
 پولشویی با مبارزه قانون
 تهیه و تنظیم توسط سایت موسسه حقوقی داد و مهر قانون مدار

 

 1386/11/02 هػَب

 1 هازُ

 1397/07/03 اغالحی

 :ضٍز هی واض تِ ظیط هططٍح هؼاًی زض لاًَى ایي زض هٌسضد اغكالحات

 ایي هٌظط اظ. ضَز هحسَب رطم 1392/2/1 هػَب اسالهی هزاظات لاًَى( 2) هازُ هكاتك وِ است ضفتاضی ّط: هٌطا رطم ـ الف

 .ضَز هی هحسَب رطم تؼسی اغالحات تا اضظ ٍ واال لاچاق تا هثاضظُ لاًَى زض هصوَض ترلفات لاًَى

 ٍ هالی اهتیاظ یا هٌفؼت ًَع ّط ٍ غیطهططٍع یا هططٍع غیطهٌمَل، یا هٌمَل هازی، غیط یا هازی اظ اػن زاضایی ًَع ّط: هال ـ ب

 .تْازاض اٍضاق یا سْام تزاضی، اسٌاز ًظیط الىتطًٍیىی یا واغصی اظ اػن حك هثیّي اسٌاز ولیِ ّوچٌیي

 ٍ التػازی رطائن اظ وِ هالی لثیل اظ آیس زست تِ هٌطا رطم اظ غیطهستمین یا هستمین قَض تِ وِ هالی ّط: رطم اظ حاغل هال ـ ج

 ضَز هی حاغل تطٍضیسن هالی تاهیي رطم

 .است رطم اظ آهسُ زست تِ هال حىن زض است ضسُ زازُ اذتػاظ رطم اضتىاب تطای وِ هالی یا رطم هَؾَع هال ّوچٌیي،

 .لاًَى ایي( 6) ٍ( 5) هَاز زض هصوَض اضراظ: هطوَل اضراظ ـ ت

 لطاض ذكط هؼطؼ زض پَلطَیی ًظط اظ ٍ زازُ اًزام ًمسی غَضت تِ ضا ظیازی هؼاهالت آى ضاغلیي وِ هطاغلی: غیطهالی هطاغل ـ ث

 فطٍضٌسگاى لیوتی، فطضْای ذَزضٍ، فطٍضٌسگاى غطافاى، قالفطٍضاى، ذَزضٍ، یا هسىي وٌٌسگاى فطٍش پیص لثیل اظ زاضًس

 .لیوت گطاى هحػَل ّطًَع ٍ رات ػتیمِ

 ٍ تاضس هی هطوَل اضراظ تَسف ذسهات سایط اضائِ الظهِ ٍ ًیاظ پیص هطتَقِ، همطضات قثك وِ است ذسهاتی: پایِ ذسهات ـ د

 .وٌٌس هی هطارؼِ هطوَل اضراظ تِ هتوازی ٍ هىطض ذسهات اذص هٌظَض تِ ضرَع اضتاب آى اظ پس

 :هطىَن ػولیات ٍ هؼاهالت ـ س



 وِ است آًْا تِ ضطٍع یا الىتطًٍیىی یا فیعیىی اظ اػن هال پطزاذت یا زضیافت  هؼاهلِ، ًَع ّط ضاهل هطىَن ػولیات ٍ هؼاهالت

 :وٌس ایزاز ضا رطم ٍلَع ظي ظیط هَاضز هاًٌس احَالی ٍ اٍؾاع ٍ لطائي تطاساس

 .تاضس ٍی اًتظاض هَضز فؼالیت سكح اظ تیص وِ ضرَع اضتاب تِ هطتَـ هالی ػولیات ٍ هؼاهالت ـ1

 ًیع ٍ گیطز غَضت هالی ػولیات یا هؼاهلِ آًىِ اظ تؼس یا لثل هطارؼاى سَی اظ ٍالغ ذالف گعاضش یا وصب اظْاض رؼل، وطف ـ2

 .پایِ ذسهات اذص ظهاى زض

 .است زیگطی ضرع هاله ٍ تَزُ ظاّطی یا غَضی ضَز هطرع تطتیة ّط تِ وِ هالی ػولیات یا هؼاهالت ـ3

 هعتَض ػولیات یا هؼاهلِ حیي یا لثل هطارؼاى چٌس ّط لاًَى ایي ارطائی ًاهِ آییي زض همطض سمف اظ تیص هالی ػولیات یا هؼاهالت ـ4

 .ًوایٌس السام لطاضزاز فسد تِ ًسثت هٌكمی زلیل تسٍى آى اًزام اظ تؼس یا زازُ اًػطاف آى اًزام اظ
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 :اظ است ػثاضت پَلطَیی

 .آى هزطهاًِ هٌطا تِ ػلن تا رطائن اضتىاب اظ حاغل ػَایس اظ استفازُ یا ًگْساضی توله، تحػیل، ـ الف

 اظ غیطهستمین یا هستمین قَض تِ ایٌىِ تِ ػلن تا آى هزطهاًِ هٌطا وطزى وتواى یا پٌْاى هٌظَض تِ ػَایسی اًتمال یا هثازلِ تثسیل، ـ ب

 .ًطَز رطم آى اضتىاب لاًًَی تثؼات ٍ آحاض هطوَل ٍی وِ ًحَی تِ هٌطا رطم هطتىة تِ ووه یا آهسُ زست تِ رطم اضتىاب

 ًتیزِ زض غیطهستمین یا هستمین قَض تِ وِ ػَایسی هالىیت یا رایی راتِ اًتمال، ٍ ًمل هحل، هٌثغ، هٌطا، وطزى وتواى یا پٌْاى      ـ ج

 .تاضس ضسُ  تحػیل رطم

 تِ تاتَرِ ٍ ًَػاً وِ آى هاًٌس تاضس زاضتِ ٍرَز اهَال تحػیل ٍ هؼاهالت غحت ػسم تِ ػلن تِ ًعزیه ظي ّطگاُ - 1 تثػطُ

 هتػطف تطػْسُ آًْا غحت احثات هسٍَلیت تاضس ًساضتِ ٍرَز هطرع ظهاى یه زض زاضایی هیعاى آى تحػیل اهىاى ضطایف

 .است ضسُ تؼطیف لاؾی ػلن تطای اسالهی هزاظات لاًَى زض وِ است ّواى( 3) تثػطُ ٍ تثػطُ ایي زض ػلن اظ هٌظَض. است

 زُ اظ تیص هعتَض اهَال اضظش چٌاًچِ ایي تط ػالٍُ. تاضس هی هخثتِ اسٌاز اضائِ تِ هٌَـ لاًَى ایي هَؾَع اهَال زاضاضسى - 2 تثػطُ

 اظ ساتمِ ٍرَز تاضس تؼس سالْای تطای تَضم ًطخ اساس تط آى یافتِ افعایص هؼازل ٍ پایِ سال تطای ضیال(10.000.000.000) هیلیاضز

 زازگاُ حىن تِ تاضس آظهایی ضاستی لاتل وِ هخثتِ اسٌاز تمسین ػسم. است الظم همطضات ٍ لَاًیي هكاتك هطتَقِ ّای ساهاًِ زض آى

 ضسیسگی ظهاى تا لاًَى هَؾَع هال اغل غَضت ایي زض تَز، ذَاّس اهَال آى اضظش چْاضم یه هیعاى تِ ًمسی رعای هستَرة



 ؾثف غَضت غیطایي زض ٍ تَلیف ضفغ هال اظ تَزُ هططٍع ضسى زاضا ضَز احثات ضسیسگی اظ پس چٌاًچِ. ضَز هی تَلیف لؿائی

 .ضَز هی

 ٍ هحسَب ًاهططٍع هال حىن زض تاضس زاضتِ ٍرَز ًاهططٍع قطیك اظ هال تحػیل تط ػلن تِ ًعزیه ظي چٌاًچِ - 3 تثػطُ

 ؾثف هعتَض هال غَضت ّط زض. ضَز هی هحىَم ضص زضرِ حثس تِ ًثاضس ضسیستطی هزاظات هطوَل وِ زضغَضتی هطتىة

 .ضَز احثات آى هططٍع تحػیل ایٌىِ هگط ضس ذَاّس
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 ٍ هٌطا رطائن اظ اػن رطائن، اضتىاب اظ غیطهستمین یا هستمین قَض تِ وِ است اهتیاظی یا هال ًَع ّط هؼٌای تِ رطم اظ حاغل ػَایس

 .تاضس آهسُ زست تِ پَلطَیی،

 رطم ایٌىِ تط هططٍـ تاضس ضسُ ٍالغ وطَض اظ ذاضد زض یا زاذل زض ایٌىِ اظ است اػن هازُ ایي هَؾَع هٌطا رطم - 1 تثػطُ

 .تاضس رطم لاًَى هكاتك ًیع ایطاى اسالهی روَْضی وطَض اظ ذاضد زض ضسُ ٍالغ

 اضتىاب، حیي یا ضسُ تحػیل رطم احط زض یا تَزُ رطم اضتىاب ٍسیلِ پَلطَیی رطم فطآیٌس زض وِ ازٍاتی ٍ آالت ولیِ - 2 تثػطُ

 هاله اقالع احطاظ غَضت زض آیس زست تِ ضسیسگی ٍ تؼمیة هطاحل اظ هطحلِ ّط زض ٍ یافتِ اذتػاظ استؼوال تطای یا ٍ استؼوال

 آییي لاًَى( 147) هازُ همطضات تاتغ اهَض سایط ٍ ًگْساضی ضیَُ لحال اظ اهَال ٍ اتعاض ایي. ضَز هی تَلیف هطتىة هزطهاًِ لػس اظ

 .تَز ذَاّس 1392/12/4 هػَب ویفطی زازضسی

 

 4 هازُ
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 رطائن اظ پیطگیطی ٍ هماتلِ ػالی ضَضای تطٍضیسن، هالی تاهیي ٍ پَلطَیی رطائن تا هماتلِ ٍ پیطگیطی تطای ّواٌّگی هٌظَض تِ

 تا ٍ زاضایی ٍ التػازی اهَض ٍظیط ضیاست تِ ضَز، هی ًاهیسُ ضَضا اذتػاض تِ لاًَى ایي زض وِ تطٍضیسن، هالی تاهیي ٍ پَلطَیی

 ول زازستاى لؿائیِ، لَُ ضئیس ًوایٌسُ ذاضرِ، اهَض ٍ زازگستطی وطَض، اقالػات، تزاضت، ٍ هؼسى غٌؼت، ٍظضای ػؿَیت

 هطوعی تاًه ول ضئیس سپاُ، اقالػات ساظهاى ضئیس ٍی، ًوایٌسُ یا وطَض ول تاظضسی ساظهاى ضئیس ٍی، ًوایٌسُ یا وطَض

 ٍ ضَضاّا التػازی، ّای وویسیَى پیطٌْاز تِ ًاظط ػٌَاى تِ اسالهی ضَضای هزلس ًوایٌسگاى اظ ًفط سِ ٍ ایطاى اسالهی روَْضی

 :ضَز هی تطىیل شیل ٍظایف تا هزلس تػَیة ٍ حمَلی ٍ لؿائی ٍ وطَض زاذلی اهَض



 .لاًَى ارطای رْت زض ضیعی تطًاهِ ٍ ضاّثطزّا تؼییي ـ 1

 .ٍظیطاى ّیات تِ تػَیة تطای لاًَى ارطای زضذػَظ الظم ّای ًاهِ آییي پیطٌْاز ٍ تْیِ ـ 2

 ٍ اقالػات هساضن، اسٌاز، اذثاض، تحلیل ٍ پطزاظش آٍضی، روغ اهط زض زٍلت هزوَػِ ظیط زستگاّْای وطزى ّواٌّگ ـ 3

 .الظم الساهات اًزام رْت ضتف شی هطارغ تِ گعاضش ٍ هطىَن هؼاهالت ضٌاسایی ٍ َّضوٌس ّای ساهاًِ تْیِ ٍاغلِ، ّای گعاضش

 .تَز ذَاّس زاضایی ٍ التػازی اهَض ٍظاضت زض ضَضا زتیطذاًِ - 1 تثػطُ

 .ضسیس ذَاّس ٍظیطاى ّیات تػَیة تِ ضَضا پیطٌْاز تا آى لاًًَی ٍظایف تا هتٌاسة ضَضا ارطائی تطىیالت ٍ ساذتاض - 2 تثػطُ

 حمَلی ٍ حمیمی اضراظ تواهی تطای ٍظیطاى ّیات تػَیة اظ پس الصوط فَق ضَضای ارطائی ّای ًاهِ آییي ولیِ - 3 تثػطُ

 هَضز حسة لؿائی ٍ ازاضی هطارغ تطریع تِ اهط ایي اظ هترلف. تَز ذَاّس االرطاء الظم لاًَى ایي( 14) هازُ ضػایت تا ضتف، شی

 .ضس ذَاّس هحىَم ضغل ّواى اظ هحطٍهیت یا هطتَـ ذسهت اظ اًفػال سال پٌذ تا زٍ تِ
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 روَْضی هطوعی تاًه رولِ اظ حمَلی ٍ حمیمی اضراظ ّوچٌیي ٍ غیطاًتفاػی هَسسات ٍ غیطهالی هطاغل غاحثاى ولیِ

 ذیطیِ، هَسسات ٍ تٌیازّا الحسٌِ، لطؼ ّای غٌسٍق هطوعی، تیوِ ّا، تیوِ اػتثاضی، ٍ هالی هَسسات تاًىْا، ایطاى، اسالهی

 اٍضاق تَضسْای) سطهایِ تاظاض ّا، غطافی اػتثاضی، ّای تؼاًٍی غیطزٍلتی، ػوَهی ًْازّای تاظًطستگی، ّای غٌسٍق ّا، ضْطزاضی

 آًْا تط لاًَى ضوَل وِ یهَسسات ّوچٌیي ٍ گصاضی سطهایِ ضطوتْای ٍ ّا غٌسٍق واضگعاضی، ضطوتْای تَضسْا، سایط ٍ( تْازاض

 ارطائی ّای ًاهِ آییي هىلفٌس آًْا، غیط ٍ ایطاى ًَساظی ٍ گستطش ساظهاى ایطاى، ًفت هلی ضطوت لثیل اظ تاضس هی ًام شوط هستلعم

 .وٌٌس ارطاء ضا تطٍضیسن هالی تاهیي تا هثاضظُ لاًَى ٍ لاًَى ایي تا اضتثاـ زض ٍظیطاى ّیات
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 اسٌاز حثت ساظهاى وطَض، هالیاتی اهَض ساظهاى ایطاى، اسالهی روَْضی گوطن رولِ اظ لاًَى، ایي( 5) هازُ هَؾَع اضراظ ولیِ

 لاًًَی تاظضساى ٍ زازگستطی ضسوی واضضٌاساى حساتساضاى، حساتطساى، زازگستطی، ٍوالی ضسوی، اسٌاز زفاتط وطَض، اهالن ٍ



 تِ هالی اقالػات هطوع یا ضَضا زضذَاست حسة ٍظیطاى ّیات هػَتات قثك ضا لاًَى ایي یارطا زض ًیاظ هَضز اقالػات هىلفٌس

 .ًوایٌس اضائِ آًْا
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 تِ هىلف ذَز ساظهاًی ساذتاض ٍ فؼالیت ًَع تطحسة( 6 ٍ 5 هَاز هَؾَع) لاًَى ایي هطوَل زستگاّْای ٍ ًْازّا اضراظ،

 :ّستٌس ظیط هَاضز ضػایت

 ًوایٌسُ، َّیت ٍ سوت احطاظ ٍویل، یا ًوایٌسُ تَسف السام غَضت زض ٍ ٍالؼی هالىاى هطارؼاى، ضٌاسایی ٍ َّیت احطاظ ـ الف

 .اغیل ٍ ٍویل

 .ًیست زیگط همطضات ٍ لَاًیي هَرة تِ َّیت احطاظ ؾطٍضت ًافی تٌس ایي همطضات ـ تثػطُ

 .ٍظیطاى ّیات هػَب ًاهِ آییي ٍ لاًَى چْاضچَب زض هالی اقالػات هطوع تِ الظم هساضن ٍ اسٌاز ّا، گعاضش اقالػات، اضائِ ـ ب

 حثتی، تاًىی، هطىَن ػولیات ٍ هؼاهالت یا ضَضا هػَب هیعاى اظ تیص ػولیات تِ ضطٍع یا ػولیات یا هؼاهالت گعاضش اضائِ ـ ج

 .هالی اقالػات هطوع تِ آًْا هاًٌس ٍ واضگعاضی غطافی، گصاضی، سطهایِ

 آًْا تِ ضطٍع یا الىتطًٍیىی یا فیعیىی اظ اػن هال پطزاذت یا زضیافت هؼاهلِ، ًَع ّط ضاهل هطىَن ػولیات ٍ هؼاهالت ـ تثػطُ

 :ًظیط وٌس؛ ایزاز ضا رطم ٍلَع ظي هتؼاضف قَض تِ اًساى تطای آى قطفیي یا هَؾَع اضظش، هاًٌس احَالی ٍ اٍؾاع تطاساس وِ است

 .تاضس ٍی اًتظاض هَضز فؼالیت سكح اظ تیص فاحص ًحَ تِ وِ ضرَع اضتاب تِ هطتَـ هالی ػولیات ٍ هؼاهالت ـ1

 ًیع ٍ گیطز غَضت هالی ػولیات یا هؼاهلِ آًىِ اظ تؼس یا لثل هطارؼاى سَی اظ ٍالغ ذالف گعاضش یا وصب اظْاض رؼل، وطف ـ2

 .پایِ ذسهات اذص ظهاى زض

 .است زیگطی ضرع هاله ٍ تَزُ ظاّطی یا غَضی ضَز هطرع تطتیة ّط تِ وِ هالی ػولیات یا هؼاهالت ـ3

 ایي فْطست. است ضسُ ٍالغ( پَلطَیی ًظط اظ) پطذكط هٌاقك زض قطفیي اظ ّطیه لاًًَی الاهتگاُ وِ هالی ػولیات یا هؼاهالت ـ4

 .ضَز هی هطرع ضَضا تَسف هٌاقك

 اًزام اظ هعتَض ػولیات یا هؼاهلِ حیي یا لثل هطارؼاى، ّطچٌس. ارطائی ًاهِ آییي زض همطض سمف اظ تیص هالی ػولیات یا هؼاهالت ـ5

 .ًوایٌس السام لطاضزاز فسد تِ ًسثت هٌكمی زلیل تسٍى آى اًزام اظ تؼس یا زازُ اًػطاف آى



 هست تِ حسالل ذاضری ٍ زاذلی هؼاهالت ٍ ػولیات حساتْا، سَاتك هاله، ضرَع، اضتاب ضٌاسایی تِ هطتَـ سَاتك ًگْساضی ـ ت

 .ضَز هی تؼییي لاًَى ایي ارطائی ًاهِ آییي هَرة تِ آى ضیَُ وِ است هَضزی هؼاهلِ اًزام یا واضی ضاتكِ پایاى اظ پس سال پٌذ

 .تَز ًرَاّس ًوَزُ العاهی ضسُ یاز هست اظ تیص ضا اسٌاز ًگْساضی وِ لَاًیي سایط ًالؽ تٌس ایي ـ تثػطُ

 .آى ارطائی ّای ًاهِ آییي ٍ لاًَى ایي هفاز ضػایت هٌظَض تِ واضوٌاى ٍ هسیطاى آهَظش ٍ زاذلی وٌتطل هؼیاضّای تسٍیي ـ ث

 1386/7/8 هػَب وطَضی ذسهات هسیطیت لاًَى( 5) هازُ هَؾَع ارطائی زستگاّْای واضوٌاى ٍ هسیطاى اظ یه ّط ـ تثػطُ

 «ث» تٌس استخٌای تِ فَق تٌسّای اظ یه ّط زض همطض تىالیف اًزام اظ لاًَى ایي هَؾَع رطائن تسْیل لػس تِ ٍ ػاهساً ٍ ػالواً

 تىالیف اًزام ػسم وِ زضغَضتی. ضَز هی هحىَم ضص زضرِ ًمسی رعای تِ ضص زضرِ هَلت اًفػال تط ػالٍُ ًوایس ذَززاضی

 حاوویتی زستگاّْای سایط واضوٌاى ٍ هسیطاى. ضس ذَاّس هحىَم ّفت زضرِ هَلت اًفػال تِ هطتىة تاضس تمػیط اظ ًاضی همطض

 هحىَم ضص زضرِ ًمسی رعای تِ ،«ث» تٌس استخٌای تِ هازُ ایي زض همطض تىالیف اًزام ػسم غَضت زض غیطزٍلتی ترطْای ٍ

 .گطزًس هی

 

 هىطض 7 هازُ

 1397/07/03 الحالی

 ٍ ساذتاض تا «هالی اقالػات هطوع» ضَضا، تػویوات ٍ ّا سیاست تطٍضیسن، هالی تاهیي تا هثاضظُ لاًَى ٍ لاًَى ایي ارطای هٌظَض تِ

 :ضَزهی تطىیل زاضایی ٍ التػازی اهَض ٍظاضت زض ظیط اذتیاضات ٍ ٍظایف تا ضَضا ًظط ظیط هازُ ایي( 2) تثػطُ زض هٌسضد تطویة

 ٍ پَلطَیی تِ هطىَن ػولیات ٍ هؼاهالت تطضسی ٍ اقالػات اضظیاتی ٍ تحلیل ٍ تزعیِ ًگْساضی، گطزآٍضی، زضیافت، ـ الف

 تِ هطىَن ػولیات ٍ هؼاهالت گعاضش ٍ لاًًَی ؾَاتف ضػایت تا اهَال اًتمال ٍ ٍرَُ رطیاى ضزیاتی تطٍضیسن، هالی تاهیي

 .تطٍضیسن هالی تاهیي ٍ پَلطَیی

 اسالهی روَْضی هطوعی تاًه ایطاى، اسالهی روَْضی گوطن ایطاى، اسالهی روَْضی اًتظاهی ًیطٍی اقالػات، ٍظاضت ـ ب

 وطَض، اهالن ٍ اسٌاز حثت ساظهاى وطَض، هالیاتی اهَض ساظهاى ایطاى، هطوعی تیوِ وطَض، احَال حثت ساظهاى تاًىْا، ایطاى،

 ساظهاى ٍ هرسض هَاز تا هثاضظُ ستاز اضظ، ٍ واال لاچاق تا هثاضظُ هطوعی ستاز تْازاض، اٍضاق ٍ تَضس ساظهاى حساتطسی، ساظهاى

 تِ هطىَن هالی ّای تطاوٌص ٍ هؼاهالت تا هطتثف تىویلی اقالػات هَضز زض هطوع استؼالهات پاسد هَظفٌس حىَهتی، تؼعیطات

 لاًَى( 117) هازُ هفاز لحال تا هازُ ایي هَؾَع اقالػات ّوچٌیي،. ًوایٌس اضسال هطوع ایي تِ اهي تطذف غَضت تِ ضا پَلطَیی

 لطاض لؿائیِ لَُ اذتیاض زض 1395/12/14 هػَب ایطاى اسالهی روَْضی فطٌّگی ٍ ارتواػی التػازی، تَسؼِ ضطن پٌزسالِ تطًاهِ

 .گیطز هی

 .ضس ذَاّس اضائِ اقالػاتی ضسیسگی هطاحل قی اظ تؼس ضسُ تٌسی قثمِ اهٌیتی اقالػات ٍاگصاضی ـ تثػطُ



 تِ آًْا اضسال ٍ ٍاغلِ ّای گعاضش زض اضراظ هطىَن ػولیات ٍ ّا زاضایی هططٍػیت ٍ تحػیل ًحَُ اضظیاتی ٍ تطضسی ـ ج

 .است تطذَضزاض اّویت اظ آى تَزى هحتول یا ٍ زاضز غحت لَی احتوال تِ وِ هَاضزی زض ضسیسگی تطای لؿائی غالح شی هطارغ

 رْت لؿائی غالح هطرغ تِ اقالع ٍ تطٍضیسن هالی تاهیي ٍ پَلطَیی تِ هطىَن اهَال یا ٍرَُ اًتمال ٍ ًمل اظ رلَگیطی ـ ت

 .هازُ ایي( 1) تثػطُ حىن هكاتك ضسیسگی

 .ضاٌّوا اغَل اتالؽ لالة زض تطٍضیسن هالی تاهیي ٍ پَلطَیی تا هثاضظُ تطای هطوَل اضراظ تِ هطاٍضُ اضائِ ـ ث

 هثاضظُ لاًَى ٍ لاًَى ایي هَؾَع اػوال ٍ هطىَن هالی هؼاهالت گعاضش هػازیك ٍ ضٍضْا تِ هطتَـ ّایًاهِآییي تسٍیي ـ د

 .ضتف شی هطارغ تِ اضراع سپس ٍ ٍظیطاى ّیات زض تػَیة رْت تطٍضیسن هالی تاهیي تا

 ٍ هصوَض رطائن اًزام زض هتساٍل ّای ضیَُ تطٍضیسن، هالی تاهیي ٍ پَلطَیی ظیاًثاض آحاض ظهیٌِ زض آهَظضی ّای تطًاهِ تْیِ ـ س

 .رطم ٍلَع اظ پیطگیطی ػالی ضَضای قطیك اظ آى، اظ پیطگیطی هَحط اتعاضّای

 تاهیي ٍ پَلطَیی تا هثاضظُ ظهیٌِ زض وِ ًْاز هطزم ّای ساظهاى ٍ زٍلتی زستگاّْای یا ًْازّا ٍ ّا ساظهاى اضراظ، تا ّوىاضی ـ ح

 .وٌٌس هی فؼالیت تطٍضیسن هالی

 ٍلَع اظ پیطگیطی ػالی ضَضای ٍ ضَضا تِ هطتَـ پیطٌْازّای اضائِ ٍ ضسُ اًزام الساهات زضتاضُ ّایی گعاضش هٌظن اضسال ٍ تْیِ ـ خ

 .رطم

 هكاتك ضتف شی الوللی تیي ٍ السٍلی تیي ای، هٌكمِ هزاهغ ّا، ساظهاى وطَضّا، سایط زض هطاتِ هطاوع تا اقالػات تثازل ٍ ّوىاضی ـ ز

 .همطضات ٍ لَاًیي

 ضَضا تَسف وِ است ای ًاهِ آییي هَرة تِ تثازل قطفْای اًتراب چگًَگی ّوچٌیي ٍ اقالػات تثازل ٍ ّوىاضی ًحَُ ٍ ؾَاتف

 .ضسس هی هلی اهٌیت ػالی ضَضای تػَیة تِ ٍ ضسُ تْیِ

 .لاًَى ایي همطضات چْاضچَب زض ضَضا سَی اظ هحَلِ ٍظایف سایط اًزام ـ ش

 ّطگًَِ اًزام یا ٍ تطٍضیسن هالی تاهیي ٍ پَلطَیی رطائن تِ هطىَن اهَال یا ٍرَُ اًتمال ٍ ًمل اظ رلَگیطی ٍ تَلیف - 1 تثػطُ

 ایي زض وِ ًیست زستطسی لؿائی همام تِ وِ فَضی هَاضز زض هگط است؛ غالح شی لؿائی هطارغ اظ هزَظ اذص تِ هٌَـ تحمیمات

 چْاض ٍ تیست تا حساوخط ضا هطىَن اهَال ٍ ٍرَُ اًتمال اظ رلَگیطی ٍ تَلیف زستَض تَاًس هی هالی اقالػات هطوع غَضت

 اظ تؼس چٌاًچِ. وٌس ػول ٍی زستَض هكاتك ٍ گعاضش لؿائی همام تِ ضا هطاتة زستطسی، حػَل اظ پس تالفاغلِ ٍ غازض ساػت

 .ضَز هی تَلیف ضفغ ًطَز، غازض لؿائی هطارغ هزَظ ساػت چْاض ٍ تیست

 تؼساز تِ ٍ ضئیس اظ هتطىل هطوع ایي. است زاضایی ٍ التػازی اهَض ٍظاضت تاتغ زٍلتی هَسسِ یه هالی اقالػات هطوع - 2 تثػطُ

. تاضس هی هالی اقالػات تطضسی ٍ تحلیل ًظاضت، ٍ پیگیطی لؿائی، حمَلی واضگطٍُ لثیل اظ واضضٌاسی گطٍّْای ٍ هؼاٍى الظم



 ضَضا اػؿای زٍسَم حسالل ضای تا ظیط ضطایف تا ٍ هطتثف لؿائی یا هسیطیتی ساتمِ سال زُ حسالل زاضای افطاز هیاى اظ هطوع ضئیس

 زض هطوع ایي تطىیالت. است هزاظ تاض یه تطای آى تزسیس ٍ سال چْاض ضیاست زٍضُ. ضَز هی هٌػَب ضَضا ضئیس حىن تا ٍ

 .ضسس هی ٍظیطاى ّیات تػَیة تِ ٍ ضَز هی تسٍیي ضَضا تَسف وِ است ای ًاهِ آییي اساس تط لاًَى ایي چْاضچَب

 :تاضٌس ضطایف ایي زاضای تایس هطوع واضوٌاى ٍ ضئیس ػوَهی، همطضات ٍ لَاًیي ضػایت تط ػالٍُ

 ضْطت حسي ٍ ٍحالت ـ1

 ٍظایف اًزام تَاًایی ـ2

 ویفطی هحىَهیت ساتمِ ّطگًَِ ًساضتي ـ3

 اهٌیتی ٍ اذاللی هالی، سالهت ـ4

 فمیِ ٍالیت تِ ػولی ٍ اػتمازی التعام ٍ اساسی لاًَى ٍ اسالهی ًظام اًمالب، اسالم، تِ تؼْس ـ 5

 ولیِ احطاظ اظ پس غطفاً ٍ ضَز هی استؼالم سپاُ اقالػات ساظهاى ٍ اقالػات ٍظاضت اظ( 5) ٍ( 4) ،(1)تٌسّای زض همطض ضطایف

 ٍ فَق همطضات هكاتك هطوع ضئیس اضاضُ، هَضز تٌسّای ذػَظ زض ًْاز زٍ ایي هَافمت زضیافت اظ پس ّوچٌیي ٍ هصوَض ضطایف

 اًتظاهی ٍ ًظاهی ًیطٍّای ٍ گاًِ سِ لَای اظ ارطائی زستگاّْای ولیِ. ضًَس هی تؼییي هطوع ضئیس تَسف هطوع، واضوٌاى سایط

 ٍ هزطب افطاز اظ وِ هطوع ترطْای واضوٌاى تاهیي تِ ًسثت ضَضا تػَیة تا ٍ هالی اقالػات هطوع زضذَاست غَضت زض هىلفٌس

 هطتَقِ ؾَاتف اساس تط اًتظاهی ٍ ًظاهی ًیطٍّای ّوىاضی. تاضٌس زاضتِ ضا الظم ّوىاضی ضًَس هی اًتراب ًْاز آى ساتمِ تا

 .است لَا ول فطهاًسّی

 هالی تاهیي تا هثاضظُ لاًَى ٍ لاًَى ایي رطائن زض سپاُ اقالػات ساظهاى ٍ اقالػات ٍظاضت ػام، ؾاتكیي تط ػالٍُ - 3 تثػطُ

 .تاضٌس هی زازگستطی ؾاتف تطٍضیسن

 تؼطیف ّوچٌیي ٍ تطٍضیسن هالی تاهیي ٍ پَلطَیی رطائن تِ هطتَـ ازاضی ٍ هالی اقالػات تِ زستطسی سكح ٍ ًحَُ - 4 تثػطُ

 .ضسس هی هلی اهٌیت ػالی ضَضای تػَیة تِ ٍ ضَز هی تْیِ ضَضا تَسف وِ است زستَضالؼولی هَرة   تِ اهي تطذف
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 اقالػات افطای. ضَز هی استفازُ رطائن تِ ضسیسگی ٍ وطف رْت زض غطفاً لاًَى، ایي ارطای زض ضسُ گطزآٍضی اسٌاز ٍ اقالػات

 ایي زض همطض اضراظ سایط یا زٍلتی هاهَضاى تَسف غیطهستمین یا هستمین قَض  تِ زیگطی یا ذَز ًفغ تِ آًْا اظ استفازُ یا اسٌاز ٍ

 .ضس ذَاّس هحىَم پٌذ زضرِ تؼعیطی حثس هزاظات تِ هترلف ٍ تَزُ هوٌَع لاًَى
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 رطم هطتىثیي( آى لیوت یا هخل ًثاضس هَرَز اگط ٍ) پَلطَیی رطم ٍ هٌطا رطم اضتىاب اظ حاغل ػَایس ٍ زضآهس ٍ هال اغل

 تِ تاضس ضیال(10.000.000.000) هیلیاضز زُ تا هصوَض ػَایس ٍ زضآهس اهَال، روغ چٌاًچِ ّوچٌیي ٍ ضَز هی هػازضُ پَلطَیی

 ًمسی رعای تِ لثل هزاظات تط ػالٍُ هَضز زٍ ّط زض چْاض زضرِ تؼعیطی حثس تِ آى اظ تیطتط اضلام ٍ پٌذ زضرِ تؼعیطی حثس

 . ضًَس هی هحىَم گطزیسُ ٍالغ پَلطَیی هَضز وِ هالی اضظش یا ٍرَُ هؼازل

 حسي تا حالج تِ اًتمال غَضت زض ٍ اهَال ّواى تاضس یافتِ تغییط یا تثسیل زیگطی اهَال تِ رطم اظ حاغل ػَایس چٌاًچِ - 1 تثػطُ

 .ضَز هی ؾثف هطتىة اهَال اظ آى هؼازل ًیت،

 ایي هطوَل هٌطا، رطم لحال تِ هتْن وِ است غَضتی زض آى اظ حاغل هٌافغ ٍ زاضایی ؾثف حىن ارطای ٍ غسٍض - 2 تثػطُ

 .تاضس ًگطفتِ لطاض حىن

 ّای هزاظات تِ هٌطا، رطم تِ هطتَـ همطض ّای هزاظات تط ػالٍُ پَلطَیی رطم اضتىاب غَضت زض هٌطا رطم هطتىثیي - 3 تثػطُ

 هزاظات تِ غطفاً هٌطا رطم اضتىاب ػسم غَضت زض پَلطَیی رطم هطتىثیي. ضس ذَاٌّس هحىَم ًیع لاًَى ایي زض ضسُ تیٌی پیص

 .ضًَس هی هحىَم هازُ ایي زض همطض

 زضرِ یه هیعاى تِ هزاظات زض تطسیس هَرة یاتس، اضتىاب یافتِ ساظهاى غَضت تِ پَلطَیی رطم وِ غَضتی زض - 4 تثػطُ

 .تَز ذَاّس

 هزاظات لاًَى( 20) هازُ زض همطض ّای هزاظات تط ػالٍُ ضًَس پَلطَیی رطم هطتىة حمَلی اضراظ وِ غَضتی زض - 5 تثػطُ

 .ضًَس هی هحىَم گطزیسُ ٍالغ پَلطَیی هَضز وِ هالی اضظش یا ٍرَُ تطاتط چْاض تا زٍ هؼازل ًمسی رعای تِ اسالهی

 هاله ایٌىِ یا ضسُ استفازُ هاله اقالع تسٍى وِ ضَز هطرع غالحِ زازگاُ زض ٍ تاضس غیط تِ هتؼلك اهَال ایي چٌاًچِ - 6 تثػطُ

 .ضَز هی هستطز آى هاله تِ است ًساضتِ اػالم اهىاى ایٌىِ یا ًوَزُ اػالم لاًًَی هطارغ تِ ضا اهط ایي ٍ ًساضتِ ضؾایت
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 قثك است هَظف لؿائیِ لَُ. پصیطز اًزام همطضات قثك تایس زاضز لؿائی هزَظ یا السام تِ ًیاظ لاًَى ایي ارطاء زض وِ اهَضی ولیِ

 .ًوایس ّوىاضی همطضات
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 هطتثف رطائن ٍ پَلطَیی رطم تِ ضسیسگی اهط  تِ ّا استاى هطاوع زض ًیاظ غَضت زض ٍ تْطاى زض ػوَهی زازگاّْای اظ ضؼثی

 .تاضس ًوی رطائن سایط تِ ضسیسگی هاًغ ضؼثِ تَزى ترػػی. یاتس هی اذتػاظ

 رطم هطتىة ٍ ویفطی زازضسی آییي لاًَى( 308) ٍ( 307) هَاز هَؾَع هماهات اظ پَلطَیی رطم هطتىة وِ هَاضزی زض ـ تثػطُ

 ضسیسگی استاى هطوع یا تْطاى ویفطی زازگاّْای زض هَضز حسة پَلطَیی رطم تِ تاضس، هصوَض هماهات اظ غیط ضرػی هٌطا،

 .ضَز هی
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 پَلطَیی تا هثاضظُ اهط زض اقالػاتی ٍ لؿایی هؼاؾست لاًَى وطَضّا سایط ٍ ایطاى اسالهی روَْضی زٍلت تیي وِ هَاضزی زض

 .گطفت ذَاّس غَضت تَافمٌاهِ زض هٌسضد ضطایف قثك ّوىاضی تاضس، ضسُ تػَیة

 

 13 هازُ

 1397/07/03 الحالی

 هَضز حسة هزاظات، ترفیف ٍ تطسیس تِ ضارغ همطضات ٍ لاًَى ایي هَؾَع رطائن زض ضطوت ٍ هؼاًٍت رطم، تِ ضطٍع هزاظات

 .است اسالهی هزاظات لاًَى تاتغ

 

 14 هازُ

 1397/07/03 الحالی



 تَسف تاییس اظ پس ٍ ضَز هی تْیِ ضَضا تَسف لاًَى ایي ضسى االرطاء  الظم تاضید اظ هاُ سِ هست ظطف لاًَى ایي ارطائی ًاهِ  آییي

 .ضسس هی ٍظیطاى ّیات تػَیة تِ لؿائیِ لَُ ضئیس

 

 ضص ٍ ّطتاز ٍ سیػس یىْعاضٍ هاُ تْوي زٍم هَضخ ضٌثِ سِ ضٍظ ػلٌی رلسِ زض تثػطُ ّفت ٍ هازُ زٍاظزُ تط هطتول فَق لاًَى

 هزلس ضئیس - حسازػازل غالهؼلی. ضسیس ًگْثاى ضَضای تاییس تِ 1386/11/17 تاضید زض ٍ تػَیة اسالهی ضَضای هزلس

 اسالهی ضَضای


