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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۱ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
یکی از مشکالت وزارت نیرو در اجرای طرحهای ابرسانی و برقرسانی تامین سرمایه اولیه برای اجرای 
زیرساختهای این طرحها است. این مشکل هم برای طرحهای کوچک و هم برای طرحهای بزرگ وجود دارد. 
این مشکل نه تنها در تامین آب و برق شهرکها و قطعات تفکیکی درون شهرها بلکه در اجرای طرحهای بزرگ 
هم وجود دارد. وقتی دولت برای اجرای یک خط انتقال اب از یک سد، منبعی در اختیار ندارد و یا منابعی برای 
اجرای یک خط انتقال برق و پست از یک نیروگاه وجود ندارد عمال کار مردم انجام نمی شود. در اینگونه موارد 
وزارت نیرو منتظر است تا ابتدا ساخت و ساز شود و انشعاب بفروشد و سپس خط و شبکه را اجرا کند و مردم 
هم منتظرند تا وزارت نیرو خط و شبکه را اجرا کند تا انها اقدام به ساخت و ساز کنند. الزام اشخاص در واگذاری 
مالکیت شبکه های احداثی به وزارت نیرو و به تبع آن واگذاری اشتراک به متقاضیان بعدی بدون پرداخت 
هزینه مشارکت در شبکه به احداث کنندگان شبکه های اختصاصی، باعث شده تا اشخاص در احداث شبکه 
پیشقدم نشده و چون وزارت نیرو هم منابع کافی برای احداث شبکه های مورد نیاز در اختیار ندارد، عمال شبکه 
های جدیدی احداث نشود. حال اگر به شرکتهای توزیع اب و برق اجازه داده شود که برای تامین مالی طرحهای 
مصوب، اقدام به پیش فروش انشعاب و یا صدور گواهی ظرفیت شبکه نمایند و متعهد شوند که با اجرای خط 
و یا شبکه بدون هیچ اضافه ای امکان استفاده از گواهی ظرفیت شبکه و یا انشعاب خریداری شده به انها داده 
می شود، مردم حاضرند قبل از اجرای شبکه اب و یا برق اقدام به خریداری گواهی ظرفیت شبکه و یا حق 

انشعاب کنند.

اگر وزارت نیرو متعهد شود که امکان جابجایی انشعاب از یک محل به محل دیگر و یا از یک کاربری به کاربری 
دیگر (با دریافت و یا پرداخت مابه التفاوت هزینه انشعاب کاربری جدید و محل جدید) و نیز تضمین حداقل 
سودی معادل سود سپرده های بلندمدت بانکی برای انصراف از خرید را بدهد نه تنها افراد ذینفع از اجرای خط 
بلکه دیگران هم حاضرند اقدام به خرید انشعاب کنند. این امکان باعث میشود تا افرادی که قصد ساخت مسکن 
در اینده را داشته باشند، قبل از شروع به ساخت، اقدام به خرید انشعاب نموده و بمرور مشکل خود را حل 
کنند. به این ترتیب اگر قبل از اجرای یک خط اب و یا برق، کلیه انشعابهای مرتبط با این خط توسط مردم 

خریداری شود، هزینه اجرا برای وزارت نیرو تامین خواهد شد.

با پیش بینی مکانیزمهای مناسب در طرح، حداقل سود خریداران گواهی ظرفیت و یا حق انشعاب در هر سال 
معادل سود سپرده های بلندمدت اعالمی توسط شورای پول و اعتبار و حداکثر سود هم تفاوت قیمت حق 
انشعاب در روز فروش و روز خرید تعیین شده و یا ۶ درصد باالتر از سود سپرده های بلندمدت است. با این 
ترتیب فشاری هم به وزارت نیرو وارد نمی شود، چراکه منابع مالی الزم برای اجرای طرحهای خود را با کف 
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هزینه سود سپرده های بلندمدت بانکی و تا سقف تفاوت نرخ انشعاب روز استفاده و روز خرید و یا ۶ درص 
باالتر از سود سپرده های بلندمدت تامین میکند.

 لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
جعفر قادری - محمدعلی محسنی بندپی - مهدی طغیانی - مهدی باقری - اصغر سلیمی - اسماعیل 
حسین زهی - بهروز محبی نجم آبادی - حسینعلی حاجی دلیگانی - محمد خدابخشی - جواد نیک بین 
- غالمعلی کوهساری - علی اکبر بسطامی - رحمت اله فیروزی پوربادی - حبیب آقاجری - رضا آریان 
پور - فریدون حسنوند - علی خضریان - مجید نصیرائی - نصراله پژمان فر - احمد محرم زاده یخفروزان 
- احسان ارکانی - مسلم صالحی - علی اکبر علیزاده برمی - علی علی زاده - رسول فرخی میکال - 
حسین حق وردی - بهزاد علیزاده - علیرضا عباسی - جعفر راستی - فداحسین مالکی - پرویز اوسطی 
- محمدتقی نقدعلی - علی اصغر عنابستانی - غالمحسین کرمی - سیدجواد حسینی کیا - ذبیح الله 
اعظمی ساردوئی - شهباز حسن پوربیگلری - موسی احمدی - سیدکاظم دلخوش اباتری - یعقوب 

رضازاده - محمدرضا رضائی کوچی 
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عنوان طرح:
طرح جذب مشارکت های مردمی در اجرای طرحهای بخش اب، فاضالب و برق  وزارت نیرو

ماده ۱: بمنظور تامین مالی طرحهای مصوب، به وزارت نیرو اجازه داده میشود قبل از اجرای خطوط انتقال و 
شبکه توزیع اب و برق نسبت به راه اندازی بازار و فروش گواهی ظرفیت شبکه انتقال و توزیع آب و برق و 
یا پیش فروش انشعابهای مرتبط با این خطوط و شبکه در کاربریهای مختلف (مسکونی، تجاری، اداری، 
صنعتی و...) به نرخ روز به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام تا پس از اجرای خط و شبکه برای دارنده گواهی 
و یا انشعاب امکان استفاده از اب و برق بدون پرداخت مبلغ اضافی فراهم گردد. گواهی ظرفیت شبکه قابل 

خرید و فروش در بازار گواهی ظرفیت شبکه می باشد.

تبصره ۱- اولویت خرید گواهی ظرفیت شبکه انتقال و توزیع آب و برق و یا انشعاب در یک بازه زمانی اعالم 
شده با صاحبان عرصه و اعیانی در محدوده سرویس دهی شبکه است. پس از سپری شدن زمان اعالم شده، 

واگذاری گواهی و یا انشعاب به سایر خریداران بالمانع است.

تبصره ۲: تأمین برق و یا آب منوط به ارائه گواهی ظرفیت و یا گواهی خرید انشعاب متناسب با قدرت انشعاب 
درخواستی بوده و در صورت درخواست مازاد بر گواهی و یا انشعاب، متقاضی می بایست در صورت ضرورت 
نسبت به نیرورسانی و تقویت شبکه اقدام نماید. در صورتیکه متقاضی برقراری انشعاب بخواهد از گواهی 
ظرفیت شبکه و یا حق انشعاب خریداری شده استفاده کند، وزارت نیرو بابت هزینه های عمومی برقراری 
انشعاب متناسب با گواهی ظرفیت شبکه ارائه شده و یا انشعاب خریداری شده هیچ هزینه اضافی از متقاضی 
دریافت نمی نماید. در صورتیکه متقاضی قصد افزایش مقدار و یا تغییر کاربری انشعاب را داشته باشد بایستی 
به میزان مورد نیاز گواهی ظرفیت شبکه خریداری و یا مابه التفاوت مبلغ انشعاب را براساس تعرفه های روز 

برقراری انشعاب پرداخت نماید.

تبصره ۳- در صورتیکه بعد از خرید انشعاب، خریدار قصد انتقال انشعاب با همین کاربری و یا سایرکاربری 
ها به نقطه دیگری را داشته باشد و ظرفیت شبکه امکان واگذاری انشعاب در نقطه جدید را بدهد، با دریافت 
و یا پرداخت مابه التفاوت کاربری و تفاوت حق انشعاب در دو محل به نرخ روز درخواست برقراری انشعاب، 

انشعاب خریداری شده به محل جدید منتقل میشود.

تبصره ۴: در صورتیکه خریدار بخواهد انشعاب خریداری شده را به همان میزان و در همان کاربری به شخص 
دیگری منتقل نماید، وزارت نیرو مکلف است بدون دریافت هزینه اضافی این انتقال را انجام دهد. در صورتیکه 
مبلغ مورد درخواست فروشنده انشعاب از متقاضی خرید بیشتر از هزینه خریداری انشعاب از وزارت نیرو 

باشد، متقاضی می تواند انشعاب مورد نیاز را از وزارت نیرو خریداری نماید.
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تبصره ۵- در صورتیکه خریدار انشعاب و یا دارنده گواهی ظرفیت شبکه در هر مقطعی از زمان از خرید 
انشعاب منصرف و یا امکان استفاده از انشعاب خریداری شده را نداشته باشد، با استرداد انشعاب و یا گواهی 
به وزارت نیرو، به بانک ضامن مراجعه و مبلغ پرداختی اولیه با احتساب اخرین نرخ سود تسهیالت بلندمدت 
مصوب شورای پول و اعتبار بالفاصله به خریدار انشعاب پرداخت خواهد شد. در صورت جمع آوری و یا 
کاهش قدرت قراردادی انشعاب، شرکت برق و یا آبفای ذیربط نسبت به استرداد گواهی ظرفیت متناسب با 
قدرت قراردادی انشعاب جمع اوری شده و یا قدرت کاهش یافته به متقاضی برای استفاده در نقاط دیگر اقدام 

می نماید.

تبصره ۵: در صورتیکه وزارت نیرو متقاضی بازخرید گواهی ظرفیت شبکه و یا حق انشعاب باشد، با پرداخت 
سود سالیانه ای معادل ۶ درصد باالتر از سود سپرده های بلندمدت اقدام به بازخرید خواهد کرد.

ماده ۲: در صورتیکه هرکدام از شبکه های اب، برق و فاصالب طبق استانداردهای مورد تایید وزارت نیرو 
توسط مالکین احداث شده باشد، هزینه انشعاب همان خدمت.... درصد تعرفه وزارت نیرو دریافت خواهد 

شد.

ماده ۳: در صورتیکه مشترک قصد افزایش ظرفیت اشتراک را داشته باشد و نیاز به افزایش ظرفیت شبکه باشد 
و لذا برای افزایش ظرفیت شبکه، تجهیزات و امکانات جدید با قدرت بیشتر را خریداری و نصب نماید، 

تجهیزات و امکانات قبلی جداشده از شبکه متعلق به مشترک است.

ماده ۴: آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۳ ماه پس از ابالغ قانون، توسط وزارت نیرو و با همکاری 
سازمان برنامه وبودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح جذب مشارکت های مردمی در اجرای طرحهای بخش اب، فاضالب و برق  وزارت 

نیرو تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون ☐
(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن ☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد ☐ دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد ☐ دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد ☐ دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ☐ دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و 

عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ██ یک موضوع ██
ماده واحده ☐

است و پیشنهاد آن به 
عنوان بیش از یک موضوع ☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد. ☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند 
چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 
انداز مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس 
(ماهوی)؛

شده است. ██

الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- عنوان طرح مطول و خالف اصل ایجاز است. همچنین 
تصویب عناوین به صورت مستقل موجب تورم قوانین و خالف سیاست های تنقیحی مجلس شورای اسالمی میباشد. لذا 

الزم است که متن حاضر به صورت طرح «الحاق موادی به قانون تأسیس وزارت نیرو» ارائه گردد. 

۲- با توجه به اینکه نیازی به بیان فلسفه و هدف تقنین در متن طرح نمیباشد لذا حذف عنوان «به منظور تأمین مالی طرحهای 
مصوب» پیشنهاد میشود. 

۳- اصوالً تبصره مبین استثنائات وارد بر حکم است. اما در ماده (۱) طرح این نکته رعایت نشده است و هر تبصره در 
بردارنده حکم مستقلی است و باید در ماده جداگانهای ذکر شود. 

۴- ماده (۳) به لحاظ نگارشی نیاز به اصالح و بازنویسی دارد. زیرا سه بار عبارت «افزایش ظرفیت شبکه» تکرار شده است. 

۵- عبارت «از ابالغ این قانون» در ماده (۴) خالف قاعده کلی مندرج در ماده (۲) قانون مدنی است که آغاز اثرگذاری قانون 
را از تاریخ «الزم اجراء شدن» آن اعالم می کند. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ☐   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ██
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ☐

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این 
موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل
 -۱

۱-نظر به اینکه مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی کلیه دریافتیهای دولت باید به خزانه داری کل واریز گردد بنابراین پیشنهاد 
می گردد عبارت ( با رعایت قوانین و مقررات ) بعد از عبارت به منظور تأمین مالی طرح های مصوب درصدر ماده ۱ طرح اضافه 

شود

۲-پیشنهاد می گردد عبارت (از ابالغ قانون) در ماده ۴ طرح به عبارت (از الزم اجرا شدن این قانون) اصالح گردد.

۳- ماده ۱ و تبصره ۱ آن به جهت آنکه در صدد فروش و پیش فروش انشعابات آب و برق با کاربریهای مختلف(مسکونی تجاری 
اداری صنعتی و ...) توسط وزارت نیرو برامده است با بندچ ماده ۸۰ و تبصره ماده ۹۵ قانون پنج ساله ششم توسعه کشور در تعارض 

است که در صورت اصرار طراحان برای تصویب نیاز به دوسوم رای نمایندگان حاضر در صحن را دارد.

۴-ماده ۱ طرح به جهت تعیین فروش انشعابات برق با ( نرخ روز) وعدم تفکیک مناطق مختلف کشور با لحاظ شرایط محرومیت 
و عوامل دیگر با ماده ۴ قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ که وزارت نیرو موظف کرده است جدول هزینه 
برقراری انشعاب برق را به تفکیک مناطق مختلف کشور و در کالنشهرها به تفکیک مناطق شهرداری به گونه ای تعیین و ابالغ کند 

که میانگین آن از هزینه تمام شده بیشتر نشود . مغایرت دارد.

۲- ۱-پیشنهاد می گردد میزان تعرفه وزارت نیرو در عبارت ( خدمت.....درصد) در ماده۲ طرح قید گردد. ۲-با توجه به اینکه مطابق 
اصل پنجاه و سوم قانون اساسی کلیه دریافتیهای دولت باید به خزانه داری کل وازریز گردد بنابراین پیشنهاد می گردد عبارت ( 
رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی ضرورت دارد) در انتهای متن ماده ۱ طرح الحاق گردد. ۳-پیشنهاد می گردد عبارت (از ابالغ قانون) 
در ماده ۴ طرح به عبارت (از الزم اجرا شدن این قانون) اصالح گردد. ۳- ماده ۱ و تبصره ۱ آن به جهت آنکه در صدد فروش و 
پیش فروش انشعابات آب و برق با کاربریهای مختلف(مسکونی تجاری اداری صنعتی و ...) توسط وزارت نیرو برامده است با 
بندچ ماده ۸۰ و تبصره ماده ۹۵ قانون پنج ساله ششم توسعه کشور در تعارض است که در صورت اصرار طراحان برای تصویب 
نیاز به دوسوم رای نمایندگان حاضر در صحن را دارد.بنابراین برای رفع تعارض موجود پیشنهاد می گردد عبارت ( با رعایت قوانین 
و مقررات مرتبط)در انتهای ماده و تبصره مذکور قید شود. ۴-ماده ۱ طرح به جهت تعیین فروش انشعابات برق با ( نرخ روز) وعدم 
تفکیک مناطق مختلف کشور با لحاظ شرایط محرومیت و عوامل دیگر با ماده ۴ قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 
۱۳۹۴/۸/۱۰ که وزارت نیرو موظف کرده است جدول هزینه برقراری انشعاب برق را به تفکیک مناطق مختلف کشور و در 
کالنشهرها به تفکیک مناطق شهرداری به گونه ای تعیین و ابالغ کند که میانگین آن از هزینه تمام شده بیشتر نشود . مغایرت دارد.

ب- سوابق قانونی
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قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده 
توسط خیّران مصوب: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

بخش های قانون: تمام متن

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز مصوب: ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰ /۰۸ /۱۳۹۴ == منقح ۱۳۹۷/۱۱/۷ مصوب: ۱۳۹۴/۰۸/۱۰

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: سیاست های کلی جمهوری اسالمی در خصوص انرژی مصوب ۰۳ /۱۱ /۱۳۷۹ -- منقح ۱۳۹۷/۴/۳ مصوب: 
۱۳۷۹/۱۱/۰۳

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضالب روستایی مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۷۴ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح 
۱۳۹۷/۱۱/۸ مصوب: ۱۳۷۴/۰۹/۱۲

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضالب مصوب ۱۱ /۱۰ /۱۳۶۹ با اصالحات و الحاقات بعدی== منقح ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ 
مصوب: ۱۳۶۹/۱۰/۱۱

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون ایجاد تسهیالت برای توسعه طرحهای فاضالب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب: ۱۳۷۷/۰۳/۲۴

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون توزیع عادالنه آب -- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ مصوب: ۱۳۶۱/۱۲/۱۶
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بخش های قانون: فصل چهارم-ماده ۳۶**فصل چهارم-ماده ۴۱

عنوان قانون: قانون استقالل شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب: ۱۳۸۴/۱۲/۰۹

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ۱۴۰۰ - ۱۳۹۶ ) مصوب 
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ با اصالحات و الحاقات بعدی == منقح ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ مصوب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

بخش های قانون: بخش ۱۵-ماده ۸۰**بخش ۱۵-ماده ۸۰-چ**بخش ۱۵-ماده ۸۰-چ-ردیف۲**بخش ۱۶-ماده ۸۸-
ث**بخش ۱۶-ماده ۸۸-ث-ردیف۵**بخش ۱۷-ماده ۹۵**بخش ۱۷-ماده ۹۵-الف**بخش ۱۷-ماده ۹۵-الف-تبصره
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