كنوانسيون اعالم فوري حوادث هستهاي

زٍلتْاي ػضَ ايي وٌَاًؿيَى،
تا ػلن تِ ايٌىِ فؼاليتْاي ّؿتِاي زض للوطٍ تؼسازي اظ زٍلتْا زض حال اًدام هيتاقس،
تا تَخِ تِ ايٌىِ الساهات گؿتطزُاي خْت تضويي ايوٌي ؾغح تاالي فؼاليتْاي ّؿتِاي تِ هٌظَض
پيكگيطي اظ حَازث ّؿتِاي ٍ واّف اثطات چٌييحَازثي زض نَضت ٍلَع ،اًدام پصيطفتِ ٍ ّوچٌاى
ازاهِ زاضز،
تا ػاللِ تِ تحىين ّوىاضيْاي ٍؾيؼتط تييالوللي زض ضاؾتاي تَؾؼِ ٍ اؾتفازُ اظ اًطغي ّؿتِاي تَأم تا
ايوٌي.
تا اػتماز تِ ضطٍضت فطاّن ًوَزى اعالػات هطتَط زض ذهَل حَازث ّؿتِاي تطاي زٍلتْا زض وَتاّتطيي
ظهاى هوىي تِ هٌظَض واّف اثطاتضازيَلَغيىي زض هاٍضاي هطظّاٍ ،
تا تَخِ تِ ؾَزهٌسي تَافمْاي زٍخاًثِ ٍ چٌسخاًثِ پيطاهَى تثازل اعالػات زض ايي ظهيٌِ،
تِ قطح ظيط تَافك ًوَزُاًس:
هازُ  - 1حسٍز اخطاء:
-1
ايي وٌَاًؿيَى زض نَضت ٍلَع ّط حازثِاي وِ زضتطگيطًسُ تأؾيؿات يا فؼاليتْاي يه زٍلت ػضَ يا
اقرال حميمي ٍ حمَلي تحت نالحيت ياوٌتطل آى هَضَع تٌس ( )2ظيط ،وِ هَاز ضازيَاوتيَ اظ آًْا
هٌتكط گطزز يا احتوال اًتكاض آى ٍخَز زاقتِ تاقس ٍ چٌيي حازثِاي هٌدط تِ اًتكاض هَاز هعتَضزض
هاٍضاي هطظّاي تييالوللي گطزيسُ ٍ يا احتواالً تِ آى هٌدط گطزز ٍ ايي اهط تطاي زٍلت زيگط اظ ًظط
ايوٌي ضازيَلَغيىي حائع اّويت تاقس ،اخطاءهيقَز.
-2

تأؾيؿات ٍ فؼاليتْاي هَضَع تٌس ( )1تِ قطح ظيط هيتاقٌس:
الف ّ -ط ضآوتَض ّؿتِاي زض ّط هحل وِ ٍالغ قسُ تاقس،
ب ّ -طگًَِ تأؾيؿات چطذِ ؾَذت ّؿتِاي.
ج ّ -طگًَِ تأؾيؿات پؿواًساضي هَاز ضازيَاوتيَ،
ت  -حول ٍ ًمل ٍ ًگْساضي ؾَذتْاي ّؿتِاي يا پؿواًْاي ضازيَاوتيَ،
ث  -تَليس ،اؾتفازًُ ،گْساضي ٍ ،اگصاضي ٍ حول ٍ ًمل ضازيَ ايعٍتَپْا تطاي اّساف وكاٍضظي ،نٌؼتي ،
پعقىي  ،ػلوي ٍ تحميماتيٍ ،
ج  -اؾتفازُ اظ ضازيَ ايعٍتَپْا تطاي تَليس تطق خْت اّساف فضائي.
هازُ  - 2اػالم ٍ اعالع:
زض نَضت ٍلَع حازثِ هكطٍح زض هازُ (( ،)1وِ اظ ايي پؽ "حازثِ ّؿتِاي" ًاهيسُ هيقَز) زٍلت ػضَ
هَضَع هازُ هصوَض تايس:
الف  -تيزضًگ اظ عطيك آغاًؽ تييالوللي اًطغي اتوي (وِ اظ ايي پؽ "آغاًؽ" ًاهيسُ هيقَز) يا تِ عَض
هؿتمين  ،زٍلتْائي ضا وِ اظ ًظط فيعيىي تِگًَِاي وِ زض هازُ ( )1هكرم قسُ تحت تأثيط لطاض گطفتِ
يا احتواالً تحت تأثيط لطاض ذَاٌّس گطفت ٍ ًيع آغاًؽ ضا اظ حازثِ ّؿتِاي  ،هاّيت ٍ ظهاىٍلَع ٍ هحل
زليك آى زض نَضت التضاء هغلغ ًوايسٍ ،
ب  -تي زضًگ زٍلتْاي هَضَع تٌس (الف) ضا تِ عَض هؿتمين يا اظ عطيك آغاًؽ ٍ ًيع ذَز آغاًؽ ضا اظ
اعالػات هَخَز زض ضاتغِ تا واّف اثطاتضازيَلَغيىي زض آى وكَضّا تِ گًَِاي وِ زض هازُ ( )5هكرم
قسُ ،آگاُ ًوايس.
هازُ  - 3ؾايط حَازث ّؿتِاي:
اظ ًظط واّف اثطات ضازيَلَغيىي  ،زٍلتْاي ػضَ هيتَاًٌس ٍلَع حَازث ّؿتِاي غيط اظ حَازث هكطٍح زض
هازُ ( )1ضا ًيع اػالم ًوايٌس.

هازُ ٍ - 4ظايف آغاًؽ:
آغاًؽ تايس:
الف  -تيزضًگ زٍلتْاي ػضَ ٍ زٍلتْاي ػضَ آغاًؽ ٍ ؾايط زٍلتْائي ضا وِ اظ ًظط فيعيىي تِ گًَِاي وِ زض
هازُ ( )1هكرم قسُ تحت تأثيط لطاضگطفتِ يا احتواالً تحت تأثيط لطاض ذَاٌّس گطفت ٍ ؾاظهاًْاي
تييالسٍلي تييالوللي شيضتظ (وِ اظ ايي پؽ "ؾاظهاًْاي تييالوللي" ًاهيسُ هيقًَس) ضا تِهَخة تٌس
(الف) هازُ ( )2اظ زضيافت اػالهيِ هغلغ ًوايسٍ ،
ب  -اعالػات زضيافتي تِ هَخة تٌس (ب) هازُ ( )2ضا تٌا تِ تماضا تيزضًگ زض اذتياض ّط يه اظ زٍلتْاي
ػضَ ،زٍلتْاي ػضَ آغاًؽ يا ؾاظهاىتييالوللي شيضتظ لطاض زّس.
هازُ  - 5اعالػات لاتل اضائِ:
 - 1اعالػاتي وِ تِ هَخة تٌس (ب) هازُ ( )2اضائِ هيگطزز تايس قاهل اعالػات ظيط وِ زض آى هَلغ زض
زؾتطؼ زٍلت اػالم وٌٌسُ اؾت ،تاقس:
الف  -ظهاى  ،هحل زليك زض نَضت التضاء ٍ هاّيت حازثِ ّؿتِاي،
ب  -تأؾيؿات يا فؼاليت هطتَط،
ج  -ػلت احتوالي يا حتوي ٍ گؿتطـ لاتل پيفتيٌي حازثِ ّؿتِاي زض اضتثاط تا اًتكاض هَاز ضازيَاوتيَ
زض هاٍضاي هطظّا،
ت  -ذهَنيات ولي اًتكاض ضازيَاوتيَ اظ خولِ ،تا حسي وِ ػولي ٍ همتضي تاقس ،هاّيت ،حالت احتوالي
فيعيىي ٍ قيويائي ٍ همساض  ،تطوية ٍاضتفاع هؤثط اًتكاض ضازيَاوتيَ،
ث  -اعالػات هطتَط تِ قطايظ خَي ٍ آتي فؼلي ٍ آتي وِ تطاي پيفتيٌي اًتكاض هَاز ضازيَاوتيَ زض
هاٍضاي هطظّا الظم اؾت،
ج ً -تايح وٌتطل هحيغي زض ضاتغِ تا اًتكاض هَاز ضازيَاوتيَ زض هاٍضاي هطظّا،
ذ  -الساهات تِ ػول آهسُ يا تطًاهِضيعي قسُ تطاي حفاظت هحيظ ذاضج اظ پايگاُ،

ح  -ػولىطز پيفتيٌي قسُ اًتكاض ضازيَاوتيَ زض عَل ظهاى.
 - 2اعالػات هعتَض زض فَانل هٌاؾة تِ ٍؾيلِ اعالػات تيكتطي زض هَضز ضًٍس ٍضؼيت اضغطاضي اظ خولِ
اتوام ٍالؼي يا پيفتيٌي قسُ آى ،تىويلهيگطزز.
 - 3اعالػات زضيافتي تِ هَخة تٌس (ب) هازُ ( )2تسٍى هحسٍزيت لاتل اؾتفازُ اؾت هگط زض هَاضزي وِ
چٌيي اعالػاتي تِ عَض هحطهاًِ اظ ؾَيزٍلت ػضَ اضائِ گطزيسُ تاقس.
هازُ  - 6هكاٍضُ:
زٍلت ػضَي وِ اعالػاتي ضا تِ هَخة تٌس (ب) هازُ ( )2اضائِ هيًوايس ،تا حسي وِ تِ عَض هؼمَل ػولي
تاقس تا فَضيت تِ تماضاي هكَضت ٍ يااعالػات تيكتطي وِ اظ ؾَي زٍلت ػضَ تحت تأثيط لطاض گطفتِ،
زضذَاؾت گطزيسُ اظ ًظط واّف اثطات ضازيَلَغيىي زض زٍلت هعتَض پاؾد ذَاّس زاز.
هازُ  - 7هماهْاي نالح ٍ هطاوع تواؼ:
-1
ّط زٍلت ػضَ تِ عَض هؿتمين يا اظعطيك آغاًؽ  ،هماهْاي نالح ذَز ٍ هطوع تواؾي ضا وِ هؿؤٍل نسٍض ٍ
زضيافت اػالهيِ ٍ اعالػات هَضَعهازُ ( )2هيتاقٌس تِ آغاًؽ ٍ ؾايط زٍلتْاي ػضَ اػالم ذَاّس ًوَز.
هطاوع تواؼ ياز قسُ ٍ واًَى هطوعي زض آغاًؽ تِ عَض پيَؾتِ زض زؾتطؼ ذَاٌّستَز.
-2
ّط زٍلت ػضَ تيزضًگ آغاًؽ ضا اظ ّط گًَِ تغييطاتي وِ هوىي اؾت زض اعالػات هَضَع تٌس ( )1ضخ زّس،
آگاُ ذَاّس ًوَز.
-3
آغاًؽ فْطؾت هماهْاي هلي ٍ هطاوع تواؼ هعتَض ٍ ًيع هطاوع تواؼ ؾاظهاًْاي تييالوللي شيضتظ ضا تا
خسيستطيي تغييطات آى ًگاّساضي ًوَزُ  ،زضاذتياض زٍلتْاي ػضَ ٍ زٍلتْاي ػضَ آغاًؽ ٍ ؾاظهاًْاي
تييالوللي شيضتظ لطاض ذَاّس زاز.
هازُ  - 8ووه تِ زٍلتْاي ػضَ :

آغاًؽ عثك اؾاؾٌاهِ ذَز ٍ تٌا تِ زضذَاؾت زٍلت ػضَي وِ ذَز زاضاي فؼاليت ّؿتِاي ًثَزُ ليىي تا
يه زٍلت غيط ػضَ زاضاي تطًاهِ ّؿتِايفؼال ّن هطظ تاقس ،تطضؾيّايي ضا پيطاهَى اهىاى ايداز ٍ
اخطاي ًظام وٌتطل تكؼكغ تِ هٌظَض تؿْيل زؾتياتي تِ اّساف ايي وٌَاًؿيَى اًدام ذَاّسزاز.
هازُ  - 9هَافمتٌاهِّاي زٍخاًثِ يا چٌسخاًثِ:
زٍلتْاي ػضَ زض ضاُ پيكثطز هٌافغ هكتطن ذَز هيتَاًٌس زض نَضتي وِ همتضي تساًٌس هَافمتٌاهِّاي
زٍخاًثِ يا چٌس خاًثِاي ضا زض ضاتغِ تا هَضَعايي وٌَاًؿيَى هٌؼمس ًوايٌس.
هازُ  - 10اضتثاط تا ؾايط هَافمتٌاهِّاي تييالوللي:
ايي وٌَاًؿيَى تِ حمَق ٍ تؼْسات هتماتل زٍلتْاي ػضَ تِ هَخة هَافمتٌاهِّاي تييالوللي هَخَز وِ تِ
هؿائل تحت پَقف ايي وٌَاًؿيَى هطتَطهيگطزز يا تِ هَخة هَافمتٌاهِّاي تييالوللي آتي وِ عثك
هَضَع ٍ ّسف ايي وٌَاًؿيَى هٌؼمس ذَاّس قس ،ذللي ٍاضز ًويؾاظز.
هازُ  - 11حل ٍ فهل اذتالفات :
-1
زض نَضت تطٍظ اذتالف تيي زٍلتْاي ػضَ يا تيي يه زٍلت ػضَ ٍ آغاًؽ زض ضاتغِ تا تفؿيط يا اخطاي ايي
وٌَاًؿيَى ،عطفْاي اذتالف تِ هٌظَضحل ٍ فهل آى اظ عطيك هصاوطُ يا ّط عطيك هؿالوت آهيع زيگطي
وِ تطاي حل اذتالف هَضز لثَل آًْا تاقس ،تا يىسيگط هكَضت ذَاٌّس ًوَز.
-2
چٌاًچِ اذتالفي اظ ايي لثيل تيي زٍلتْاي ػضَ ظطف يه ؾال اظ تاضيد تماضاي هكَضت تِهَخة تٌس ()1
لاتل حل ٍ فهل ًثاقس ،تٌا تِ تماضايّطيه اظ عطفْا ،اذتالف هعتَض تِ زاٍضي ٍ يا زيَاى تييالوللي
زازگؿتطي تطاي تهوينگيطي اضخاع ذَاّس گطزيس .زض نَضتي وِ اذتالفي تِ زاٍضياضخاع گطزز اگط
ظطف قف هاُ اظ تاضيد تماضا ،عطفْاي اذتالف لازض تِ تَافك زض هَضز تطوية ّيأت زاٍضي ًگطزًس،
ّطيه اظ آًْا هيتَاًس اظ ضئيؽزيَاى تييالوللي زازگؿتطي يا زتيطول ؾاظهاى هلل هتحس زضذَاؾت
تؼييي يه يا چٌس زاٍض ضا تٌوايس .زض هَاضزي وِ تماضاي هتؼاضضي اظ ؾَي عطفْاياذتالف اضؾال گطزز،
تماضايي وِ تِ زتيط ول ؾاظهاى هلل هتحس تمسين گطزيسُ ،زاضاي اٍلَيت ذَاّس تَز.

-3
ّط زٍلتي هيتَاًس تِ ٌّگام اهضاء تٌفيص ،پصيطـ ،تهَية يا الحاق تِايي وٌَاًؿيَى ،اػالم وٌس وِ ذَز ضا
هلعم تِ ضػايت يه يا ّط زٍ ضٍـ حلاذتالف وِ زض تٌس( )2پيفتيٌي گطزيسُ اؾتً ،ويزاًس .ؾايط
زٍلتْاي ػضَ هلعم تِ ضػايت تكطيفات حل اذتالف پيفتيٌي قسُ زض تٌس ( )2زض اضتثاط تازٍلت ػضَي
وِ اػالهيِ هعتَض تطاي آى هؼتثط ٍ هدطي اؾت ًرَاٌّس تَز.
-4
زٍلت ػضَي وِ اػالهيِاي عثك تٌس ( )3نازض ًوَزُ اؾت هيتَاًس زض ّط هَلغ اًهطاف اظ آى ضا تِ "اهيي
اؾٌاز" اػالم ًوايس.
هازُ  - 12لاتليت اخطا :
-1
ايي وٌَاًؿيَى تطاي اهضاي وليِ زٍلتْا ٍ ًاهيثيا تِ ًوايٌسگي قَضاي ؾاظهاى هلل هتحس تطاي ًاهيثيا ،زض
زفتط هطوعي آغاًؽ تييالوللي اًطغي اتوي زضٍيي ٍ زفتط هطوعي ؾاظهاى هلل هتحس زض ًيَيَضن تِ
تطتية اظ ( )26ؾپتاهثط ٍ ( )6اوتثط  1986هيالزي تطاتط تا ( )14( ٍ )4هْطهاُ ّ 1365دطي قوؿيتِ
هست زٍاظزُ هاُ يا تا ظهاى الظماالخطا قسى آىّ ،طوسام اظ هستْا وِ عَالًيتط تاقس ،هفتَح ذَاّس تَز.
-2
ّطيه اظ زٍلتْا ٍ ًاهيثيا تِ ًوايٌسگي قَضاي ؾاظهاى هلل هتحس تطاي ًاهيثيا ،هيتَاًٌس ضضايت ذَز ضا
ًؿثت تِ هتؼْس قسى تِ ايي وٌَاًؿيَى ،اظعطيك اهضاء يا تَزيغ ؾٌس تٌفيص ،پصيطـ ،تهَية پؽ اظ
اهضاي هكطٍط تِ تٌفيص ،پصيطـ يا تهَية يا اظ عطيك تَزيغ ؾٌس الحاق ،اػالم ًوايٌس .اؾٌازتٌفيص،
پصيطـ ،تهَية يا الحاق ًعز "اهيي اؾٌاز" تَزيغ ذَاّس گطزيس.
-3
ايي وٌَاًؿيَى ؾي ضٍظ پؽ اظ اػالم ضضايت ؾِ زٍلت ًؿثت تِ هتؼْس قسى تِ آى ،الظماالخطا ذَاّس قس.
-4

تطاي ّط زٍلتي وِ ضضايت ذَز ضا ًؿثت تِ هتؼْس قسى تِ ايي وٌَاًؿيَى تؼس اظ الظماالخطا قسى آى اػالم
هيزاضز ،ايي وٌَاًؿيَى ؾي ضٍظ پؽ اظتاضيد اػالم ضضايت ،تطاي آى زٍلت الظماالخطا ذَاّس قس.
-5
الف -
ايي وٌَاًؿيَى تطاي الحاق ؾاظهاًْاي تييالوللي ٍ ؾاظهاًْاي اتحاز هٌغمِاي وِ اظ ؾَي زٍلتْاي حاون
تكىيل گطزيسُ ٍ تطاي هصاوطُ ،اًؼماز ٍاخطاي هَافمتٌاهِّاي تييالوللي زض هَضز هؿائل تحت پَقف
ايي وٌَاًؿيَى شينالح هيتاقس ،تِ ًحَي وِ زض ايي هازُ همطض گطزيسُ اؾت ،هفتَحذَاّس تَز.
ب-
ؾاظهاًْاي هعتَض زض هَاضزي وِ زض حيغِ نالحيت آًْا هيتاقس ،حمَق ٍ تؼْساتي ضا وِ ايي وٌَاًؿيَى
تطاي زٍلتْاي ػضَ لائل گطزيسُ اؾت ،اظؾَي ذَز اػوال ٍ اخطا ذَاٌّس ًوَز.
ج-
ؾاظهاى هعتَض تِ ٌّگام ؾپطزى ؾٌس الحاق ،تايس اػالهيِاي حاوي اظ حسٍز نالحيت ذَز ضا زض هَضز هؿائل
تحت پَقف ايي وٌَاًؿيَى تطاي"اهيي اؾٌاز" اضؾال ًوايس.
ت-
ؾاظهاى ياز قسُ زاضاي حك ضأي ،اضافِ تط آًچِ زٍلتْاي ػضَ اظ آى تطذَضزاض ّؿتٌسً ،رَاّس تَز.
هازُ  - 13اخطاي هَلت :
ّط زٍلتي هيتَاًس پؽ اظ اهضاء يا زض تاضيد زيطتطي لثل اظ الظماالخطا قسى ايي وٌَاًؿيَى زض هَضز آى
زٍلت ،اػالم ًوايس وِ تِ عَض هَلت آى ضا اخطاذَاّس ًوَز.
هازُ  - 14انالحيِّا :
-1

ّط زٍلت ػضَ هيتَاًس انالحيِّايي ضا زض هَضز ايي وٌَاًؿيَى پيكٌْاز ًوايس .انالحيِ پيكٌْازي تِ
"اهيي اؾٌاز" تؿلين هيگطزز ٍ اٍ تِ فَضيتآى ضا تيي وليِ زٍلتْاي ػضَ تَظيغ ذَاّس ًوَز.
-2
چٌاًچِ اوثطيت زٍلتْاي ػضَ تماضاي تطگعاضي اخالؾي ضا تطاي تطضؾي انالحيِّاي پيكٌْازي تٌوايٌس،
"اهيي اؾٌاز" ّوگي زٍلتْاي ػضَ ضا تِحضَض زض چٌيي اخالؾي وِ ًثايس ظٍزتط اظ ؾي ضٍظ پؽ اظ
اًتكاض زػَتٌاهِ تطپا گطزز ،فطا ذَاّس ذَاًسّ .طگًَِ انالحيِاي وِ زض اخالؼ تِ تهَيةاوثطيت زٍ
ؾَم توام زٍلتْاي ػضَ تطؾس زض پطٍتىلي هٌؼىؽ هيگطزز وِ تطاي اهضاي ّوِ زٍلتْاي ػضَ زض ٍيي
ٍ ًيَيَضن هفتَح ذَاّس تَز.
-3
پطٍتىل ياز قسُ ؾي ضٍظ پؽ اظ اػالم ضضايت ؾِ زٍلت ًؿثت تِ هتؼْس قسى تِ آى الظماالخطا ذَاّس قس.
تطاي ّط زٍلتي وِ ضضايت ًؿثت تِهتؼْس قسى تِ پطٍتىل ضا پؽ اظ الظماالخطا قسى آى اػالم وٌس،
پطٍتىل هعتَض ؾي ضٍظ پؽ اظ تاضيد اػالم ضضايت ،الظماالخطا ذَاّس قس.
هازُ  - 15وٌاضُگيطي :
ّ -1ط زٍلت ػضَ هيتَاًس تا اعالػيِ وتثي تِ "اهيي اؾٌاز" اظ ايي وٌَاًؿيَى وٌاضُگيطي ًوايس.
 -2وٌاضُگيطي يه ؾال پؽ اظ تاضيري وِ "اهيي اؾٌاز" اعالػيِ هطتَط ضا زضيافت ًوايس لاتل اخطا ذَاّس
قس.
هازُ  - 16اهيي اؾٌاز :
 -1زتيط ول آغاًؽ "اهيي اؾٌاز" ايي وٌَاًؿيَى ذَاّس تَز.
 -2زتيط ول آغاًؽ تواهي زٍلتْاي ػضَ ٍؾايط زٍلتْا ضا تيزضًگ اظ هَاضز ظيط آگاُ ذَاّس ًوَز:
الف  -اهضاي ايي وٌَاًؿيَى يا ّط پطٍتىل انالحي،
ب  -تَزيغ ّط ؾٌس تٌفيص ،پصيطـ ،تهَية يا الحاق وِ هطتَط تِ ايي وٌَاًؿيَى يا ّط پطٍتىل انالحي
تاقس،

ج ّ -ط اػالهيِ يا اًهطاف اظ آى عثك هازُ (،)11
ت ّ -ط اػالهيِ اخطاي هَلت ايي وٌَاًؿيَى عثك هازُ (،)13
ث  -الظماالخطا قسى ايي وٌَاًؿيَى ٍ ّط انالحيِ آىٍ ،
ج ّ -ط گًَِ وٌاضُگيطي اًدام قسُ تِ هَخة هازُ (.)15
هازُ  - 17اػتثاض هتَى ٍ ًؿرِّاي ههسق :
ًؿرِ انلي ايي وٌَاًؿيَى وِ اػتثاض هتَى ػطتي ،چيٌي ،اًگليؿي ،فطاًؿَي ،ضٍؾي ٍ اؾپاًيايي آى تطاتط
اؾتً ،عز زتيطول آغاًؽ تييالوللي اًطغياتوي تَزيغ ذَاّس قس ٍ اٍ ًؿرِّاي ههسق آى ضا تِ
زٍلتْاي ػضَ ٍ ؾايط زٍلتْا اضؾال ذَاّس ًوَز.
زض تأييس هطاتة فَق ،اهضاء وٌٌسگاى ظيط وِ تِ ًحَ همتضي هداظ قسُاًس ايي وٌَاًؿيَى ضا وِ تطاي اهضاء
تِگًَِ پيفتيٌي قسُ زض تٌس ( )1هازُ ()12هفتَح هيتاقس ،اهضاء ًوَزُاًس.
ايي وٌَاًؿيَى زض اخالؼ ٍيػُ وٌفطاًؽ ػوَهي آغاًؽ تييالوللي اًطغي اتوي زض ٍيي تِ تاضيد تيؿت ٍ
قكن ؾپتاهثط يىْعاض ٍ ًْهس ٍ ّكتاز ٍقفهيالزي (ّ 1365/7/4دطي قوؿي) تِ تهَية ضؾيس.

