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  .شده است اضافه  3ماده به بند الف  يلذ ي هاتبصره 
و يبردار، حق بهرهالشركه، حقوق مالكانه از سهام و سهم  يالشركه، حق تقدم ناشدولت مكلف است سهم، سهم  -1تبصره 

قانون ين) ا2مادة( يكآنها جزء گروه  يتكه موضوع فعال يردولتيو غ ي، بنگاهها و مؤسسات دولتخود را در شركتها  يريتمد
يتعاون  ي،خصوص  ي هاشبه بخ   يرانا  ياسالم  ي جمهور  يو فرهنگ  ياجتماع  اقتصادي،قانون برنامه چهارم توسعه    ياناست، تا پا

  . يدواگذار نما يردولتيغ يو عموم
قانون و بعد از انقضاء قانون  ين) ا2(ماده    يكمربوط به گروه    ي دولت در بنگاهها  يريتمشاركت و مد  يت،تداوم مالك  -2تبصره  

دولت  يشنهادتنها با پ  ي در موارد ضرور  يتشروع فعال  ياو    ياسالم  ي جمهور  يو فرهنگ  ياجتماع  ي،برنامه چهارم توسعه اقتصاد
  مجاز است.  ينمدت مع اي و بر ياسالم ي مجلس شورا يبو تصو

يشركت مادرتخصص ياوزارتخانه  ي از سو يپس از فراخوان عموم ي اتوسعه ي هاسازمان يقاز طر توانديدولت م -3تبصره 
موضوع ياقتصاد ي بدون مشاركت دولت، در طرحها گذاري يهسرما ي برا يردولتيغ ي بخشها يلو احراز عدم تما ربطي ذ

يرخطرپذ  يع صنا  ياباال و    ي با فناور  يشرفتهپ   يعدر صنا  ياو    يافتهترتوسعهقانون در مناطق كم  ين) ا2(ماده    يكگروه    هاي يت فعال
يفراخوان عموم  كه پس از اعالن  ياقدام كند. در صورت  يردولتيغ  ي مشترك با بخشها  گذاري يه مناطق كشور به سرما  يهدر كل

ياتوسعه  ي هاندارند، سازمان  يزانم  رمورد نظر را به ه  ي در طرحها  گذاري يهبه سرما  يليتما  يردولتيغ  ي محرز شود كه بخشها
موظف است مشخصات يرانوز يأت) اقدام كنند. ه % 100در طرح مورد نظر تا صددرصد( گذارييه نسبت به سرما توانندي م

حداكثر ظرف مدت چهل  شودي م  يشنهادپ  ربطي توسط وزارتخانه ذ  يرا كه قبل از فراخوان عمومتبصره    ينموضوع ا  ي طرحها
شودي م يينتع اي نامه يينبه موجب آ يرخطرپذ  يعباال و صنا ي با فناور يشرفتهپ يعصنا يقبرساند. مصاد يبتصو هو پنج روز ب

و «صنعت، معدن و تجارت» »ييو دارا ي «امور اقتصاد ي هاقانون توسط وزارتخانه ينابالغ ا يخماه از تاركه ظرف مدت سه
  . رسديم يرانوز  يأته يبو به تصو شودي م يهته
(كه در آن نام سازمان  يرسان اطالع  يگاهپا  يكدر    يمنظور فراخوان عمومرا بهتبصره    ينموضوع ا  ي دولت مكلف است طرحها 

طرح كه در اجراء مشخص يشرفتاستان، شهرستان و مراحل پ يكطرح به تفك يمربوطه، موضوع طرح، محل اجرا ي اتوسعه
ماه ازسهتبصره    ينموضوع ا  ي طرحها  يو بررس   يفراخوان عموم  ي الزم برا  ن اطالع عموم برساند. حداكثر مدت زما) بهشودي م

  . باشدي م  يرساناطالع  يگاهزمان ثبت مشخصات طرح در پا
سال پس از اخذحداكثر ظرف مدت سه يد در قالب بنگاه جد يدبا گذاري يهانوع سرم يناز ا ي ناش يقدرالسهم دولت يا سهام

يدر اموال عموم يرقانونيبنگاه، در حكم تصرف غ يقانون واگذار شود. عدم واگذار ينمقررات ا يتبا رعا ي بردارپروانه بهره
  . شوديمحسوب م

ي از اعتبارات موضوع بندها  يو بخشماده  ين) ا7(تبصره از اعتبارات موضوع  ي اتوسعه ي هامكلف است سهم سازمان  دولت
ياتوسعه  ي هامستقل و مشخص بودجه ساالنه كل كشور درج و به سازمان   يفهاي قانون را در رد  ين) ا29(ماده  )  7) و (5)، (3(
  . ند، پرداخت كتبصره  ينمنظور تحقق اهداف ابه

سالهرا همه هاگذاري يهطرحها و سرما ينكشور) موظف است فهرست و مشخصات ا يزي رو برنامه  يريت(سازمان مد دولت
  كند.   يمتقد ياسالم ي به مجلس شورا يبودجه سنوات يحلوا يوست صورت جداگانه و پبه

  برنامه ششم توسعه اعتبار دارد يانتا پا يدجد هاي گذاري يهدر مورد سرماتبصره   ينا حكم
يدولت ي اتوسعه ي به صورت وجوه اداره شده نزد بانكها يتخود را با اولو يمجازند منابع داخل ي اتوسعه ي سازمانها - 4تبصره 

اختصاص يردولتيغ ي به بخشها يشرفتهپ ي با فناور يننو ي هامصوب در حوزه ي كمك به طرحها يا يالتاعطاء تسه ي برا
  دهند.  
يين تع ياآن، به عنوان سازمان توسعه  يتابعه استان  ي و واحدها يرانا يصنعت ي كوچك و شهركها يعسازمان صنا - 5تبصره 

  . باشد ينم ي آنها مشمول واگذار يتيو امور حاكم شودي م
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هايياست س ي سازمان براساس مواد قانون اجرا يتابعه استان ي و ساختار واحدها يرحاكميتيو غ يتيحاكم يفوظا تفكيك
  . گيرديصورت م ي خدمات كشور يريتون مدو قان ي) قانون اساس44اصل چهل و چهارم ( يكل

و اداره امور  يتمالك  ي مستقر در آنها كماكان بر طبق قانون نحوه واگذار  ي به مالكان واحدها  يصنعت  يشهركها و نواح  واگذاري
برنامه پنجساله يانو وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است تا پا پذيردي انجام م 1387/ 31/2مصوب  يصنعت  ي شهركها

مذكور در قانون فوق  يخدمات   ي به شركتها  يريتكامل قانون و انتقال مد  ي نسبت به اجرا  يرانا  ياسالم  ي پنجم توسعه جمهور
  .يداقدام نما

واقع در يدولت يا ي شخص ين در زم ي صنعت  يه ناح يااحداث شهرك  يكه متقاض  يردولتيغ يو حقوق  يقيمورد اشخاص حق در
مكلف به صدور ربطي و مقررات ذ ينقوان يت سازمان با رعا ي تابعه استان ي واحدها باشند، يشهرها م  يمخارج از حر يا يمحر

  الزم را به عمل آورند. هاي يتهستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حما يمتقاض ي پروانه برا
ي كه متقاض  ي در مناطق يااست و  يدهواگذار نگرد ي صنعت يكه شهركها و نواح يافتهو كمترتوسعه  يربرخوردارمناطق غ در
و يرانا يصنعت  ي كوچك و شهركها يعوجود ندارد، همچنان سازمان صنا ي صنعت ينواح يااحداث شهرك  ي برا يردولتيغ

  دارند.  را برعهده  هايرساختز ينو تأم سانيرخدمات يجاد،ا يفهمربوطه وظ يتابعه استان  ي واحدها
قانون توسط وزارت صنعت، معدن و يناالجراء شدن االزم يخحداكثر ظرف سه ماه پس از تارتبصره  ينا ياجرائ نامهآئين 

و به شوديم يهته ييو دارا ي و وزارت امور اقتصاد جمهوريس رئ يانسان يهو سرما يريتمعاونت توسعه مد ي تجارت با همكار
  .رسديم يرانوز يأته يبتصو

يياست كه در جهت خودكفا ي او توسعه يادي واحد پژوهش بن يكبه عنوان  يميپتروش ي شركت پژوهش و فناور -6تبصره 
  . كندي م  يتفعال يتيشركت حاكم يكبه صورت 

قانون و در ين) ا2(ماده ) 2موضوع گروه ( هاي يت كشور در فعال ي اتوسعه ي هاو مشاركت سازمان  گذاري يهسرما -7تبصره 
) بند (ب)1(تبصره  در مورد سهم بازار موضوع    شدهيين سقف تع  يتها، با رعاو اساسنامه آن سازمان   يسب قانون تأسچهارچو

يبرا شدهيين ) باشد و مازاد بر سقف تع2در گروه ( گذاري يهمشاركت و سرما ردموا ينكه) مجاز است، مشروط به ا3(ماده 
  واگذار شود. ي بردارروع بهره گروه حداكثر ظرف سه سال از ش  ينا هاي يت فعال

كه واگذار نشده است توسط ي) تا هنگام 2) و (1( ي موضوع گروهها ي ها در بنگاههاالشركه و حق تقدم سازمانسهم  سهام، 
اصل چهل و يكل هاي ياست مفاد بند (د) س ي جهت اجرا هاي . وجوه حاصل از واگذارشودياداره م ربطي ذ ياسازمان توسعه 

يزبه خزانه وار ي) قانون اساس44اصل چهل و چهارم ( يكل هاي ياست س اجراي ) قانون 29(ماده و  ي) قانون اساس44چهارم (
يهاسازمان  ياركشور در اخت  ي اتوسعه  ي هاوابسته به سازمان   ي شركتها  ي ) وجوه حاصل از واگذار%  70. هفتاد درصد (شودي م

يفايا  تمام،يمهن  ي طرحها  يله، تكميافتمناطق كمتر توسعه  ي به منظور توسعه اقتصاد  يردولتيغ مشاركت با بخش    ي مذكور برا
براي .شودي مصرف م  ي بنگاهها جهت واگذار ي سازماده و پرخطر و آ يشرفتهپ ي با فناور يننو ي هادر حوزه يتيحاكم يفوظا

) قانون44اصل چهل و چهارم ( ي كل هاي ياستس ي قانون اجرا) 29(ماده و  هاياست مذكور در بند (د) س يفتكال  يهانجام بق 
  .شودي شركتها عمل م  يرسا ي از محل وجوه حاصل از واگذار ياساس

449  

  : شده است آن  ي هاتبصره قانون و ) 5(ماده  يگزينجا يرمتن ز
يا  شوند،ي م  يا  شدهيس قانون تأس  ينا  يببعد از تصو  ياكه قبل    يردولتيغ  يربانكياعم از بانكها و غ  اعتباري   مؤسسات  –5ماده  
هستند،  يت عام مجاز به فعال  يسهام   يعام و تعاون  يسهام  ي صرفاً در قالب شركتها   شود،يكه سهام آنها واگذار م  يدولت  ي بانكها

سهام هر تملك ين) توسط مالك واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچن% 10درصد(ده قفمؤسسات تا س ينتملك سهام ا
از يش) و ب% 20(درصديست ) تا ب% 10درصد(از ده يشمزبور توسط مالك واحد در دو سطح ب ي از مؤسسات اعتبار يك

و ي بانك مركز يشنهادكه به پ يموجب دستورالعملو به ي ) با مجوز بانك مركز% 33(درصدسهوي) تا س% 20(درصديست ب
توسط مالك يزانبه هر م  ي مؤسسات اعتبار ير. تملك سهام ساباشدي مجاز م شودي پول و اعتبار، مصوب م ي شورا يبتصو
  ممنوع است.  ي ) سهامدار است، بدون مجوز بانك مركز% 10درصد(از ده  يشب  ي از مؤسسات اعتبار يكيكه در  ي واحد
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اطالق يحقوق يا يقيشخص حق يكاز  يشب ياطور مستقل به  يحقوق يا يقياشخاص حق يامالك واحد به شخص  - 1تبصره 
يا ي (سبب يشاوندي خو ي،روابط مال  ي پول و اعتبار، دارا ي و در قالب دستورالعمل شورا ي بانك مركز يصكه به تشخ شودي م

  . باشندي م يكديگربا  يريتيمد يا يابتي )، نينسب
اعم از حق يتشده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالكاز حدود مجاز ذكر يشب  ي مالك سهام مؤسسات اعتبار -2تبصره 

رفته نسبت به سهامو حق تقدم فروش  شدهيعو درآمد حاصل از سود سهام توز  باشد ي سود م  يافتحق تقدم و در  يافتدر  ي،رأ
به وزارت امور ير مجامع عموماز سهام مازاد د يناش ي و حق رأ شودي) م % 100درصد(با نرخ صد  ياتمازاد مشمول مال 

ي از مؤسسات اعتبار  يكقانون، دارنده سهام هر  ينا يباز تصو يش كه تا پ  ي . مالك واحدشودي م يضتفو ييو دارا ي اقتصاد
ي، وقوع حادثه قهر يا نقانو يناالجراء شدن االزم يخاز تار ساليكاز حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت  يشب

صورت مشمول مقررات صدر ينا يردر غ يد،مازاد سهام خود را واگذار نما ياهر سطح اقدام و  ي نسبت به اخذ مجوز الزم برا
  .شودي متبصره  ينا

)% 10درصد(از ده يش بانكها، مجوز تملك مالك واحد در سطوح ب يانتظام  يأته  يمبا تصم تواندي م ي بانك مركز - 3تبصره 
  . يدرا ابطال نما

  هستند.  يكسانماده  ينقانون در شمول حكم ا ينابالغ ا يخاز تار يرايراني،و غ يرانيا يو حقوق يقي اشخاص حق - 4تبصره 

450  

  : شده استاصالح  يربه شرح ز  6ماده )  3بند (
درصدتا سقف چهل  ي ) در هر بنگاه اقتصادمديرهيأتدر ه  يسهام و عضو (كرس  يرمستقيمو غ  يممستق   يتمجموع حق مالك  -3
  . باشدي دارند، مجاز م ي اقتصاد يت، كه قانوناً مجوز فعالماده  ين ) ا1موضوع بند ( ياشخاص حقوق ي ) برا% 40(
  : شودي اصالح م يرشرح ز) به 3) بند (2تبصره ( -

و يم مستق يتتابعه و وابسته آنها مكلفند مجموع حق مالك ي ماده و شركتها ين) ا1موضوع بند ( ياشخاص حقوق -2تبصره 
يب تصو يخ) را از تار% 40درصد(مازاد چهل ي ) در هر بنگاه اقتصادمديرهيأت(سهم در ه يريتيمد يسهام و كرس يرمستقيمغ
مذكور مكلفند ي حقوق. اشخاص يندقانون واگذار نما ينپس از ابالغ ا الحداكثر تا سه س ياصورت مرحلهبه  يهاصالح ينا

رقابت و ي به شورا يكبارماه هر شش  يامازاد سهام  ي پس از واگذار ماهيكتبصره را حداكثر ظرف مدت  ينا ي گزارش اجرا
  .يندسازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نما

453  

  : شده استالحاق ماده  ين) به ا7) و (6)، (5( ي هاتبصره به عنوان  يگردتبصره  اصالح و سه  يلبه شرح ذ  7ماده   3تبصره 
را ييو لغو مجوزها يدصدور، تمد يندو فرآ يطموظفند نوع، شرا كننديكه مجوز كسب و كار صادر م يمراجع يهكل -3تبصره 

و ييزدامقررات يأتو به «ه يهقانون، ته ينپس از ابالغ ا ماهيكمربوطه ظرف مدت  يقانون  ي به همراه مبان  كنندي كه صادر م
ينده نما ييدو پس از تأ يكيصورت الكترونبه ييو دارا ي در وزارت امور اقتصاد تقركسب و كار»، مس ي صدور مجوزها يلتسه
ييو دارا  ي امور اقتصاد  يروز  ياستبه ر  باريكهر ماه حداقل    يأته   ينارسال كنند. ا  يمقام دستگاه اجرائ  ينباالتر  يا  ياراالختتام

آنان،  ياراالختتام  يندگاننما  يامحاسبات كشور    يواند  يسكل كشور، رئ  يسازمان بازرس   يسو با حضور دادستان كل كشور، رئ
يران،ا ي اتاق تعاون مركز يسرئ يران،ا ي معادن و كشاورز يع،صنا ي،اتاق بازرگان يسرئ ي،اسالم ي مجلس شورا يندهدو نما

مادهو    كشوري خدمات    يريت) قانون مد5(ماده  موضوع    ربطي ذ  يدستگاه اجرائ  يندهو حسب مورد نما  يراناتاق اصناف ا  يسرئ
يأته ين. اشودي م يلمربوط، تشك يو عنوان در قانون بودجه سنوات يفكشور و دارندگان رد ي) قانون محاسبات عموم5(

كسب و كار در مقررات، ي احل صدور مجوزهاو مر يطقانون، شرا ينماه پس از ابالغ اموظف است حداكثر تا مدت سه
دهد كه صدور مجوز  يلتقل   ي آن را به نحو  هاي ينهو هز  يدنما   يعو تسر  يلتسه  ي نحورا به   ينهاو مانند ا  هانامه يين ها، آبخشنامه 

ينر در كمترآن كسب و كا  ي اندازو راه  يرحضوري و غ  يبه صورت آن  يحاًو مراحل آن ترج  ينهكسب و كار در كشور با حداقل هز 
امور يروز ييدپس از تأ هانامه يين و آ هاالعملها، دستورمذكور درمورد بخشنامه يأت. مصوبات هيردزمان ممكن صورت پذ

كسب  ي مراجع صدور مجوزها  يهكل  ي برا  يرانوز  يأته  ييدپس از تأ  يرانوز  يأته  هاي نامه يبو درمورد تصو  ييو دارا  ي اقتصاد
  . باشدياالجراء مكسب و كار نقش دارند الزم ي دستگاهها و نهادها كه در صدور مجوزها يهو كار و كل
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داشته  يازن   ين اهداف به اصالح قوان   ينكه تحقق ا  يو در صورت  يافتهاستمرار    يز مذكور ن   يفپس از انجام تكال  يأته  ينا  فعاليت
  و به مراجع مربوطه ارائه كند.  يهته  يناصالح قوان ي برا الزم را يشنهادهاي مذكور موظف است پ  يأتباشد، ه
) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه62(ماده «كارگروه موضوع  ياراتو اخت يفقانون، وظا ين ا يبتصو يخاز تار -5تبصره 
وكار» موضوع قانونكسب ي صدور مجوزها يلو تسه ييزدامقررات يأت» به «ه15/10/1389مصوب  يرانا ياسالم ي جمهور

منتقل 1/4/1393مصوب  ي) قانون اساس44اصل چهل و چهارم ( يكل ياستهاي س ي ) قانون اجرا7) و (6)، (1اصالح مواد (
  .شودي لغو م يرانا ياسالم ي ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور62(ماده و  شودي م

ي دستگاه اصل باشند،يمتعدد م  ي اخذ مجوز از دستگاهها يازمند كه ن ي اقتصاد هاي يت در مورد آن دسته از فعال -6تبصره 
و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از يلو اداره امور اخذ و تكم يه، هماهنگ يكپارچ يريتمد يفهوظ يت،موضوع فعال

نمايدي اقدام م ي اگونه مرتبط به  ي دستگاهها يربا مشاركت سا ي مجاز ي در فضا يا ي قيپنجره واحد به صورت حق يجادا يقطر
يأتتوسط ه  شدهبيني يش صدور مجوز از زمان پ  ي موردنظر برا ي صدور مجوزها، سقف زمان ياصل همزمان يت كه ضمن رعا

  .يدكسب و كار» تجاوز ننما ي صدور مجوزها يلو تسه ييزدا«مقررات
ينده استقرار نما يقسبت به ارائه خدمات از طرصدور مجوز موظفند ن يفرع ي پنجره واحد، دستگاهها يندفرآ يجادا در
مربوطه ي هاالزم را به عمل آورند. دستورالعمل ي اقدام و همكار ي مجاز ي در فضا ياواحد و  ي هادر محل پنجره  ياراالختتام

است و يدهرس يرانوز يأته ييد و مقررات)، كه به تأ ين(براساس قوان تخلفانو ضوابط و نحوه برخورد با م هايهشامل رو
و ييزدا«مقررات يأتتوسط ه يطمختلف متناسب با شرا هاي يتدر صدور مجوز در فعال ياصل ي فهرست دستگاهها ينهمچن
اصل يكل ياستهاي س راي ) قانون اج7) و (6)، (1) قانون اصالح مواد (3(ماده كسب و كار» موضوع  ي صدور مجوزها يلتسه

) قانون برنامه پنجساله پنجم70(ماده قانون،  ينا يبتصو يخ. از تارشوديبالغ م و ا يه ته ي) قانون اساس 44چهل و چهارم ( 
  .شودي لغو م يرانا ياسالم ي توسعه جمهور

يفكه مرتبط با وظا  يرانا  ياسالم  ي ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور76(ماده  مذكور در    يتهمصوبات كم  -7تبصره  
  . شوديارسال م  يأته ينبه ا  باشدي كسب و كار م ي صدور مجوزها يلتسهو  ييزدامقررات يأته ياراتو اخت

456  

  : پذيرفته استصورت  ير) قانون، اصالحات ز12(ماده در 
  .شودي ) اصالح م% 5درصد() به پنج % 5/0(درصديم )، عبارت ن1در بند ( -الف
  : شودياصالح م يرشرح ز) به 2بند ( -ب
ي شركت سهام   ياعام    يسهام  يتعاون  ي،مل  يرفراگ  يعام، هرگاه خود، تعاون  يسهام   يسهامدار شركت تعاون  ياشخاص حقوق  -2

متناسب با تعداد سهامداران ياشخاص حقوق ير) سهام را داشته و سا% 20( درصديست ب  يتعام باشند، حداكثر حق مالك
عام  يسهام  يكه تعاون  ي ام را خواهند داشت. در موارد) از سه%  10(ددرصده  يتخود حداكثر حق مالك  يرمستقيمو غ  يممستق 

  حاكم خواهد بود.  يقانون ماده   ينقانون بر ا ين) ا2(ماده وارد شود احكام  يو بانك  يپول هاي يت در حوزه فعال
  .شودي برگزار خواهد شد» م ي بند«با بلوك  يگزينبرگزار شود» جا  ي بندبا بلوك تواندي)، عبارت «م5در بند( -پ

  . شده است ، حذف 1395/ 7/6مصوب  ي) قانون، اصالح24(ماده ) 3(تبصره  464

466  

  : كرده است يير) تغ 2به (  يقبلتبصره ) اضافه و شماره 1(تبصره ) قانون با عنوان 31(ماده به  يرشرح زبه تبصره  يك
عمر يمهفوت و ب  يدي،ازدواج، ع ينههزكمك ي، مندعائله  ينههزحق اوالد، كمك يلاز قب  ياييكه مزا ي هر مورد در - 1تبصره 

بخش ي كارفرما  ي،واسطه واگذارشده مقرر بوده است و به كاركنان و بازنشستگان بنگاه واگذار ي و حوادث بازنشستگان برا
مقرر ندارد، دولت مكلف است هرساله  ياي پرداخت مزا  ي برا  يفيتكل   نين،قوا  ي بر مبنا  ي كشور  يو صندوق بازنشستگ   يردولتيغ

ي بابت بازنشستگان شركتها  ي كشور يالزم را در بودجه صندوق بازنشستگ بينييش كل كشور پ يبودجه سنوات يحهدر ال 
شود،ياعالم م همحاسبه و به سازمان برنامه و بودج ي كشور يآن همه ساله توسط صندوق بازنشستگ يزانواگذارشده كه م 

  .يردصورت گ ي كشور  يپرداخت توسط صندوق بازنشستگ ينگونه عمل آورده و ابه

  به شرح ذيل اصالح شده است: 53ماده  ) 1(تبصره   475
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  .گرددي )» جهت اجراء و درج اصالح، ابالغ م 3) به عبارت « بند (53(ماده  )  1(تبصره )» در متن 2اصالح عبارت « بند (

  . شده است.و» اضافه  يقمصاد يين) قانون، عبارت «تع58(ماده ) 5بند ( ي به ابتدا  477

477  

  : شده است) قانون 59(ماده  يگزينجا يرمتن ز
شورا مصداق انحصار بوده و ينا يصكه بازار آنها به تشخ ي رقابت مكلف است در حوزه كاالها و خدمات شوراي  -59ماده 

.يد) را به دولت ارسال نمايبخش گريم و اساسنامه نهاد (تنظ يستأس  يشنهاد) است، پ گريم نهاد مستقل (تنظ  يس تأس  يازمندن
نهاد مزبور يسالزم را جهت تأس يرقابت، اقدام قانون ي هاد شورايشنپ يافتماه از دردولت مكلف است ظرف مدت سه يأته

  خواهد بود. يرپذامكان يلاحكام ذ يتقانون و با رعا موجبتنها به  يبخش گريم تنظ  ي نهادها يسانجام دهد. تأس
  نهادها را برعهده دارد. ينا يبانيو پشت يرخانهدب يفرقابت انجام وظا يمل  مركز - 1تبصره 
  :يردرا در برگ يرموارد ز  يدبا  يبخش گريمتنظ  ي نهادها اساسنامه - 2تبصره 

  است كه:  ي اگونه به  گريم نهاد تنظ ياراتاخت يطهح -الف
  مشخص شود.  شود،ي واگذار م يبخش گريمرقابت كه به نهاد تنظ  ي شورا ياراتو اخت يفآن دسته از وظا -1
  دستگاهها و نهادها سلب شود.  يررقابت و سا ي شورا يفاز وظا گريم نهاد تنظ ي برا شده يين تع ياراتو اخت يفوظا -2
يل تسه ينه رقابت در زم ي شورا ي مصوبات قبل و بعد ياقانون  ينبا ا يرنتواند مغا  يبخش گريم تنظ ي از نهادها يكيچ ه  -3

آن با ياجرا يباترقابت است و ترت ي شورا ها،يرتو حل و فصل مغا يصتشخ مرجع كند. ياقدام يا يردبگ يميرقابت تصم
  .شودي مشخص م گريم توجه به مالحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظ

  است كه:  ي اگونه انتخاب آنها به  يطو شرا گريم نهاد تنظ ي اعضا  يبترك -ب
قوه يسقانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حكم رئ  ين) ا61(ماده موضوع  ياراتاز اخت يبخش ياتمام  ي منظور واگذاربه  -1

  داشته باشند.  يتعضو يبخش گريم نهاد تنظ ي اعضا يبدر ترك يهقضائ 
يهاو صاحبنظران درحوزه  يردولتيغ  ي بخشها  يندگاننما  ربط،ي ذ  ياجرائ  ي دستگاهها   گانيندمتشكل از نما  ي اعضا   يبترك  -2

  باشند.  ي و اقتصاد  يحقوق
يقانون برا ين) ا56) و (55كه در مواد ( يباتيشامل ترت يبخش گريم تنظ ي مربوط به استقالل نهادها ي الزامات ساختار -3

  شوند.  يت رعا يزن يبخش گريم تنظ ي نهادها ي اعضا ي رقابت ذكر شده، برا ي شورا ي اعضا
  اعضاء لحاظ شود.  ي قانون برا ين) ا53(ماده مندرج در بند (ب)  يطشرا -4
  است كه:  ي اگونه به  يبخش گريم بودجه و اعتبارات نهاد تنظ -پ
هر يعنوان درآمد اختصاصمربوطه به  ينقوان يتكند و با رعا يافترا در يعوارض  يم،تحت تنظ يدولت از اشخاص حقوق -1

  شود. يشنهادبودجه پ يحهصورت ساالنه در ال به  يدعوارض با ينا يزاناختصاص دهد. م يبخش گريم تنظ ي از نهادها يك
  شود.  يين آن بخش تع  گريمهر بخش در اساسنامه نهاد تنظ ي عوارض مذكور برا يزانحداقل و حداكثر م  -2

479  

  : شده است ) قانون 63(ماده  يگزينجا يرمتن ز
ابالغ يخروز از تار يست)، ظرف مدت ب59( ماده موضوع  يبخش گريم تنظ ي رقابت و نهادها  يشورا يماتتصم كليه -63ماده 
خارج يماشخاص مق ي مدت برا ينقانون است. ا ين) ا64(ماده موضوع  يدنظرتجد يأتدر ه يدنظرصرفاً قابل تجد نفع،ي به ذ

يماتتصم ييددر صورت تأ ين و همچن يادشدهدر مدت  جديدنظر. در صورت عدم ارائه درخواست تباشد ياز كشور دوماه م 
  هستند.   يقطع يماتتصم ينا يدنظر،تجد يأتشورا در ه

507  
اعالم شده اسكودا قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر  قبلي   عنوان

به قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي  12/3/1398باشد كه طي اصالحيه مورخ  » مي 1/5/1391صادرات مصوب  
  ت. كشور و حمايت از كاالي ايراني» تبديل شده اس

  : شده است  2/11/1386مصوب  يي) قانون مبارزه با پولشو1(ماده  يگزينجا يرمتن ز  605
  :رودي به كار م يرمشروح ز يقانون در معان  يناصطالحات مندرج در ا -1ماده «
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جرم محسوب شود. از منظر 1/2/1392مصوب  ي) قانون مجازات اسالم2( ماده است كه مطابق  ي جرم منشأ: هر رفتار -الف
  .شوديجرم محسوب م ي قانون تخلفات مذكور در قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز با اصالحات بعد ينا

و يمال يازامت ياو هر نوع منفعت  يرمشروعغ يامشروع  يرمنقول،غ  يامنقول  مادي،يرغ يا ي اعم از ماد ييمال: هر نوع دارا -ب
  اوراق بهادار. ياسهام  ي،اسناد تجار يرنظ   يكيالكترون يا ي حق اعم از كاغذ يّناسناد مب  يه كل ينهمچن

كه از جرائم ي مال يل از قب يددست آاز جرم منشأ به  يرمستقيمغ يا يم كه به طور مستق ي مال حاصل از جرم: هر مال -پ
  شودي حاصل م يسمترور يمال  ينو جرم تأم ي اقتصاد

  آمده از جرم است. دستارتكاب جرم اختصاص داده شده است در حكم مال به ي كه برا يمال  يامال موضوع جرم  همچنين،
  قانون. ين) ا6) و (5اشخاص مشمول: اشخاص مذكور در مواد ( -ت
ض خطردر معر ييانجام داده و از نظر پولشو ي صورت نقدرا به ياديآن معامالت ز ينكه شاغل ي: مشاغليرماليمشاغل غ -ث

فروشندگان  يمتي،ق  ي خودرو، طالفروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشها  يامسكن    كنندگانفروشيش پ  يل قرار دارند از قب
  . يمتقو هرنوع محصول گران جاتيقه عت
باشد يخدمات توسط اشخاص مشمول م  يرو الزمه ارائه سا  نيازيش است كه طبق مقررات مربوطه، پ  ي: خدماتيهخدمات پا  -ج

  .كنند يبه اشخاص مشمول مراجعه م ي و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و متماد
  مشكوك: ياتمعامالت و عمل -چ

شروع به آنها است يا  يكيالكترون  يا يزيكيپرداخت مال اعم از ف  يا يافتدرمشكوك شامل هر نوع معامله،  ياتو عمل معامالت
  كند:  يجادظن وقوع جرم را ا يرمانند موارد ز يكه براساس قرائن و اوضاع و احوال

  باشد.  ي مورد انتظار و يتاز سطح فعال يشمربوط به ارباب رجوع كه ب  يمال ياتمعامالت و عمل -1
و يردصورت گ  يمال ياتعمل ياعامله بعد از آنكه م يامراجعان قبل  ي گزارش خالف واقع از سو ياكشف جعل، اظهار كذب  -2
  .يهدر زمان اخذ خدمات پا يزن

  است. يگري بوده و مالك شخص د ي ظاهر يا ي مشخص شود صور  يبكه به هر ترت يمال ياتعمل يامعامالت  -3
ياتعمل  يامعامله    ينح  ياقانون هر چند مراجعان قبل    ينا  ياجرائ  نامهييناز سقف مقرر در آ  يش ب  يمال  ياتعمل  يامعامالت    -4

 .»يندنسبت به فسخ قرارداد اقدام نما يمنطق  يلبعد از انجام آن بدون دل يامزبور از انجام آن انصراف داده 

605  

  شده است: اصالح  ير) قانون به شرح ز2(ماده 
  عبارت است از: ييپولشو -2ماده «

  منشأ مجرمانه آن. حاصل از ارتكاب جرائم با علم به  يداستفاده از عوا يا ي تملك، نگهدار يل،تحص -الف
يا  يمبه طور مستق  ينكهكردن منشأ مجرمانه آن با علم به اكتمان  يابه منظور پنهان  يدي انتقال عوا يامبادله  يل،تبد -ب
ارتكاب يمشمول آثار و تبعات قانون ي كه و ي نحوبه مرتكب جرم منشأ كمك به  يادست آمده از ارتكاب جرم به يرمستقيمغ

  آن جرم نشود.
يرمستقيم غ يا يمطور مستقكه به يدي عوا يتمالك يا ييجاكردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه كتمان ياپنهان   -پ

  شده باشد.   يلجرم تحص يجهدر نت
اموال وجود داشته باشد مانند آن كه نوعاً و باتوجه به يلو تحصبه علم به عدم صحت معامالت  يكهرگاه ظن نزد -1تبصره 

اثبات صحت آنها برعهده متصرف يتزمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤول يكدر  ييدارا يزانآن م يل امكان تحص يطشرا
  شده است.  يفتعر يعلم قاض ي برا ياست كه در قانون مجازات اسالم مان) ه3(تبصره و تبصره  يناست. منظور از علم در ا

يشچنانچه ارزش اموال مزبور ب ين. عالوه بر اباشدي قانون منوط به ارائه اسناد مثبته م  ينداراشدن اموال موضوع ا  -2تبصره 
بعد باشد ي سالها ي نرخ تورم براآن بر اساس  يافتهيشو معادل افزا يهسال پا ي برا يال)ر10.000.000.000( يليارداز ده م

آزمايي ياسناد مثبته كه قابل راست  يمو مقررات الزم است. عدم تقد ينمطابق قوان مربوطه يهاوجود سابقه از آن در سامانه 
صورت اصل مال موضوع ينارزش آن اموال خواهد بود، در ا چهارميك يزانبه م ي نقد ي باشد به حكم دادگاه مستوجب جزا
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يفدارا شدن مشروع بوده از مال رفع توق داثبات شو يدگي. چنانچه پس از رسشودي م يفتوق  يقضائ يدگيزمان رس  قانون تا
  .شودي ضبط م صورتيراينو در غ
نامشروع وجود داشته باشد در حكم مال نامشروع محسوب و يقمال از طر يل به علم بر تحص يكچنانچه ظن نزد -3تبصره 

. در هر صورت مال مزبور ضبطشودينباشد به حبس درجه شش محكوم م يدتري مشمول مجازات شد كهيمرتكب درصورت
  مشروع آن اثبات شود.»  يلتحص ينكهخواهد شد مگر ا

605  

  شده است: ) قانون 3(ماده  يگزينجا يرمتن ز  -3ماده 
از ارتكاب جرائم، اعم  يرمستقيمغ  يا  يماست كه به طور مستق  يازي امت  ياهر نوع مال    ي حاصل از جرم به معنا  يدعوا  -3ماده    «

  به دست آمده باشد.  يي،از جرائم منشأ و پولشو
جرم ينكهدر خارج از كشور واقع شده باشد مشروط بر ا يادر داخل  ينكهاعم است از اماده  ينجرم منشأ موضوع ا -1تبصره 

  مطابق قانون جرم باشد.  يزن يرانا ياسالم ي شده در خارج از كشور جمهورواقع
ارتكاب،  ينح  ياشده    يلدر اثر جرم تحص  ياارتكاب جرم بوده    يلهوس  ييجرم پولشو  يندكه در فرآ  يآالت و ادوات  يهكل  - 2تبصره  

در صورت احراز اطالع يدبه دست آ يدگيو رس يبو در هر مرحله از مراحل تعق يافتهاستعمال اختصاص  ي برا يااستعمال و 
)147(ماده امور تابع مقررات  يرو سا ي نگهدار يوهابزار و اموال از لحاظ ش ين شود. اي م يفمالك از قصد مجرمانه مرتكب توق 

  خواهد بود.»  4/12/1392مصوب  يفري ك  يدادرس يينقانون آ

605  

  شده است: ) قانون 4(ماده  يگزينجا يرمتن ز
يشگيري مقابله و پ  يعال  ي شورا  يسم،ترور  يمال  ينو تأم  ييو مقابله با جرائم پولشو  يشگيري پ   ي برا  ي منظور هماهنگبه   - 4ماده  

و ي امور اقتصاد يروز ياستبه ر شود،ي م يده قانون به اختصار شورا نام ينكه در ا يسم،ترور يمال ينو تأم يياز جرائم پولشو
يه، قوه قضائ  يسرئ يندهو امور خارجه، نما ي معدن و تجارت، اطالعات، كشور، دادگستر ت،صنع ي وزرا يتو با عضو ييدارا

كل يسسازمان اطالعات سپاه، رئ  يس رئ ي،و يندهنما ياكل كشور  يسازمان بازرس يسرئ ي،و يندهنما يادادستان كل كشور 
هاييسيونكم يشنهادعنوان ناظر به پ به  ياسالم  ي مجلس شورا يندگانو سه نفر از نما يرانا ياسالم ي جمهور ي بانك مركز

  : شوديم يلتشك يلذ يفمجلس با وظا يب و تصو يو حقوق يكشور و قضائ يشوراها و امور داخل ي،اقتصاد
  قانون.  ي در جهت اجرا يزي رراهبردها و برنامه  يين تع -1
  .وزيرانيأتبه ه  يبتصو يقانون برا ي الزم درخصوص اجرا هاي نامه يينآ يشنهادو پ  يهته -2
اخبار، اسناد، مدارك، اطالعات و يلپردازش و تحل ي،آورمجموعه دولت در امر جمع يرز  ي كردن دستگاههاهماهنگ -3

جهت انجام اقدامات ربطي معامالت مشكوك و گزارش به مراجع ذ ييهوشمند و شناسا ي هاسامانه  يهواصله، ته ي هاگزارش
  الزم.

  خواهد بود.  ييو دارا ي شورا در وزارت امور اقتصاد يرخانهدب - 1تبصره 
. يدخواهد رس  وزيرانيأته   يبشورا به تصو  يشنهادآن با پ   يقانون   يفشورا متناسب با وظا  ياجرائ  يالتساختار و تشك  - 2تبصره  
ي و حقوق يقياشخاص حق يتمام ي برا وزيرانيأته يبالذكر پس از تصوفوق ي شورا ياجرائ هاي نامه يينآ يهكل - 3تبصره 

حسب يو قضائ  ي مراجع ادار يصامر به تشخ يناالجراء خواهد بود. متخلف از اقانون الزم  ين) ا14(ماده  يتبا رعا ربط،ي ذ
  از همان شغل محكوم خواهد شد.  يتمحروم يا  بوطمورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مر 

606  

  شده است: ) قانون 5(ماده  يگزينجا يرمتن ز
ياز جمله بانك مركز يو حقوق يقياشخاص حق ينو همچن يرانتفاعيو مؤسسات غ يرماليصاحبان مشاغل غ يهكل -5ماده 

و مؤسسات  يادهاالحسنه، بن قرض  ي هاصندوق  ي،مركز  يمهب  ها،يمه ب  ي،و اعتبار  يبانكها، مؤسسات مال  يران،ا  ياسالم  ي جمهور
يهبازار سرما ها،يصراف ي،اعتبار هاي ي تعاون يردولتي،غ ي عموم هادهاي ن ي،بازنشستگ ي هاصندوق  ها،ي شهردار يريه،خ

كه يتمؤسسا ينو همچن گذاري يهسرما ي ها و شركتهاصندوق ي،كارگزار ي بورسها، شركتها يراوراق بهادار) و سا ي (بورسها
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آنها، يرو غ يرانا ي سازمان گسترش و نوساز يران،نفت ا يشركت مل يلاز قب  باشدي شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام م
  . را اجراء كنند.  يسمترور يمال  ينقانون و قانون مبارزه با تأم يندر ارتباط با ا وزيرانيأته ياجرائ هاي نامه يين مكلفند آ

606  

  شده است: ) قانون 6(ماده  يگزينجا يرمتن ز
كشور، سازمان  ياتيسازمان امور مال  يران،ا  ياسالم  ي قانون، از جمله گمرك جمهور  ين) ا5(ماده  اشخاص موضوع    يهكل   -6ماده  

و ي دادگستر يحسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسم ي،دادگستر ي وكال ي،ثبت اسناد و امالك كشور، دفاتر اسناد رسم
مركز ياحسب درخواست شورا  وزيرانيأتقانون را طبق مصوبات ه ينا ي ز در اجرايامكلفند اطالعات مورد ن يانونبازرسان ق

  . يندبه آنها ارائه نما ياطالعات مال

606  

  شده است: ) قانون 7(ماده  يگزينجا يرمتن ز
خود يو ساختار سازمان  يت) برحسب نوع فعال6و  5قانون (موضوع مواد  ينمشمول ا ي اشخاص، نهادها و دستگاهها -7ماده 

  هستند: يرموارد ز  يتمكلف به رعا
ينده، نما  يتاحراز سمت و هو  يل، وك  يا   يندهو در صورت اقدام توسط نما  يمراجعان، مالكان واقع  يي و شناسا  يتاحراز هو  -الف
  . يلو اص يلوك

  . يستن يگرو مقررات د ينموجب قوانبه يتضرورت احراز هو ي بند ناف ينمقررات ا  -تبصره
.وزيرانيأتمصوب ه  نامه ييندر چهارچوب قانون و آ  يها، اسناد و مدارك الزم به مركز اطالعات مالارائه اطالعات، گزارش  -ب
ي، مشكوك بانك ياتمعامالت و عمل يامصوب شورا  يزاناز م يشب ياتشروع به عمل يا ياتعمل ياارائه گزارش معامالت  -پ
  . يو مانند آنها به مركز اطالعات مال ي كارگزار ي،صراف گذاري،يه سرما  ي،ثبت

شروع به يا يكي الكترون يا يزيكيپرداخت مال اعم از ف  يا يافتمشكوك شامل هر نوع معامله، در ياتمعامالت و عمل - تبصره
يجادانسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ا ي آن برا ينطرف يامانند ارزش، موضوع  يآنها است كه براساس اوضاع و احوال

  : يركند؛ نظ 
  باشد.  ي مورد انتظار و  يتاز سطح فعال يشمربوط به ارباب رجوع كه به نحو فاحش ب  يمال ياتمعامالت و عمل -1
و يردصورت گ  يمال ياتعمل يابعد از آنكه معامله  يامراجعان قبل  ي ارش خالف واقع از سوگز ياكشف جعل، اظهار كذب  -2
  .يهدر زمان اخذ خدمات پا يزن

  است. يگري بوده و مالك شخص د ي ظاهر يا ي مشخص شود صور  يبكه به هر ترت يمال ياتعمل يامعامالت  -3
) واقع شده است. فهرستييدر مناطق پرخطر (از نظر پولشو  ينفاز طر  يكهر  يكه اقامتگاه قانون   يمال  ياتعمل  يامعامالت    -4
  .شودي مناطق توسط شورا مشخص م ينا

مزبور از  ياتعمل  يامعامله    ين ح  يا. هرچند مراجعان، قبل  ياجرائ  نامهييناز سقف مقرر در آ  يشب   يمال  ياتعمل  يامعامالت    -5
  . يندنسبت به فسخ قرارداد اقدام نما  يمنطق يلبعد از انجام آن بدون دل ياانجام آن انصراف داده 

حداقل به يو خارج يو معامالت داخل ياتارباب رجوع، مالك، سوابق حسابها، عمل ييسوابق مربوط به شناسا ي نگهدار -ت
يين قانون تع  ينا  ياجرائ  نامهن ييموجب آآن به  يوهاست كه ش   ي انجام معامله مورد  يا  ي رابطه كار  يانمدت پنج سال پس از پا

  .شودي م
  نموده نخواهد بود.  يالزام شدهياداز مدت  يشاسناد را ب ي كه نگهدار ينقوان يربند ناقض سا ينا -تبصره

 آن. ياجرائ هاي نامه يين قانون و آ ينمفاد ا  يتو كاركنان به منظور رعا يرانو آموزش مد يكنترل داخل يارهاي مع ينتدو -ث
8/7/1386مصوب    ي خدمات كشور  يريت) قانون مد5(ماده  موضوع    ياجرائ  ي و كاركنان دستگاهها يراناز مد  يكهر    -تبصره

بند «ث»  ي فوق به استثنا  ي از بندها  يكمقرر در هر    يفقانون از انجام تكال  ينجرائم موضوع ا  يل عالماً و عامداً و به قصد تسه
يف كه عدم انجام تكال  ي. درصورتشودي درجه شش محكوم م  ي نقد  ي شش به جزا  درجهعالوه بر انفصال موقت    يدنما  ي خوددار

ي دستگاهها يرو كاركنان سا يرانباشد مرتكب به انفصال موقت درجه هفت محكوم خواهد شد. مد يراز تقص يمقرر ناش 
درجه ي نقد يبه جزا ،»ث«بند  ي به استثناماده  نيمقرر در ا يفدر صورت عدم انجام تكال يردولتيغ ي و بخشها يتيحاكم

  . گردندي شش محكوم م
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606  

  شده است: مكرر) به قانون الحاق  7(ماده به عنوان  يرزماده 
شورا، «مركز اطالعات  يماتو تصم  هاياست س  يسم،ترور  يمال   ينقانون و قانون مبارزه با تأم  ينا  ي به منظور اجرا  -مكرر  7ماده  

و ي در وزارت امور اقتصاد يرز ياراتو اخت يفنظر شورا با وظا يرزماده  ين) ا2(تبصره مندرج در  يببا ساختار و ترك »يمال
  : شود¬يم يلتشك ييدارا
و ييمشكوك به پولشو ياتمعامالت و عمل ياطالعات و بررس يابيو ارز يلو تحل يهتجز ي،نگهدار ي،گردآور يافت،در -الف
مشكوك به ياتو گزارش معامالت و عمل ي ضوابط قانون يتوجوه و انتقال اموال با رعا يانجر يابيرد يسم،ترور يمال ينتأم

  .يسمترور يمال ين و تأم ييپولشو
ياسالم ي جمهور ي بانك مركز يران،ا ياسالم ي گمرك جمهور يران،ا ياسالم ي جمهور يانتظام يروي وزارت اطالعات، ن -ب
كشور، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، ياتيسازمان امور مال يران،ا ي مركز يمهبانكها، سازمان ثبت احوال كشور، ب يران،ا

مبارزه با قاچاق كاال و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان  ي ستاد مركز  ادار،سازمان بورس و اوراق به  ي،سازمان حسابرس 
مشكوك يمال ي هامرتبط با معامالت و تراكنش  يليموظفند پاسخ استعالمات مركز در مورد اطالعات تكم ي،حكومت يراتتعز

)117(ماده  با لحاظ مفاد  ه  ماد  ينموضوع ا  اتاطالع  ين،. همچنيند مركز ارسال نما  ينرا به صورت برخط امن به ا  ييبه پولشو
قوه  ياردر اخت  14/12/1395مصوب    يرانا  ياسالم  ي جمهور  يو فرهنگ  ياجتماع  ي،قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد

  .گيردي قرار م يهقضائ 
  ارائه خواهد شد.  ياطالعات يدگيمراحل رس يبعد از ط شدهي بندطبقه   يتياطالعات امن ي واگذار -تبصره

واصله و ارسال آنها به ي هامشكوك اشخاص در گزارش ياتو عمل هاييدارا يت و مشروع يلنحوه تحص يابيو ارز  يبررس -پ
برخوردار يتمحتمل بودن آن از اهم ياصحت دارد و  ي كه به احتمال قو يدر موارد يدگيرس ي برا يقضائ  صالحي مراجع ذ

  است. 
جهت  يو اطالع به مرجع صالح قضائ   يسمترور  ي مال  ينو تأم  يي اموال مشكوك به پولشو  ياقال وجوه  از نقل و انت   يري جلوگ  -ت
  . ماده  ين) ا1(تبصره مطابق حكم  يدگي رس
  در قالب ابالغ اصول راهنما.  يسمترور يمال ينو تأم ييمبارزه با پولشو ي ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برا -ث
قانون و قانون ينمشكوك و اعمال موضوع ا يگزارش معامالت مال يقمربوط به روشها و مصاد هاي ¬نامه¬يين آ ينتدو -ج

  .ربطي و سپس ارجاع به مراجع ذ يرانوز يأتدر ه يبجهت تصو يسمترور يمال ينمبارزه با تأم 
ول در انجام جرائم مذكور ومتدا  هاي يوه ش  يسم،ترور  يمال  ينو تأم  ييپولشو  يانبارآثار ز  ينهدر زم  يآموزش  ي ها برنامه   يهته  -چ

  از وقوع جرم. يشگيري پ يعال ي شورا يقاز آن، از طر يشگيري مؤثر پ ي ابزارها
و ييمبارزه با پولشو ينهنهاد كه در زممردم يهاو سازمان  يدولت  ي دستگاهها يا ها و نهادها با اشخاص، سازمان  ي همكار -ح
  . كنند ي م  يتفعال يسمترور يمال  ينتأم
از  يشگيري پ  يعال  ي مربوط به شورا و شورا  يشنهادهاي شده و ارائه پدرباره اقدامات انجام  ييهاو ارسال منظم گزارش  يه ته  -خ

  وقوع جرم.
ربطي ذ الملليين و ب  الدوليين ب ي،اها، مجامع منطقه كشورها، سازمان يرو تبادل اطالعات با مراكز مشابه در سا ي همكار -د

تبادل به موجب ي انتخاب طرفها يچگونگ  ينو تبادل اطالعات و همچن ي و نحوه همكار وابطض و مقررات. ينمطابق قوان 
  . رسديم  ي مل يتامن يعال ي شورا يبشده و به تصو يهاست كه توسط شورا ته اي نامه يينآ
  قانون.  ينشورا در چهارچوب مقررات ا ي محوله از سو يفوظا يرانجام سا -ذ

انجام ياو  يسمترور ي مال ين و تأم يياموال مشكوك به جرائم پولشو يااز نقل و انتقال وجوه  يري و جلوگ يفتوق  -1تبصره 
يست ن   يدسترس  يكه به مقام قضائ  ي است؛ مگر در موارد فور  صالحي ذ  يمنوط به اخذ مجوز از مراجع قضائ  يقاتهرگونه تحق

يستاز انتقال وجوه و اموال مشكوك را حداكثر تا ب  يري و جلوگ  يفد دستور توقتواني م  يصورت مركز اطالعات مال  ينكه در ا
عمل كند. ي گزارش و مطابق دستور و يمراتب را به مقام قضائ  ي، و چهار ساعت صادر و بالفاصله پس از حصول دسترس

  . شوديم  يفصادر نشود، رفع توق يو چهار ساعت مجوز مراجع قضائ  يستچنانچه بعد از ب 
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و به يس مركز متشكل از رئ يناست. ا ييو دارا ي تابع وزارت امور اقتصاد يمؤسسه دولت يك يمركز اطالعات مال -2تبصره 
ياطالعات مال يو بررس يلو نظارت، تحل يگيري پ ي،قضائ  يكارگروه حقوق يلاز قب يكارشناس  ي تعداد الزم معاون و گروهها

حداقل دوسوم  ي با رأ  يرز  يطمرتبط و با شرا  يقضائ  يا  يريتيده سال سابقه مد  اقلحد  ي افراد دارا  يانمركز از م  يس. رئباشدي م
يالتمجاز است. تشك باريك ي آن برا يدچهار سال و تجد ياست. دوره رشوديشورا منصوب م يسشورا و با حكم رئ ي اعضا

. رسدي م  يرانوز  يأته  يبتصوو به  شودي م  يناست كه توسط شورا تدو  اي نامهيينقانون بر اساس آ  ينمركز در چهارچوب ا  ينا
  باشند:  يطشرا ينا ي دارا يدو كاركنان مركز با يسرئ ي،و مقررات عموم ينقوان يتبر رعا عالوه

  وثاقت و حسن شهرت  -1
  يفانجام وظا ييتوانا -2
  يفري ك يتنداشتن هرگونه سابقه محكوم -3
  يتيو امن ياخالق ي، سالمت مال -4
    يهفق يتبه وال  يو عمل ي و التزام اعتقاد يو قانون اساس يانقالب، نظام اسالمتعهد به اسالم،  -5

يهو صرفاً پس از احراز كل شودي) از وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه استعالم م5) و (4)، (1(ي مقرر در بندها شرايط
مركز مطابق مقررات فوق  يس ورد اشاره، رئم  ي دو نهاد در خصوص بندها  ينموافقت ا  يافتپس از در  ينمذكور و همچن  يطشرا
و ينظام يروهاي گانه و نسه ي از قوا ياجرائ ي دستگاهها يه. كلشوند يم يين مركز تع يسكاركنان مركز، توسط رئ يرو سا

مركز كه از ي كاركنان بخشها ين شورا نسبت به تأم يبو با تصو  يمكلفند در صورت درخواست مركز اطالعات مال يانتظام 
بر اساس ي و انتظام ينظام يروهاي ن ي الزم را داشته باشند. همكار ي همكار شوندي افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب م

  كل قوا است.  ي ضوابط مربوطه فرمانده
يمال ينه با تأم قانون و قانون مبارز ينعام، وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه در جرائم ا ين عالوه بر ضابط  -3تبصره 

  . باشنديم ي ضابط دادگستر يسمترور
ينو همچن يسمترور يمال ينو تأم ييمربوط به جرائم پولشو ي و ادار يبه اطالعات مال ينحوه و سطح دسترس  - 4تبصره 

  . رسديم  يمل  يتامن يعال ي شورا يبتصوو به شودي م  يهاست كه توسط شورا ته يموجب دستورالعمل برخط امن به   يفتعر

606  

  گرديده است: ) قانون 8(ماده  يگزينجا يرمتن ز
.شودي به جرائم استفاده م يدگيقانون، صرفاً در جهت كشف و رس ينا ي در اجرا شدهي اطالعات و اسناد گردآور -8ماده 
يرسا يا يتوسط مأموران دولت يرمستقيمغ يا يمطور مستق به يگري د يااستفاده از آنها به نفع خود  يااطالعات و اسناد  ي افشا

  درجه پنج محكوم خواهد شد.  يري و متخلف به مجازات حبس تعز دهقانون ممنوع بو يناشخاص مقرر در ا

606  

  گرديده است: ) قانون 9(ماده  يگزينجا يرمتن ز
آن) يمتق  يانباشد مثل (و اگر موجود  ييحاصل از ارتكاب جرم منشأ و جرم پولشو يداصل مال و درآمد و عوا  - 9ماده 
يليارد مذكور تا ده م يدچنانچه جمع اموال، درآمد و عوا ينو همچن شودي مصادره م ييجرم پولشو ينمرتكب

درجه چهار در هر دو مورد يري از آن به حبس تعز يشتردرجه پنج و ارقام ب يري باشد به حبس تعز يال)ر10.000.000.000(
  .  شوندي محكوم م يدهواقع گرد ييكه مورد پولشو يارزش مال يامعادل وجوه  ي نقد ي عالوه بر مجازات قبل به جزا

باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با يافته ييرتغ يا يلتبد يگري حاصل از جرم به اموال د يدچنانچه عوا -1تبصره 
  .شودي ن از اموال مرتكب ضبط ممعادل آ يت،حسن ن
ين است كه متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول ا  يو منافع حاصل از آن در صورت  ييحكم ضبط دارا  يصدور و اجرا  -2تبصره  

  حكم قرار نگرفته باشد. 
يهامجازاتمقرر مربوط به جرم منشأ، به    ي هاعالوه بر مجازات  ييجرم منشأ در صورت ارتكاب جرم پولشو  ينمرتكب  - 3تبصره  

در صورت عدم ارتكاب جرم منشأ صرفاً به مجازات  ييجرم پولشو  ينمحكوم خواهند شد. مرتكب  يز قانون ن  يندر ا  شدهبيني يش پ
  .شوند ي محكوم مماده  ينمقرر در ا
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  اصالحيه صفحه 

درجه يك يزاندر مجازات به م يدموجب تشد يابد،ارتكاب  يافتهبه صورت سازمان ييكه جرم پولشو يدر صورت -4تبصره 
  خواهد بود.

) قانون مجازات20(ماده  مقرر در    ي هاشوند عالوه بر مجازات  ييمرتكب جرم پولشو  يكه اشخاص حقوق  يدر صورت  -5تبصره  
  . شوندي محكوم م يدهواقع گرد ييكه مورد پولشو يارزش مال يامعادل دو تا چهار برابر وجوه  ي نقد ي به جزا ياسالم

ينكها  ياباشد و در دادگاه صالحه مشخص شود كه بدون اطالع مالك استفاده شده    يراموال متعلق به غ  ينچنانچه ا  -6تبصره  
. شوديامكان اعالم نداشته است به مالك آن مسترد م   ينكها  يااعالم نموده    ي امر را به مراجع قانون  يننداشته  و ا  يتمالك رضا

607  

  شده است: ) قانون 11(ماده  يگزينجا يرمتن ز
و جرائم  ييبه جرم پولشو  يدگيامر رسها به  در مراكز استان   يازدر تهران و در صورت ن  يعموم  ي از دادگاهها  يشعب   - 11ماده  

  . باشدي جرائم نم يربه سا يدگي شعبه مانع رس بودني . تخصصيابدي مرتبط اختصاص م
و مرتكب يفري ك يدادرس يين) قانون آ308) و (307از مقامات موضوع مواد ( ييكه مرتكب جرم پولشو ي در موارد -تبصره

مركز استان ياتهران  يفري ك ي مورد در دادگاههاحسب يياز مقامات مذكور باشد، به جرم پولشو يرغ  يجرم منشأ، شخص
  .شودي م يدگي رس

607  
  شده است: ) به قانون الحاق 13(ماده به عنوان  يرمتن ز
مجازات، يفو تخف يدقانون و مقررات راجع به تشد ينمجازات شروع به جرم، معاونت و شركت در جرائم موضوع ا -13ماده 

  است.  يحسب مورد تابع قانون مجازات اسالم

607  
  شده است: ) به قانون الحاق 14(ماده به عنوان  يرمتن ز
و پس شودي م يهقانون توسط شورا ته يناالجراء شدن االزم يخماه از تارقانون ظرف مدت سه ينا ياجرائ نامهيين آ -14ماده 
  . رسديم يرانوز  يأته بيبه تصو يه قوه قضائ يستوسط رئ  ييداز تأ

  


