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  قانون اجراء شناسه دستور

 عنوان دستور
 ودددداا افدددم ر م عددددم وحددددمانی زودددمال اا اعمدددمم نمزامدددل مدددمزوم   ددد وی  ا تمدددمعل از  

 کمافرومنم 

 شرح دستور

م  ودد ا م وقدد   وكلفنددد صدد ا  کمافرومنددم » اشددرما وددل اااا: قددما    دد وی  ا تمددمعل 47وددما  

اا  مددمزوم  نددمزا  ورا ردده اا اا و قدد  الزم افددم ر م وددداا   همچنددی  شدددنم نیمدده و انددم 

وددرک ا  از افددم ر م وددداا  قسددمتل نددم   اانددد از  مددمموددل مددمزوم  اختیددما ام نارااادددز نمزامددم  

 م کدمانرا   از اؤمدم م کماونددا    هدر ند    نده  الزم اطالعدم   کسد  م ندرا    هیده  ندم عكد    اما شی

 ،ندده امددتنما همددی  وددما  مددمزوم   دد وی  ا تمددمعل زززز«اممنندددز  ورا ردده ذنددرن  م ورا دد  کمانددم 

افددم ر م ت ااددد از زوددمال ویه وحدددمانی امددی کدده ندددم  هیچا ادد اندد  اختیددما اا نددرا  خدد ا قم دد 

 کمافرومنم  نمزامل نده عمد  رماا م امنده خد ا اا اید  ندر همدی  ووندم امدت اا کدرا  امدیز            وداا 

ودداکرر  کمافرومندم  اا   امدنما م ودداا   امدیدنل نمزامدم  نده     ،قدما   اند    39 ودما   اا ص ا ل که

امد ا  امددیز اندد  وددما  وقددرا  ودد ا کمافروددم  صدد ا  اانمفددی از  دمان   وددم شدد  وحددما ندده وددد  

 نردد  ودم   امز رخدرن    دم  ودداکرر  ااودم   هدر  نده  ورند    نیمده  ود   امی وكلف کمافروم»ام ا  امی: 

 اموده ر دی   اا کده   ر یودل  نده  اا شددنم  نیمده  وقد    ندم  ود ا  صد ا  همچندی  ز نپدراازا  ممزوم  نه

 مدمزوم   نده  امدید  خ اهدد مدمزوم   عدميل  شد اا    صد ن   نده  کده  ود ا  صد ا   ااممم م  نظیم طرز

 وددداا  م امددنما ودد ا صدد ا  اانمفددی  ددمان  از وددم شدد  ظددر  وددداکرر مددمزوم ز اممنددد  سددلیم

 شددر  نددهوغددمنر  نددم اخددتال  نددم اقدد  وشددمهد  صدد ا  اا م ااا  قددراا و ااامددیدنل اا کمافروددم

اودم، ومصد   مد  اند  ام وقدرا       ز «زززاممندد ودل مصد م  اا ايتفدمم  ومنده  م اقددام  قما   ان  100 وما 

 میزقما ال، ي مم اعمنی وهلی قما ال ش  ومهه و ن ا ا

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

هددم  مددمزوم   دد وی  نمزامددلاا خصدد   فرومنددم  اعتراضددم ل از مدد   ا ددم  کمشددم  م نرخددل کما 

نده   ندمزا   م ثغد ا  م هدم از ویدث وددما    هدم اِعمدمم اند  نمزامدل    ا تممعل هم از ویث ندمز  زودمال  

 زنرك  شد  امیو انیرخماه

تأمین بندی کارگروه جمع

 اجتماعی

اا اا اند  ندما  فددراهم    افرومندم  امدوما اعتددراا رادم    از راجدمنل کده نمزامدل از افددم ر م ودداا  کم    

وحتددرم م نددم وردد ا اممنندددنم   14/02/93، يددرا و ضدد   اا  لسدده کددمانرم  ودد ا   امدد ا  امددی

 وطر  م و اا نرامل قراا نرفیز ممزوم    وی  ا تممعل 

 وحدما ممخت  نمز  زومال نمزامل نه ش  وم  پیشنهاد دبیرخانه

فهرست مستندات و مدارک 

 پشتوانه
 رامل هم  انیرخماه ن -2، قما     وی  ا تممعل 101م  47، 39 و اا -1

 


