تاسوِ تؼالی

" کاربرگ توجیه و آگاه سازی مکیال"
(مباشرین خریذ ،مباشرین قرارداد ،تنخواه دارها ،ناظرین قرارداد و)...

 .1قبول هزگونه هدیه یا اهتیاس یا درصدانه اس قبیل وجه ،هال ،سندپزداخت وجه یا تسلین هال ،تحت هز عنواى به طور هستقین و
یا غیزهستقین در رابطه با هعاهالت و قزاردادهای خارجی و داخلی توسط نظاهیاى هونوع است .هزتکب هذکور عالوه بز رد هدیه
یا درصدانه یا هعادل آى به دولت ،به حبس تعشیزی اس دو تا ده سال و جشای نقدی بزابز هدیه یا اهتیاس یا درصدانه هحکوم هی
گزدد(.هاده  101ق.م.ج.ى.م)
 .2هز نظاهی که در هعاهالت یا هناقصه یا هشایده های ى.م با دیگزاى تبانی نواید ،عالوه بز جبزاى خسارت وارده ،به حبس اس دو
تا ده سال و جشای نقدی هعادل آنچه بزخالف هقزرات تحصیل کزده است ،هحکوم هی شود(.هاده  110ق.م.ج.ى.م)
ایٌجاًة  ......................................................تا وذ هلی  ..........................................جوؼی  ...........................................تا ایواى ٍ اػتماد ساسخ
ٍ ػاللِ تِ حفظ اسالمٍ ،الیت فمیِ ،لاًَى اساسی ،اًمالب ٍ دستاٍسدّای ًظام ج.ا.ا ضوي هغالؼِ ٍ وسة آگاّی دلیقك اص
هفاد ولیِ ضَاتظ ،همشسات ،اتالغیات ،دستَسالؼول ّا ٍ آییي ًاهِ هؼاهالت ساصهاى ،هَظف تِ سػایت آى تَدُ ٍ هسقوَلیت
صحت اًجام اهَس خشیذ/لشاسداد تا هشحلِ ًْایی سا هتؼْذ ٍ هلضم تِ اًجام ٍ سػایت هَاسد صیش ًیقض خقَاّن تقَد ٍ دس غیقش
ایيصَست ،هثادی ریصالح تشاتش آییي ًاهِ ٍ همشسات هی تَاًٌذ تا ایٌجاًة تشخَسد الصم سا داضتِ تاضٌذ.
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حساسیت ٍ اّویت حَصُ واسی خَد سا واهالً هغلغ تَدُ ٍ اّتوام الصم جْت اًجام صحیح هاهَسیت هحَلقِ ٍ ٍظقایف

جاسی سا دس سشلَحِ واس خَد لشاس دّن.
.2

ضشوت ّا ،فشٍضگاُ ّا ٍ هشاوض خشیذی وِ فالذ صالحیت ،تَاًایی ٍ داسای هَاسد سَء هی تاضٌذ ٍ ّوىاسی تا آًاى تقِ

هصلحت ساصهاى ًوی تاضذ سا تِ حفاظت اعالػات گضاسش ًواین ٍ هتؼْذ هی ضَم ولیِ خشیذّا ،لشاسدادّا ٍ خذهات سا تقا
تْتشیي ویفیت ٍ هٌاسة تشیي لیوت اًجام دّن.
 .3هتؼْذ هیضَم اهَالی اص لثیل ٍجَُ ًمذ ،دستِ چه ،اٍساق تْاداس یا سایش اسٌاد ٍ هذاسن سا صشفاً تشاتش همقشسات ٍ تقا
هجَصّای لاًًَی یا هجَص همام صالحیت داس دساختیاس داضتِ تاضن ٍ حذاوثش تالش خَد سا تشای حفاظت ٍ حشاست اص ٍجَُ
ًمذ یا چه یا سایش اٍساق تْاداس سا هخصَصاً ٌّگام حول ٍجَُ اًجام دادُ ٍ اص جاتجایی ایي الالم تِ ٍیقهُ سقا اص سایقاى
ٍلت اداسی خَدداسی ًواین.
 .4اص استثاط ٍ تؼاهل تا ضشوتّا/فشٍضگاُّا ٍ هشاوض التصادی هوٌَع ،هحذٍد ٍ هطشٍط الوؼاهلِ خَدداسی ًوقَدُ هگقش
حسة ّواٌّگی ٍ هجَص صادسُ اص سَی حفاظت اعالػات.
 .5تا تَجِ تِ هوٌَػیت ٍسٍد ٍ دخالت واسوٌاى ٍ ضاغلیي دس هؼاهالت دٍلتی (لاًَى هٌغ هذاخلِ واسوٌقاى دس هؼقاهالت
دٍلتی) ضوي تَجِ ٍ سػایت ایي هْن اص سَی خَیص ،دس صَست حضَس ٍ یا اعالع اص دخالت واسوٌاى دس هؼقاهالت دٍلتقی
هَضَع سا تالفاصلِ تِ حفاظت اعالػات گضاسش خَاّن ًوَد.
 .6اص ّشگًَِ استثاط گیشی غیشضغلی تا سیواًىاساى ،فشٍضگاُ ّقا ٍ هقشتثغیي سقاصهاى (حمیمقی ٍ حمقَلی) ،خقاسج اص
چاسچَب ضَاتظ ٍ همشسات اهتٌاع هی ًواین.
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 .7خشیذ اص هشاوضی وِ لادس ٍ هلضم تِ اسائِ هذاسن سسوی (فاوتَس ،روش ًام ٍ هطخصات تِ صَست چاسی ٍ یقا هْقش لیقذ
ضذُ ،هطخصات اػضاء فشٍضگاُ/واسگاُ ٍ ضشوت هٌغثك تا آییي ًاهِ هؼاهالت ٍ دستَسالؼول ّا) هی تاضٌذ سا دس دسقتَس
واس لشاس خَاّن داد.
 .8دس صَست اعالع اص ٍلَع ّشگًَِ حیف ٍ هیل تیت الوال ،سَء استفادُ اص اػتثاسات هقالی ٍ ّشگًَقِ تخلقف ٍ القذام
خالف ضَاتظ ٍ همشسات ،هَضَع سا سشیؼاً ٍ تالفاصلِ تِ حفاظت اعالػات هٌؼىا ًواین.
 .9اص استفادُ ضخصی ٍجَُ یا ٍاگزاسی تِ افشاد دیگش ٍ سشداخت ّضیٌِ ّای سشسٌلی ضاهل حمَقٍ ،ام ،هساػذُّ ،ضیٌقِ
هاهَسیت ،ایاب ٍ رّاب ٍ ...خَدداسی ًواین.
 .10دس هشاٍدات هالی تٌْا اص حساب ٍ ضواسُ واست تؼییي ضذُ اص سَی داًطقگاُ اسقتفادُ ًوقَدُ ٍ اص ّشگًَقِ حسقاب
ضخصی استفادُ ًوی ًواین.
 .11اص اًجام ّشگًَِ تثاًی ٍ سفاسش تَسظ دیگش افشاد ٍ ّوىاساى جْت خشیذ اص فشٍضگاّی خاظ هواًؼت تِ ػول آٍسدُ
ٍ دس صَست هطاّذُ ایي گًَِ هَاسد ،هشاتة سا تا لیذ فَسیت تِ اداسُ حفاظت اعالػات اػالم هی ًواین.
 .12دس لثال لشاسداد ،خشیذ ٍ هشاٍدات هالی اص دسیافت ّشگًَِ سضَُ ٍ سَسساًت تا ػٌاٍیي هختلف (ضیشیٌیّ ،ذیِ ،سقَل
چای ٍ )...اص افشاد حمیمی ٍ حمَلی داخلی یا خاسجی اهتٌاع ًوَدُ ٍ اگش واال یا هثلغی تِ ػٌَاى ّذیِ ٍ یا تخفیقف خشیقذ
دسیافت ًوَدم ،هَضَع سا تا لیذ فَسیت تِ حفاظت اعالػات اعالع سساًی خَاّن وشد.
ً .13سثت تِ دستَسالؼول اتالغی ستاد ول ى.م دس خصَظ هطاغل غیشهجاص(هوٌَع) واسوٌاى ًیشٍّای هسلح دس خاسج اص
هحیظ ًظاهی ،تَجیِ تَدُ ٍ دس صَست ضشٍست داضتي ضغل دٍم ،هَضَع سا تِ حفاظت اعالػات هٌؼىا ًواین.
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 ..............................................................ضمه اعالم آگاَ ي تًجيٍ ما ل وسبت بٍ ًارد فًق ،تعُ

گزدم ًارد را ما الً رعايبت

ومًدٌ ي در طًل ا ًريتَ ،ماَىگ ي َمكاري السم را با حفاظت داشتٍ باشم ،ضمىاً در صًرت عب م اوجبام تعُب ،بًد ،عًا ب
بزً،ردَاي اوًو آن را

پذيزم.
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