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 ییمبارزه با پولشو

 

 :   فیتعار - ۱ 

 عیفروش و توز دیخر لیتبد دیاعم از تول یصنف یهاتیاز فعال یکیکه در  یحقوق ای یقیهر شخص حق : یفرد صنف 

با مباشرت  ایو صاحب حرفه و شغل آزاد خواه به شخصه  شاوریکند و به عنوان پ یگذارهیسرما یخدمات و خدمات فن

خدمات خود را به طور  ایاز کاال محصول  یا قسمتیتمام  ایفراهم آورد و  یکسب لهیوس ای ریدا یمحل کسب گرانید

 .شودیشناخته م یکننده عرضه دارد فرد صنفو مصرف یجزئ ای یبه طور کل میرمستقیغ ای میمستق

با اخذ  یافراد صنف ایباشد و توسط فرد  اریس لهیوس ایآن در محل ثابت  تیکه فعال یواحد اقتصاد کی :یواحد صنف

 شودیشناخته م یشده باشد واحد صنف ریپروانه کسب دا

 ۲۹مورخ  ۲۶۶ ت/ ۱۶۱۷۳نامه شماره  بیکه مطابق تصو یشماره منحصر به فرد :یاشخاص خارج یشماره اختصاص

اطالعات  یمل گاهیتوسط پا رانیا یاسالم یجمهور ایمرتبط  یخارجهییت وزیران به تمامی اتباع  ۱۳۸۸ ۲۹/۱مورخ

 .ابدی یاختصاص م یاتباع خارج

کند و از آن  یم داپی تصاصاخ یاتیمال انیاز مود کیمنحصر به فرد است که به هر  ییشماره شناسا:  یشماره اقتصاد

 .تحت پوشش آن قرار خواهد گرفتودی م یاتیو اطالعات مال یاقتصاد یهاتیو اطالعات فعال یتیاطالعات هو هیپس کل

 بهکه معدن و تجارت   Tمستقر در مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ی است واحد : ییواحد مبارزه با پولشو

 باشندیم یینامه مبارزه با پولشو نییآ ۱۹و  ۱۸مقرر در موارد  فیدار تکالدر اصناف عهده ییمبارزه با پولشو یمتول عنوان

عهده داران حادیه های صنفی و اتاتاق  اصناف   همچنینکه به تبع آن در شهرستان اداره صنعت معدن و تجارت و

 .هستند

 یی:پولشو 

 ای میبه طور مستق نکهیبا علم به ا یرقانونیغ یها تیحاصل از فعال دیاستفاده از عوا ای ینگهدار، تملک  ،لیتحص (الف 

 .ارتکاب به جرم به دست آمده باشد جهیدر نت میرمستقیغ

 ریغ ای میبه طور مستق نکهیآن با علم به ا یقانون ریبه منظور پنهان کردن منشاء غ یدیانتقال عوا ایمبادله  لیتبد (ب

جرم  به آنارتکاب  یمشمول آثار و تبعات قانونوی که  یکمک به مرتکب به نحو ایاز ارتکاب جرم بوده  یناش میمستق

 .نگردد



 

 

که به  یدیعوا تیمالک ای ییجابجا،و انتقال نقل ،محل ،منبع ، منشاء  ی،واقع تیکتمان کردن ماه ایپنهان  ایاخفا  (ج

ای به چرخه  ییتوان گفت پولشو یم خالصه وربه ط ،شده باشد لیجرم تحص جهیدر نت میمستق ریغ ای میطور مستق

 یوارد چرخه رسمو  ندیآ یبه دست م یرقانونینامشروع و غ قیکه عمدتًا از طر ییهاکه در آن پول شودیاطالق م

 یکردن درآمدها یقانون، به عبارت ساده تر و به این پولها ماهیت رسمی میدهند گفته میشود ،  کشور شود  یاقتصاد

انواع  ،حرام مانند درآمد حاصل از فروش مواد مخدر یپول ها رینامشروع و تطه یهاپول کردن روعمش،  یقانون ریغ

 .شودیگفته مو ...سرقت  ، اختالس ی،کالهبردار،قاچاق 

 یی: اصناف در حوزه مبارزه با پولشو فیوظا

 شیقرارداد ب ایکه مبلغ معامله  یدر صورت یارائه خدمت به مشتر ایاز انجام معامله و  شیموظفند پ یافراد صنف هیکل 

به شرح  یو یینسبت به شناسا ی(مشتر کیتوسط  جموعر مد چند فقره ایفقره  کی یط )باشد  الیر ونیلیم ۱۵۰از 

 :دیمااقدام ن ریز

 ی: رانیا یقیشخص حق ییشناسا یمشخصات الزم برا( الف 

 و شماره تماس ینشان -4  یکد پست  -۳ی  شماره مل  -۲ ینام و نام خانوادگ-۱

کامل و کد  ینشان -۳ی و کد اقتصاد یشناسه مل -۲نام   -۱ ی: رانیا یشخص حقوق ییشناسا یالزم برا مشخصاتب( 

 ثبت شرکت یو آگه ینامه رسمروز -۶اساسنامه  -۵ تلفن  -4 یپست

شماره  4 - تیمل -۳نام پدر   -۲ ینام و نام خانوادگ  -۱ ی: خارج یقیشخص حق ییشناسا یو مشخصات الزم برا مدارک

آدرس محل  -۹تلفن   -۸ینشانه کامل و کد پست  -۷ یاشخاص خارج یشماره اختصاص - ۶شماره گذرنامه  - ۵ دیرواد

 رانیاقامت در ا ایسکونت 

عامل  ریمد ینام و نام خانوادگ -۲نام شرکت  -۱ ی:خارج یاشخاص حقوق ییجهت شناسا ازیو مدارک مورد ن مشخصات

مدارک -۸تلفن  -۷ یکامل و کد پست ینشان- ۶ یکد اقتصاد - ۵کشور و شهر محل ثبت  -4شماره ثبت شرکت  - ۳

 یو شماره اختصاص رانیدر ا تیمجوز فعال

 .است یشرکت الزام یمدارک ثبت شرکت در کشور مبدا و محل قانون یترجمه رسم رانیصورت عدم ثبت شرکت در ا در

قرارداد با درج مشخصات  ایمعامالت فروش کاال و ارائه خدمات نسبت به صدور فاکتور و  هیموظفند در کل یصنف افراد

 .ندیفوق الذکر اقدام نما

 .ندینما یگانیبا شانیرا اخذ و با درج مشخصات ا یحقوق ندهیعتبر نمانامه م یموظفند معرف یصنف افراد



 

 

از ارائه مدارک  یمشتریا باشد و نارائه شده منطبق  ییبا مدارک شناسا یمشتر یچنانچه مشخصات ارائه شده از سو

موظف است  یفرد صنف ،داده شود صیتشخ یجعل یتوسط فرد صنف یو ییمدارک شناسا ایکند و  یخوددار ییشناسا

واحد  یمعامله مشکوک به واحد اطالعات مال رشنگردد بالفاصله به عنوان گزا یکه مورد سوءظن و یمراتب را به نحو

با متخلف برابر مقررات  یشده و در صورت اطالع مشتر یمزبور محرمانه تلق یهاارشگز ،گزارش دهد ییمبارزه با پولشو

قراردادها و  میذکر شده در تنظ فیتکال ستیبا یمشغول هستند م یکه به واسطه گر یاصناف هیکل .رفتار خواهد شد

 .کنند تیرا رعا فاکتورها

 ،است یموظف به ارسال آن به واحد اطالعات مال یکه فرد صنف ییگزارش ها ریسا زیگزارش موارد مشکوک و ن ارسال

و در  گرددیمحسوب نم یاسرار شخص یافشا یی،به افراد نبوده و اعالم آن به واحد پول شو یگونه اتهام چیه انگربی

 .توجه گزارش دهندگان نخواهد بودمبابت  نیاز ا یاتهام چیه جهینت

 و پرداخت وجوه افتیدر 

 قیاز سقف مقرر در معامالت صرفًا از طر شیب ژهیو پرداخت وجه با مبالغ باال به و افتیالزم است هرگونه در:   ۶ماده  

 .انجام شود یبانک یحواله هاو پوز  یمانند دستگاه ها یبا روش ها یافراد صنف یحساب بانک

 ایطرف معامله  ای یمتعلق به خود مشتر یاز سقف مقرر الزم است وجه به حساب بانک شیدر پرداخت وجه ب:  ۷ ماده

 .شود زیقرارداد وار

 یقانون نظام صنف ۱۷و  ۱۵و مواد  ییقانون مبارزه با پولشو ۷تبصره ماده  یموظف هستند در اجرا یاد صنفافر :  ۸ماده  

 یکد شناسه صنف،فروش  یفاکتور ها، یحسابدار، یاوراق مال،قراردادها  ،سربرگ ها هیکه در کل ندیاتخاذ نما یبیترت، 

 .ندیرا درج نما یکد پست زیخود و ن یکد اقتصاد ای

 سوابق نگهداری  

 صورت به را (مدارک و فاکتورها  ،اسناد )موظفند اطالعات مربوط به سوابق معامالت  یافراد صنف ۱۱و  ۱۰، ۹ماده  مطابق

اطالعات  ،صالحیکنند که در صورت درخواست مراجع ذ ینگهدار یابه گونه اتیعمل انیسال بعد از پا ۵به مدت  یکیزیف

صالح و درخواست کننده ارسال  یبه مراجع ذ کماهیو اسناد ظرف مدت  یکار وزمورد نظر ظرف مدت چهار ر

 با افراد صنفی است(.  یموقت واحد صنف ایدائم  یلیبعد از تعط یحت )مسئولیت جستجو و ارائه اسنادشود

 ی،صنف یها هیو اتحاد یافراد صنف یاز سو ییدستورالعمل قانون مبارزه با پولشو یدر صورت عدم اجرا - ۱4 ماده

 . برخورد خواهد کرد یوفق قانون نظام صنف شانینظارت با ا یعال ئتیه رخانهیدب

 :باشد  یم لیبه شرح ذ ییفهرست اصناف مشمول دستورالعمل مبارزه با پولشو - ۱۷ماده  



 

 

 -4 یمتیق یفروشندگان فلزات گرانبها و سنگها - ۳جواهرات و نقره  ،فروشندگان طال  -۲امالک  نیمشاور - ۱

 ۷فروشندگان خودرو  - ۶ یهنر ایو اش یدست عیصنا، قهیفروشندگان عت - ۵فروشندگان فرش و تابلو فرش دستباف 

 ها یرافص -

 


