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حضزت آیتا ...احمد جنتی
دبیزمحتزم شورای نگهبان
دس اخشاْ اغل وًد ي چُبسم ( ) 94لبوًن اسبسٓ خمًُسْ اسالمٓ أشان الیحه یک فوریتی توسعه ابشارها

و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجزاء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسیی وهٍ ثهب
ػىًان الٔحٍ تًسؼٍ اثضاسَب ي وُبدَبْ مبلٓ خذٔذ دس ساستبْ تسُٕل اخهشا سٕبسهتُبْ و هٓ اغهل چُهل ي
چُبسم ( ) 44لبوًن اسبسٓ ثٍ مد س ضًساْ اسالمٓ تمذٔم گشدٔذٌ ثًد ي دس خ سٍ ػ ىٓ سيص چُبسضىجٍ مهًس
 1388/09/25مد س ثب اغالحبتٓ ثٍ تػًٔت سسٕذٌ است ،ثٍ پًٕست اسسبل مٓگشدد.
علی الریجانی

قانون " توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی
اصل چهل و چهارم قانون اساسی"
مادۀ  – 1اغكالحبت ي ياطٌ َبٔٓ وٍ دس أه لبوًن ثٍ وبس سفتٍ است داساْ مؼبوٓ صٔش مٓثبضىذ.
الف – گواهی سزمایهگذاری ؛ ايساق ثُبداس متحذالطى ٓ است وٍ تًسف غىذيق سشمبٍٔگزاسْ مىتطش ي دس اصاْ
سشمبٍٔ گزاسْ اضخبظ دس غىذيق ثب دسج مطخػبت غىذيق ي سشمبٍٔگزاس ي مج غ سشمبٍٔگهزاسْ ثهٍ
آوُب اسائٍ مٓضًد.
ب – سهام شناور آساد؛ ثخطٓ اص سُبم ضشوت است وٍ داسوذگبن آن َمًاسٌ آمبدِ ػشؾٍ ي فشيش آن سهُبم
مٓ ثبضىذ ،ي لػذ وذاسوذ ثب حفظ آن لسمت اص سُبم ،دس مذٔشٔت ضشوت مطبسوت ومبٔىذ.
ج – ساسمان بورس و اوراق بهادار :سبصمبوٓ است وٍ ثٍ مًخت لبوًن "ثهبصاس ايساق ثُهبداس خمُهًسْ اسهالمٓ
أشان" مػًة  1384/9/1تطىٕل ضذٌ است ي دس أه لبوًن "سبصمبن" وبمٕذٌ مٓضًد.
د – نهاد واسط ؛ ٔىٓ اص وُبدَبْ مبلٓ مًؾًع لبوًن ثبصاس ايساق ثُهبداس خمُهًسْ اسهالمٓ أهشان اسهت وهٍ
مٓ تًاوذ ثب اودبم مؼبمالت مًؾًع ػمًد اسالمٓ وسجت ثٍ تأمٕه مبلٓ اص قشٔهك اوتطهبس ايساق ثُهبداس
الذام ومبٔذ.
هی – صندوق سزمایه گذاری؛ وُبدْ مبلٓ است وٍ مىبثغ مبلٓ حبغهل اص اوتطهبس گهًآَ سهشمبٍٔگهزاسْ سا دس
مًؾًع فؼبلٕت مػًة خًد سشمبٍٔگزاسْ مٓوىذ.

مادۀ  - 2سبصمبن ثجت اسىبد ي امالن وطًس مًظف است غشفبً ثب مدًص سبصمبن ،غىذيقَبْ مًؾًع ثىذَبْ
( )19ي( )20مبدِ ( ) 1لبوًن ثبصاس ايساق ثُبداس خمًُسْ اسهالمٓ أهشان ي غهىذيلُبْ سهشمبٍٔگهزاسْ
مطتشن مًؾًع ثىذ ( )1مبدٌ ( )14لبوًن "سبمبوذَٓ ي حمبٔت اص تًلٕذ ي ػشؾٍ مسهىه" – مػهًة
 – 1387/2/25ي سبٔش غىذيق َبٔٓ سا وٍ ثٍ مًخت ممشسات لبوًن ثبصاس ايساق ثُبداس خمًُسْ اسالمٓ
أشان وُبد مبلٓ محسًة مٓ ضًوذ ،ثجت ومبٔذ .أه غىذيقَب اص تبسٔخ ثجهت داساْ ضخػهٕت حمهًلٓ
مٓثبضىذ.
مادۀ  – 3دس اصاْ سشمبٍٔ گزاسْ دس غىذيق َبْ مًؾًع مبدِ ( ،)2گًآَ سشمبٍٔگزاسْ ثب وبم غبدس مٓضهًد.
مسئًلٕت سشمبٍٔگزاسان دس أه غىذيقَب محذيد ثٍ مٕضان مج غ سشمبٍٔگزاسْ آوُب است.
مادۀ  – 4تأسٕس ،ثجت ،فؼبلٕت ،اوحالل ي تػفٍٕ غىذيلُبْ مًؾًع مبدِ ( )2قجك ؾًاثف صٔش خًاَذ ثًد:
الف – مذت فؼبلٕت أه غىذيلُب ثبٔذ متىبست ثب وًع فؼبلٕت غىذيق دس اسبسىبمٍ لٕذ ضًد.
ب -حذالل سشمبّٔ الصم ثشاْ تطىٕل غىذيلُبْ سشمبٍٔگزاسْ پىح مٕ ٕبسد (000س000س000س )5سٔبل
مٓ ثبضذ .ضًساْ ػبلٓ ثًسس ي ايساق ثُبداس مٓتًاوذ حذالل سشمبّٔ الصم ثشاْ تطىٕل غىذيلُبْ
سشمبٍٔ گزاسْ سا ثب دسوظش گشفته تغٕٕشات وش تًسم افضأص دَذ.
ج – متغٕهّش ٔب ثبثت ثًدن سشمبٍٔ ي َمچىٕه لبث ٕهت ي وحهًِ ومهل ي اوتمهبل گهًآَ سهشمبٍٔگهزاسْ
غىذيلُب اص قشٔك غذيس ي اثكبل ي ٔب خشٔذ ي فشيش ثبٔذ دس اسبسىبمّ غىذيق لٕذ ضًد.
د – غىذيق ثٍ مًخت تشتٕجبتٓ وٍ دس اسبسىبمٍ پٕصثٕىٓ مٓضًد ثبٔذ حذالل ٔه سوه اداسٌ وىىهذٌ ي
ٔه سوه وبظش ثٍ ػىًان ثبصسس/حسبثشس داضتٍ ثبضذ.
هی – يظبٔف ،اختٕبسات ي مسئًلٕتُبْ اسوبن مزوًس ي سبٔش اسوبن اص لجٕل ؾهبمه ثهش ػُهذِ اضهخبظ
حمًلٓ ياخذ ضشأكٓ خًاَذ ثًد وٍ ثبٔهذ دس غهىذيق لجهًل سهمت ومبٔىهذ .حهذيد مسهويلٕت ي
اختٕبسات َش ٔه اص اسوبن دس اسبسىبمٍ تؼٕٕه مٓضًد .سوه اداسٌ وىىذٌ سا مٓتًان اص ثٕه اضخبظ
حمٕمٓ ياخذ ضشأف تؼٕٕه وشد.
و – وحًِ تػفٍٕ غىذيق دس پبٔبن مذت فؼبلٕت ي ٔب اوحالل آن ثٍ مًخت ضشأف مىهذسج دس اسبسهىبمٍ
ثًدٌ ي مذٔش غىذيق مذٔش تػفٍٕ وٕض مٓ ثبضذ مگهش أىىهٍ ضهشأف الصم ثهشاْ اداسِ غهىذيق سا اص
دست ثذَذ.
اداسِ غىذيلُبْ سشمبٍٔگزاسْ قجك اسبسىبمّ آوُبمٓثبضذ.
مادۀ َ : 5شگًوٍ اختالف وبضٓ اص سشمبٍٔگزاسْ دس غىذيلُبْ مًؾًع مبدِ ( )2ي فؼبلٕت آوُب ي وٕهض اخهتالف
ثٕه اسوبن غىذيق دس َٕئت دايسْ مًؾًع لبوًن "ثبصاس ايساق ثُبداس خمًُسْ اسالمٓ أشان" سسهٕذگٓ
مٓضًد.
مادۀ  – 6مبدٌ ( )143لبوًن مبلٕبتُبْ مستمٕم مػًة  1366/12/3ي اغالحبت ثؼذْ آن ثٍ ضشح صٔش اغهالح،
تجػشِ ( )1آن حزف ي تجػشٌَبْ ( )2ي ( )3ثٍ ػىًان تجػشٌَبْ ( )1ي ( )2اثمب گشدٔذ:
مبدِ  – 143مؼبدل دٌ دسغذ ( )%10اص مبلٕبت ثشدسآمذ حبغل اص فشيش وبالَبٔٓ وٍ دس ثهًسسَهبْ وهبالٔٓ
پزٔشفتٍ ضذٌ ي ثٍ فشيش مٓسسذ ي دٌ دسغذ ( )%10اص مبلٕبت ثشدسآمذ ضشوتُبٔٓ وٍ سُبم آوُب ثهشاْ
مؼبم ٍ دس ثًسسُبْ داخ ٓ ٔب خبسخٓ پزٔشفتٍ مٓضًوذ ي پىح دسغذ ( )%5اص مبلٕبت ثشدسآمذ ضشوتُبٔٓ
وٍ سُبم آوُب ثشاْ مؼبم ٍ دس ثبصاس خبسج اص ثًسس داخ ٓ ٔب خبسخٓ پزٔشفتٍ مٓضًوذ ،اص سبل پهزٔشش
تب سبلٓ وٍ اص فُشست ضشوتُبْ پزٔشفتٍ ضذٌ دس أه ثًسسُب ٔب ثبصاسَب حزف وطذٌاوذ ثب تإٔٔذ سهبصمبن

ثخطًدٌ مٓ ضًد .ضشوتُبٔٓ وٍ سُبم آوُب ثشاْ مؼبم ٍ دس ثًسسُبْ داخ ٓ ٔهب خهبسخٓ ٔهب ثبصاسَهبْ
خبسج اص ثًسس داخ ٓ ٔب خبسخٓ پزٔشفتٍ ضًد دس غًستٓ وٍ دس پبٔهبن ديسٌ مهبلٓ ثهٍ تإٔٔهذ سهبصمبن
حذالل ثٕست دسغذ ( )%20سُبم ضهىبيس آصاد داضهتٍ ثبضهىذ مؼهبدل دي ثشاثهش مؼبفٕهتَهبْ فهًق اص
ثخطًدگٓ مبلٕبتٓ ثشخًسداس خًاَىذ ضذ.
مادۀ  – 7مته صٔش ثٍ ػىًان مبدِ ( ) 143مىشس ي چُبس تجػشِ رٔل آن ثهٍ لهبوًن مبلٕبتُهبْ مسهتمٕم مػهًة
 1366الحبق مٓضًد؛
مبدِ  143مىشس  -اص َش ومل ي اوتمبل سُبم ي حك تمذم سُبم ضشوتَب اػم اص أشاوٓ ي خبسخٓ دس ثًسسَب ٔهب
ثبصاسَبْ خبسج اص ثًسس داساْ مدًص ،مبلٕبت ممكًػٓ ثٍ مٕضان وٕم دسغذ ( )%5اسصش فشيش سُبم ي
حك تمذم سُبم يغًل خًاَذ ضذ ي اص أه ثبثت يخٍ دٔگشْ ثٍ ػىًان مبلٕبت ثشدسآمذ ي ومل ي اوتمهبل
سُبم ي حك تمذم سُبم ي مبلٕبت ثش اسصش افضيدٌ خشٔذ ي فشيش مكبلجٍ وخًاَذ ضذ.
وبسگضاسان ثًسسَب ي ثبصاسَبْ خبسج اص ثًسس مى فىذ مبلٕبت ٔبد ضذٌ سا ثٍ َىگبم َش اوتمهبل اص اوتمهبل
دَىذٌ يغًل ي ثٍ حسبة تؼٕٕه ضذٌ اص قشف سبصمبن امًس مبلٕبتٓ وطًس ياسٔض ومبٔىذ ي ظهشف دٌ سيص
اص تبسٔخ اوتمبل سسٕذ آن سا ثٍ َمشاٌ فُشستٓ حبيْ تؼذاد ي مج غ فشيش سُبم ي حك تمذم مًسد اوتمبل
ثٍ اداسٌ امًس مبلٕبتٓ محل اسسبل وىىذ.
تجػشِ  : 1تمبمٓ دسآمذَبْ غىذيق سشمبٍٔگزاسْ دس چُبسچًة أهه لهبوًن ي تمهبمٓ دسآمهذَبْ حبغهل اص
سشمبٍٔ گزاسْ دس ايساق ثُبداس مًؾًع ثىهذ ( )24مهبدِ ٔهه ( )1لهبوًن ثهبصاس ايساق ثُهبداس خمُهًسْ
اسالمٓ أشان مػًة  1384ي دسآمذَبْ حبغل اص ومل ي اوتمبل أه ايساق ٔهب دسآمهذَبْ حبغهل اص
غذيس ي اثكبل آوُب اص پشداخت مبلٕبت ثشدسآمذ ي مبلٕبت ثش اسصش افضيدٌ مًؾًع لبوًن مبلٕبت ثش اسصش
افضيدٌ مػًة  1387/03/02مؼبف مٓ ثبضذ ي اص ثبثت ومل ي اوتمبل آوُب ي غذيس ي اثكبل ايساق ثُبداس
ٔبد ضذٌ مبلٕبتٓ مكبلجٍ وخًاَذ ضذ.
تجػشِ  : 2سًد ي وبسمضد پشداختٓ ٔب ت خػٕػٓ ايساق ثُبداس مًؾًع تجػشٌ ( )1أه مبدٌ ثٍ استثىب سًد سُبم
ي سُم الطشوٍ ضشوت َب ي سًد گًآََبْ سشمبٍٔگزاسْ غىذيقَب ،مطشيـ ثٍ ثجت ايساق ثُبداس ٔهبد
ضذٌ وضد سبصمبن خض َضٔىٍ َبْ لبثل لجًل ثشاْ تطخٕع دسآمذ مطمًل مبلٕبت وبضش أه ايساق ثُبداس
محسًة مٓضًد.
تجػشِ  : 3دس غًستٓ وٍ َش ضخع حمٕمٓ ٔب حمًلٓ ممٕم أشان وٍ سُبمذاس ضشوت پزٔشفتٍ ضذٌ دس ثهًسس
ٔب ثبصاس خبسج اص ثًسس ،سُبم ٔب حك تمذم خًد سا دس ثًسسَهب ٔهب ثبصاسَهبْ خهبسج اص ثهًسس خهبسخٓ
ثفشيضذ ،اص أه ثبثت َٕچگًوٍ مبلٕبتٓ دس أشان دسٔبفت وخًاَذ ضذ.
تجػشِ  – 4غىذيق سشمبٍٔ گزاسْ مدبص ثٍ َٕچگًوٍ فؼبلٕت التػبدْ دٔگشْ خهبسج اص مدًصَهبْ غهبدسٌ اص
سًْ سبصمبن ومٓثبضذ.
مادۀ  – 8دسمبدِ ( )104اغالحٓ لبوًن مبلٕبتُبْ مستمٕم اغالحٓ  1380/11/27ػجبست "ثًسسهُب ،ثبصاسَهبْ
خبسج اص ثًسس ي وبسمضد مؼبمالت ي تسًٍٔ ايساق ثُبداس ي وبال دس ثًسسُب ي ثبصاسَبْ خبسج اص ثهًسس"
لجل اص و مّ "ثبوىُب" ي و مّ "لشاسداد" لجل اص ػجبست "حمل ي ومل" اؾبفٍ ضًد.
مادۀ  – 9ثىذ ( )11مبدٌ ( )12لبوًن مبلٕبت ثش اسصش افضيدٌ ثٍ ضشح صٔش اغالح مٓگشدد؛
 – 11خذمبت ثبوىٓ ي اػتجبسْ ثبوه َب ،موسسبت ي تؼبيوَٓبْ اػتجبسْ ي غىذيقَبْ لشؼالحسهىٍ
مدبص ي خذمبت مؼبمالت ي تسًٍٔ ايساق ثُبداس ي وبال دس ثًسسَب ي ثبصاسَبْ خبسج اص ثًسس.

مادۀ  – 10مؼبمالت وبال ي ايساق ثُبداس دس ثًسسُبْ وبالٔٓ ي و ٍٕ فؼبلٕتُبْ اضخبظ دس آنَب مطمًل احىبم
مىذسج دس فػل ضطم لبوًن ثبصاس ايساق ثُبداس خمًُسْ اسالمٓ أشان ثًدٌ ي مشتىجبن خشائم مىهذسج دس
رٔل فػل مزوًس ثب سػبٔت مبدِ (َ )52مبن لبوًن تحت پٕگشد لشاس خًاَىذ گشفت.
مادۀ  – 11وُبد ياسف اص پشداخت َشگًوٍ مبلٕهبت ي ػهًاسؼ ومهل ي اوتمهبل ي مبلٕهبت ثشدسآمهذ آن دسهتٍ اص
داسأٓ َبٔٓ وٍ تأمٕه مبلٓ آن اص قشٔك اوتطبس ايساق ثُبداس ثٍ ػمًم غًست مٓگٕشد مؼبف است .يخًٌ
حبغل اص الذامبت تأمٕه مبلٓ وٍ اص قشٔك اوتطبس ايساق ثُبداس تًسف أه گًوٍ وُبدَب غًست مٓگٕشد،
ثبٔذ دس حسبة خبغٓ متمشوض ضًد ي َشگًوٍ ثشداضت اص أهه حسهبة ثبٔهذ تحهت وظهبست ي ثهب تإٔٔهذ
سبصمبن اودبم گٕشد .دستًسالؼمل مشثًـ ثٍ فؼبلٕت وُبدَبْ ياسف ظشف مهذت سهٍ مهبٌ ثهٍ پٕطهىُبد
سبصمبن ثٍ تػًٔت ضًساْ ػبلٓ ثًسس ي ايساق ثُبداس خًاَذ سسٕذ.
مبدِ  – 12دسآمذحبغل اص فشيش داسأٓ ثٍ وُبد ياسف ثشاْ تأمٕه مبلٓ اص قشٔك ػشؾّ ػمًمٓ ايساق ثُبداس
مؼبف اص مبلٕبت است ي ثٍ ومل ي اوتمبل آن َهٕ گًوهٍ مبلٕهبت ي ػًاسؾهٓ تؼ هك ومهٓگٕهشدَ .ضٔىهّ
استُالن وبضٓ اص افضأص اسصش داسأٓ دس خشٔذ مدذد َمبن داسأٓ تًسف فشيضىذٌ ثٍ َش وحًْ وٍ
ثبضذ خض َضٔىٍ َبْ لبثل لجًل مبلٕبتٓ وخًاَذ ثًد.
مادۀ  – 13مذٔشان وُبدَبْ مبلٓ ،وبضشان ايساق ثُبداس ي تطىلَبْ خًداوتظبم ضبمل اػؿبْ َٕئهت مهذٔشٌ ي
مذٔشػبمل ثبٔذ فبلذ محىًمٕت لكؼٓ وٕفشْ موثش ثًدٌ ي اص غالحٕت حشفٍاْ الصم ثشخًسداس ثبضىذ .دس
غًست فمذان ٔب س ت غالحٕت حشفٍ اْ وبمجشدگبن ،مشخغ اوتخبة وىىذٌ مًظف است اص اوتخبة آوبن ثٍ
سمت َبْ ٔبد ضذٌ خًدداسْ ومًدٌ ي ٔب مذٔشان اوتخهبة ضهذٌ سا اص آن سهمت ثشوىهبس ومبٔهذ .ضهشأف ي
مؼٕبسَبْ غالحٕت حشفٍ اْ مذٔشان مزوًس غشفبً اص حٕث تحػٕالت ي سًاثك تدشثٓ مشتجف ي َمچىٕه
وحًِ س ت غالحٕت آوُب تًسف سبصمبن ،ثٍ مًخت آئٕهوبمٍاْ خًاَذ ثًد وٍ ثٍ پٕطىُبد ضًساْ ػهبلٓ
ثًسس ي ايساق ثُبداس ثٍ تػًٔت َٕئت يصٔشان مٓسسذ.
مادۀ  – 14وبضشان ايساق ثُبداس ،وُبدَبْ مبلٓ ي تطى ُبْ خًداوتظبم ي وٕض اضخبغٓ وٍ ثٍ ػىًان مذٔشان آوُب
اوتخبة مٓ ضًوذ ،دس غًست ومؽ لًاوٕه ي ممشسات مشثًـ ثٍ فؼبلٕت َش ٔه اص آوُب متخ هف محسهًة
ضذٌ ي سبصمبن ػاليٌ ثش الذامبت اوؿجبقٓ مىذسج دس مًاد ( )7ي ( )35لبوًن ثبصاس ايساق ثُبداس خمًُسْ
اسالمٓ أشان وسجت ثٍ اخز خشٔمّ ومذْ اص متخ فٕه اص دٌ مٕ ًٕن (000س000س )10سٔبل تب ٔه مٕ ٕهبسد
(000س000س000س ) 1سٔبل الذام ي ثٍ حسبة خضاوٍ ياسٔض ومبٔذ .آئٕه وبمّ مشثًـ ثٍ تؼٕهٕه مٕهضان خهشائم
ومذْ متىبست ثب ػمل استىبثٓ ثٍ پٕطىُبد مطتشن يصاستخبوٍ َبْ امًس التػبدْ ي داسائٓ ي دادگسهتشْ
تٍُٕ ي ثٍ تػًٔت َٕئت يصٔشان مٓسسذ.
تبصزۀ  – 1مجبلغ خضاْ ومذْ َش سٍ سبل ٔه ثبس متىبست ثب سضذ ضبخع ثُبْ وبالَب ي خهذمبت مػهشفٓ
وٍ تًسف ثبوه مشوضْ خمًُسْ اسالمٓ أشان ثٍ قًس سسمٓ اػالم مٓضًد ثب پٕطىُبد ضهًساْ ػهبلٓ
ثًسس ي ايساق ثُبداس ي تػًٔت َٕئت يصٔشان تؼذٔل مٓضًد.
تبصزۀ  – 2آسا غبدسٌ دسخػًظ خشٔمٍ َب الصم االخشا ثًدٌ ي اص قشٔهك ديائهش اخهشاْ ثجهت ي اخهشاْ احىهبم
دادگبَُب لبثل يغًل است.
تبصزۀ  – 3لًِ لؿبئٍٕ مٓ تًاوذ گضاسش سبصمبن دسخػًظ يلًع خشائمٓ وٍ آن سبصمبن ثٍ ػىًان ضبوٓ ي دس
اخشاْ مبدِ ( ) 52لبوًن ثبصاس ايساق ثُبداس خمًُسْ اسالمٓ أشان وسهجت ثهٍ قهشح ضهىبٔت دس مشاخهغ
رْ غالح لؿبئٓ الذام مٓ ومبٔذ سا دس حىم گضاسش ؾبثكبن دادگستشْ ت مٓ ومبٔذ .وبسوىبن سبصمبن دس

اخشاْ دستًسات لؿبئٓ مشثًـ ثٍ خشائم مزوًس و ٕهٍ اختٕهبسات ي مسهئًلٕتُبٔٓ سا وهٍ ثهشاْ ؾهبثكبن
دادگستشْ دس لبوًن آئٕهدادسسٓ وٕفشْ تػشٔح ٔب ثٕبن ضذٌ است داسا مهٓثبضهىذ .وبسوىهبن مهشتجف ثهب
مؼشفٓ سئٕس سبصمبن ي حىم دادستبن تؼٕٕه مٓضًوذ.
مادۀ  – 15دس غًستٓ وٍ ايساق ثُبداس پزٔشفتٍ ضذٌ دس ثًسس ايساق ثُبداس ٔب ثبصاس خهبسج اص ثهًسس ي ٔهب ايساق
ثُبداس مجتىٓ ثش وبال وٍ دس ثًسس وبال پزٔشفتٍ مٓضًد متؿمه سًد مػًة ،سشسسٕذ ضذٌ ٔهب تؿهمٕه
ضذٌ ثبضذ ،ثبٔذ ثٍ مًلغ ي دس چُبسچًة ممشسات تًصٔغ ي پشداخت ضًد .دس غهًست خهًدداسْ وبضهشان ي
ضىبٔت غبحجبن ايساق ثُبداس ٔب سبصمبن ،مًؾًع دس َٕئهت دايسْ لهبوًن ثهبصاس ايساق ثُهبداس خمُهًسْ
اسالمٓ أشان قشح ي آسا غبدسٌ دس أهخػًظ اص قشٔك اخشاْ احىبم دادگبَُب لبثل اخشا است.

مادۀ  – 16دس غًست دسخًاست سبصمبن ،و ّٕ اضخبظ تحت وظبست اص لجٕل وبضشان ،وُبدَبْ مبلٓ ي
تطى ُبْ خًداوتظبم مًظفىذ اسىبد ،مذاسن ،اقالػبت ي گضاسضُبْ مًسد وٕبص ثشاْ اودبم يظبٔف
ي مسئًلٕتُبْ لبوًوٓ سبصمبن سا اسائٍ وىىذ .سبصمبن مٓ تًاوذ وسجت ثٍ اسائّ اقالػبت ،اسىبد ،مذاسن ي
گضاسضُبْ مزوًس ثٍ مشاخغ ي وُبدَبْ رٔػالح داخ ٓ ي ٔهب ثهٕهالم هٓ ثهب مًافمهت دادسهتبن وهل دس
چُبسچًة غ الحٕتُبْ لبوًوٓ آوُب الهذام ومبٔهذ .مهذٔشان اضهخبظ حمهًلٓ تحهت وظهبست دس غهًست
خًدداسْ اص اودبم مًاسد فًق ثٍ مدبصات مىذسج دس غذس مبدٌ ( )49لبوًن ثهبصاس ايساق ثُهبداس خمُهًسْ
اسالمٓ أشان محىًم مٓضًوذ.
تبصزۀ  – 1دس غًستٓ وٍ اسائٍ دَىذِ اقالػبت ،اسىبد ،مذاسن ي گضاسش اػالم ومبٔذ وٍ مًاسد اسائٍ ضهذٌ خهض
اسشاس تدبسْ يْ محسًة ي غٕشلبثل اوتطهبس مهٓثبضهذ ،مًؾهًع دس َٕئهت مهذٔشِ سهبصمبن مكهشح ي
تػمٕم گٕشْ مٓ ضًد .تػمٕم َٕئت مذٔشِ سبصمبن دسخػًظ مًؾًع الصماالتجبع ي مجىبْ الذام خًاَذ
ثًد.
تبصزۀ  – 2اسشاس تدبسْ محشمبوٍ ت مٓ ضذٌ ي دس غًست افطبْ آن ،سبصمبن مسئًل خجشان ؾشس ي صٔبن ياسدٌ
ثٍ اسائٍ دَىذِ اسىبد ،مذاسن ي اقالػبت مٓ ثبضذ مطشيـ ثش أىىٍ افطبْ اسشاس تدبسْ تًسف سبصمبن ي
دسغٕش مًاسد لبوًوٓ غًست گشفتٍ ثبضذ.
تبصزۀ  - 3ديلت ،ضشوتُبْ ديلتٓ ي ضُشداسْ َب اص ضمًل تىبلٕف مشثًـ ثٍ وبضشان ايساق ثُبداس مًؾًع مًاد
( )15( ،)14( ،)13ي ( )16أه لبوًن مستثىٓ َستىذ.
مادۀ  -17خشٔذ ي فشيش وبالَبْ پزٔشفتٍ ضذٌ دس ثًسسَبْ وبالٔٓ وهٍ ثهب سػبٔهت ممهشسات حهبوم ثهش آن
ثًسسُب مًسد داديستذ لشاس مٓگٕشوذ تًسف يصاستخبوٍ َب ،سبصمبوُب ،وُبدَب ي دستگبَُبْ ديلتٓ ي ػمًمٓ
ي دستگبَُبْ اخشأٓ وٕبص ثٍ ثشگضاسْ مىبلػٍ ٔب مضأذٌ ي تطشٔفبت مشثًـ ثٍ آوُب وذاسد.
مادۀ  -18ديلت مى ف است وبالْ پزٔشفتٍ ضذٌ دس ثًسس سا اص وظبم لٕمتگزاسْ خبسج ومبٔذ.
تبصزه – داسي اص ضمًل أه مبدٌ مستثىٓ است.
الٔحٍ فًق مطتمل ثش َدذٌ مبدٌ ي َفت تجػشٌ دس خ سٍ ػ ىٓ سيص چُبسضىجٍ مًس ثٕسهت ي پهىدم آرسمهبٌ
ٔىُضاسي سٕػذي َطتبد ي َطت مد س ضًساْ اسالمٓ ثٍ تػًٔت سسٕذ.
علی الریجانی

