قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل
مصوب 3131
هبدُ ٍاحذُ – ثب تَجِ ثِ اغل  141لبًَى اسبسي جوَْسي اسالهي ايشاى ّش ضخػي كِ هي تَاًذ تٌْب يك ضغل دٍلتي سا ػْذُ

داس ضَد .

تجػشُ  :1سوتْبي آهَصضي دس داًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَصضي ٍ تحميمبتي اص ايي حكن هستثٌب هي ثبضذ .
تجػشُ  :2هٌظَس اص ضغل ػجبست است اص ٍظبيف هستوش هشثَط ثِ پست ثبثت سبصهبًي ،يب ضغل ٍ يب پستي كِ ثِ عَس توبم ٍلت
اًجبم هي ضَد .

تجػشُ  :3ضشكت ٍ ػضَيت دس ضَساّبي ػبلي ،هجبهغ ػوَهيّ ،يأت ّبي هذيشُ ٍ ضَساّبي هَسسبت ٍ ضشكتْبي دٍلتي كِ ثِ
ػٌَاى ًوبيٌذگبى لبًًَي سْبم دٍلت ٍ ثِ هَجت لبًَى ٍ يب دس استجبط ثب ٍظبيف ٍ هسئَليتْبي پست ٍ يب ضغل سبصهبًي غَست هي

گيشد ضغل ديگش هحسَة ًوي گشدد لكي پشداخت يب دسيبفت حمَق ثبثت ضشكت ٍ يب ػضَيت دس هَاسد فَق هوٌَع خَاّذ ثَد .
تجػشُ  :4تػذي ّش ًَع ضغل دٍلتي ديگش دس هَسسبتي كِ توبم يب لسوتي اص سشهبيِ آى هتؼلك ثِ دٍلت ٍ يب هَسسبت ػوَهي
است ٍ ًوبيٌذگي هجلس ضَساي اسالهيٍ ،كبلت دادگستشي ،هطبٍسُ حمَلي ٍ سيبست ٍ هذيشيت ػبهل يب ػضَيت دس ّيأت

هذيشُ اًَاع ضشكتْبي خػَغي جض ضشكتْبي تؼبًٍي اداسات ٍ هَسسبت ثشاي كبسكٌبى دٍلت هوٌَع است .

تجػشُ  :5هتخلف اص ايي لبًَى ثِ اًفػبل خذهت هَلت اص ضص هبُ تب يك سبل هحكَم هي گشدد ٍ ٍجَُ دسيبفتي اص هطبغل كِ
دس يك صهبى تػذي آى سا داضتِ است ثِ جض حمَق ٍ هضايبي ضغل اغلي ٍي هستشد هي گشدد .دس غَست تكشاس دس هشتجِ دٍم،

ػالٍُ ثش استشاداد ٍجَُ هَضَع ايي تجػشُ ثِ اًفػبل داين اص هطبغل هحكَم هي گشدد .

تجػشُ  :6اهش ٍ غبدس كٌٌذُ احكبم دس غَست اعالع ثِ ًػت هجبصات هزكَس دس غذٍس تجػشُ  5هحكَم هي گشدًذ .
تجػشُ  :7هسئَليي ري حسبثي ٍ ٍاحذّبي هبلي دستگبّْبي دٍلتي دس غَست پشداخت حمَق ٍ هضايب ثبثت ضغل ديگش،دس غَست
هغلغ ثَدى اص ضغل دٍم ثِ اًفػبل خذهت هَلت ثيي  3تب  6هبُ هحكَم خَاٌّذ گشديذ .

تجػشُ  :8افشادي كِ هستميوب اص سَي همبم هؼظن سّجشي ثِ سوتْبيي دس دستگبّْبي هختلف هٌػَة هي گشدًذ اص ضوَل هفبد ايي

لبًَى هستثٌب خَاٌّذ ثَد .

عشح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل كِ هَسد ايشاد ضَساي ًگْجبى لشاس گشفتِ ثَد
دٍهيي هَضَع اختالفي ثَد كِ دس جلسِ هجوغ تطخيع هػلحت ًظبم هَسد ثشسسي لشاس گشفت ٍ ًظش هجلس ضَساي اسالهي ثِ

ضشح ريل تػَيت ضذ :

هبدُ ٍاحذُ – هتي صيش ثِ ػٌَاى يك تجػشُ ثِ هبدُ ٍاحذُ لبًَى هوٌَػيت تػذي ثيص اص يك ضغل هػَة  1373/ 10/ 11ثِ

ضشح صيش الحبق هيضَد :

تجػشُ – ػضَيت ّوضهبى كليِ اضخبظ ضبغل دس ّش يك اص لَاي سِگبًِ ٍ هَسسبت ٍ سبصهبىّبي تبثؼِ آىّب ٍ ضشكتّب ٍ
هَسسبت دٍلتي يب ٍاثستِ ثِ دٍلت كِ ضوَل لبًَى ثش آًْب هستلضم ركش ًبم يب تػشيح ًبم ثَدُ ٍ ثِ ّش همذاس اص ثَدجِ كل كطَس
استفبدُ هيًوبيٌذ ،دس ضَساي ًگْجبى ثِ جض هطبغل آهَصضي هَضَع تجػشُ ( ٍ )1افشاد هَضَع تجػشُ ( )8لبًَى هوٌَػيت تػذي
ثيص اص يك ضغل هػَة  1373ثِ ػٌَاى حمَلذاى هوٌَع است ٍ ايي هوٌَػيت ضبهل اػضبء كًٌَي ضَساي ًگْجبى كِ لجل اص ايي
لبًَى اًتخبة ضذُاًذ ًيض هيضَد ٍ چٌبًچِ ظشف دٍ هبُ پس اص تػَيت ايي لبًَى استؼفبء ًذٌّذ اص ػضَيت دس ضَساي ًگْجبى

هستؼفي ضٌبختِ هيضًَذ .

هجلس ضَساي اسالهي ًخستيي ثبس  18فشٍسديي هبُ سبل  87ايي هػَثِ سا تػَيت ٍ ثِ ضَساي ًگْجبى فشستبدُ ثَد كِ دس پي

هخبلفت ضَساي ًگْجبى ثب آى  ٍ ،اغشاس ًوبيٌذگبى ثش هػَثِ خَد  ،ايي هػَثِ هشداد هبُ  87ثِ هجوغ تطخيع هػلحت سفت .

بسمه تعالي
جٌبة آلبي دكتش حجيجي
هؼبٍى اٍل هحتشم سئيس جوَْس
جٌبة آلبي هشػطي
سيبست هحتشم دفتش سئيس جوَْس
ثب تَجِ ثِ هزاكشات اخيش ّيأت ٍصيشاى ريال اثْبهبت هغشح ضذُ دس خػَظ ًحَُ اجشاي لبًَى هوٌَػيت ثيص اص يك ضغل
دٍلتي هػَة  73/10/11ثشسسي ٍ ًظشيِ ثِ تفكيك هَسد اػالم هي گشدد:
 -1تػذي دٍ ضغل دٍلتي ثب استفبدُ اص يك حمَق
ًظش ثِ ايٌكِ دس لبًَى هزكَس داضتي ثيص اص يك ضغل دٍلتي ػلي االعالق ٍ هٌػشف اص ًحَُ اخز حمَق هوٌَع گشديذُ ٍ
ضوبًت اجشائي جضائي ًيض ثشاي تخلف اص آى پيص ثيٌي ضذُ است لزا استفبدُ اص يك حمَق سافغ هوٌَػيت هضثَس ٍ ًبفي هسئَليت
جضائي ًوي ثبضذ ،ثِ استثٌبء ػضَيت دس ضَساّب ٍ هجبهغ ػوَهي ّيأت ّبي هذيشُ كِ دس تجػشُ ) (3لبًَى ٍ ثٌذ ( )3ايي ًظشيِ
آهذُ است .
 -2تػذي ضغل ًيوِ ٍلت ّوضهبى ثب ضغل توبم ٍلت
تجػشُ ( )2لبًَى دس تؼشيف ضغل اػالم داضتِ كِ ضغل ػجبستست اص ٍظبيف هستوش هشثَط ثِ پست ثبثت سبصهبًي ،يب ضغل ٍ يب
پستي كِ ثِ عَس توبم ٍلت اًجبم ضَد .
ثٌبثشايي دس غَستي كِ ضغل ًيوِ ٍلت هستلضم تػذي ٍ پست ثبثت سبصهبًي ثبضذ اضتغبل كبسكٌبى دٍلت ٍ ًْبدّب ٍ اسگبًْبئي كِ
اص ثَدجِ ػوَهي استفبدُ هي ًوبيٌذ دس آى اص هػبديك هوٌَػيت است .
ػٌبيت داسًذ هشجغ تؼييي پست ّبي سبصهبًي دس لَاًيي ركش گشديذُ است كِ دس هَسد دستگبّْبي هطوَل لبًَى استخذام
كطَسي هسئَليت آى هغبثك تجػشُ  2هبدُ () 8ثش ػْذُ سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي كطَس است .
 -3ػضَيت دس هجبهغ ٍ ضَساّب ٍ ّيأت ّبي هذيشُ
ثٌب ثِ غشاحت تجػشُ ( )3لبًَى هضثَس ضشكت ٍ ػضَيت دس ضَساّب ٍ هجبهغ ٍ ّيأت هذيشُ هَسسبت ٍ ضشكتْبي دٍلتي هطشٍط
ثِ ايٌكِ ثِ ًوبيٌذگي اص دٍلت ٍ ثِ هَجت لبًَى يب ثشاسبس ٍظبئف ٍ هسئَليتْبي سبصهبًي ثبضذ اص هَاسد هوٌَػيت خبسج است .
الجتِ دس ايي غَست ًيض دسيبفت ٍ پشداخت حمَق ثبثت ػضَيت ٍ ضشكت دس آًْب هجَص ًذاسد .
 -4احشاص دٍ ػٌَاى دٍلتي
دس هَاسدي كِ يكي اص ػٌبٍيي دٍلتي هالصهِ ثب تػذي ضغل هستمل (ثِ تؼشيفي كِ دس تجػشُ  2لبًَى آهذُ) ًذاضتِ ثبضذ احشاص دٍ
ػٌَاى تَسظ كبسهٌذاى دٍلت ثالاضكبل است .چٌبًچِ سوت هؼبًٍت ٍصيش ػٌَاًي اص سيبست سبصهبى ٍاثستِ است .
هؼْزا اگش هَجت تػذي ثيص اص يك ضغل ًجبضذ ايشادي ًذاسدّ .ن اكٌَى ًيض ثِ سٍسبي ثسيبسي اص سبصهبًْبي ٍاثستِ ثِ ػٌَاى
هؼبًٍت سئيس جوَْس يب هؼبًٍت ٍصيش اعالق هي ضَد ٍ هَضَع دس لَاًيي هجلس ضَساي اسالهي ٍ هػَثبت دٍلت لحبػ ضذٍ ،
هحل ايشاد لشاس ًگشفتِ است .
 -5ػضَيت كبسكٌبى دٍلت دس ّيأت هذيشُ ضشكتْب
دس غَستي كِ ضشكت يب هَسسِ ،دٍلتي ثبضذ ػضَيت دس ّيأت هذيشُ آًْب ثِ تشتيجي كِ دس تجػشُ ( )3لبًَى ركش ضذُ ٍ دس ثٌذ
( )3ايي ًظشيِ ثيبى گشديذُ ثال اضكبل است ٍ دس هَسدي كِ ضشكت ،خػَغي ثبضذ هغبثك تجػشُ ( )4لبًَى هزكَس ٍ اغل
() 141لبًَى اسبسي ػضَيت كبسكٌبى دٍلت دس ّيأت هذيشُ يب هذيشيت ػبهل آًْب هوٌَع است .ثٌبثشايي ػضَيت كبسكٌبى
دٍلت دس ّيأت هذيشُ ضشكتْبي صًجيشُ اي كِ خبسج اص دٍ غَست دٍلتي ٍ خػَغي ًيستٌذ هطوَل ّويي احكبم است ٍ ٍاجذ
اضكبل هي ثبضذ صيشا اگش ضشكت صًجيشُ اي ،دٍلتي ػضَيت كبسكٌبى دٍلت دس ّيأت هذيشُ آى دس غَستي هيسش است ثِ
ًوبيٌذگبًي اص دٍلت ٍ ثِ هَجت لبًَى يب دس استجبط ثب ٍظبيف سبصهبًي ايطبى ثبضذ كِ تبكٌَى چٌيي صهيٌِ اي فشاّن ًطذُ است ٍ
دس غَستي كِ ضشكت صًجيشُ اي ،خػَغي ثبضذ اص هػبديك تجػشُ ( )4لبًَى فَق الزكش است .
لبثل ركش ايٌكِ هوٌَػيتي ثشاي ػضَيت كبسكٌبى دٍلت دس ّيأت هذيشُ هَسسبت خػَغي كِ ثِ غَست ضشكت ثجت ًطذُ
ثبضٌذ ٍجَد ًذاسد ٍ ضشكتْبي تؼبًٍي اداسات ٍ هَسسبت ًيض ٍلَ آًكِ ثػَست غيش دٍلتي ثِ ثجت سسيذُ ثبضٌذ ثِ تػشيح تجػشُ

( )4لبًَى اص هَاسد هوٌَػيت خبسج ثَدُ ٍ اخز حمَق ثبثت تػذي آًْب هوٌَع ًيست ثِ ضشط ايٌكِ هٌبفبت ثب حضَس دس سبػبت
هَظف ضغل دٍلتي ًذاضتِ ثبضذ .
 -6هطبغل آهَصضي
تػشيح تجػشُ ( )1لبًَى سوت ّبي آهَصضي دس داًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَصضي ٍ تحميمبتي اص ضوَل حكن لبًَى هستثٌي ّستٌذ
هْن ،تطخيع هطبغل ٍ سوتْبي آهَصضي است كِ اغَال ثش ػْذُ هشجغ عجمِ ثٌذي ضبغل هي ثبضذ كِ هيتَاًذ ػٌذ اللضٍم هَاسد
اثْبم سا ثش عشف ًوبيذ .چٌبًكِ دس هَسد هطبغل آهَصضي داًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلي ٍ پژٍّطي ّيأت ّبي اهٌبءء آًْب
ثب تَجِ ثِ ثٌذّبي (ة) ٍ (ى) هبدُ ( )7تطكيل ّيأت ّبي اهٌبءء داًطگبّْب  ...هػَة  1367ضَساي ػبلي اًمالة فشٌّگي
هسئَليت داسًذ الجتِ دس ايي هَسد ًيض چٌبًچِ ضَساي ػبلي اًمالة فشٌّگي ثشاي ايجبد ٍحذت سٍيِ هػلحت ثذاًٌذ هي تَاًٌذ
ًسجت ثِ تؼييي هطبغل آهَصضي دس سغح كليِ داًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلي ٍ تحميمبتي ساسبً اتخبر تػوين ًوبيٌذ صيشا
اختيبسات فَق الزكش ّيأت اهٌبء ًبضي اص هػَثِ ضَساي ػبلي اًمالة فشٌّگي است .ثِ ّش حبل سيبست هَسسبت آهَصضي ثِ
تٌْبئي داللت ثِ غيش آهَصضي ثَدى آى ًوي كٌذ ثلكِ هٌَط ثِ ًَع هسئَليتْب ٍ تطخيع هشجغ تؼييي هطبغل آهَصضي آًْب است
چٌبًچِ سئيس يك آصهبيطگبُ تحميمبتي ثِ غشف تػذي پست سيبست داللت ثش غيش پژٍّطي ثَدى هسئَليت ٍ ضغل ٍي ًذاسد .
 -7ػضَيت ثبصًطستگبى دٍلت دس ّيأت هذيشُ ضشكتْبي خػَغي
ّش چٌذ هغبثك تجػشُ ) (2هبدُ ٍاحذُ لبًَى فَق الزكش ػضَيت كبسكٌبى دٍلت دس ّيأت هذيشُ ضشكتْبي خػَغي هوٌَع
اػالم ضذُ ٍ ثبصًطستگي هغبثك هبدُ () 124لبًَى استخذام كطَسي يكي اص حبالت استخذاهي است هغ الَغف اص آًجب كِ ثٌب ثِ
تجػشُ ) (2لبًَى هطبغل هَضَع هوٌَػيت تؼشيف ضذُ كبسهٌذ دس حبلت ثبصًطستگي پست ثبثت ًذاضتِ ٍ ضغل توبم ٍلتي
تػذي ًوي ًوبيذ لزا ػضَيت ثبصًطستگبى دس ّيأت هذيشُ ضشكتْبي خػَغي هطوَل هوٌَػيت هزكَس دس تجػشُ ( )4هبدُ
ٍاحذُ لبًَى هضثَس ًوي ثبضذٍ .اال اگش لشاس ثبضذ ثبصًطستگي ثِ اػتجبس ايٌكِ يكي اص حبالت استخذاهي است ضغل تلمي ضَد حبلت
اخشاج ٍ اًفػبل هَضَع ثٌذّبي (س) ٍ (س) هبدُ ( )122لبًَى استخذام كطَس ّن ثبيذ ثؼٌَاى ضغل تلمي ضَد كِ احذي ثذاى
هلتضم ًجَدُ ٍ اغَال حبلت اضتغبل ثب تؼشيف اتػبل ،اخشاج ٍ ثبصًطستگي هجبيٌت داسد .
 -8ػضَيت كبسكٌبى دٍلت دس حبلت هشخػي ثذٍى حمَق دس ّيأت هذيشُ ضشكتْبي خػَغي ًظش ثِ ايٌكِ ػضَيت دس
ّيأت هذيشُ غبلجب ثشاي دٍ سبل هَسد تػَيت هجبهغ ػوَهي ضشكتْب لشاس هي گيشد ٍ هغبثك هبدُ ( )136لبًَى تجبست اػضبء
ّيأت هذيشُ حتي ثؼذ اص اًمضبء هذت هشخػي ،جْت خذهت دس ضشكت خػَغي هَسد ٍ هجَص ًذاسد لزا ػضَيت افشاد هضثَس
دس ّيأت هذيشُ ضشكتْبي خػَغي هحل اضكبل است .
-9ػضَيت كبسكٌبى دٍلت دس ّيأت هذيشُ ضشكتْبي خػَغي هوٌَع ضذُ لكي دس هَاسديكِ دستگبُ هَضَع لبًَى هوٌَػيت
ثيص اص يك ضغل ثِ تجَيض لبًًَگزاس سْبهي اص ضشكت خػَغي سا دس تولك داسد ًبگضيش اص اػوبل ٍظبئف ٍ اختيبسات لبًَى
تجبست دس هَسد سْبهذاساى است ٍ تػذي ايي هسئَليت جض اص عشيك ضخع حميمي هيسش ًيست ٍ ايي اص عشيك اػضام كبسكٌبى
دستگبُ هشثَط غَست هي گيشد لزا ثب تَجِ ثِ هشفَع ثَدى تكليف هباليغبق ايي اهش هٌػشف اص هوٌَػيت تجػشُ ( )4لبًَى است .
 -10اهكبى ػضَيت دس اتبق ثبصسگبًي ٍ غٌبيغ ٍ هؼبدى ،سبصهبى ًظبم پضضكي ٍ اتحبديِ ّب ٍ تطكل ّبي غٌفي ٍ فذساسيًَْبي
ٍسصضي
ػضَيت دس اتبق ثبصسگبًي ٍ غٌبيغ ٍ سبصهبى ًظبم پضضكي ٍ يب اتحبديِ ّب ٍ تطكل ّبي غٌفي ٍ فذساسيَى ّبي ٍسصضي ثب تَجِ
ثِ غيش دٍلتي ثَدى تطكيالت هزكَس ٍ هطبغل آًْب هطوَل هوٌَػيت لبًَى فَق الزكش ًوي ثبضذ هطشٍط ثش آًكِ دس تضاحن ثب
خذهت دس سبػبت هَظف كبسهٌذ دس دستگبُ هتجَع ًذاضتِ ثبضذ .
 -11تػذي ًوبيٌذگي همبم هؼظن سّجشي دس اسگبًْب
ثٌب ثِ تػشيح تجػشُ ( )8لبًَى هوٌَػيت تػذي ثيص اص يك ضغل ،افشادي كِ هستميوبً اص سَي همبم هؼظن سّجشي ثِ سوت ّبيي
دس دستگبّْبي هختلف هٌػَة هي گشدًذ اص ضوَل هفبد ايي لبًَى هستثٌي خَاٌّذ ثَد .ثٌبثشايي دسيبفت حمَق ثبثت ايي
ػضَيت ًيض ثب سػبيت سبيش همشسات ثالاضكبل است هطشٍط ثش ايٌكِ دس تضاحن ثب سبػبت هَظف خذهت دس ضغل دٍلتي كبسهٌذ
ًجبضذ .

َظر تّ ايُكّ يٕضٕع تػضي تيص از يك ضغم تٕسظ كاركُاٌ صٔنت ضًٍ تُض ) (24ياصِ ( )8لإٌَ رسيضگي تّ تشهفات اصاري يػٕب
 2731تذت ػُٕاٌ «صاضتٍ ضغم صٔنتي صيگر تّ استثُاي سًتٓاي آيٕزضي ٔ تذميماتي» از جًهّ تشهفات اصاري يذسٕب ضضِ ٔ رسيضگي تّ
آٌ صر غالديت يراجغ رسيضگي تّ تشهفات اصاري تّ تشهف تػضي تيص از يك ضغم كًاكاٌ تالي است سػٕغا ً كّ يجازاتٓاي يمرر صر
لإٌَ اسير انتػٕية َيس إَاع اَفػال از سضيت است كّ صر زيرِ يجازاتٓائي است كّ صر لإٌَ تشهفات اصاري يٕرص دكى لرار گرفتّ ٔ
استرصاص ٔجِٕ يٕضٕع تثػرِ ( )5لإٌَ َيس جُثّ جساي ػًٕيي َضارص ٔ تّ غٕرت يجازات يٕرص دكى لرار َگرفتّ تا از ايٍ جٓت
رسيضگي ْيأت ْاي رسيضگي تّ تشهفات اصاري يذم اضكال تاضض تهكّ ًْاَگَّٕ كّ كهًّ استرصاص َيس صالنت صارص تازپرصاست ٔجِٕ صريافتي
تهذاظ آٌ است كّ دمي از اتتضا تراي صريافت كُُضِ يتػٕر َثٕصِ ٔاال تايض تّ ػُٕاٌ يػاصرِ يا ػُٕاٌ جسايي صيگري يٕرص دكى لرار يي
گرفت

قانىن الحاق یک تثصره تو قانىن ممنىعیت تصذی تیش از یک شغل تو تصىیة مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیذ.
تّ گسارش سثرَگار ياُْايّ «کإٌَ» يجًغ تطشيع يػهذت َظاو لإٌَ انذاق يک تثػرِ تّ لإٌَ يًُٕػيت تػضی تيص از يک ضغم
را تّ تػٕية رساَض کّ صر غفذّ  6رٔزَايّ رسًی ضًارِ  28381تّ تاريز  2788/6/5يُتطر ضضِ تّ لرار طيم است؛
جناب آقای دکتر محمىد احمذینژاد
ریاست محترم جمهىری اسالمی ایران

صر اجراء اغم يکػض ٔ تيست ٔ سٕو ( )217لإٌَ اساسی جًٕٓری اساليی ايراٌ لإٌَ انذاق يک تثػرِ تّ لإٌَ يًُٕػيت تػضی
تيص از يک ضغم يػٕب  2737يػٕب جهسّ ػهُی يٕرر  2783/5/6يجهس کّ تا ػُٕاٌ طرح يک فٕريتی تّ يجهس ضٕرای اساليی
تمضيى ٔ يطاتك اغم يکػض ٔ صٔازصْى ( )221لإٌَ اساسی جًٕٓری اساليی ايراٌ تّ يجًغ يذترو تطشيع يػهذت َظاو ارسال گرصيضِ
تٕص تا تأييض آٌ يجًغ تّ پيٕست اتالؽ يیگرصص.
رئیس مجلس شىرای اسالمی ـ علی الریجانی

2788/5/11
ضًارِ 98977
معاونت تىسعو مذیریت و سرمایو انسانی رئیسجمهىر
لإٌَ انذاق يک تثػرِ تّ لإٌَ يًُٕػيت تػضی تيص از يک ضغم يػٕب  2737کّ صر جهسّ ػهُی رٔز يکطُثّ يٕرر ضطى يرصاص ياِ
يکٓسار ٔ سيػض ٔ ْطتاص ٔ ْفت يجهس ضٕرای اساليی تػٕية ٔ صر تاريز  2788/1/12از سٕی يجًغ تطشيع يػهذت َظاو يٕافك
تا يػهذت َظاو تطشيع صاصِ ضض ٔ طی َايّ ضًارِ  28/11973يٕرر  2788/5/21يجهس ضٕرای اساليی ٔاغم گرصيضِ است ،تّ
پيٕست جٓت اجرا اتالؽ يیگرصص.
رئیس جمهىری ـ محمىد احمذینژاد
لإٌَ انذاق يک تثػرِ تّ لإٌَ يًُٕػيت تػضی تيص از يک ضغم
(يػٕب )2737
ماده واحذه ـ يتٍ زير تّ ػُٕاٌ يک تثػرِ تّ ياصِ ٔادضِ لإٌَ يًُٕػيت تػضی تيص از يک ضغم يػٕب  2737/22/22تّ ضرح زير
انذاق يیضٕص:
تثصره ـ ػضٕيت ًْسياٌ کهيّ اضشاظ ضاغم صر ْر يک از لٕای سّگاَّ ٔ يؤسسات ٔ سازياٌْای تاتؼّ آَٓا ٔ ضرکتْا ٔ يؤسسات
صٔنتی يا ٔاتستّ تّ صٔنت کّ ضًٕل لإٌَ تر آَٓا يستهسو طکر َاو يا تػريخ َاو تٕصِ ٔ تّ ْر يمضار از تٕصجّ کم کطٕر استفاصِ يیًَايُض ،صر
ضٕرای َگٓثاٌ تّ جس يطاغم آيٕزضی يٕضٕع تثػرِ ( ٔ )2افراص يٕضٕع تثػرِ ( )8لإٌَ يًُٕػيت تػضی تيص از يک ضغم
يػٕب  2737تّ ػُٕاٌ دمٕلضاٌ يًُٕع است ٔ ايٍ يًُٕػيت ضايم اػضاء کَُٕی ضٕرای َگٓثاٌ کّ لثم از ايٍ لإٌَ اَتشاب ضضِاَض َيس
يیضٕص ٔ چُاَچّ ظرف صٔ ياِ پس از تػٕية ايٍ لإٌَ استؼفاء َضُْض از ػضٕيت صر ضٕرای َگٓثاٌ يستؼفی ضُاستّ يیضَٕض.
لإٌَ فٕق يطتًم تر ياصِ ٔادضِ ٔ يک تثػرِ صر جهسّ ػهُی رٔز يکطُثّ يٕرر ضطى يرصاص ياِ يکٓسار ٔ سيػض ٔ ْطتاص ٔ ْفت يجهس
ضٕرای اساليی تػٕية ٔ صر تاريز  2788/1/12از سٕی يجًغ تطشيع يػهذت َظاو يٕافك تا يػهذت َظاو تطشيع صاصِ ضض.
رئیس مجلس شىرای اسالمی ـ علی الریجانی

