آييه وامه اجزايي قاوون تشويق و حمايت اس سزمايه گذاري خارجي
كقَ ا - ٍٝتؼبسيق
ٓبدًِ -1 ٙي ٚافطالدبت  ٝػجبساتي ً ٚدس ٓبد )1 ( ٙهبٗ ٕٞتؾٞين  ٝدٔبيت عشٓبي ٚگزاسي خبسجي تؼشيق ؽذٙ
اعت دس ايٖ آييٖ ٗبٓٗ ٚيض داساي ٔٛبٕ ٓؼبٗي ٓي ثبؽذ .
عبيش افطالدبت  ٝػجبسات ثً ٚبس ثشد ٙؽذ ٙدس ايٖ آييٖ ٗبٓ ٚداساي ٓؼبٗي صيش ٓي ثبؽذ :
اُق  -آييٖ ٗبٓ : ٚآييٖ ٗبٓ ٚاجشايي هبٗ ٕٞتؾٞين  ٝدٔبيت عشٓبي ٚگزاسي خبسجي .
ة  -ث٘گب ٙاهتقبدي ؽشًت ايشاٗي جذيذ  ٝيب ٓٞجٞد ً ٚعشٓبي ٚخبسجي ث ٚيٌي اص سٝػ ٛبي ٓ٘ذسج
عشٓبي ٚپزيش :دس هبٗ ٕٞدس إٓ ثً ٚبس سكت ٚثبؽذ .
ج  -ثخؼ ؿيشدُٝتي  :ثخؼ ٛبي خقٞفي،تؼبٗٝي ٞٓ ،عغبت ٜٗ ٝبدٛبي ػٔٓٞي ؿيشدُٝتي
د ٓ -شًضٓ :شًض خذٓبت عشٓبي ٚگزاسي خبسجي ً ٚدس اجشاي ٓبد) 7 ( ٙهبٗ ٕٞدس ٓذَ عبصٓبٕ تؾٌيَ ٓي گشدد .
 - ٙؽجٌ ٚپُٞي سعٔي ٗ :ظبّ ثبٌٗي ( ثبٗي ٓشًضي  ٝؽجٌ ٚثبٌٗي اػْ اص دُٝتي  ٝؿيشدُٝتي) ٞٓ ٝعغبت
ًؾٞس :اػتجبسي ؿيشثبٌٗي ً ٚيب ٓجٞص ثبٗي ٓشًضي ث ٚكؼبُيت ٛبي پُٞي  ٝاسصي ٓي پشداصٗذ.
ٞٓ -ٝعغ ٚدغبثشعيٞٓ :عغ ٚدغبثشعي ٓ٘تخجي ً ٚاص ٓيبٕ ٓٞعغبت دغبثشعي ػض ٞجبٓؼٚ
دغبثذاسإ سعٔي ايشإٞٓ ،ضٞع هبٗ ٕٞاعتلبد ٙاص خذٓبت تخققي  ٝدشك ٚاي دغبثذاسإ ري فالح ث ٚػ٘ٞإ
دغبثذاس سعٔي ٓقٞة  ٝ 1372عبصٓبٕ دغبثشعي  ،تٞعظ عبصٓبٕ اٗتخبة ٓي ؽٞد.
كقَ د - ّٝسٝؽٜب  ٝضٞاثظ پزيشػ
ٓبد 2- ٙعشٓبي ٚگزاسي خبسجي ً ٚدس هِٔش ٝجٜٔٞسي اعالٓي ايشإ ثشاعبط هبٗ ٕٞپزيشكتٓ ٚي ؽٞد ،اص
تغٜيالت  ٝدٔبيت ٛبي ٓ٘ذسج دس هبٗ ٕٞثشخٞسداس اعت .پزيشػ ايٖ گ ٚٗٞعشٓبي ٚگزاسيٜب تبثغ ؽشايظ ػٔٓٞي
پزيشػ عشٓبي ٚخبسجي ٓ ٝجت٘ي ثشاساي ٚدسخٞاعت ًتجي اص عٞي عشٓبي ٚگزاس خبسجي  ٝسػبيت ضٞاثظ ٓوشس دس ايٖ
آييٖ ٗبٓ ٚاعت.
ٓبد- 3 ٙپزيشػ عشٓبي ٚگزاسي خبسجي ثشاعبط هبٗ ٝ ٕٞضٞاثظ ٓ٘ذسج دس ايٖ آييٖ ٗبٓ ٚدس چبسچٞة سٝػ ٛبي صيش
ٓيغش اعت .جذ ٍٝسٝػ ٛبي عشٓبي ٚگزاسي خبسجي ٝ ،يژگي ٛب  ٝتغٜيالت هبثَ اساي ٚدس چبسچٞة هبٗ ٕٞتٞعظ
ٝصاست آٞس اهتقبدي  ٝداسايي تٜي ٝ ٚاػالّ ٓي گشدد.
اُق  -عشٓبي ٚگزاسي ٓغتويْ خبسجي
ة  -عشٓبي ٚگزاسي خبسجي دس چبسچٞة تشتيجبت هشاسدادي ؽبَٓ اٗٞاع سٝػ ٛبي عبخت ،ثٜش ٙثشداسي ٝ ٝاگزاسي ،
ثيغ ٓتوبثَ ٓ ٝؾبسًت ٓذٗي

ٓبد -4 ٙسٝػ ٛبي ٓٞضٞع ٓبد )3 ( ٙايٖ آييٖ ٗبٓ ٚاص ديث ٗذ ٙٞعشٓبي ٚگزاسي  ٝپٞؽؼ دٔبيتي هبٗ ٝ ٕٞآييٖ
ٗبٓ ٚداساي ٝيژگي ٛب  ٝتغٜيالت ٓؾتشى  ٝيب خبؿ ،ث ٚؽشح صيش ٓي ثبؽ٘ذ :
اُق ٝ -يژگيٜب  ٝتغٜيالت ٓؾتشى:
 1عشٓبي ٚگزاسإ خبسجي اص سكتبس يٌغبٕ ثب عشٓبي ٚگزاسإ داخِي ثشخٞسداسٗذ.ٝ 2سٝد عشٓبيٗ ٚوذي  ٝؿيشٗوذي خبسجي فشكب ثشاعبط ٓجٞص عشٓبي ٚگزاسي اٗجبّ ٓي گيشد  ٝثٓ ٚجٞص ديگشيٗيبص ٗيغت.
 3دجْ عشٓبي ٚگزاسي خبسجي دس ٛش ٓٞسد تبثغ ٛيچ گٓ ٚٗٞذذٝديتي ٗيغت . 4عشٓبي ٚخبسجي دس هجبٍ ِٓي ؽذٕ  ٝعِت ٓبٌُيت تضٔيٖ ٓي ؽٞد  ٝعشٓبي ٚگزاس خبسجي دس ايٖ ٓٞاسد دندسيبكت ؿشآت سا داسد.
 5اٗتوبٍ افَ عشٓبي ، ٚعٞد عشٓبي٘ٓ ٝ ٚبكغ دبفَ اص ثً ٚبسگيشي عشٓبي ٚث ٚفٞست اسص  ٝدغت ٓٞسد ث ٚفٞستًبال ث ٚتشتيت ٓ٘ذسج دس ٓجٞص عشٓبي ٚگزاسي ٓيغش اعت.
 6آصادي فبدسات ًبالي تُٞيذي ث٘گب ٙاهتقبدي عشٓبي ٚپزيش تضٔيٖ ؽذ ٝ ٙدس فٞست ٓٔ٘ٞػيت فبدساتً ،باليتُٞيذي دس داخَ ث ٚكشٝػ سعيذ ٝ ٙدبفَ إٓ ث ٚفٞست اسص اص طشين ؽجٌ ٚپُٞي سعٔي ًؾٞس هبثَ اٗتوبٍ ث ٚخبسج
ٓي ثبؽذ.
ة ٝ -يژگيٜب  ٝتغٜيالت خبؿ :
 1عشٓبي ٚگزاسي ٓغتويْ خبسجي : 1-1عشٓبي ٚگزاسي دس ًِي ٚصٓي٘ٛ ٚبي ٓجبص ثشاي كؼبُيت ثخؼ خقٞفي آٌبٕ پزيش اعت.ٓ 1-2ذذٝديتي اص ٗظش دسفذ ٓؾبسًت عشٓبي ٚگزاسي خبسجي ٝجٞد ٗذاسد 2عشٓبي ٚگزاسي دس چبسچٞة تشتيجبت هشاسدادي : 2-1ججشإ صيبٕ عشٓبي ٚگزاسي خبسجي ٗبؽي اص ٓٔ٘ٞػيت  ٝيب تٞهق اجشاي ٓٞاكوت ٗبٓٓ ٚبُي ثشاثش ٝضغ هبٗٝ ٕٞيب تقٔئبت دُٝت دذاًثش تب عوق اهغبط عشسعيذ ٙؽذ ٙتٞعظ دُٝت تضٔيٖ ٓي ؽٞد.
 2-2دس سٝػ ٛبي عبخت  ،ثٜش ٙثشداسي ٝ ٝاگزاسي ٓ ٝؾبسًت ٓذٗي  ،خشيذ ًبال  ٝخذٓبت تُٞيذي طشح ٓٞسدعشٓبي ٚگزاسي تٞعظ دعتگب ٙدُٝتي طشف هشاسداد ،دس ٓٞاسدي ً ٚدعتگب ٙدُٝتي خشيذاس اٗذقبسي  ٝيب ػشضً٘٘ ٚذٙ
ًبال  ٝخذٓبت تُٞيذي ث ٚهئت يبساٗ ٚاي ثبؽذ ،دس چبسچٞة ٓوشسات هبٗٗٞي تضٔيٖ ٓي ؽٞد .
ٓبد- 5 ٙاؽخبؿ دويوي  ٝدوٞهي ايشاٗي ٓتوبضي عشٓبي ٚگزاسي دس ًؾٞس ،ث٘ٓ ٚظٞس ثشخٞسداسي اص تغٜيالت ٝ
دٔبيت ٛبي هبٗ ٕٞثبيذ ٓغت٘ذاتي سا ًٞٓ ٚيذ كؼبُيت ٛبي اهتقبدي  ٝتجبسي دس خبسج اص ًؾٞس ثبؽذٗ ،يض اسايٚ
د٘ٛذ.

ٓبد -6 ٙعشٓبي ٚگزاس خبسجي ً ٚثذ ٕٝثشخٞسداسي اص پٞؽؼ هبٗ ٕٞهجال دس ايشإ عشٓبي ٚگزاسي ًشد ٙاعتٓ ،ي
تٞاٗذ ثب طي ٓشادَ پزيشػ ،ثشاي افَ عشٓبي ٚگزاسي اٗجبّ ؽذ ٙاص پٞؽؼ هبٗ ٕٞثشخٞسداس ؽٞد .پظ اص فذٝس
ٓجٞص عشٓبي ٚگزاسي ،عشٓبي ٚگزاس اص ًِيٓ ٚضايبي هبٗ ٝ ٕٞاص جِٔ ٚآٌبٕ اٗتوبٍ عٞد ٗيض ثشخٞسداس ٓي ؽٞد .ايٖ
ٗٞع عشٓبي ٚگزاسي ٛب ًال عشٓبي ٚگزاسي ٓٞجٞد تِوي ؽذ ٝ ٙاص ضٞاثظ ػٔٓٞي پزيشػ عشٓبي ٚخبسجي پيشٝي ٓي
ً٘ذ.
ٓبد -7 ٙعشٓبي ٚگزاسي خبسجي دس ث٘گبٛ ٙبي اهتقبدي ٓٞجٞد اص طشين خشيذ عٜبّ  ٝيب اكضايؼ عشٓبي ٝ ٚيب
تِليوي اص آٜٗب ثب طي ٓشادَ پزيشػ اص ٓضايبي ايٖ هبٗ ٕٞثشخٞسداس ٓي گشددٓ ،ؾشٝط ث ٚايٖ ً ٚعشٓبي ٚگزاسي ٓضثٞس
 ،اسصػ اكضٝد ٙايجبد ً٘ذ .اسصػ اكضٝد ٙجذيذ ٓي تٞاٗذ دس ٗتيج ٚاكضايؼ عشٓبي ٚدس ث٘گب ٙاهتقبدي  ٝيب تذون
اٛذاكي اص هجيَ استوبي ٓذيشيت  ،تٞعؼ ٚفبدسات  ٝيب ثٜجٞد عطخ كٖ آٝسي دس ث٘گب ٙاهتقبدي ٓٞجٞد دبفَ ؽٞد.
ٓبدٛ -8 ٙيئت ث٘ٛ ٚگبّ اسصيبثي  ٝفذٝس ٓجٞص ٛش ٓٞسد پيؾٜ٘بد عشٓبي ٚگزاسي خبسجي  ،ث ٚتشتيت صيش ٗغجت ٛبي
تؼييٖ ؽذ ٙدس ث٘ذ ((د)) ٓبد )2 ( ٙهبٗ ٕٞسا ثشسعي  ٝادشاص ٓي ٗٔبيذ.
اُق ٓ -ؾخقب ت طشح پيؾٜ٘بدي ؽبَٓ ٗٞع ٓ ٝيضإ تُٞيذ ًبال  ٝخذٓبت  ،صٓبٕ ث٘ذي اجشا  ٝثٜش ٙثشداسي طشح ٝ
پيؼ ثي٘ي كشٝػ داخِي يب فذٝس ث ٚخبسج اص ًؾٞس ،دس ٗٔٛ ٚٗٞبي دسخٞاعت عشٓبي ٚگزاسي دسج ٓي گشدد .
ة  -آٓبسٛبي سعٔي ٓشاجغ ري فالح دس خقٞؿ اسصػ ًبال  ٝخذٓبت ػشض ٚؽذ ٙدس ثبصاس داخِي دس صٓبٕ فذٝس
ٓجٞص ،دس ثخؼ  ٝسؽتٓ ٚشثٞط ،تٞعظ ٓؼبٗٝت آٞس اهتقبدي ٝصاست آٞس اهتقبدي  ٝداسايي اخز ٓي ؽٞدٓ .ج٘بي
تقٔئبت ٛيئت آٓبسٛبيي اعت ً ٚتب پبيبٕ عٓ ٚب ٚٛاٛ ٍٝش عبٍ تٞعظ ٓؼبٗٝت ٓزًٞس ث ٚعبصٓبٕ اسايٓ ٚي گشدد .
ج  -تلٌيي ثخؼ ٛب  ٝسؽتٛ ٚبي اهتقبدي ثشاعبط كٜشعت ٓ٘ضْ ث ٚايٖ آييٖ ٗبٓ ٚاٗجبّ ٓي ؽٞد .
د ٓ -يضإ عشٓبي ٚگزاسي دس ٛش يي اص ثخؼ ٛب  ٝسؽتٛ ٚب،ثب سػبيت ٓٞاسد ٓ٘ذسج دس ث٘ذٛبي اُق ،ة  ٝج ايٖ ٓبد، ٙ
ثب تٞج ٚثٓ ٚيضإ اسصػ ًبال  ٝخذٓبت ػشض ٚؽذ ٙدس ثبصاس داخِي  ٝثب سػبيت ٓؼبكيت ٓذٞديت عشٓبي ٚگزاسي ثشاي
فذٝس ًبال  ٝخذٓبت دبفِ ٚاص عشٓبي ٚگزاسي خبسجي ث ٚخبسج اص ًؾٞس ،تٞعظ ٛيئت تؼييٖ  ٝدس فٞست تقٞيت طشح
ٓ ،جٞص عشٓبي ٚگزاسي فبدس ٓي گشدد.
تجقش - ٙتـييشات دس ع ْٜاسصػ ًبالٛب  ٝخذٓبت تُٞيذي دبفَ اص عشٓبي ٚگزاسي خبسجي  ٝيب تـييشات دس اسصػ
ًبالٛب  ٝخذٓبت ػشض ٚؽذ ٙدس ثبصاس داخِي ً ٚدس صٓبٕ فذٝس ٓجٞص عشٓبي ٚگزاسي ٓالى تقٔيْ گيشي ٛيبت هشاس
گشكت ، ٚثؼذ اص فذٝس ٓجٞص تبثيشي دس اػتجبس ٓجٞص عشٓبي ٚگزاسي ٗخٞاٛذ داؽت .
ٓبد- 9 ٙاٗتوبٍ دوٞم ٓبٌُبٗ ٚث ٚطشف ايشاٗي تؼييٖ ؽذ ٙدس هشاسدادٛبي دسهشاسدادٛبي عبخت،ثٜش ٙثشداسي ٝ
ٝاگزاسي دغت تٞاكن طشكيٖ هشاسداد ،اص طشين ٝاگزاسي تذسيجي دوٞم ٓبٌُبٗ ٚدس طٓ ٍٞذت هشاسداد  ٝيب ٝاگزاسي
يٌجبي دوٞم ٌٓتغج ٚدس پبيبٕ دٝس ٙهشاسداد ،ػِٔي ٓي ؽٞد.
ٓبد -10 ٙدس هشاسدادٛبي عبخت  ،ثٜش ٙثشداسي ٝ ٝاگزاسي ٝ ،اگزاسي دوٞم ٓبٌُبٗ ٚعشٓبي ٚگزاس خبسجي ثٚ
ٓٞعغ ٚتبٓيٖ ً٘٘ذ٘ٓ ٙبثغ ٓبُي طشح ٓٞضٞع عشٓبي ٚگزاسي  ،ثب تبييذ ٛيئت هبثَ اٗجبّ اعت .
ٓبد -11 ٙدس ٓٞسد إٓ دعت ٚاص طشح ٛبي عشٓبي ٚگزاسي ً ٚيي دعتگب ٙدُٝتي ،خشيذاس اٗذقبسي ًبال  ٝخذٓبت
تُٞيذي اعت ٔٛ ٝچ٘يٖ دس ٓٞاسدي ًً ٚبال  ٝخذٓبت تُٞيذي طشح ٓٞسد عشٓبي ٚگزاسي ث ٚهئت يبساٗ ٚاي ػشضٚ
ٓي ؽٞد ،دعتگب ٙدُٝتي ٓي تٞاٗذ خشيذ ًبال  ٝخذٓبت تُٞيذي سا ثٓ ٚيضإ  ٝهئت تؼييٖ ؽذ ٙدس هشاسداد ٓشثٞط دس
چبسچٞة ٓوشسات هبٗٗٞي تضٔيٖ ٗٔبيذ.

كقَ عٗ - ّٞظبّ پزيشػ
ٓبد -12 ٙعبصٓبٕ ضٖٔ اٗجبّ ٝظبئق ٓشثٞط ث ٚپزيشػ  ٝدٔبيت اص عشٓبي ٚگزاسي ٛبي خبسجي دس چبسچٞة هبٗ، ٕٞ
ٓغُٝٞيت اٗجبّ ٛ ٝذايت كؼبُيت ٛبي تؾٞين عشٓبي ٚگزاسي خبسجي دسداخَ  ٝخبسج ًؾٞس ٔٛ ٝچ٘يٖ ٓؼشكي
ثغتش ٛبي هبٗٗٞي  ٝكشفت ٛبي عشٓبي ٚگزاسي ،اٗجبّ ٓطبُؼبت  ٝتذويوبت ًبسثشدي  ،ثشگضاسي ٔٛبيؼ ٛب ٝ
عٔي٘بسٛبٌٔٛ ،بسي ٛبي ٓؾتشى ثب ٓٞعغبت  ٝعبصٓبٕ ٛبي ثيٖ أُِِي ريشثظ  ٝايجبد استجبط ٔٛ ٝب٘ٛگي ثب
عبيش دعتگبٛ ٙب دس جٔغ آٝسي  ،ت٘ظيْ  ٝاساي ٚاطالػبت ٓشثٞط ث ٚعشٓبي ٚگزاسي خبسجي سا ثش ػٜذ ٙداسد .
ٓبدٛ- 13 ٙيئت ٓغُٝٞيت ثشسعي  ٝاخز تقٔيْ ٗغجت ثًِ ٚي ٚدسخٞاعت ٛبي عشٓبي ٚگزاسي اػْ اص دسخٞاعت
ٛبي ٓشثٞط ث ٚپزيشػ ٝ ،سٝد  ٝثً ٚبسگيشي عشٓبي ٚخبسجي  ٝخشٝجي عشٓبي٘ٓ ٝ ٚبكغ دبفِ ٚاص ػٜذ ٙداس اعت .
ٓبد -14 ٙاػضبي ثبثت ٛيئت  ،چٜبسٗلش ٓؼبٗٝيٖ ٓؾخـ ؽذ ٙدس ٓبد )6 ( ٙهبٗٓ ٕٞي ثبؽ٘ذ  ٝجِغبت ٛيئت ثب
دضٞس دذاهَ عٗ ٚلش اص اػضبي ثبثت سعٔيت يبكت ٝ ٚتقٔئبت ثب دذاهَ ع ٚساي ٓٞاكن اتخبر ٓي گشددٓ .ؼبٗٝبٕ
عبيش ٝصاستخبٗٛ ٚبي ريشثظ ث ٚدػٞت سييظ ٛيئت ثب دن ساي دس جِغبت دضٞس خٞا٘ٛذ يبكت .دس ايٖ ٓٞاسد،
تقٔئبت ثب اًثشيت آسا فٞست ٓي پزيشد .
ٓبد -15 ٙعشٓبي ٚگزاسإ ،دسخٞاعت ًتجي خٞد سا ثٔٛ ٚشآ ٙذاسًي ً ٚدس ٗٔٓ ٚٗٞشثٞط ٓؾخـ ؽذ ٙاعت ثٚ
عبصٓبٕ تغِيْ ٓي ٗٔبي٘ذ .عبصٓبٕ پظ اص اٗجبّ ثشسعي ٛبي الصّ  ٝاخز ٗظش ٝصاستخبٗ ٚثخؼ ريشثظ ،دسخٞاعت
عشٓبي ٚگزاسي سا ثٔٛ ٚشاٗ ٙظبست ًبسؽ٘بعي عبصٓبٕ دذاًثش ظشف ٓذت پبٗضد ٙسٝص ًبسي دس ٛيئت ٓطشح ٓي
ٗٔبيذ .ػذّ اػالّ ٗظش ٝصاستخبٗ ٚري سثظ ظشف ٓذت د ٙسٝص اص تبسيخ ٝف ٍٞاعتؼالّ  ،ث٘ٓ ٚضُٞٓ ٚاكوت إٓ ٝصاستخبٗ ٚثب
عشٓبي ٚگزاسي ٓضثٞس تِوي ٓي ؽٞد .ثشاعبط تقٔيْ ٓتخز ًٚ ٙهجال ٗظش ٓٞاكن عشٓبي ٚگزاس خبسجي ٗيض ٗغجت
ث ٚإٓ اخز ؽذ ٙاعتٓ .جٞص عشٓبي ٚگزاسي ت٘ظيْ  ٝثب تبييذ  ٝآضبي ٝصيش آٞس اهتقبدي  ٝداسايي فبدس ٓي گشدد.
تجقشٓ - ٙجٞص عشٓبي ٚگزاسي دبٝي ٓؾخقبت عشٓبي ٚگزاسإٞٗ ،ع ٗ ٝذ ٙٞعشٓبي ٚگزاسي خبسجي  ،چگٗٞگي
اٗتوبٍ عٞد ٘ٓ ٝبكغ دبفَ ؽذ ٝ ٙعبيش ؽشايظ ٓشثٞط ث ٚتقٞيت ٛش طشح عشٓبي ٚگزاسي  ،خٞاٛذ ثٞد .
كقَ چٜبسّ ٓ -شًض خذٓبت عشٓبي ٚگزاسي خبسجي
ٓبد -16 ٙث٘ٓ ٚظٞس تغٜيَ  ٝتغشيغ دس اٗجبّ ٝظبيق هبٗٗٞي عبصٓبٕ دس صٓي٘ٛ ٚبي تؾٞين ،پزيشػ  ٝدٔبيت اص
عشٓبي ٚگزاس خبسجي دس ًؾٞسٓ ،شًض خذٓبت عشٓبي ٚگزاسي خبسجي دس ٓذَ عبصٓبٕ تؾٌيَ ٔٗ ٝبي٘ذگبٕ دعتگبٙ
ٛبي ريشثظ دسإٓ ٓغتوش ٓي گشدٗذ .ايٖ ٓشًضً ،بًِٗ ٕٞيٓ ٚشاجؼبت ٓتوبضيبٕ عشٓبي ٚگزاسي خبسجي ث ٚعبصٓبٕ
ٛبي ريشثظ خٞاٛذ ثٞد .
ٓبدٝ -17 ٙصاست آٞس اهتقبدي  ٝداسايي (عبصٓبٕ آٞس ٓبُيبتي ًؾٞس ،گٔشى جٜٔٞسي اعالٓي ايشإ)ٝ ،صاست آٞس
خبسجٝ ، ٚصاست ثبصسگبٗي ٝ ،صاست ًبس  ٝآٞس اجتٔبػي ٝ ،صاست ف٘بيغ ٓ ٝؼبدٕ ٝ ،صاست جٜبد ًؾبٝسصي  ،ثبٗي ٓشًضي
جٜٔٞسي اعالٓي ايشإ  ،اداس ًَ ٙثجت ؽشًت ٛب ٓ ٝبُيٌت ف٘ؼتي ،عبصٓبٕ دلبظت ٓذيظ صيغت  ٝعبيش
دعتگبٜٛبي اجشايي ًٝ ٚصيش آٞس اهتقبدي  ٝداسايي تؼييٖ ٓي ٗٔبيذٔٗ ،بي٘ذ ٙتبّ االختيبس خٞد سا ثب آضبي ثبالتشيٖ
ٓوبّ اجشايي إٓ دعتگب ٙث ٚعبصٓبٕ ٓؼشكي ٓي ٗٔبي٘ذ .
ٗٔبي٘ذگبٕ ٓضثٞس اص ٗظش ٓوشسات اعتخذآي جضً ٝبسً٘بٕ دعتگبٓ ٙتجٞع ٓذغٞة ؽذ ٝ ٙثشدغت ٗيبص ٓ ٝت٘بعت ثب
دجْ توبضبٛبي عشٓبي ٚگزاسي خبسجي ٓ ٝشاجؼ ٚعشٓبي ٚگزاسإ  ،ثب اػالّ عبصٓبٕ دس ٓشًض دبضش ؽذ ٙثٗ ٚذٞي
ً ٚثتٞاٗ٘ذ ثش طجن ٝظبيق ٓذ ُٚٞدس ايٖ ٓبد ٙپبعخگٞي ٓشاجؼبت ثبؽ٘ذ.

ٓبدٔٗ -18 ٙبي٘ذگبٗي ً ٚاص طشف دعتگبٛ ٙبي ريشثظ ٓؼشكي ٓي ؽٗٞذ ٓجشي ًِي ٚآٞس اجشايي  ٝخذٓبتي ٓشثٞط
ث ٚإٓ دعتگب ٙدس استجبط ثب عشٓبي ٚگزاسي ٛبي خبسجي ٓي ثبؽ٘ذ .دعتگب ٙاجشايي ريشثظ ٌِٓق اعت ث٘ٓ ٚظٞس
دغٖ اٗجبّ ٝظبيلي ً ٚدس اجشاي هبٗ ٝ ٕٞايٖ آييٖ ٗبٓ ٚثٔٗ ٚبي٘ذٓ ٙذ ٍٞگشديذ ٙاعتٝ،ظبيقٓ ،غُٝٞيتٜب ٝ
اختيبسات ٗٔبي٘ذ ٙسا ثًِ ٚيٝ ٚادذٛبي صيش ٓجٔٞػ ٚخٞد اثالؽ ٗٔٞدٔٛ ٝ ٙضٓبٕ سٗٝذ آٞس اجشايي ٓشثٞط ث ٚعشٓبيٚ
گزاسي ٛبي خبسجي دس دٞصٓ ٙغُٝٞيت خٞد سا ث ٚگ ٚٗٞاي ثبصثي٘ي ٗٔبيذ ً ٚاٗجبّ ٝظبيق ٗٔبي٘ذ ٙدس ٓشًض تغٜيَ
گشدد.
ٓبد- 19 ٙدعتگب ٙاجشايي ريشثظ ،ث٘ٓ ٚظٞس دلع اعتٔشاس كؼبُيت ٛبي اجشايي  ٝخذٓبتي خٞد دس ٓشًض تشتيت اتخبر
ٗٔبيذ تب ػال ٙٝثش ٗٔبي٘ذٓ ٙؼشكي ؽذ ، ٙكشد ديگشي ثب ٔٛبٕ ٝيژگي ٛب ث ٚػ٘ٞإ جبٗؾيٖ ٝي ٓؼشكي ً٘ذ تب دس ؿيبة
ٗٔبي٘ذ ٙإٓ دعتگب ٙاٗجبّ ٝظيلٔٗ ٚبيذ .دس فٞست ُض ،ّٝدعتگب ٙاجشايي ٓي تٞاٗذ دذاًثش دٗٝلش سا ٗيض دس عطخ
ًبسؽ٘بط ثشاي اٗجبّ آٞس اجشايي ٓشثٞط ث ٚإٓ دعتگب ٙدس ٓشًض ٓغتوش عبصد .
ٓبدٝ - 20 ٙظبيق ٓشًض خذٓبت عشٓبي ٚگزاسي خبسجي ث ٚؽشح صيش تؼييٖ ٓي ؽٞد :
 1اطالع سعبٗي  ٝاسايٓ ٚؾٞست ٛبي الصّ ث ٚعشٓبي ٚگزاسإ خبسجي . 2اٗجبّ ٔٛب٘ٛگي ٛبي الصّ دس آٞس ٓشثٞط ث ٚاخز ٓجٞصٛبي ٓٞسد ٗيبص اص جِٔ ٚاػالٓي ٚتبعيظٓ ،جٞص عبصٓبٕدلبظت ٓذيظ صيغت  ،پشٝاٗٛ ٚبي اٗؾؼبة ٓشثٞط ث ٚآة ،ثشم  ،گبص ،تِلٖ ،پشٝاٗ ٚاًتؾبف  ٝاعتخشاج ٓؼبدٕ  ٝؿيشٙ
اص دعتگبٛ ٙبي ريشثظ هجَ اص فذٝس ٓجٞص عشٓبي ٚگزاسي.
 3اٗجبّ ٔٛب٘ٛگي ٛبي الصّ دس آٞس ٓشثٞط ث ٚفذٝس سٝاديذ،اجبص ٙاهبٓت  ٝفذٝس پشٝاًٗ ٚبس اكشاد ٓشتجظ ثب عشٓبيٚگزاسي خبسجي.
 4اٗجبّ ٔٛب٘ٛگي ٛبي الصّ دس آٞس ٓشثٞط ث ٚعشٓبي ٚگزاسي ٛبي خبسجي ثؼذ اص فذٝس ٓجٞص عشٓبي ٚگزاسيؽبَٓ ثجت ؽشًت ٓؾتشى ،ثجت علبسػ  ٝآٞس ٓشثٞط ثٝ ٚسٝد  ٝخشٝج عشٓبيٓ ، ٚغبيَ گٔشًي ٓ ٝبُيبتي  ٝؿيشٙ
.
 5اٗجبّ ٔٛب٘ٛگي ٛبي الصّ تٞعظ ٗٔبي٘ذگبٕ دعتگبٛ ٙب ثيٖ ٝادذٛبي اجشايي دعتگب ٙريشثظ آٜٗب دس استجبط ثبدسخٞاعت ٛبي عشٓبي ٚگزاسي خبسجي .
ٓ 6شاهجت دس دغٖ اجشاي تقٔئبتي ً ٚدس خقٞؿ عشٓبي ٚگزاسي ٛبي خبسجي اتخبر ٓي گشدد .تجقشٝ:ٙظبئق ٓت٘بظش ٓشًضخذٓبت عشٓبي ٚگزاسي خبسجي ث ٚعبصٓبٕ آٞس اهتقبدي ٝداسائي اعتبٜٗب تلٞيض تب
ثبٔٛب٘ٛگي ٝتقٞيت عتبد جِت ٝجزة عشٓبي ٚگزاسي خبسجي اعتبٕ ٗغجت ث ٚاٗجبّ آٞسٓذ ٍٞؽذ ٙاهذاّ ؽٞد .
كقَ پ٘جْ ٓ -وشسات ٝسٝد  ،اسصؽيبثي  ٝثجت عشٓبي ٚخبسجي
ٓبد -21 ٙتشتيجبت ٓشثٞط ثٝ ٚسٝد ،اسصؽيبثي  ٝثجت عشٓبي ٚخبسجي اػْ اص ٗوذي  ٝؿيشٗوذي ث ٚؽشح صيش ٓي ثبؽذ:
اُق  -عشٓبيٗ ٚوذي
ٝ 1-جٗ ٙٞوذي اسصي ٓٞضٞع ث٘ذ اُق ٓبد (11) ٙهبٗ ًٚ ٕٞدس يي دكؼ ٚيب ث ٚدكؼبت ث ٚهقذ تجذيَ ث ٚلاير ثً ٚؾٞس

ٝاسد ٓي ؽٞد ،دس تبسيخ تجذيَ ث ٚلاير ٝ ،كن گٞاٛي ثبٗي تٞعظ عبصٓبٕ ثٗ ٚبّ عشٓبي ٚگزاس خبسجي ثجت  ٝتذت
پٞؽؼ هبٗ ٕٞهشاس ٓي گيشدٓ .ؼبدٍ سيبُي اسص ٝاسد ٙث ٚدغبة ث٘گب ٙاهتقبدي عشٓبي ٚپزيش  ٝيب دغبة طشح ٓٞضٞع
عشٓبي ٚگزاسي ٝاسيض ٓي گشدد .
ٝ 2جٗ ٙٞوذي اسصػ ٓٞضٞع ث٘ذ ة ٓبد )11 ( ٙهبٗ ًٚ ٕٞدس يي دكؼ ٚيب ث ٚدكؼبت ثً ٚؾٞس ٝاسد ؽذ ٝ ٙث ٚلاير تجذيَٗٔي ؽٞد ،ث ٚدغبة اسصػ ث٘گب ٙاهتقبدي عشٓبي ٚپزيش  ٝيب طشح ٓٞضٞع عشٓبي ٚگزاسي ٝاسيض ٓي گشدد  .ايٖ ٝجٙٞ
دس تبسيخ ٝاسيض ثٗ ٚبّ عشٓبي ٚگزاس خبسجي ثجت  ٝتذت پٞؽؼ هبٗ ٕٞهشاس ٓي گيشدٝ .ج ٙٞيبد ؽذ ٙثب ٗظبست  ٝتبييذ
عبصٓبٕ ثٓ ٚقشف خشيذٛب  ٝعلبسؽبت خبسجي ٓشثٞط ث ٚعشٓبي ٚگزاسي خبسجي ٓي سعذ .
تجقش - ٙؽجٌ ٚپُٞي سعٔي ًؾٞس ٌِٓق اعت دس ٓٞسد دٞاُٛ ٚبي اسصي ٓشثٞط ث ٚعشٓبي ٚگزاسي خبسجي ٓ ،شاتت
سا ثب رًش ٗبّ دٞاُ ٚد٘ٛذٓ، ٙجِؾ اسصٞٗ،ع اسص ،تبسيخ ٝف ،ٍٞتبسيخ تغؼيشٗ،بّ ث٘گب ٙاهتقبدي عشٓبي ٚپزيش  ٝدس فٞست
تجذيَ ث ٚلاير ٓ ،ؼبدٍ سيبُي اسص ٝاسدٓ ، ٙغتوئب ث ٚعبصٓبٕ گٞاٛي ً٘ذ .
ة  -عشٓبي ٚؿيشٗوذي
عشٓبي ٚؿيشٗوذي خبسجي ؽبَٓ ٓٞاسد ٓ٘ذسج دس ث٘ذٛبي ة،ج  ٝد ريَ تؼشيق عشٓبي ٚخبسجي دس ٓبد (1) ٙهبٕٗٞ
ٓي ثبؽذ ًٓ ٚشادَ ٝسٝد ،اسصؽيبثي  ٝثجت آٜٗب ث ٚتشتيت صيش اعت:
 1دس ٓٞسد اهالّ عشٓبي ٚاي ؿيشٗوذي خبسجي ٓٞضٞع ث٘ذٛبي ة  ٝج كٞم ( ؽبَٓ ٓبؽيٖ االت ،تجٜيضات  ،اثضاس ٝهطؼبت يذًي ،هطؼبت ٓ٘لقِٞٓ ، ٚاد اُٝي ، ٚاكضٝدٗي ًٌٔ ٝي ) ٝصاست ثبصسگبٗي پظ اص اػالّ ٓٞاكوت عبصٓبٕ ثب
ٝسٝد اهالّ عشٓبي ٚاي ؿيشٗوذي خبسجي ٗ،غجت ث ٚثجت علبسػ آٓبسي  ٝاػالّ ٓشاتت ث ٚگٔشى ريشثظ جٜت
اسصؽيبثي  ٝتشخيـ اهالّ ٝاسد ٙاهذاّ ٓي ٗٔبيذ .

