قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي
ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي 7387/3/55
فؼاِيتٞاي التػادي دس خٕٟٛسي اسالٔيايشاٖ ضأُ تِٛيذ ،خشيذ  ٚيا فشٚش واالٞا  ٚيا خذٔات تٝ

ماده – 5
ٔيضٛد:
سٌٝشٜٚصيشتمسيٓ 
فؼاِيتٞايالتػاديتٝخضٔٛاسدٔزوٛسدسٌشٜٚدٚٚسٝايٗٔاد.ٜ


تٕأي
ٌشٜٚيه-
لاٖ٘ٛاساسي ت ٝخض ٔٛاسدٔزوٛس

فؼاِيتٞاي التػادي ٔزوٛسدسغذساغُ چ ٚ ُٟچٟاسْ ()44

ٌش ٜٚد-ٚ
دسٌشٜٚسٝايٗٔاد.ٜ
ضشوتٞائطَٕٛايٌٗشٜٚػثاستٙذاص:

فؼاِيتٞأ،إسساتٚ

س-ٝ
ٌش ٜٚ
ضثىٞٝائادسٔخاتشاتيٚأٛسٚاٌزاسيتسأذ(فشوا٘س)،

.1
ضثىٞٝاياغّيتدضئٚٝثادالتٔٚذيشيتتٛصيغخذٔاتپايٝپستي،

.2
٘ظأي ،ا٘تظأي  ٚأٙيتي ت ٝتطخيع فشٔا٘ذٞي وُ ٘يشٞٚاي

 .3تِٛيذات ٔحشٔا٘ ٝيا ضشٚسي 
ٔسّح،
ضشوتٞاياستخشاجٚتِٛيذ٘فتخاٌْٚاص،

 .4ضشوتّٔي٘فتايشاٖٚ
ٔ .5ؼادٖ٘فتٌٚاص،
اسالٔي ايشاٖ ،تا٘ه ّٔي ايشاٖ ،تا٘ه سپ ،ٝتا٘ه غٙؼت ٔ ٚؼذٖ ،تا٘ه

 .6تا٘ه ٔشوضي خٕٟٛسي 
تٛسؼٝغادسات،تا٘هوطاٚسصي،تا٘هٔسىٗٚتا٘هتٛسؼٝتؼا،ٖٚ
 .7تئٕٝشوضيٚضشوتتيٕٝايشاٖ،
ضثىٞٝاياغّيا٘تماَتشق،

.8
اسالٔيايشاٖ،

 .9ساصٔاٖٛٞاپيٕاييوطٛسيٚساصٔاٖتٙادسٚوطتيشا٘يخٕٟٛسي
ضثىٞٝايتضسيآتشسا٘ي،
 .10سذٞا ٚ
 .11ساديٚٛتّٛيضي ،ٖٛ

تٍٙاٜٞايالتػادئٛضٛعايٗٔادٜتاٞشيهاصسٌٝشٜٚتٝپيطٟٙاد
فؼاِيتٞا ٚ

عثمٝتٙذي
تطخيع،ا٘غثاق ٚ
ٔيسسذ  ٚدس ٔٛسد تٙذ (ٌ )3ش ٜٚس،ٝ
ضص ٔا ٜت ٝتػٛية ٞيأت ٚصيشاٖ  
ٚصاست أٛسالتػادي  ٚداسايي ظشف  
ٔػٛتٞٝيأتٚصيشاٖتايذتٝتػٛيةفشٔا٘ذٞيوُ٘يشٞٚائسّحتشسذ .
ٔيضٛد :
فؼاِيتٞايالتػاديدِٚتتٝضشحصيشتؼييٗ 

ماده  – 3لّٕشٚ
تٍٙاٜٞاي التػادي وٛٔ ٝضٛع
سشٔايٌٝزاسي ٔ ٚذيشيت تشاي دِٚت دس آٖ دست ٝاص  

الف ٔ -اِىيت ،
سشٔايٝاي،

داساييٞاي 

عشحٞايتّٕه 
فؼاِيت آٟ٘ا ٔطٌٕ َٛش ٜٚيه ٔاد)2( ٠ايٗ لا٘ ٖٛاست ،اػٓ اص  
ػٕٔٛيغيشدِٚتي،

تخصٞايخػٛغيٚتؼا٘ٚيٚتخص
تأسيسٔإسسٚٝياضشوتدِٚتئ،طاسوتتا 
تٞٝش٘حٚٛتٞٝشٔيضأٖٕٛٙعاست .
ٔاِىا٘،ٝ

سٟٓاِطشو،ٝحمٛق
تثػش-1ٜدِٚتٔىّفاستس،ٟٓسٟٓاِطشو،ٝحكتمذْ٘اضياصسٟاْ ٚ
تٍٙاٜٞا ٔ ٚإسسات دِٚتي  ٚغيش دِٚتي وٛٔ ٝضٛع
ٞا  ،
ضشوت 

تٟشٜتشداسي ٔ ٚذيشيت خٛد سا دس 
حك  
فؼاِيت آٟ٘ا خضء ٌش ٜٚيه ٔاد )2( ٠ايٗ لا٘ ٖٛاست ،تا پاياٖ لا٘ ٖٛتش٘أ ٝچٟاسْ تٛسؼ ٝالتػادي،
تخصٞاي خػٛغي ،تؼا٘ٚي  ٚػٕٔٛي غيشدِٚتي ٚاٌزاس
اسالٔي ايشاٖ ت  ٝ

اختٕاػي  ٚفشٍٙٞي خٕٟٛسي 
ٕ٘ايذ .
تٍٙاٜٞاي ٔشتٛط تٌ ٝش ٜٚيه ٔاد)2( ٜايٗ
تثػش -2 ٜتذأ ْٚاِىيتٔ ،طاسوت ٔ ٚذيشيت دِٚت دس  
لا٘ ٚ ٖٛتؼذ اص ا٘مضاء لا٘ ٖٛتش٘أ ٝچٟاسْ تٛسؼ ٝالتػادي ،اختٕاػي  ٚفشٍٙٞي خٕٟٛسي اسالٔي  ٚيا
اسالٔي  ٚتشاي ٔذت

ضشٚع فؼاِيت دس ٔٛاسد ضشٚسي تٟٙا تا پيطٟٙاد دِٚت  ٚتػٛية ٔدّس ضٛساي 
ٔؼيٗٔداصاست  .
ٔيتٛا٘ذ
فٙاٚسيٞاي٘ٛيٗٚغٙايغپشخغش،دِٚت 

تثػش-3ٜدسٔٙاعكوٕتشتٛسؼٝيافتٚٝيادسصٔيٝٙ
تٛسؼٝاي ٔا٘ٙذ ساصٔاٖ ٌستشش ٛ٘ ٚساصي

ساصٔاٖٞاي 

فؼاِيتٞاي ٌش ٜٚيه ٔاد)2( ٜاص عشيك 

تشاي 
سشٔايٌٝزاسيوٙذ.دسايٗ

تخصٞايغيشدِٚتئطتشواً
غٙايغايشاٖتاسمفچُٟٝ٘ٚدسغذ()%49تا 
تٟشٜتشداسي تٝ
ٔٛاسد دِٚت ٔىّف است سٟاْ دِٚتي سا دس تٍٙا ٜخذيذ حذاوثش ظشف س ٝساَ پس اص  
تخصغيشدِٚتيٚاٌزاسوٙذ  .

تٍٙاٜٞاي دِٚتي دس ٞش فؼاِيت
ب  -دِٚت ٔىّف است ٞطتاد دسغذ ( )%80اص اسصش ٔدٕٛع سٟاْ  
ػٕٔٛي

تخصٞايخػٛغي،تؼا٘ٚيٚ
ساٜآٗٞسات ٝ
ٔطٌَٕٛشٜٚدٔٚاد)2(ٜايٗلاٖ٘ٛتٝاستثٙاءسا ٜٚ
غيشدِٚتيٚاٌزاسٕ٘ايذ .
فؼاِيتٞاي ٌش ٜٚدٔ ٚاد)2( ٜ

تثػش -1 ٜدِٚت ٔداص است تٙٔ ٝظٛس حفظ س ٟٓتٟي ٝٙتخص دِٚتي دس 
ايٗلاٖ٘ٛتاتٛخٝتٝحفظحاوٕيتدِٚت،استمالَوطٛس،ػذاِتاختٕاػيٚسضذٚتٛسؼٝالتػاديتٝ
فؼاِيتٞا دس تاصاس تيطتش

سشٔايٌٝزاسي ٕ٘ايذ و ٝس ٟٓدِٚت اص تيست دسغذ ()%20اسصش ايٗ 

ٔيضا٘ي 
٘ثاضذ  .
تخصٞاي
ساٜآٞ ٗٞستٙذ.س ٟٓتٟي  ٝٙ
تخصٞاي غيشدِٚتي ٔداص ت ٝفؼاِيت دس صٔي ٝٙسا  ٚ ٜ
تثػش 2 ٜـ  
٘أٝاي خٛاٞذ تٛد و ٝت ٝپيطٟٙاد ٔطتشن
آئيٗ 
ساٜآٔ ٗٞغاتك  
فؼاِيتٞاي سا  ٚ ٜ

دِٚتي  ٚغيشدِٚتي دس 
سياستٞاي وّي اغُ

ساٚ ٜتشاتشيٚ ٚصاست أٛسالتػادي  ٚداسايي ت ٝتػٛية ضٛساي ػاِي اخشاء 
ٚصاست 
چُٟٚچٟاسْ()44لاٖ٘ٛاساسيخٛاٞذسسيذ .
تثػش 3 ٜـ دِٚت ٔىّف است دسحذ ٔماتّ ٝتا تحشاٖ ٘سثت ت ٝتأٔيٗ واالٞاي اساسي ٔا٘ٙذ ٌٙذْ ٚ
سٛختتشائذتٔؼيٗ،تٕٟيذاتالصْساتيٙذيطذ .
ٔاد)2( ٠ايٗ لاٖ٘ٛ
تٍٙاٜٞاي ٔطٌٕ َٛش ٜٚس  ٝ
فؼاِيتٞا   ٚ

سشٔايٌٝزاسئ ،اِىيت ٔ ٚذيشيت دس 

ج  -
ٔٙحػشاًدساختياسدِٚتاست .
تخصٞاي غيشدِٚتي
تٍٙاٜٞاي   
تثػش -1 ٜخشيذ خذٔات ٔاِي ،فٙيٟٙٔ ،ذسي ٔ ٚذيشيتي اص  
غذ ( )%100دِٚت عثك
دسفؼاِيتٞاي ٌش ٜٚسٔ ٝاد )2( ٜايٗ لا٘ ٖٛت ٝضشط حفظ ٔاِىيت غذ دس  

دستٍاٜٞاي

أٛسالتػادي  ٚداسايي تا ٕٞاٍٙٞي 
ضص ٔا ٜت ٝپيطٟٙاد ٚصاست  
٘أٝاي و ٝظشف ٔذت  
آئيٗ 

ٔيسسذٔ،داصاست .
ريستظتٝتػٛيةٞيأتٚصيشاٖ 

٘ظأي ،ا٘تظأي  ٚأٙيتي ٘يشٞٚاي ٔسّح  ٚأٙيتي حذاوثش ظشف ٔذت سٝ

آئيٗ٘أٔ ٝشتٛط ت ٝواالٞا  ٚخذٔات 

ٔا ٜتٛسظ ٚصاست دفاع  ٚپطتيثا٘ي ٘يشٞٚائسّح تٟي ٚٝخٟت تػٛية ت ٝفشٔا٘ذٞيوُ ٘يشٞٚاي ٔسّح تمذيٓ
خٛاٞذضذ .
حٛصٜٞاي سالٔت ،آٔٛصش  ٚتحميمات  ٚفشٔ ًٙٞطٕ َٛايٗ لا٘٘ ٖٛيست ٚ
فؼاِيتٞاي  

تثػش 2 ٜـ 
تخصٞاي دِٚتي  ٚغيشدِٚتي ٕٞ ٚچٙيٗ ٞشٌٚ ٝ٘ٛاٌزاسي ت ٝتخص غيشدِٚتي دس
ٞشٌ ٝ٘ٛتٛسؼ ٝتٛسظ  

يه ساَ اص اتالؽ ايٗ لا٘ ٖٛت ٝتػٛية ٔدّس
اليحٝاي خٛاٞذ تٛد و ٝظشف ٔذت  
حٛصٜٞا ٔغاتك  
ايٗ  
ٔيسسذ .
ضٛساياسالٔي 
ٔيضٛد:
فؼاِيتٞايالتػاديتخصغيشدِٚتيتٝضشحصيشتؼييٗ 

ماده  – 4لّٕشٚ
فؼاِيتٞايٌشٜٚيهٔاد)2(٠ايٗلاٖ٘ٙٔٛحػشاًدساختياس

سشٔايٌٝزاسئ،اِىيتٔٚذيشيتدس

اِف–
تخصغيشدِٚتياست .
تثػشٜٞاي()3(ٚ)2تٙذ(اِف)ٔاد)3(ٜايٗلاٖ٘ٔٛداص

فؼاِيتٞاتاسػايت

تثػشٚ-ٜسٚددِٚتدسايٗ
است .
تخصٞاي
فؼاِيتٞاي ٌش ٜٚدٔ ٚاد )2( ٜايٗ لا٘ ٖٛتشاي  

سشٔايٌٝزاسئ ،اِىيت ٔ ٚذيشيت دس 

ب -
ػٕٔٛيغيشدِٚتئداصاست .

خػٛغي،تؼا٘ٚئٚإسسات
ػٕٔٛي غيشدِٚتي دس ٔٛاسد ٔطٌٕ َٛش ٜٚسٔ ٝاد)2( ٜايٗ

تخصٞاي خػٛغي  ٚتؼا٘ٚي  ٚ
ج -فؼاِيت  
لاٖ٘ٛتاسػايتتثػش)1(ٜتٙذ«ج»ٔاد)3(ٜايٗلاٖ٘ٔٛداصاست .
تٍٙاٜٞاي ٚاسغ ٝپِٛي و ٝلثُ  ٚتؼذ اص
تا٘هٞاي غيشدِٚتي ٔ ٚإسسات ٔاِي  ٚاػتثاسي  ٚسايش  
ماده  – 5
ٔيضٛد غشفاً دس لاِة
تا٘هٞاي دِٚتي و ٝسٟاْ آٟ٘ا ٚاٌزاس  
ٔيض٘ٛذ   ٚ
تػٛية ايٗ لا٘ ٖٛتأسيس ضذ ٜيا  
تٝعٛسٔستميٓ يا
ضشوتٞايسٟأي ػاْ ٚتؼا٘ٚيسٟأيػاْ ٔداص ت ٝفؼاِيت ٞستٙذ.سمف ٔداص تّٕه سٟاْ  

د ٜدسغذ
ػٕٔٛي غيشدِٚتي  

سٟأي ػاْ يا ٞش ٔإسسٟ٘ ٚ ٝاد 

سٟأي ػاْ يا تؼا٘ٚي 

ضشوت 

غيشٔستميٓ تشاي ٞش 
ٔيضٛدٔ .ؼأالت تيص اص
( ٚ )%10تشاي اضخاظ حميمي  ٚسايش اضخاظ حمٛلي پٙح دسغذ ( )%5تؼييٗ  
ّٔغياألثشاست.افضايصسمفسٟٔٓداصاص
سمفٞائداصدسايٗٔادٜتٛسظٞشيهاصاضخاظٔزوٛستاعُ ٚ

عشيكاسث٘يضٔطَٕٛايٗحىٓاستٚٚساثٚيااِٚياءلا٘٘ٛيآٟ٘أّضْتٝفشٚشٔاصادتشسمف،ظشفٔذتدٚ
ٔا ٜپس اص غذٚس ٌٛاٞي حػش ٚساثت خٛاٙٞذ تٛد.افضايص لٟشي سمف ٔداص سٟاْ تٞ ٝش عشيك ديٍش تايذ ظشف
سمفٞائداصايٗٔادٜواٞصياتذ .
سٔٝاٜت ٝ
ٔذت 
تثػش -1 ٜاضخاظ حميمي سٟأذاس تٍٙاٟٞاي ٔٛضٛع ايٗ ٔاد ٚ ٜاػضاء خا٘ٛاد ٜآٟ٘ا ضأُ ٕٞسش،
فشص٘ذاٖٕٞٚسشاٖآ٘اٖ،تشادس،خٛاٞش،پذسٔٚادسٔٙحػشاًتاسمفئداصٞستٙذسٟاْداضتٝتاضٙذوٝ
٘تٛا٘ٙذٔطتشواًتيصاصيهػضٞٛيأتٔذيشٜسادسايٗتٍٙاٜتؼييٗوٙٙذ .

ٔيسسذ،
تثػش 2 ٜـ دِٚت ٔىّف است تا پيطٟٙاد تا٘ه ٔشوضي و ٝت ٝتأييذ ضٛساي پ ٚ َٛاػتثاس  
تٍٙاٜٞاي ٔٛضٛع ايٗٔادٜ
الذأات لا٘٘ٛي الصْ سا ظشفّٟٔت سٔٝاٜدس خػٛظ ٘حٜٛتأسيس ٚاداس  ٜ
تٝا٘داْسسا٘ذ .
يه ساَ اص تاسيخ تػٛية ايٗ
تٍٙاٜٞاي غيش دِٚتي ٔٛخٛد ٔٛضٛع ايٗ لا٘ٛٔ ٖٛظفٙذ ظشف  
تثػش  -3 ٜ
لاٖ٘ٛخٛدساتاضشايظايٗٔادٜتغثيكدٙٞذ .
اِحسٝٙاي وٙٔ ٝحػشاً ت ٝأش

غٙذٚقٞاي  
لشؼ

اِحس ٚ ٝٙ

تؼا٘ٚيٞاي اػتثاسي  
لشؼ

تثػش 4 ٜـ 
ٔيتاضٙذ .
ٔيپشداص٘ذ،اصضَٕٛايٗٔادٜٔستثٙيتٛدٜٚتاتغٔمشساتخٛد 
لشؼاِحس ٝٙ

ػٕٔٛئػٛبٚ1366اغالحاتتؼذي

ػٕٔٛيغيشدِٚتئٛضٛعٔاد)5(ٜلاٖ٘ٔٛحاسثات

ماده ٔ – 6إسسات
ضشوتٞاي تاتؼٚ ٚ ٝاتست ٝآٟ٘ا حك ٔاِىيت ٔستميٓ  ٚغيشٔستميٓ ٔدٕٛػاً حذاوثش تا چ ُٟدسغذ ()%40

آٖ  ٚ
سٟٓتاصاسٞشواالٚياخذٔتساداس٘ذ .
ضشوتٞااصعشيكٚاٌزاسيسٟأْٛضٛعايٗ

تذٞيٞايدِٚتتٝايٗٔإسساتٟ٘،ادٞاٚ
تثػش-1ٜتأدي ٝ
سمفٞائمشسدسايٗلاٖ٘ٔٛداصاست .
لاٖ٘ٛتٟٙاتاسػايت 
تثػشٚ-2ٜصاستأٛسالتػاديٚداسايئٛظفاستتشحسٗاخشاءايٗٔادٜٚتثػشٜآٖ٘ظاستوٙذٚ
سياستٞاي وّي اغُ چ ٚ ُٟچٟاسْ ()44

ضٛسايػاِي اخشاء 

دس غٛست ٔطاٞذٛٔ ٜاسد ٔغايش ،آٖ سا ت ٝ
خٟتاتخارتػٕيٓاػالْٕ٘ايذ .
تخصٞاي
سشٔايٌٝزاسي  ٚغذٚس ٔدٛص فؼاِيتٟاي التػادي تشاي  

ماده  – 7تٙٔ ٝظٛس تسٟيُ  ٚتسشيغ دس أش 
اسالٔي ضٟش،

دستٍاٜٞاي دِٚتي ٔٛضٛع ٔاد )86( ٜايٗ لا٘ ،ٖٛضٛساٞاي 

غيشدِٚتي دس لّٕشٞٚاي ٔداص ،
پشٚا٘ٞٝاٚ
اتحاديٞٝايغٙفئٛظفٙذتشتيثياتخارٕ٘ايٙذتاوّئٝمشسات٘اظشتشغذٚس 

ضٟشداسيٞأٚدأغٚ

وسة  ٚواس تا سٚيىشد حزف ٔدٛصٞاي غيشضشٚسي،تسٟيُ ضشايظ دسيافت ٔدٛصٞا ٚ
سشٔايٌٝزاسي   ٚ

ٔدٛصٞاي 
ٌٝ٘ٛاي اغالح ،تٟيٚ ٝ
فؼاِيتٞاي التػادي حذاوثش ظشف ضص ٔا ٜپس اص تػٛية ايٗ لا٘ ٖٛت  ٝ

ضفافساصي 

ريستظوتثاًدادٜضٛد.
تذٚيٗضٛدوٝپاسخٔتماضيحذاوثشظشفدٜسٚصاصتاسيخثثتدسخٛاستتٛسظٔشخغ 
ٞضيٞٝٙاي
ريستظٔٛظفاستفٟشستٔذاسنٔٛسد٘ياصٚػٙذاِّضْٚغٛست 
دسغٛستٔثثتتٛدٖپاسخٔ،شخغ 
حسابٞاياػالْ

لا٘٘ٛيساوتثاًتٔٝتماضياػالْٚپساصدسيافتٔذاسنوأُٚاسٙادٚاسيضٚخٜٛٔٛسد٘ياصتٝ
يه ٔا٘ ٜسثت ت ٝا٘داْ واس ،غذٚس پشٚا٘ٔ ،ٝدٛص يا ػمذ لشاسداد تا ٔتماضي ،الذاْ ٕ٘ايذ.
ضذ ،ٜحذاوثش ظشف  

فٛقاِزوش لادس ت ٝا٘داْ تؼٟذ خٛد ٘ثاضذ ،تا
چٙا٘چٞ ٝشيه اص ٔشاخغ ٔسإ َٚغذٚس پشٚا٘ ٝيا ٔدٛص عي يه ٔا  ٜ
يهٔاٜديٍشفشغتخٛاٞذيافت  .
يهتاسٚحذاوثش 
سشٔايٌٝزاسياستاٖتشاي 

ٔٛافمتستاد
ريستظ ٔٛظف است ػّت سا ت ٝغٛست ٔستٙذ ٔ ٚىتٛب
تثػش -1 ٜدس غٛست ٔٙفي تٛدٖ پاسخٔ ،شخغ  
تٔٝتماضياػالْٕ٘ايذ .
ريستظ دس پاياٖ ٔذت اػالْ ضذ ٜت ٝتؼٟذ خٛد
تثػش -2 ٜدس غٛست ٔثثت تٛدٖ پاسخ ،چٙا٘چٔ ٝشخغ  
ػُٕ ٕ٘ٙايذ  ٚيا دس غٛست ٔٙفي تٛدٖ پاسخ ،چٙا٘چٔ ٝتماضي اص پاسخ دسيافتي لا٘غ ٘طٛد اػتشاؼ
سشٔايٌٝزاسياستاٖلاتُعشحاست .

ٔتماضيدسستاد
ساصٔاٖٞاي غٙايغ ٔ ٚؼادٖ،

تش٘أٝسيضي ٚي  ٚسؤساي 
سشٔايٌٝزاسي استاٖ ت ٝسياست استا٘ذاس يا ٔؼا  ٖٚ

ستاد 
ٔحيظ

خٟاد وطاٚسصي ،واس  ٚأٛس اختٕاػي ،تاصسٌا٘ي ،أٛس التػادي  ٚداسايي  ٚاداسات وُ تؼا ٚ ٖٚحفاظت 
ٔيضٛد .ايٗ ستاد ٔىّف است ظشف ٔذت پا٘ضد ٜسٚص اص تاسيخ دسيافت اػتشاؼ ،تٝ
صيست ٞش استاٖ تطىيُ  
ريستظ سسيذٌي  ٚدس غٛست ٚاسد دا٘ستٗ اػتشاؼ ،سئيس ستاد
دستٍاٜٞاي  

ٔٛضٛع دس چٟاسچٛب ٔمشسات 
ٔيوٙذ  ٚفشد يا افشاد ٔتخّف سا تٞ ٝيأت تخّفات اداسي
دستٛس تدذيذ سسيذٌي ت ٝتماضاي ٔتماضي سا غادس  
ٔداصاتٞاي ٔمشسدس تٙذٞاي«د»

ايٌٗ ٝ٘ٛافشاد سا تأييذ ٕ٘ايذ ت ٝ
ٔيٕ٘ايذ.چٙا٘چٞ ٝيأت،تخّف  
ريستظ ٔؼشفي  

ت ٝتؼذ ٔاد )9( ٜلا٘ ٖٛسسيذٌي ت ٝتخّفات اداسي (ٔػٛب ٔ )1372/9/7حى ْٛخٛاٙٞذ ضذ .خّسات ستاد تا
حضٛسدٚسْٛاػضاءسسٕيتداسدٚتػٕيٕاتآٖتاسأياوثشيتٔغّكحاضشيٗٔؼتثشاست .
دستٍاٜٞاي فشا استا٘ي ٘ياص داضت ٝتاضذ ت ٝاػتشاؼ ٚي دس ٞيأتي

دس ٔٛاسدي و ٝعشح ٔتماضي تٛٔ ٝافمت 
فٛقاِزوش ت ٝسياست ٚصيش أٛس التػادي ٚداسايي يأؼاٚ ٖٚي ت ٝتشتية
ريستظ  
دستٍاٜٞاي 

ٔتطىُ اص ٔؼا٘ٚيٗ 
ٔمشسدسايٗتثػشٜسسيذٌيخٛاٞذضذ .
تثػشٚ -3 ٜصاست أٛس التػادي  ٚداسايي ٔٛظف است ظشف ضص ٔا ٜاص تػٛية ايٗ لا٘ ٖٛتا ٕٞىاسي
سشٔايٌٝزاسيدسوّيٝ

تٟشٜتشداسييا٘ظايشآٖوتابسإٙٞاي
وّئٝشاخغغذٚسٔدٛصياپشٚا٘ٝواسييا 
يه تاس تا سٚيىشد تسٟيُ ٔمشسات  ٚحزف ٔدٛصٞاي غيش
فؼاِيتٞاي التػادي سا ٔٙتطش ٞ ٚش ضص ٔا  ٜ

ضشٚسي ،آٖ سا ٔٛسد تدذيذ ٘ظش لشاس دٞذ .ايٗ وتاب سإٙٞا تٟٙا ٔستٙذ تؼييٗ تىاِيف ٔتماضياٖ
سشٔايٌٝزاسياستٞ.يچٟ٘ادٔٚشخؼيحك٘ذاسدتشاياػغاءٔدٛصياپشٚا٘ٔ،ٝذاسنياضشايغيتيطتش

اصٔٛاسدٔػشحدسآٖسأغاِثٝوٙذ .

ٔمشساتصدايي  ٚتسٟيُ ضشايظ غذٚس

تثػش -4 ٜسئيس خٕٟٛس ٔٛظف است ٞيأتي سا ٔأٔٛس ٘ظاست تش 
فؼاِيتٞاي التػادي ٕ٘ايذ.ايٗ ٞيأت ٔىّف است تشاي ٔٛاسدي و ٝتحمك ايٗ اٞذاف

ٔدٛصٞا  ٚپشٚا٘ ٝ
ٔحتاجتٝتغييشلٛا٘يٗاستِٛ،ايحٔٛسد٘ظشساتٟيٚٝتمذيٓٞيأتٚصيشاٖٕ٘ايذ .
ٔيوٙٙذٛٔ،ظفٙذٞشضص
تثػش-5ٜوّئٝشاخؼيوٝتٞٝش٘حٔٛدٛصياپشٚا٘ٝفؼاِيتالتػاديغادس 
ٔا ٜيهتاس اعالػات ٔشتٛط تٔ ٝدٛصٞاي غادسٚ ٜٚاحذٞاي فؼاَدس ٞش وسة  ٚواس سا وٚٝسٚد ت ٝآٟ٘ا
تٔٝدٛصياپشٚا٘٘ٝياصداسددساختياسٔتماضياٖلشاسدادٜٚتشاياعالعػْٕٙٔٛتطشٕ٘ايٙذ .
سٔ ٝا ٜت ٝتػٛية ٞيأت ٚصيشاٖ
أٛسالتػادي  ٚداسايي ظشف ٔذت  

آئيٗ٘أ ٝاخشائي ايٗ ٔاد ٜت ٝپيطٟٙاد ٚصاست 

خٛاٞذسسيذ .
تٍٙاٜٞايدِٚتيتافؼاِيتالتػاديٌشٜٚيهٚدٔٚاد)2(ٜايٗلاٖ٘ٔٛمشسضٛد،
ماده ٞ – 8شأتياصيوٝتشاي 
ػٕٔٛيغيشدِٚتيتايذدس٘ظش

ػيٙاًٚتااِٛٚيتتشايتٍٙاٜيافؼاِيتالتػادئطاتٝدستخصخػٛغي،تؼا٘ٚيٚ
ٌشفتٝضٛد .
تثػش - ٜدِٚت ٔىّف است ظشف سٔ ٝا ٜپس اص تػٛية ايٗ لا٘ ٖٛوّي ٝأتياصات ٔٛخٛد ٔٛضٛع ايٗ
ٔادٜساِغٛوٙذياتؼٕيٓدٞذ .

