظيفِ هيًوايٌس .لاؾي ضَضا هيتَاًس ّوعهاى ػْسُزاض اهَض چٌس ضَضا تاضس.
ماده - 5لاؾي ضَضا تا تاالؽ ضئيس لَُ لؿائيِ اظ هياى لؿات ضاغل هٌػَب ذَاّس ضس ٍ احىام اًتػاب سايط اػؿاء ضَضا پس اظ
احطاظ ضطايف تَسف ضئيس لَُ لؿائيِ ٍ يا ضرػي وِ تَسف ايطاى تؼييي هيگطزز ،غازض هيضَز.
مبحث سوم :شرايظ عضويت
ماده - 6اػؿاء ضَضا تايس هتسيي تِ زيي هثيي اسالم تَزُ ٍ زاضاي ضطايف ظيط تاضٌس :
الف -تاتؼيت روَْضي اسالهي ايطاى
ب -اػتماز ٍ التعام ػولي تِ لا ًَى اساسي روَْضي اسالهي ايطاى ٍ ٍاليت هكلمِ فميِ.
ج -حسي ضْطت تِ اهاًت ٍ زياًت ٍ غحت ػول.
د -ػسم اػتياز تِ هَاز هرسض يا ضٍاىگطزاى يا سىط آٍض.
ه -زاضا تَزى حسالل  35سال توام.
و -زاضا تَزى واضت پاياى ذسهت ٍظيفِ ػوَهي يا هؼافيت ذسهت .
ز -زاضا تَزى هسضن واضضٌاسي رْت اػؿاء ضَضاّاي حل اذتالف ضْط.
ح -هتأّل تَزى.

ط -ساتمِ سىًَت زض هحل ضَضا حسالل تِ هست ضص هاُ ٍ تساٍم سىًَت پس اظ ػؿَيت .
ی ً-ساضتي ساتمِ هحىَهيت هإحط ويفطي ٍ ػسم هحطٍهيت اظ حمَق ارتواػي.
تبصره - 1تطاي ػؿَيت زض ضَضا زاضًسگاى هسضن زاًطگاّي يا ح ٍظٍي زض ضضتِ ّاي حمَق لؿائي يا الْيات تا گطايص فمِ ٍ هثاًي
حمَق اسالهي زض اٍلَيت ّستٌس.
تبصره  - 2تطاي ػؿَيت زض ضَضاّاي هستمط زض ضٍستا ،زاضتي حسالل سَاز ذَاًسى ٍ ًَضتي العاهي است.
تبصره - 3ضئيس لَُ لؿائيِ هي تَاًس تطاي غلح ٍ ساظش زض زػاٍي احَال ضرػيِ الليتْاي زيٌي هَؾَع اغل سيعزّن ()13
لاًَى اساسي روَْضي اسالهي ايطاى ضَضا حل اذتالف ذاظ تطىيل زّس.
اػؿاء ايي ضَضا تايس هتسيي تثِ زيي ذَز تاضٌس.
ماده - 7لؿات (تِ استخٌاء لؿات ضَضا) ،واضوٌاى زازگستطيٍ ،والء ٍ هطاٍضاى حمَلي ٍ پطسٌا ًيطٍي اًتظاهي ٍ اقالػاتي تا
ظماًي وِ زض سوتْاي ضغلي ذَز ّستٌس حك ػؿَيت زض ضَضا ضا ًساضًس .
مبحث چهارم :صالحيت شورا
ماده - 8زض هَاضز ظيط ضَضا تا تطاؾي قطفيي تطاي غلح ٍ ساظش السام هيًوايس:
الف -وليِ اهَض هسًي ٍ حمَلي.
ب -وليِ رطائن لاتل گصضت.
ج -رٌثِ ذػَغي رطائن غيط لاتل گصضت.
تبصره  -زض غَضتي وِ ضسيسگي ضَضا تا زضذَاست يىي اظ قطفيي غَضت پصيطز ٍ قطف زيگط تا پاياى رلسِ اٍل ػسم توايلة ذَز
ضا تطاي ضسيسگي زض ضَضا اػالم ًوايس ضَضا زضذَاست ضا تايگاًي ٍ قطفيي ضا تِ هطرغ غالح ضاٌّوايي هي ًوايس.
ماده - 9ضَضا زض هَاضز ظيط ضسيسگي ٍ هثازضت تِ غسٍض ضأي هيًوايس:
الف  -زض رطائن تاظزاضًسُ ٍ الساهات تأهيٌي ٍ تطتيتي ٍ اهَض ذالفي اظ لثيل ترلفات ضاٌّوايي ٍ ضاًٌسگي وِ هزاظات ًمسي لاًًَي آى
حساوخط ٍ هزوَػاً تا سي هيليَى ( )30،000،000ضيال ٍ يا سِ هاُ حثس تاضس .
ب -تأهيي زليل
تبصره -ضَضات هزاظ تِ غسٍض حىن حثس ًنيتاضس.
ماده - 10زػاٍي ظيط لاتليت قطح زض ضَضا ضا حتي تا تَافك قطفيي ًساضز.
الف -اذتالف زض اغل ًىاح ،اغل قالق فسد ًىاح ،ضرَعً ،سة.
ب -اذتالف زض اغل ٍلفيتٍ ،غيت ،تَليت.
ج -زػاٍي ضارغ تِ حزط ٍ ٍضضىستگي.
د -زػاٍي ضارغ تِ اهَال ػوَهي ٍ زٍلتي.

ه -اهَضي وِ تِ هَرة لَاًيي زيگط زض غالحيت هطارغ اذتػاغي يا هطارغ لؿائي غيط زازگستطي هيتاضس.
ماده  - 11لاؾي ضَضا زض هَاضز ظيط تا هطَضت اػؿاء ضَضاي حل اذتالف ضسيسگي ٍ هثازضت تِ غسٍض ضأي هيًوايس.
1زػاٍي هالي زض ضٍستا تا تيست هيليَى ( )20،000،000ضيال ٍ زض ضْط تا پٌزاُ هيليَى ( )50،000،000ضيال. 2وليِ زػاٍي هطتَـ تِ ترليِ ػيي هستأرطُ تِ رع زػَي هطتَـ تِ سطلفلي ٍ حك وسة ٍ پيطِ. 3غسٍض گَاّي حػط ٍضاحت ،تحطيط تطوِ ،هْط ٍ هَم تطوِ ٍ ضفغ آى. 4ازػاي اػساض اظ پطزاذت هحىَم تِ زض غَضتي وِ ضَضا ًسثت تِ اغل زػَي ضسيسگي وطزُ تاشز .ماده - 12زض وليِ اذتالفات ٍ زػاٍي ذاًَازگي ٍ سايط زػاٍي هسًي زازگاُ ضسيسگي وٌٌسُ هي تَاًس تا تَرِ تِ ويفيت زػَي يا
اذتالف ٍ اهىاى حل ٍ فػل آى اظ قطيك غلح ٍ ساظش فمف يه تاض تطاي هست حساوخط تا زٍ هاُ هَؾَع ضا تِ ضَضاي حل اذتالف
اضراع ًوايس.
ماده - 13ضَضا هىلف است زض ارطاء هازُ فَق تطاي حل ٍ فػل زػَي يا اذتالف ٍ ايزاز غلح ٍ ساظش تالش وٌس ٍ ًتيزِ ضا اػن
اظ حػَل يا ػسم حػَل ساظش زض هْلت تؼييي ضسُ تِ هطرغ لؿايي اضراع وٌٌسُ تطاي تٌظين گعاضش اغالحي يا ازاهِ ضسيسگي
هستٌساً اػالم ًوايس.
ماده - 14ضَضا تايس السامات الظم ضا تطاي حفظ اهَال غغيط ،هزٌَى ،ضرع غيط ضضيس وِ فالس ٍلي يا لين تاضس ٍ ّوچٌيي غاية
هفمَزاالحط ،هاتطن هتَفاي تالٍاضث ٍ اهَال هزَْل الواله تِ ػول آٍضز ٍ تالفاغلِ هطاتة ضا تِ هطارغ غالح اػالم وٌس .
ماده - 15زض غَضت اذتالف زض غالحيت هحلي ضَضاّا تِ تطتيب ظيط السام هي ضَز:
الف -زض هَضز ضَضاّاي ٍالغ زض يه ح.ظُ لؿائي ،حل اذتالف يا ضؼثِ اٍل زازگاُ ػوَهي ّواى حَظُ است .
ب -زض هَضز ضَضاّاي ٍالغ زض حَظُّاي لؿائي يه ضْطستاى يا استاى ،حل اذتالف تا ضؼثِ اٍل زازگاُ ػوَهي حَظُ لؿائي
ضْطستاى هطوع استاى است.
ج -زض هَضز ضَضاّاي ٍالغ زض زٍ استاى ،حل اذتالف تا ضؼثِ اٍل زازگاُ ػوَهي ضْطستاى هطوع استاًي است وِ اتتسائاً تِ
غالحيت ضَضاي ٍالغ زض آى استاى اظْاض ًظط ضسُ است.
ماده  - 16زض غَضت تطٍظ اذتالف زض غالحيت ضَضا تا هطارغ لؿايي غيط زازگستطي زض يه حَظُ لؿائي حل اذتالف تا ضؼثِ اٍل
زازگاُ ػوَهي حَظُ لؿائي هطتَـ است ٍ زض حَظُ ّاي لؿائي هرتلف يه استاى ،ضؼثِ حل اذتالف تا اٍل زازگاُ ػوَهي
ضْطستاى هطوع ّواى استاى است .زض غَضت تحمك اذتالف ضَضا تا هطارغ لؿائي ٍالغ زض حَظُ زٍ استاى ،تِ تطتية همطض زض تٌس
«د» هازُ )(15ايي لاًَى ػول ذَاّس ضس.
ماده  - 17زض غَضت تطٍظ اذتالف زض غالحيت تيي ضَضا ٍ هطرغ لؿائيً ،ظط هطرغ لؿائي الظماالتثاع است.
مبحث پنجم :ترتية رسيذگي در شورا
ماده - 18ضسيسگي ضَضا تا زضذَاست وتثي يا ضفاّي تِ ػول هي آيس .زضذَاست ضفاّي زض غَضتوزلس ليس ٍ تِ اهؿاء ذَاّاى

يا هتماؾي هيضسس.
ماده - 19زضذَاست ضسيسگي هتؿوي هَاضز ظيط است:
ً1ام ٍ ًام ذاًَازگي ،هطرػات ٍ ًطاًي قطفيت زػَا .2هَؾَع ذَاستِ يا زضذَاست يا اتْام.3زاليل ٍ هستٌسات زضذَاست.ماده  - 20ضسيسگي لاؾي ضَضا اظ حيج اغَل ٍ لَاػس تاتغ همطضات لاًَى آئيي زازضسي هسًي ٍ ويفطي است.
تبصره  - 1اغَل ٍ لَاػس حاون تط ضسيسگي ضاهل همطضات ًاظط تِ غالحيت ،حك زفاع ،حؿَض زض زازضسي ،ضسيسگي تِ زاليل ٍ
هاًٌس آى است.
تبصره  - 2همطضات ًاظط تِ ٍوالت ،غسٍض ضأيٍ ،اذَاّي ،تزسيس ًظط ٍ ّعيٌِ زازضسي ،اظ حىن همطض زض هازُ فَق هستخٌي ٍ تاتغ
ايي لاًَى است.
ماده - 21ضسيسگي ضَضا تاتغ تططيفات آئيي زازضسي هسًي ًيست.
تبصره  - 1هٌظَض اظ تططيفات ،ضسيسگي زض ايي هازُ همطضات ًاظط تِ ضطايف ضىلي زازذَاستً ،حَُ اتالؽ ،تؼييي اٍلات ضسيسگي،
رلسِ زازضسي ٍ هاًٌس آى است.
تبصره - 2چٌاًچِ ذَاًسُ تا زػَت ضَضا زض رلسِ ضسيسگي حاؾط ًطَز ٍ يا اليحِ اي اضسال ًىٌس ٍ ايي زػَت هكاتك همطضات آئيي
زازضسي هسًي ضارغ تِ اتالؽ ًثاضس ،ضَضا هىلف است اٍ ضا تا اضسال اذكاضيِ زػَت وٌس.
ماده  - 22زض هَاضز وِ زػَي قاضي يا هطتثف تا زػَي اغلي اظ غالحيت شاتي ضَضا ذاضد تاضس ضسيسگي تِ ّط زٍ زػَي زض هطرغ
لؿائي غالح تِ ػول هي آيس.
ماده - 23ضَضا ػالٍُ تط ضسيسگي تِ زاليل قطفيي هي تَاًس تحميك هحلي ،هؼايٌِ هحل ،تأهيي زليل ضا ًيع تا اضراع ضئيس ضَضا
تَسف يىي اظ اػؿاء تِ ػول آٍضز.
ماده - 24ضسيسگي ضَضا زض اهَض هسًي هستلعم پطزاذت سي ّعاض ( )000/30ضيال ٍ زض اهَض ويفطي پٌذ ّعاض ( )5000ضيال تِ
ػٌَاى ّعيٌِ زازضسي است.
زضآهس حاغل اظ ّعيٌِ زازضسي ٍ هَاضز زيگط تِ ذعاًِ ٍاضيع ٍ غس زضغس (%) 100آى قثك تَزرِ ساالًِ تِ ضَضاّاي حل اذتالف
اذتػاظ هيياتس تا زض رْت تأهيي ّعيٌِ ّاي ضَضا غطف ضَز.
مبحث ششم  -اتخار تصميم و صذور رأ ی
ماده  - 25زض غَضت حػَل ساظش هياى قطفيي ،چٌاًچِ هَؾَع زض غالحيت ضَضا تاضس گعاضش اغالحي غازض ٍ پس اظ تأييس
لاؾي ضَضا تِ قطفيي اتالؽ هي ضَز ،زض غيط ايي غَضت هَؾَع ساظش ٍ ضطايف آى تِ تطتيثي وِ ٍالغ ضسُ است زض غَضتوزلس
هٌؼىس ٍ هطاتة تِ هطرغ لؿائي غالح اػالم هيضَز.

ماده - 26زض غَضت ػسم حػَل ساظش ،چٌاًچِ هَؾَع هكاتك هازُ )(12زض غالحيت ضَضا تاضس لاؾي ضَضا پس اظ هطَضت تا
اػؿاء ضَضا ٍ اذص ًظطيِ وتثي آًْا ضأي همتؿي غازض هي وٌس ٍ زض ايي غَضت تٌْا ًظط لاؾي هالن اذص تػوين ٍ غسٍض ضأي
استً .ظط اػؿاء ضَضا ٍ هستٌسات تايس حثت ٍ زض پطًٍسُ هٌؼىس ضَز .
ماده - 27قطفيي هيتَاًٌس ضرػاً زض ضَضا حؿَض يافتِ يا اظ ٍويل استفازُ ًوايٌس.
ماده  - 28ضأي غازضُ اظ سَي لاؾي ضَضا حؿَضي است هگط ايٌىِ هحىَم ػليِ يا ٍويل اٍ زض ّيچ يه اظ رلسات ضسيسگي تا ػصض
هَرِ حاؾط ًطسُ ٍ تِ قَض وتثي ًيع زفاع ًٌوَزُ تاضس ٍ يا اذكاضيِ اتالؽ ٍالؼي ًطسُ تاضس .
ماده - 29هحىَم ػليِ غاية حك زاضز تِ ضأي غياتي ظطف هْلت تيست ضٍظ اظ تاضيد اتالؽ ٍالؼي ،اػتطاؼ ًوايس ايي اػتطاؼ
ٍاذَاّي ًاهيسُ هيضَز ٍ لاتل ضسيسگي است.
ماده - 30گعاضش اغالحي ضَضا لاتل اػتطاؼ ًوي تاضس ٍ لكؼي است.
ماده - 31وليِ آضاء غازضُ هَؾَع هَاز ( )11( ٍ )9ايي لاًَى ظطف هست تيست ضٍظ اظ تاضيد اتالؽ لاتل تزسيس ًظط ذَاّي هي تاضس.
هطرغ تزسيس ًظط اظ آضاء ضَضا ،لاؾي ضَضا ٍ هطرغ تزسيس ًظط اظ آضاء لاؾي ضَضا زازگاُ ػوَهي ّواى حَظُ لؿائي هي تاضس.
چٌاًچِ هطرغ تزسيس ىظط آضاء غازضُ ضا ًمؽ ًوايس ضاساً هثازضت تِ غسٍض ضأي هي ًوايس.
ماده ّ- 32طگاُ زض تٌظين يا ًَضتي ضأي سَْ للن ضخ تسّس هاًٌس اظ للن افتازى ولوِ اي يا اؾافِ ضسى آى ٍ يا اضتثاُ زض هحاسثِ
غَضت گطفتِ تاضس تا ٍلتي وِ ًسثت تِ آضاء هصوَض اػتطاؼ ًطسُ است ،لاؾي ضَضا ابزضذَاست شي ًفغ ضأي ضا تػحيح هيوٌس ٍ
ضأي تػحيح ضسُ تِ قطفيي اتالؽ ذَاّس ضس .تسلين ضًٍَضت ضأي اغلي تسٍى ضأي تػحيح ضسُ هوٌَع است.
ماده - 33ارطاء آضاء لكؼي زض اهَض هسًي تِ زضذَاست شيًفغ ٍ تا زستَض لاؾي ضَضا پس اظ غسٍض تطگِ ارطائيِ هكاتك همطضات
هطتَـ تِ ادضاء احىام زازگاّْا تَسف ٍاحس ارطاء احىام زازگستطي هحل تِ ػول هي آيس.
ماده  - 34چٌاًچِ هحىَم ػليِ ،هحىَم تِ ضا پطزاذت ًىٌس ٍ اهَالي اظ ٍي تِ زست ًيايس تا تماؾاي شي ًفغ ٍ زستَض لاؾي هطاتة
رْت اػوال لاًَى ًحَُ ارطاء هحىَهيتْاي هالي تِ ارطاء احىام زازگستطي اػالم هيضَز.
مبحث هفتم  -ساير مقررات
ماده - 35ػؿَيت زض ضَضا افتراضي است .ليىي لَُ لؿائيِ تِ تٌاسة فؼاليت ٍ هيعاى ّوىاضي لؿات ،اػؿاء ٍ واضوٌاى ضَضا
پازاش هٌاسة پطزاذت هيوٌس.
ماده - 36زض غَضت فَت يا استؼفاء يا ػعل اػؿاء ضَضا ػؿَ ػلي الثسل تا زػَت ضئيس حَظُ لؿائي رايگعيي ػؿَ هصوَض
هيضَز.
ماده - 37زض غياب ػؿَ ضَضا تا زػَت ضئيس ضَضا ػؿَ ػلي الثسل ػْسُزاض ٍظيفِ ٍي ذَاّس ضس.
ماده  - 38چٌاًچِ اػؿاء ضَضا زض اًزام ٍظايف لاًًَي ذَز هطتىة ترلف ضًَس ٍ يا حؿَض ٍ هطاضوت هٌاسة زض رلسات ضَضا
ًساضتِ تاضٌس يا ضطايف ػؿَيت ز ض ضَضا ضا اظ زست تسٌّس ضئيس حَظُ لؿائي هطاتة ضا هستٌساً رْت ضسيسگي تِ ّيأت ترلفات

اػؿاء ضَضا اػالم هيوٌس.
ماده ّ- 39يأت ضسيسگي وٌٌسُ تِ ترلفات هطوة اظ ًوايٌسُ اي اظ سَي زازسطاي اًتظاهي لؿات ،ضزيس ضَضاي حل اذتالف
استاى ٍ هسإٍل حفاظت ٍ اقالػات زازگستطي استاى ذَ .اّس تَز.
ماده -40اػؿاء ّيأت ضسيسگي وٌٌسُ تا اتالؽ ضئيس لَُ لؿائيِ تطاي هست سِ سال هٌػَب هي ضًَس ٍ اًتراب هزسز آًاى تال هاًغ
است.
ماده  - 41چٌاًچِ ّيأت ضسيسگي وٌٌسُ پس اظ زػَت اظ ػؿَ ضَضا ٍ ضٌيسى اظْاضات ٍ زفاػيات ٍي فمساى يىي اظ ضطايف ػؿَيت
يا غيثت غيض هزاظ اٍ ضا احطاظ ًوايس حىن تِ ػعل ٍي غازض هي وٌس ،ايي حىن لكؼي است.
ماده  - 42چٌاًچِ لاؾي ضَضا زض اًزام ٍظايف لاًًَي هطتَـ تِ ضَضا ،هطتىة ترلف ضَز هطاتة تَسف ضئيس حَظُ لؿائي يا ّيأت
هَؾَع هازُ( )40ايي لاًَى تِ زازسطاي اًتظاهي لؿات اػالم هي ضَز تا هكاتك ملطضات هطتَـ تِ ترلفات ٍ رطائن لؿائي ضسيسگي
ضَز.
ماده  - 43چٌاًچِ اػؿاء ضَضا زض هماتل زضيافت ٍرِ يا سٌس پطزاذت ٍرِ يا هال يا اضائِ ذسهت تِ ًفغ يىي اظ قطفيي اظْاض ًظط
وٌٌس ،تِ هزاظات تعُ هَؾَع هازُ ( )588لاًَى هزاظات اسالهي هػَب  1375/3/2هحىَم ذَاٌّس ضس.
ماده  - 44چٌاًچِ اػؿاء ضَضا زض آظهَى استرسام لؿاتٍ ،والت زازگستطي،هطاٍض حمَلي يا واضضٌاسي ضسوي زازگستطي پصيطفتِ
ضًَس ٍ حسالل سِ سال ساتمِ ّوىاضي تا ضَضا زاضتِ تاضٌس ٍ حسي ساتمِ آًاى تِ تأييس ضئيس ول ضَضاّاي حل اذتالف استاى
تطسس هست واضآهَظي آًاى تِ ًػف ،تمليل ذَاّس يافت.
ماده - 45پطًٍسُّايي وِ تا ظهاى ارطاء ايي لاًَى هٌتْي تِ اتراش تػوين ًطسُ تاضس ،تا ضػايت همطضات ايي لاًَى زض ضَضاّاي حل
اذتالف ضسيسگس ٍ ًسثت تِ آًْا اتراش تػوين ذَاّس ضس.
ماده  - 46چٌاًچِ تِ اػؿاي ضَضا زض همام اًزام ٍظيفِ ٍ يا تِ هٌاسثت آى تَّيى ضَز ،هطتىة تِ هزاظات تعُ هَؾَع هازُ 609
لاًَى هزاظات اسالهي هػَب  1375/3/2هحىَم ذَاّس ضس.
ماده  - 47زض هَاضزي وِ ضَضا تِ ػٌَاى زاٍض هَضز تَافك قطفيي تِ زػاٍي ٍ اذتالفات ضسيسگي هيوٌس ضػايت همطضات هطتَـ تِ
زاٍضي هكاتك لاًَى آئيي زازضسي هسًي زازگاُ ػوَهي ٍ اًملثاب العاهي است.
ماده - 48رْت تمَيت ٍ تَسؼِ ضَضاّاٍ ،ظاضتراًِّا ٍ ،ساظهاًْا ٍ ًْازّاي زٍلتي ٍ ػوَهي ٍ لؿائي هلعم تِ ّوىاضي تا ايي
ًْاز،تِ ٍيژُ تاهيي ٍ ترػيع ًيطٍي ازاضي ٍ لؿائي الظم اظ قطيك هاهَض تِ ذسهت ضسى واضوٌاى زٍلت زض ضَضاّا ّستٌس .
ماده - 49زٍلت ّطسالِ تَزرِ هَضز ًياظ ضَضاّا ضا تطاساس تَزرِ پيطٌْازي لَُ لؿائيِ زض لالة ضزيف هستمل پيص تيٌي هي
وٌس،تاهيي اهىاًات ازاضي ٍ تزْيعات ٍ هىاى ٍاهَض هالي ٍ پطتيثاًي ضَضاّاي حل اذتالف تِ ػْسُ لَُ لؿائيِ است .
ماده - 50آئيي ًاهِ ارطائي ايي لاًَى ظطف هست سِ هاُ ا ظ تاضيد تػَية تَسف ٍظيط زازگستطي تْيِ ٍ تِ تػَية ضئيس لَُ
لؿائيِ هي ضسس.
ماده - 51وليِ لَاًيي ٍ همطضات هغايط تا ايي لاًَى هلغي االحط اػالم هي گطزز .

لاًَى فَق هطتول تط پٌزاُ ٍ يه هازُ ٍ زُ تثػطُ زض رلسِ هَضخ ّزسّن تيط هاُ يىْعاض ٍ سيػس ٍ ّطتاز ٍّفت وويسيَى
لؿائي ٍ حمَلي هزلس ضَضاي اسالهي قثك اغل ّطتازٍ پٌذ()85لاًَى اساسي روَْضي اسالهي ايطاى تػَية گطزيس ٍ پس اظ
هَافمت هزلس تا ارطاء آظهايطي آى تِ هست پٌذ سال،زض تاضيد  87/5/16تِ تاييس ضَضاي ًگْثاى ضسيس.

