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مصوب  ۹آبان  ۱۳۹۴مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده .۱مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهلل و دو ( )۱۴۲قلاون اااال  ،فهرال دارایل هلا ولند ،هر لر و فراوداو لا را مطلاق
آیینوامه ا که تناط قنه قضائیه ذیل این قاون تهیه و اقالغ م شند ،در اقتداء و اوتها دوره م ئنلی قه رئیس قنه قضائیه گزارش م دهند و
قنه قضائیه و ب قه رایدگ قه امنال آوا اا جه قررا عد افزایش من غیر ح اقدا م وراید .
ماده .۲قه منظنر اف زایش اعتراد عرنم مرد قه م ئنال جرهنر ااالم ایرا و ارتقا االم ادار اا تاریخ الا االجراءشد این قاون ،
یک اا شرایط تصد ارتها منضنع این قاون  ،تعهد قه ارائه فهرا دارای ها وند ،هر ر و فراودا تح تکفل ،در قالب ولند اههلار
قه قنه قضائیه اا .
ماده .۳مقامات و م ئنال ایر منهفند در اجرا این قاون  ،صنرت دارای وند ،هر ر و فراودا تح تکفل ولند را قبلل و قعلد اا هلردوره
ودمت قه رئیس قنه قضائیه اعال ورایند :
 .۱ورایندگا مجلس وبرگا رهبر
 .۲اعضا مجرع ت خیص مصلح وظا
 .۳مقامات منصنب اا ان رهبر
 .۴اعضا شنرا وگهبا
 . ۵ورایندگا مجلس شنرا ااالم و معاووا رئیس مجلس و مدیرا کل مجلس
 . ۶معاووا رئیس قنه قضائیه و رؤاا اااما ها و داتگاهها واق ته قه این قنه و معاووا و مدیرا کل آوا
 . ۷داداتا کل ک نر ،رئیس دینا عال ک نر و رئیس دینا عدال ادار و رؤاا کل دادگ تر االتا هلا و معاوولا هرله آوهلا و الایر
دارودگا پایه قضائ
 . ۸م اورا ارا اه قنه
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 .۹رؤاا دفاتر ارا اه قنه ،مجرع ت خیص مصلح وظا و مجلس وبرگا رهبر
 .۱۰داتیار ارشد رئیس جرهنر ،معاووا وارا ،مدیرا کل و هرترااا آوها
 . ۱۱دقیرا شنرا عال امنی مل  ،مجرع ت خیص مصلح وظا  ،هیأت دول  ،شنرا عال اوقالب فرهنگ و شنرا عال فضا مجاا
 .۱۲رئیس و داداتا دینا محاابات ک نر ،معاووا آوا و اعضا هیأت م ت ار
 .۱۳رئیس ،قائم مقا  ،معاووا و دقیرکل قاوک مرکز جرهنر ااالم ایرا
 .۱۴رؤاا و معاووا اااما ها و مؤا ات دولت  ،وهادها و مؤا ات عرنم غیردولت و مدیرا کل آوها
 .۱۵فرماودها و م ئنال ویروها م لح اا درجه ارتیپ ترا و قاالتر و هرترااا آوها و رؤاا کالوتر ها
 .۱۶مدیرا عامل ،اعضا هیأتمدیره قیرهها ،قاوکها و مؤا ات مال و اعتبار دولت و شرک ها و مؤا ات واق ته قه آوها ،رؤاا منلاق
و رؤاا شعب ارا و ویژه و ارپرا ها مناق
 .۱۷رئیس اااما قنرس و اوراق قهادار و معاووا و  ،رؤاا قنرسها تخصص  ،مناق و فراقنرس
 .۱۸رئیس و اعضا هیأت عامل صندوق تناعه مل
 . ۱۹ااتاودارا و معاووا آوا  ،فرماودارا  ،شهردارا و اعضا شنرا شهر ترا شهرها و شهردارا مناق کال شهرها و معاووا آوها
 .۲۰افرا و کاردارا  ،ارکن نلها و م ئنال حفاه منافع و رؤاا ورایندگ ها جرهنر ااالم ایرا در وارج ک نر
 . ۲۱ورایندگا دول در مجامع عرنم  ،هیأتمدیره ،هیأت امناء و مدیرعامل شرک هلا و مؤا لات دولتل یلا واق لته قله دولل و وهادهلا و
مؤا ات عرنم غیردولت
 .۲۲اعضا هیأتمدیره و مدیرعامل و قااراا مناق ویژه و مناق آااد تجار و معاووا آوا
 .۲۳رئیس کل گررک و معاووا و و مدیرا کل گررک و رؤاا گررکات ک نر
 .۲۴رئیس اااما امنر مالیات ک نر ،معاووا  ،مدیرا کل و ارمریزین
تبصره . ۱رئیس قنه قضائیه منهف اا دارای وند ،هر ر و فراودا تح تکفل وند را قبل و قعد اا ودم قله مرجعل کله رهبلر تعیلین
م کند ،اعال وراید .
تبصره .۲قائم مقا مقامات که قب مقررات دارا قائم مقا ه تند ،م رنل این قاون م قاشند .
ماده .۴صنرت دارای افراد م رنل این قاون شامل منارد ایر اا :
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 .۱کلیه امنال غیرمنقنل و حقنق دارا اراش مال
 .۲مطالبات و دین
 .۳ارمایه گذار و اوراق قهادار
 .۴منجند ح اقها مختلف در قاوکها ،مؤا ات مال و اعتبار و وظایر آوها
 . ۵هرگنوه منبع درآمد م ترر
تبصره  .کلیه امنال و دارای ها در تصرف افراد م رنل قاون که قه اقتضا جایگاه و م ئنلی شغل در اوتیار آوهلا قلرار داشلته و صلرفاً در
مصارف اااماو و شغل (غیرشخص ) قاقل قهرهقردار م قاشند ،م رنل مراتب تعیین شده در این قاون ور قاشد.
ماده . ۵فهرا دارای ها افراد م رنل و ویز ااناد و اقالعات مرقنط قه آ قهجز در منارد که در این قاون و آیینوامه ذیل آ تعیین شده
اا  ،محرماوه ق نده و هر یک اا م ئنال و کارکنا که ح ب وهیفه مأمنر تهیه ،ثب  ،ضبط و حفظ فهرا داراییها افراد م رنل یا ااناد و
اقالعات مرتبط قا آ  ،منضنع این قاون قاشند و یا قرح ب وهیفه ااناد مذکنر در اوتیار آوا قرارگیرد ،اگر عالراً عامداً مرتکب اف اء یا اوت لار
مندرجات این ااناد شنود و یا وارج اا حدود وهایف ادار در اوتیار دیگرا قراردهند یا قه هر وحن دیگرا را اا مفاد آوها مطلع اااود ،قه یک
اا مجاااتها درجه شش مقرر در ماده ( )۱۹قاون مجااات ااالم مصنب  ۱۳۹۲محکن وناهند شد .هرین مجااات در منرد ک او ویز مقرر
اا که قا علم و اقالع مبادرت قه اف اء ،چاپ و یا اوت ار اقالعات مزقنر ورنده و یا منجبات اف اء ،چاپ یا اوت ار آوها را فراهم ورایند .
چناوچه اف ا اقالعات قر اثر عد رعای وظامات ادار غیرعرد قاشد ،مرتکب و یا مرتکبا قه یک اا مجاااتها اا درجله ه ل مقلرر در
ماده ( )۱۹قاون فنقالذکر محکن وناهند شد .
ماده . ۶قنه قضائیه منهف اا حداکثر هرف مدت شش ماه پس اا الا االجراءشد این قاون  ،آیین وامه اجرائ قاون را تهیه و پس اا تأیید
رئیس قنه قضائیه اقالغ وراید .
قاون فنق م ترل قر چهارده ماده و قی و دو قند و یک تبصره در جل ه علن روا یک شنبه منرخ هفدهم اردیبه ماه یک هزار و ایصلد
و وند و یک مجلس شنرا ااالم تصنیب و درتاریخ  ۱۳۹۴/۸/۹اا ان مجرع ت خیص مصلح وظا  ،قا اصالحات کلل در شلش ملاده و
قی و وه قند و اه تبصره مناف قا مصلح وظا ت خیص داده شد .

→ قرا عضنی در کاوال تلگرا اوتبار اینجا کلیک کنید ←
→ قرا عضنی در وبرراا تلگرا اوتبار اینجا کلیک کنید ←
→ قرا عضنی و پیگیر صفحه این تاگرا اوتبار اینجا کلیک کنید ←
→قرا دریاف تااه ترین مطالب ،در وبروامه ایریل اوتبار عضن شنید ←
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