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مجلس ضًساي اسالمي  1335هاوًن جامغ كىتشل ي مثاسصٌ ملي تا دخاويات مػًب ضُشيًسماٌ ( 7)تشاساس مادٌ 

 . گشددَاي دخاوي تٍ ضشح ريل تؼييه ميشيش كشآيسدٌدستًسالؼمل تؼييه ػامليه مجاص تًصيغ ي ك

ضخع حويوي يا حوًهي است كٍ تا اخز مجًصَاي هاوًوي : ػامل مجاص تًصيغ ي كشيش محػًالت دخاوي

. ومايذَاي دخاوي مجاص اهذام ميوسثت تٍ خشيذ ي كشيش كشآيسدٌ

كشيش  َاي غىلي ريشتط ، تشاي آوذستٍ اص غىًف خشدٌسط اتحاديٍمجًصي است كٍ تً: پشياوٍ كشيش

    كٍ داساي پشياوٍ كسة ي ملت كاست اغىاف تًدٌ ي تشاساس ايه دستًسالؼمل مجاص تٍ ػشضٍ ي يا كشيش كاالي دخاوي 

.گشددتاضىذ ، غادس مي مي

اوي مًاد دخاوي تشاي اكشاد غىلي مجًصي است كٍ تًسط ضشكت دخاويات ايشان جُت تاصسگ: مجًص ػامليت

.گشددكشيش داساي پشياوٍ كسة ي ملت كاست اغىاف غادس ميػمذٌ

اي است كٍ تمام يا تخطي اص مادٌ خام تطكيل دَىذٌ آن ، گياٌ َش مادٌ يا كشآيسدٌ: َاي دخاويكشآيسدٌ

.ن تاضذآتًتًن يا تىثاكً يا مطتوات 

       َاي دخاوي سا اص ياحذَايغىلي داساي پشياوٍ كشيش است كٍ كشآيسدٌ كشد: كشيشػامل خشدٌ

.ومايذكشيش تُيٍ ي تٍ مػشف كىىذٌ وُايي ػشضٍ مي ػمذٌ

َاي دخاوي سا اص مثادي ايليٍ تًليذ ي تاميه ، تُيٍ ي تٍ كشد غىلي است كٍ كشآيسدٌ: ػامل ػمذٌ كشيش

.تاضذاي مجًص ػامليت اص ضشكت دخاويات ميومايذ ي داسياحذَاي مجاص ػشضٍ مي

.تاضىذكىىذٌ وُايي وميكشيش مجاص تٍ ػشضٍ محػًالت دخاوي خًد تٍ مػشفياحذَاي غىلي ػمذٌ

 .گشدوذكشيش محسًب ميكىىذگان ي ضشكتُاي پخص كاالي دخاوي ػمذٌكليٍ تًصيغ
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َاي دخاوي كٍ دسحال حاضش تا ضشكت دخاويات َمكاسي داضتٍ ي كشيش كشآيسدٌآوذستٍ اص ػامليه ػمذٌ

اتالؽ  ماٌ اص صمان 4تاضىذ ، ليكه كاهذ پشياوٍ كسة َستىذ ، مًظلىذ ظشف مذت داساي مجًص ػامليت اص ضشكت مضتًس مي

َاي تىكذاسان مًاد ؿزايي ، خًاسيتاس ت پشياوٍ كسة ي ملت كاست اغىاف اص يكي اص اتحاديٍايه دستًسالؼمل وسثت تٍ دسياك

كشيش ي سوط كشيش ي سًپش ماسكت ي اسائٍ آن تٍ ضشكت دخاويات مثادست ومايىذ ، دس ؿيش ايه غًست ضشكت دخاويات 

.تاضذمًظق تٍ لـً ػامليت آوُا مي

كىىذگان ي  كشيش سا تٍ ساصمان حمايت مػشفت ػامليه ػمذٌضشكت دخاويات ايشان مًظق است ليس

.تًليذكىىذگان ي پليس وظاست تش اماكه ػمًمي واجا اػالم ومايذ

َاي دخاوي كٍ داساي ضماسٌ سشيال، كشيش كشآيسدٌ َاي دخاوي، مجاص تٍ ػشضٍ كشآسيدٌػامليه ػمذٌ

تا متخلليه . وثاضذ ويستىذ( َاي ياسداتيتىذيسيي كليٍ تستٍ تش)تشچسة ييژٌ ي دسج ػثاست مخػًظ كشيش دس ايشان 

.گشددهاوًن جامغ كىتشل يمثاسصٌ ملي تادخاويات طثن هاوًن ي موشسات وظام غىلي تشخًسد مي11 ػاليٌ تشمادٌ

اصمثادي  َاي دخاوي كٍياحذَاي مجاص تًصيغ ي كشيش محػًالت دخاوي غشكامجاصتٍ ػشضٍ كشآيسدٌ

. گشدد وان تشخًسد ميآيموشسات وظام غىلي تا  دسغًست تخلق ػامليه مضتًس،طثن هاوًن. تاضىذاوذميمجاصتاميه كشدٌ

ف خًاسيتاس كشيش ، سًپش ماسكت ي كشيش دس َش ضُشستان ػثاستىذ اص غىًياحذَاي غىلي مجاص خشدٌ

.سوط كشيش

ي  كشيش مجاص سا  تٍ ساصماوُا يا اداسات تاصسگاوي مشتًطٍىذ ، ليست ػامليه خشدٌلَاي غىلي مكلاتحاديٍ

.ياحذَاي تاصسسي ي وظاست اغىاف اػالم ومايىذ

ياحذَاي غىلي كٍ تا ضؼاع غذ متشي  َاي غىلي مجاص تٍ غذيس پشياوٍ كشيش مًاد دخاوي جُتاتحاديٍ

. تاضىذمًصضي ي يسصضي ي اماكه صياستي هشاس داسوذ وميآاص مشاكض 

َايي اص هثيل پاكت ، كاسته ، هًطي ي للاكٍ تًدٌ يتا ضماسٌ سشيال ي تىذيمحػًالت دخاوي تايذ دس تستٍ

تش سيي كليٍ « مخػًظ كشيش دس ايشان»ثاست تشچسة ييژٌ ضشكت دخاويات ايشان ػشضٍ يا تٍ كشيش تشسذ دسج ػ

.َاي محػًالت دخاوي ياسداتي الضامي استتىذيتستٍ
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.اي ، تاص ي يا وخي ممىًع استكشيش محػًالت دخاوي تػًست كلٍ

     آييه وامٍ اجشايي هاوًن جامغ كىتشل ي مثاسصٌ ملي تا دخاويات ، ػامليه مجاص  11تشاساس مادٌ 

سال سه ي يا تٍ ياسطٍ آوُا ( 13)َاي دخاوي تٍ اكشاد كمتش اص َاي دخاوي مًظلىذ اص كشيش َشگًوٍ كشآيسدٌ آيسدٌكش

سال سه اص ( 13)تش داضته حذاهل دس غًست مطكًى تًدن سه خشيذاس ، اسايٍ مذسى ضىاسايي مثىي. خًدداسي ومايىذ

 .طشف خشيذاس الضامي است

كشيش مجاص تؼشيق ضذٌ دس ايه كشيش ي خشدٌػًالت دخاوي غشكا ػًامل ػمذٌ ضثكٍ مجاص تًصيغ مح

   تاضذ ي تًصيغ تشخالف ايه ضثكٍ تخلق محسًب ي تا متخلق طثن هاوًن ي موشسات وظام غىلي تشخًسددستًسالؼمل مي

.گشدد مي

.استَاي خًدكاس كشيش ممىًع كشيش محػًالت دخاوي اص طشين ايىتشوت ي دستگاٌ

كشيش ي ػشضٍ محػًالت دخاوي تًسط ػامليه مجاص وثايذ تٍ وحًي تاضذ كٍ وماياوگش تثليؾ محػًالت 

 . دخاوي تشاي ػمًم تاضذ

ت ي اديات استؼمال دخاويات اص جملٍ هليان مجاص تٍ ومايص اهالم مزكًس  الآكىىذگان ي كشيضىذگان ػشضٍ

.تاضىذدس مؼشؼ ديذ ػمًم ومي

َاي وظاست ي مامًسيه َاي غىلي ي واظشان كميسيًنَا ي ساصمانَاي تاصسگاوي استانتاصسسان ساصمان

كشيش ي ويشيي اوتظامي ، دخاويات ي يصاست تُذاضت دسمان ي آمًصش پضضكي وسثت تٍ تاصسسي اص ياحذَاي غىلي ػمذٌ

ًس مشتكة تخللات غىلي گشدوذ مًاسد تخلق سا تشاي كشيش اهذام خًاَذ ومًد ي دس غًستي كٍ ياحذَاي مضتخشدٌ

ياحذَاي غىلي . ومايىذهاوًن وظام غىلي اػالم مي 72َاي سسيذگي تٍ تخللات غىلي مًضًع مادٌ سسيذگي تٍ َيات

ػمذٌ كشيش ي خشدٌ كشيش مًظق تٍ اسائٍ كاست ػامليت كشيش مًاد دخاوي تٍ تاصسسان، واظشان ي مامًسان دستگاٌ 

 . لزكش مي تاضىذَاي كًم ا

ويشيي اوتظامي جمًُسي اسالمي ايشان مًظق است دس كليٍ مشاحل اجشايي ػمليات تاصسسي اماكه ػمًمي 

َاي تُذاضت ، دسمان ي آمًصش پضضكي ي خاوي َمكاسي الصم سا تا مامًسيه ي تاصسسان يصاستخاوٍدَاي ػشضٍ مًاد ي محل

.    مجامغ امًس غىلي تؼمل آيسدَا ي تاصسگاوي ي دخاويات ي اتحاديٍ

مامًسيه تُذاضتي ي سايش مامًسيه ريشتط مًظلىذ دس اجشاي هاوًن جامغ كىتشل ي مثاسصٌ ملي تا دخاويات 

 .َاي خًد سا حسة مًسد تشاي مشاجغ ريػالح اسسال داسوذوامٍ مشتًطٍ ي ايه دستًسالؼمل گضاسشي آييه

هاوًن جامغ كىتشل ي مثاسصٌ ملي تا دخاويات تُيٍ ي دس جلسٍ  7تثػشٌ ي تشاساس  7مادٌ ي  20ايه دستًسالؼمل دس 

.ستاد كطًسي كىتشل ي مثاسصٌ ملي تا دخاويات تٍ تػًية سسيذ 23/1/1337مًسخ 


