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َ .1ذف
ثٍ مىظًس تًػؼٍي كمي ي كيلي اسائٍ خذمبت آمًصؿي ي مشتجي مشكض دس ػٌح كـًس ثب ايلًيت ثُشٌگيشي اص امكبوبت ثخؾ
خلًكي ي دس چبسچًة هًاثي مىذسج دس اػبػىبمٍ ايه آييه وبمٍ تذييه ؿذٌ اػت.
 .2دامىٍ کبرثرد
دامىٍ كبسثشد ايه آييه وبمٍ كليٍ متقبهيبن ياخذ ؿشايي اػٌبي مدًص ي ومبيىذگيُبي كىًوي مشكض آمًصؽ ثبصسگبوي مي ثبؿذ.
 .3مراجع
اػبػىبمٍ مشكض
 .4ياشگبن ي تعبریف
 -1-4مرکس :مىظًس مشكض آمًصؽ ثبصسگبوي ميثبؿذ.
 -2-4ومبیىذگي استبوي :ػجبست اػت اص ؿخق حقًقي كٍ ميتًاوذ ثش اػبع مدًص كبدس ؿذٌ تًػي مشكض ،خذمبت تؼشيفق
ؿذٌ سا ثب مشكضيت مشكض اػتبن مشثًًٍ دس كل ؿُشَبي اػتبن -ثدض ؿُشَبي داساي ومبيىذگي محلي -ثب وظبست مؼتقيم مشكفض
اسائٍ دَذ.
 -3-4ومبیىذگي محلي :ػجبست اػت اص ؿخق حقًقي كٍ ميتًاوذ ثش اػبع مدًص كبدس ؿذٌ تًػي مشكفض ،خفذمبت تؼشيفق
ؿذٌ سا دس ؿُشػتبن مشثًًٍ تحت پًؿؾ ي وظبست مؼتقيم مشكض اسائٍ دَذ.
 -4-4ومبیىذگي تُران :ػجبست اػت اص ؿخق حقًقي كٍ مي تًاوذ ثش اػبع مدًص كبدس ؿذٌ تًػي مشكض ،خفذمبت تؼشيفق
ؿذٌ سا دس حًصٌي ؿُش تُشان ي ثب وظبست مؼتقيم مشكض اسائٍ دَذ.
 -5-4شعجٍ :ياحذ آمًصؿي اػت كٍ ثٍ لحبٍ حقًقي مؼتقل وجًدٌ ي داساي ياثؼتگي حقًقي ثٍ مشكض ي يب ومبيىفذگي اػفتبوي
مي ثبؿذ.
َ -6-4يبت عبمل :مىظًس َيبت ػبمل مشكض آمًصؽ ثبصسگبوي اػت.
 -7-4مذیرعبمل :مىظًس مذيش ػبمل مشكض آمًصؽ ثبصسگبوي اػت.
 -8-4مذیر ومبیىذگيُب :مىظًس مذيش ؿجكٍ ومبيىذگيُبي مشكض آمًصؽ ثبصسگبوي مي ثبؿذ.
 -9-4آیيه وبمٍ :مىظًس آييه وبمٍ مذيشيت ثش ومبيىذگيُب مي ثبؿذ.
 -11-4دستًرالعمل اوتخبة ومبیىذگي :دػتًسالؼملي اػت كٍ كشآيىذ ي مكفبويض اوتخفبة ومبيىفذگبن مشكفض سا ثفش اػفبع
ؿبخلُب ي مؼيبسَبي مـخق ،تؼييه مي كىذ.
 -11-4دستًرالعمل وظبرت ي ارزیبثي عملکررد :دػفتًسالؼملي اػفت كفٍ ؿبخلفُبي اسصيفبثي ػملكفشد ،وحفًٌ اسصيفبثي ي
امتيبصثىذي ،تؼييه امتيبصات الص خُت قشاس گشكته دس َش يک اص گشيَُب ي تؼييه ادياس صمبوي اسصيبثي؛ سا تؼييه مي كىذ.
 .5مسئًليت ي اختيبرات
 -1-5وظبست ثش حؼه اخشاي ايه آييه وبمٍ ثشػُذٌ مذيش ػبمل مي ثبؿذ.
 -2-5مؼئًل اخشاي ايه آييه وبمٍ مذيش ومبيىذگيُب مي ثبؿذ.
 .6ضًاثط ي ريشُبی اجرایي

فصل  :1شرایط ي وحًٌ اعطبی مجًز
 -1- 6ومبيىذگي كشكبً ثٍ اؿخبف حقًقي ياگزاس مي ؿًد.
 -2-6ؿخق حقًقي متقبهي اخز مدًص ومبيىذگي ثبيؼتي اص ؿشايي الص ي كبكي ثشاي ايدبد ومبيىذگي ثشخًسداس ثبؿذ.
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 -3-6مذيشػبمل يب ثبالتشيه مقب اخشايي ؿخق حقًقي ثبيؼتي اص ؿشايي الص ي كبكي خُت تلذي مذيشيت ومبيىذگي
ثشخًسداس ثبؿذ.
َ -4-6ش متقبهي اخز مدًص ثبيؼتي اص حذاقل امكبوبت ي تدُيضات الص ثشاي ايدبد ومبيىذگي ثشخًسداس ثبؿذ.
 -5-6خُت اػٌبي مدًص ومبيىذگي اػتبوي ،مذيش ػبمل پيـىُبد ي گضاسؽ تًخيُي خًد سا مجىي ثش هشيست تبػيغ
ومبيىذگي دس اػتبن مشثًًٍ ثٍ َيبت ػبمل اسائٍ دادٌ ي دس كًست مًاكقت َيبت ػبمل مشاحل اوتخبة ومبيىذٌ ًي مي ؿًد.
تجصرٌ :1خُت اػٌبي ومبيىذگي محلي اخز مدًص اص َيبت ػبمل هشيستي وذاسد؛ ليكه ػبيش مشاحل كشآيىذ اخز مدًص ثبيؼتي
َمبوىذ ومبيىذگي اػتبوي اودب پزيشد.
 -6-6كشآيىذ ي خضئيبت وحًٌ اوتخبة ومبيىذگي ثش اػبع "دستًرالعمل اوتخبة ومبیىذگي" تؼييه مي ؿًد .ايه دػتًسالؼمل
حذاكثش ظشف مذت يكمبٌ پغ اص تلًيت آييه وبمٍ مذيشيت ثش ومبيىذگيُب ،تًػي مذيش ػبمل تُيٍ ي خُت تلًيت ثٍ َيبت
ػبمل اسائٍ خًاَذ ؿذ.
 -7-6ومبيىذگي اػتبوي مي تًاوذ دس اػتبن مشثًًٍ ي دس ؿُشػتبوُبيي كٍ كبقذ ومبيىذگي محلي مي ثبؿىذ ،ثب اخز مدًص مذيش
ػبمل ؿؼجٍ ايدبد ومبيذ .ثذيُي اػت ثشاي ومبيىذگيُبي محلي امكبن تبػيغ ؿؼجٍ يخًد وذاسد.
تجصرٌ  :1ث شاي تبػيغ ؿؼجٍ َمبوىذ تبػيغ ومبيىذگي حذاقل امكبوبت ي كوبي الص ثش اػبع (مبدٌ )3-6دػتًسالؼمل اوتخبة
ومبيىذگي ثبيؼتي تخليق دادٌ ؿًد.
تجصرٌ  :2مدًص تبػيغ ؿؼجٍ تىُب ثٍ ومبيىذگي َبيي دادٌ مي ؿًد كٍ دس گشيٌ  Aي  Bقشاسداؿتٍ ثبؿىذ ي ثب تىضل ثٍ گشيٌ C
پغ اص ؿؾ مبٌ ثبقي مبوذن دس ايه گشيٌ ،مدًص ؿؼجٍ مىحل خًاَذ ؿذ.
 -8-6مشكض حق تبػيغ ؿؼجٍ دس كليٍ ؿُشَبي كبقذ ومبيىذگي اػتبوي ي يب محلي سا داسد.

فصل  :2ارزشيبثي ادياری ي گريٌ ثىذی ومبیىذگيُب
 -9-6ثٍ ًًس كلي ومبيىذگيُب ثٍ  5گشيٌ D ،C ،B ،A :ي ً Eجقٍ ثىذي مي ؿًوذ .ثدض ومبیىذگي در شرف تبسيس كٍ دس
گشيٌ  Eقشاس مي گيشد ،ػبيش ومبيىذگيُب متىبػت ثب ػملكشد خًد ًي مذت قشاسداد دس يكي اص گشيَُبي  Aتب  Dدػتٍ ثىذي
مي ؿًوذ .گشيٌ  Aدسثشگيشوذٌ ومبيىذگيُبي داساي ػملكشد مٌلًة ي گشيٌ  Dدسثشگيشوذٌ ومبيىذگيُبي داساي ػملكشد وبمٌلًة
ي دس حبل اوحالل مي ثبؿىذ.
 -11-6ثٍ مىظًس تؼييه گشيٌ ومبيىذگيُب ي احشاص ػٌح كيلي ي كمي كؼبليتَب ي سػبيت تؼُذات آوُب ،ػملكشد ومبيىذگيُب ثش
اػبع "دستًرالعمل وظبرت ي ارزیبثي عملکرد ومبیىذگيُب" حذاقل َش ػبل يک ثبس مًسد اسصيبثي قشاس گشكتٍ ي وتيدٍ خُت
اًالع ي ػىذالضي اتخبر ػيبػتُب ي اقذامبت الص تًػي ومبيىذگيُب ثٍ آوُب اػال مي ؿًد.
 -11-6ؿبخلُبي اسصيبثي ػملكشد ،وحًٌ اسصيبثي ي امتيبصثىذي ،تؼييه امتيبصات الص خُت قشاس گشكته دس َش يک اص گشيَُب ي
تؼييه ادياس صمبوي اسصيبثي؛ دس دػتًسالؼمل وظبست ي اسصيبثي ػملكشد مـخق مي ؿًد.
تجصرٌ  :1دػتًسالؼمل وظبست ي اسصيبثي ػملكشد ومبيىذگيُب حذاكثش ظشف مذت يكمبٌ پغ اص تلًيت آييه وبمٍ مذيشيت ثش
ومبيىذگيُب ،تًػي مذيش ػبمل تُيٍ ي خُت تلًيت ثٍ َيبت ػبمل اسائٍ خًاَذ ؿذ.
 -12-6ػملكشد ؿؼجبت َش ومبيىذگي كشكبً دس ثخؾ ؿبخلُبي ػملكشدي خضي ػملكشد آن ومبيىذگي محؼًة مي گشدد ي
امتيبص ؿبخلُبي ػبختبسي ؿؼجبت خضي ػملكشد ومبيىذگي محؼًة وخًاَذ ؿذ.
 -13-6دس پبيبن قشاسداد ومبيىذگي ثش اػبع وتبيح اسصؿيبثي َبي اودب ؿذٌ ًي مذت قشاسداد ،گشيٌ ومبيىذگي ػىذالضي مًسد
ثبصثيىي قشاس گشكتٍ ي متىبػت ثب وًع گشيٌ ومبيىذگي قشاسداد خذيذ ي مشتجي مىؼقذ مي گشدد.
 -13-7دس پبيبن قشاسداد يب اوحالل ومبيىذگي ،متؼبقجبً مدًص ؿؼجٍ َبي تحت وظبست آن ومبيىذگي ويض مىحل خًاَذ ؿذ.
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فصل :3تعبمالت مبلي مرکس ي ومبیىذگيُب
 -14-6متقبهي ومبيىذگي ثٍ مىظًس ػوًيت دس مشكض آمًصؽ ثبصسگبوي ي ثشخًسداسي اص ػبيش مضايبي آن ،مجلـي سا ثؼىًان
حق امتيبص ثٍ مشكض ثٍ ؿشح خذيل ؿمبسٌ ( )1پشداخت مي ومبيذ.
جذيل شمبرٌ  :1ميسان حق امتيبز سبالوٍ عضًیت
محل جغرافيبیي ومبیىذگي

*

*

حق امتيبز سبالوٍ (ریبل)

تُران ثسرگ

2101110111

مراکس استبوُب (کالن شُرَب)

1501110111

مراکس استبوُب (غيرکالن شُرَب)

1101110111

سبیر شُرَب

501110111

كالن ؿُشَب ثش اػبع ملًثبت ؿًساي ػبلي ؿُشػبصي ي مؼمبسي ايشان تؼييه مي ؿًوذ.

 -15-6مجلؾ حق امتيبص مي ثبيؼت ثلًست وقذي دس َىگب ػقذ قشاسداد پشداخت ؿذٌ ثبؿذ ي ايه مجلؾ ثٍ َيچ ػىًان

قبثل ػًدت ومي ثبؿذ.
 -16-6ثب اتمب قشاسداد ومبيىذگي ي دس كًست سهبيت ًشكيه خُت تمذيذ قشاسداد ي ادامٍ ػوًيت دس ؿجكٍ ومبوذگيُبي
مشكض ،مجلؾ حق امتيبص ثشاي ومبيىذگيُب ًجق خذيل ؿمبسٌ ( )1محبػجٍ ي اخز ميـًد.
تجصرٌ  :1ثب تًخٍ ثٍ ايىكٍ حق ػوًيت خذيل ؿمبسٌ ( )1ثٍ اصاء َش ػبل ػوًيت مي ثبؿذ ،دس كًستي كٍ مذت قشاسداد كمتش
ي يب ثيـتش اص يک ػبل ثبؿذ ثٍ تىبػت مذت قشاسداد حق ػوًيت محبػجٍ ي اخز خًاَذ ؿذ.
تجصرٌ  :2ومبيىذگيُبي كىًوي مشكض ويض مـمًل ايه ثىذ مي ثبؿىذ.
 -17-6ومبيىذٌ پغ اص ؿشيع كؼبليت آمًصؿي ي ثٍ خُت امكبن وظبست ي يب كذيس گًاَيىبمٍ تًػي مشكض ،اص محل دسآمذ
ؿُشيٍ ثجت وبمي ،دسكذي سا ثبثت قذسالؼُم ثٍ ؿشح خذيل ؿمبسٌ ( )2ثٍ مشكض پشداخت خًاَذ ومًد.
تجصرٌ :1ثب تًخٍ ثٍ ػذ اػتقالل حقًقي ؿؼت ومبيىذگيَ ،يچگًوٍ كشآيىذ مفبلي ،ػملكفشدي ،اداسي ي ...مؼفتقل كفي مفبثيه
مشكض ي ؿؼت ومبيىذگي ايدبد وخًاَذ ؿذ ي ثب َش ومبيىذگي ي مدمًػٍ ؿؼجبت آن ثٍ مثبثٍ يک ومبيىذگي ياحفذ سكتفبس خًاَفذ
ؿذ.
تجصرٌ :2دس مًسد حق الؼُم پشيطٌ َبي آمًصؿي كٍ ثبصاسيبثي آن تًػي مشكض اودب ميگشدد ي دس ومبيىذگي َب ثٍ اخشا دس مي
آيذ 11 ،دسكذ ثٍ حق الؼُم مىذسج دس خذيل ؿمبسٌ ( )2اكضيدٌ مي گشدد.
تجصرٌ :3دس مًسد حق الؼُم پشيطٌ َبي پشيطٌ َبي آمًصؿي ملي كٍ ثبصاسيبثي آن تًػي مشكض اودب مي گشدد ي دس ومبيىذگي
َب ثٍ اخشا دس مي آيذ ي اخشاي آن مؼتلض ساَجشي ،ثشوبمٍ سيضي ي مـبسكت مشكض مي ثبؿذ ،ثىب ثٍ تـخيق مذيشػبمل ي ثؼتٍ
ثٍ ميضان مـبسكت مشكض ،ثٍ حق الؼُم مىذسج دس خذيل ؿمبسٌ ( )2اكضيدٌ مي گشدد .دس ايه پشيطٌ َب تشخيحب مىبثغ مبلي ثٍ
حؼبة مشكض ياسيض گشديذٌ ي ػُم ومبيىذگي پغ اص اسائٍ اػىبد مثجتٍ دس ثبصٌ صمبوي محذيدي كٍ اص قجل ثٍ ومبيىذگي اػال
ؿذٌ ثٍ حؼبة يي ياسيض گشدد.
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جذيل شمبرٌ  :2قذر السُم مرکس از محل درآمذ شُریٍ ثجت وبمي
گريٌ

قذرالسُم پرداختي

قذرالسُم پرداختي ثٍ

قذرالسُم پرداختي ثٍ مرکس

مذت زمبن اوعقبد

قذرالسُم پرداختي

ثٍ مرکس جُت ديرٌ

مرکس جُت ديرٌ َبی

جُت سميىبرَبی یک ريزٌ

ي یب تمذیذ

ثٍ مرکس جُت ديرٌ

قرارداد (مبٌ)

َبی ثلىذ مذت

َبی کًتبٌ مذت

اصىبف ي اتحبدیٍ َب

ثب حذاکثر  8سبعت

 %5.5از شُریٍ َروفر

 %5..از شُریٍ َروفر

 %5..از شُریٍ َروفر ثطًریکٍ از

ثطًریکٍ از  51.111ریبل

ثطًریکٍ از  41.111ریبل

 51.111ریبل کمتر وجبشذ

کمتر وجبشذ

کمتر وجبشذ

 %6.5از شُریٍ َروفر

 %6..از شُریٍ َروفر

 %6..از شُریٍ َروفر ثطًریکٍ از

ثطًریکٍ از  71.111ریبل

ثطًریکٍ از  41.111ریبل

 51.111ریبل کمتر وجبشذ

کمتر وجبشذ

کمتر وجبشذ

 %7.5از شُریٍ َروفر

 %7.5از شُریٍ َروفر

 %7.5از شُریٍ َروفر ثطًریکٍ از

ثطًریکٍ از  91.111ریبل

ثطًریکٍ از  51.111ریبل

 51.111ریبل کمتر وجبشذ

کمتر وجبشذ

کمتر وجبشذ

D

 %7.5از شُریٍ َروفر

 %7.5از شُریٍ َروفر

 %7.5از شُریٍ َروفر ثطًریکٍ از

(دس حبل
اوحالل)

ثطًریکٍ از  91.111ریبل

ثطًریکٍ از  51.111ریبل

 51.111ریبل کمتر وجبشذ

کمتر وجبشذ

کمتر وجبشذ

A

B

C

E
(دس
ؿشف
تبػيغ)

 %5..از شُریٍ َروفر
ثطًریکٍ از  51.111ریبل
کمتر وجبشذ

 %5..از شُریٍ َروفر

 %5..از شُریٍ َروفر ثطًریکٍ از

ثطًریکٍ از  41.111ریبل

 51.111ریبل کمتر وجبشذ

کمتر وجبشذ

24

12
12
ثب اػال كتجي مشكض
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فصل  :4اوعقبد ي تمذیذ قرارداد
 -18-6مذيش ػبمل پغ اص تبييذ گشيٌ ومبيىذگي ثش اػبع دػتًسالؼمل وظبست ي اسصيبثي ػملكشد ،ظشف حذاكثش يک مفبٌ اقفذا
ثٍ اوؼقبد ي يب تمذيذ قشاسداد (متىبػت ثب گشيٌ تؼيفيه ؿفذٌ دس خفذيل ؿفمبسٌ  ،)2كفذيس پشياوفٍ كؼبليفت ي اثفالؽ حكفم مفذيش
ومبيىذگي مي ومبيذ.
 -19-6ومبيىذگي مًظق اػت يک مبٌ قجل اص اتمب قشاسداد وؼجت ثٍ اسائٍ دسخًاػت تمذيذ قشاسداد ثٍ مشكض اقذا ومبيذ.
تجصرٌ  :1دس كًست ػذ اسائٍ دسخًاػت ومبيىذگي دس مُلت تؼييه ؿذٌ ثٍ اصاء َش سيص تبخيش مجلؾ  511،111سيبل خشيمٍ اص
ومبيىذگي اخز ي دس كًست تبخيش ثيؾ اص يک مبٌ وؼجت ثٍ لـً مدًص ومبيىذگي اقذا مي ؿًد.
تجصرٌ  :2كشمت كلي قشاسدادَب ،پشياوٍي كؼبليت ي اثالؽ حكم تًػي مذيشػبمل تُيٍ ي تبييذ مي گشدد.
تجصرٌ  :3مذت قشاسدادَب ثش اػبع خذيل ؿمبسٌ ( ،)2متىبػت ثب گشيٌ ومبيىذگي تؼييه ؿذٌ ي تشخيحبً ثٍ گًوٍ اي مىؼقذ مفي
ؿًد كٍ تبسيخ ؿشيع ي پبيبن قشاسداد ومبيىذگيُبي َش گشيٌ يكؼبن ثبؿذ.
 -21-6مشكض مي تًاوذ ثٍ مىظًس احشاص حؼه اودب يظبيق ومبيىذگي ،يثبيق يب توميىُبي الص سا دس چفبسچًة ؿفشايي تؼيفيه
ؿذٌ دس قشاسداد اص ومبيىذگي اخز ومبيذ.
 -21-6اموبء كىىذٌي قشاسداد اص ًشف مشكض ،مذيشػبمل ي اص ًشف ومبيىذگي ،كشد يب اكشاد كبحت حفق اموفبي مدفبص ،مٌفبثق
اػبػىبمٍي ؿخق حقًقي ميثبؿذ.
 -22-6ومبيىذگي ثذين تبييذ مشكض مدبص ثٍ اوؼقبد قشاسداد يب تلبَم وبمٍ َمكبسي ثب َيچ مشكض آمًصؿي يب پظيَـي ديگفش ومفي
ثبؿذ.
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فصل  :5تعليق ي لغً قرارداد ي مجًز ومبیىذگي
 -23-6كؼخ قشاسداد ثٍ پيـىُبد مذيش ؿجكٍ ومبيىذگي َب ي ثب اسائٍ گضاسؽ تًخيُي ي تبييذ مذيشػبمل ي ثب تلًيت َيبت ػبمل
ثٍ يكي اص اؿكبل صيش امكبن پزيش مي ثبؿذ:
 :1-23-6قشاس گشكته ومبيىذگي دس گشيٌ  Dثٍ مذت  6مبٌ حؼت دػتًسالؼمل وظبست ي اسصيبثي ػملكشد ي ػذ ثُجًد دس مُلت
اثالؽ ؿذٌ تًػي مشكض ثٍ ومبيىذگي.
 :2-23-6وقن يب ػذ سػبيت َشيک اص ملبد ايه آييهوبمٍ ي قشاسداد كي مبثيه حؼت گضاسؽ مذيش ؿجكٍ ومبيىذگيُب ي تبييذ
مذيش ػبمل ،ثب اػال قجلي ي كتجي حذاقل دي مًسد تزكش ثٍ كبكلٍي حذاقل يک مبٌ.
 :3-23-6ػذ تمبيل ومبيىذگي ثٍ ادامٍ َمكبسي ثب اػال قجلي ي كتجي حذاقل  3مبٌ.
 :4-23-6يسؿكؼتگي ي يب اوحالل داسوذٌي مدًص.
 :5-23-6كذيس حكم تًػي مشاخغ قبوًوي كبحت كالحيت.
 :6-23-6ػذ سػبيت كشكٍ ي كالح مشكض ثب اسائٍ گضاسؽ تًخيُي تًػي مذيش ػبمل ي تبييذ َيبت ػبمل.
تجصرٌ  :1مذيشػبمل مي تًاوذ ثب تـخيق خًد صمبوُب ي يب مُلت َبي تؼييه ؿذٌ دس َش يک اص مًاسد مـمًل كؼخ سا دي ثشاثش
ومبيذ.
 -24-6چىبوچٍ ثٍ يكي اص داليل مىذسج دس ثىذ ( )23-6امكبن كؼخ قشاسداد كشاَم گشددَ ،يبت ػبمل مي تًاوذ تب صمبن اتخبر
تلميم وُبيي ي ثٍ مىظًس اودب تحقيقب ت ي ثشسػيُبي ثيـتش ي خلًگيشي اص ادامٍ سيوذ وبمٌلًة ي آػيت سػبوي ثيـتش يب كشاَم
آيسدن كشكت ثشاي ومبيىذگي خُت تًخٍ ثٍ تزكشات ،اودب اقذامبت اكالحي ي سكغ مؼوالت ػملكشدي ،پزيشؽ تؼُذات ي
اودب كؼبليتُبي خذيذ تًػي ومبيىذگي سا ممىًع ومًدٌ ي يب كؼبليتُبي ومبيىذگي سا تب حلًل اًميىبن اص سكغ مًاوغ تؼليق
ومبيذ.
 -25-6دس كًست كشاَم ثًدن ؿشايي كؼخ قشاسداد مشكض ميتًاوذ ثب اػال كتجي ي ثب تؼييه مُلت صمبوي مـفخق ،وؼفجت ثفٍ
لـً قشاسداد ي ػلت پشياوٍ اقذا ومبيذ .مُلت صمبوي مشثًًٍ مي تًاوذ ثٍ مىظًس "اتمب ديسٌ َبي آمًصؿي دس حبل اخشا دس صمفبن
كؼخ"" ،تؼييه تكليق تؼُذات ومبيىذگي"" ،ياگزاسي مدًص ثٍ ومبيىذگي خذيذ"" ،اوتقبل مدًص ثٍ ؿيفش" ي يفب "اداسٌ ومفًدن
آن ثٍ كًست ويبثتي" ثبؿذ.
تجصرٌ  :1مُلت صمبوي مزكًس اص ًشيق تًاكق ثب ومبيىذگي ي ثب تبييذ وُبيي مذيشػبمل تؼييه ميؿًد ي مذت آن ثفيؾ اص  4مفبٌ
وخًاَذ ثًد مگش ثب تـخيق مذيشػبمل.
تجصرٌ : 2دس كًست كؼخ قشاسداد ،پشياوٍ كؼبليت ومبيىذگي ويض اص دسخٍي اػتجبس ػبقي گـتٍ ي دس كًست ادامٍ كؼبليت ثفب ثشوفذ
مشكض ،همه اخز خؼبستُبي مبدي ي مؼىًي مًسد پيگشد قبوًوي قشاس مي گيشد.
 -26-6دس كًست كؼخ قشاسداد ،ومبيىذ گي دس قجبل تمبمي هشس ي صيبن مبدي ي مؼىًي ياسدٌ ثٍ مشكض ي يب ػبيش اؿخبف حقيقي
ي حقًقي ساػبً مؼئًل ميثبؿذ.
 -27-6دس كًست ياسد ؿذن هشس ي صيبن ثٍ مشكض يب ؿخق ثبلث دس َىگب كؼخ قشاسداد ،مشكض محفق خًاَفذ ثفًد ثفٍ مىظفًس
خجشان خؼبسات ياسدٌ ،اص محل يثيقٍ يب توميه ػپشد ٌ ؿفذٌ تًػفي ومبيىفذگي ثشداؿفت ومبيفذ ي اسائفٍ دَىفذٌي توفميه يفب
يثيقٍگزاس حق اػتشام وخًاَذ داؿت.

فصل  :6حذيد اختيبرات ،تعُذات ي يظبیف ومبیىذگيَب
 -28-6ومبيىذگيُب مًظقاوذ دس ثشگضاسي ديسٌَبي آمًصؿي ،ملبد ايه آييهوبمٍ ،قشاسداد كفي مفبثيه ،هفًاثي مىفذسج دس وظفب
آمًصؿي مشكض ي تمبمي اثالؿيٍَبي ثؼذي مشكض سا كبمالً سػبيت ومبيىذ.
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 -29-6ومبيىذگيُب مًظقاوذ اػتبوذاسدَبي متؼبسف آمًصؿي اص خملٍ اػتبوذاسدَبي كوبي آمًصؿي ،كيليت مذسػبن ،محتًاي
ديسٌَب ،وحًٌي ثشگضاسي آمًصؽَب ي ػبيش مًاسد مـبثٍ سا سػبيت ومبيىذ.
 -31-6ثشگضاسي ديسٌَبي خبسج اص تقًيم آمًصؿي مزكًس ويبص ثٍ كؼت مدًص اص مشكض داسد.
تجصرٌ :1ثشگضاسي ديسٌ َبي مىذسج دس تقًيم آمًصؿي مشكض تًػي ومبيىذگيُب ،ويبصي ثٍ اخز مدًص وذاسوذ.
تجصرٌ  :2ومبيىذگي داساي يهؼيت  ، Eمدبص ثٍ ثشگضاسي ديسٌ ي ػميىبس آمًصؿي ومي ثبؿذ ،ثدض مًاسدي كٍ وحًٌ ي چگفًوگي
ثشگضاسي آن كتجبً اص ػًي مشكض اثالؽ گشدد.
 -31-6ثب تًخٍ ثٍ تلبيت مبًَي ي ؿكلي ديسٌ َبي ثلىذمذت كليٍ ومبيىذگيُب مًظلىذ تمبمي مراحل مشتجي ثب ايه ديسٌ َفب
اص خملٍ :اخز مدًص ثشگضاسي ي كذيس گًاَيىبمٍ اص مشاخغ ريلالح ،اًالع سػبوي ي تجليـفبتً ،شاحفي ي ثشوبمفٍ سيفضي ديسٌ َفب،
اخشاي ديسٌ َب ،ؿُشيٍ ديسٌ َب ي ...ػبيش مًهًػبت مشتجي سا (ثب تـخيق مشكض) ،ثب اخز مدًص سػمي اص مشكض ًي ومبيىذ.
 -32-6ومبيىذگيُب مًظقاوذ كليٍي تجليـبت خًد دس سػبوٍَب يب خشايذ ملي ي محلي ي ؿجكٍي ايىتشوت يب پًػتش ي اػالميفٍ سا
ثشاػبع هًاثٌي كٍ تًػي مشكض اثالؽ ميؿًد ي دس چبسچًة مقشسات اودب دَىذ .اودب كؼبليتَبي اًالعسػبوي ي تجليـفي دس
خبسج اص چبسچًة يبد ؿذٌ ويبص ثٍ مًاكقت كتجي مشكض داسد.
 -33-6تبثلًي ومبيىذگي ،مُش ومبيىذگي ،وب ي آس  ،ػشثشگ ي ػبيش مًاسد مـبثٍ ثب كشمت اثالؿي تًػي مشكض تُيٍ ميؿًد.
 -34-6ومبيىذگي َب ثبيذ حذاقل يک مبٌ پيؾ اص خبثدبيي ػبختمبن آمًصؿي خًد مشاتت سا ثلًست مكتًة ثفٍ اًفالع مشكفض
سػبوذٌ ي ؿشايي ػبختمبن خذيذ سا اػال ومبيىذ ي مشكض ويض ظشف مذت حذاكثش يک َلتٍ وؼجت ثٍ پبػفخگًيي ؿفشايي اقفذا
مي ومبيذ.
َ -35-6شگًوٍ ديسٌ آمًصؿي كٍ ومبيىذٌ ثشاي اؿخبف حقيقي ي حقًقي ثشگضاس ومبيذ ،كبسؽ اص ايىكٍ دس محل ومبيىذگي ي يب
خبسج اص آن اخشا ؿًد ،ؿبمل محبػجٍ قذسالؼُم خًاَذ گشديذ.
 -36-6ػذ دسخًاػت متقبهيبن خُت كذيس گًاَيىبمٍ ي يب اختيبسي ومًدن كذيس گًاَيىبمٍ مفبوغ اص دسيبكفت حفق الؼفُم
مشكض وخًاَذ ثًد.
-37-6ومبيىذگي مًظق اػت ػُم مشكض سا اص ؿُشيٍي ديسٌَبي ثشگضاس ؿذٌ قجل اص كفذيس گًاَيىبمفٍ ي ثفش اػفبع مقفشسات
مىذسج دس خذيل ؿمبسٌ ( )2ي قشاسداد كيمبثيه دس حؼبثي كٍ ثٍ ايه مىظًس تًػي مشكض مؼشكي ؿذٌاػت ،ياسيض ي اكفل سػفيذ
آن سا اسائٍ ومبيذ.
-38-6ومبيىذگي مًظق اػت ثٍ وحً مقتوي كٍ مشكض اػفال مفي ومبيفذ مـخلفبت مفذسع ديسٌ ،مـخلفبت كبمفل داوفؾ
پزيشان ،ميضان ؿُشيٍ دسيبكتي ،مذت ديسٌ ،تبسيخ ثشگضاسي ديسٌ سا حذاكثش تب دي َلتٍ پغ اص ؿشيع ديسٌ ثٍ مشكض اسائٍ ومبيذ.
 -39-6تٌجيق ؿشايي ي كالحيت متقبهيبن ثشاي ثجتوب دس ديسٌَبي آمًصؿي ي مؼئًليتَب ي پيبمفذَبي متشتفت ثفش آن ثفش
ػُذٌي ومبيىذگي ميثبؿذ.
 -41-6ومبيىذگي مًظق اػت وتبيح آصمًن پبيبن ديسٌ ي يب وحًٌ حوًس داوفؾ پفزيش دس ديسٌ مشثفًى ثفٍ َشيفک اص ديسٌَفبي
آمًصؿي ثشگضاس ؿذٌ سا حذاكثش تب دٌ سيص پغ اص ثشگضاسي آصمًن دس اختيبس مشكض ثگزاسد تب وؼجت ثٍ كذيس متمشكض گًاَي پبيفبن
ديسٌ ثشاي قجًل ؿذگبن اقذا ؿًد.
تجصرٌ  :1دس كًست مـبيشت اًالػبت اسػبلي ايه ثىذ ،ثب اًالػبت اسػبلي ثىذ ( )38-6ي ػذ تًخيٍ مىٌقي دس ايفه خلفًف،
مٌبثق هًاثي ثب ومبيىذگي سكتبس خًاَذ ؿذ.
 -41-6كذيس گًاَيوبمٍ پبيبن ديسٌ ثشاي كليٍ ديس ٌ َبي آمًصؿي ثشگضاس ؿذٌ تًػي ومبيىذگيُب دس اوحلبس مشكض مي ثبؿذ.
تجصرٌ  :1ثشاي آن ثخؾ اص ديسٌ َبي آمًصؿي كٍ ثٍ لحبٍ قبوًوي مشكض ومي تًاوذ ثشاي آوُب گًاَيىبمٍ كبدس ومبيذ ،ومبيىفذگي
ثبيؼتي پغ اص اخز مدًص كتجي اص مشكض ،كذيس گًاَيىبمٍ سا ثٍ ػبيش مشاكض ياخذ ؿشايي ،ياگزاس ومبيذ.
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تجصرٌ  :2ومبيىذگي مي تًاوذ پغ اص اخز مدًص مشكض ،كذيس گًاَيىبمٍ سا ثٍ ػبيش مشاكض آمًصؿي ياگزاس ومبيذ.
تجصرٌ  :3ومبيىذگي مًظق اػت دس كليٍ مًاسد ي دس َش كًستي ،قجل اص ثشگضاسي َش ديسٌ آمًصؿفي مـفتشب ثفب ػفبيش مشاكفض
آمًصؿي وؼجت ثٍ اخز مدًص اص مشكض اقذا ومبيذ.
تجصرٌ  :4ومبيىذگي مًظق اػت آمبس ػملكشدي كذيس گًاَيىبمٍ مـتشب ي يب ياگزاس ؿذٌ ثٍ ػبيش مشاكض آمًصؿي سا ثفٍ مشكفض
اسػبل ومبيذ.
 -42-6چىبوچٍ ثش اػبع ملبد تجلشٌ َبي ( )1ي ( )2مبدٌ ( )41-6ثب مدًص مشكض ،كذيس گًاَيىبمٍ تًػي ػبيش مشاكض آمًصؿي
اودب پزيشد ،مـمًل پشداخت حق الؼُم مشكض ومي ثبؿذ.
تجصرٌ  :1چىبوچٍ ومبيىذگي ثذين مدًص مشكض اقذا ثٍ كذيس گًاَيىبمٍ مـتشب ثب ػبيش مشاكض آمًصؿي ومًدٌ ي يب كفالً كفذيس
گًاَيىبمٍ سا ثٍ مشكض ديگشي ياگزاس ومبيذ ،مـمًل خشيمٍ اي مؼبدل دي ثشاثش كل ؿُشيٍ ديسٌ َفبي مفزكًس ؿفذٌ ي مىدفش ثفٍ
اخٌبس كتجي ويض خًاَذ ؿذ.
 -43-6ومبيىذگي كشكبً حق مكبتجٍ ي استجبى سػمي ي ػبصمبوي ثب مقبمبت اداسي َمبن اػتبن يب ؿُش سا داسا ميثبؿىذ ي مكبتجفٍ
ثب ػبيش ػبصمبنَب ي وُبدَبي اػتبوي يب ملي دس خبسج اص محذيدٌي خـشاكيبيي ومبيىذگي تًػي مشكض كًست خًاَذ پزيشكت.
تجصرٌ  :1ومبيىذگي كشكبً دس كًست دسج ي ثيبن محل ثشگضاسي ديسٌ َفب دس محفل خـشاكيفبيي خفًد دس مكبتجفبت ي استجبًفبت
سػمي كٍ ثب مقبمبت اداسي ي يب سػمي خبسج اص حًصٌ خـشاكيبيي خًد اودب مي دَذ ،مدبص ثٍ ثشقشاسي استجبى ثب مقبمبت مفزكًس
مي ثبؿذ.
تجصرٌ  :2دس تُشا ن ثضسگ حق مكبتجٍ ي استجبى سػمي ي ػبصمبوي ثب مقبمبت اداسي كشكبً ثب َمفبَىگي مشكفض امكفبن پفزيش مفي
ثبؿذ.
 -44-6دس كًست تقبهبي ثشگضاسي ديسٌ دس اػتبوُبي كبقذ ومبيىذگي اػتبوي يب محلي ،ومبيىذگي ػبيش اػفتبوُب مفي تًاوىفذ ثفب
تبييذ كتجي ي ثٍ كًست مًسدي اص ػًي مشكض اقذا ثٍ ثشگضاسي ديسٌ َب دس اػتبوُبي متقبهي ومبيىذ.
 -45-6ومبيىذگي ومي تًاوذ دس خبسج اص حًصٌ خـشاكيبيي داسايِ مدًص ،ديسٌ آمًصؿي ثشگضاس ومبيذ .ليكه چىبوچٍ ثشگضاسي ايفه
ديسٌ َب ثب تًاكق كتجي ومبيىذگي محل خـشاكيبيي مشثًًٍ ثبؿذ ،ثالمبوغ اػت.
تجصرٌ  :1ومبيىذگي مي تًاوذ دس خبسج اص حًصٌ خـشاكيبيي داسايِ مدًص ،تجليـبت ومبيذ .ليكه ثبيؼتي دس تجليـبت خًد ثٍ ًفًس
ؿلبف ي كشيح ثٍ مكبن اخشاي ديسٌ َب –كٍ َمبن حًصٌ خـشاكيبيي داسي مدًص مي ثبؿذ -اؿبسٌ ومبيذ.
 -46-6ومبيىذگي دس خلًف يظبيق ي تؼُذات خًد دس مقبثل قبوًن ،كبسكىبن ،مذسػبن ،داوؾ پزيشان ي ػبيش اؿخبف ًفشف
قشاسداد ،خًد ساػبً متؼُذ ي پبػخگً ميثبؿىذ يمؼئًليتي اص ايه ثبثت متًخٍ مشكض وخًاَذ ثًد.
 -47-6مشكض ثب تًخٍ ثٍ ملًثٍي َيبت ػبمل َمٍ ػبلٍ ػقق قشاسدادَبي مفشتجي ثفب مدفًص دادٌ ؿفذٌ سا كفٍ َفش ومبيىفذگي
ميتًاوذ ساػبً مىؼقذ كىذ ،اػال ميومبيذ .ثذيُي اػت اوؼقبد قشاسداد ثيؾ اص ػقق يبد ؿذٌ ثب تبييذ مشكض ،كًست ميگيشد.
 -48-6ومبيىذگي دس چبسچًة مدًص اػٌبيي حق ياگزاسي تمب يب قؼمتي اص يظبيق ،تؼُذات ي اختيبسات خفًد سا ثفٍ ؿفخق
ثبلث وذاسد .همىبً َشگًوٍ تـييش دس تشكيت ؿشكب ي ػُبمذاسان ثب اًالع مشكض ي تـييش مفذيش ومبيىفذگي كفشكبً ثفب مًاكقفت مشكفض
امكبنپزيش اػت.
 -49-6ومبيىذگي وميتًاوذ محل اسائٍي خذمبت خًد سا ثذين اًالع قجلي ي تبييذ مشخغ ثبالتش تـييش دَذ.
 -51-6ومبيىذگي مًظق اػت گضاسؽ ػملكشد خًد سا دس چبسچًة كشمت ي ديسٌ َبي صمبوي مؼيه ي ثٍ تشتيجي كٍ مشكض اػال
ميومبيذ ،ثشاي مشكض اسػبل ومبيذ.
 -51-6دس كًست ثشيص اختالف وظش ميبن ومبيىذگي ي مشكض ،ساي َيبت ػبمل مشكض قٌؼي ي الص االخشا اػت.
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 -52-6ومبيىذگي مًظق اػت اكل پشياوٍ ي كبدس ؿذٌ تًػي مشكض سا كٍ ؿبمل مُلت اػتجبس ي دامىٍي كؼبليتَفب ي خفذمبت
آمًصؿي قبثل اسائٍ ميثبؿذَ ،مًاسٌ دس مؼشم ديذ ػمً قشاس دَذ.

فصل  :7سبیر مًارد
َ -53-6يبت ػبمل ميتًاوذ تمب يب قؼمتي اص اختيبسات خًد مىذسج دس ايه آييهوبمفٍ سا دس چفبسچًة هفًاثي ي مقفشسات ثفٍ
مذيشػبمل ياگزاس ومبيذ.
 -54-6مذيش ػبمل ميتًاوذ تمب يب قؼمتي اص اختيبسات خًد مىذسج دس ايه آيفيهوبمفٍ سا دس چفبسچًة هفًاثي ي مقفشسات ثفٍ
ومبيىذٌ خًد تلًين ومبيذ.
 -55-6مؼئًل حؼه اخشاي هًاثي مىذسج دس ايه آييهوبمٍ ،مذيشػبمل اػت كٍ دس مقبثل َيبت ػبمل پبػخگً ميثبؿذ.
 -56-6مًاسد پيؾثيىي وـذٌ دس ايه آييهوبمٍ تبثغ قًاويه ي مقشسات ػمًمي كـًس خًاَذ ثًد.
 -57-6ايه آييه وبمٍ يكؼبل ثٍ كًست آصمبيـي اخشا ؿذٌ ي دس كًست ويبص ثٍ اػمبل تـييش يب تلؼيش مًاد ي تجلشٌَب ،مًاسد ثفب
پيـىُبد مذيشػبمل ي تلًيت َيبت ػبمل ثٍ كًست مًقت قبثل اػمبل ميثبؿذ .دس اوتُبي مفذت يفبد ؿفذٌ مفًاسد ثفب پيـفىُبد
مذيشػبمل ي تبييذ َيبت ػبمل ،خُت تلًيت وُبيي ثٍ َيبت امىب اسائٍ خًاَذ ؿذ.
 -58-6ايه آييهوبمٍ دس  7كلل .... ،ثىذ ي  ......تجلشٌ دس تبسيخ

/

 1392 /ثٍ تلًيت َيبت امىب سػفيذٌ ي اص

تبسيخ اثالؽ الص االخشا اػت.
اعضبء َيبت امىب:
حميذ صبفذل

محمًد ديداوگٍ
عضً َيبت امىبء

مُذی فتح الٍ

عضً َيبت امىبء

محمذ علي ضيغمي

رئيس َيبت امىبء

محمذ مُذی راسخ
عضً َيبت امىبء

عضً َيبت امىبء

اعضبء َيبت عبمل:
حسه رادمرد

اکجر طبلت پًر
وبیت رئيس َيبت عبمل

مرجبن فقيٍ وصيری

عضً َيبت عبمل

غالمرضب مقيمي

رئيس َيبت عبمل

عجبس خبلقي تجبر
عضً َيبت عبمل

عضً َيبت عبمل
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