


 

 مرکسیوقش شورای فقهی باوک مقایسه 

 توسعهقبل و بعد از تغییرات بروامه ششم  

 

 «موسویانعباس سید »



توسعهقاوون بروامه ششم   
16ماده   

 

 

حصًل اطمیىان از اجرای صحیح عملیات تاوکی تذين رتا در وظام تاوکی کشًر ي جُت وظارت ترر  ترای 

ٌ َای عملیاتی، دسروًراعمم َرا،    ٍ َا ي اتسارَای رایج، شیً عملکرد وظام تاوکی ي اظُاروظر وسثت تٍ ريی

ٍ َا، چُارچًب قراردادَا ي وحًٌ اجرای آوُا از جُت اوطثاق تا مرًازیه قهرٍ اسر،می، شرًرای      تخشىام

 :قهُی در تاوک مرکسی تا ترکیة زیر تشکی می شًد

 

 



 قاوون بروامه ششم توسعه
16ماده   

   

 (هجتْذ هتجسی در حَزُ فقِ هعاهالت ٍصاحة ًظر در هسائل پَلی ٍ تاًکی)پٌج فقیِ •

 تاًک هرکسی( یا هعاٍى ًظارتی)رئیس کل •

 (ّر دٍ تا هعرفی رئیس کل تاًک هرکسی)یک ًفر حقَقذاى آشٌا تِ هسائل پَلی ٍ تاًکی ٍ یک اقتصادداى •

یک ًفر از ًوایٌذگاى هجلس شَرای اسالهی تا اٍلَیت آشٌایی تا تاًکذاری اسالهی تِ اًتخاب هجلس شَرای •

 (تِ عٌَاى عضَ ًاظر)اسالهی 

 یکی از هذیراى عاهل تاًکْای دٍلتی تِ اًتخاب ٍزیر اهَر اقتصادی ٍ دارایی•



 قاوون بروامه ششم توسعه
، تبصره ها16ماده   

   

اعضای فقْی ایي شَرا تِ پیشٌْاد رئیس کل تاًک هرکسی ٍ تأییذ فقْای شَرای ًگْثاى   -1تثصرُ•

 .اًتخاب ٍ تا حکن رئیس کل تاًک هرکسی هٌصَب هی شًَذ

رئیس کل تاًک هرکسی اجرای هصَتات شَرا را  . هصَتات شَرای فقْی الزم الرعایِ است -2تثصرُ •

حکن ایي هادُ ًافی اختیارات ٍ ًظرات فقْای شَرای  . پیگیری ٍ تر حسي اجرای آًْا ًظارت هی کٌذ

 .قاًَى اساسی ًوی تاشذ( 4)ًگْثاى در اصل چْارم



 قاوون بروامه ششم توسعه
، تبصره ها16ماده   

   

اعضای صاحة رأی ایي شَرا ترای چْار سال تعییي هی شًَذ ٍ ایي هأهَریت ترای یک دٍرُ   -3تثصرُ •

 .دیگر قاتل توذیذ است

جلسات شَرای فقْی تا حضَر دٍسَم اعضاء هشتول تر رئیس شَرا ٍ حذاقل سِ ًفر از فقْای  -4تثصرُ •

عضَ شَرا رسویت هی یاتذ ٍ تصویوات شَرا تا رأی هَافق اکثریت فقْای حاضر عضَ شَرا اتخار  

 .هی شَد



 

 
 با تشکر از حسه توجه شما

 

 

 

 

 

 

  ...پایان


