
اداریمفاسد ی از پیشگیردر ستگاھھا دتکالیف دوم ـ فصل 

ان و مدیرن و ین قانوا) ٢(ده ما) ج(و ) ب(، )لفا(ی بندھال مشموی ستگاھھادـ ٣دهما

:نھا مکلفندن آالومسؤ

ــلف ا ، یهھا، روبخشنامهھا، لعملھاراستو، دتصویبنامهھااز عم رات امقرو نین اکلیه قوـــ

مرتبط بات تصمیما

ح شر، یتھارمأمو،عملرد موی شاخصھار و معیا، ھااردستاند، اھارکام نجای ابندنماری و زکای یندھاآنظیرفری ندوشھرق حقو

، عطائیت اتسھیال، مفاصاحسابھا، صولیایفقتھاامو، ھازخذمجواحل مختلف اھمچنین مرط، مربوی حدھاو واستگاھھا دظایف و

ارض و عو، به مالیاتھاط مربوت محاسباو ساختمانی ی نهھاواپرل درشغااسطح و کماتران میزاول جدو تفصیلی شھرھا ی نقشهھا

.برسانندم عموع طالانیک به ولکتری اگاھھااریددر دباید را کاال درات صاواردات وبه ط حل مربوامر، لتق دوحقو

.جعین نیستامروری ضرم وھنگاسانی به عرطالای ایگر بردمناسب ی شھاداری روبرهبھراز نیک مانع ولکتری اگاھھااریدد دیجاا

ت و تشریفاک تره، یدامز، مناقصهروشکه به ت مناقصااری برگزن قانوع باالترموضوو متوسط ت به معامالط مربوی ھااردادمتن قرب ـ  

و نھا آضمائم د و سنااھمچنین دد و منعقدمیگرن ینقانوا) ٢(ده ما) ج(و ) ب(، )لفا(ی بندھال مشموی ستگاھھادتوسط ه غیر

ھا اردادقرت طالعاه اباید به پایگا، ختھادانیز کلیهپرآن و تغییر و موعد از پیش اردادخاتمهقرل و بطا، افسخح، صالق، الحااگونه ھر

.ددگروارد 

آن ئی اجراییننامه آنینقانوغ ابالاز اپس ه سه ماف کثر ظراستحداموظف ر ئیسجمھودی رھبررت رانظای و یزرنتبرنامهومعا

ان یرت وزبهتصویب ھیأو تھیه کند را ھااردادقرت طالعاابه دم مرم سترسی عموان دمیزه و نحوء ، ستثناااردموو بط اشامل ضو

.نمایدد یجارا اھا اردادقرت طالعاه اپایگال یک ساف ظرو برساند 

ــ ١هتبصر یا و میباشد ع ونھاممنت آطالعاء افشا، انیناکه به موجب قواردی نیزمودارد و منیتی اھایی کهماھیت نظامی یا اردادقرــــ

از ھی مرکب وگررکاه بر عھدر مذکوی ھااردادقردنتشخیص محرمانه بو.ستاین حکم مستثنی ل اشمواز محرمانه ی ھااردادقر

حسب ط مربوه ستگاون دمعار و ئیسجمھودی رھبررت رانظای و یزربرنامهونمعاو یی دی و داراقتصار اموت و اطالعاوزراء انین ومعا

.سترد امو

ــوابر خالت طالعاورود ایا ت طالعااناقص ورود یا ق فوی بندھار در مذکوت طالعادر ورود اتأخیر ــــــ٢هتبصر. ر مذکوی پایگاھھادر قع فـــ

و ) ب(، ) لفا(ی بندھاع موضوی ستگاھھادر دخدمتاز موقت ل نفصال اتاسه ساه متخلف به شش ماد و میشوب تخلف محسو

.ددمیگرم محکون ینقانوا) ٢(ده ما) ج(

سیبپذیر و آمھم ط ست نقااموظفت طالعان، وزارت اینقانوا) ١(ده طبق تعریف ماد فسای شکلگیری از پیشگیرر منظوبهـ٤دهما.

ملی ی طرحھارگ، بزی ھااریسرمایهگذ، جیرخارگبزی ھااردادقرت و عمومی مانند معامالو لتی دی دوقتصان اکالی فعالیتھادر 

ئنمعتبر مبنی بر ایا قرو موثق ارش گزد جورت وصورا در ئی اجری اتگاھھاسر دردپولی کشودی و قتصای اکزمھمتصمیمگیرانیز مرو 

.مناسب بدھدو طالعاتی کافی اپوشش زم قضائی الز مجوبا کسبد، عملکرء تخلف یا سو

.دمیشوب قضائیه محسوه ضابطه قون مالی کالد فسای ھاهندوپردر نیز ت طالعاوزارت اـ١هتبصر.

.ستابیرخانه د در دطالعاتیموجوابانک از پشتیبانی موظف به ت طالعاـ وزارت ا٢هتبصر

:ستایر زاریا حقوقیبه قرو حقیقی از عم ، امیتومحرل مشموص شخان و این قانوع اموضوی میتھاومحرـ٥دهما.



:میتھاومحرـ لف ا

ین ا) ٢(ده ما) ج(و )ب(، )لفا(یبندھاع موضوی ستگاھھادبا ارداد قرد نعقاامعامله یا م نجااھا یا هیدامزو مناقصهھا در شرکت ـ 1

١٣٨٣/١/٢٥ب مصوت مناقصااری برگزن قانور در مذکورگ بزت معامالب با نصان قانو

نین قانوا) ٢(ده ما) ج(و ) ب(، )لفا(ی بندھاع موضوی ھاهستگاری از دعتباو امالی ت یافت تسھیالـ در2

یا مؤسسهشرکتع سی ھر نوزرباو مدیریت و همدیرت ھیأدر عضویت ری و مؤسسه غیرتجاری، تأسیس شرکت تجاـ 3

گانیزربارت کاده از ستفاایا و یافت ـ در4

دراتصاز واردات و یا مجوو صولی افقتنامه اخذموـ ا5

ھاراشوو صنفی ای، حرفهی تشکلھادر تی رنظاو مدیریتی ن کادر ارعضویت ـ 6

به مشاغل مدیریتیب نتصاو انتظامی ت اداری، اسیدگی به تخلفای رھاتھیأدر عضویت ـ 7

:نناآمیت ومحران میزو میت ومحرل مشموص شخااب ـ.

عند متناسب با نودیر میگرل زعماالتیمرتکب دویا و عمومی ق خت حقوداپرار از شخاصی که به قصد فرـ ا1

:میشوندم یرمحکوح زمیت بهشرومحرل تا پنج سادو به ی تخلف عمد

ازبه یکی ، بطذیرسمی رجع امالیاتی به مرو مالی ی نامهھارظھا، امالیی ھارتصود، سناائه متقلبانه ـ ارا١ـ1

٤نھاآیا ھر سه ده و ینماا) لفا(بند ) ٣(و ) ١(،) ٢(ی ھاءجزرج در مندی میتھاومحر

، قعیواغیرت ست یا ثبت معامالامی الزرات، امقرس ساابردی، قتصاه افاترقانونی بنگادر دنھا آمعامالتی که ثبت دن ثبت نکرـ ١ـ2

نھاآیا ھر سه و دویا جمع ده ین ماا) لفا(بند ) ٦(و ) ١(،) ٢(ی ھاءجزرج در مندی میتھاومحراز به یکی 

ه، فاتر قانونی بنگادر دقعی واغیرمرتبط یا غیرص شخای اباشناسهھان یوو دیا ثبتھزینهھا ، ھین وایوو دثبت ھزینهھا ـ ١ـ3

نھاآیا ھرسه دو یا جمع ده و ین ماا) لفا(بند ) ٥(و ) ١(،) ٢(ی ھاءجزر در مذکوی میتھاومحراز بهیکی 

ی میتھاومحراز یکی بهرات، مقره در پیشبینی شدن مااز زنھا قبل ء آمحااجع قانونییا ابهمراری حسابدد سنادن ارـئه نکـ ارا١ـ4

نھادو آیا ھر ده ینماا) لفا(بند ) ٦(و ) ٣(ی ھاءجزرج در مند

) ٢(،) ٤(ی ھاءجزدر رجمندی میتھاومحراز به یکی ط، مربوز غیرمحلمجادر لتی زات دومتیاو ابانکی ت سھیالتده از ستفاـ ا١ـ5

نھاآیا بیشتر دو یا جمع ده ین ماا) لفا(بند ) ٦(و ) ١(،

از به یکی، موجهرشتن عذاندو تمکن مالی رت صودر قطعیقانونی ارض مالیاتی یا عوق خت بدھی معوداپرف از ستنکاـ ا١ـ6

نھاآیا بیشتردو یا جمع ده ین ماا) لفا(بند ) ٤(و ) ١(،) ٢(،) ٣(ی ھاءجزرج در مندی میتھاومحر

به، باشدری کشوت مدیریت خدمان قانو)٥(ده ماع موضوی ستگاھھان دکنارکا، از گرمرتکباـ١هتبصر.

.دمیشوم نیزمحکو) لفا(بند ) ٧(ء جزرج در میت مندومحر

ببر نصاابردل ده معا، میت بهتنھایی یامجموعًاومحرل عماای ابرر مذکوارد مومالی ب حدنصاـ ٢هتبصر



.ستامالی ل ھرسات در مناقصااری برگزن قانوع یا بیشتر موضورگ بزت معامال

ل ازسه سات به مدن، ین قانوه در اتصریحشدی ئم مالیعمداجر، در یرزقطعی ی تھازابه مجان محکوماـ 2.

درینکه ابر وط مشر، میشوندده ین ماا) لفا(بند رج در مندی میتھاوکلیه محرل مشمورأی، یخ قطعیت رتا

:باشنده نشدم محکون ینقانوع اموضوی میتھاوبه محره گادادحکم قطعی 

بیشترو حبس ل ساـ دو ٢ـ1

تمناقصااری برگزن قانوع موضو، یابیشتررگ و بزت معامالب بر نصاابران ده به میزی نقدای جزـ ٢ـ2

)٢ـ٢(یا و ) ٢ـ١(ی ھاءجزن از نازات آمجاع یابیشتر کهمجمور بادو قطعی زات به مجان محکوماـ ٢ـ3

٥.بیشتر باشد

،ییدی و داراقتصار اموه وزارت انمایند، قضائیهه ئیسقوب رنتخاایک نفر قاضی به از ھیأتی مرکب ـ ٦دهما.

ان،یراسالمی ری اجمھوی نک مرکزبار، کشوت محاسباان یور، دسی کل کشوزربان مازسات، طالعاوزارت ا

اردتشخیص موو سیدگی از رتا پس د تشکیل میشوان یرون اتعاق تاان و ایردن امعاو صنایع و گانی زرباق تاا

ایبیرخانه بردطریق د را از مستند خول و مستدارش گزن، ینقانوا) ٥(ده مال مشمواد فرره ابادرحه ومطر

درست اقضائیه موظف ه قو. مختومه نمایده را ندوپررت ینصوار غید و در قضائیه پیشنھاه سیدگی به قور

سیدادریین ل آصواعایت رمیشوند با ب نتخااقضائیه ه ئیسقورسه نفر قاضی که توسط از مرکب ای شعبه

.ستاقطعی ه گادادین دره از احکمصا. سیدگی کندر رمذکوت ھیأی ھاارشبه گز

،باشدده کری مؤثرت مااقدر، امون ایا عمومی یا حسنجریالتی ق دوتأمین حقوای گرمتخلف براـ١هتبصر.

کاھش ل قل یک ساابه حدرا میت ومحرت ند مدامیتو، باشدح مفتوه ندویاپرو باشد ده کری تصمیمگیرع موضوره بادرچه ه گاداد

.میکندام قدامیت وفعمحرای ربیرخانه بر، دیافت کنددرئتیا منع تعقیب اجع قضائی حکم برامراز گر متھم ا. ھدد

ع و ضاو اوشخصیت مرتکب ت، تخلفاع با توجه به نو، باشده شد)٥(ده ماع موضوت تخلفارد از مرتکب چند مو، گرشخصاـ٢هتبصر

ل پنج سااز بیش زات، مجارت، ھر صود و در میشوم محکو) ٥(ده ما) لفا(بند ر در مذکوزات یا چند مجادو به ، قضیهال حوا

.میت نیستومحر

ت به ھیأت را موظفند تخلفا، ییدی و داراقتصار اموت و وزارت امؤسساو قانونی شرکتھا ن سازربا، تیرنظای ھھاستگادـ٣هتبصر

.کنندم عالده امار صدر در مذکو

ای جر، اتشکیلز طرت، محلتشکیل ھیأاد، تعد، شتهباشدده داینمار ابا ترکیب مشابه صدد ند شعب متعدامیتوت ھیأـ ٤هتبصر

ب ـبه موج، ئیاجرر امواسایر و سترسی ه دنیز نحون و نام آناوج یا خرو ت ـمیوفھرستمحرص در شخام انارج دبه ط مربوت تصمیما

یه ـتھده ین مار در اذکوـمی گاھھاـستدسایر ری کاـبا ھمر وـسی کل کشزربان مازوسط ساـته سه ماف تکه ظرـسای اییننامهآ

.سدرقضائیه میهئیس قورویب ـبه تصد و میشو



جع امردر تکابی مرتکبین ارئم اجرت اداری و سیدگی بهتخلفارمانع ن ین قانوا) ٥(ده مار در مذکوی میتھاومحرل عماـ ا٥هتبصر

ون بدو به نحومؤثر د را خوه ستگاق دبه تأمین حقوط مربوت موضوعارات، بط نیز موظفندطبق مقری ذیرستگاھھاو دنیست ح صالذی

٦.کنندیقفه پیگیرو

تشکیل ر سی کل کشوزربان مازمحلسادر میت وطالعاتیفھرست محره اپایگاع موضوط، مربوت طالعاابانک و بیرخانه ـ د٦هتبصر

.دمیشو

و سالمی امنابع س ساابرم اداری سالمت نظاء تقازی و ارفرھنگسار به منظوا سایر قوری ست با ھمکاالتموظف دوـ٧دهما.

را » منظااران گزرکاای حرفهق خالرا«منشون ین قانواتصویب از پس ه شش ماف نیا ظرت روز دتجربیام و متناسب با توسعه علو

.ین نمایدوتد

د در خوی یتھارمأموو ظایف س وساامکلفندبرن ین قانوا) ٢(ده ما) ج(و ) ب(، )لفا(ی بندھاع موضوی ستگاھھادکلیه ه ـتبصر.

مدیریت ن قانو) ٧١(ده ماع موضوت قاماخالقی مای و احرفهر فتارین «و» به تدمننظااراگزرکاای حرفهق خالر ا«منشوب چورچھا

.نمایندام قدد ا» خونکنارکاان و سایرمدیرری و کشوت خدما

دی و ھبررت رانظای و یزربرنامهی نتھاومعاه برعھدرد یلحسب موذتکالیف د، فسای شکلگیری از پیشگیرر به منظوـ٨دهما.

:ستر ائیسجمھورنسانی اسرمایه و توسعه مدیریت 

ر و موزی اسااردستاندو اطالعاتی ی اتقویتنظامھاار و ستقرت و اطالعازی اسافشفای ھارھکاو ران سیاستھا یوبه تدـ لف ا

دم و مرم به عموزم سانی العرطالت، اجامع کلیهعملیاف و ضبط شفاو ثبت ای ئیبراجری استگاھھای دفعالیتھادن مستند نمو

.نمایدام قدر اشوطالعاتی کو اتی رنظای ستگاھھادطالعاتی ی اھازھمچنینتأمین نیا

ز خذ مجوی، اتولیدی حدھاو واثبت شرکتھا ل، غیرمنقوال مول انتقاو اجمله نقل ی اداری از یندھاآفراز سته ره آن دبادرب ـ.

ازی ندد و راھاجاـیابه دد، رـمیگط مربون مازاـندسـبه چم آن نجااگانه که ـبیع تباابه ط مربور مودرات و واردات و احلمختلف صاامر

.نمایدام قد، اقل کاھش یابدابهحدر مزبوادارات به ص شخااجعه ابه مرز کهنیاای به گونههمکانیزو مرتبط ی یندھاآفر

ص شخات امناقصان قانورج در مندرگ بزت کلیهمعامالن ینقانواتصویب از پس ل یک ساف نماید که ظرذ تخارا اترتیباتی ـ ج .

.دگیررت بانکی صوم طریق نظااز ی یالر رعتبااتنھا با گشایش ) ٢(ده ما) ج(و ) ب(، )لفا(ی بندھال مشمو

:ستایی مکلف دی و داراقتصار امووزارت اـ٩دهما.

ن جریاء ھرگونه سوام و قداحقوقی و حقیقی ص شخادی اقتصای ابر فعالیتھارت نظال عماابه د ظایف قانونی خوای وجردر اـلف ا

٧.بط منعکس نمایدذیرجع اصالحی بهمری اھادپیشنھااه بهھمررا 

ی سفتهھاو بالمحل ی چکھات طالعاه اپایگاو مالیاتی ت طالعااجامع م نظان ینقانواتصویب از پس ل سادو کثر احدف ظرب ـ

نمایدازی ندن را راھاینقانوا(2)ده ما)ج(و ) ب(، )لفا(ی بندھار در مذکوص شخاابه ق معوی بدھیھاو ستی اخووا

س سترو آن را در دنماید ازی ندرت را راھاتجان قانور در مذکور یز تجانو حقوقی ص شخاری اعتبای اتبهبندرطالعاتی ه اپایگاج ـ

.ھدار دقرص شخاری و اعتبات امؤسسا

تحلیل ای ستگاھھا برری دھمکاه نحوری و عتبات امؤسساص و شخااسترسی ود دحدی تبهبنده ربه نحوط ییننامه مربوآه ـتبصر

ق تاان و ایردن امعاو صنایع و گانی زرباق تاو ایی دی و داراقتصار امووزارت اتوسط ) ج(و ) ب(ی بندھار در مذکوه پایگات طالعاا

.سدرمیان یرتوزأبه تصویب ھید و تھیه میشوان یرون اتعا



ری و تجاه یژآزاد و ومناطق زی، مری چهھازاربارد مودر مشخص دی ھبررابرنامه ن ین قانواتصویب از پس ل یک ساف ظرد ـ

.برساندان یرتوزبه تصویب ھیأو ین نماید وتدص خای سکلهھادی و اقتصاا

ک گمر، مالیاتین مازطریق سارس را از بوو گمرکی ، یمالیاتت طالعادل اتبای ھااردادقرن ین قانواتصویب ل از سه ساف ظرـ ـھ

زم را قانونیالت مااقدو ایگر منعقد نماید ی دھارکشودر متناظر ی مانھازبا سادار بھارس اوراق بون مازساان و یراسالمی ری اجمھو

.آوردسالمی بهعمل رای امجلس شودر تصویب ای بر

د با فسارزه مبای و مینه پیشگیرد در زنھادممری مانھازتقویتساو توسعه ره بادرزم را الات ستتمھیداموظف ر کشوـ وزارت ١٠دهما

راتمقرو نین اقوب چورچھام و در عایتمصالح نظاربا د فسای سنجششاخصھاو 

.ئه نمایداراسالمی رای ابهمجلسشوآن را ساالنه ارش گزآورد و ھم افرط مربو

:ستاقضائیه موظف ه قوـ١١دهما

یسی خألھاربرن و ین قانوع ائم موضوائیمرتبط با جرانینجزاقوی نگرزضمن بال یک ساف ظرـلف ا

ار لت قرر دوختیاودر این نماید وتد، ئماتھا با جرزاطریق تناسب مجام از جرع قواز ومؤثر ی پیشگیرف جامع با ھدای الیحهد، موجو

.آوردبهعمل زم را الام قداقانونی ت عایت ترتیبارلت با دوھد تا د

ی ستگاھھان دکنارکاان ومالی مدیردی و قتصاابه مفاسد ط ئم مربواسیدگیبه جرر رالیحه جامعی به منظول یک ساف ظرب ـ.

ت،ظیفهمرتکب میشوند شامل تشکیالویا و عمومیکه به سبب شغل و لتی دو

٨.داردلمعمورا قانونی ت مااقداھد تا دئه ارالت دوبه و تھیهکند ط مربوت سایر موضوعاو سی دادریین، آصالحیتھا

شعبه یا ن، ین قانوع امالی موضودی و قتصاائم اقضائی باتوجه بهحجم جرزه ھر حور در مذکوت تشکیالد یجان امازتا ـ ١هتبصر

ینشعبباید ت اقضا. ھدص دختصار ائم مذکواسیدگی به جرای رقانونی بری عایتصالحیتھارگاھھابا و دادھا اسردر دادشعبی 

.باشنده ندراگذرا تخصصی ی شھازموب آمصوی ھادوره

توسط ه سه ماف ست که ظرای اییننامهآشی تخصصیبه موجب زموی آھادورهھمچنین ه و گاا و دادسرت دادیط قضااشرـ ٢هتبصر

.سدرقضائیه میه ئیس قوربه تصویب د و تھیه میشوی گستردادیر وز

:کهای نماید به گونهازی ندھال راساف دو ظررا قضائی ه ستگادر دحه ومطری ھاهندومدیریت پرت طالعاه اپایگاـ ج 

سامانه در یافت درتولید یا از ساعت پس ر چھاوکثر بیستاحهحدومطری ھاهندوپرد و سنات، اطالعااز انیکی ولکترانسخه -١

.ددثبت گر) سیستم(

.باشدی پیگیرویابی ردھا قابل هندوسیدگی بهپرریند آفرد و ھا توسط سامانه تولید شوهندوسیدگی بهپررھی دنوبت-٢

پذیر نمکااحدقضائی واھردر متمرکز رت به صوص شخااھویت از حراجع قضائیبا اسالی به مراریح الوی وارده و ثبت کلیه نامهھا-٣

.ددگر

ه شناخته شدز مجا، نینامطابق قوا عوب دصحاای ابرآن که مطالعه ه ندوپراوراق نیک کلیه ولکترایا تحویلنسخه ل سان ارمکاا-٤

.ددست میسر گرا

.نمایدازی ندرا راه اقضائی دره صات آراء طالعاه اپایگا-٥



بهکلیه زم الت طالعااھی دیسوسرو قضائیه متمرکز ه قودر محلی مشخص در حه ومطری ھاهندوکلیهپرت طالعااخالصه -٦

ددپذیر گرنمکااتی رنظای ستگاھھاد

م ــ نظو فت ــ عق، خالف ایقخالدصاـم، منیتیارد اوـل مـشامء استثنارد انیزموای آن و جری ادـبننماو زامانه ـینساییننامه ه ـ آ تبصر

سه ف ثر ظرــ کاحد، مرتبطت ایر موضوعاــ سو تی رنظای تگاھھاـسص و داـشخارسی ـسته دوـنحو ی ـگادخانوت تالفاـخو اعمومی 

٩.سدرقضائیه میه ئیس قوربه تصویب د و تھیه میشوی گستردادیر وزتوسط ه ما

جھت و تھیه ان را یراسالمی ری ابا جمھوری تجاارداد قرف مھم طری ھارلویت کشواوقضائی با ت دیح معاضالول سه ساف ظرد ـ   

:دبرگیررا دریر ارد زمواز قل یکی احدرد جانبه باید حسب موی دو ھااردادقر. نمایدل ساارلت دوقانونی به زم الام قدا

مفاسد مالین مجرمان و متھماداد سترا-١

مجرمانهت مااقداز احاصل وع و نامشری ییھاال و داراموداد استرا-٢

مفاسد مالیرد موی در پیگیرل حادر یا ه شدت ثباارد اموره بات درطالعادل اتبا-٣

:ستاموظف ر کشوک مالد و اسنااثبت ن مازساـ ١٢دهما

زم را در الت طالعاام و اقدزم اقانونی الت سایرترتیباو ) سترداکا(ری حدنگاح طرای جرو انسبت به تکمیل ل ساف دو ظرـلف ا

.ئیمشخص میکنداجراییننامه ه را آین پایگاابه ص شخااسترسی ود دحد. نمایدط وارد طالعاتی مربوه اپایگا

ع و فات و دطالعای اتخانهھار و وزارکشوک مالد و اسنااثبت نمازساری با ھمکای و گستروزارت دادئی توسط اجراییننامه آ

.سدرقضائیه میه ئیس قوربهتصویب د و مسلح تھیه میشوی ھاوپشتیبانینیر

.نمایدد یجارا احقوقی ص شخات اطالعاه اپایگال یک ساف ظرب ـ

ه سیدرجع به ثبت اسایر مردر قی که حقوص شخااز استه آن دجعبه را) ب(بند ر در طالعاتیمذکوه اپایگات طالعاـ ورود ا١هتبصر

.سته اثبتکننده ستگاه دبر عھدرد سند حسبموریامی

ر و وزارت کشوک مالد واسنااثبت ن مازساری با ھمکای و گستروزارت دادتوسط آن ) ١(ه تبصرو ) ب(ئی بند اجراییننامه آـ٢هتبصر

.سدرمیان یرت وزبهتصویب ھیأد و تھیه میشور کشو

ازی ندر را راھاکشوک مالد و اسنااثبت ن مازساو سمی د رسناافاتر دبین ک طالعاتیمشتره اپایگاو شبکه ل یک ساف ظرج ـ

ر متمرکز مذکوم طریق نظار از کشوک مالد و اسنااثبت ن مازساو سمی د رسناافاتر دقایع وکلیه دل تباو که ثبت ی به نحو، نماید

ددتسھیل گر


