مٞاثو فذٝس پشٝاًٗ ٚغت دس اتذبديٛ ٚبي ف٘لي
اُٞٝيت دسيبكت پشٝاًٗ ٚغت دس ٛش يي اص سؽتٛ ٚبي ف٘لي ثبسػبيت ًِي ٚؽشايو  ٝمٞاثو ٓشثٞى ٚث ٚتشتيت صيش ٓي ثبؽذ )1:
ثيٌبسإ ٓؾٔ ٍٞهبٗ ٕٞثئ ٚثيٌبسي ثب تٞج ٚث ٚسؽتٛ ٚبي تخققي آٜٗب )2 .اكشادي ً ٚكبهذ ٛشگ ٚٗٞپشٝاًٗ ٚغت ثبؽ٘ذ.
ٓٞمٞع ث٘ذ ٓ 1بد 25 ٙهبٗٗ ٕٞظبّ ف٘لي
ٓقٞة ٛ 1371/8/9يئت ػبُي ٗظبست
ٓبد ٙا – ٛش كشد ً ٚثخٞاٛذ ٝادذ ف٘لي ايجبد ً٘ذ هجَ اص عپشدٕ ٛش گ ٚٗٞتؼٜذ اجبس ٝ ٙيب خشيذ ٓذَ ثبيذ جٜت اخز ٓجٞص الصّ ثٚ
اتذبديٓ ٚشثٞه ٓشاجؼٔٗ ٚبيذ.
تجقش -1 ٙدس اثتذاي ٛش عبٍ مشٝست ايجبد ٝادذ ف٘لي سا اتذبدي ٚف٘ق ٓشثٞى ٚثًٔ ٚيغيٗ ٕٞظبست ؽٜش  ٝدس ؽٜشٛبي كبهذ
اتذبدي ٚف٘لي ؽٜشداسي ثًٔ ٚيغيٗ ٕٞظبست ؽٜش ٓشًض ؽٜشعتبٕ ثشاي تبييذ پيؾٜ٘بد ٓي ٗٔبيذًٔ .يغيٞٓ ٕٞظق اعت دذاًثش ظشف
ٓذت ٓ 3بٗ ٙظش خٞد سا اػالّ داسد.
تجقش -2 ٙمشٝست ايجبد ٝادذ ف٘لي ثبيغتي ٔٛب٘ٛگ ثب عيبعت دُٝت دس صٓي٘ ٚتبٓيٖ  ٝتُٞيذ  ٝتٞصيغ ًبال  ٝاسائ ٚخذٓبت تؼييٖ
گشدد.
ٓبد -2 ٙاتذبديٞٓ ٚظق اعت دسخٞاعتٜب سعيذ ٙثشاي اخز پشٝاًٗ ٚغت سا ث ٚتشتيت ؽٔبس ٝ ٙتبسيخ دس دكتش ٓخقٞفي ثجت  ٝسعيذ
آٗشا ثٓ ٚتوبمي تغِيْ ٗٔبيذ.
ٓبد -3 ٙاتذبدي ٚثب سػبيت دن توذّ دس خٞاعتٜبي سعيذٞٓ ٙمٞع ٓبد 2 ٙسا ثشسعي ٗ ٝظش خٞد سا ٓج٘ي ثش سد يب هج ٍٞتوبمب دذاًثش
ظشف  15سٝص ًتجب اػالّ ٓي داسد دس فٞست ٓثجت ثٞدٕ جٞاة اتذبديٓ ٚتوبمي ٓي تٞاٗذ ٗغجت ث ٚتٜيٓ ٚذاسى الصّ اهذاّ ٗٔبيذ.
اولويت دريافت پروانه كسب:
ٓبد -4 ٙاُٞٝيت دسيبكت پشٝاًٗ ٚغت دس ٛش يي اص سؽتٛ ٚبي ف٘لي ثبسػبيت ًِي ٚؽشايو  ٝمٞاثو ٓشثٞى ٚث ٚتشتيت صيش ٓي ثبؽذ
 )1:ثيٌبسإ ٓؾٔ ٍٞهبٗ ٕٞثئ ٚثيٌبسي ثب تٞج ٚث ٚسؽتٛ ٚبي تخققي آٜٗب.
 )2اكشادي ً ٚكبهذ ٛشگ ٚٗٞپشٝاًٗ ٚغت ثبؽ٘ذ.
ٓبد – 5 ٙثشاي اؽخبؿ دوٞهي ٓ ٝؾبسًتٜب ي ٓذٗي ٓٞم ٞع تجقش ٙيي ريَ ٓبد 14 ٙهبٗٗ ٕٞظبّ ف٘لي يي پشٝاٗ ٚثٗ ٚبّ ؽشًت ٝ
ثب رًش ٗبّ ٓذيش ػبَٓ اؽخبؿ دوٞهي دس خٞاعت ً٘٘ذ ٝ ٙيب ادذ اص ؽشًبء دس ٓؾبسًتٜبي ٓذٗي (ً ٚتٞعو عبيش ؽشًبء ًتجب ٓؼشكي
ؽذ ٙثبؽ٘ذ) دسفٞست ادشاص عبيش ؽشايو فبدس ٓي گشدد.
تجقش -1 ٙدس فٞستي ً ٚؽشًت ٓضثٞس ثخٞاٛذ دس ثيؼ اص يي ٌٓبٕ كؼبُيت ٗٔبيذ ثشاي ٌٓبٜٗبي ديگش مٖٔ فذٝس پشٝاًٗ ٚغت
ىجن ٓلبد ايٖ ٓبد ٙجٜت اداسٝ ٙادذ ف٘لي ثشاي كشد ٓؼشكي ؽذ ٙتٞعو ٓذيشػبَٓ  ٝيب ادذ اص ؽشًبء ٓؼشكي ؽذ ٙثبؽ٘ذ) ثب سػبيت
عبيش ٓوشسات ٓشثٞى ٚتب عوق تؼذادي ًًٔ ٚيغيٗ ٕٞظبست ٛش ؽٜش تقٞيت ٗٔبيذ ًبست ٓجبؽشت فبدس خٞاٛذ ؽذ.
تجقش -2 ٙدس فٞست ٗيبص ث ٚكؼبُيت دس ٓذَ ؿيش اص ٓذَ هبٗٗٞي اؽخبؿ دوٞهي پظ اص تقٞيت ًٔيغيٗ ٕٞظبست ٓشثٞى ٚيي
پشٝاًٗ ٚغت ثٗ ٚبّ ؽشًت  ٝثب رًش ٓؾخقبت ٗٔبي٘ذ ٙهبٗٗٞي إٓ ؽشًت ثٓ ٚؼشكي ٓذيش ػبَٓ اؽخبؿ دوٞهي دس خٞاعت ً٘٘ذ ٙدس
فٞست ادشاص عبيش ؽشايو فبدس  ٝثشاي اداس ٙثيؼ اص يي ٝادذ ف٘لي ثشاي اكشادي ًٓ ٚذيش ػبَٓ ًتجب ٓؼشكي ٓي ٗٔبيذ ثب سػبيت
ٓلبد تجقش ٙيي ٔٛيٖ ٓبدً ٙبست ٓجبؽشت فبدس خٞاٛذ گشديذ.
تجقش -3 ٙدس ٓٞاسدي ً ٚؽخقي ٗٔبي٘ذگي تٞسيغ ًبالٛبي ؽشًتي سا ػٜذ ٙداس ثبؽذ  ٝاص ٗظش دوٞهي ؽؼج ٚيي ؽخقيت دوٞهي
تِوي ٗؾٞد فذٝس پشٝاًٗ ٚغت ثشاي ؽخـ ٓضثٞس ٓؾٔ ٍٞايٖ ٓبدٗ ٙجٞد ٝ ٙدس فٞست ادشاص ؽشايو  ٝثب سػبيت عبيش ٓوشسات
ٓشثٞى ٚپشٝاًٗ ٚغت ثٗ ٚبّ ٝي فبدس خٞاٛذ ؽذ.

ٓبد -6 ٙؽشايو ٓ ٝذاسى الصّ جٜت تذقيَ پشٝاًٗ ٚغت:
-1تبثؼيت جٜٔٞسي اعالٓي ايشإ  ٝدس ٓٞسد اتجبع ثيگبٗ ٚداؽتٖ پشٝاًٗ ٚبس ٓؼتجش اص ٝصاست ًبس  ٝآٞس اجتٔبػي  ٝپشٝاٗ ٚاهبٓت
ٓؼتجش اص ٝصاست ًؾٞس.
 -2اسائٓ ٚذاسى ٓثجت ٚداٍ ثش داؽتٖ عبثو ٚعٌٗٞت ثٓ ٚذت  5عبٍ ثشاي ٓتوبميبٕ ؽٜشتٜشإ.
تجقشًٔ – ٙيغيٛ ٕٞبي ٗظبست دس عبيش ؽٜشٛب ٓي تٞاٗ٘ذ ثبتٞج ٚث ٚتشاًْ جٔؼيت  ٝتؼذاد ٝادذٛبي ف٘لي  ٝاٝمبع جـشاكيبي إٓ
ؽٜش ٓذت عٌٗٞت سا دس فٞست مشٝست تـييش د٘ٛذ.سػبيت عبثو ٚعٌٗٞت ثشاي ٓتوبميبٗي ً ٚاص ؽٜشٛبي ثضسگ ث ٚؽٜشٛبي
ًٞچي  ٝيب ٔٛجٞاس ؽٜشٛب ٜٓبجشت ٓي ٗٔبي٘ذ اُضآي ٗٔي ثبؽذ.
 -3اسائ ٚع٘ذ ٓبٌُيت يب اجبسٗ ٙبٓ ٚسعٔي
تجقش – ٙدس ٌٓبٜٗب  ٝؽٜشٛبيي ً ٚثشدغت ػشف ٓذَ ت٘ظيْ اجبسٗ ٙبٓ ٚث ٚفٞست سعٔي ٓؼٔٗ ٍٞجبؽذ ث ٚتؾخيـ ًٔيغيٕٞ
ٗظبست اسائ ٚاجبسٗ ٙبٓ ٚػبدي ًلبيت ٓي ً٘ذ.
 -4گٞاٛي پبيبٕ خذٓت ٗظبّ ٝظيل ٚيب ٓؼبكيت دائْ.
 -5اسائ ٚگٞاٛي ػذّ عٞء پيؾي٘. ٚ
-6داؽتٖ دذاهَ عٞاد خٞاٗذٕ ٞٗ ٝؽتٖ(.ث ٚاعتث٘بي ٓتوبميبٗي ً ٚعٖ آٜٗب ثيؼ اص  45عبٍ ث ٚثبال ثبؽذ).
 -7گٞاٛي ػذّ اػتيبد ثٞٓ ٚاد ٓخذس اص ٝصاست ثٜذاؽت دسٓبٕ ٝآٓٞصػ پضؽٌي.
-8گٞاٛي الصّ ٓج٘ي ثشتجبسي ثٞدٕ ٓذَ ًغت يب سػبيت مٞاثو ؽٜشداسي ٓذَ.
-9ثشگ عالٓت  ٝثٜذاؽت ؽخقي ٓ ٝذَ ًغت اص ٝصاست ثٜذاؽت دسٓبٕ  ٝآٓٞصػ پضؽٌي  ٝآسايؾي ٓي ثبؽ٘ذ.
ٞٓ -10اكوت اداس ٙآبًٖ ٗيشٝي اٗتظبٓي ثشاي ٓؾبؿَ خبؿ ثش اعبط آييٖ ٗبٓٓ ٚشثٞى.ٚ
ٓ -11ذاسى الصّ داٍ ثشداسا ثٞدٕ فالديت ك٘ي ثشاي ٓؾبؿَ ك٘ي ثش اعبط تجقشٓ 2 ٙبد 35 ٙهبٗ ٕٞف٘لي.
 -12ػٌظ جذيذ  6هيؼ.ٚ
 -13كتًٞپي ؽ٘بع٘بٓ ٚػٌظ داس د ٝثشگ.
ٓبد -7 ٙدس فٞستي ًٓ ٚتوبمي پشٝاًٗ ٚغت ٓؼتشك ث ٚسد دس خٞاعت خٞد ثبؽذ پظ اص ٝفٗ ٍٞظش ًتجي اتذبديٓ ٚي تٞاٗذ ظشف
ٓذت  10سٝص اػتشاك خٞد سا ثًٔ ٚيغيٗ ٕٞظبست ٓشثٞى ٚتغِيْ ٗٔبيذًٔ.يغيٗ ٕٞظبست ٓٞظق اعت ظشف ٓذت يي ٓبٗ ٙظش خٞد
سا اػالّ داسد ٗظشًٔيغيٗ ٕٞظبست دس ايٖ ٓٞسد هيؼي اعت.
تجقش – ٙدس فٞستي ً ٚاتذبدي ٚدس ٓذت ٓوشس ٙاص دادٕ پبعخ خٞدداسي ٗٔبيذ ٓتوبمي ٓي تٞاٗذ اػتشاك خٞد سا ثًٔ ٚيغيٕٞ
ٗظبست جٜت سعيذگي تغِيْ ٗٔبيذ.
ٓبد -8 ٙاتذبديٞٓ ٚظق اعت ٓبٛبٗ ٚگضاسػ ًتجي دس ٓٞسد ٓتوبميبٕ دسيبكت پشٝاًٗ ٚغت  ٝسد  ٝيب هج ٍٞفذٝس پشٝاٗ ٚجٜت
ٗظبست ثًٔ ٚيغي ٕٞاسعبٍ ٗٔبيذ.
ٓبد -9 ٙثشاي ف٘ٞكي ً ٚىجن تقٞيت ٛيئت ػبُي ٗظبست سػبيت دذٝد ف٘لي اُضآي اعت ٝادذٛبي ف٘لي ٓشثٞىٞٓ ٚظق ثٚ
سػبيت إٓ پظ اص تقٞيت ٓتشاژ إٓ دس ًٔيغيٗ ٕٞظبست خٞا٘ٛذ ثٞد.

تجقش -1 ٙإٓ دعت ٚاص ٝادذٛبي ف٘لي ً ٚهجال تبعيظ ؽذ ٝ ٙداساي پشٝاًٗ ٚغت ٓؼتجش ٓي ثبؽ٘ذ ٓؾٔ ٍٞايٖ ٓبدٔٗ ٙي ؽٗٞذ
تجقش -2 ٙتٞاكن ٝادذٛبي ري٘لغ ٔٛ ٝجٞاس دس ٓٞسد تـييش  ٝتؼذيَ دذٝد ف٘لي ثال اثش ٓي ثبؽذ.
ٓبد -10 ٙاتذبديٛ ٚبي ف٘لي ٌِٓل٘ذ ٗغجت ث ٚتؼٞيل  ٝيب تٔذيذ پشٝاًٗ ٚغت ٝادذٛبي ف٘لي ثب اسائ ٚگٞاٛي داٍ ثش پشداخت  ٝيب
تشتيت پشداخت ٓبُيبت ثئ ٚػٞاسك ؽٜشداسي  ٝثشاي ٓبُيبت ٛب  ٝدن ثئ ٚهيؼي ٗؾذ ٙاسائ ٚگٞاٛي ٓشثٞه ث ٚىشح پشٗٝذ ٙدس
ٓشاجغ ريشثو ٔٛ ٝچ٘يٖ اسائ ٚتبييذيٝ ٚصاست ثٜذاؽت دسٓبٕ  ٝآٓٞصػ پضؽٌي ثشاي ف٘ٞكي ًٓ ٚؾٔ ٍٞهبٗٞٓ ٕٞاد خٞسدٗي
آؽبٓيذٗي آسايؾي  ٝثٜذاؽتي ٓي ثبؽذ اهذاّ ٗٔبي٘ذ.
ٓبد -11 ٙاتذبديٞٓ ٚظق اعت كوو ثشاي ًغبٗيٌ ٚپشٝاًٗ ٚغت ثشاي آٜٗبفبدس ؽذ ٙاعت ًبست ػنٞيت دس اتذبدي ٚفبدس ٗٔبي٘ذ.
فذٝس ًبست ػنٞيت ثشاي اكشاد كبهذ پشٝاًٗ ٚغت ٓٔ٘ٞع اعت.
تجقش – ٙفذٝس ًبست ػنٞيت دس اتذبديٓ ٚغتِضّ پشداخت دن ػنٞيت عبالٗٓ ٚي ثبؽذ.
ٓبد-12 ٙػنٞيت كشد ف٘لي دس ؽشًت ٛب ي تؼبٗٝي ف٘لي ٓ٘ٞه ث ٚداؽتٖ پشٝاًٗ ٚغت ٓؼتجش دس اتذبديٓ ٚشثٞىٓ ٚي ثبؽذ.
ٓبد -13 ٙدس فٞستي ًٞٓ ٚسد يب ٓٞاسدي اص ؽشايو  ٝمٞاثو فذٝس پشٝاًٗ ٚغت ٓٞمٞع ٓبد 6 ٙايٖ مٞاثو ث٘ب ث ٚتؾخيـ
ٓشاجغ ريشثو اص كشد ف٘لي اعوبه گشدد اتذبديٓ ٚشثٞىٌِٓ ٚق اعت دغت اػالّ ًتجي ٓشاجغ هبٗٗٞي ٗغجت ث ٚاثيبٍ پشٝاًٗ ٚغت
ٝي اهذاّ ٗٔبي٘ذ.
ٓبدٓ -14 ٙجِؾ دن ػنٞيت ثب تٞج ٚثٛ ٚضي٘ٛ ٚبي جبسي ٛش اتذبدي ٚدس چٜبس چٞة ٝظبيق پيؼ ثي٘ي ؽذ ٙدس هبٗٗ ٕٞظبّ ف٘لي
تٞعو ٓجٔغ آٞس ف٘لي ريشثو پيؾٜ٘بد  ٝث ٚتقٞيت ًٔيغيٗ ٕٞظبست ٓي سعذ.دن ػنٞيت ٓزًٞس دس فٞست مشٝست ٛش دٝ
عبٍ يي ثبس هبثَ تجذيذ ٗظش ٓي ثبؽذ.
تجقش – ٙدس اتذبديٛ ٚبي ف٘لي ًٝ ٚادذٛبي ػن ٞث ٚدسجبت  ٝسعتٛ ٚب ي ٓختِق توغيْ ؽذ ٙاٗذ ايٖ ٓجِؾ ٓي تٞاٗذ ٓتلبٝت ثبؽذ .
ٓبد -15 ٙخشيذ  ٝكشٝػ پشٝاًٗ ٚغت ٓٔ٘ ٞع اعت .دس فٞستيٌ ٚداسٗذ ٙپشٝاًٗ ٚغت ثخٞاٛذ دوٞم ٗبؽي اص پشٝاٗ ٚخٞد سا ثٚ
ديگشي ٓ٘توَ ً٘ذ اتذبديٓ ٚشثٞىٌِٓ ٚق اعت ثب سػبيت ٓوشسات ٓشثٞى ٚپشٝاٗ٘ٓ ٚتوَ ً٘٘ذ ٙسا ثبىَ  ٝپشٝاٗ ٚجذيذ ثٗ ٚبّ ٓ٘توَ اُيٚ
دس فٞست ٝاجذ ثٞدٕ ؽشايو الصّ فبدس ً٘ذ.
ٓبد -16 ٙتـييش ٓذَ ًغت يب ٗٞع ؽـَ ٓغتِضّ اخز پشٝاًٗ ٚغت جذيذ ثب ادشاص ؽشايو ايٖ آييٖ ٗبٓٓ ٚي ثبؽذ.
ٓبد -17 ٙدس فٞست ٓلوٞد ؽذٕ پشٝاًٗ ٚغت فذٝس أُث٘ي ثشاي ٓذت ثبهي ٓبٗذ ٙاػتجبس پشٝاًٗ ٚغت ثال ٓبٗغ خٞاٛذ ثٞد.
ٓبد - 18 ٙفبدجبٕ پشٝاًٗ ٚغت ٓي تٞاٗ٘ذ جٜت اداسٝ ٙادذ ف٘لي خٞد اهذاّ ثٓ ٚؼشكي ٓجبؽش ٝاجذ ؽشايو كشدي ٓ٘ذسج دس ٓبد6 ٙ
ايٖ آييٖ ٗبٓٔٗ ٚبي٘ذ.
تجقش -1 ٙفبدت پشٝاًٗ ٚغت ٓ ٝجبؽش ٝي ٓتنبٓ٘ب ًِيٓ ٚغئُٞيت ٛبيي ً ٚهبٗٗٞب ث ٚػٜذ ٙفبدت پشٝاًٗ ٚغت ٓي ثبؽذ سا ث ٚػٜذٙ
خٞا٘ٛذ داؽت.
تجقش -2 ٙفبدت پشٝاًٗ ٚغت ٓي تٞاٗذ دسٛش ٓٞهغ ًٓ ٚوتني ثبؽذ ثب سػبيت هٞاٗيٖ ٓ ٝوشسات ٓشثٞىٗ ٚغجت ث ٚػضٍ  ٝيب تـييش
ٓجبؽش اهذاّ ٗٔبيذ.

تجقش -3 ٙفذٝس ًبست ٓجبؽشت ٓغتِضّ ػوذ هشاسدادي ثيٖ كشد ف٘لي ٓ ٝجبؽش ٓي ثبؽذ  ٝيي ٗغخ ٚهشاسداد ٓزًٞس دس پشٗٝذ ٙكشد
ف٘لي خٞاٛذ ؽذ.
تجقش -4 ٙدثيش خبٗٛ ٚيئت ػبُي ٗظبست ٗغجت ث ٚتٜي ٚكشّ ًبست ٓجبؽشت اهذاّ تب پظ اص تقٞيت ٛيئت ػبُي ٗظبست جٜت اجشا دس
عيخ ًؾٞس اثالؽ گشدد.
ٓبد -19ٙدثيشخبٗٛ ٚيئت ػبُي ٗظبست ث٘ٓ ٚظٞس يٌ٘ٞاختي پشٝاٗٛ ٚبي ًغت ً ٝبستٜبي ػنٞيت دس اتذبديٛ ٚب ٗغجت ث ٚتٜي ٚاُگٞي
آٜٗب اهذاّ  ٚٗٞٔٗ ٝآٗشا پظ اص تقٞيت ٛيئت ػبُي ٗظبست ثًٔ ٚيغيٛ ٕٞبي ٗظبست جٜت اجشا دس عبصٓبٜٗبي ف٘لي اثالؽ ٓي ٗٔبيذ.
ٓبدًٔ -20 ٙيغيٛ ٕٞبي ٗظبست ٌِٓل٘ذ ثش دغت ٛش اتذبدي ٚف٘لي پظ اص ًغت ٗظش اص اتذبديٛ ٚبي ٓشثٞىٓ ٝ ٚجٔغ آٞس ف٘لي
ريشثو ٓٞاسد صيش سا تقٞيت  ٝػال ٙٝثش مٞاثو فذٝس پشٝاًٗ ٚغت جٜت اجشا ث ٚإٓ اتذبدي ٚاثالؽ  ٝيي ٗغخ ٚإٓ سا جٜت
ٔٛب٘ٛگي الصّ ث ٚدثيش خبٗٛ ٚيئت ػبُي ٗظبست اسعبٍ ٗٔبي٘ذ:
 -1تؼييٖ سعتٛ ٚبيي ً ٚدس ٛش اتذبديٓ ٚغتِضّ اخز پشٝاًٗ ٚغت اعت ثشدغت تُٞيذ تٞصيغ  ٝيب خذٓبتي ً ٚػشمٓ ٚي ٗٔبي٘ذ.
-2مٞاثو خبؿ ٝادذ ف٘لي دس ٛش اتذبدي ٚجٜت فذٝس پشٝاًٗ ٚغت ً ٚثش دغت ٓٞهؼيت اتذبديٛ ٚبي ف٘لي مشٝست داؽتٚ
ثبؽذ.
-3تؼييٖ دذاهَ كبفِ ٚثيٖ دٝ ٝادذ ف٘لي ٓؾبث ٝ ٚاعتث٘بئبت إٓ ثشاي ف٘ٞكي ًٛ ٚيئت ػبُي ٗظبست ثشهشاسي دذٝد ف٘لي آٗبٕ سا
مشٝسي تؾخيـ داد ٙاعت.
ٓبد -21ٙايٖ آييٖ ٗبٓ ٚؽبَٓ ٓ 21بد 16 ٝ ٙتجقش ٙدس تبسيخ  1371/8/9ث ٚتقٞيت ٛيئت ػبُي ٗظبست ثش عبصٓبٕ ٛب ي ف٘لي
ًؾٞس سعيذ ٙاعت.

