
 ۺ مبارزه با پولشوییقانون

لاًَى تداضت است، هگط آى وِ تطاساس  (۲) اغل تط غحت ٍ اغالت هؼاهالت تداضی هَؾَع هازُ ـ۱ماده

استیالی اضراظ تط اهَال ٍ زاضایی اگط تَام تا ازػای هالىیت ضَز، . هفاز ایي لاًَى ذالف آى تِ اثثات تطسس

. زال تط هلىیت است

:   خطم پَلطَیی ػثاضت است اظـ۲ماده

الف ـ تحػیل، توله، ًگْساضی یا استفازُ اظ ػَایس حاغل اظ فؼالیت ّای غیطلاًًَی تا ػلن تِ ایي وِ تِ قَض 

. هستمین یا غیطهستمین زض ًتیدِ اضتىاب خطم تِ زست آهسُ تاضس

ب ـ تثسیل، هثازلِ یا اًتمال ػَایسی تِ هٌظَض پٌْاى وطزى هٌطا غیطلاًًَی آى تا ػلن تِ ایي وِ تِ قَض 

ِ ًحَی وِ ٍی هطوَل آثاض ٍ تثؼات  هستمین یا غیطهستمین ًاضی اظ اضتىاب خطم تَزُ یا ووه تِ هطتىة ت

. لاًًَی اضتىاب آى خطم ًگطزز

ِ خایی یا هالىیت  ج ـ اذفاء یا پٌْاى یا وتواى وطزى هاّیت ٍالؼی، هٌطا، هٌثغ، هحل، ًمل ٍ اًتمال، خات

. ػَایسی وِ تِ قَض هستمین یا غیطهستمین زض ًتیدِ خطم تحػیل ضسُ تاضس

 ػَایس حاغل اظ خطم تِ هؼٌای ّط ًَع هالی است وِ تِ قَض هستمین یا غیطهستمین اظ فؼالیتْای ـ۳ماده

. هدطهاًِ تِ زست آهسُ تاضس

تِ هٌظَض ّواٌّگ وطزى زستگاُ ّای شی ضتف زض اهط خوغ آٍضی، پطزاظش ٍ تحلیل اذثاض، اسٌاز ٍ ـ ۴ماده

 سیستن ّای اقالػاتی َّضوٌس، ضٌاسایی هؼاهالت هطىَن ٍ  یهساضن، اقالػات ٍ گعاضش ّای ٍاغلِ، تْیِ

تِ هٌظَض هماتلِ تا خطم پَلطَیی ضَضای ػالی هثاضظُ تا پَلطَیی تِ ضیاست ٍ هسٍَلیت ٍظیط اهَض التػازی ٍ 

: زاضایی ٍ تا ػؿَیت ٍظضاء تاظضگاًی، اقالػات، وطَض ٍ ضئیس تاًه هطوعی تا ٍظایف شیل تطىیل هی گطزز

ِ تٌسی فٌی ٍترػػی آًْا زض هَاضزی ۱ ـ خوغ آٍضی ٍ وسة اذثاض ٍ اقالػات هطتثف ٍ تدعیِ ٍ تحلیل ٍ قثم

ِ ای تط ترلف ٍخَز زاضز قثك همطضات . وِ لطیٌ

ِ ّای الظم زضذػَظ اخطاء لاًَى تِ ّیات۲ .  ٍظیطاى ـ تْیِ ٍ پیطٌْاز آئیي ًاه

. ـ ّواٌّگ وطزى زستگاّْای شی ضتف ٍ پیگیطی اخطاء واهل لاًَى زض وطَض۳

ـ اضظیاتی گعاضضْای زضیافتی ٍ اضسال تِ لَُ لؿائیِ زض هَاضزی وِ تِ احتوال لَی غحت زاضز ٍ یا هحتول ۴

. آى اظ اّویت تطذَضزاض است

(. ۱۱) ـ تثازل تداضب ٍ اقالػات تا ساظهاًْای هطاتِ زض سایط وطَضّا زض چْاضچَب هفاز هازُ ۵



. ـ زتیطذاًِ ضَضای ػالی زض ٍظاضت اهَض التػازی ٍ زاضایی ذَاّس تَز۱تثػطُ

ـ ساذتاض ٍ تطىیالت اخطائی ضَضا هتٌاسة تا ٍظایف لاًًَی آى تا پیطٌْاز ضَضا تِ تػَیة ۲تثػطُ

. ّیات ٍظیطاى ذَاّس ضسیس

ِ ّای اخطائی ضَضای فَق الصوط پس اظ تػَیة ّیات ٍظیطاى تطای تواهی اضراظ ۳تثػطُ ـ ولیِ آئیي ًاه

هترلف اظ ایي اهط تِ تطریع هطاخغ ازاضی ٍ لؿائی حسة . حمیمی ٍ حمَلی شی ضتف الظم االخطاء ذَاّس تَز

. هَضز تِ زٍ تا پٌح سال اًفػال اظ ذسهت هطتَـ هحىَم ذَاّس ضس

ولیِ اضراظ حمَلی اظ خولِ تاًه هطوعی خوَْضی اسالهی ایطاى، تاًىْا، هَسسات هالی ٍ  ـ ۵ماده

ِ ّا، تیوِ هطوعی، غٌسٍلْای لطؼ الحسٌِ، تٌیازّا ٍ هَسسات ذیطیِ ٍ ضْطزاضیْا هىلفٌس  اػتثاضی، تیو

ِ ّای هػَب ّیات .  ٍظیطاى زض اخطاء ایي لاًَى ضا تِ هَضز اخطاء گصاضًس آئیي ًاه

 زفاتط اسٌاز ضسوی، ٍوالی زازگستطی، حساتطساى، حساتساضاى، واضضٌاساى ضسوی زازگستطی ٍ  ـ۶ماده

ٍظیطاى هػَب هی وٌس، حسة  تاظضساى لاًًَی هىلفٌس اقالػات هَضز ًیاظ زض اخطاء ایي لاًَى ضا وِ ّیات 

. زضذَاست ضَضای ػالی هثاضظُ تا پَلطَیی، اضائِ ًوایٌس

 

تطحسة ًَع فؼالیت ٍ  (۶ ٍ ۵هَؾَع هَاز )ـ اضراظ، ًْازّا ٍ زستگاّْای هطوَل ایي لاًَى ۷ماده

: ساذتاض ساظهاًی ذَز هىلف تِ ضػایت هَاضز ظیط ّستٌس

الف ـ احطاظ َّیت اضتاب ضخَع ٍ زض غَضت السام تَسف ًوایٌسُ یا ٍویل، احطاظ سوت ٍ َّیت ًوایٌسُ ٍ 

ِ ای تط ترلف ٍخَز زاضز . ٍویل ٍ اغیل زض هَاضزی وِ لطیٌ

تثػطُ ـ تػَیة ایي لاًَى ًالؽ هَاضزی وِ زض سایط لَاًیي ٍ همطضات احطاظ َّیت العاهی ضسُ است، 

. ًوی تاضس

ب ـ اضائِ اقالػات، گعاضضْا، اسٌاز ٍ هساضن هطتَـ تِ هَؾَع ایي لاًَى تِ ضَضای ػالی هثاضظُ تا پَلطَیی 

.  ٍظیطاى زض چْاضچَب آئیي ًاهِ هػَب ّیات

ج ـ گعاضش هؼاهالت ٍ ػولیات هطىَن تِ هطخغ شی غالحی وِ ضَضای ػالی هثاضظُ تا پَلطَیی تؼییي 

. هی وٌس

ز ـ ًگْساضی سَاتك هطتَـ تِ ضٌاسایی اضتاب ضخَع، سَاتك حساتْا، ػولیات ٍ هؼاهالت تِ هستی وِ زض 

. آئیي ًاهِ اخطائی تؼییي هی ضَز



ّـ ـ تسٍیي هؼیاضّای وٌتطل زاذلی ٍ آهَظش هسیطاى ٍ واضوٌاى تِ هٌظَض ضػایت هفاز ایي لاًَى ٍ 

ِ ّای اخطائی آى . آئیي ًاه

اقالػات ٍ اسٌاز گطزآٍضی ضسُ زض اخطاء ایي لاًَى، غطفاً زض خْت اّساف تؼییي ضسُ زض لاًَى  ـ ۸ماده

هثاضظُ تا پَلطَیی ٍ خطائن هٌطا آى هَضز استفازُ لطاض ذَاّس گطفت، افطاء اقالػات یا استفازُ اظ آى تِ ًفغ 

ذَز یا زیگطی تِ قَض هستمین یا غیطهستمین تَسف هاهَضاى زٍلتی یا سایط اضراظ همطض زض ایي لاًَى 

هوٌَع تَزُ ٍ هترلف تِ هداظات هٌسضج زض لاًَى هداظات اًتطاض ٍ افطاء اسٌاز هحطهاًِ ٍ سطی زٍلتی 

. ، هحىَم ذَاّس ضس۲۹/۱۱/۱۳۵۳هػَب 

 هطتىثیي خطم پَلطَیی ػالٍُ تط استطزاز زضآهس ٍ ػَایس حاغل اظ اضتىاب خطم هطتول تط اغل ٍ ـ۹ماده 

تِ خعای ًمسی تِ هیعاى یه چْاضم ػَایس حاغل اظ  (ٍ اگط هَخَز ًثاضس، هثل یا لیوت آى)هٌافغ حاغل 

. خطم هحىَم هی ضًَس وِ تایس تِ حساب زضآهس ػوَهی ًعز تاًه هطوعی خوَْضی اسالهی ایطاى ٍاضیع گطزز

. ـ چٌاًچِ ػَایس حاغل تِ اهَال زیگطی تثسیل یا تغییطیافتِ تاضس، ّواى اهَال ؾثف ذَاّس ضس۱تثػطُ

ـ غسٍض ٍ اخطاء حىن ؾثف زاضایی ٍ هٌافغ حاغل اظ آى زض غَضتی است وِ هتْن تِ لحاظ خطم ۲تثػطُ

. هٌطا، هطوَل ایي حىن لطاض ًگطفتِ تاضس

ـ هطتىثیي خطم هٌطا، زض غَضت اضتىاب خطم پَلطَیی، ػالٍُ تط هداظاتْای همطض هطتَـ تِ خطم ۳تثػطُ

. اضتىاتی، تِ هداظاتْای پیص تیٌی ضسُ زض ایي لاًَى ًیع هحىَم ذَاٌّس ضس

ولیِ اهَضی وِ زض اخطاء ایي لاًَى ًیاظ تِ السام یا هدَظ لؿائی زاضز تایس قثك همطضات اًدام ـ ۱۰ماده 

. لَُ لؿائیِ هَظف است قثك همطضات ّوىاضی ًوایس. پصیطز

ِ اهط ضسیسگی تِ خطم ـ ۱۱ماده  ضؼثی اظ زازگاّْای ػوَهی زض تْطاى ٍ زض غَضت ًیاظ زض هطاوع استاًْا ت

. اذتػاغی تَزى ضؼثِ هاًغ ضسیسگی تِ سایط خطائن ًوی تاضس. پَلطَیی ٍ خطائن هطتثف اذتػاظ هی یاتس

زض هَاضزی وِ تیي زٍلت خوَْضی اسالهی ایطاى ٍ سایط وطَضّا لاًَى هؼاؾست لؿایی ٍ ـ ۱۲ماده 

اقالػاتی زض اهط هثاضظُ تا پَلطَیی تػَیة ضسُ تاضس، ّوىاضی قثك ضطایف هٌسضج زض تَافمٌاهِ غَضت 

. ذَاّس گطفت

ِ ضٌثِ هَضخ زٍم تْوي هاُ یىْعاضٍ  لاًَى فَق هطتول تط زٍاظزُ هازُ ٍ ّفت تثػطُ زض خلسِ ػلٌی ضٍظ س

 تِ تاییس ضَضای ًگْثاى 17/11/1386سیػس ٍ ّطتاز ٍ ضص هدلس ضَضای اسالهی تػَیة ٍ زض تاضید 

. ضسیس

 




