
 قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان
  

تؼبضيف - فػل اٍل

تؼبضيف - 1هبزُ

. كٌس ّط ضرع حميمي يب حمَلي است كِ كبال يب ذسهتي ضا ذطيساضي هي: كٌٌسُ  هػطف - 1-1

ٍاضزكٌٌسگبى، تَظيغ كٌٌسگبى، فطٍضٌسگبى كبال ٍ اضايِ  ثِ كليِ تَليسكٌٌسگبى،: ػطؾِ كٌٌسگبى كبال ٍ ذسهبت- 2-1

اي ٍ ّوچٌيي كليِ زستگبّْب، هَسسبت ٍ ضطكتْبيي كِ هطوَل لبًَى ثطآًْب  كٌٌسگبى ذسهبت اػن اظ فٌي ٍ حطفِ

كٌٌسُ  هستلعم شكط يب تػطيح ًبم است ٍ ثِ قَض هستمين يب غيطهستمين ثِ غَضت كلي يب خعيي كبال يب ذسهت ثِ هػطف

. ضَز ًوبيٌس اقالق هي اضايِ هي

سٌسي است كِ تَليسكٌٌسُ، ٍاضزكٌٌسُ ، ػطؾِ كٌٌسُ يب تؼويطكٌٌسُ ّط زستگبُ فٌي ثِ : ؾوبًتٌبهِ كبال يب ذسهبت- 3-1

زّس تب چٌبًچِ ظطف هست هؼيي ػيت يب ًمع فٌي زض كبالي فطٍذتِ ضسُ يب  ذطيساض يب سفبضش زٌّسُ كبال ٍ ذسهبت هي

ذسهبتي كِ اًدبم گطزيسُ هطبّسُ ضَز، ًسجت ثِ ضفغ ػيت، يب تؼَيؽ لكؼِ يب لكؼبت هؼيَة ٍ يب زستگبُ ثسٍى اذص 

. ٍخِ ٍ يب پطزاذت ذسبضات ٍاضزُ السام كٌس

هٌظَض اظ ػيت زض ايي لبًَى ظيبزُ، ًميػِ يب تغييط حبلتي است كِ هَخت كبّص اضظش التػبزي كبال يب : ػيت- 4-1

. ذسهبت گطزز

ّطگًَِ سبظش ٍ هَاؾؼِ ثيي ػطؾِ كٌٌسگبى كبال ٍ ذسهبت ثِ هٌظَض افعايص ليوت يب كبّص كيفيت يب : تجبًي- 5-1

. هحسٍز ًوَزى تَليس يب ػطؾِ كبال ٍ ذسهبت يب تحويل ضطايف غيطػبزالًِ ثطاسبس ػطف زض هؼبهالت

سٌسي است كِ زض آى هطرػبت كبال يب ذسهبت اًدبم گطفتِ ثب شكط ليوت ، تبضيد ٍ هيعاى : غَضتحسبة فطٍش- 6-1

. هَضز هؼبهلِ زضج ضَز

گيطز ثليف يب لجؽ حكن  زضذػَظ آى زستِ اظ ذسهبتي كِ اضايِ آى ػطفب ثب ثليف يب لجؽ غَضت هي: تجػطُ

 ٍ زض آى، ػالٍُ ثطاقالػبت هػطف ٍ هطرػبت كيفي ٍ كوي، ًحَُ هحبسجِ ليوت ثبيس ثِ غَضت  غَضتحسبة ضا زاضز

. ضفبف ٍ سبزُ زضج گطزز

 كٌٌسگبى  ٍظبيف ػطؾِ كٌٌسگبى كبال ٍ ذسهبت زض لجبل حمَق هػطف- فػل زٍم

  

 كٌٌسگبى كبالٍذسهبت، هٌفطزا يب هطتطكب هسئَل غحت ٍ سالهت كبال ٍ ذسهبت ػطؾِ ضسُ هكبثك  كليِ ػطؾِ- 2هبزُ

اگط هَؾَع هؼبهلِ كلي .ثب ؾَاثف ٍ ضطايف هٌسضج زض لَاًيي ٍ يب هٌسضخبت لطاضزاز هطثَقِ يبػطف زض هؼبهالت ّستٌس



ثبضس زض غَضت ٍخَز ػيت يب ػسم اًكجبق كبال ثب ضطايف تؼييي ضسُ، هطتطي حك زاضز غطفب ػَؼ سبلن ضا هكبلجِ كٌس 

تَاًس هؼبهلِ ضا فسد كٌس يب  ثبضس هطتطي هي (ػيي هؼيي)اگط هَؾَع هؼبهلِ خعيي.كٌس ٍ فطٍضٌسُ ثبيس آى ضا تبهيي 

زض غَضت فسد هؼبهلِ اظ سَي هطتطي .اضش كبالي هؼيَة ٍ سبلن ضا هكبلجِ كٌس ٍ فطٍضٌسُ هَظف است، پطزاذت كٌس

.  كٌٌسُ هٌتفي است پطزاذت ذسبضت اظ سَي ػطؾِ

چٌبًچِ ذسبضات ٍاضزُ ًبضي اظ ػيت يب ػسم كيفيت ثبضس ٍ ػطؾِ كٌٌسگبى ثِ آى آگبّي زاضتِ ثبضٌس ، ػالٍُ : تجػطُ 

چٌبًچِ السام آًبى ٍاخس ػٌبٍيي هدطهبًِ زيگط . ثط خجطاى ذسبضت ، ثِ هدبظات همطض زض ايي لبًَى هحكَم ذَاٌّس ضس 

.  ثبضس ، هطوَل ّوبى لبًَى ذَاٌّس ثَز 

  

: ػطؾِ كٌٌسگبى كبال ٍ ذسهبت ٍ تَليسكٌٌسگبى هكلفٌس- 3هبزُ 

اي ضا كِ زض ثطزاضًسُ هست ٍ ًَع ؾوبًت است ّوطاُ ثب غَضتحسبة فطٍش كِ زض آى ليوت كبال يب  ؾوبًتٌبهِ- 1-3

. كٌٌسگبى اضايِ ًوبيٌس اخطت ذسهبت ٍ تبضيد ػطؾِ زضج ضسُ ثبضس ثِ هػطف

ّبي همسم ثطهػطف، تبضيد تَليس ٍ اًمؿبي هػطف ضا زض اذتيبض  اقالػبت الظم ضبهل؛ ًَع، كيفيت، كويت، آگبّي- 2-3

. كٌٌسگبى لطاض زٌّس هػطف

كٌٌسگبى لطاض زٌّس ٍ چٌبًچِ اهكبى ًوبيص  ًوًَِ كبالي هَخَز زض اًجبض ضا خْت فطٍش زض هؼطؼ زيس هػطف- 3-3

كٌٌسگبى ثطسبًٌس  ثبيس هطرػبت كبهل كبال ضا ثِ اقالع هػطف آًْب زض فطٍضگبُ ٍخَز ًساضز 

. فطٍش اخجبضي يك يب چٌس ًَع كبال يب ذسهت ثِ ّوطاُ كبال يب ذسهت زيگط هوٌَع هي ثبضس- 1تجػطُ

.  ٍ ذسهبت هطوَل استبًساضز اخجبضي ، العاهي است زاضتي ًطبى استبًساضز زض هَضز كبال- 2تجػطُ 

فْطست اًَاع كبال ٍ ذسهبت، ًَع اقالػبت، ًحَُ اػالم آى، سمف اضظش كبال ٍ ذسهبتي كِ ًيبظ ثِ غسٍض - 3تجػطُ 

ّب، زستگبّْب ٍ  ؾوبًتٌبهِ ٍ غَضتحسبة زاضز ، ظطف هست چْبضهبُ تَسف ٍظاضت ثبظضگبًي ٍ ثب ّوكبضي ٍظاضتربًِ

. ضَز هَسسبت شيطثف تؼييي ٍ اػالم هي

ٍظاضت ثبظضگبًي هَظف است فْطست هطثَـ ثِ الالم زاضٍيي ٍ تدْيعات پعضكي ٍاحسّبي ذسهبت پعضكي - 4تجػطُ 

. اػن اظ تطريػي ٍ زضهبًي ضا ثب ّوكبضي ٍظاضت ثْساضت، زضهبى ٍ آهَظش پعضكي تْيِ ٍ اػالم ًوبيس

  

 (سٌگيي يب سجك)اي اظ خولِ ذَزضٍ  كليِ ػطؾِ كٌٌسگبى اػن اظ تَليسكٌٌسگبى ٍ ٍاضزكٌٌسگبى كبالّبي سطهبيِ- 4هبزُ 

هبضيي آالت غٌؼتي، كطبٍضظي، ضاّسبظي، لَاظم ذبًگي، هػٌَػبت الكتطيكي ٍ الكتطًٍيكي، غَتي، تػَيطي ٍ ٍسبيل 

اضتجبقي هكلف ثِ زاضتي ًوبيٌسگي ضسوي ٍ تؼويطگبُ هدبظ، تبهيي لكؼبت يسكي ٍ اضايِ سطٍيس ٍ ذسهبت ثؼس اظ 

. ثبضٌس فطٍش هي



كليِ ػطؾِ كٌٌسگبى كبال ٍ ذسهبت هكلفٌس ثب الػبق ثطچست ضٍي كبال، يب ًػت تبثلَ زض هحل كست يب حطفِ، - 5هبزُ 

. اي كِ ثطاي ّوگبى لبثل ضٍيت ثبضس، اػالم ًوبيٌس ليوت ٍاحس كبال يب زستوعز ذسهت ضا ثِ قَض ضٍضي ٍ هكتَة ثِ گًَِ

ّبيي كِ  ّب ٍ ّوچٌيي زستگبُ ّبي زٍلتي ٍ ػوَهي، سبظهبًْب، ضطكتْب، ثبًكْب، ًْبزّب، ضْطزاضي  كليِ زستگبُ -6هبزُ 

ثبضٌس زض اثتسا كليِ اقالػبت الظم زضذػَظ اًدبم كبض ٍ  ضوَل لبًَى ثطآًْب هستلعم شكط يب تػطيح ًبم است هلعم هي

. اضايِ ذسهت ضا زض اذتيبض هطاخؼبى لطاض زٌّس

ضثف حساكثط  ّبي شي ضيعي كطَض ثب ّوكبضي زستگبُ ًبهِ اخطايي ايي هبزُ تَسف سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ آييي- تجػطُ

. ظطف هست ضص هبُ تْيِ ٍ ثِ تػَيت ّيبت ٍظيطاى ذَاّس ضسيس

كٌٌسُ اظ خولِ اظ قطيك ٍ سبيل  تجليغبت ذالف ٍالغ ٍ اضايِ اقالػبت ًبزضست كِ هَخت فطيت يب اضتجبُ هػطف- 7هبزُ 

. ثبضس  ّبي تجليغبتي ضَز، هوٌَع هي ّبي گطٍّي ٍ ثطگِ اضتجبـ خوؼي، ضسبًِ 

آييي ًبهِ اخطايي ايي هبزُ تَسف ٍظاضت ثبظضگبًي ثب ّوكبضي ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهي حساكثط ظطف - تجػطُ

.  هست ضص هبُ تْيِ ٍ ثِ تػَيت ّيبت ٍظيطاى ذَاّسضسيس

كٌٌسگبى كبال ٍ ذسهبت، كِ هَخت كبّص ػطؾِ يب پبييي آٍضزى  ّطگًَِ تجبًي ٍ تحويل ضطايف اظ سَي ػطؾِ- 8هبزُ 

. ضَز كيفيت، يب افعايص ليوت ضَز، خطم هحسَة هي

 كٌٌسگبى  ّبي حوبيت اظ حمَق هػطف تطكيل اًدوي- فػل سَم

  

كٌٌسگبى، ثِ  ّبي حوبيت اظ حمَق هػطف ثِ هٌظَض سبهبًسّي هطبضكت هطزهي زض اخطاء سيبستْب ٍ ثطًبهِ- 9هبزُ 

 ذَاًسُ "اًدوي"ضَز ٍ زض ايي لبًَى  كٌٌسگبى تبسيس هي ّبي حوبيت اظ حمَق هػطف  هَخت ايي لبًَى اًدوي

. ذَاّس ضس

ثبضس كِ پس اظ ثجت زض ٍظاضت  اًدوي تطكل غيطاًتفبػي، غيطزٍلتي ٍ زاضاي ضرػيت حمَلي هستمل هي- 1تجػطُ 

. يبثس ثبظضگبًي ضسويت هي

زض هطكع استبًْب ٍ ضْطستبًْب اًدوي استبى ٍ ضْطستبى ٍ زض تْطاى ػالٍُ ثطاًدوي ضْطستبى ٍ استبى - 2تجػطُ 

. گطزز كٌٌسگبى ًيع تطكيل هي اًدوي هلي حوبيت اظ حمَق هػطف

ّبي استبى ٍ ضْطستبى تبثغ حَظُ خغطافيبيي تؼييي ضسُ زض لبًَى تمسيوبت كطَضي  حَظُ فؼبليت اًدوي- 3تجػطُ 

. است

هػطف كٌٌسگبى ٍ ثطاي هست زٍ  اػؿبي ظيط ثِ ػٌَاى ضَضاي ػوَهي هَسس اًدوي هلي حوبيت اظ حمَق- 10هبزُ 

: ضًَس سبل تؼييي هي

ٍظيط ثبظضگبًي ضييس ضَضا          -



ٍظيط زازگستطي يب هؼبٍى ٍي          -

ٍظيط كطَض يب هؼبٍى ٍي          -

يك ًفط اظ كويسيَى اختوبػي ٍ يك ًفط اظ كويسيَى التػبزي ثِ )زٍ ًوبيٌسُ اظ هدلس ضَضاي اسالهي      -

ًبظط   ثِ ػٌَاى (اًتربة هدلس ضَضاي اسالهي

كٌٌسگبى ٍ تَليسكٌٌسگبى ثِ ػٌَاى زثيط ضَضا  ضييس سبظهبى حوبيت هػطف         -

ضييس هَسسِ استبًساضز ٍ تحميمبت غٌؼتي ايطاى          -

ضييس سبظهبى ًظبم پعضكي كطَض          -

يك ًفط هؼتوس ٍ آضٌب ثِ اهَض تَليس، ذسهبت، ػطؾِ، تمبؾب ٍ ليوت ثب هؼطفي هدوغ اهَض غٌفي تَليسي          -

يك ًفط آضٌب ثِ اهَض تَليس، ذسهبت، ػطؾِ، تمبؾب ٍ ليوت ثب هؼطفي هدوغ اهَض تَظيؼي          -

سِ ًفط اظ اػؿبي ضَضاّبي ضْط ثِ اًتربة ٍظيط كطَض          -

يك ًفط ثِ اًتربة ضييس لَُ لؿبييِ          -

ضييس كبًَى ٍكالي زازگستطي          -

ضَضاي ػوَهي هَسس اًدوي هَظف است اسبسٌبهِ اًدوي ضا تػَيت ٍ توْيسات الظم ضا ثطاي هطبضكت هطزهي ٍ 

. ّبي هلي، استبًي ٍ ضْطستبًي فطاّن كٌس تطكيل اًدوي

. ثبضس هي ّب هوٌَع فؼبليتْبي سيبسي، تدبضي ٍ اًتفبػي تَسف ايي اًدوي- 11هبزُ 

: ّب ثِ ضطح شيل است ٍظبيف ٍ اذتيبضات اًدوي- 12هبزُ 

ّبي گطٍّي ٍ اضتجبـ خوؼي، اًتطبض ًططيِ، ثطگعاضي هػبحجِ ٍ  كٌٌسگبى اظ قطيك ضسبًِ آگبُ سبظي هػطف - 1-12

. ّبي آهَظش ػوَهي ٍ ترػػي ّوبيص ٍ تطكيل زٍضُ

اضايِ ًظطيبت هطَضتي ٍ ّوكبضي ثب زستگبّْبي شيطثف اخطايي ثِ خْت اخطاي هَثط همطضات اهَض هطثَـ ثِ - 2-12

. حمَق هػطف كٌٌسگبى

. كٌٌسگبى  اي ٍ حمَلي ثِ هػطف ثطضسي ضكبيبت ٍ اضايِ ذسهبت هطبٍضُ- 3-12

. اضخبع زػبٍي ثِ هطاخغ شيطثف زض غَضت زضذَاست ذَاّبى- 4-12

  

: ّب ثِ ضطح ظيط است هٌبثغ هبلي اًدوي- 13هبزُ 

. كٌٌسُ اظ هحكَم ػليِ ّبي هتمجل ضسُ پس اظ استيفبء حمَق هػطف اذص كبضهعز ثطاي خجطاى ّعيٌِ- 1-13

. هحكَم ثِ استيفبء ضسُ تدبٍظ كٌس (%5)هيعاى كبضهعز اًدبم ذسهبت زض ّط حبل ًجبيس اظ پٌح زضغس - تجػطُ

.  ثبضسكِ زض ضاستبي اّساف اًدويّبي حوبيت اظ حمَق هػطف كٌٌسُ ثيي الوللي ٍ هطزهي  ّبي اًدوي كوك- 2-13



اظ هٌبثغ اًدوي غطف اًدبم تجليغبت، اًتطبض خعٍات ٍ ًططيبت ٍ اقالع ضسبًي ثِ  (%10)حسالل زُ زضغس - تجػطُ

. ضَز كٌٌسگبى هي هػطف 

ًحَُ ضسيسگي ٍ حوبيت - فػل چْبضم

  

ّبي  كٌٌسگبى، اًدوي ثِ هٌظَض تسْيل ٍ تسطيغ زض ضسيسگي ثِ ترلفبت ٍ زض ضاستبي استيفبي حمَق هػطف- 14هبزُ 

 هَاضز هصكَض زض ثٌسّبي  كٌٌسگبى هي تَاًٌس ضكبيبت ٍاغلِ اظ افطاز حميمي ٍ حمَلي ضا زض حسٍز حوبيت اظ حمَق هػطف

يب خْت ضسيسگي  (ضبكي ٍ هتطبكي ػٌِ) ٍ زض غَضت ػسم تَافك قطفيي  ايي لبًَى ثطضسي ًوَزُ(12) هبزُ 4 ٍ 3 ، 2

. لبًًَي ثِ سبظهبى تؼعيطات حكَهتي اضخبع ًوبيٌس

سبظهبى هصكَض هَظف است ضكبيبت هطثَـ ثِ غٌَف هطوَل لبًَى ًظبم غٌفي ضا زض هَاضزي كِ ٍاخس ػٌبٍيي 

. هدطهبًِ ًجبضس ثطاسبس لَاًيي ٍ همطضات هطثَقِ ضسيسگي ٍ حكن الظم ضا غبزض ٍ اخطا ًوبيس

ثِ هٌظَض اخطاي همطضات ايي لبًَى ٍ سبيط لَاًيي ٍ همطضاتي كِ هَؾَع آًْب ثِ قَض غطيح يب ؾوٌي حوبيت - 15هبزُ 

ضثف ذَز فؼبليت اضربظ  كٌٌسُ است، ٍظاضت ثبظضگبًي هكلف است اظ قطيك ثبظضسبى سبظهبًْبي شي اظ حمَق هػطف

حميمي ٍ حمَلي هَؾَع ايي لبًَى ضا ًظبضت ٍ ثبظضسي ًوَزُ ٍ زض غَضت هطبّسُ ترلف هطاتت ضا ثِ سبظهبى تؼعيطات 

. حكَهتي خْت ضسيسگي گعاضش ًوبيس

هسئَليت خجطاى ذسبضات ٍاضزُ ثِ هػطف كٌٌسُ ثب تطريع هطخغ ضسيسگي كٌٌسُ ثِ ػْسُ ضرع حميمي - 16هبزُ 

زض هَضز . كٌٌسُ ضسُ است ثبضس كِ هَخت ٍضٍز ذسبضت ٍ اؾطاض ثِ هػطف يب حمَلي اػن اظ ذػَغي ٍ زٍلتي هي

. ضطكتْبي ذبضخي ػالٍُ ثط ضطكت هبزض، ضؼجِ يب ًوبيٌسگي آى زض ايطاى هسئَل ذَاّس ثَز

زضكليِ هَاضزي كِ ترلف اظ ًبحيِ اضربظ حمَلي ثبضس ذسبضت ثبيس اظ اهَال ضرع حمَلي پطزاذت ضَز - تجػطُ

. ٍلي هسئَليت خعايي هتَخِ هسيطػبهل ٍ يب هسيط هسئَل ضرع حمَلي است

 ّبي غٌفي هَظفٌس ضكبيبت اضربظ ضا اظ ترلفبت ٍاحسّبي غٌفي هطوَل لبًَى ًظبم غٌفي  اتحبزيِ- 17هبزُ 

يب ثطاي ضسيسگي ثِ سبظهبى تؼعيطات حكَهتي اضسبل ًوبيٌس ٍ . ثطضسي ًوَزُ ٍ ًسجت ثِ حل ٍ فػل آى السام ًوبيٌس

لبًَى ًظبم غٌفي ضكبيبت اضربظ ضا اظ ترلفبت  (52)ًيع ًبظطاى ٍ ثبظضسبى كويسيًَْبي ًظبضت هَؾَع هبزُ 

ٍاحسّبي غٌفي هَضز ثطضسي لطاضزازُ ٍ زض غَضت احطاظ ترلف هطاتت ضا ثطاي ضسيسگي ثِ سبظهبى تؼعيطات حكَهتي 

 .اضسبل ًوبيٌس
 
 

 



ّب ٍ هدبظات  خطيوِ - فػل پٌدن

  

چٌبًچِ كبال يب ذسهبت ػطؾِ ضسُ تَسف ػطؾِ كٌٌسگبى كبال يب ذسهبت هؼيَة ثبضس ٍ ثِ ٍاسكِ آى ػيت، - 18هبزُ 

 كٌٌسُ ٍاضز گطزز هترلف ػالٍُ ثط خجطاى ذسبضات ثِ پطزاذت خعاي ًمسي حساكثط تب هؼبزل چْبض  ذسبضاتي ثِ هػطف

. ثطاثط ذسبضت هحكَم ذَاّس ضس

ايي لبًَى  (8)الي  (3)ػطؾِ كٌٌسگبى كبال ٍ ذسهبت ٍ تَليسكٌٌسگبًي كِ هجبزضت ثِ ترلفبت هَؾَع هَاز - 19هبزُ 

كٌٌسگبى ػالٍُ ثط خجطاى ذسبضت ٍاضزُ  ًوبيٌس زض غَضت ٍضٍز ذسبضات ًبضي اظ هػطف ّوبى كبال ٍ ذسهبت ثِ هػطف

. ضس ثِ خعاي ًمسي حساكثط هؼبزل زٍ ثطاثط ذسبضت ٍاضزُ هحكَم ذَاٌّس

كِ ػطؾِ كٌٌسگبى كبالٍ ذسهبت اظ ايفبء ّط يك اظ تؼْسات ذَز زض لجبل ذطيساض ذَززاضي كطزُ ٍ يب  زض غَضتي- تجػطُ

. ًوبيٌس آى ضا ثِ غَضت ًبلع ٍ يب ثب تبذيط اًدبم زٌّس هكلفٌس ػالٍُ ثط اًدبم تؼْس، ذسبضت ٍاضزُ ضا خجطاى

تَاًٌس ػالٍُ ثط هدبظاتْبي همطض لبًًَي، ػطؾِ كٌٌسگبى كبال ٍ ذسهبت يب  هطاخغ شيػالح ضسيسگي كٌٌسُ هي- 20هبزُ 

تَليسكٌٌسگبى ٍ فطٍضٌسگبى ضا هدجَض ثِ خوغ آٍضي كبالّبي ػطؾِ ضسُ ثِ هٌظَض تؼويط ٍ اغالح ٍ ضفغ ػيت كبالّبي 

. فطٍذتِ ضسُ يب ذسهبت ػطؾِ ضسُ ًوبيٌس

ّبي ثبظضگبًي ٍ زازگستطي تْيِ ٍ  آييي ًبهِ اخطايي هطثَـ ثِ ايي لبًَى ظطف هست سِ هبُ تَسف ٍظاضتربًِ- 21هبزُ 

. ثِ تػَيت ّيبت ٍظيطاى ذَاّس ضسيس

االخطا ضسى ايي لبًَى ضسيسگي ثِ ترلفبت افطاز غٌفي تَسف سبظهبى تؼعيطات حكَهتي ٍ  اظ ظهبى الظم- 22هبزُ 

 هدلس ضَضاي اسالهي ٍ سبيط لَاًيي اًدبم 24/12/1382ثطاسبس هدبظاتْبي همطض زض لبًَى ًظبم غٌفي هػَة 

ّبي هفتَحِ زض ّيبتْبي ثسٍي ٍ تدسيسًظط لبًَى  ّوچٌيي پطًٍسُ. گطزز ذَاّس گطفت ٍ لَاًيي هغبيط لغَ ٍ ثالاثط هي

. ًظبم غٌفي اظ ظهبى الظم االخطا ضسى ايي لبًَى ثِ سبظهبى تؼعيطات حكَهتي اضخبع ذَاّس ضس

 تجػطُ زض خلسِ ػلٌي ضٍظ چْبضضٌجِ هَضخ پبًعزّن هْطهبُ يك ّعاضٍ سيػسٍ 15 هبزُ ٍ 22لبًَى فَق هطتول ثط 

.  ثِ تبئيس ضَضاي ًگْجبى ضسيس23/8/88ّطتبز ٍ ّطت هدلس ضَضاي اسالهي تػَيت ٍ زض تبضيد 

 

 


