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 مقدمٍ

تٛػؼٝ فٙبٚسي ٚ ثٝ تجغ آٖ، تٛػؼٝ التلبد ثٝ ػٙٛاٖ يىي اص ٟ٘بدٞبي اختٕبػي ٔؤثش دس أش  ٞبي فٙبٚسيپبسن

ٞبي صايي تخللي ٔٛسد تٛخٝ ثؼيبسي اص وـٛسٞبي خٟبٖ ٚالغ ؿذٜ اػت. پبسندا٘ؾ ٔذاس ٚ اؿتغبَ

ٞبي وٛچه ٚ اي ٚاحذٞبي فٙبٚسي ثخلٛف ؿشوتاػتمشاس ٚ حضٛس حشفٝ شايٞبيي ٔٙبػت ثفٙبٚسي، ٔحيظ

بت پظٚٞـي اػت وٝ دس تؼبُٔ ػبص٘ذٜ ثب يىذيٍش ٚ ثب ٚ ٔؤػؼك ٚ تٛػؼٝ كٙبيغ ٔتٛػظ، ٚاحذٞبي تحمي

ثب تٛخٝ ثٝ ٔلٛثٝ ؿٛساي ٌؼتشؽ ٚ اػبػٙبٔٝ اثالغي، پبسن ذ. اؿتغبَ داس٘ ا٘ٝٞبي فٙبٚسٞب ثٝ فؼبِيتدا٘ـٍبٜ

فٙبٚسي ػالٔت والٖ ٔٙغمٝ ػٝ آٔبيـي ٔتـىُ اص دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىي وشٔب٘ـبٜ، دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىي 

اػت وٝ دثيشخب٘ٝ آٖ دس دا٘ـٍبٜ ػّْٛ ٚ دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىي وشدػتبٖ  ايالْ، يػّْٛ پضؿىدا٘ـٍبٜ ٕٞذاٖ، 

ايدبد  ٘ـيٙي،ايٗ ٞٓ ٚالغ ؿذٜ اػت. ٞذفسي ػالٔت( بٚاػبػٙبٔٝ پبسن فٙ 1)ٔبدٜ پضؿىي وشٔب٘ـبٜ 

-بي ػٕذٜٞثٝ ٘حٛي وٝ تٕبٔي ٚ يب ثخؾ ٞبي فٙبٚسي ٚ تؼٟيُ فشآيٙذ خزة، استمب ٚ ا٘تـبس آٖ اػت،خٛؿٝ

اي لبثُ ا٘دبْ ثبؿذ. اٞٓ ايٗ ٛست حشفٝكٞب ثٝ ٞبي ٔٙتٟي ثٝ ٔحلٛالت فٙبٚسي دس ايٗ پبسناي اص فؼبِيت

، كٙؼتيي ، عشاحػبصيٕ٘ٛ٘ٝپشداصي، پظٚٞؾ ػّٕي، عشاحي ٟٔٙذػي، ؿبُٔ ثبصاسػٙدي، ايذٜٞب فؼبِيت

ك ػّٕيبت ٔؼتـبسي ثؼذي ثشاي تحمذٚيٗ دا٘ؾ فٙي، ثجت ٔبِىيت فىشي، فشٚؽ ٚ ت ،بصيػ اػتب٘ذاسد

ٞبي ذ. ٕٞىبسيثبؿٚ ٕٞچٙيٗ ػشضٝ ػبيش خذٔبت تخللي ٔي كٙؼتيذ ٝ تِٛيكٔحلٛالت فٙبٚسي دس ػش

خب٘جٝ  چٙذحضٛس ٔٛفك دا٘ـٍبٜ ٞبي والٖ ٔٙغمٝ ٚ اػتفبدٜ اص تدبسة إِّّي ثشاي  ثيٗداخّي ٚ ُ ٔتمبث

 اػت.والٖ ٔٙغمٝ ػٝ آٔبيـي ػّٓ ٚ فٙبٚسي  سنٚسي خٟبٖ اص اٞذاف ساٞجشي پبٔٛثش دس ثبصاسٞبي فٙب

 تعاریف (0مادٌ 

ٔذيشيت حٛصٜ ػالٔت ٚ التلبد  اي ػبصٔب٘ي اػت وٝ ثٛػيّٝ ٔتخلليٗ حشفٝ :پبسن فٙبٚسي ػالٔت-1-1 

فشًٞٙ ٘ٛآٚسي ٚ سلبثت ػبص٘ذٜ ٔيبٖ استمبء  كثشٚت دس خبٔؼٝ اص عشيايؾ ضآٖ اف اكّيذف ؿٛد ٚ ٞٔي

 ٞبي حٛصٜ ػالٔت اػتثش فٙبٚسي ضثش ػّٓ ٚ دا٘ؾ ثب تٕشؤتىي ٞبي ٝبسن ٚ ٔؤػؼٞبي حبضش دس پوتؿش

 ؿٛد.پبسن فٙبٚسي ػالٔت ثٝ اختلبس پبسن ٘بٔيذٜ ٔي آييٗ ٘بٔٝدس ايٗ 



3 
 

أٙبي دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىي ٔتِٛي پبسن فٙبٚسي ػالٔت ت ئپبسن ٕٞبٖ ٞي ٞيئت أٙبي: ت أٙبءئٞي -2-1

 .خٛاٞذ ثٛد ( اػبػٙبٔٝ پبسن فٙبٚسي ػالٔت 5ٔبدٜ )

ػّْٛ پضؿىي والٖ ٞبي سٚػب ٚ ٔؼبٚ٘يٗ تحميمبت ٚ فٙبٚسي دا٘ـٍبٜٔتـىُ اص  ؿٛسايي :ؿٛساي پبسن -3-1

، ٔؼبٖٚ ٔحُ اػتمشاس پبسن ٔبٖ ثش٘بٔٝ ٚ ثٛدخٝ اػتبٖصوشٔب٘ـبٜ، سئيغ ػب ٔٙغمٝ ػٝ آٔبيـي، اػتب٘ذاس

وٝ ثشاي تلٛيت خظ ٔـي ٔؼبٖٚ تٛػؼٝ فٙبٚسي پبسن اػت  ٚ ، سييغتحميمبت ٚ فٙبٚسي ٚصاست ثٟذاؿت

ٞبي ٔبِي يب تلٛيت أتيبصات ٚ وٕه، تذٚيٗ آييٗ ٘بٔٝ داخّي، ٞب، پيـٟٙبد ثش٘بٔٝ ٚ ثٛدخٝ_ٚػيبػت

ض تلٛيت عشح ايدبد ٔٛػؼبت ػّٕي ٚ فٙبٚسي، ٔشاوٕٞچٙيٗ  ،ٞب ٚ ٔٛػؼبت ػضٛ پبسناػتجبسي ثٝ ؿشوت

 .ؿٛدٔغبثك اػبػٙبٔٝ تـىيُ ٔي ٔبتيذخ ضٚ ديٍش ٔشاو ٞب، ؿشوتذؿس

ٚ ٔذيشاٖ فٙبٚسي  اي ٔتـىُ اص سئيغ ٚ ٔؼبٚ٘يٗ پبسن،وٕيتٝ :پبسن ٘ظبست ٚ پزيشؽ تخللي وٕيتٝ -4-1

ٞبي كٙؼتي اػتبٖ اػت وٝ ثٝ ٔٙظٛس ، سئيغ ػبصٔبٖ ؿٟشنػضٛ والٖ ٔٙغمٝ آٔبيـيسٚػبي ٔشاوض سؿذ 

اي ٚ ٞبي ٔتمبضي اػتمشاس، اسائٝ خذٔبت ٔـبٚسٜٞبي داخّي، ثشسػي ٚ اسصيبثي ؿشوتتذٚيٗ آييٗ ٘بٔٝ

ٔغبثك  ٚ اسصيبثي دٚسٜ اي ؿشوت ٞبي ٔؼتمش ٕٞچٙيٗ ٘ظبستٚ ٞب خللي خٟت حٕبيت اص ؿشوتت

 .ؿٛداػبػٙبٔٝ تـىيُ ٔي

تٙذ ٚ ٞؼ پبسنٛلي ٔؼتمُ اص ٔؼتمش دس پبسن وٝ داساي ٞٛيت حم ٞب ٚ ٔٛػؼبتؿشوت :ؿشوت -5-1

 كي، ٚاحذٞبي تحميكخلٛ ٞبيٕ٘بيٙذ. ايٗ ٚاحذٞب اص خّٕٝ ؿبُٔ ؿشوتتدبست فؼبِيت ٔي لبٖ٘ٛ ثشاػبع

ب ، ثفٞبي اخشايي ٞؼتٙذ. ايٗ تؼشيٞب يب دػتٍبٜتحميمبتي ٚاثؼتٝ ثٝ دا٘ـٍبٜ ٔشاوض يب، ٚ كٙبيغؼٝ ٚ تٛػ

 .ٌشددٔي ضٞبي خبسخي ٘ئُ ؿشوتبٔمشسات ٔشثٛط ؿ سػبيت

ٞبي ذ اَٚ ؿشوتكدس 20ء خضٞبيي وٝ اص ٘ظش ٌشدؽ ٔبِي ؿشوت: ٞبي وٛچه ٚ ٔتٛػظؿشوت 1-5-1

 .ٔزوٛس ٘جبؿذ يسضٞبي ثثٝ ؿشوت ك٘جٛدٜ ٚ اوثشيت ػٟبْ آٟ٘ب ٔتؼّ وـٛس ثضسي

ٞب ٚ ٔٛػؼبت دا٘ؾ ثٙيبٖ ٚ لبٖ٘ٛ حٕبيت اص ؿشوت عايٗ ٚاحذٞب ثشاػب :ؿشوت ٞبي دا٘ؾ ثٙيبٖ 2-5-1

 اكالحبتٔدّغ ؿٛساي اػالٔي ٚ وّيٝ ّٔحمبت ٚ  5/8/1389ٞب ٚ اختشاػبت ٔلٛة ػبصي ٘ٛآٚسيتدبسي



4 
 

، ععشاحي ٟٔٙذػي، ٟٔٙذػي ٔؼىٛ اي،ٙبد لب٘ٛ٘ي دس صٔيٙٝ تحميمبت وبسثشدي ٚ تٛػؼٝاػ بيشب ػذي ٚ يثؼ

 .ٕ٘بيٙذتخللي ٚ فؼبِيت دس خٟت تدبسي وشدٖ ٘تبيح تحميمبت فؼبِيت ٔي فٙبٚسي، اسائٝ خذٔبت بَا٘تم

 پذیزش معیارَای  (2مادٌ 

 داسا ثٛدٖ ؿشوت/ٔٛػؼٝ حمٛلي ثجت ؿذٜ -1

اسايٝ ٔؼتٙذات الصْ اص خّٕٝ ٌٛاٞي ػذْ ػٛء پيـيٙٝ، اظٟبس٘بٔٝ ٔبِيبتي ػبَ لجُ ٚ ٌٛاٞي ػذْ  -2

 ٚ آٌٟي تغييشاتاػبػٙبٔٝ ثذٞي ٔبِيبتي، وذ التلبدي ٚ وذ وبسٌبٜ، 

 صيبٖ، ٚ ػٛد تشاص فشٚؽ، ٔيضاٖ ٔبِي، ٌشدؽؿبُٔ  ٔٙبػت حمٛلي ٚ ٔبِي اػتجبس اص ثشخٛسداسي -3

 ... ٚ ثيٕٝ اي ٚ ٔبِيبتي ؿفبف ٚضؼيت

 ويفي( ٚ وٕي) دا٘ـي ا٘ؼب٘ي ٘يشٚي ٔغّٛة ؿشايظ ٚ ٔٙبػت تيٓ داسا ثٛدٖ -4

 حٛصٜ ػالٔت دس فٙبٚسا٘ٝ فؼبِيت داسا ثٛدٖ -5

  كٙؼت ٚ ثبصاس دس ٔٛثش حضٛس -6

 فؼبِيت ٔٛضٛع ثب ٔغبثك ٔٙبػت چـٓ ا٘ذاص ٚ ػبِٝ دٚ (Business Plan) وبسي ثش٘بٔٝ داسا ثٛدٖ -7

 فٙبٚس ؿشوت

 فٙبٚسي ؿشوت، ٘ٛآٚسي دس ٔحلَٛ، ٚ أىبٖ ٞٓ افضايي ثب ػبيش ٚاحذٞبي ٔؼتمشػغح  -8

 

، دس اِٚٛيت پزيشؽ ٔشثٛعٝ اػتبٖ ( ؿشوت ٞبي ثب تدشثٝ ٔٛفك دس ٔشوض سؿذ ٚ فؼبِيت ٞبي ثٛٔي1تجلشٜ 

 ٞؼتٙذ.

 

 مزاحل پذیزش( 3 مادٌ

 تىٕيُ فشْ پزيشؽ  -1

 ٚ تىٕيُ ٔذاسن ٚ ٔؼتٙذات الصْ اسائٝ -2

 ٔلبحجٝ اِٚيٌٝضاسؽ ؿشوت تب صٔبٖ اػتمشاس ٚ ثشٌضاسي اسائٝ  -3
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 ٚ ا٘ؼمبد لشاسداد پزيشؽ ا٘دبْ فشآيٙذ وبسؿٙبػي، كذٚس ٔدٛص -4

 پزيشؽكذٚس ٔدٛص  -5

 ا٘ؼمبد لشاسداد -6

 

 تدايم عضًیت( 4 مادٌ

ثٝ  ٔٙٛطؿٛد ٚ تذاْٚ ػضٛيت آٟ٘ب اسصيبثي ػبال٘ٝ ٚاحذٞبي فٙبٚس ٔتٙبػت ثب ٔؼيبسٞبي اسصيبثي پبسن ا٘دبْ ٔي

 پزيشؽ ٚ ٘ظبست پبسن تٛػظ وٕيتٝ تخللي ٞبي الصْ ٔغبثك ثب ٔؼيبسٞبي اسصيبثي پبسنداسا ثٛدٖ حذالُ

 .تؼييٗ ٔي ٌشدد

 

 ر فىاي ضزکت َایاستقزار  فزآیىدَای (5مادٌ 

 فيضيىي فضب تحٛيُ ٚ پبسن دس اػتمشاس فضبي تؼييٗ خٟت ٔشاخؼٝپغ اص ػپشدٖ ٔشحّٝ پزيشؽ،  -1

ٔؼتٙذ ثٝ لبٖ٘ٛ سٚاثظ ٔٛخش ٚ ٔؼتبخش ٔدّغ ؿٛساي  فؼبِيت ٔدٛص كذٚس ٚ اػتمشاس لشاسداد ا٘ؼمبد -2

 داخّي پبسن لٛا٘يٗٚ ٕٞچٙيٗ 1376اػالٔي ٔلٛة ػبَ 

 ايدٚسٜ ػّٕىشد ٌضاسؽ اسائٝ -3

 فٙبٚس ٚاحذ اِضأي آٔٛصؿي ٞبي دٚسٜ دس حضٛس -4

 ٔبِيبتي ٔؼبفيت خذٔبت اص اػتفبدٜ ٚ ٔبِيبتي اظٟبس٘بٔٝ اسائٝ -5

 استقزار فضای تعییه (6مادٌ 

 عي ٚ ٌشددٔي تؼييٗ پزيشؽ ٚ خزة وبسؿٙبع تٛػظ ٔٙبػت فضبيي ،ٔؼبٚ٘ت تٛػؼٝ فٙبٚسي ٕٞبٍٞٙي ثب

ؿشوت فٙبٚس دس ػٝ  داد اػتمشاس ثيٗ سيبػت پبسن ٚلشاس . ٌشدد ٔي تحٛيُ فٙبٚس ؿشوت ثٝاي  كٛستدّؼٝ

 ٌشدد.٘ؼخٝ تٙظيٓ ٔي

 فعالیت مجًس صدير ي استقزار قزارداد اوعقاد (7مادٌ 

 :ثبؿذٔي صيش ؿشح ثٝ فؼبِيت ٔدٛص كذٚس ٚ اػتمشاس لشاسداد ا٘ؼمبد ٔشاحُ
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 پزيشؽ وبسؿٙبع تٛػظ لشاسدادٞب أٛس ثٝ اػتمشاس فضبي تحٛيُ كٛستدّؼٝ اسػبَ  -1

 لشاسداد ٔجّغ پشاخت ٘حٜٛ ثشسػي ٚ ؿشوت ثٝ لشاسداد ٔجّغ اػالْ -2

 ثبيٍب٘ي فٙبٚس، ٚاحذ ثٝ اسائٝ خٟت أضبء كبحجبٖ ػبيش ٚ ؿشوت تٛػظ ٘ؼخٝ ػٝ دس لشاسداد أضبء -3

 ٔبِي أٛس ثبيٍب٘ي ٚ ؿشوت پشٚ٘ذٜ دس

 ٔذت اػت روش ثٝ الصْ) پبسن سئيغ أضبء ٚ لشاسدادٞب أٛس وبسؿٙبع تٛػظ فؼبِيت ٔدٛص كذٚس -4

 ٔدٛص ايٗ اػتمشاس لشاسداد ا٘ؼمبد اص پغ ػبَ ٞش ٚ ثبؿذٔي ػبِٝ يه ؿذٜ كبدس فؼبِيت ٔدٛص صٔبٖ

 (ٌشددٔي كبدس

 صٔبٖ دس ؿذٜ تأييذ ٞبيفؼبِيت صٔيٙٝ ثٝ تٛخٝ ثب ٌشددٔي روش ٔزوٛس ٔدٛص دس وٝ فؼبِيتي صٔيٙٝ -5

 ثبؿذٔي پزيشؽ

 ٞب لشاسداد أٛس تٛػظ ؿشوت ثٝ فؼبِيت ٔدٛص ٕٞشاٜ ثٝ ؿذٜ أضبء لشاسداد اص ٘ؼخٝ يه اسػبَ -6

 ؿشوت فٙبٚس ٔىبٖ تحٛيُ ٌشفتٝ ؿذٜ سا ثب ٕٞبٖ ويفيت اِٚيٝ ثبيؼتي دس صٔبٖ تخّيٝ تحٛيُ دٞذ -7

دسخٛاػت افضايؾ يب خبثدبيي فضبي اػتمشاس تٛػظ سييغ پبسن ٚ ٔؼبٚ٘ت تٛػؼٝ ٔٛسد اسصيبثي لشاس  -8

 ٔي ٌيشد

 ذ فمشٜ چه كٛست ٔي پزيشدٖ اػتمشاس ثٝ كٛست ٘مذ ٚ يب عي چٙپشداخت اخبسٜ ٔىب -9

 

 آمًسضی َایديرٌ گذراودن (8 مادٌ

 ثش پبسن ِزا. ثبؿٙذ داؿتٝ اٞتٕبْ آٖ ثٝ ثبيذ فٙبٚس ٚاحذٞبي وٝ اػت اِضأبتي اص يىي آٔٛصؿي ٞبيدٚسٜ

 وٝ اػت ٕ٘ٛدٜ ثيٙيپيؾ سا آٔٛصؿي ٞبيدٚسٜ ٞبؿشوت تٛإ٘ٙذي ػغح استمبي خٟت ٕٞچٙيٗ ٚ ٘يبص اػبع

 عي سؿذ ٔشوض دس حضٛس دٚسٜ دس سا ٔزوٛس ٞبيدٚسٜ وٝ فٙبٚسي ٚاحذٞبي. ٌشددٔي ثشٌضاس پبسن دس ػبِيب٘ٝ

 ثبؿذ ٍ٘زسا٘ذٜ سا ٞبدٚسٜ اص تؼذادي فٙبٚس ٚاحذ چٙب٘چٝ. ٘ذاس٘ذ ٔزوٛس ٞبيدٚسٜ دس حضٛس ثٝ اِضأي ا٘ذ،ٕ٘ٛدٜ

 ثبؿذ.ٔي ؿذٜ اػالْ ٞبيدٚسٜ ٌزسا٘ذٖ ثٝ ّٔضْ فٙبٚسي، ٔؼبٖٚ تـخيق ٚ اسصيبثي ٘تبيح ثٝ ثٙب

  .ٕ٘بيٙذ پشداخت سا اِضأي ٞبيدٚسٜ ٞضيٙٝ اص دسكذ 50 ثبيؼتي پبسن دٚسٜ دس ٔؼتمش فٙبٚس ٚاحذٞبي: تجلشٜ
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 خدمات پارک( 9مادٌ 

)ٔبِيبت، ػٛاسم ٚ  خذٔبت ٔؼشفي ثٝ ػبصٔبٖ ٞب ٚ ٟ٘بد ٞبي دِٚتي خٟت ثشخٛسداسي اص ٔؼبفيت ٞب ٚ -1

 (... حٕبيت اص ؿشوتٟبي دا٘ؾ ثٙيبٖ ٚ ٌٕشن، لبٖ٘ٛ

، ٔغبثك عشح تٛخيٟي ؿشوت ٚ تبييذيٝ ؿٛساي پزيشؽ تبٔيٗ اػتجبسات ٔبِي خذٔبتي ٚ فٙبٚسي -2

 پبسن

 تبٔيٗ فضبي اػتمشاس -3

 ٔؼتمش ٚ وٕه ثٝ تٛػؼٝ ٞبيؿشوتاستجبعي ثب ديٍش  افضايي ٚ فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ ثؼتشٟيُ ٞٓتؼ -4

 تؼبٔالت چٙذ خب٘جٝ

 تأٔيٗ خذٔبت تخللي ٚ ٔـبٚسٞبي -5

 ٞبي دِٚتي ٚ خلٛكيتؼٟيُ دس ثشخٛسداسي اص اػتجبسات ثب٘ىي ٚ خذٔبت كٙذٚق -6

 اػتفبدٜ اص فضبي ػٕٛٔي پبسن -7

 دا٘ـٍبٜ ػّٕي ثذ٘ٝ ثب ٔدبٚست ٚ دػتشػي -8

 ٚاحذ پزيشؽ ٚ ٕ٘ٛد خٛاٞذ اسائٝ سا اِزوش فٛق خذٔبت خٛد، اختيبسات ٚ تٛا٘بيي حذ دس پبسن (1تجلشٜ

 .ٕ٘ٛد ٘خٛاٞذ خذٔبت تٕبٔي اسائٝ ثٝ ٔٛظف سا پبسن ٔذيشيت پبسن، فٙبٚس دس

 

 عضً پارک َایضزکتتعُدات ( 01مادٌ 

 ػضٛ پبسن اص ِحبػ حمٛلي ٔؼتمُ اص پبسن ثٛدٜ ٚ ٔذيشيت ػبصٔب٘ي ٚ ٔبِي آٖ ٔغبثك ٞبيؿشوت -1

 .ٚ ثٝ ػٟذٜ ٔذيشاٖ آٖ ٚاحذ اػت ؿشوتثب اػبػٙبٔٝ 

-ؿشوتٞبي ٔذيشيتي، ػّٕي ٚ ٔذيشيتي ٞبي ٔبِي ٘بؿي اص ضؼفٞب ٚ صيبٖپبسن دس لجبَ خؼبست -2

ػضٛ پبسن تؼٟذي ٘خٛاٞذ داؿت ٚ ٘حٜٛ تؼبُٔ ٔبِي ثب ٚاحذ، ٔغبثك ثب لشاسداد ٔٙؼمذٜ ٞبي 

 .اػت فيٕبثيٗ

 ٞؼتٙذ.پزيشؽ ضٛاثظ ٚ ٔمشسات ػبصٔب٘ي/ٔبِي پبسن ؿشوت ٞب ٔٛظف ثٝ  -3
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 .ػضٛ پبسن ٔٛظف ثٝ ثبص پشداخت اػتجبسات ٔبِي دسيبفت ؿذٜ دس ٔٛػذ ٔمشس ٞؼتٙذ ٞبيؿشوت -4

 .اي ػّٕىشد ٞؼتٙذػضٛ پبسن ٔٛظف ثٝ اسائٝ ٌضاسؽ دٚسٜ ٞبيؿشوت -5

 ػضٛ پبسن ٔٛظف ثٝ ثشلشاسي تؼبُٔ ؿبيؼتٝ ثب دا٘ـٍبٜ ٚ ايدبد اسصؽ افضٚدٜ دس ٞبيؿشوت  -6

 .اسصؽ دا٘ـٍبٜ ٞؼتٙذ ص٘ديشٜ

 دسكذ( ٞؼتٙذ. 5ؿشوت ٞبي ٔضثٛس ٔٛظف ثٝ پشداخت سٚيبِتي ٔلٛة ؿٛساي پبسن )تب  -7

 ؿشوت ٞبي ػضٛ پبسن ٔٛظف ثٝ پشداخت اخبسٜ تؼييٗ ؿذٜ تٛػظ ؿٛساي پبسن ٞؼتٙذ. -8

 

 يیژٌ خدمات (00مادٌ 

 :ثبؿذٔي صيش ؿشح ثٝ ٔٛاسد ؿبُٔ ٞبي ٔؼتمش دس پبسنثٝ ؿشوت ٚيظٜ خذٔبت

 ٔـبٚسٜ خذٔبت -11-1

 ٚ حمٛلي أٛس فىشي، ٔبِىيت) ػٕٛٔي ٚ تخللي ٞبئـبٚسٜ اسائٝ ثٝ تٛأٖي پبسن خذٔبت خّٕٝ اص

 ثٝ ٘يبص كٛست دس. وشد اؿبسٜ( ٔبِيبت ٚ ثيٕٝ أٛس حؼبثذاسي، ٚ ٔبِي أٛس ػبصي، تدبسي ٚ ثبصاسيبثي لشاسدادٞب،

 ثٝ ػبٔب٘ٝ عشيك اص ٔـبٚسٜ دسخٛاػت فشْ لبِت دس وتجبً سا خٛد دسخٛاػت تٛا٘ٙذٔي فٙبٚس ٔٛػؼبت ،ٔـبٚسٜ

 ثيٕٝ أٛس ػبصي،تدبسي ٚ ثبصاسيبثي حمٛلي، أٛس ٚ فىشي ٔبِىيت ٔب٘ٙذ ػٕٛٔي ٞبئـبٚسٜ. ٕ٘بيٙذ اسائٝ پبسن

 پبسن ٔدٕٛػٝ ٚ وبسؿٙبػبٖ تٛػظ وٝ تخللي ٞبئـبٚسٜ ٕٞچٙيٗ ٚ وبس ٚ وؼت عشح ٔـبٚسٜ ٚ ٔبِيبت ٚ

 ٔـبٚساٖ اص ٔزوٛس ٞبئـبٚسٜ خٟت چٙب٘چٝ. ثبؿذٔي سايٍبٖ كٛست ثٝ ٌيشدٔي كٛست سؿذ ٔشوض ٚ فٙبٚسي

 .ثبؿذ ٔي فٙبٚس ٔٛػؼٝ ػٟذٜ ثش ٔـبٚسٜ اِضحٕٝ حك ٌشدد، اػتفبدٜ ػبصٔبٖ ثيشٖٚ

 

 وبسٌبٞي ٚ آصٔبيـٍبٞي خذٔبت -11-2

 :ؿٛدٔي اسائٝ فٙبٚس ٚاحذٞبي ثٝ فٙبٚسي پبسن ٔدٕٛػٝ دس عشيك ػٝ ثٝ وبسٌبٞي ٚ آصٔبيـٍبٞي خذٔبت



9 
 

آصٔبيـٍبٜ ايٗ اص تٛا٘ٙذٔي فٙبٚس ٔٛػؼبت: سؿذ ٔشاوض ٚ فٙبٚسي پبسن دس ٔٛخٛد ٞبيوبسٌبٜ ٚ ٞبآصٔبيـٍبٜ -

 لبثُ خذٔبت تؼشفٝ. ٕ٘بيٙذ اػتفبدٜ ٘يبص كٛست دس فٙبٚسي پبسن دػتٛساِؼُٕ ٚ لٛا٘يٗ سػبيت ثب ٞبوبسٌبٜ ٚ ٞب

 .ٌشددٔي تؼييٗ ؿٛساي پبسن تٛػظ ػبَ ٞش اثتذاي دس ٚ ػبِيب٘ٝ كٛست ثٝ ٞبوبسٌبٜ ٚ ٞبآصٔبيـٍبٜ دس اسائٝ

 اص ٕٞبٍٞٙي ثب تٛا٘ٙذٔي فٙبٚس ٚاحذٞبي: سؿذ ٔشاوض ٚ فٙبٚسي پبسن اص خبسج ٞبيوبسٌبٜ ٚ ٞبآصٔبيـٍبٜ -

 .ٕ٘بيٙذ داس٘ذاػتفبدٜ ٘بٔٝ تفبٞٓ ٟ٘ب آ ثب پبسن وٝ ٔؤػؼبتي ٚ ٔشاوض ٞبيآصٔبيـٍبٜ ٚ ٞبوبسٌبٜ

 فٙبٚس ٚاحذٞبي تمبضبي ٚ سؿذ ٔشوض ٚ فٙبٚسي ٚ ػّٓ پبسن أىب٘بت ثٝ تٛخٝ ثب: وبسٌبٜ ٚ آصٔبيـٍبٜ فضبي -

سا  خٛد عشح فٙبٚس ٚاحذ. داسد ٚخٛد فٙبٚس ٚاحذٞبي ثشاي دادٖ اخبسٜ لبثُ ٚوبسٌبٞي آصٔبيـٍبٞي فضبٞبي

 ٔشثٛعٝ فضبي ثشسػي اص ثؼذ ٚ دٞذٔي خزة ٚ پزيشؽ اسائٝ وٕيتٝ ثٝ سا آصٔبيـٍبٜ يب وبسٌبٜ اص اػتفبدٜ خٟت

 ػبَ ٞش دس اثتذاي ٚ ػبِيب٘ٝ كٛست ثٝ فضبٞب ايٗ اخبسٜ تؼشفٝ. ٌيشدٔي لشاس ٚاحذ اختيبس دس وٕيتٝ ٘ظش عجك

 ٌشدد.ٔي تؼييٗ تخللي خزة يب وٕيتٝ پبسن ؿٛساي تٛػظ

 ايٙتش٘ت خذٔبت -11-3

 فٙبٚسي وبسؿٙبع ثب الصْ ٕٞبٍٞٙي پزيشؽ ٚ خزة وبسؿٙبع ؿشوت، اػتمشاس فضبي تحٛيُ ٚ تؼييٗ اص پغ

 ٔـخق ثب٘ذ پٟٙبي تب ايٙتش٘ت خذٔبت. دٞذٔي ا٘دبْ ؿشوت وبس دفتش ايٙتش٘ت ٕ٘ٛدٖ ٚكُ خٟت اعالػبت

 .ٌيشدٔي لشاس فٙبٚس ٚاحذ اختيبس دس سايٍبٖ كٛست ثٝ

 آٔٛصؿي والع ٚ خّؼبت ػبِٗ اص اػتفبدٜ -11-4

 آٔٛصؿي ٞبيدٚسٜ ٚ خّؼبت ثشٌضاسي خٟت آٔٛصؿي ٞبيوبسٌبٜ ٚ والع خّؼبت، ػبِٗ ؿبُٔ خذٔبت ايٗ

 داساي ثشخي ٚ ثٛدٜ سايٍبٖ فٙبٚس ٚاحذٞبي اػتفبدٜ خٟت ٔزوٛس فضبٞبي اص ثشخي. ثبؿذٔي فٙبٚس ٚاحذٞبي

 ٞبييتخفيف. ٌشددٔي تؼييٗ پبسن ؿٛساي تٛػظ ػبَ ٞش اثتذاي دس ٔزوٛس فضبٞبي تؼشفٝ. ثبؿٙذٔي تؼشفٝ

  دس ٘ظش ٌشفتٝ خٛاٞذ ؿذ. فؼبِيت صٔيٙٝ ٘ٛع ثٙبثش ٔؼتمش فٙبٚس ٚاحذٞبي اػتفبدٜ ثشاي

 ٔؼشفي ٘بٔٝ ٞب كذٚس -11-5

 ٌيشد، لشاس ٔتمبضي فٙبٚس ٚاحذٞبي اختيبس دس تٛا٘ذ ٔي اػتمشاس دٚساٖ عي دس وٝ خذٔبتي اص ديٍش يىي

 استجبعبت ٚ فؼبِيتٟب تٛػؼٝ ٚ ٔؼشفي ٌـبيساٜ ثتٛا٘ذ وٝ ٘حٛي ثٝ اػت، ٘بٔٝ ٔؼشفي كذٚس دس ٕٞىبسي
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 اي٘بٔٝ عي فٙبٚس ٚاحذ ٕ٘بيٙذٜ ٘بٔٝٔؼشفي كذٚس خٟت. ثبؿذ پبسن ثش٘ذ ٚ ٘بْ اص اػتفبدٜ ثب فٙبٚسي ٚاحذٞبي

 .ٕ٘بيذ اسائٝ فٙبٚسي ٔؼبٖٚ ثٝ سا خٛد دسخٛاػت ثبيؼتي

 

 ؿشوت دس ٕ٘بيـٍبٜ ٞب ٚ سٚيذادٞبي خٕؼي -11-6

اسايٝ دادٜ ٚ  پبسنتدبسي ثٝ ؿٛساي  فٙبٚس ٔتمبضي دسخٛاػت خٛد سا خٟت ؿشوت دس ٕ٘بيـٍبٜ .1

 ؿٛساي پبسن اػالْ ساي خٛاٞذ ٕ٘ٛد.

دس كٛست تبييذ ؿٛساي پبسن، حٕبيت پبسن فٙبٚسي ػالٔت دس خٟت اخبسٜ غشفٝ ٚ غشفٝ آسايي  .2

 دسكذ ٞضيٙٝ ثش اػبع فبوتٛس سػٕي اػت.  70خٛاٞذ ثٛد. ٔيضاٖ حٕبيت ؿبُٔ 

دس كٛستيىٝ ثيؾ اص يه ؿشوت دسخٛاػت اخبسٜ غشفٝ دس ٕ٘بيـٍبٜ سا داؿتٝ ثبؿٙذ، يه ؿشوت ٔي  .3

اداسي ٚ ػّٕيبتي غشفٝ ؿذٜ ٚ اص حٕبيت ٞبي ٔبِي ثيـتش پبسن ثٟشٜ ٔٙذ ٔي تٛا٘ذ ٔتِٛي ا٘دبْ أٛس 

 دسكذ حٕبيت ثيـتش ثشخٛسداس خٛاٞذ ثٛد. 5تِٛي ثٝ اصاي ٞش ؿشوت ديٍش اص ٔؿٛد. ؿشوت 

ظ ؿٛساي پبسن ا٘تخبة ؿشوت ٔتِٛي ثش اػبع تٛافك ٚ يب ؿبخق ٞبي فٙبٚسي تؼييٗ ؿذٜ تٛػ .4

 كٛست خٛاٞذ ٌشفت.

 اوًاع حمایت َای تطًیقی (02 مادٌ

 حٕبيت ٞبي تـٛيمي پبسن ٔغبثك آييٗ ٘بٔٝ ٔبِي ٔلٛة ٔشوض سؿذ كٛست ٔي پزيشد وٝ ؿبُٔ:

 اػتٕٟبَ الؼبط .1

 پشداخت تؼٟيالت لشم اِحؼٙٝ دس لبِت عشح كٙؼتي .2

 ٚ يب ايدبد صيشػبخت دس فضبي دا٘ـٍبٜ ٔغبثك ٘يبص ؿشوت فٙبٚسپشداخت تؼٟيالت خشيذ تدٟيضات  .3

 ثب فٙبٚسي ٟيالت ؿشوت دس دٚسٜ ٞب آٔٛصؿي ٔشتجظپشداخت تؼ .4

 داخّي ٚ خبسخي ٔشتجظ ٕ٘بيـٍبٟٞبيپشداخت تؼٟيالت حضٛس دس  .5

 ايدبد صيش ػبخت دس فضبي دا٘ـٍبٜ ٔغبثك ٘يبص ؿشوت فٙبٚس .6

 پشداخت ٚاْ ثالػٛم خٟت دسيبفت ايضٚ .7
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 ضزکت جُت دریافت حمایت َای تطًیقیضزایظ  (03 مادٌ

 ثبيذ داساي ؿشايظ صيش ثبؿذ: ٔتمبضيؿشوت 

 اظٟبس٘بٔٝ ٔبِيبتي آخشيٗ ػبَ ٔبِي .1

 ِيؼت ثيٕٝ ٔٛسد تبييذ .2

 پبسنٝ پشداخت اخبسٜ ٚ سٚيبِتي ثٝ ػبثم .3

 تسُیالت پزداخت وحًٌ ي میشان (04 مادٌ

ٔجّغ  50تٛا٘ذ تب % ٚ تلٛيت ؿٛسا ، ؿشوت ٔي سييغ پبسنتٛػظ  ٔتمبضيپغ اص تبييذ ٔؼتٙذات ؿشوت 

سا ثٝ كٛست تؼٟيالت لشم اِحؼٙٝ ثب  پبسنتٛػظ ؿشوت ثٝ  سٚيبِتي يب اخبسٜ ٚثٝ كٛست پشداخت ؿذٜ 

 تضٕيٗ چه ٚ ػفتٝ دسيبفت ٕ٘بيذ. اصاءٙذ ٔذت دس ّالؼبط ث

 يام بالعًض جُت ضزکت در ديرٌ َای آمًسضی مزتبظ با فىايری پزداخت وحًٌمیشان ي  (05 مادٌ

% ٔجّغ پشداختي ثٝ كٛست اخبسٜ ٚ يب 30ٔيضاٖ ٚاْ ثالػٛم خٟت ؿشوت دس دٚسٜ ٞبي آٔٛصؿي، ٔيتٛا٘ذ تب 

 ٌشدد.  ثبؿذ ٚ تٛػظ ؿٛساي فٙبٚسي تؼييٗ ٔي پبسنسٚيبِتي اص عشف ؿشوت ثٝ 

ٞضيٙٝ اختلبف يبفتٝ كشفب خٟت ثجت ٘بْ دس دٚسٜ ثٛدٜ ٚ ؿبُٔ ٞضيٙٝ ايبة ٚ رٞبة، اػىبٖ ٚ غزا  (1تجلشٜ 

 ٌشدد. ٕ٘ي

میشان ي وحًٌ پزداخت تسُیالت خزید تجُیشات ي یا ایجاد سیزساخت در فضای داوطگاٌ مطابق ویاس  (06مادٌ 

 ضزکت فىاير

ايدبد صيشػبخت دس فضبي دا٘ـٍبٜ، ثب تبييذ ؿٛسا  ٔيضاٖ تؼٟيالت خٟت خشيذ تدٟيضات ثٝ ٘بْ دا٘ـٍبٜ ٚ يب-

 ثبؿذ.  پبسن% ٔجّغ پشداختي ثٝ كٛست اخبسٜ ٚ يب سٚيبِتي اص عشف ؿشوت ثٝ 50تٛا٘ذ ثيؾ اص  ٔي

  دس كٛست تلٛيت تؼٟيالت خشيذ ٚ يب ايدبد صيشػبخت، اص ؿشوت اخبسٜ خذاٌب٘ٝ دسيبفت خٛاٞذ ؿذ.-
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 ضزایظ استمُال اقساط (07مادٌ 

ثٛدٜ ِٚي ثٝ داليّي ٔب٘ٙذ عٛال٘ي ؿذٖ وؼت ٔدٛص ٚ  13كٛستي وٝ ؿشوت داساي ؿشايظ ٔٙذسج دس ٔبدٜ دس 

تٛا٘ذ اػتٕٟبَ الؼبط سا دسخٛاػت ٕ٘بيذ. اػتٕٟبَ الؼبط ثب تبييذ ؿٛسا  ... ٔٛفك ثٝ فشٚؽ ٔحلَٛ ٍ٘شدد، ٔي

 ٌيشد. ٚ دس دٚسٜ ٞبي يه ػبِٝ كٛست ٔي

ثش ايٙىٝ ؿشوت پيٍيشي الصْ خٟت ا٘دبْ پشٚطٜ سا ٘ذاؿتٝ ٚ يب ٔحلَٛ دس كٛست ساي ؿٛسا ٔجٙي  (1تجلشٜ 

 ٌشدد. أىبٖ دسآٔذ صايي ثشاي ؿشوت سا ٘خٛاٞذ داؿت، ثب اػتٕٟبَ ٔخبِفت ٔي

 

 ( خزيج08مادٌ 

پبسن ػجت خشٚج ؿشوت فٙبٚس اص پبسن ٔي  پزيشؽ ٚ اسصيبثي ٔٛاسد صيش پغ اص ثشسػي وٕيتٝ تخللي

 :ٌشدد

 ٞشٌٛ٘ٝ تخغي اص ضٛاثظ پبسن -1

 للٛس دس پيـجشد ثش٘بٔٝ ساٞجشدي ؿشوت ٞشٌٛ٘ٝ -2

 دػت ٘يبفتٗ ثٝ اٞذاف ٔٙذسج دس ثش٘بٔٝ ؿشوت دس ثبصٜ صٔب٘ي خبف -3

 اص پبيبٖ دٚسٜ اػتمشاس كٛست پزيشد ٔبٜ پغ 6 صپشداخت تؼٟيالت دسيبفت ؿذٜ حذاوثش( ثب1تجلشٜ 

 


