قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت
هازُ1ـ ٍظاضت ًفت تِ هٌظَض تحمك ؾياؾتْاي ولي ًظام جوَْضي اؾالهي ايطاى زض ترف ًفت ٍ گاظ ،ؾياؾتگصاضي ،ضاّثطي،
تطًاهِضيعي ٍ ًظاضت تط وليِ ػوليات تاالزؾتي ٍ پايييزؾتي نٌؼت ًفت ،گاظ ،پتطٍقيوي ٍ پااليكي تكىيل قسُ اؾت ٍ تِ
ًوايٌسگي اظ عطف حىَهت اؾالهي تط هٌاتغ ٍ شذايط ًفت ٍ گاظ اػوال حك حاوويت ٍ هالىيت ػوَهي هيًوايس.
هازُ2ـ انغالحات ٍ تؼاضيف هٌسضج زض هازُ ( )1لاًَى انالح لاًَى ًفت ههَب  1390/3/23زض ايي لاًَى هؼتثط اؾت.
هازُ3ـ ٍظايف ٍ اذتياضات ٍظاضت ًفت تِ قطح ظيط اؾت:
الف ـ اهَض حاوويتي ٍ ؾياؾتگصاضي
1ـ تؼييي ذظهكيّا ٍ ؾياؾتْاي ضاّثطزي ػوليات تاالزؾتي ٍ پايييزؾتي ًفت
2ـ تْيِ ٍ تٌظين تطًاهِّاي ضاّثطزي ػوليات تاالزؾتي ٍ پايييزؾتي نٌؼت ًفت ،گاظ ،پتطٍقيوي ٍ پااليكي هغاتك ذظهكيّا ٍ
ؾياؾتْاي اتالغي ٍ ًظاضت تط حُؿي اجطاي آًْا
3ـ تؼييي ٍ تاظًگطي ٍ ًظاضت تط حُؿي اجطاي اؾتاًساضزّاي نٌؼت ًفت ،گاظ ،پتطٍقيوي ٍ پااليكي تا ّوىاضي زؾتگاّْاي اجطائي
شيضتظ ٍ نسٍض گَاّيٌاهِّاي الظم
4ـ تسٍيي ضٍيِّا ٍ زؾتَضالؼولْاي اجطائي جْت حفاظتً ،گْساضي ٍ اضتماي ؾغح ؾالهت ،تْساقت ،ايوٌي ٍ هحيظ ظيؿت ٍ
پسافٌس غيطػاهل زض نٌؼت ًفت ،تا ّواٌّگي زؾتگاّْاي اجطائي ٍ ًْازّاي شيضتظ ٍ ًظاضت تط اجطاي آًْا
 5ـ ٍضغ همطضات ٍ نسٍض زؾتَضالؼولْاي الظم تطاي حُؿي اًجام اهَض اوتكاف ،تَؾؼِ ،تَليس ،اًتمال ،حفظ حطين ذغَط لَلِ ٍ
تأؾيؿات ،شذيطُؾاظي ،تَظيغ ٍ ههطف فطآٍضزُّاي ًفت ،گاظ ٍ هحهَالت پتطٍقيوي
 6ـ تأهيي حفاظت ٍ حطاؾت اظ هٌاتغ ،تأؾيؿات ،قثىِّاي ذغَط لَلِ ،تطق ٍ هراتطات ،اتٌيِ ،اهَال ٍ اؾٌاز هتؼلك تِ ٍظاضت ًفت ٍ
قطوتْاي تاتؼِ تَؾظ ؾاظهاى حطاؾت نٌؼت ًفت تا ّوىاضي ًْازّاي اهٌيتيً ،ظاهي ،اًتظاهي ٍ پسافٌسي
7ـ تؼييي ذظهكي هؤثط تِ هٌظَض جايگعيٌي نازضات فطآٍضزُّاي ًفتي ٍ گاظ ٍ هحهَالت ًْائي پتطٍقيوي تِ جاي نسٍض ًفت
ذام ٍ گاظ عثيؼي هثتٌي تط قاذهْاي التهازي ،هعيتْاي ضلاتتي ٍ تىويل ظًجيطُ اضظـ
 8ـ تأييس ٍ اػالم ضؾوي آهاض ٍ اعالػات هيازيي ٍ شذايط ًفت ٍ گاظ وكَض
9ـ تؼييي ٍ اتالؽ هؼياضّا ،همطضات ٍ زؾتَضالؼولّاي تْيٌِؾاظي ههطف اًطغي زض تجْيعات ،فطآيٌسّا ٍ ؾاهاًِ (ؾيؿتن)ّاي
ههطفوٌٌسُ اًطغي ٍ ًظاضت تط حُؿي اجطاي آًْا تا ّواٌّگي زؾتگاّْاي هطتَعِ
10ـ ؾياؾتگصاضي ٍ هسيطيت تماضاي ؾَذت تِ هٌظَض تْيٌِؾاظي ههطف ؾَذت زض چْاضچَب لاًَى انالح الگَي ههطف
اًطغي ههَب 1389/12/4
ب ـ اهَض ًظاضتي
1ـ ًظاضت تط تْطُتطزاضي تْيٌِ ٍ نياًتي اظ شذايط ٍ هٌاتغ ًفت ٍ گاظ وكَض
2ـ ًظاضت تط فطآيٌس ًگْساضي ٍ ازاضُ تأؾيؿات زٍلتي نٌؼت ًفت ،گاظ ،پتطٍقيوي ٍ پااليكي
3ـ ًظاضت تط فطآيٌس تجاضت ًفت ،گاظ ،فطآٍضزُّاي ًفتي ٍ هحهَالت پتطٍقيوي

4ـ ًظاضت تط فطآيٌس تأهيي ،تَظيغ ٍ تٌظين تاظاض ًفت ٍ فطآٍضزُّاي ًفتي ٍ گاظ زض زاذل وكَض
 5ـ ًظاضت تط فطآيٌس ؾطهايِگصاضي نٌؼت ًفت ،گاظ ،پتطٍقيوي ٍ پااليكي زض زاذل وكَض تِ هٌظَض تحمك اّساف ؾطهايِگصاضي
ٍ ًيع ًظاضت تط ؾْن زٍلت زض ؾطهايِگصاضيْاي ايي نٌايغ زض ذاضج اظ وكَض تطاؾاؼ همطضات هطتَط
 6ـ اػوال ًظاضت ٍ وٌتطل ػولىطز قطوتْاي تاتؼِ زض ظهيٌِّاي هالي ،فٌي ،ازاضي ،حمَلي ،تاظضگاًي ،پػٍّكي ،لطاضزازّا ٍ ؾايط
اهَض
7ـ ًظاضت ٍ پايف هجَظّا ٍ پطٍاًِّاي نازضُ زض ػوليات تاالزؾتي ٍ پايييزؾتي ًفت
 8ـ ًظاضت تط فطآيٌس تْيِ ٍ تأهيي تجْيعات هَضزًياظ نٌؼت ًفت ،گاظ ،پتطٍقيوي ٍ پااليكي
ج ـ اهَض اجطائي
1ـ تلفيك تطًاهِّاي ػولياتي ،هالي ٍ تاظضگاًي قطوتْاي انلي تاتؼِ ٍ تغثيك آى تا ذظهكيّا ٍ ؾياؾتْاي اتالغي جْت تٌظين تطًاهِ
جاهغ نٌؼت ًفت
2ـ تْيِ ،تٌظين ٍ اًتكاض تطاظًاهِ ؾاالًِ حاهلْاي اًطغي
3ـ تسٍيي ًظام جاهغ تَزجِضيعي ػولياتي ٍ هسيطيت هٌاتغ هالي
4ـ نسٍض هجَظ فؼاليت ٍ پطٍاًِ تْطُتطزاضي تطاي اقرال ٍاجس قطايظ تركْاي غيطزٍلتي زض ػوليات پايييزؾتي نٌؼت ًفت،
گاظ ،پتطٍقيوي ٍ پااليكي تا ضػايت لَاًيي ٍ همطضات
 5ـ نسٍض هجَظ فؼاليت ٍ پطٍاًِ تْطُتطزاضي تطاي اقرال حمَلي ٍاجس نالحيت تطاي اوتكاف ،تَؾؼِ ،اؾترطاج ٍ تَليس اظ وليِ
هيازيي ًفت ٍ گاظ وكَض
 6ـ قٌاؾايي ،آهايف ٍ پيكٌْاز هىاًْاي هٌاؾة تطاي ايجاز ٍ تَؾؼِ هٌاعك آظاز ٍ ٍيػُ التهازي زض حَظُ ًفت ،گاظ ،پتطٍقيوي ٍ
پااليكي زض چْاضچَب تطًاهِّاي آهايف ؾطظهيي ٍ اػوال ؾياؾتْاي حوايتي ٍ ًظاضتي تط فطآيٌس تَؾؼِ ٍ ازاضُ ّط يه اظ ايي
هٌاعك زض اهَض هطتثظ تا ًفت ٍ گاظ
7ـ تأييس نالحيت تكىيل اًجوٌْا ،تكىلْاي تَليسي ،تجاضي ٍ ذسهات هٌْسؾي زض نٌؼت ًفت ،گاظ ،پتطٍقيوي ٍ پااليكي تِ
هٌظَض نسٍض هجَظ تكىيل ٍ ًظاضت تط آًْا تا ضػايت لَاًيي ٍ همطضات
 8ـ تْيِ ،تسٍيي ٍ اتالؽ فْطؾت تْاي ترههي نٌؼت ًفت ،گاظ ،پتطٍقيوي ٍ پااليكي وكَض هتٌاؾة تا ًطخ ػَاهل هٌسضج زض
فْطؾت تْاي ػوَهي هٌتكطُ اظ ؾَي هطاجغ ضؾوي شيضتظ
9ـ تْيِ ٍ تسٍيي فْطؾت ٍ اضظياتي نالحيت ؾاظًسگاى ،پيواًىاضاى ٍ هكاٍضاى زض ضقتِّاي ترههي نٌؼت ًفت ،گاظ ،پتطٍقيوي
ٍ پااليكي تطاتط لَاًيي ٍ همطضات
10ـ تسٍيي ٍ اتالؽ ًظام جاهغ فٌاٍضي اعالػات ٍ اضتثاعات هٌاتغ ؾاظهاًي ٍ ًظاضت تط عطاحي ٍ اؾتمطاض ظيطؾاذتْا ٍ ؾاهاًِّاي
شيضتظ زض وليِ ؾغَح فؼاليت نٌؼت ًفت ،گاظ ،پتطٍقيوي ٍ پااليكي
11ـ ايجاز ؾاظ ٍ واضّاي الظم تطاي گؿتطـ ػطضِ ًفت ذام ،هيؼاًات گاظي ،فطآٍضزُّاي ًفتي ٍ هحهَالت پتطٍقيوي اػن اظ
ههطف زاذلي ٍ نازضاتي اظ عطيك تَضؼ تا ضػايت العاهات لاًًَي ٍ تا هكاضوت زؾتگاّْا ٍ ًْازّاي شيضتظ
ت ـ اهَض ؾطهايِگصاضي ٍ تأهيي هٌاتغ هالي

1ـ تأييس عطحْاي تَؾؼِاي ٍ ؾطهايِگصاضي نٌؼت ًفت ،گاظ ،پتطٍقيوي ٍ پااليكي تِ هٌظَض تىويل ظًجيطُ تَليس ٍ ايجاز اضظـ
افعٍزُ تيكتط
2ـ ايجاز ؾاظ ٍ واض هؤثط تطاي جصب هٌاتغ هالي هَضزًياظ زاذلي ٍ ذاضجي تِ هٌظَض اجطاي عطحْاي تَؾؼِاي ٍ حفظ ٍ ًگْساقت
تَاى تَليس تا ضػايت لَاًيي ٍ همطضات
3ـ جصب ٍ ّسايت ؾطهايِّاي زاذلي ٍ ذاضجي تِ هٌظَض تَؾؼِ هيازيي ّيسضٍوطتَضي تا اٍلَيت هيازيي هكتطن اظ عطيك عطاحي
الگَّاي جسيس لطاضزازي اظ جولِ هكاضوت تا ؾطهايِگصاضاى ٍ پيواًىاضاى زاذلي ٍ ذاضجي تسٍى اًتمال هالىيت ًفت ٍ گاظ هَجَز
زض هراظى ٍ تا ضػايت هَاظيي تَليس نياًت قسُ
ث ـ اهَض هٌاتغ اًؿاًي ،ػلوي ٍ فٌاٍضي
1ـ حفظ ٍ تمَيت هطاوع ٍ هؤؾؿات آهَظقي ،زاًكگاّي ،تحميماتي ،پػٍّكي ٍ هغالؼاتي جْت اضتماي ؾغح ػلوي ٍ ػولياتي ٍ
هْاضتْاي فٌي ٍ واضتطزي هَضزًياظ نٌؼت ًفت ،گاظ ،پتطٍقيوي ٍ پااليكي تا ضػايت اؾتاًساضزّاي آهَظـ ػالي وكَض
2ـ تْيِ ٍ اًتكاض ًكطيِّاي ػلوي ،فٌي ٍ ترههي زاذلي ٍ تييالوللي تِ هٌظَض اضتماي ؾغح زاًف زض نٌؼت ًفت ،گاظ ،پتطٍقيوي
ٍ پااليكي تطاتط لَاًيي ٍ همطضات
3ـ تسٍيي ًظام جاهغ ؾطهايِ اًؿاًي هتٌاؾة تا ًياظّاي نٌؼت ًفت ،گاظ ،پتطٍقيوي ٍ پااليكي ٍ ًظاضت تط حُؿي اجطاي آى.
4ـ تسٍيي ًظام جاهغ ويفيت واال ٍ ذسهات تِ هٌظَض اضتماي ويفيت تَليسات ٍ ذسهات زاذلي ٍ اػوال ؾياؾتْاي حوايتي اظ
تَهيؾاظي ٍ عطاحي ٍ ؾاذت تجْيعات ٍ تأؾيؿات هَضزًياظ نٌؼت ًفت ،گاظ ،پتطٍقيوي ٍ پااليكي تا ّواٌّگي زؾتگاّْاي
اجطائي شيضتظ زض زاذل وكَض
 5ـ اتراش ؾياؾتّاي حوايتي زضهَضز قطوتْا ٍ هؤؾؿات زاذلي حَظُ نٌؼت ًفت ،گاظ ،پتطٍقيوي ٍ پااليكي تِهٌظَض
تَاًوٌسؾاظي ٍ افعايف تَاى ضلاتتي آًْا جْت ؾاذت تجْيعات ٍ نسٍض ذسهات فٌي ٍ هٌْسؾي زض ػطنِّاي تييالوللي ٍ زض
ضاؾتاي اضتماي قاذهْاي تْطٍُضي زض التهاز هلي
 6ـ تسٍيي ًظام جاهغ پػٍّكي ٍ تطًاهِضيعي ٍ حوايت اظ فٌاٍضيْا ٍ فؼاليتْاي زاًفتٌياى تطاي اؾتفازُ اظ فٌاٍضيْاي پيكطفتِ ٍ اًتمال
زاًف فٌي زض نٌؼت ًفت ،گاظ ،پتطٍقيوي ٍ پااليكي تا ّوىاضي ؾايط ٍظاضتراًِّا ٍ زؾتگاّْاي شيضتظ
7ـ يىپاضچِؾاظي ٍ ّوؿًَوَزى اٍلَيتْاي پػٍّكي ٍ فٌاٍضي نٌؼت ًفت تا ؾياؾتْا ٍ تطًاهِّاي هلي زض حَظُ ػلن ٍ فٌاٍضي
 8ـ فطاّن وطزى ظيطؾاذتْاي ًظام پػٍّكي ٍ فٌاٍضي تا تمَيت هٌاتغ اًؿاًي هاّط ٍ هترهم هَضزًياظ نٌؼت ًفت تا ّواٌّگي
ٍظاضت ػلَم ،تحميمات ٍ فٌاٍضي
9ـ حوايت اظ تَؾؼِ واضتطز فٌاٍضيْاي ًَيي تثسيل اًطغي زض تركْاي هرتلف ههطف ٍ جايگعيٌي التهازي حاهلْاي اًطغي تا
اؾتفازُ اظ تَؾؼِ ظطفيتْاي هحلي اًطغي
ج ـ اهَض تييالولل
1ـ تؼييي ٍ تسٍيي زيپلواؾي اًطغي وكَض ٍ هكاضوت زض فطآيٌس تَؾؼِ اهٌيت هلي تا اؾتفازُ اظ هٌاتغ اًطغي تا ّوىاضي زؾتگاّْا ٍ
ًْازّاي شيضتظ زض چْاضچَب ؾٌس هلي ضاّثطز اًطغي وكَض ٍ ؾياؾتْاي ولي ًظام جوَْضي اؾالهي ايطاى
2ـ تطلطاضي ضٍاتظ تييالوللي ،هصاوطُ ٍ اًؼماز تفاّوٌاهِّا ،هَافمتٌاهِّا ٍ هماٍلًِاهِّاي زٍ يا چٌسجاًثِ تا زٍلتْا ٍ هؤؾؿات

تييالوللي زض ظهيٌِّاي ػلوي ،فٌي ،نٌؼتي ،تجاضي ٍ ؾطهايِگصاضي زض نٌؼت ًفت ،گاظ ،پتطٍقيوي ٍ پااليكي تِ ًوايٌسگي اظ
عطف زٍلت تا ضػايت لَاًيي
3ـ ػضَيت يا ًوايٌسگي جوَْضي اؾالهي ايطاى زض وليِ ؾاظهاًْا ،هجاهغ ٍ وٌفطاًؿْاي تييالوللي شيضتظ تا ضػايت لَاًيي
هازُ4ـ ٍظيط ًفت ضئيؽ هجوغ ػوَهي ًوايٌسگاى ناحة ؾْام قطوتْاي انلي تاتؼِ ٍظاضت ًفت اؾت.
هازُ 5ـ اػضاي ّيأت هسيطُ قطوتْاي انلي تاتؼِ ٍظاضت ًفت تا هؼطفي ٍظيط ًفت ٍ تا تهَية هجوغ ػوَهي ًوايٌسگاى ناحثاى
ؾْام قطوتْاي هصوَض تا حىن ٍظيط هٌهَب هيقًَس.
اػضاي ّـيأتهسيطُ قطوتْاي انلي تاتؼِ اظ تيي ذَز يه ًفط ضا جْت احطاظ ؾوت هسيطػاهل قطوت پيكٌْاز هيًوايٌس وِ تا
هَافمت ٍ حىن ٍظيط تِ ايي ؾوت هٌهَب هيگطزز.
هازُ 6ـ اؾاؾٌاهِ قطوتْاي انلي تاتؼِ ٍظاضت ًفت تايس تِ تهَية هجلؽ قَضاي اؾالهي تطؾس.
هازُ7ـ قطايظ ػوَهي لطاضزازّاي ًفتي تا پيكٌْاز ٍظيط ًفت تِ تهَية ّيأتٍظيطاى هيضؾس.
هازُ 8ـ تَزجِ ؾاالًِ ٍظاضت ًفت هتٌاؾة تا ؾاذتاض تكىيالتيٍ ،ظايف ٍ اذتياضات هٌسضج زض ايي لاًَى تِػٌَاى زؾتگاُ اجطائي زض
لاًَى تَزجِ ؾٌَاتي ولوكَض زضج هيقَز.
هازُ9ـ ٍظاضت ًفت هَظف اؾت تطاي زؾتياتي تِ اّساف هَضَع ايي لاًَى ًوَزاض والى تكىيالتي ذَز ضا تسٍيي وٌس ٍ تِ تأييس
هؼاًٍت تَؾؼِ هسيطيت ٍ ؾطهايِاًؿاًي ضئيؽجوَْض تطؾاًس.
هازُ10ـ ًظاهْاي ازاضي ٍ اؾترساهي ٍ پطزاذت حمَق ٍ هعاياي آى زؾتِ اظ واضوٌاى قطوتْاي تاتؼِ ٍظاضت ًفت وِ زض ٍاحسّاي
ػولياتي ٍ ترههي قاغل هيتاقٌس تا ضٍيىطز تمَيت ضلاتتپصيطي ٍ ؾطػت تركيسى تِ تْطُتطزاضي اظ هيازيي هكتطن ٍ حفظ
ًيطٍي اًؿاًي هترهم تاتغ آيييًاهِ ذاني اؾت وِ تسٍى العام تِ ضػايت لاًَى هسيطيت ذسهات وكَضي تا ضػايت ؾايط لَاًيي ٍ
همطضات هطتَعِ ٍ تا پيكٌْاز ٍظاضت ًفت ٍ تأييس هؼاًٍت تَؾؼِ هسيطيت ٍ ؾطهايِاًؿاًي ضئيؽجوَْض تْيِ هيقَز ٍ حساوثط ظطف
قفهاُ پؽ اظ الظماالجطاء قسى ايي لاًَى تِتهَية ضئيؽجوَْض هيضؾس.
هازُ11ـ ٍاگصاضي ٍ اجطاي عطحْاي هطتَط تِ اوتكاف ،تَؾؼِ ،تَليس ،تؼويط ٍ ًگْساقت هيازيي هكتطن ًفت ٍ گاظ تا تأييس ٍظيط
ًفت ٍ فمظ تا ضػايت آيييًاهِ هؼاهالت قطوت هلي ًفت ايطاى اظ قوَل لاًَى تطگعاضي هٌالهات هؿتثٌي اؾت.
تثهطُ1ـ زض اجطاي ايي هازُ ،تؼييي حسالل ؾْن اضظـ واض عطف ايطاًي هَضَع هازُ ( )3لاًَى حساوثط اؾتفازُ اظ تَاى فٌي
هٌْسؾي ،تَليسي ،نٌؼتي ٍ اجطائي وكَض زض اجطاي پطٍغُّا ٍ ايجاز تؿْيالت تِهٌظَض نسٍض ذسهات ههَب  1375/12/12تط
ػْسُ ٍظيط ًفت اؾت.
تثهطُ2ـ تطذيم واالّا ٍ هاقييآالت هطتَط تِ عطحْاي هَضَع ايي هازُ اظ هثازي گوطوي وكَض ،لثل اظ پطزاذت هاليات تط
اضظـ افعٍزُ ٍ حمَق ٍضٍزي ٍ ّعيٌِّاي گوطوي ،تالفانلِ پؽ اظ ثثت زض هثازي فَق تا تؼْس شيحؿاتي ٍ تأييس ٍظيطًفت هجاظ
اؾت ٍ حمَق هتؼلمِ پؽ اظ هحاؾثِ ٍ اػالم تِ قطوتْاي انلي تاتؼِ ٍظاضت ًفت پطزاذت هيقَز .توسيس هَاضز ٍضٍز هَلت تِ
ضٍـ فَق هجاظ اؾت.
هازُ12ـ ٍظيط ًفت ػضَ قَضاي التهاز اؾت.
هازُ13ـ ٍظاضت ًفت هىلف اؾت تِهٌظَض تسٍيي ٍ تٌظين همطضات الظم ٍ تْثَز فضاي وؿةٍواض زض نٌؼت ًفت ٍ گاظ ٍ نٌايغ

هطتثظ ٍ ٍاتؿتِ ٍ ايجاز ظهيٌِ ضلاتت ؾالن ٍ قفاف تيي فؼاالى التهازي ايي ترف ٍ جلَگيطي اظ اًحهاض ،ؾاظٍواض الظم ضا تا
هكاضوت قَضاي ضلاتت هَضَع هازُ ( )53لاًَى اجطاي ؾياؾتْاي ولي انل چْل ٍ چْاضم ( )44لاًَى اؾاؾي ههَب 1387/3/25
هجوغ تكريم ههلحت ًظام ٍ انالحيِّاي تؼسي آى تِتهَية ّيأت ٍظيطاى تطؾاًس.
هازُ14ـ واضوٌاى ٍظاضت ًفت ٍ قطوتْاي تاتؼِ اظ ًظط تاظًكؿتگي ٍ اهَضضفاّي تاتغ نٌسٍلْاي تاظًكؿتگي ،پؽاًساظ ٍ ضفاُ
واضوٌاى نٌؼت ًفت هيتاقٌس وِ اؾاؾٌاهِ آًْا تطاتط همطضات تِ تهَية هطاجغ شينالح هيضؾس.
تثهطُ1ـ ٍجَُ تاظًكؿتگي ٍ پؽاًساظ واضوٌاى ػضَ نٌسٍلْاي هصوَض جعء زاضاييّاي ٍظاضت ًفت ٍ قطوتْاي تاتؼِ ًويتاقس.
تثهطُ2ـ وـليِ زضآهسّاي نٌـسٍلْاي هصوَض اظ هحل تِوـاضگيطي هٌاتغ آًْا تِ اؾتثٌاي وؿَض تاظًكؿتگي ؾْن واضوٌاى ٍ
واضفطها ،ؾَز ؾپطزُ ًعز تاًىْا ٍ ٍام واضوٌاى ػضَ هكوَل هاليات لاًًَي هيتاقس.
هازُ15ـ اظ تاضيد تهَية ايي لاًَى ،اليحِ لاًًَي تأؾيؽ ٍظاضت ًفت ،ههَب  ٍ 1358/7/8اليحِ لاًًَي هتون اليحِ لاًًَي
تأؾيؽ ٍظاضت ًفت ،ههَب  1359/3/29لغَ هيگطزز.
لاًَى فَق هكتول تط پاًعزُ هازُ زض جلؿِ ػلٌي ضٍظ ؾِقٌثِ هَضخ ًَظزّن اضزيثْكتهاُ يىْعاض ٍ ؾيهس ٍ ًَز ٍ يه هجلؽ
قَضاي اؾالهي تهَية قس ٍ زض تاضيد  1391/2/27تِ تأييس قَضاي ًگْثاى ضؾيس.

ضئيؽ هجلؽ قَضاي اؾالهي ـ ػلي الضيجاًي
لاًَى ًَع:لاًَى
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