
 آئیه وبمٍ تشکیل مشکض خذمبت سشمبیٍ گزاسی

 يصیشان َیبت8/2/1389 مًسخ 26986/44458:  شمبسٌ وبمٍ تظًیت

 تؼبلی ثسمٍ

 محمذ آل ي محمذ ثش طلًات ثب

 کشًس يصاست -داسایی ي اقتظبدی امًس يصاست

 جمًُس سییس ساَجشدی وظبست ي سیضی ثشوبمٍ مؼبيوت

 

 15/1/1389 ممًسخ  24836-193412/21 شممبسٌ  پیشىُبد ثٍ ثىب 29/1/1389 مًسخ جلسٍ دس يصیشان َیئت

 ایمشان  اسمممی  جمُمًسی  اسبسی قبوًن َشتم ي سی ي یکظذ اطل استىبد ثٍ ي داسایی ي اقتظبدی امًس يصاست

 : ومًد مًافقت

 

 استبن گزاسیسشمبیٍ خذمبت مشکض تشکیل وبمٍآییه

 

 :سيوذمی کبسث مشثًط مششيح مؼبوی دس صیش َبیياطٌ ي اطغمحبت -1 مبدٌ

 ایشان فىی ي اقتظبدی َبیکمک ي گزاسی سشمبیٍ سبصمبن: سبصمبن -الف

 استبن گزاسیسشمبیٍ خذمبت مشکض: مشکض -ة

 استبوذاس: مشکض سییس -ج

 

ٍ  خمذمبت  مشکمض  کشمًس،  َبیاستبن دس گزاسی سشمبیٍ دس تسشیغ ي تسُیل حمبیت، مىظًسثٍ -2 مبدٌ  سمشمبی

 ي 1380 مظمًة  خمبسجی  گمزاسی  سشمبیٍ حمبیت ي تشًیق قبوًن دس مىذسج اَذاف ساستبی دس استبن گزاسی

 .شًدمی تشکیل َباستبن سغح دس سبصمبن ومبیىذگی اػمبل

 



 اممًس  اوجمب   ضممه  ي ثبشذمی استبن سغح دس خبسجی گزاسیسشمبیٍ متقبضیبن مشاجؼٍ کبوًن ،مشکض -3 مبدٌ

 .ثًد خًاَذ سبصمبن ثب استبن َمبَىگی مشجغ مشثًط، اختیبسات اػمبل ي سبصمبن سًی اص تفًیضی

 :است صیش ششح ثٍ خبسجی گزاسانسشمبیٍ ثٍ مشکض دس اسائٍ قبثل خذمبت -4 مبدٌ

  قبل اس اخذ مجوس سزمایه گذاری خارجی -الف

 اص حمبیمت  ي پمزیش   ثٍ مشثًط امًس ثب استجبط دس گزاسان سشمبیٍ ثٍ الص  َبیمشًست ئٍاسا ي سسبوی اعمع -1

 .خبسجی گزاسی سشمبیٍ

ٍ  ویمبص  ممًسد  مجًصَمبی  اخز ثٍ مشثًط امًس دس الص  پشتیجبوی ي َمبَىگی اوجب  -2 ٍ  اص گمزاسان  سمشمبی  جملم

 تلفمه،  ي گمبص  ثمش،،  آة، ثٍ مشثًط اوشؼبة َبی پشياوٍ صیست، محیظ حفبظت سبصمبن مجًص ، تبسیس اػممیٍ

 .خبسجی گزاسی سشمبیٍ مجًص طذيس اص پیش سثظری َبی دستگبٌ اص غیشٌ ي مؼبدن استخشاج ي اکتشبف پشياوٍ

ٍ  َمبی دسخًاسمت  ثب مشتجظ َبیدستگبٌ اجشایی ياحذَبی ثب الص  َبیپیگیشی ي َبَمبَىگی اوجب  -3  سمشمبی

 .خبسجی گزاسی

ٌ  عشیمق  اص َمب گمزاسی سشمبیٍ ثٍ مشثًط امًس پیگیشی ي استبن دس گزاسیسشمبیٍ متقبضیبن پزیش  -4  دسمتگب

   سثظری اجشایی َبی

ٍ  سمبصمبن  ثمب  َممبَىگی  ي ویمبص  ممًسد  مذاسک سبیش َمشاٌ ثٍ خبسجی گزاسانسشمبیٍ دسخًاست دسیبفت -5  ثم

 .گزاسانسشمبیٍ مجًص طذيس مىظًس

  پس اس اخذ مجوس سزمایه گذاری خارجی -ب

 مجمًص  اصطمذيس  پمس  مشاحمل  دس خبسجی َبیگزاسی سشمبیٍ ثٍ مشثًط امًس دس الص  َبیَمبَىگی اوجب  - 1

 اممًس  ، تجُیمضات  ي آالت مبشیه يسيد ثشای سفبس  ثجت مشتشک، ششکت ثجت شبمل خبسجی گزاسی سشمبیٍ

 .غیشٌ ي مبلیبتی ي گمشکی مسبیل ،سشمبیٍ خشيج ي يسيد ثٍ مشثًط

ٍ  يسيد ي اداسی مسبیل جملٍ اص خبسجی گزاسی سشمبیٍ مجًص طذيس اص پس اقذامبت پیگیشی - 2  َمبی  سمشمبی

 .خبسجی

 .اجشایی َبیدستگبٌ سبیش ثب گزاسی سشمبیٍ متقبضیبن اداسی مشکمت پیگیشی - 3

ٍ  گزاسی سشمبیٍ ثٍ مشثًط مًاوغ ي مشکمت سفغ جُت دس دستگبَُب ثیه َمبَىگی ایجبد - 4  سفمغ  مىظمًس  ثم

 .مًجًد مشکمت سفغ جُت دس استبوذاس حمبیتُبی اص گیشی ثُشٌ ي استبوذاس تًسظ مشکمت



 .سبصمبن عشف اص گزاسی سشمبیٍ َبیعشح ساَجشی ي وظبست ثٍ مشثًط شذٌ محًل امًس اوجب  - 5

  امور اجزایی و محتوایی -ج

 .سبصمبن تًسظ شذٌ اسائٍ ومًوٍ مغبثق استبن گزاسی سشمبیٍ َبیفشطت گشدآيسی ي شىبسبیی - 1

 َمبی دستگبٌ مسئًالن رکش گزاسی،سشمبیٍ کبس گشد  شبمل استبن گزاسی سشمبیٍ ساَىمبی کتبثچٍ تُیٍ - 2

 .مجًص کىىذٌ طبدس َبیدستگبٌ استجبعی مشخظبت ي تمبس شمبسٌ َمشاٌ ثٍ مشتجظ

ٌ  کبسشىبسمبن  ي مسمئًالن  ،اقتظمبدی  فؼمبالن  آشىبیی مىظًسثٍ آمًصشی َبیکبسگبٌ ثشگضاسی -3  َمبی دسمتگب

 .مشتجظ مسبیل ي المللی ثیه مبلی تأمیه سيشُبی ي گزاسی سشمبیٍ مًضًع ثب استبن اجشایی

 .  سسبوی اعمع ي تجلیغبتی اثضاسَبی کبسگیشیث ثب آن اقتظبدی َبیتًاومىذی ي استبن مؼشفی -4

ٍ  فضبی ومًدن مسبػذ ي سبصی فشَىگ ،گزاسی سشمبیٍ اوذیشٍ ي افکبس تشيیج ي حمبیت -5  دس گمزاسی  سمشمبی

 .گزاسی سشمبیٍ جبیگبٌ ي اَمیت تجییه جُت جبمؼٍ مختلف اقشبس ثیه

 گزاسی سشمبیٍ حمبیت ي تشًیق قبوًن اجشایی وبمٍ آییه( 17) مبدٌ دس مىذسج استبوی متىبظش َبیدستگبٌ -6

 َمکمبسی  مشکمض  ثمب  مًظفىمذ  ،23/7/1381 ممًسخ  َمم 27032ت/33556 شمبسٌ وبمٍ تظًیت مًضًع خبسجی

 مشکمض  ثٍ االختیبس تب  ومبیىذگبن ػىًان ثٍ مشکض ثب َمکبسی ي َمبَىگی جُت سا طمحیت ياجذ افشاد ي ومًدٌ

 دسمتگبٌ  حًصٌ دس سا مشکض تًسظ شذٌ محًل امًس اوجب  ي پیگیشی مسئًلیت شذٌ مؼشفی افشاد.  ومبیىذ مؼشفی

 .داسوذ خًد اجشایی

 اختیبسات خًد، تبثغ ياحذَبی ثٍ االختیبس تب  ومبیىذگبن مؼشفی ضمه مًظفىذ اجشایی َبیدستگبٌ -1 تجظشٌ

 .ومبیىذ تفًیض آوبن ثٍ خًد اجشایی دستگبٌ حًصٌ دس گزاسی سشمبیٍ يامًس مسبیل پیگیشی جُت سا الص 

 ومبیىمذگبن  ثشػُمذٌ  اجشایی َبیدستگبٌ ثخشی مًضًػبت پیگیشی ي پبسخگًیی اجشایی، مسئًلیت -2 تجظشٌ

 .ثبشذمی سثظری اجشایی دستگبٌ مقب  ثبالتشیه یب االختیبس تب 

 ومبیىمذٌ  ،اسمتبوذاس  تشمخیض  حسمت  ویمض  اسمتبن  ديلتی غیش ي ديلتی َبیتشکل ي َبدستگبٌ سبیش -3 تجظشٌ

 .ومًد خًاَىذ مؼشفی مشکض ثٍ ساثظ ػىًانثٍ سا خًد داس طمحیت

 َبیَیئت اػضا  ي خبسجی اقتظبدی َبیَیئت پزیش  مًظفىذ استبن اجشایی یَبدستگبٌ مذیشان -4 تجظشٌ

 َمبَىمگ  مشکمض  ثمب  پمزیشد ممی  طمًست  خمبسجی  گزاسیسشمبیٍ جزة َذف ثب کٍ سا خبسج ثٍ استبن اقتظبدی



 اقتظمبدی  َمبی َیئمت  اػمضا   ي خمبسجی  اقتظبدی َبیَیئت پزیش  اص سا سبصمبن است مًظف مشکض. ومبیىذ

 .ومبیذ مغلغ پزیشد،می طًست شذٌ یبد َذف ثب کٍ خبسج ثٍ استبن

ٍ  َش پشداخت -5 تجظشٌ  االختیمبس  تمب   ومبیىمذگبن  َمبی  الؼمبدٌ  فمً،  ي مبمًسیمت  حمق  مضایمب،  ي حقمً،  گًوم

 کبسکشد گضاس  است مًظف مشکض ي ثًدٌ سثظری اجشایی دستگبٌ ػُذٌثش مشکض دس مستقش اجشایی دستگبَُبی

 .ومبیذ اسائٍ اجشایی دستگبٌ ثٍ سا مزکًس ومبیىذگبن مبَبوٍ

 گزاسی سشمبیٍ اص حمبیت ي تسُیل صمیىٍ دس استبن مشتجظ ي مختلف یدستگبٌ َب ػملکشد ي تم  -6 تجظشٌ

 ػملکمشد  اسصیمبثی  دس اطملی  شبخض یک ػىًانثٍ ي اسصیبثی کبس ي کست فضبی دسثُجًد مزکًس دستگبٌ وقش ي

 .گشدیذ خًاَذ لحبػ َبدستگبٌ

 ویمبص  حست ، شًدمی ثشگضاس مشکض دسخًاست ثٍ کٍ جلسبتی حضًسدس ثش ػميٌ االختیبس تب  ومبیىذگبن -6 مبدٌ

 محمل  دس مشکمض  سییس اػم  ثب گزاسان سشمبیٍ مشاجؼٍ ي خبسجی گزاسی سشمبیٍ متقبضیبن حجم ثب متىبست ي

 مشمکمت  ي مًاومغ  سفمغ  ي الص  مجًصَمبی  اخمز  ثٍ وسجت ممکه صمبن تشیهکًتبٌ دس ي شًوذ می مستقش مشکض

 .ومبیىذمی گضاس  مشکض سییس ثٍ سا خًد اقذامبت وتیجٍ ي اقذا 

 

 اسمت  مًظف سبصمبن ي اسائٍ سبصمبن ثٍ ثبس یک مبٌ سٍ َش سا خًد ػملکشد گضاس  است مًظف مشکض -7 مبدٌ

 .کىذ مىتشش سا سبالوٍ ػملکشد َبیگضاس 

 لئمسمب  ثمب  استبن اجشایی َبیدستگبٌ سبیش ي مشکض اػضبی سبصی آشىب ثٍ وسجت است مًظف سبصمبن -8 مبدٌ

ٍ  ي تذاسک ثب مشکض کبسشىبسی تًان تقًیت ي خبسجی گزاسی سشمبیٍ  قبلمت  دس فىمی  ي آمًصشمی  کمکُمبی  اسائم

 ي ممشصی  ثمشين  ثبصدیمذَبی  تخظظمی،  َمبی  ديسٌ آمًصشمی،  َبیکبسگبٌ ثشگضاسی ي آمًصشی کمک َبیجضيٌ

 .ومًد خًاَذ اقذا  مشبثٍ َبیثشوبمٍ

ٍ  سا ياگمزاسی  قبثل امًس َب،استبن دس مشاکض اختیبسات افضایش ساستبی دس است مًظف سبصمبن -9 مبدٌ  يصیمش  ثم

 پمزیش   مجًصَمبی  طذيس شبمل امًس ایه. کىذ پیشىُبد استبوی مشاکض ثٍ تفًیض ثشای داسایی ي اقتظبدی امًس

 .شًدمی ویض مزکًس مقشسات سػبیت ثب خبسجی گزاسی سشمبیٍ

ٍ  ي مشکمض  ثٍ شذٌ محًل يظبیف ثُتش چٍ َش اوجب  جُت ویبص مًسد مبلی مىبثغ تبمیه مىظًس ثٍ -10 مبدٌ  تُیم

 وظبست ي استبن َبیظشفیت ثبصاسیبثی ي مؼشفی استبن، گزاسی سشمبیٍ َبیفشطت عشاحی ي مستىذات مذاسک،

 جمُمًس  سیمیس  ساَجمشدی  وظمبست  ي سیضی ثشوبمٍ مؼبيوت ، َباستبن گزاسی سشمبیٍ َبیعشح اجشای حسه ثش



ٍ  سا استبوی َبی دستگبٌ ای َضیىٍ اػتجبسات جمغ سش َضاس دس یک است مًظف  جمزة  اص پشمتیجبوی  مىظمًس ثم

ٍ  اسمتبوی  مشاکمض  ػملکشد ثب متىبست سبصمبن وظش ثب تب دَذ اختظبص خبسجی گزاسی سشمبیٍ  پشداخمت  آوُمب  ثم

 .است کشًس ػمًمی محبسجبت قبوًن شمًل اص خبسج مزکًس اػتجبسات. شًد

 مشکمض  استقشاس محل تب ومبیىذ اتخبر تشتیجی ثبیذ َباستبوذاسی ي داسایی ي اقتظبدی امًس َبیسبصمبن -11 مبدٌ

 امکبومبت  ثمش  ػمميٌ  ثبیذ مشاکض ایه. گیشد طًست ساحتی ثٍ گزاسان سشمبیٍ مشاجؼٍ تب گشدد اوتخبة ای گًوٍ ثٍ

 اسمتقشاس  جُمت  کبفی فضبی داسای ویبص، مًسد تجُیضات سبیش ي ایىتشوت ای، سایبوٍ تجُیضات شبمل افضاسی وش 

 .ثبشىذ َبدستگبٌ االختیبس تب  ومبیىذگبن

 «ة» ثىمذ ( 6) جمض  ( 16) سدیمف  ي 20/12/1386 مًسخ َم39246ت/207349 شمبسٌ وبمٍ تظًیت -12 مبدٌ

ٍ  تظممًیت( 21) مممبدٌ 3ي1،2 َمبی تجظممشٌ ي( 21) ممبدٌ   3/6/1387 مممًسخ ک35365ت/89224 شمممبسٌ وبمم

 .گشددمی لغً تخظظی َبیکبسگشيٌ ي تًسؼٍ ي سیضی ثشوبمٍ شًسای وبمٍ آییه مًضًع

 

 سحیمی محمذسضب -جمًُس سئیس ايل مؼبين


