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(2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد الحاق قانون 30 ماده اجرای نحوه  دستورالعمل   

  :كلیات دستورالعمل -1ماده

ساس ماده   -1ماده        شی از مقررات مالی دولت )  30برا مراكز    كلیه (،2قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخ

صی موظفند اقدامات الزم را برای درمان فوری و      شتی و درمانی دولتی،عمومی غیردولتی، خیریه و خصو بهدا

به مراكز تخصصی و مراجعات ضروری    بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی و همچنین اعزام    

 بعدی به عمل آورند. 

ها یا مراكز درمانی و یا اجبار به عدم پذیرش مصدومین مشمول این دستورالعمل توسط بیمارستان      -2ماده     

پرداخت وجه هنگام پذیرش تخلف محسوووو و مبابق قانون مزازات خودداری از كمب به مصوودومین و رف  

سا    صوو  ضوابط موجود منزر به پیگیری حقوقی و یا كیفری    1354ل مخاطرات جانی م و همچنین مقررات و 

 خواهد گردید

  :تعاریف  دستورالعمل  -2ماده

 الف: تصادف

 انووواو وقووایوو  موونووزوور بووه جووری، فوووت، خسوووارت و یووا تووركوویووبووی از آنووهووا كووه     

 وجود میاید. در نتیزه برخورد یب یا چند وسیله نقلیه با یکدیگر و یا انسان، حیوان و شی به 

سیله نقلیه متحرک موتوری به تنهایی)        ست از حادثه ای كه برای یب و صادف عبارت ا ستورالعمل ت در این د

لیه متحرک موتوری با یب  همانند انحراف، خروج از مسیر، واژگونی و سقوط در پرتگاه (و یا بین یب وسیله نق

عامل دیگر همچون وسوویله نقلیه، عابر، حیوان، اشوویا ثابت بوقوو می پیوندد و منزر به آسووی  جسوومی می  

 گردد.

ساكن و بدون ا         یله ابت وس ص تبصره: این دستورالعمل مشمول مصدومین  وسیله نقلیه موتوری كه به صورت 

 نمی شود مانند انفزار، آتش سوزی  نقلیه متحرک موتوری دیگر دچار سانحه گردیده است

 ب: مصدوم سوانح و حوادث رانندگی

سوانح رانندگی )در جاده  سایل      به فردی اطالق می گردد كه در اثر حوادث و  شهری( با و شهری و غیر  های 

 نقلیه متحرک موتوری، به خدمات تشخیصی و درمانی مرتبط با آسی  ایزاد شده نیاز پیدا می كند.  

 حمل و نقل دریایی، هوایی و ریلی مشمول دستورالعمل فوق نمی باشد. مربوط به حوادث و سوانح :  1تبصره

صره  شاورزی مانند تراكتور    2تب شین های ك شی از ما شین آالت    : حوادث نا ساختمانی و كارخانه ای )ما و ... ، 

سی، آبپاش،  ، گریدر بیل مکانیکی، لیفتراک، سنگین مانند: لودر، بلدوزر،  صو   قیل و ...(جرثكمپر ه رتی بدر 
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(2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد الحاق قانون 30 ماده اجرای نحوه  دستورالعمل   

سوو می    سوانح و حوادث رانندگی مح صالتی،     عنوان  شوند كه در حال تردد و حمل و نقل درجاده های موا

سایل به         صورت، این و شند. در غیر این  سمی ترافیکی برابر گزارش پلیس راهور با سایر معابر ر بزرگراه ها و 

ستگاه كار یا كارگاهی در    شین آالت یا د شین     عنوان ما شی از فعالیت این ما شوند و حوادث نا نظر گرفته می 

 آالت سانحه و حادثه رانندگی تلقی نگردیده و مشمول این دستورالعمل نمی گردند.

صره  شی و تفریحی همانند       3تب ضاها و اماكن ورز سایل متحرک موتوری در ف سایر موارد از جمله حوادث و  :

 شهربازی و... شامل این دستورالعمل نمی باشند.پیست و مسابقات رالی موتور و اتومبیل، 

 ج: اسناد مثبته

ستورالعمل  4مبابق با ماده   سانحه و حادثه رانندگی     این د سنادی اطالق می گردد كه دال بر تایید وقوو  به ا

 منزر به مصدومیت باشد.

: مصوودومین مشوومول این دسووتورالعمل برای اسووتفاده از تسووهیالت مربوطه تا هنگام ترخی  از  1تبصووره 

سانحه و حادثه رانندگی      سناد مثبته مذكور را دال بر وقوو  ستان ا صالی اخذ و به مركز    از بیمار مراج  ذی 

 درمانی مربوطه ارائه نمایند.

 د: افراد خارجی مقیم کشور )اتباع بیگانه( 

( قانون برنامه پنزساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی        ۷0( بند )و( ماده )5اجرایی جزء ) نامه ق آیینمباب

 و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به شری زیر است :

افراد خارجی مقیم كشووور: كلیه افراد خارجی مقیم كشووور از جمله پناهندگان گروهی دارای مدارک قانونی      

شند.      مورد تأیید وزارت و افراد شته با شور را دا سال مزوز اقامت در ك  خارجی دارای گذرنامه كه حداقل یب 

  شایان ذكر است گردشگران خارجی قوانین مخصوص خود را دارند و مشمول این دستورالعمل نمی گردند.

  "MCMC"های درمانی اداره هدایت و پایش مراقبت ه:

یب مركز شبانه روزی در دانشگاههای علوم پزشکی است كه بمنظور هدایت و انتقال بیماران بین مراكز درمانی اعم از 

دانشگاهی و غیردانشگاهی، دولتی و غیردولتی و همچنین پایش نحوه ارائه خدمات پیش بیمارستانی و بیمارستانی 

 است.بمنظور اصالی فرآیندها و مداخله موثر راه اندازی شده 

 ارتقاء یافته است. "MCMC"های درمانی اداره هدایت و پایش مراقبت، به "ستاد هدایت"الزم به توضیح است 

 

 و: دوره پیگیری درمان بیماران تصادفی
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(2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد الحاق قانون 30 ماده اجرای نحوه  دستورالعمل   

كتاو ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سالمت جمهوری اسالمی ایران دوره پیگیری بیماران     99مبابق كد 

بیمار می گردد، دو ماه پس از اولین ترخی  می باشد و پوشش بیمه پایه منوط به تصادفی كه منزر به بستری 

اتمام دوره پیگیری خواهد بود. در طول دوره پیگیری، تمام هزینه ها از محل اعتبارات ثانوی مربوطه، پرداخت  

 می گردد.

صره:  با عنایت به بند   شماره    1تب صوبه  ش  23/11/1398مورخ 233/142از م سالمت   دبیرخانه  ورای عالی بیمه 

صورت  شرط ذكر      در  صادفات به هر دلیلی در دوره پیگیری برای بیمار انزام نگردد، به  شی از ت ی كه خدمتی نا

دلیل آن توسووط پزشووب معال  در پرونده بیمار، پس از دوره پیگیری هم بر عهده وزارت بهداشووت، درمان و 

 آموزش پزشکی خواهد بود.

 شخیصی و درمانی ی: زنجیره تامین خدمات ت 

ست تمامی خدمات مورد نیاز بیمار را به بیماران ع     ستان موظف ا شت بیمار ه ض رمبابق با قوانین وزارت بهدا

ساس         شد بر ا شته با ستانی امکان ارائه خدمت همه خدمات مورد نیاز بیمار را ندا صورتی كه بیمار نمایند. در 

 زنزیره ارجاو بین دانشگاه های قب  عمل خواهد شد.

   جمعیت مشمول دستورالعمل : - 3ماده 

شروط به           ستائی م شهری، جاده ای و رو صادفات درون  شامل ت سوانح و حوادث رانندگی كه  صدومین  كلیه م

 ارائه اسناد مندرج در این دستورالعمل می باشند. 

صره   شور       1تب سانحه و حادثه رانندگی یکی از طرفین افراد خارجی مقیم ك صورتی كه در  شد طبق  : در  با

 جدول زیر مشمول یا غیر مشمول شدن دستورالعمل قید گردیده است.

 مشمول مصدوم راك 

 می شود مزاز و غیر مزاز ،افراد خارجی مقیم كشور ایرانی

افراد خارجی مقیم كشور 

 مزاز

افراد خارجی مقیم كشور مزاز،غیر مزاز و 

 ایرانی
 می شود

افراد خارجی مقیم كشور غیر 

 مزاز
 می شود ایرانی و افراد خارجی مقیم كشور مزاز

افراد خارجی مقیم كشور 

 غیر مزاز
 نمی شود افراد خارجی مقیم كشور غیر مزاز
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(2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد الحاق قانون 30 ماده اجرای نحوه  دستورالعمل   

 اسناد مثبته دستورالعمل : – 4ماده 

  :اسناد مثبته مورد نیاز بابت تایید سانحه و حادثه رانندگی شامل یکی از موارد ذیل می باشد  

  اصوول یا كپی برابر اصوول كروكی)درج نام و نام خانوادگی مصوودوم، تاریه سووانحه و حادثه رانندگی   

 ضروری است(

  تبصره: حداكثر مدت زمان تحویل و  الصاق آن به پرونده یب ماه است 

 یا احکام و مکاتبات قضایی گزارش مورد تایید مراج  انتظامی 

 به پرونده یب سال است   الصاق آن و  تبصره: حداكثر مدت زمان تحویل 

  (115گزارش فوریتهای پزشکی )اورژانس  

 گزارش آمبوالنس های هالل احمر 

: هر گونه اسنادی به غیر از اسناد مثبته ذكر شده حتی زمانی كه ضارو فراری و یا ناشناس باشد       1تبصره 

 مورد تایید نمی باشد. 

عدم وجود امکانات یا ارجاو از بخش خصوصی به   : در صورت اعزام بیمار به سایر مراكز )به دلیل   2تبصره  

دولتی( مركز درمانی اولیه موظف است اسناد  مثبته تایید كننده سانحه و حادثه رانندگی را به فرم اعزام    

  مصدوم  الصاق نماید.

صره  شکی )اورژانس    3تب صدوم فرم گزارش فوریتهای پز :  مراكز ارجاو دهنده موظفند در هنگام اعزام م

 ا از سامانه مربوطه اخذ و ضمیمه فرم اعزام نمایند.( ر115

صره  صورت آزاد      4تب سناد مثبته پرونده تا زمان ترخی  بیمار، پرونده وی  به  صورت عدم تحویل ا : در 

احتساو گردد و پس از تحویل اسناد، پول بیمار مسترد گردیده و پرونده مبابق با دستورالعمل تصادفات      

 محاسبه شود. 

 مراكز مشمول دستورالعمل: – 5ماده 

تمام مراكز بهداشتی و درمانی دولتی،عمومی غیر دولتی، خیریه و خصوصی موظفند اقدامات الزم را برای    

درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی و همچنین اعزام به مراكز تخصصی       

 و مراجعات ضروری بعدی به عمل آورند. 
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(2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد الحاق قانون 30 ماده اجرای نحوه  دستورالعمل   

صره   ستان غیر دولتی پذیرش        موا : در1تب سط بیمار ستورالعمل در ابتدا تو شمول این د صدوم م ردی كه م

شده باشد بیمارستان مذكور موظف است پس از انزام اقدامات درمانی اولیه نظیر احیاء بیماران و تثبیت     

اد شکستگی ها و... بدون اخذ هیچگونه وجهی مرات  را به ستاد هدایت دانشگاه مربوطه اطالو دهد. ست     

 رودر اس هدایت دانشگاه موظف است نسبت به اخذ پذیرش و اعزام اینگونه بیماران به بیمارستان دولتی     

، كلیه هزینه ها بر عهده  سووتاد هدایت در این خصوووصعدم پیگیری موثر  در صووورت. اقدام نمایدوقت 

   .دانشگاه مربوطه می باشد

شده با تعرفه بیمارستان مذكور       : بیمارستان غیر دولتی جهت دریافت  2تبصره            هزینه خدمات اولیه ارائه 

مکلف به ثبت اطالعات در سامانه های مربوطه طبق مفاد دستورالعمل می باشند و این هزینه هاپس از وصول     

شت، درمان و      سط وزارت بهدا شده تو سط       آاز محل اعتبارات مرتبط مبابق با مبالغ تایید  شکی تو موزش پز

 دانشگاه به مركز مذكور پرداخت خواهد شد. معاونت درمان

دستورالعمل مذكور درصورتی كه بیمار، داوطل  شروو یا  ادامه درمان در بخش  8: مبابق با ماده 3تبصره

صدوم( مابه التفاوت        ضایت نامه كتبی از م صدوم و یا همراه وی و اخذ ر شرط توجیه م شد)به  غیردولتی با

شد.      هزینه تعرفه بخش غیر دولتی و با صدوم پرداخت خواهد  سط م در این موارد  تعرفه بخش دولتی تو

  بیمارستان از ارائه فرم اعزام به بیمار باید خودداری نماید.

  :بسته خدمات مورد تعهد دستورالعمل -6ماده 

صی و درمانی     شخی ستاره ت سالمت        كلیه خدمات بدون  سبی خدمات و مراقبت های  مندرج در كتاو ارزش ن

سرپائی از زمان پذیرش تا پایان           ستری و  صدومین ب شکی در م صرفی پز كلیه دارو، تزهیزات و ملزومات م

دستورالعمل  3روزهای پیگیری )دو ماه از زمان اولین ترخی ( جهت جمعیت مشمول آیین نامه مبابق با ماده 

  مورد تعهد می باشد.

تبصره: در خصوص خدمات ستاره دار مندرج در كتاو ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سالمت مالک عمل   

 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است 20/6/139۷د مورخ 14228/400نامه شماره

  :مبنای پرداخت تعرفه خدمات مورد تعهد دستورالعمل - ۷ماده 

مشمول این دستورالعمل بر مبنای تعرفه های دولتی مصوو هیئت محترم دولت و     تمام هزینه های مصدومین 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی بیمه سالمت كشور پرداخت خواهد شد. 

صره   شکی تولید      1تب صرفی پز ستفاده از دارو، تزهیزات و ملزومات م شتی درمانی ملزم به ا : كلیه مراكز بهدا

شند. در مواردی كه       داخل دارا شکی می با شت درمان و آموزش پز سازمان غذا و دارو وزارت  بهدا ی تائیدیه 

شند، مالک پرداخت قیمت های         شابه تولید داخل نبا شکی دارای م صرفی پز دارو یا تزهیزات و ملزومات م
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(2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد الحاق قانون 30 ماده اجرای نحوه  دستورالعمل   

می   IMEDت مصوو و اعالم شده از سوی سازمان غذا و دارو  مبابق با  فهرست رسمی دارویی كشور و سای         

 باشد.

مورخ  16043: بر اسوواس آیین نامه اجرایی تعرفه اعمال جراحی شووای  گلوبال بخشوونامه شووماره  2تبصووره 

مصوبات چهل و هفتمین جلسات شورای عالی بیمه اعمال جراحی گلوبال  مشمول سازمان های       19/8/13۷8

 ابل محاسبه به صورت گلوبال نمی باشد. بیمه گر پایه بوده و در پرونده مصدومین سوانح و حوادث رانندگی ق

: مابه التفاوت تعرفه خرید خدمات در زنزیره تامین ) از بخش غیر دولتی( مشمول این دستور العمل    3تبصره  

 خواهد بود.  

 خدمات خارج از تعهد دستورالعمل:  – 8ماده 

 موارد زیر می باشد: خدمات خارج از از تعهد دستورالعمل كه باید توسط مصدوم پرداخت گردد شامل

   مابه التفاوت اتاق تب تخته ) خصوصی ( با اتاق سه تخته و بیشتر در مراكز درمانی دولتی 

  مابه التفاوت تعرفه تخت و تعرفه خدمات بخشVIP  در مراكز درمانی دولتی 

  سال  ۷0سال و كمتر از  12هزینه همراه مصدوم  بیشتر از 

 هزینه غذای همراه مصدوم 

  آمبوالنس بعد از ترخی هزینه 

 .هزینه پروتز و اقالم كاشتنی خارجی كه مشابه تولید داخل كشور دارد 

      .ست سرزمین ایران ا ستورالعمل فقط برای حوادث داخل  هزینه ادامه درمان  بنابراین )اجرای این د

 شود.( مصدومین ناشی از سوانح و حوادث رانندگی خارج از كشور مشمول این دستورالعمل نمی

   هزینه گردشگران خارجی 

         مات بخش دولتی خد فه بسووتری و  فاوت تعر به الت یه و    با  ما فه بخش عمومی غیر دولتی، خیر تعر

 خصوصی )به شرط توجیه مصدوم و یا همراه وی و اخذ رضایت نامه كتبی از مصدوم(  

      شماره صوی  نامه  ساس ت  هیئت محترم وزیران ممهور به 9/6/96هووو مورخ  54240/ث ۷0358بر ا

مهر دفتر هیئت دولت در خصوووص ویرایش سوووم كتاو ارزش نسووبی خدمات سووالمت و مبابق كد 

عدیلی   به مصوودوم پس از طی دوره              99ت ئه شووده  خدماتی ارا یه  نه كل تاو ، هزی ندرج در این ك م

از  1موارد بند   پیگیری)دو ماه از زمان اولین ترخی ( بر عهده سووازمانهای بیمه گر می باشوود. )بزز        
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ی كه دبیرخانه شووورای عالی بیمه سووالمت در صووورت 23/11/1398مورخ 233/142شووماره مصوووبه 

شرط ذكر دلیل      صادفات به هر دلیلی در دوره پیگیری برای بیمار انزام نگردد، به  شی از ت خدمتی نا

شت، درمان و      شب معال  در پرونده بیمار، پس از دوره پیگیری هم بر عهده وزارت بهدا سط پز آن تو

 شکی خواهد بود(آموزش پز

هزینه های ثانویه از قبیل خارج كردن پیچ و پالک، درمان عوارض دیررس و موارد مشووابه پس از          :1تبصووره 

 پایان روزهای پیگیری مشمول این دستورالعمل نمی باشد و پرداخت هزینه با بیمه است.

صورت گیرد ولی ترخی     : در صورتی كه بستری مصدوم، در مراجعات بعدی و در طول دوره پیگیری   2تبصره 

شمول      سبه كلیه هزینه های پرونده، زمان پذیرش وی بوده و م شد، مالک محا وی بعد از اتمام دوره مربوطه با

 این دستورالعمل می گردد.

  :شرایط تعهد دستورالعمل در موارد اعزام ، ارجاو و مراجعات بعدی -9ماده 

ستری به مراكز دیگر) بخ  -1 صورت ارجاو بیمار ب صی( به علت عدم     در  صو ش عمومی غیر دولتی، خیریه و خ

شد  طبق زنزیره تامین كلیه         امکان ستان  با شهر ارائه خدمت مورد نیاز در مركز درمانی دولتی در محدوده 

ساس نظر كتبی نماینده          صی یا اعزام بیمار بر ا ست. انتخاو بخش خصو ستورالعمل ا شمول این د هزینه ها، م

شگا  ساس تعرفه توافقی فی مابین     ه خواهد بود. الزم به ذكرمعاونت درمان آن دان ست هر گونه پرداخت برا ا

 دانشگاه و بخش غیردولتی و خصوصی می باشد.

 : اولویت عقد تفاهم نامه جهت خرید خدمت با مراكزتشخیصی درمانی دولتی می باشد. 1تبصره

سایر مراكز درمانی، جهت ادامه درمان      -2 ستری از یب مركز پذیرش دهنده اولیه) مبدا(  به  صدوم ب اعزام م

ستان      صدوم از بیمار شروو دوره پیگیری از زمان ترخی  نهایی م به عنوان ترخی  تلقی نمی گردد و  مالک 

 مقصد می باشد.

ی بیمار برای دریافت خدمات بسووتری،        پس از ترخی  مصوودوم و در طول دوره پیگیری، مراجعات بعد  -3

بستری موقت و سرپایی تا پایان روزهای پیگیری به اولین بیمارستان پذیرش دهنده یا بیمارستان های دیگر      

 كشور مشمول این دستورالعمل می باشد.

ف یه موظ: تا زمان استقرار و راه اندازی سامانه پردازشگر اسناد تصادفی، بیمارستان پذیرش دهنده اول1تبصره

ست( در زمان ترخی  به بیمار تحویل دهد تا بیمار در طول دوره پیگیری،      ست معرفی نامه ای) با فرمت پیو ا

صورت عدم          ستان مقصد تحویل نماید و در  سرپایی به بیمار ستری موقت و  ستری، ب جهت دریافت خدمات  ب

 ل نمی گردد.  ارائه معرفی نامه، هزینه های خدمات ارائه شده مشمول این دستورالعم

  مالک تخصی  اعتبارات دستورالعمل: –10ماده 
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ستم        سی شده در  سال اطالعات ثبت  شند. و تا زمان        HISكلیه مراكز موظف به ار سپاس می با سامانه  به  

ساس             صادفی اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان بر ا سناد ت شگر ا سامانه پرداز ستقرار و راه اندازی  ا

( نسبت به تخصی    11مصدومین سوانح و حوادث ترافیکی در سامانه سپاس )مبابق ماده   اطالعات ثبت شده  

 اعتبار الزم اقدام خواهد نمود. 

صره  سامانه های مراكز غیر دولتی   1تب صال  سپاس، مالک        : تا زمان ات سامانه  شتی درمانی به  و مراكز بهدا

سامانه     شده در  ساس اطالعات ثبت  صال      " ”health.gov.ir.92پرداخت بر ا ست ات شایان ذكر ا خواهد بود.

سپاس   سامانه  سوی معاونت درمان كه طی نامه   به  شده از  د مورخ 16519/400شماره   های طبق مهلت تعیین 

ست و پس از مدت       14/02/1399د مورخ 2312/400و  10/۷/1398 ست و الزامی ا شگاه ها ابالغ گردیده ا به دان

 مالک پرداخت نخواهد بود.تعیین شده به هیچ عنوان سامانه قبلی 

 نحوه نظارت دستورالعمل:  – 11ماده 

سی، تهیه        -1 شتی درمانی موظف به برر شکی و خدمات بهدا شکده علوم پز شگاه /دان تنظیم و بارگذاری  ،دان

شد . به لحاظ امانتداری در بیت المال       سپاس می با سامانه  سناد در  صحیح ا سخگویی به هر گونه   دقیق و  و پا

دخل و تصرف در اسناد دولتی ، معاون درمان دانشگاه/دانشکده ، ریاست و مدیر مراكز درمانی ملزم به رعایت 

شگاه        ست دان سناد متوجه ریا صحت ا سئولیت  شکی به     /دقیق موارد فوق الذكر بوده و م شکده علوم پز دان

 عنوان ناظر عالی می باشد. 

، رسیدگی   1399تا زمان استقرار و راه اندازی سامانه پردازشگر اسناد این دستورالعمل تا پایان سال       : 1تبصره 

 و نظارت به صورت متمركز از طریق وزارت بهداشت انزام خواهد شد. 

صوص موارد      -2 سازمانهای بیمه گر پایه و مراكز درمانی در خ صورت بروز هر گونه اختالف نظر فی مابین  در 

وره پیگیری و  اجرا هریب از مفاد این دسووتورالعمل، مرات  در كمیته حل اختالف بررسووی و مورد        پس از د

 رسیدگی قرارخواهد گرفت.

: تركی  كمیته حل اختالف شامل معاون درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و  1تبصره

پایه خواهد بود بدیهی است حل اختالف مبروحه  درمانی و رئیس بیمارستان و یب نماینده از سازمان بیمه گر 

به صووورت اجماو نظرات ) بدون رای گیری ( می باشوود و در صووورت عدم رف  اختالف، نظر شووخ  رئیس     

 دانشگاه/دانشکده به عنوان حکم مورد تائید طرفین جاری خواهد بود.

ستورالعمل در   ست. و جایگ     28ماده و  11* این د شده ا صره تهیه و تنظیم  ستورالعمل ها و  مکاتبات  تب زین د

 قبلی بوده و پس از ابالغ الزم االجرا خواهد بود .
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