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 سازمان ربانهم و بودهج كشور
 تعالیسمهاب رياست جمهوري 

 

( قابًَى ثشًبهاِ ٍ ثَدجاِه ثاِ     23دستَسالعول حبضش دس اجشای ضَاثط ًظبم فٌی ٍ اجشایی کطَس ٍ ثِ استٌبد هبدُ )

اثاغ    ًاَ  راشٍُ اٍ   ثاشای اجاشا اص   ٍ ضاذُ  ّبی استبًی تْیِ  هٌظَس تعییي ضَاثط اجشایی کبسّبی اهبًی دس پشٍطُ

 ضَد. هی

ّابه هابساجِ ٍ کٌتاش  قیواا توابم ضاذُ تًْابه تاییاو ٍ ابی  ٍ           ثِ هٌظَس ًظبست هطلاَثتش ثاش اجاشای  اش     

ّب ثبیذ اص اجشای کبسّاب   ثٌذی تغبص ٍ پبیبى پشٍطُ ًاع ٍ ّوچٌیي کٌتش  ٍ پبیص صهبى ّبی ری پزیشی  شف هسئَلیا

 اسا.کِ هطوَ  ضشایط ٍ هجَصّبی هشثَط ثِ ایي ثخطٌبهِ ثِ غَست اهبًیه پشّیض ضَده هگش هَاسدی 

 هذف  -1ماده 

تجییي ضشایطه تعییي حذٍد ٍ تذٍیي ضَاثط اجشایی ثشای هجوَعِ کبسّبیی کِ ثِ ّش دلیل دساتگبُ ًابرضیش اص    -

 .   اسااًجبم تى ثِ سٍش اهبًی 

 

 دامنه کاربرد  -2ماده 

هجلا    17/11/1383هػَة هَسخ  –هبدُ یو قبًَى ثشرضاسی هٌبقػبت « ة»ّبی هَضَ  ثٌذ  توبم دستگبُ -

ّب ٍ عولیبت اجشایی دس سطح استبى کِ توبم یاب قساوتی اص اعتجابسات تًْاب اص هاال       ٍ  ش  –ضَسای اسغهی

َافقتٌبهاِ تًْاب ثاِ اساتبى     ّبی هلی کِ هجبدلِ ه ّب ٍ پشٍطُ ٍجَُ عوَهی اص ثَدجِ استبى تبهیي ضذُ ٍ یب  ش 

 تاَیض ضذُ اسا.

ه هَضاَعیا  ال ٍ خذهبت اص جولِ خذهبت هطبٍسُثشای کبسّبی خشیذ کب استابدُ اص اختیبسات ایي ثخطٌبهِ تبصره :

  ًذاسد ٍ دس ایي هَاسد ثبیذ ثشاسبس ضَاثط هشثَط اقذام ضَد.

 تؼریف  -3ماده 

اجاشای عولیابت هشثاَط ثاِ اًجابم یاو پاشٍطُ سا ثاش عْاذُ          سٍش اهبًی سٍضی اسا کِ دس تىه دستگبُ سأسبً  -

ّابی هاذیشیتیه فٌایه     ریشد. ثِ عجبست دیگشه دستگبُ هشثَ اِ داسای ًیاشٍی اًسابًی هتخػاع دس حاَصُ      هی

تالت ٍ تجْیضات هَسد ًیبص ثشای اجشای پشٍطُ ٍ سابص ٍ   اجشاییه تذاسکبتی ٍ ّوچٌیي اهیبًبت الصم هبًٌذ هبضیي

 شیا تى اسا.کبس هٌبست ثشای هذی

 شرایط انتخاب  -4ماده 

کِ دستگبُ ثاب تطاخیع هشاجاع تعیایي      اًتخبة سٍش اهبًی ثشای اجشای کبس دس ّش پشٍطُ هطشٍط ثِ تى اسا -
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ثخطٌبهِه تَاى فٌی ٍ اجشایی الصم سا ثشای اًجبم کبس ثِ ایي سٍشه دس هذت هطلَة ٍ  ایي  7ٍ  5ضذُ دس هَاد 

ثشٍص اختغلی دس ٍ بی  اغلی ٍ حسي اجشای سابیش تعْاذات تى دساتگبُ     هعقَ  داسا ثبضذ ٍ اًجبم تى هَجت

 ًطَد.

 السامات  -5ماده         

ّابی اجشایای کاِ     ثِ کبسریشی سٍش اهبًی ثشای کبسّبیی ثب ثشتٍسد تب دُ ثشاثش ًػبة هعبهغت کَچوه دس پشٍطُ -

ٍ کٌٌذ  ثِ دالیل هبّیتیه تخػػیه پشاکٌذری کبسه عذم استقجب  پیوبًیبساى ٍ یب ّش اضطشاسی هطیل پیذا هی

 ًبهاِ  اش  هجابص    ت اجابصُ دس هَافقاا  حس هقشاس داسًذ دس هقب ع هختل  اعن اص ضشٍ ه ًیوِ توبم یب تعویشاتی

 اسا.

( ثشاثش ًػبة هعبهغت کَچو 20ّب ثیص اص دُ ٍ حذاکثش تب ثیسا ) ثشای کبسّبیی کِ ثشتٍسد ّضیٌِ اجشای تى  -

 ( هجَص رشفتِ ضَد. 7ٍ  6اساه ثبیذ ثِ ضش  ثٌذّبی صیش )هَاد 

هبًی دس یو پشٍطُ ًجبیذ اص ثیسا ثشاثاش ًػابة   هجوَ  هجبلغ هجَص دادُ ضذُه دس ّش تعذاده ثشای کبسّبی اتبصره: 

 هعبهغت کَچو ثیطتش ضَد. 

 شرایط اػطای مجوز  -6ماده 

 ضَد:   ثب اجشای کبس ثِ غَست اهبًی ثشای حذاکثش تب پبیبى سب  هبلیه ثب سعبیا هَاسد صیش هَافقا هی -

دس کبسّبی اهبًی ًیض ثبیذ هبًٌذ کبسّبی پیوبًیه قجل اص ضشٍ  عولیبته هطبلعابت الصم اًجابم ٍ ثشًبهاِ      –ال 

 ّب ٍ هطخػبت اجشایی ثِ  َس کبهل تْیِ ٍ پیَسا ضَد.   صهبًجٌذیه ًقطِ

ثْبی خبظ )دس غَست عاذم ٍجاَد    ثْبی پبیِ یب فْشسا ثشتٍسد ّضیٌِ اجشای کبس ثشاسبس تخشیي فْشسا –ة

 کبس( تْیِ ٍ پیَسا ضَد.    ثْبی پبیِ ثشای تى افْشس

الصم اساه هَافقتٌبهِ پشٍطُ پ  اص احشاص ضشایط فَق ٍ اخز هجَص هشثَ ِه ثشاسبس احجبم ثاشتٍسد ضاذُ     -ح

 ّبه هطخػبت اجشایی کبس ٍ قیوا تَافق ضذُه هجبدلِ ضَد.   هجتٌی ثش ًقطِ

هسئَلیا اًجبم کبس اص  شف دستگبُ ثب ٍ بی  ٍ اختیبسات هطخع اص ًظاش سعبیاا هطخػابت فٌای ٍ       –ت 

 هستقل ثش کبسّب اص  شیق ثیبسریشی اضخبظ حقیقی یب حقَقی پزیشفتِ ضَد.   اعوب  ًظبست

ٍ اص  شف دستگبُ ثبیذه یو ًاش ثِ عٌَاى هسٍَ  فٌی کِ ثب تَجِ ثِ حجن ٍ ًَ  کابس داسای تاػایغت     –ث 

 تجشثِ الصم ثشای هذیشیا تى کبس ثبضذه هعشفی ضَد.   
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 مرجغ صذور مجوز  -7ماده 

دستگبُ اجشایی ضوي سعبیا هابد ایي ثخطٌبهِه تقبضبی اجاشای کابس ثاِ سٍش اهابًی سا ثاِ اًگاوبم راضاسش         -

ای کٌذ. پ  اص تػَیت هَضَ  دس ضَس تَجیْی هطبثق فشم پیَساه ثِ دثیشخبًِ ضَسای فٌی استبى اسسب  هی

 فٌی استبىه هجبدلِ هَافقتٌبهِ پشٍطُ ثِ غَست اهبًی هجبص اسا.  

 نظارت  -8ماده 

ای )حذاکثش ّش سِ هبُ ییجابس(   ثِ غَست دٍسُ هرضاسش ّضیٌِ ٍ پیطشفا اجشای کبسّبی اهبًی هجَص دادُ ضذُ -

ضَد. دس هَاسدی کِ ّضیٌِ ٍ پیطشفا اجاشای   تَسط دستگبُ تْیِ ٍ ثِ دثیشخبًِ ضَسای فٌی استبى اسسب  هی

ثیٌی ضذُ هػَةه داسای هغبیشت ٍ یاب تایخیش ثبضاذه اسساب  دالیال تى ًیاض ثاِ         کبس دس هقبیسِ ثب ثشًبهِ پیص

 دثیشخبًِ ضَسای فٌی ضشٍسی اسا.  

ضااوبسُ  جاابیگضیي ثخطااٌبهِ 01/10/1395تجػااشُ  تْیااِ ٍ اص تاابسی   دٍایااي ثخطااٌبهِ دس ًااِ هاابدُ ٍ  -9ماااده 

 اسا.   02/06/1388هَسخ  50509/100
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