ماده _4
 _1بندهاي  3و  5ماده  ،4با عنايت به

بند ( )3ماده ( )4قانون ،موضوع ماده ( )4حذف ميشود.

عضويت اعضاي غير قوه مجريه در اين
شورا ،مغاير اصل  06قانون اساسي شناخته
شد.

بند ( )5ماده ( )4قانون ،موضوع ماده ( )4حذف ميشود.

ماده ( )5بهشرح زير اصالح ميشود:
ماده _5

 _2ماده  ،5از اين جهت كه مشخص نيست
آييننامههاي مذكور جنبه تقنيني دارد يا خير
ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد
شد.

صنايع
اجرائي
اين قانون و قانون مبارزه با

ماده _8

 _3در ماده  8موضوع الحاق ماده  7مكرر،

فراز اول ماده ( )7مكرر الحااقي باه قاانون ،موضاوع مااده ()8

 _1_3در صدر ماده ،واگذاري تصويب

بهشرح زير اصالح ميشود:

ساختار و تشكيالت به آييننامه مغاير اصل
 85قانون اساسي شناخته شد .همچنين الزم
است شرايط رئيس و اعضاي مركز

با ساختار و تركيب مندرج در تبصره ( )2اين ماده

اطالعات مالي از جمله ثقه بودن و خبرگي
و ...در قانون ذكر گردد و االّ مغاير اصل 85
قانون اساسي است.
 _2_3بند (ج) ،مبنياً بر ايراد بند  3ماده 4
اشكال دارد.

*****
بند (ج) ماده ( )7مكرر الحاقي به قانون ،موضوع ماده ( )8بهشرح

 _3_3در تبصره  ،4نگهداري سوابق مربوط زير اصالح ميشود:
(بند «ت» ماده  )7و همچنين شيوه تبادل

آييننامههاي

اطالعات با خارج از كشور (بند «د» اين
ماده) كه به دستورالعمل مورد تأييد شورا

جهت تصويب در هيأت وزيران

موكول گرديده است ،با بندهاي مذكور كه
تأييد را به مرجع ديگري واگذار نموده
تعارض دارد؛ پس از رفع تعارض اظهارنظر تبصره ( )2ماده ( )7مكرر الحاقي به قانون ،موضوع ماده ( )8باهشارح
زير اصالح ميشود:

خواهد شد.

تبصره _ 2مركز اطالعات مالي يك مؤسسه دولتاي تاابع وزارت اماور
اقتصادي و دارايي است .اين مركز متشكل از رئايس و باه تعاداد الزم
معاون و گروههاي كارشناسي از قبيل كارگروه حقوقي قضائي ،پيگيري
و نظارت ،تحليل و بررسي اطالعات مالي مي باشد .رئيس مركز از ميان
افراد داراي حداقل ده سال سابقه مديريتي يا قضائي مرتبط و با شرايط
زير با رأي حداقل دوسوم اعضاي شورا و با حكم رئيس شورا منصوب
مي شود .دوره رياست چهار سال و تجديد آن براي يكبار مجاز اسات.
تشكيالت اين مركز در چهارچوب اين قانون بر اساس آييننامهاي است

كه توسط شورا تدوين ميشود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
عالوه بر رعايت قوانين و مقررات عمومي ،رئيس و كاركنان مركز باياد
داراي اين شرايط باشند:
 _1وثاقت و حسن شهرت
 _2توانايي انجام وظايف
 _3نداشتن هرگونه سابقه محكوميت كيفري
 _4سالمت مالي ،اخالقي و امنيتي
 _ 5تعهد به اسالم ،انقالب ،نظاام اساالمي و قاانون اساساي و التازام
اعتقادي و عملي به واليت فقيه
شرايط مقرر در بندهاي( )4( ،)1و ( )5از وزارت اطالعات و سازمان
اطالعات سپاه استعالم ميشود و صرفًا پس از احراز كليه شرايط مذكور
و همچنين پس از دريافت موافقت اين دو نهاد در خصوص بندهاي
مورد اشاره ،رئيس مركز مطابق مقررات فوق و ساير كاركنان مركز،
توسط رئيس مركز تعيين ميشوند .كليه دستگاههاي اجرائي از قواي
سهگانه و نيروهاي نظامي و انتظامي مكلفند در صورت درخواست مركز
اطالعات مالي و با تصويب شورا نسبت به تأمين كاركنان بخشهاي
مركز كه از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب ميشوند همكاري
الزم را داشته باشند .همكاري نيروهاي نظامي و انتظامي بر اساس
ضوابط مربوطه فرماندهي كل قوا است.

تبصره ( )4ماده ( )7مكرر الحاقي باه قاانون ،موضاوع مااده ()8
بهشرح زير اصالح ميشود:

تبصره ( )0ماده ( )9قانون ،موضوع ماده ( )16به شرح زير اصالح

ماده _16

 _4در تبصره  0ماده  9موضوع ماده  ،16در ميشود:
موارد عدم رضايت مالك و يا عدم امكان
يا اينكه مالك

اعالم توسط مالك ،خالف موازين شرع
است.

رضايت نداشته و اين امر را به مراجع قانوني اعالم نموده يا
اينكه امكان اعالم نداشته

