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هادٍ  -130تَ هٌظْر تثلیغ ّ گظتزع فزٌُگ اطالهی ّ دفاع اس دطتاّردُای اًقالب اطالهی ّ در اجزای اصل تیظت ّ ششن قاًْى
اطاطی جوِْری اطالهی ایزاى  ،کارگزاى ّادذُای تْلیذی  ،صٌؼتی کشاّرسی  ،خذهاتی ّ صٌفی هی تْاًٌذ ًظثت تَ تاطیض
اًجوٌِای اطالهی اقذام ًوایٌذ.
تثصزٍ -1اًجوٌِای اطالهی هی تْاًٌذ تَ هٌظْر ُواٌُگی در اًجام ّظایف ّ شیٍُْای تثلیغیً ،ظثت تَ تاطیض کاًًَْای ُواٌُگی
اًجوٌِای اطالهی در ططخ اطتاًِا ّ کاًْى ػالی ُواٌُگی اًجوٌِای اطالهی در کل کشْر اقذام ًوایٌذ.
تثصزٍ -2آئیي ًاهَ چگًْگی تشکیل  ،دذّد ّظایف ّ اختیارات ّ ًذٍْ ػولکزد اًجوي ُای اطالهی هْضْع ایي هادٍ تایذ تْطظ ّسارتیي
کشْر ،کار ّ اهْر اجتواػی ّ طاسهاى تثلیغات اطالهی تِیَ ّ تَ تصْیة ُیات ّسیزاى تزطذ.
هادٍ  -131در اجزای اصل تیظت ّ ششن قاًْى اطاطی جوِْری اطالهی ایزاى ّ تَ هٌظْر دفع دقْق ّ هٌافغ هشزّع ّ قاًًْی ّ
تِثْد ّضغ اقتصادی کارگزاى ّ کارفزهایاى  ،کَ خْد هتضوي دفع هٌافغ جاهؼَ تاشذ  ،کارگزاى هشوْل قاًْى کار ّ کارفزهایاى یک دزفَ یا
صٌؼت هی تْاًٌذ هثادرت تَ تشکیل اًجوٌِای صٌفی ًوایٌذ.
تثصزٍ -1تَ هٌظْر ُواٌُگی در اًجام ّظایف هذْلَ ّ قاًًْی  ،اًجوٌِای صٌفی هی تْاًٌذ ًظثت تَ تشکیل کاًْى اًجوٌِای صٌفی در
ًذ .
اطتاى ّ کاًْى ػالی اًجوٌِای صٌفی در کل کشْر اقذام ًوای
تثصزٍ -2کلیَ اًجوٌِای صٌفی ّ کاًًِْای هزتْطَ تَ ٌُگام تشکیل  ،هْظف تَ تٌظین اطاطٌاهَ تا رػایت هقزرات قاًًْی ّ طزح ّ
تصْیة آى در هجوغ ػوْهی ّ تظلین تَ ّسارت کار ّ اهْر اجتواػی جِت ثثت هی تاشٌذ.
تثصزٍ -3کلیَ ًوایٌذگاى کارفزهایاى ایزاى در شْرایؼالی کار  ،شْرایؼالی تاهیي اجتواػی  ،شْرایؼالی دفاظت فٌی ّ تِذاشت کار،
کٌفزاًض تیي الوللی کار ّ ًظایز آى تْطظ کاًْى ػالی اًجوٌِای صٌفی کارفزهایاى  ،در صْرت تشکیل،اًتخاب ّ در غیز ایي صْرت تْطظ
ّسیز کار ّ اهْر اجتواػی هؼزفی خْاٌُذ شذ.
تثصزٍ -4کارگزاى یک ّادذ  ،فقظ میتْاًٌذ یکی اس طَ هْرد شْرای اطالهی کار ،اًجوي صٌفی یا ًوایٌذٍ کارگزاى را داشتَ تاشٌذ.
تثصزٍ -5آئیي ًاهَ چگًْگی تشکیل  ،دذّد ّظایف ّ اختیارات ّ ًذٍْ ػولکزد اًجوٌِای صٌفی ّ کاًًِْای هزتْطَ ،دذاکثز ظزف هذت
ُیَ ّ تَ تصْیة ُیات ّسیزاى خْاُذ رطیذ.
یکواٍ اس تاریخ تصْیة ایي قاًْى تْطظ شْرایؼالی کار ت
تثصزٍ -6آئیي ًاهَ ًذٍْ اًتخاتات ًوایٌذگاى هذکْر در تثصزٍ  3ایي هادٍ  ،ظزف یک هاٍ پض اس تصْیة ایي قاًْى تَ تصْیة ّسیز کار ّ اهْر
اجتواػی خْاُذ رطیذ.
هادٍ  -132تَ هٌظْر ًظارت ّ هشارکت در اجزای اصل طی ّ یکن قاًْى اطاطی جهِْری اطالهی ایزاى ّ ُوچٌیي تز اطاص هفاد
هزتْطَ در اصل چِل ّ طْم قاًْى اطاطی  ،کارگزاى ّادذُای تْلیذی  ،صٌفی  ،خذهاتی ّ کشاّرسی کَ هشوْل قاًْى کار تاشٌذ ،
هیتْاًٌذ ًظثت تَ ایجاد شزکتِای تؼاًّی هظکي اقذام ًوایٌذ.
تثصزٍ -شزکتِای تؼاًّی هظکي کارگزاى ُز اطتاى هی تْاًٌذ ًظثت تَ ایجاد کاًْى ُواٌُگی شزکتِای تؼاًّی هظکي کارگزاى
اطتاى ،اقذام ًوایٌذ ّ کاًًِْای ُواٌُگی تؼاًّیِای هظکي کارگزاى اطتاًِا هی تْاًٌذ ًظثت تَ تشکیل کاًْى ػالی ُواٌُگی
تؼاًّیِای هظکي کارگزاى کشْر ( اتذادیَ هزکشی تؼاًّیِای هظکي کارگزاى -اطکاى ) اقذام ًوایٌذّ .سارتخاًَ ُای کار ّ اهْر اجتواػی ،
هظکي ّ شِزطاسی ّ اهْر اقتصادی ّ دارائی هْظف تَ ُوکاری تا اتذادیَ اطکاى تْدٍ ّ اطاطٌاهَ شزکتِای هذکْر تْطظ ّسارت کار ّ
اهْر اجتواػی تَ ثثت خْاُذ رطیذ.
ّسیغ ّ هصزف در اصْل چِل ّ طْم ّ چِل ّ چِارم قاًْى اطاطی
هادٍ  -133تَ هٌظْر ًظارت ّ هشارکت در اجزای هفاد هزتْط تَ ت
جوِْری اطالهی ایزاى ،کارگزاى ّادذُای تْلیذی  ،صٌفی  ،صٌؼتی  ،خذهاتی ّ یا کشاّرسی کَ هشوْل قاًْى کار تاشٌذ ،هیتْاًٌذ
ًظثت تَ ایجاد شزکتِای تؼاًّی هصزف ( تْسیغ) کارگزی اقذام ًوایٌذ.
تثصزٍ -شزکتِای تؼاًّی هصزف ( تْسیغ) کارگزاى هی تْاًٌذ ًظثت تَ تاطیض کاًْى ُواٌُگی شزکتِای تؼاًّی هصزف کارگزاى اطتاى
اقذام ًوایٌذ ّ کاًًِْای ُواٌُگی تؼاًّیِای هصزف ( تْسیغ) کارگزاى اطتاًِا هی تْاًٌذ ًظثت تَ تشکیل کاًْى ػالی ُواٌُگی
تؼاًّیِای هصزف کارگزاى " اتذادیَ هزکشی تؼاّىیِای هصزف ( تْسیغ) کارگزاى  -اهکاى" اقذام ًوایٌذّ .سارتخاًَ ُای کار ّ اهْر اجتواػی ّ
تاسرگاًی ّ ُوچٌیي ّسارتخاًَ ُای صٌؼتی هْظف ُظتٌذ تا ُوکاریِای السم را تا اتذادیَ اهکاى تؼول آّرًذ .اطاطٌاهَ شزکتِای تؼاًّی
هذکْر تْطظ ّسارت کار ّ اهْر اجتواػی تَ ثثت خْاُذ رطیذ.
هادٍ  -134تَ هٌظْر تزرطی ّ پیگیزی هظائل ّ هشکالت صٌفی ّ اجتواػی ّ دظي اجزای آى قظوت اس هفاد اصل تیظت ّ ًِن قاًْى
اطاطی کَ هتضوي دفع دقْق ّ تاهیي هٌافغ ّ تِزٍ هٌذی اس خذهات تِذاشتی  ،درهاًی ّ هزاقثت ُای پششکی هی تاشذ ،کارگزاى ّ
هذیزاى تاسًشظتَ هی تْاىًذ تطْر هجشا ًظثت تَ تاطیض کاًًِْای کارگزاى ّ هذیزاى تاسًشظتَ شِزطتاًِا ّ اطتاًِا اقذام ًوایٌذ.

تثصزٍ -1کاًًِْای کارگزاى ّ هذیزاى تاسًشظتَ اطتاًِا هی تْاًٌذ ًظثت تَ تاطیض کاًًِْای ػالی کارگزاى ّ هذیزاى تاسًشظتَ کشْر
اقام ًوایٌذ.
تثصزٍّ -2سارتخاًَُای کار ّ اهْر اجتواػی ّ تِذاشت  ،درهاى ّ آهْسع پششکی ّ طاسهاى تاهیي اجتواػی هْظف تَ ُوکاری تا
کاًًِْای ػالی کارگزاى ّ هذیزاى تاسًشظتَ کشْر هی تاشٌذ.
هادٍ  -135تَ هٌظْر ایجاد ّدذت رّع ّ ُواٌُگی در اهْر ّ تثادل ًظز در چگًْگی اجزای ّظایف ّ اختیارات  ،شْراُای اطالهی کار هی
تْاًٌذ ًظثت تَ تشکیل کاًْى ُواٌُگی شْراُای اطالهی کار در اطتاى ّ کاًْى ػالی ُواٌُگی شْراُای اطالهی کار در کل کشْر
اقذام ًوایٌذ.
تثصزٍ -آئیي ًاهَ چگًْگی تشکیل  ،دذّد ّظایف ّ اختیارات ّ ًذٍْ ػولکزد کاًًِْای شْراُای اطالهی کار هْضْع ایي هادٍ تایذ تْطظ
ّسارتیي کشْر ّ کار ّ اهْر اجتواػی ّ طاسهاى تثلیغات اطالهی تِیَ ّ تَ تصْیة ُیات ّسیزاى تزطذ.
هادٍ  -136کلیَ ًوایٌذگاى رطوی کارگزاى جوِْری اطالهی ایزاى در طاسهاى جِاًی کارُ ،یاتِای تشخیص ُ ،یاتِای دل اختالف ،
شْرایؼالی تاهیي اجتواػی شْرایؼالی دفاظت فٌی ّ ًظایز آى  ،دظة هْرد ،تْطظ کاًْى ػالی شْراُای اطالهی کار ،کاًْى ػالی
اًجوٌِای صٌفی کارگزاى ّ یا هجوغ ًوایٌذگاى کارگزاى اًتخاب خْاٌُذ شذ.
تثصزٍ -1آئیي ًاهَ اجزایی ایي هادٍ تا پیشٌِاد شْرایؼالی کار تَ تصْیة ُیات ّسیزاى خْاُذ رطیذ.
تثصزٍ -2در صْرتی کَ تشکلِای عالی کارگزی ّ کارفزهایی هْضْع ایي فصل ایجاد ًشذٍ تاشٌذ ّ ،سیز کار ّ اهْر اجتواػی هی تْاًذ
ًظثت تَ اًتخاب ًوایٌذگاى هشتْر در هجاهغ  ،شْراُا ّ ُیات ُای ػالی اقذام ًوایذ.
هادٍ  -137تَ هٌظْر ُواٌُگی ّ دظي اًجام ّظایف هزتْطَ  ،تشکل ُای کار فزهائی ّ کارگزی هْضْع ایي فصل اس قاًْى هی تْاًٌذ تَ
طْر هجشا ًظثت تَ ایجاد تشکیالت هزکشی اقذام ًوایٌذ.
تثصزٍ -آئیي ًاهَ ُای اًتخاتات شْرای هزکشی ّ اطاطٌاهَ تشکیالت هزکشی کارفزهایاى ّ ُوچٌیي کارگزاى جذاگاًَ تْطظ کویظیًْی
هزکة اس ًوایٌذگاى شْرایؼالی کارّ ،سارت کشْر ّ ّسارت کار ّ اهْر اجتواػی تِیَ ّ تَ تصْیثت ُیات ّسیزاى خْاُذ رطیذ.
هادٍ  -138هقام ّالیت فقیَ در صْرت هصلذت هی تْاًٌذ در ُز یک اس تشکلِای هذکْر ًوایٌذٍ داشتَ تاشٌذ.

