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ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ،ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ،ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﻲ ﭘﺴﺖﺑﺎﻧﻚ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري
ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺸﺘﺮك اﻳﺮان ـ وﻧﺰوﺋﻼ ارﺳﺎل ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ؛
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﹰ ،ﭘﻴﺮﻭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ٩٨/١٣٣٣١٠ﻣﻮﺭﺥ  ١٣٩٨/٤/٢٣ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ٥٥/٢٣٢٩٥ﻣﻮﺭﺥ
 ١٣٩٨/٢/٢٨ﻣﻌـﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘـﺮﻡ ﻧﻈـﺎﺭﺕ ﻣـﺎﻟﻲ ﻭ ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩﻫـﺎﻱ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ )ﺍﻟﻒ( ﺗﺒﺼﺮﻩ ) (٧ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ  ،١٣٩٨ﺑﻨﺪ )ﺏ( ﻣﺎﺩﻩ )» (١٧ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ« ﻭ ﺑﻨﺪ )ﺍﻟﻒ( ﻣﺎﺩﻩ )» (٢٠ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎﻱ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮﺭ« ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺍﻳﻦﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫـﺎ ،ﻣﺆﺳﺴـﺎﺕ ،ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ،
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﺻﺮﻓ ﹰﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭﻱ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻧـﺰﺩ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ،ﻭﻓـﻖ ﻣـﺎﺩﻩ ) (١٠ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  ٩٣/٨٩٥٣٩ﻣـﻮﺭﺥ  ١٣٩٣/٤/٥ﻣﻮﺿـﻮﻉ
»ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﻴﻮﻩ ﺻﺪﻭﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺪﻳﻪ ﻭ ﺑﻦﮐﺎﺭﺕ ﺭﻳﺎﻟﻲ« ﮐﻪ ﻃﻲ ﺁﻥ ،ﺻﺪﻭﺭ ﺑﻦﮐـﺎﺭﺕ ﻣﻨـﻮﻁ ﺑـﻪ ﺍﻓﺘﺘـﺎﺡ ﺣﺴـﺎﺏ ﺑـﺮﺍﻱ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻦﮐﺎﺭﺕ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﮏ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﻲﺭﺳـﺎﻧﺪ ﺍﺯ
ﺁﻥﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﺪﺭﺍﻻﺷﺎﺭﻩ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭ ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺣﺴـﺎﺏ ﻧـﺰﺩ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﻭ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﻦ ﮐـﺎﺭﺕ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺩﺳـﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺰﺑـﻮﺭ ﺑـﺮﺍﻱ
ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ،ﻟﺬﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﺍﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺳﻲ ﻭ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ  ١٣٩٨/١٠/١ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﻭ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺗﺒﺼﺮﻩﺍﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳـﻞ ﺑـﻪ ﻣـﺎﺩﻩ
)» (١٠ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﻴﻮﻩ ﺻﺪﻭﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺪﻳﻪ ﻭ ﺑﻦ ﮐﺎﺭﺕ ﺭﻳﺎﻟﻲ« ﺍﻟﺤﺎﻕ ﮔﺮﺩﺩ:
»ﺗﺒﺼﺮه -دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )» (5ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮري« و ﻣﺎده )» (29ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳـﺎﻟﻪ ﺷﺸـﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان« از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻳﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي
اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ )ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﭘﺎﻻﻳﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان ،ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ اﻳـﺮان،
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان و  (...ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت )اﻳﺪرو ،اﻳﻤﻴﺪرو و  (...و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎدﻫـﺎي
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺨﺶ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳـﺎ ﻛﻤـﻚﻫـﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻣـﻲﺷـﻮد و داراي
ﺣﺴﺎب رﻳﺎﻟﻲ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﺟﻮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪور ﺑﻦﻛﺎرت از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎب ﻳﺎدﺷﺪه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد ،از ﺷﻤﻮل ﻣـﺎده )(10

ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ«.
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ﺩﺭ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻔﺎﺩ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑـﻪ ﻗﻴـﺪ
ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ٩٦/١٤٩١٥٣ﻣﻮﺭﺥ  ١٣٩٦/٥/١٦ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺁﻥ ﺑﺎﻧـﮏ/ﻣﺆﺳﺴـﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ/٤٥٩٢٧٠٦/.ﻥ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻛﻞ ﻣﻘﺮرات ،ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ
اداره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﻜﻲ
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بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

مديريت کل مقررات ،مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي
اداره مطالعات و مقررات بانکي

دستورالعمل شيوه صدورکارت هديه و بنکارت
ريالي

نسخه اصالحي (بهمن )8931

«بسمهتعالي»

«دستورالعمل شيوه صدورکارت هديه و بنکارت ريالي»
مقدمه:

کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري ،در اجراي بند (ب) ماده ( )11قاانون واو و و باان و
کشور و در راستاي ساماندهو فرآيند صدور و استفاده از کارت هديه و بنکارت رياا و« ،دساتورا مم شايوه
صدور کارت هديه و بنکارت ريا و» را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 8ـ گستره شمول تماريف ذي  ،منحصراً محدود به اين دستورا مم است:
8ـ8ـ بانکمرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالموايران.
8ـ2ـ مؤسسه اعتباري :بانک يا مؤسسه اعتباري غيربان و که به موجب قانون يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس
شده و تحت نظارت بانک مرکزي موباشد.
8ـ9ـ مشتري :شخص حقيقو يا حقوقو که متقاضو صدور کارت هديه يا بنکارت ريا و موباشد.
ماده 2ـ مؤسسه اعتباري بايد هنگام صدور کارت هديه  -ضمن شناساايو او ياه مشاتري ،برابار ضاوابو و
مقررات مبارزه با وو شويو  -اطالعات هويتو وي را به همراه مشخصات ي ايک کاارتهااي هدياه
صادر شده براي وي ،در سامانههاي خود وارد نمايد به گونهاي کاه ردياابو تماامو تاراکن

هااي

هرکارت صادره به آسانو ميسر گردد.
ماده 9ـ مؤسسه اعتباري بايد هنگام صدور کارت هديه و يا بنکارت براي مشتري ،تمهدات الزم در خصوص
اجراي قانون و مقررات مبارزه با وو شويو را از وي اخذ نمايد .در صورت خودداري مشتري از اراياه
اين تمهد و يا خودداري از عم به تمهدات ،مؤسساه اعتبااري باياد از اراياه خادمات باه ايشاان
خودداري نمايد.
تبصره ـ مسئو يت هرگونه سوء استفاده از کارت هديه و يا بنکارت صادره بر عهده مشتري موباشد.
ماده 4ـ در صورتو که مؤسسه اعتباري به داليلو همچون عدم هم اري مشتري نتواند اطالعات الزم را براي
شناسايو وي به دست آورد و يا مشتري اقدام به ارايه اطالعات غيرواقمو نمايد ،مؤسسه اعتبااري
بايد وس از توضيح مراتب به مشتري ،از صدور کارت هديه و يا بنکارت براي وي خودداري نماياد.
مؤسسه اعتباري موظف است مشخصات مشتريانو را که مباادرت باه اعاالم اطالعاات غيرواقماو
نمودهاند ،به واحد اطالعات ما و و بانک مرکزي گزارش کند.
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ماده 5ـ صدور کارت هديه و يا بنکارت توسو مؤسسه اعتباري براي اشخاص زير ممنوع است:
5ـ8ـ اشخاصو که از ارايه اطالعات يا اسناد مورد نياز خودداري موکنند؛
5ـ2ـ دارندگان سابقه چک برگشتو (موضوع بند ( )4بخشنامه شماره  91/29915مورخ  1391/3/8باناک
مرکزي)؛
5ـ9ـ اشخاصو که به ح م مراجع قضايو ،حق افتتاح حساب در مؤسسه اعتباري را ندارند؛
5ـ4ـ اشخاصو که به ح م مراجع قضايو ،حساب آنها در مؤسسه اعتباري مسدود شده است و يا باه هار
د ي ديگري حق برداشت از حساب را ندارند؛
5ـ5ـ اشخاص حقيقو ايرانو فاقد شماره ملو ،اشخاص حقوقو ايرانو فاقد شناسه ملو و اشخاص خاارجو
(حقيقو و يا حقوقو) فاقد شماره فراگير اشخاص خارجو.
ماده 6ـ صدور کارت هديه در قبال برداشت از حساب مشتري و يا دريافت وجه نقد ممادل آن مجاز موباشد.
ماده 7ـ حداکثر مبلغ هر کارت هديه ،ونج ميليون ( )205550555ريال موباشد.
ماده 1ـ کارت هديه فاقد قابليت شارژ مجدد بوده و وس از اتمام موجودي بايد ابطال گردد.
ماده3ـ کارت هديه حداکثر به مدت يک سال داراي اعتبار است .وس از انقضاي مدت مزبور ،ماناده مصار
نشده کارتهاي هديه در تمام شمب مؤسسه اعتباري صادرکننده ،قاب دريافت موباشد .درج تااري
انقضاي کارت هديه بر روي جسم کارت ا زامو است.
ماده 81ـ مؤسسه اعتباري موظف است ،وس از شناسايو کام مشتري و افتتاح حساب سپرده باراي وي (در
صورتو که فاقد حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباري باشد)  -در چارچوب ضوابو و مقررات مبارزه با
وو شويو و ساير مقررات مربوط  -نسبت به صدور بنکارت براي وي اقدام نمايد.
تبصره ـ دساتگاههااي اجراياو موضوع ماده (« )٥قانون مديريت خادمات کشاوري» و مااده (« )٩٢قاانون
برنامه ونج سا ه ششم توسمه اقتصادي ،اجتماعو و فرهنگاو جمهاوري اساالمو اياران» از جملاه
دستگاه ها و شرکتهاي مستلزم يا تصريح نام مانند شرکتهاي اصلو و فرعو تابماه وزارت نفات
(شرکت ملو واالي

و وخ

فرآوردههاي نفتو ايران ،شرکت ملو وخ

فرآوردههاي نفتو اياران،

شرکت ملو گاز ايران و  )...شرکتها و سازمانهاي تابمه وزارت صنمت ،ممادن و تجاارت (ايادرو،
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ايميدرو و  )...و همچنين نهادهاي عمومو غيردو تو در رابطه با آن بخ

از منابع خود کاه از محا

منابع عمومو ياا کماکهااي مردمو تأمين موشود و داراي حساب ريا و نزد بانک مرکزي هساتند
و وجوه مربوط به صدور بنکارت از مح حساب يادشده تاأمين ماو گاردد ،از شامول مااده ()01
مستثنو موباشند.
ماده 88ـ صدور بنکارت فقو به نام مشتري و با درج نام وي بر روي جسم کارت ام انوذير است.
ماده 82ـ بنکارت موتواند قابليت شارژ داشته باشد.
ماده 89ـ مانده مصر نشده کارتهاي هديه و بنکارتهاي صادره بايد در سرفصا حسااب «بساتان اران
موقت» تحت دو حساب ممين مجزا منظور گردد .مبا غ مزبور مشمول توديع ساپرده قاانونو طباق
ضوابو ذيربو موباشد.
ماده 84ـ شماره کارت هديه و يا بنکارت صادره توساو مؤسساات اعتبااري باياد در چاارچوب اساتاندارد
شماره گذاري انواع کارت هاي ورداخت در کشور موضاوع بخشانامه شاماره ن

/م 5342/ماورخ

 1381/11/55بانک مرکزي تميين گردد.
ماده 85ـ مؤسسه اعتباري موظف است سازوکاري را فراهم نمايد که از طريق آن ،اخذ آمار و اطالعات مربوط
به تمداد کارتهاي هديه و يا بنکارتهاي صادره و مبا غ آن براي هر مشاتري  -باه هماراه ماناده
مصر نشده کارتهاي هديه و يا بنکارتهاي صادره در مقاطع زمانو حداق روزانه  -ام انواذير
باشد.
ماده 86ـ مؤسسه اعتباري موظف است اطالعات تراکن

هاي کارتهاي هديه و يا بنکاارتهااي صاادره را

مطابق ضوابو مذکور در آييننامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاانو ،اساناد و دفااتر باناکهاا
مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمين جلسه  1389/3/52شوراي وول و اعتبار (موضوع بخشنامه
شماره  89/85553مورخ  1389/4/12بانک مرکزي و اصاالحات واس از آن) نگهاداري نماياد و
تخلف از آن مشمول مجازاتهاي مقرر در قانون و مقررات مبارزه با وو شويو موشود.
ماده 87ـ صدور و راهبري کارت هديه و يا بن کارت بايد در چارچوب قاوانين و مقاررات موضاوعه ،از جملاه
مقررات مبارزه با وو شويو باشد.
ماده 81ـ از تاري اباال ايان دساتورا مم  ،بخشانامه شاماره  91/352334ماورخ  1391/15/5منساوخ
موگردد.
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اين دستورا مم در هجده ماده و دو تبصره ٩در ونجمين جلسه مورخ  1393/5/58کميسيون مقررات و نظارت
مؤسسات اعتباري بانک مرکزي به تصويب رسيد.

 

 2تبصره ذيل ماده ( ،) 1طي مصوبه سي و ششمين جلسه مـورخ  931/ 1/کميسـيون مقـررات و نظـارت مؤسسـات اعتبـاار
بانم مرکج جميور اسالمي ايران الحاق گرديد .
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