
 اصل کلی های سیاست اجراء و چهارم برنامه قانون از موادی اصالح قانون( 83) ماده اجراء نحوه تفسیر قانون

 ( 7831)مصوب مرداد  7831 مصوب اساسی قانون( 44)

 

   62/3/2689                                                                                               42959/447 شماره

 مصوب اساسی قانون( 44) اصل کلی های سیاست اجراء و چهارم برنامه قانون از موادی اصالح قانون( 65) ماده اجراء نحوه تفسیر قانون

2683 

      

 نژاد احمدی محمود دکتر آقای جناب

 ایران اسالمی جمهوری محترم ریاست

 موادی اصالح قانون( 65) ماده اجراء نحوه تفسیر قانون ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون( 216) سوم و بیست و یکصد اصل اجراء در

 تقدیم اسالمی شورای مجلس به طرح عنوان با که 2683 مصوب اساسی قانون( 44) اصل کلی های سیاست اجراء و چهارم برنامه قانون از

 .گردد می ابالغ پیوست به نگهبان محترم شورای تأیید و 62/5/2689 مورخ یکشنبه روز علنی جلسه در تصویب با بود، گردیده

 

 الریجانی علی ـ اسالمی شورای مجلس رئیس

 

 26/7/2689                                                                                                    247164شماره

 جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت ـ تعاون وزارت

 اساسی قانون( 44) اصل کلی های سیاست اجراء و چهارم برنامه قانون از موادی اصالح قانون( 65) ماده اجراء نحوه تفسیر قانون       

 و تصویب اسالمی شورای مجلس نه و هشتاد و سیصد و یکهزار ماه مرداد یکم و سی مورخ یکشنبه روز علنی جلسه در که 2683 مصوب

 واصل اسالمی شورای مجلس 62/3/2689 مورخ 42959/447 شماره نامه طی و رسیده نگهبان شورای تأیید به 27/3/2689 تاریخ در

 .گردد می ابالغ اجراء جهت پیوست به است، گردیده

 

 نژاد احمدی محمود ـ جمهور رئیس

 

  



 اصل کلی های سیاست اجراء و چهارم برنامه قانون از موادی اصالح قانون( 83) ماده اجراء نحوه تفسیر قانون

 831 مصوب اساسی قانون( 44)

 

 :استفساریه موضوع

 کلی های سیاست اجراء و چهارم برنامه قانون از موادی اصالح قانون( 65) ماده در مندرج سهامی های شرکت از منظور آیا ـ واحده ماده

 شود تشکیل تجارت قانون براساس و آنها قالب در باید استانی گذاری سرمایه های شرکت که 28/7/2683 مصوب اساسی قانون( 44) اصل

 باشد؟ می 24/21/2647 مصوب تجارت قانون از قسمتی اصالح قانون( 4) ماده در مندرج عام سهامی های شرکت همان

 بلی: پاسخ

 از قسمتی اصالح قانون( 4) ماده در مندرج عام سهامی های شرکت همان مذکور قانون( 65) ماده در مندرج سهامی های شرکت از منظور

 .باشد می 24/21/2647 مصوب تجارت قانون

 شورای مجلس نه و هشتاد و سیصد و یکهزار ماه مرداد یکم و سی مورخ یکشنبه روز علنی جلسه در واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

 .رسید نگهبان شورای تأیید به 27/3/2689 تاریخ در و تصویب اسالمی

 

 الریجانی علی ـ اسالمی شورای مجلس رئیس

  




