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جسء(ز) به بند ()5ماده()6قانون اصالح موادي
به قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی

اظْبر ًظز کٌٌسُ:
حسیي ثحزیٌی یشزي
کبرضٌبس هزکش:
حسیي کفطگز

دس تٌذ  5هادُ  6لاًَى هزکَس چٌیي آهذُ است:
 - 5ششکتّا ٍ تٌگاُّای التصادی ٍ هتعلك تِ اشخاص حمَلي صيش حسة هَسد هَظفاًذ ًسثت تِ اسائِ
اطالعات کاهل هالي خَد جْت ثثت ًضد ساصهاى تَسس ٍ اٍساق تْاداس هطاتك لَاًیي ٍ همشسات هشتَط عول کٌٌذ.
تٌگاُّای هزکَس هَظفاًذ دس صَست لضٍم ًسثت تِ هطاتمت ساختاس ٍ شیَُ گضاسشگشی هالي تشاتش لَاًیي ٍ
همشسات تاصاس سشهايِ الذام کٌٌذ .ساصهاى تَسس ٍ اٍساق تْاداس هَظف است دس صَست دسخَاست شَسای سلاتت
گضاسشّای هالي هشتَطِ سا اسائِ کٌذ.
الف  -هؤسسات ٍ ًْادّای عوَهي غیشدٍلتي هَضَع هادُ ( )5لاًَى هحاسثات عوَهي
ب ًْ -ادّای ًظاهي ٍ اًتظاهي کشَس
ج  -ساصهاىّا ٍ هؤسسات خیشيِ کشَس
د ًْ -ادّا ٍ ساصهاىّای ٍلفي ٍ تماع هتثشکِ
ّـ  -کلیِ صٌذٍقّای تاصًشستگي اعن اص کشَسی ٍ لشگشیً ،ظیش صٌذٍقّای تاصًشستگي ٍاتستِ تِ
دستگاُّای اجشائي ٍ ٍاتستِ تِ دستگاُّايي کِ شوَل لاًَى تش آىّا هستلضم رکش يا تصشيح ًام است.
ٍ ًْ -ادّای اًمالب اسالهي
الحبلیِ جشء «س» ثِ ثٌس  5هبزُ  6لبًَى
س-
 .1زر غَرت عسم اجزاي تکبلیف لبًًَی تَسـط ضـزکتْب ٍ ثٌگبّْـبي التػبزي هػزح زر ثٌس
() 5هـبزُ ( ) 6لـبًَى اغـالح هـَازي اس لـبًَى اجـزاي سیبسـتْـبي کلـی اغـل چْـل ٍ چْـبرم () 44
لـبًَى اسبسـی ثـِ غـَرت غیزلبثل ثرطَزگی ًزخ هبلیبت ثز زرآهس آًْـب ،زُ ٍاحـس زرغـس ()% 10
ٍ سـْن کبرفزهبي ثیوِ غٌسٍق ثبسًطستگی پٌج ٍاحس زرغس ( )% 5هبساز ثز ًزخ هتعبرف سبل
هطوَل هحبسجِ هیضَز.
ٍ .2سارت اهَر التػبزي ٍ زارایی هَظف است گشارش سبالًِ عولکـزز ثٌس الحبلی را ثِ هجلس
ضَراي اسالهی ارائِ کٌس.
تجػزُ -سهبى اعوبل جـزائن هـذکَر زر ثٌـس (س) زرذػـَظ ضـزکت ٍ ثٌگبّْبي هطوَل اس
سهبى تػَیت ٍ اثالغ لبًَى ذَاّس ثَز.

ًکتِ اٍل :کبهالً ٍاضح است کِ اگز لزار ثبضس جشء س ثِ ثٌس  5اضبفِ ضَز ثبیس اس جٌس ًْبزّب ٍ
سبسهبىّب ثبضس؛ زر حبلی کِ پیطٌْبز ،اس جٌس هجبسات ٍ ثِ لَل طزح ،ضوبًت اجزایی است .ثْتز است اغل
پیطٌْبز ،زر لبلت یک تجػزُ ثیبى ضَز.
()1

ثبًیبً ثزذی اس ضزکتّبي زستگبُّبي هػزح زر ایي هبزُ ّوچَى ضزکتّبي هتعلك ثِ ًیزٍّبي ًظبهی ٍ
اًتظبهی لطعبً زٍلتی ٍ هعبف اس هبلیبتّبي هستمین ّستٌس .اسایيرٍ هٌظَر اس افشایص هبلیبت ثز زرآهس
غیزلبثلثرطص هطرع ًیست.
ًکتِ هْن زیگزایي است کِ زر غَرت ترلف ایي زستگبُّب اس پززاذتي ایي جزیوِ – هثل ترلف اس ارائِ
غَرت هبلیً -حَُ ثزذَرز ثب آىّب ٍ ضوبًت اجزایی زیسُ ًطسُ است.
ثبلثبً هٌظَر اس زُ ٍاحس زرغس هطرع ًیست .آیب هٌظَر زُ زرغس است؟ ٍالعیت ایي است کِ افشایص زُ
زرغسي ًزخ هبلیبتی عالٍُ ثز ًزخ هػَة لبًَى هبلیبتّبي هستمین ثسیبر ًبهفَْم ( ٍیب سیبز) است.
راثعبً هَضع ایي پیطٌْبز زر ثزاثز تجػزُّبي فعلی ّ 5 ٍ 4ویي هبزُ هطرع ًیست .زر ایي تجػزُّب
ًْبزّبي تحت ًظبرت رّجزي ٍ ًْبزّبیی کِ اطالعبت آىّب اهٌیتی است اس ارائِ اطالعبت ثِ سبسهبى ثَرس
هعبف ضسُ ٍ زر ایي هَرز تبثع ًظز رّجزي یب ضَراي عبلی اهٌیت هلی ّستٌس .علی الظبّز ایي الحبلیِ ٍ اهکبى
اجزاي آى ّن هٌَط ثِ ًظز فزهبًسّی کل لَا است کِ ثبیس کبهال ثب غزاحت ثیبى ضَز.
ذبهسبً هعمَل است کِ هبلیبت زُزرغسيِ اضبفِ ،ثِعٌَاى جزیوِ ثِ اهَر هبلیبتی زازُ ضَز چَى هستمیوبً
ثِ ذشاًِ ٍاریش هیضَز اهب هطرع ًطسُ است کِ  5زرغس حك ثیوِ هبساز زر اذتیبر چِ کسی لزار هیگیزز؛
زٍلت یب غٌسٍق ثبسًطستگی .پیشٌْاد هیشَد هحل ٍاریس ایي ٍجَُ بِصَرت صریح خساًِ هعرفی شَد.
سبزسبً ثبیس تأکیس کزز کِ ًویتَاى ثب اثشار هبلیبتی ٍ تٌجیْی ّوِ هطکالت یب الالل ثرص لبثلتَجْی را حل
ًوَز .اثشار هبلیبتی سْن هعیٌی اس سیبستگذاري ٍ اغالح را زر اذتیبر زارز .هطکالت تػویوی ٍ اجزایی لَاًیي
را ثبیس ثب اغالح سبذتبرً ،ظبرت زرٍىسبسهبًی ،تعْس هسئَلیي ،اعالم عوَهی فعبلیتّبي سبسهبًی ٍ استفبزُ
اس فطبر اجتوبعی ٍ رٍشّبي زیگز حل ًوَز.
پیشٌْاد هی شَد بِ جای جریوِ هالیاتی کِ در ٍاقع برگرداًذى بخشی از بَدجِ دٍلت بِ خساًِ است،
ًپرداختي توام یا درصذ قابل تَجْی از تخصیص بَدجِ برای دستگاُ ّای هتخلف از ایي قاًَى جایگسیي شَد .با
ایي رٍش بِ جای اهَر هالیاتی  ،سازهاى برًاهِ ٍ بَدجِ کِ از قذرت تصوین گیری باالتری برخَردار است هجری
ایي قاًَى هی شَد .تا زهاًی کِ سازهاى بَرس تأییذیِ الزم را ًذّذّ ،وِ بَدجِ غیر از حقَق حتی هسایا قطع
هی گردد.
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