

محدوديتهايمربوطبه


حقوقماليبيگانگان
درقوانينايران


دكترسيدحسينصفائي


مقدمه
 هايي براي
دره مةك شورهام حدوديت
ح قوقبيگان گانم قرر شدها ست كهمبت ني
برمصالحملياست.مصالحهركشورايجاب
ايح قوق
ميك ند كهبيگان گانرااز پاره

م حروم يااع مالبر خيازح قوقبو سيلة
آ نانرام شروط به شرايطخا صينماي ند.
ييوق
ييرحقي
هايواردبي
ييدوديت
يييمحي
بررسي
بيگان گان ،همازن ظرعل ميو همازن ظر
عمليسودمنداست.درعمل،چهبسامراجع
قانونيكشورباحقوقبيگانگانسرو كار
دار ندوبا يدا ينح قوقو حدودآنرا
بشنا سد.همچ نينمم كنا ستا ينمو ضوعدر
هايبينالمل ليم طرح شود،چنان چه


دادگاه
 . اينتحقيقدرسال 5631دربخشتحقيقاتدفترخدمات
برداري در بعضي از
منظور بهره
المللي ،به
حقوقي بين
پروندههايمطروحهدرديوانداوريدعاويايرانياياالت

عنوان دستيار
متحده فراهم آمده است .خانم قنادزاده به
تحقيق در تهية برخي از قوانين و مقررات ،با مؤلف
همكاريداشتهاست.
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درارت باط باد عاويمطرو حهدرد يوان
دعاويايران ياياالتمتحدهمطرحشدهو
همينمسئلهانگيزةاصلياينتحقيقبوده
است.
ديوانداوريدعاويايران

ياياالت

متحدهدررأيصادردرپرونيدةاليف،51/
ب عدازاين كهدر مورددار ندگانتابع يت
م ضاعفنظر يةتابع يتغا لبو مؤثررا
پذيرف ته(يع نيدرد عاويمطرو حهاز طرف
يا يو
يةامريكي
يتدوگاني
يدگانتابعيي
دارني
ايرا نيعل يها يرانف قطدر صورتيد يوان
را صالح براير سيدگيدان سته كها حراز
شودتابع يتغا لبو مؤثرخوا هانتابع يت
امريكايياست،وبهتعبيرديگر،خواهان
يا ي
يةامريكي
يهجامعي
يتريبي
يتگيبيشي
وابسي
دارد)،درقسييمتآخييررأيچنييينمقييرر
:
داشتهاست
ها يكييهديييوانبراسييا 
درپرونييده
تابع يتغا لبو مؤثرخوا هان به صالحيت
خودرأيميد هد،تابع يتدي گرخوا هان

ميتوا ندازل حاظماه يتد عويهمچ نان

ذيربطومعتبربماند»1.

 .7ترجمة فارسي رأي منتشر از سوي ديوان ،ص  .02متن
كاملرأيالف 51/درشمارةچهارم«مجلهحقوقي»،ص  94به
بعد چاپ شده است .همچنين نظر مخالف داوران ايراني با
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مجلةحقوقي/شمارةيازدهم


ميآ يد كه
ازا ينع بارتچ نين بر 
اي صالحيت
هر گاهد يوانداوريدرپرو نده
خودراج هتر سيدگي بهد عوي بهع لت
اينكييهتابعيييتغالييبومييؤثرخواهييان
تابع يتامري كايي بودها حرازك ند،در
ر سيدگي ماهوي ،بهتابع يتدي گرخوا هان
(تابعيتايراني)همبايدتوجهنمايد،و
اگرتشخيصدهدكهتحصيلمالموردادعا
(كهعينياعوضآندرديوانخواستهشده
يي
يتايراني
يت ادهازتابعيي
يااسي
يت)بي
اسي
غيرغالببودهوخواهانبدوناست ادهاز
د ستآورد،
آننميتوان ستها ستآنرا به

بايدبهبيحقياوحكمدهد.

گو نهادعا ها برخالف
دروا قع،ا ين
الم للع موميو
ا صولو موازينح قوقبين
اصولكليحقوقمشتركدرميانمللمتمدن
تر،اينگونهادعاها


بهتعبيرروشن
است.
يو 
يع«سي
يلمني
يت،اصي
يننيي
يلحسي
ياقااصي
ني
ا ست ادهاز حق»وا صلم نع«تق لبن سبت
بينالملل
بهقانون»استكههمدرحقوق 

رأيمذكوردرشمارةششم«مجلهحقوقي» ص 555بهبعدبه
چاپرسيدهاست.
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يورهاي
ييكشي
يوقداخلي
يمدرحقي
يوميوهي
عمي
متمدنپذيرفتهشدهاست2.
باتوجييهبييهنكيياتفييوق،بررسييي
هايمر بوط بهح قوق
ممنوعيت هاوم حدوديت

ماليبيگان گاندر قوانينا يراناهم يت
ك ند؛يع نيا گرمع لوم شود كه
پ يدامي
توان ستها ست مالي
بيگا نهدرا يراننمي
ياح قيرادارا شودو باو جودا ين با
يقرا
ييآنحي
يتايراني
يت ادهازتابعيي
اسي
يوان
يكيلديي
يدازتشي
يتآوردهوبعي
دسي
يه
بي
داوريبرا سا ه مان حق طرحد عوي كرده
ا ست،د يوانبا يدد عواياورا مردود
بشناسييد.نظييربييهاهميييتايييناميير،
يراي
يرانبي
يوانينايي
يهقي
ها يكي
يدوديت
محي
تحصيلحقوقماليتوسطخارجيانقا لشده
درا ينمقا له موردبرر سي قرارگرف ته
هايمربييوطمييورد
اسييتتييادرپرونييده
است ادهواقعشود.
 توان به
ح قوقبيگان گانرانخ ستمي
حقوقعموميوحقوقخصوصيتقسيمكرد.در
 .7براي توضيح بيشتر رك .به تحقيق شمارة  904مورخ
5639/6/59بخشتحقيقاتدفترخدمات،شعبةالههازپروفسور
كاسسه ) (A.Cassesتحت عنوان ”“Legal Issues releting to Dual Nationallityكه
به فارسي هم ترجمه شده و در كتابخانة دفتر تهران
موجوداست.
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زمي نةح قوقع مومي،بيگان گانا صوالًاز
يوق
يهدرحقي
يوميكي
يايعمي
هي
يوقوآزادي
حقي
 شوند
 شود،بر خوردارمي
اسا سيم طرحمي
مان ند حقحما يت جانو مال ،حقاح ترام
مسيييكن،آزاديعقييييده،آزاديوجيييدان
وغيرآن.
 ها براي
دروا قع،ا ينح قوقوآزادي
ن ظراز
عنوانان سان،و صرف
شخصان سان به
اينكهخودييابيگانهباشد،شناختهشده
الم للع مومي همم قرر
ا ست.ح قوقبين
ميدارد كه هرك شوربا يداح ترام شخص

معهذااينحقوقو
بيگانهرارعايتكند 3.
آزاديهابهاقتضايمصالحعموميومنافع

ات باعك شورمم كنا ستم حدود شدهبا شد.
ييد
ييتوآمي
ييوردآزاديرفي
ييويدهدرمي
بي
ييررات
ييورهامقي
ييةكشي
يياندرهمي
بيگانگي
كننييدهايوجييوددارد.درايييران

محدود
قانونورودواقا متات باعخار جهم صوب
نامههاي

5652/0/04بااصالحاتبعديوآ ين

اجرا

ها يدرا ينزمي نه
يآنم حدوديت

اي جاد كردها ست؛ ليكن چونا ينم قررات

3. Encyclopédie juridique Dalloz, Répertoire de droit international, T.I. Paris 1968, Entrangers.
Nos. 61 s.
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مر بوط بهح قوق ماليني ست،ازبرر سيآن
دراينمقالهخودداريميكنيم.

درزمينهحقوقعموميدستةديگرياز
حقييوقهسييتكييهاصييوالًدرهمييةكشييورها
انييدوآنحقييوق
بيگانگييانازآنمحروم
سيا سيا ست كهبر خيازآنجن بة مالي
دارد.درب خشاولازا ينمقا له بهب حث
در بارةح قوقسيا سيبيگان گانودرب خش
يان
ييبيگانگي
يوقخصوصي
ييحقي
يهبررسي
دومبي
ميپردازيم.بررسيمادراينجامنحصربه

قوانينوم قرراتا يرانا ستومطال عة
عهدنامههاموردنظرنبودهاست.



بخشاول
حقوقسياسي
مقصودازحقوقسياسيحقوقياستكهشخص
بااع مالآن هادرت شكيلدو لت شركت
مينما يد.ح قوقسيا سيو يدهات باعك شور

ا ند.
ا ستوبيگان گانا صوالًازآنمحروم
همانطوركهدوما4حقوقدانبنامفرانسوي
گ

اي كه
تها ست:بيگان گانع ضوجام عه

د هدني ستندوازا ين
ك شوريرات شكيلمي
4. Domat.
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رونبايييدازحقييوقسياسيييبرخييوردار
شيوند 5.دودلييلديگيربيرايمحرومييت
:
بيگانگانازحقوقسياسيذكرشدهاست
ي كي حزمواحت ياط،و بهدي گر سخن،
پي شگيرياززيان ها ي كهمم كنا ست شركت
بيگان گاندركار هايسيا سيدربردا شته
باشييد،وديگييراحتييرامدولييتمتبييوع
بيگانه،هرگاهبيگانهبهيكشغلسياسي
ا شتغالدا شتهبا شدمم كنا ستدر مواردي
نا چاربا شد بينم نافعك شورمت بوعشو
م نافعك شوري كهح قوقسيا سي براياو
شناختها ستي كيراانت خابك ند.اح ترام
ك ند كه
بهك شورمت بوعبيگا نهاقت ضامي
بطوركليميتوان

ازاينوضعاجتنابشود.
گ تبيگانهن عكافينداردكهدرمسا ل
ع موميك شورم حل سكونت خود شركتك ند.
ًدرح قوقتطبي قيپذيرف ته
ا ينا صلعمو ما
شدهاستوحتيبرخيازمؤل انآنرااز
الم للع مومي به شمار
ا صولح قوقبين
آوردهاند.

قييوانينايييراندراجييراياصييلفييوق
بيگان گانراازح قوقز يرم حروم كرده
است:
5. H. Batiffol, P. Lagarde: Droit international parivé, T.I. 7 éd, Paris, 1981, No. 183.
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.5حقانتخابكردنوانتخابشدندر
م جالسقانون گذاري كه همدر قوانينق بل
ازان قالبو همدر قوانينب عدازان قالب
بدانت صريح شدها ست؛ ليكن چونا ين
ممنوعيتدرزمينةحقوقغيرمالياستبحث
ازآندراينجاموردنظرنيست.
.0حييقانتخييابدرديگييرمجييامعو
هيئت هايمر بوط بهح قوقع موميازقب يل

انجمنهايايالتيوواليتيوشهرداريشده

هع مل
ودرا ين قانونذ كريازتابع يت ب
نيا مدها ست ،ليكندرا صليك صدم قانون
اسا سي كهمب نايت شكيل شوراهايا سالمي
استبهشرطتابعيتحكومتمركزيدرمورد
 شوندگانا شارت
ابكن ندگانوانت خاب
انتخ 
رفتهاست.
.6حق اشتغال به مشياغلدولتيي،از
آن جا كه حقا شتغال بهم شاغلدول تي يا
يود،
شي
يوبمي
ييمحسي
يوقسياسي
يوميازحقي
عمي
مو جب قوانينازآنم حروم
بيگان گان به
يت:
گ ي
يدهممي
يرنه ي
اند.دومااادرقي
يده
شي
«بيگا نهازم شاغلع موميم حروما ست...
چراكهاينمشاغلمستلزموفاداريوعالقه
بهسلطانوقوانينكشوراستكهدرمورد
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خارج يانم روضني ست» (.قوانين مدني،
ج،5ص6.)650
 صراحت
در قوانينا يرانخارج يان به
اند.ط بقب ند«ب»
ازا ين حقم نع شده
مادة 59قانوناستخدامكشوريمصوب75691
تابع يتا يراناز شرايطورود به خدمت
بهموجب
 شمارآ مدها ست .
ر سميدو لت به
نامهاستخدامپيمانيمصيوب
مادة 52آ ين
 01اس ند 85691تابعيتاييرانازشيرايط
ا ستخدامپي مانيمح سوب شدها ست.ح تي
برابرمادة 3مقرراتاستخداميشيركتهاي
دولتيمصيوب 1خيرداد 5610بيرايتصيدي
گو نه شركتهاتابع يتا يران
م شاغلا ين
بهعنوانيكيازشرايطذكرشدهاست9.

درمييوردقضيياوتدادگسييتري،قييانون
راجعبهاستخدامقضاتوشرايطكارآموزي
مصوب5696/5/55تابعيتاصليايرانرااز
شمارآورده
شرايطورودبهخدمتقضا يبه
بود.قانونشرايطانتخابقضاتدادگستري
 .7باتي ول :همان كتاب ،شمارة 5ت516؛ دائرة المعارف
،بخشحقوقبينالملل،بيگانگان،شمارة.31

حقوقيدالوز
.1رك.بهمجموعةقوانينسال،5691چاپسازمانروزنامة
رسمي،ص.11
 .7رك .به مجموعة كامل قوانين و مقررات استخدامي،
تدوينمحمدحسنوطني،چاپتهران،5639ص519بهبعد.
.7مجموعهقوانينسال،5610ص.19
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17

مصوب59ارديبهشت5635نيزتابعيتايران
راازشرايطقاضيقراردادهاست.
مو جب
برايا ستخدامدرار تشن يز به
يت
يالبتابعيي
يدازانقي
يلوبعي
يوانينقبي
قي
ا يران شرط شدها ست10.ا صليك صدوچ هل
و پنجم قانوناسا سيجم هوريا سالمي هم
ع ضويتا فراد خارجيدرار تشونيرو هاي
انتظاميرامنعكردهاست.
چونا شتغال بهم شاغلدول تي براي
خارج يانا صوالًمم نوع بودها ستدر تاريخ
قانون گذاريا يران قوانينمت عدديد يده
مو جبآن هاا جازةا ستخدام
مي شود كه به

بعضيازبيگانگانكهمملكتنيازبهكار
ه ظاهرچ نين
وتخ صصآن هادا شته ،يا ب
 شده،داده شدها ست.ا ين قوانين
اد عامي
مر بوط بها ستخداما شخاصم عين يا براي
كارمعينياستوجنبةكليندارد.
بهع لته مينا صلممنوع يتا ست كه

مادة51قانوناستخداماصيالحيسيال5616
م قرردا شتها ست كه«:ا ستخداموتع يين
مو جب
ح قوقو مدت خدمتات باعبيگا نه به
قوانينمصوبمجلسينخواهدبود».
 .78رك .به قانون استخدام ارتش مصوب  5663/9/62با
اصالحيههايبعدي.
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باالخره قانوناسا سيجم هوريا سالمي
ا يرانم حدوديتبي شتري برايا ستخدام
بيگان گاناز سويدو لتقا ل شدها ست.
وناساسيمقيررمييداردكيه:

اصل 10قان
«ا ستخدامكارشنا سان خارجياز طرفدو لت
ممنوعاستمگردرمواردضرورتباتصويب
مجلسشوراياسالمي».
.9حق اشتغال بيه مشياغلملحيقبيه
م شاغلدول تيازقب يلوكا لتدادگ ستريو
سردفتريودفتر ياريم نع شدها ست.در
ايرانبهموجبمادة1قانونوكالتمصيوب

 115651ومادة 52قيانوناسيتقاللكيانون
وكاليدادگستريمصوب 1اسي ند 125666بيه
 شود.
ات باعخار جها جازةوكا لتدادهنمي
ونيزبرابرمادة 50قانوندفاتراسناد
ر سميو كانون سردف ترانودف تر ياران
بيگانگيانرانميتيوان

مصوب01تير5619
به سمت سردفتري يادفتر ياريانت خاب
كرد13.اينقاعدهدرمادة3قانوندفاتر
اسنادرسميمصوب 5653نيزمينعكسبيوده
است.
 .77مجموعهقوانينسال،5651چاپروزنامةرسمي،ص 19و
.11
.77مجموعهقوانينسال،5666ص511و.511
.77مجموعهقوانينسال،5619ص.011
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بخشدوم
حقوقخصوصي

توان ندازح قوق
ا صوالًبيگان گانمي
خصو صي،يع نيح قوقي كهدرراب طة بين
شييود،
افييرادواشييخاصخصوصيييمطييرحمي
بر خوردارگرد ند .قانون مدنيا يران به
پيرويازقانونمدنيفرانسه(ميادة)55
ازا ينح قوق بهح قوق مدنيتعب ير كرده
:
بهموجبمادة435قانونمدني
است .
« جزدر مواردذ يل،ات باعخار جهن يزاز
:
حقوقمدنيمتمتعخواهندبود
ً
 .5در موردح قوقي كه قانونآنرا صراحتا

منح صر بهات باعا يرانن موده ياآنرا
ًازاتباعخارجهسلبكردهاست.
صراحتا
 .0در موردح قوقمر بوط بها حوالشخ صية كه
قانوندولتمتبوعتبعةخارجهآنراقبول
نكردهاست.
نظر
ًازنقطه
 .6درموردحقوقمخصوصهكهصرفا
جامعةايرانيايجادشدهباشد».
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استثناينوعاولمي توانبهحق

براي
تم لكا مالكمزرو عيم ثالزد كهبيگان گان
يروم
يرانمحي
يوانينايي
يبقي
يهموجي
ازآنبي
 توان حق طالق
شدهاند .براي مورددوممي

كه قانون
يا حقت عددزو جاترادر صورتي
دولتمتبوعبيگانهآنرانپذيرفتهباشد
بهع نوانم ثالذ كر كرد.ا ماپ يدا كردن

مثاليبراياستثنايشمارة6دشواراسيت
يورد
يراندرمي
يايايي
هي
ييازدادگاه
ورأيي
ًازنق طهن ظر
«ح قوقمخصو صه كه صرفا
جام عةايرا نياي جاد شدهبا شد»درد ست
نيست.برخيازاستادانحقوق،حقش عهو
حققيمو مت برمح جورايرا نيرادرز مرة
ب حث
ا ند 14كهقا بل
ا ينح قوقمعر فيكرده
است.
ازمييادة435قييانونمييدنيچنييين
ميآيييدكييهدرمييوردحقييوقخصوصييي،
بر 
بيگانگانجزدرموارداستثنا يدررديف
ات باعك شوره ستند.ا ينا صلدرح قوق
گونهايگستردهموردقبولاست.


تطبيقيبه
بااين كها صل،برا بريبيگان گان با
اتباعكشوردرتمتعازحقوقخصوصياست،
الملل خصوصي ،چاپ
 .77دكتر محمد نصيري :حقوق بين
تهران،بدونتاريخ،ص.521

محدوديتهايمربوطبهحقوقماليبيگانگان
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درقوانينهمةكشورها،باتوجهبهمنافع
وديتهاييدرا ين بابد يده

ع مومي،م حد
درقوانينايرانهممحدوديتها ي

ميشود.

برايبيگان گاندرزمي نةح قوقخصو صي
پيشبي ني شدها ست كهدراين جا بهبر خي

ازآنهيياكييهجنبييةماليدارداشيياره
ميكنيم.


.7تملكاموالغيرمنقول
نظرمير سدمهم ترينم حدوديتي كه


به
برايبيگان گاندرزمي نةح قوقخصو صيدر
قوانينا يرانم قرر شدهدر موردتم لك
ا موالغيرمن قولا ست .قانونرا جع به
اموالغيرمنقولاتبياعخيارجيمصيوب53
نامههاو

خييييييرداد155652وتصييييييويب

 هايرا جع بها ستمالكات باع
نا مه
آ ين
ها يدراييين
بيگانييه16متضييمنمحييدوديت
زمي نها ست.دردورةكاپيتوال سيونوق بل
ازوضعقانون 5652بيگانگيانبياتمليك
.77مجموعةقوانينسال،5652ص31بهبعد.
نامه استمالك اتباع خارجه مصوب 5601/4/1؛
 .77آ ين
مجموعه قوانين  ،5601ص 023به بعد .تصويبنامه راجع به
استمالك اتباع خارجه مصوب  ،5690/1/56مجموعة قوانين
نامة اجرا ي تصويبنامة قانوني
 ،5690ص  565و  .560آ ين
مذكور مصوب  1مرداد  ،5699مجموعة قوانين  ،5699ص  56به
بعد.
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ا مالكمزور عيوا موالغيرمن قولدي گر،

د ستآورده
قدرتاقت صاديقا بل توجهي به
بود ندوازا ينراهدرا مورسيا سيو
يه
يدوبي
كردني
يتمي
يراندخالي
ياديايي
اقتصي
زد ند .لذا
م نافعح ياتيك شورلط مهمي
قانونگذاربهموجبقانون 5652مقررداشت

كهبيگان گانا مالكمزرو عي خودرا به
دو لت ياات باعايرا نيانت قالده ند،و
درآي ندهن يزآ نانرااز حقتم لكا مالك
عالوهبهموجبقانون

مزروعيمحرومكرد.ب
ه
مز بوروم قرراتب عديتم لكدي گرا موال
غيرمن قول،م حدودوم شروط به شرايطز ير
شد:
نامة
بهموجبآ ين
شرطرفتارمتقابل :
استمالكاتباعخارجهمصوب،5601بيگانيه
يولدر
يالغيرمنقي
يدمي
تواني
يي
يورتيمي
درصي
ا يرانتم لكك ند كهدرك شورمت بوعاو
يندو
يتهباشي
يتمالكداشي
يقاسي
يانحي
ايرانيي
ً
بتوان ندالا قله مانم قدارم لكراع مال
تحصيييلنماينييد(بنييد«ج»مييادة.)6
ر سد كهدرا ين مورد
ن ظرمي
ب نابراين به
مع هذا
رف تارمتقا بلعم لي كافيا ست .
يادة1
يتنادمي
يهاسي
يتادانبي
ييازاسي
بعضي
قانون مدنيرف تارمتقا بلسيا سييع ني
محدوديتهايمربوطبهحقوقماليبيگانگان
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وجييودعهدنامييهرادراييينخصييوصالزم
ا ند كه« شناختن
دان ستهواظ هارنظركرده
 ها
حقتم لكا موالغيرمن قول برايخارجي
وسيلةعهدنامهميسرنميباشد»17.

جزب
ه


.0استمالك بايد به منظورسكونتييا

ناميه
كسبباشد(بنيد«د»ميادة5آ يين
توانييد
مييذكور).بنييابراينبيگانييهنمي
گذاريدر
بهمن ظوردي گري،مان ند سرمايه

اموالغيرمنقولبهقصدفروشيااجاره،
اينگونهاموالراتملككند.
.6بيگانييهبايييداقامييتدا ميييدر
ايرانداشتهباشيد(بنيد«هيي»ميادة5
نامه).حتيمقررشدهاستكهمتقاضي
آ ين
ياه
يههرگي
يدكي
يدنمايي
يدتعهي
يتمالكبايي
اسي
بخواهدمحلاقامتدا ميخودرابهخارج
ا يرانانت قالد هد،م لك موردتقا ضاي
ا ستمالكرا حداكثر تا شش ماهاز تاريخ
خروجازا يران بهي كيازات باعا يران
يازة
يرراتاجي
يقمقي
يهطبي
يانيكي
ياخارجيي
يي
ا ندانت قالد هد،و
ا ستمالكتح صيلنموده
االادارةث بت،م لكراازطر يقمزا يده
به فروشر سانيده،و جهآنرا بهما لك
خواهيييدپرداخيييت(بنيييد«ح»مييياده5
.71دكترمحمدنصيري:همانكتاب،پانويسص.524
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آ يننا مه).الب ته يكا ستثنا  برا ين
قاعدهواردشدهاست.بهموجبتصويبنامه
را جع بها ستمالكات باعبيگا نهم صوب
هيئتدولتميتواندباتشري اتي

5690/1/6
بهك ساني كه بدوندا شتنپروا نةاقا مت
من ظور سياحتوا ست ادةييال قي
دا مي به
هاي منظمف صليدر
بهك شورا يرانم سافرت
نماي ندن يز
سنواتمت عددوم توالي مي
ا جازةخر يد مالغيرمن قول برايم حل
سكونتشخصيبارعايتتناسبهايالزمبدهد

مشروطبراينكهبرايخريدمالغيرمنقول
هو سيلةي كي
ً بهك شور ب
ازارزي كهر سما
نماينييد،
ازبانكهييايمجييازمنتقييلمي
است ادهكنند.


.9نداشتن پيشينة كي ري كيه متضيمن

محروميييتازجميييعيييابعضيييازحقييوق
نامه
اجتماعيباشد(بند«ي»مادة5آ ين
استمالكاتباعخارجه).


.1اسيييتمالكباييييدمخيييالفبيييا

هايدولييتايييرانوقييوانينو
عهدنامييه
انتظا ماتع موميك شورنبا شد(ب ند«ا لف»
نامه).
و«ب»مادة6آ ين
عالوهبرشرايطفوقپارهايتشري اتبراي

بي ني شدهو
ا ستمالكات باعبيگا نهپيش
محدوديتهايمربوطبهحقوقماليبيگانگان
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گو نها ستمالكم نوط بهدادن
ب طوركليا ين
اظهارنامهبهادارةثبتمحلوقوعملكو
تحصيلاجازهازسازمانثبتاسناداست.

.7اشتغالبهكار
در موردا شتغالات باعبيگا نه به
ها ي
م شاغلخصو صيدرا يرانن يزم حدوديت
بي ني شدها ست؛ چهآزادي
در قوانينپيش
بيگان گاندرا ين موردمم كنا ست به
بيكارياتباعكشورمنجرشدهياازجهت
دي گر بهم نافعك شورلط مهبز ند .بدين
يييوانين
يييورهاقي
يييبكشي
يييتدراغلي
جهي
ايدر مورد كارات باع خارجي
كن نده
م حدود
ديدهميشود.

بهموجبميادة52قيانونكياراييران

توان نددرا يران به
«ات باعبيگا نهنمي
كارمشغولشوندمگراينكهبرطبقمقررات
وقوانينكشورايناجازهبهايشانداده

نا مة
شودوپروا نةر سمي كاربرط بقآ ين
مربو طهازوزارت كاروا موراجت ماعي
دريافتنمايند».
هايا ين مادهبر خياز
برط بقتب صره
ياف
يارمعي
يةكي
ييلپرواني
يانازتحصي
خارجيي
ايازآن هاپروا نة
شدهاندو براي پاره
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ً صادرخوا هد شدو ليا صلك لي
كارمجا نا
ايناستكهاشتغالبهكارتبعةبيگانه
درايراننيازبهپروانةرسميكاردارد
ايانومؤسساتنميتواننداتباع

وكارفرم
بيگانهراكهفاقدپروانةكارهستندبه
كاربگمارند(تبصيرة9ميادة18)52حتيي
گو نهكارفرما يانم جازات
قانون برايا ين
كي ريمقررداشته(مادة 14قانونكيار)
اي كه بدونپروا نة
ون يزا خراجبيگا نه
يتغالورزدو
ياراشي
يهكي
يوربي
ياردركشي
كي
بي ني
ممنوع يتورودم جدداو بهك شورپيش
شدهاست(تبصرةمادة14مكرر).
نا مةا شتغال به كار
بهمو جبآ ين

ات باعبيگا نه شرايطوت شري اتي براي
صدورپروا نة كاراز سويوزارت كارو
اموراجتماعيمقررشدهاست؛بويدهآنكه
وزارتبا يدم صالحممل كتومقت ضياتو
احتياجاتمناطقكشوررادرنظربگيردو
در صورتاقت ضا بامرا عاتا صلمعام لة
اال صول بارعا يت شرايطز ير
متقا بلوعلي
 .77برايمتناصليقانونكارمصوب 5661رك.بهمجموعة
قوانينسال،5661چاپروزنامةرسمي،ص حة 152بهبعدو
برايتبصرههايالحاقيبهمادة52رك.بهمجموعهقوانين

سال  ،5699ص  523و  .521تبصرة  3مادة  52به موجب قانون
مصوب5610/52/9ملغيشدهاست.

محدوديتهايمربوطبهحقوقماليبيگانگان
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ا قدام به صدور ياتمد يد ياتجد يد
پروانةكاركند:
ا لف.تب عةبيگا نهودر كاري كه
بدانا شتغالخوا هدورز يدداراياطال عات
وتخصصكافيباشد؛
ب.در بينات باعايرا نيآ ماده به
كارافرادواجداطالعاتوتخصصمشابهبه
تعدادالزموجودنداشتهباشد؛
پ.اشييتغالاتبيياعبيگانييهموجبييات
آموزشافرادايرانيرافراهمسازد؛
ت.اشتغالتبعةبيگانهبرايپيشرفت
اقت صاديواجت ماعيك شورم يدو مؤثر
نامه).
باشد(مادة0آ ين

.7امورپزشكي
براياشتغالبيگانگانبهطبابتنيز
بي ني
ها يدر قوانينا يرانپيش
م حدوديت
اي
شدهاست .بهموجبقانونراجعبهاطب
خارجيمصوب 1شهريورماه 195650اشيتغال
ييازيو
ييت،داروسي
ييهطبابي
ييانبي
بيگانگي
دندان سازيوما ما ي،ن ياز بهپروا نة
خاصداردودو لتدر صورتيپروا نه صادر
خواهدكردكه:
.77مجموعهقوانينسال،5650ص39و.31
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دارايدانشييينامهاز
اوالًبيگانيييه
ها يباشييدكييهوزارتمعييارف
دانشييكده
يالي)
يوزشعي
يآوآمي
يروزهوزارتفرهني
(امي
آنهارابهرسميتميشناسد.

ً،متقا ضي سابقةالا قل پنج سال
ثان يا
طبا بت يادارو سازي يادندان سازي يا
ماما يدرخارجايرانداشتهباشد.
بعالوهبرابرمادة55قانونمربوطبه
م قرراتا مورپز شكيودارو

يو مواد

يدور
يوب205669صي
ياميدنيمصي
يوردنيوآشي
خي
پروا نه برايطبا بتآزاد به نامپز شكان
يتانها
يزاسي
يرانومراكي
يرايتهي
يارجيبي
خي
يراي
يهبي
يتكي
يةطبابي
يت.پرواني
يوعاسي
ممني
 شود حداكثر براي
پز شكان خارجي صادرمي
مدتپنج سالمعت برا ستو پسازانق ضاي

مدتمز بور صاحبپروا نهبا يدتجد يدآن
راتقاضاكند(مادة50همانقانون).



.7تجارتخارجي

.78مجموعهقوانينسال،5669ص691و.691

محدوديتهايمربوطبهحقوقماليبيگانگان
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بهموجب مادة 1قانونتشويقصادرات
وتوليداصالحي«2111/4/05بهبازرگانيان
خارجيم قيما يران به شرطرعا يترف تار
متقا بلن سبت بهبازرگا نانايرا نيم قيم
هريكازكشورهايمذكورپسازرسيدگيبه
صالحيتآنانوتشخيصضرورتفعاليتووجود
ا ينا فراددرا يرانوتأي يد س ارتخانة
يتو
يةاقامي
يهپرواني
ياارا ي
يهوبي
متبوعي
پروا نة كارمعت بر ،كارتبازر گانيداده
خواهدشد».
ب نابراين صدور كارتبازر گاني براي
بازرگانانخارجيكهبهآنانحقاشتغال
بهامرصدوروورودكاالراميدهدمشروط

بهشرايطزيراست:
.5رفتار متقابل:بازرگانان ايراني
با يد حقا شتغال بهت جارت خارجيدر
كشورمتبوعمتقاضيراداشتهباشند.
.0ضييرورتفعاليييتخييارجيدراميير
ورودو صدور كاال كهت شخيصآن با
وزارتبازرگانياست.
.6تأييدس ارتدولتمتبوعبيگانه.

 .77مجموعه لوايح قانوني مصوب شوراي انقالب جمهوري
اسالمي ايران ،ص  665و  .660متن اصلي قانون ،مصوب سال
5666است.
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.9داشتن پروانة اقامت درايراناز
شهرباني.
.1داشتن پروانة كار معتبرازوزارت
كار.

 شود كها شتغال
بدين سانمالح ظهمي

بيگا نه بهت جارت خارجيدرا يران
دارايمحدوديتهايقابلتوجهياست.



.7كارگزاريبورس

طبقماده50قانونتأسيسبور اوراق
بهادارمصوبارديبهشت 225691كيارگزاران
بور بايددارايتابعيتايرانباشند.
مق صوداز كارگزاران بور اشخا صي
ه ستند كه شغلآن هادادو ستداوراق
بهادارمانندسهامشركتهااستومعامالت
ًتو سطا ينا شخاصان جام
در بور منح صرا
ميگيرد(بند6مادة5همانقانون).


.7حقترافعقضائيودرخواستتأمين

.77مجموعهقوانينسال،5691ص509و.501

محدوديتهايمربوطبهحقوقماليبيگانگان
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حقترافعقضا يورجوعبهمحاكمدر
ا يرانمان ند سايرك شورهايمت مدن براي
بيگانگانشناختهشدهاست.البتهنصيدر
ا ين موردو جود ندارد،و ليازآن جا كه
مطيح مادة1قانونميدنياييران«كليية
سكنةا يرانا عمازات باعداخ لهو يا
خار جهمط يع قوانينا يرانخواه ند بود
م گردر موردي كه قانونا ستثنا  كرده
با شد»ودر قوانينا يرانبيگان گاناز
اند،لذا
رجوعبهمحاكمايرانمنعنشده
نمي توانآ نانراازا ين حقم حروم كرد.

رو يةق ضا يوعقا يدعل مايح قوق 23هم
مؤيييدايييننظييراسييت.درقراردادهيياي
بينالمل لين يزا ين حق برايبيگان گان

شناختهشدهاست.
مع هذات

اوتيدرا ينزمي نه بين

بيگانهوخوديوجوددارد:هرگاهبيگانه
خوا هانوايرا نيخوا ندةد عويبا شد،
يه
يرايتأديي
يدبي
تواني
ييمي
يدةايراني
خواني
خ سارتي كهمم كنا ستازبا بتهزي نة
يوحقالوكيييالهبييهاوبرسييد،

دادرسييي
يت
يد.درخواسي
يأميننمايي
يذتي
يتاخي
درخواسي
ميزبوربا يددردادر سي عاديدر ضمن
.77دكترمحمدنصيري،همانكتاب،ص.521
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او لينالي حهودادر سياخت صاريدراو لين
هعملآيد.قابلتوجهاستكهاين
جلسهب
درخوا ستف قطازخوا ندةايرا نيپذيرف ته
كهخوا هانايرا نيو
مي شودودر صورتي

توا ند
خوا نده خارجيبا شد،خوا ندهنمي
درخواستاخذتأمينكند(مادة 051قانون
دادر سي مدني).ا ين نوعيم حدوديت
آ ين
ا ست كه قانون برايات باعخار جهقا ل
شدهاست.



دروا قع ،برايج برانز ياناحت مالي
نا شياز طرحد عويدرمرا جعق ضا ياز
سويبيگانگانعليهاتباعايراناينحق
فقطبهايرانياندادهاست؛چهممكناست
بيگا نهد عوا يوا هيعل يهتب عةا يران
م طرحك ندو پسازمحكوم يتاو،خوا ندة
ايرانيبهعلتدسترسينداشتنبهخواهان
خارجي ياا موالاو،نتوا ندخ سارت خود
راازاوبگيرد.
مع هذا براياين كهبيگا نهاز حق
ترا فعق ضا يم حرومن شود ،قانونمعاف يت
اوراازدادنتييأميندرصييورتاثبييات
ياده.)394
يتهاس يت(مي
يررداشي
يارمقي
اعسي
ب عالوهدر صورتي كهدر خاكدو لتمت بوع
بيگانييه،اتبيياعايييرانازدادنچنييين
محدوديتهايمربوطبهحقوقماليبيگانگان
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پارهاي

تأمينيم عافبا شندون يزدر
د عاوي،معاف يتبيگان گانازدادن تأمين
پيشبينيييشييدهاسييت(مييادة054همييان

قانون).

.1مالكيتسهام
تم لك سهامبانك هايايرا نيتو سط
ات باع خارجي بهمو جب قانون پوليو
بانكيكشورمحدودشدهبود.بهموجببند
«د»مادة65اينقانون،اصالحيسيال5619
«مالك يت بيشازچ هلدر صداز سهام هيچ
توا ند بها شخاصحقي قي
با نكايرا نينمي
ياح قوقي خارجيتع لقپ يداك ندم گر به
مو جب قانون»24.ب نابراينا گرخارج يان
ميخواستندبيشاز 92درصدسهاميكبانك

باي ست بهمو جب
ايرا نيراتم لككن ند،مي
قانونخا صيا ين حق بهآ نانداده شود.
قا بلذ كرا ست كهب عدازپ يروزيان قالب
بهمو جب قانونم لي شدنبانك هام صوب
 255611/6/51كليه بانكها در اييران مليي
 .77براي متن اصلي مادة  65قانون پولي و بانكي مصوب
 5615رك .به مجموعه قوانين سال  ،5615ص  561و  ،563و
براي بندهاي «ج» و «د» مادة  65رك .به مجموعه قوانين
سال،5619ص.606
.77مجموعهقوانينسال،5611ص.69
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اندوديگييراتبيياعخييارجي
اعييالمشييده
نميتوانندسهامبانكهايايرانيراتملك

كنند.
درموردمؤسساتبيمه،ماده61قانون
تأسيسبيمةمركزيايرانوبيمهگريمصوب

:
265612چنينمقررداشتهبود
«وا گذاري سهاممؤس ساتبي مةايرا ني
غيردول تي بها شخاصحقي قي ياح قوقي
تب عة خارج تابي ستدر صد بامواف قت
بي مةمر كزيا يرانم جازا ستو بيشاز
آن بهپي شنهادبي مةمر كزيا يرانو
تأييد شوراي عاليبيمهوتصويبهيئت
ير
يورداخيي
يود.درمي
يدبي
يرانخواهي
وزيي
انت قال سود سهام سهامداران خارجيدر
هر سالنبا يدازدوازدهدر صدمج موع
سييرمايةپرداخييتشييدهوسييودانتقييال
نيافتةسالهايقبلتجاوزكند.


ح تيتب صرة مادة مذكورانت قال سهام
شركتهايبي مةايرا ني بهدولت هاي خارجي
ياانتقالبيشاز 94درصدسهاماينگونه
ًممنوعاعالم
مؤسساتبهخارجيانرامطلقا
:
اينتبصرهمقررميداشت

كردهبود.
.77مجموعهقوانينسال،5612ص612بهبعد.
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«انت قال سهاممؤس ساتبي مةايرا ني به
دولت هاي خارجي ياانت قال بيشازچ هل
و نهدر صد سهامآن ها بها شخاصحقي قي
ًمم نوعا ست.
ياح قوقي خارجيمطل قا
انت قال سهام بين سهامدارانات باع
خارجيبا يد بامواف قتبي مةمر كزي
ايرانصورتگيرد».


دراين جان يزبا يد يادآور شد به
مو جب قانونم لي شدنمؤس ساتبي مهو
مؤسساتاعتباريمصيوبآبيانمياه275611
كل ية شركتهايبي مهدرا يرانم ليا عالم
يماز
يياعي
يخاصخصوصي
يراشي
اندوديگي
يده
شي
ايرا نيو خارجيون يزدولت هاي خارجي
نميتوان ند سهاما ين شركتهاراتم لك

كنند.
ك نيم كه
درخات مها ينب حثا ضافه مي
بهمو جبا صله شتادوي كم قانوناسا سي
جمهييورياسييالمي«دادنامتيييازتشييكيل
شييركتهاومؤسسيياتدرامييورتجييارتيو
صنعتيوك شاورزيوم عادنو خدمات به
ًممنوعاست».
خارجيانمطلقا
 .71مجموعه لوايح قانوني مصوب شوراي انقالب اسالمي
ايران،ص.011

 77

مجلةحقوقي/شمارةيازدهم


محدوديتهايناشيازقانونگسترش

.7
مالكيتواحدهايتوليديمصوب7777
قانونگسترشمالكيتواحدهايتوليدي
مصوبسومتيرماه 285619مقررداشتهاسيت
كييهواحييدهايصيينعتيومعييدنيوسيياير
واحدهايتوليديكيهتياتياريخ5619/0/9
تأسيسشدهاندمكل ندسهامخودراپساز

حسابر سيوارز يابيدق يقبرا سا  ضوابطي
كه شورايگ سترشمالك يتوا حدهايتول يدي
نما يددردر جهاول به كارگران
تع يينمي
وكارم ندان خودو سپس به كارگرانو
كارمنييدانسييايرواحييدهايتوليييديو
ك شاورزيو ساير مردم براي فروشعر ضه
،بطوريكهدرپايانمهرماه5611

نمايند.
معادل 44درصدسهاممتعلقبيهدوليتدر
اي
وا حدهايب خشدول تي( بها ستثناي پاره
مواردمذكوردرقانون)و 94درصدسيهام
وا حدهايب خشخصو صيبتوا نددرد ست مردم
كشورقرارگيرد.
درآ يننا مهاجرا ي كه بها ستناد
تبصرة4مادةواحدةقانونگسترشماليكت
واحدهايتولييديدرتياريخ5611/1/52بيه
.77مجموعهقوانينسال،5619ص062بهبعد.

محدوديتهايمربوطبهحقوقماليبيگانگان
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هاي
ت صويبهي ئتوز يرانر سيدهم حدوديت
خا صي برايتم لك سهام شركتهابو سيلة
بيگانگاندرنظرگرفتهشدهاست.مادة9
ادشدهمقررميدارد:

نامهي
آ ين
يهامداران
يهسي
يقبي
يهممتعلي
يداكثرسي
«حي
خارجيدر هروا حدم شمول باتو جه به
كي

يتتكن يكو نوع صنعتمربو طهو

گذاري خارجيط بق
احت ياج به سرمايه
يترش
يورايگسي
يويبشي
يهتصي
يهبي
يدوليكي
جي
نا مه
مالك يتر سيدهو ضميمةا ينآ ين
باشدمشخميگردد».


مي


هايم قرر برايتم لك سهام
م حدويت
شييركتهاييييادشييدهبوسيييلةبيگانگييان
برا سا  جدول مذكور كه بهت صويب شوراي
:
گسترشرسيدهبدينشرحاست
صنايعشيميا ي

%01

صنايعسلولزي

%01

صنايعپتروشيمي

%01

صنايعچرمسازي


%01

صنايعمصالحساختماني

%02

صنايعموادمعدنيغيرفلزي

%02

صنايعالكترونيك
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صنايعماشينهايبرقيولوازممربوطه



%01
صنايعفلزي

%01

وسايلحملونقل

%01

فلزاتپايه

%01

صنايعغذا ي

%51
%01

صنايعماشينآالتولوازممربوطه
صنايعنساجي

%51

صنايعكشاورزي

%01



بهمو جبع بارتذ يل جدول ،شركاي
خارجيدرصورتدرخواستوبهشرطهمكاري
يركت،
يددرشي
توانني
ياصمي
يو يخي
درتكنولي
سرمايهايتا61درصدداشتهباشند.

بنييابراين،طبييقجييدوليييادشييده،
توان نددر
حداكثر سهامي كهخارج يانمي
شركتهاي سهامي عامم شمول قانونگ سترش،

تم لكنماي ندباتو جه به نوع صنعتو
گذاري
كي يتتكن يكواحت ياج به سرمايه
از 01درصدودرموارداسيتثنا ياز61
درصدكلسهامشركتبيشترنيست.
نكتييةقابييلتوجييهآناسييتكييه
هايوارد برح قوقخارج ياندر
م حدوديت
موردتم لك سهام شركتهابرح سباين كه
محدوديتهايمربوطبهحقوقماليبيگانگان
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تاريخت شكيل شركتق بلازت صويب قانون
گسترشويابعدازآنباشد،فرقميكند.

ناميه
بهموجبتبصيرة5ميادة9آ ين
اجرا ي قانون«در موردوا حدهايم شمول
كهقبلازتصويبقانونگسترشمالكيتبه
اندوق سمتياز سهامآن ها
ث بتر سيده
متع لق به سهامداران خارجيا ست،هر گاه
باعرضة 94درصدسهامخارجيمجموعسيهم
باقيما ندة خارجيم طابق جدولمز بور يا
يدرا
يان94درصي
يد،همي
يترازآنباشي
بيشي
عر ضهخواه ند كردوهر گاهدر صدهايذ كر
شدهدر جدول فوقكم ترب شود ،بهخوا ست
سهامداران خارجيم يزانعر ضة سهامآن ها
م قداريخوا هد شد كهبتوان ند حداكثر
مذكوردر جدول فوقراح ظنماي ند.در
اينموردازكلسهامباقيمانده 94درصد
عرضهخواهدشد».
ب نابرايندرا جرايتب صرة فوقمم كن
استسهامخارجيانبيشازحدنصابمقرر
در جدولبا شد؛ ليكندر مورد شركتهاي
سهاميعاميكهپسازتصويبقانونتشكيل
شدهاند،م حدوديتتم لكخارج يان به شرحي

استكهدرجدولپيشبينيگرديدهاست.
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محدوديتهايناشيازقانونجلبوحماياتاز

.7
سرمايههايخارجيمصوبآذرماه7777


قييانونمربييوطبييهجلييبوحمايييت
سرمايههايخيارجيمصيوبآذرمياه 5669و

نامهاجرا يآنمصوبمهرمياه295661
آ ين
براياشخاصحقيقيياحقوقيخارجيكهبا
هاي خودرا به
ا جازةدو لتا يران سرمايه
من ظورع مرانوآ باديوفعال يتتول يدي
و
ا عماز صنعتي،م عدني،ك شاورزيوح مل
ن قل بها يرانواردكن ند،ت سهيالتيقا ل
هادرا يرانم شمول
شدها ست.ا ين سرمايه
حما يت قانونيدو لت بوده،كل يةح قوقو
هاوتسهيالتيكهبرايسرمايههاو


معافيت
بنگاههايتوليديخصوصيداخليموجوداست

هايمز بورن يزخوا هد شد
شامل سرمايه
(مواد5و6قانون).
معهييذابييرايبرخييورداريازاييين
تسييهيالتوحمايييت،تشييري اتومقييررات
كنندهايپيشبينيشدهاستازجمله

محدود
:
آنكه

هاي
  .77براي متن قانون مربوط به جلب و حمايت سرمايه
خارجيرك.بهمجموعهقوانين،5669ص635بهبعد،وبراي
آ ين اجرا ي آن رك .به مجموعه قوانين سال  ،5661ص 519
بهبعد.
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.5پيشنهاد به كار انداختن سيرمايه
با يددرهيئ تي بهريا ستوز يراقت صادو
ياقا ممقاماوومركبازمعاونوزارت
اقتصاد،معاونمديرعاملسازمانبرنامه،
معاونبانكمركزيور يساتاقبازرگاني
و صنايعوم عادن ياي كياز نواباو
موردرسيدگيقرارگيردوتصميمهيئتاز
طرفوز يراقت صاد بههي ئتوز يران براي
تصويبوصدوراجازهپيشنهادشود(.مادة
.)0
.0درصورتوضعقانونخاصيمبنيبر
سلبمالكيتازصاحبسرمايه،دولتجبران
ك ند به شرط
عادال نةخ سارترات ضمينمي
آنكهدرمدتسهماهپسازسلبمالكيت،
تقا ضايج برانخ سارت بههي ئت مذكوردر
مادة0قانونتسليمشود(مادة.)6
.6اشييخاصمشييمولاييينقييانونحييق
ندار ند سهاموم نافعوح قوق خودرا به
دولت هايمت بوع خويش يادولت هايدي گر
منتقلنمايند(تبصرة0مادة.)6
.9خروجسرمايهومنافعآنفقطبيا
دادنپيشآگهيسهماههبههيئتمذكورو
المل لي
بارعا يتموافقتنا مة صندوقبين
پولمورخ و يه 5499بعدازانجامكلية
787

مجلةحقوقي/شمارةيازدهم

ياحب
ييصي
يود،ولي
يدبي
يازخواهي
يداتمجي
تعهي
سرمايهمو ظفا ست براي مدت شش ماهاز
تاريخخيروجسيرمايهالاقيل 52درصيداز
سرمايةاول يهرا براي تأمينتع هدات
احت مالي خوددرا يرانن گهدارد( مادة
.)1
.1برخورداري از تسهيالت اين قيانون
منوطبهآناستكهدركشورمتبوعخارجي
انجامدادنفعاليتهاياقتصاديوتسهيالت

متقا بل برايات باعومؤس ساتايرا ني
ممكنباشد(مادة.)3
.3صاحب سرمايه مجاز استهيرسياله
يداختن
ياراني
يهكي
يلازبي
يدةحاصي
يودويي
سي
سرمايهراازا يران خارجك ند،و ليا ين
كارفقطپسازرسيدگيترازنامهوتشخيص
سود ساالنهاز طرفهي ئت مذكورو با
ا جازةهي ئت،آن هم پسازك سرمال ياتو
واندوختههايقانوني،ميسراستو

عوارض
با يدانت قال بهه مانارزيبا شد كه
هاي
سرمايهراواردن مودها ست.م حدوديت
ديگرينيزدراينموردوجودداردكهدر
نامهاجيرايقيانونجليبو
مادة 56آ ين
بي ني شده
هاي خارجيپيش
حما يت سرمايه
است.
محدوديتهايمربوطبهحقوقماليبيگانگان
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ً
درخات مه شايانذ كرا ست كه ظاهرا
است ادهازقانونمربوطبهجلبوحمايت
سرمايههاي خارجيب عدازپ يروزيان قالب

ا سالميمتو قف شدههرچ ند كه قانونه نوز
بهقوتواعتبارخودباقياست.
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