ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجانغسبی
دبیسخانه مسکز خدمات سسمایهگرازی استان آذزبایجانغسبی
تىالیف سشهایِگزاسی دستگاّْای اخشایی دس لاًَى تَدخِ سال  1316ول وطَس
(ص  1از (9
ػٌَاى

هشخغ

ًَع تىلیف هؼیي

استٌاد

هالحظات

دستگاُ اخشایی

ًَػاصی ٍ تَػؼِ ؿبٌِ خغَط لَلِ اًتوال ًلت

تثػشُ

تٌذ

1

(د)

خام ،هیؼاًات گاصی ٍ كشآٍسدُّای ًلتی ٍ تتمهیي
هٌابغ هالی ػْن دٍل

دس تَػؼِ پاالیـتااّْا ٍ

صیشػاخ ّای تتمهیي ،رخیتشُ ػتاصی ٍ تَصیتغ

ٍصاست ًل  ،ؿشً

هلی

پاالیؾ ٍ پخؾ
كشآٍسدُّای ًلتی ایشاى

هٌابغ هَسد ًیاص اص هحل اكتضایؾ  5دسكتذ بتِ هیوت

ّتش لیتتش

كشآٍسدُّای ًلتی ،تمهیي ٍ تا ػوق ّ 15ضاس هیلیاسد سیال بِ كشف
هیسػذ.

كشآٍسدُ

 )1تسْیالت هزوَس تا سػایت اٍلَیتّای تٌاذ (ج) هاادُ ()4

اختػاااظ هؼااادل سیااالی  50هیلیاااسد د س
تسْیالت تأهیي هالی خاسخی (فایٌاًس) ،ػالٍُ

ٍصاست اهَس التػادی

تٌذ

تش تالی هاًذُ سْویِ ساال لثال ،تاِ هٌظاَس

داسائی ،تاًه هشوضی،

(الف)

سشهایِگزاسی دس عشحْای تخص دٍلتی ،تخص

ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدخِ

خػَغاای ٍ تؼاااًٍی ٍ ًْادّااای ػوااَهی

وطَس ،دستگاُّای اخشائی

غیشدٍلتی

لاًَى تشًاهِ ضطن تَسؼِ تَساظ ضاَسای التػااد اختػااظ
هییاتذ.
 )2تشخَسداسی اص تسْیالت هضتَس ،هٌَط تاِ سػایات ضاشایظ
هٌذسج دس ایي تٌذ ٍ سایش لاَاًیي ٍ هماشسات خااسی وطاَس
دسخػَظ استفادُ اص تسْیالت تأهیي هالی خاسخی (فایٌااًس)
هیتاضذ.

اخاصُ تِ دٍلت توٌظَس اخز یا تضویي تسْیالت

تثػشُ
3

تٌذ
(ب)

هالی ٍ اػتثاسی یا ووه تالػاَؼ تاا هثلا 5

ٍصاست اهَس التػادی

هیلیاسد د س اص دٍلتّا ،هؤسسات هالی خاسخی

داسائی ،تاًه هشوضی،

ٍ تیيالوللی تاشای عاش ّاای صیشتٌاایی ٍ

ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدخِ

تَسؼِای تا اٍلَیت عش ّای داًصتٌیاى ،ػلَم

وطَس ،ولیِ تاًىْای ػاهل،

ٍ تحمیمات ،وطااٍسصی ،بب ٍ خاان ،صیسات

دستگاُ اخشایی ریشتظ

تا سػایت سمف همشس دس تٌذ (الف) ایي تثػشُ اًدام خَاّذ ضذ.

هحیغی ٍ فشٌّگ ٍ ٌّش
تىلیف دٍلت تِ اختػاظ هثل ّ 2ضاس هیلیااسد

تٌذ

سیال دس اختیاس ٍصاست اهَس خاسخِ خْت خزب

(د)

ًیشٍّای اًساًی ٍ سشهایِ ّای ایشاًیااى هماین
بهشیىا

ٍصاستخاًِّای اهَس
خاسخِ ،ػلَم ،تحمیمات ٍ
فٌاٍسی ،تْذاضت ،دسهاى ٍ
بهَصش پضضىی ٍ اهَس

هٌاتغ ایي هادُ اص هحل هٌاتغ خذٍل ضواسُ ( )11ایاي لااًَى
تأهیي هیضَد.

التػادی ٍ داسایی

اختلاف هؼادل سیتالی هبلتؾ  200هیلیتَى دالس
بشای اكضایؾ ػشهایِ كٌذٍم ًَآٍسی ٍ ؿٌَكایی
ٍ  300هیلیَى دالس بشای عشحْای آبیتاسی تحت

تثػشُ

تٌذ

كـاسً ،ن كـاس ٍ ػاهاًِّای ًَیي آبیتاسی ٍ 300

4

(الف)

هیلیَى دالس بشای عشحْای آبشػاًی سٍػتتایی ٍ
تَػؼِ ؿبٌِّای آى ٍ ّ 1ضاس ٍ  300هیلیَى دالس
بشای توَی

بٌیِ دكاػی ٍ  100هیلیَى دالس بتشای

هوابلِ با سیض گشدّا

 )1هؼادل هبالؾ ٍاسیضی بِ اػتباسات هـخق ؿذُ دس خذاٍل (ٍ )7
كٌذٍم تَػؼِ هلی،

( )9ایي هاًَى اختلاف هییابذ.

خضاًِداسی ًل ًـَس،

 )2اػتباسات هَضَع ایي بٌذ اص هحل ٍسٍدی ػال  1396كتٌذٍم

دػتااُّای اخشائی ریشبظ

تَػؼِ هلی ،تمهیي ٍ بشای كٌذٍم ،باصگـت
هیؿَد.

اص هٌتابغ هحؼتَ

ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجانغسبی
دبیسخانه مسکز خدمات سسمایهگرازی استان آذزبایجانغسبی
تىالیف سشهایِگزاسی دستگاّْای اخشایی دس لاًَى تَدخِ سال  1316ول وطَس
(ص  2از (9
ػٌَاى

هشخغ

ًَع تىلیف هؼیي

استٌاد

هالحظات

دستگاُ اخشایی

 )1ایي تسْیالت تَسظ تاًهّای ػاهل اص هٌاتغ دس اختیاس تاًه
اػغای تساْیالت اسصی تاِ ساشهایِ گازاساى

تٌذ
(ب)

تخطْای خػَغی ،تؼاًٍی ٍ ًْادّای ػواَهی
غیشدٍلتی تَسظ تاًهّای ػاهل تشای عشحْای
تَسؼِ ای تا دستی ًفات ٍ گااص تاا اٍلَیات

اص خولِ هٌاتؼی وِ تا تػَیة ّیأت ػاهل غٌذٍق تَسؼِ هلی دس
غٌذٍق تَسؼِ هلی،
تاًىْای ػاهل

هیذاىّای هطتشن ٍ خوغبٍسی گاصّای ّوشاُ

بى تاًه سپشدُگزاسی ضذُ است ،پشداخت هیضَد.
 )2ایي تسْیالت دس ساستای افضایص ضشیة تاصیافت هخااصى ٍ
احیای چاّْای لذیوی تا داضتي رخایش ًفتای دسخاا ٍ تاذٍى
اًتمال هالىیت ًفت ٍ گاص هَخَد دس هخاصى ٍ تَلیاذی اص بًْاا
پشداخت هیضَد.
 )1ایي تسْیالت تَسظ تاًهّای ػاهل اص هٌاتغ دس اختیاس تاًه

ٍصاست وطَس ،غٌذٍق
اػغای تساْیالت اسصی تاِ ساشهایِ گازاساى

تٌذ

تخطْای خػَغی ،تؼاًٍی ٍ ضْشداسی ّا تَسظ

(ج)

تاًهّای ػاهل تشای عشحْای تَسؼِ ای اًَاع
هختلف حول ٍ ًمل دسٍى ٍ تشٍىضْشی

تَسؼِ هلیٍ ،صاست ساُ ٍ

اص خولِ هٌاتغ وِ تا تػَیة ّیأت ػاهل غٌذٍق تَسؼِ هلای دس
بى تاًه سپشدُگزاسی ضذُ است ،پشداخت هیضَد.

ضْشساصی ٍ ساصهاًْا ٍ

 )2ایٌگًَِ تسْیالت تشای عشحْای تَساؼِای تاذٍى اًتماال

ضشوتْای تاتؼِ ،ساصهاى

هالىیت ٍ تا هؼشفی ٍصاست ساُ ٍ ضْشساصی ٍ تضویي ساصهاى ّا

اهَس ضْشداسیْا ٍ

ٍ ضشوتْای تاتؼِ ٍ ری ستظ ایي ٍصاستخاًِ ٍ یا ٍصاست وطَس تاا

دّیاسیْای وطَس ،تاًهّای

تضویي ساصهاى اهَس ضْشداسیّا ٍ دّیاسیّای وطَس دس لثاال

ػاهل

أخز حك دستشسی یا فشٍش خذهات تِ اساتفادُ وٌٌاذگاى تاا

اداهِ

استْالن اغل سشهایِ ٍ سَد بى پشداخت هیضَد.
ٍصاست ػلَم ،تحویوات ٍ

تثػشُ

كٌاٍسیٍ ،صاست بْذاؿ ،

4

دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿٌی،
ػاصهاى تحویوات ،آهَصؽ ٍ
پشداخ

هبلؾ ّ 40ضاس هیلیاسد سیتال تؼتْی ت

تٌذ

تَػظ باًٌْای ػاهتل بتشای خشیتذ تدْیتضات ٍ

(ُ)

بتتِسٍصسػتتاًی آصهایـتتااّْا ٍ ًاسگاّْتتای
داًـااّْا ٍ هؤػؼات آهَصؿی

تشٍیح ًـاٍسصی ،ػاصهاى
بشًاهِ ٍ بَدخِ ًـَس،
باًيّای ػاهل ،خْاد
داًـااّی ٍ داًـااُ آصاد
اػ هی ،داًـااُ خاهغ
ػلوی ًاسبشدی ،داًـااُ
پیام ًَس ،داًـااُ كٌی ٍ
حشكِای،
پاسًْای ػلن ٍ كٌاٍسی ٍ ...

 )1ایي تؼْی ت بشاػاع كْشػ

هتَسد تَاكتن ٍصاستخاًتِّتای

هزًَس ٍ ػاصهاى بشًاهِ ٍ بَدخِ ًـَس ٍ با تضویي ّیتمت اهٌتای
داًـااّْا ٍ هؤػؼات آهَصؿی پشداخ

هیؿَد.

 )2ایي تؼْی ت پغ اص تٌلغ دٍ ػالِ اص هحل دسآهذ اختلاكتی
ٍ هتٌاػب با هیضاى دسیاكتی ٍ هبتٌی بش صهاىبٌذی هَسد تلاّن بتا
باًٌْا باصپشداخ

هیؿَد.

 )3تدْیضات آصهایـااّْای تحویواتی هَضَع ایي بٌتذ كوتظ دس
هَاسدی ًِ بٌا بِ اػ م هؼاًٍ

ػلوی ٍ كٌاٍسی سئیغخوَْس ٍ یتا

ٍصاستخاًِ تخللی هشبَعتِ هـتابِ داخلتی ًذاسًتذ ،اص ؿتشً
خاسخی تمهیي هیؿَد.
 )4تؼْی ت هضبَس بتِ تلٌیتي داًـتااّْا ٍ هشاختغ ػلوتی ٍ
آهَصؿی ًـَس ،دس ایي بٌذ لحاػ ؿذُ اػ .

ٍصاست اهَس التػادی ٍ

تٌذ
( )

ضوَل حىن هادُ  20لاًَى سفغ هَاًاغ تَلیاذ

داسایی ،تاًه هشوضی،

سلاتتپزیش ٍ استمای ًظاام هاالی وطاَس دس

غٌذٍق تَسؼِ هلی،

تاصپشداخت تذّی تسْیالت گیشًذگاى اسصی

ساصهاى تَسس ٍ اٍساق
تْاداس ٍ تیوِ هشوضی

هٌظَس تسْیالت گیشًذگاى اسصی است وِ اص هحل خضء (د) تٌذ 6
لاًَى تَدخِ سال  1311ول وطَس تسْیالت اخز ًوَدُاًذ.

ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجانغسبی
دبیسخانه مسکز خدمات سسمایهگرازی استان آذزبایجانغسبی
تىالیف سشهایِگزاسی دستگاّْای اخشایی دس لاًَى تَدخِ سال  1316ول وطَس
(ص  3از (9
ػٌَاى

هشخغ

ًَع تىلیف هؼیي

استٌاد

هالحظات

دستگاُ اخشایی
داًـااّْا ٍ هؤػؼات
آهَصؿی ٍابؼتِ بِ ٍصاست
ػلَم ،تحویوات ٍ كٌاٍسی ٍ
ٍصاست بْذاؿ  ،دسهاى ٍ
آهَصؽ پضؿٌی ٍ ؿشًتْای

اخاصُ اًتـاس اٍسام هـاسً

تٌذ
(الف)

سیالی ٍ یتا كتٌَى

اػ هی تا ػوق ّ 100تضاس هیلیتاسد سیتال بتشای
اخشای عشحّای داسای تَخیِ كٌتی ،اهتلتادی ٍ
هالی تَػظ بشخی دػتااُّای اخشایی بتِ ؿتشح
اٍلَی ّای هلحَػ دس ایي بٌذ

دٍلتی ٍابؼتِ ٍ تابؼِ
ٍصاستخاًِّای ًیشًٍ ،ل  ،ساُ

اٍسام هضبَس با سػای

هاًَى ًحَُ اًتـاس اٍسام هـتاسً

هلتَ

 ٍ 1376/06/30یا هاًَى باصاس اٍسام بْاداس خوَْسی اػ هی ایشاى

ٍ ؿْشػاصیٍ ،سصؽ ٍ

هلَ

 ٍ 1384/9/1هادُ  88هاًَى تٌظین بخـی اص هوشسات هالی

خَاًاى ،دكاع ٍ پـتیباًی

دٍل

ٍ بشای عشحْایی ًِ بِ تلَیب ؿَسای اهتلاد هیسػذ ،بتا

ًیشٍّای هؼلح ،استباعات ٍ
كٌاٍسی اع ػات ،كٌؼ ،

اكل ٍ ػَد تَػظ دػتااُّای هضبَس هٌتـش

تضویي ٍ باصپشداخ
هیگشدد.

هؼذى ٍ تداست،
خْادًـاٍسصی ،ػاصهاىّای
اًشطی اتوی ایشاى ٍ هیشاث
كشٌّای ،كٌایغ دػتی ٍ
گشدؿاشی
اخاصُ اًتـاس اٍسام هالی اػ هی (اػٌاد ،هـاسً

تثػشُ

تٌذ

5

(ب)

ٍ كٌَى) بِ دٍل

تا هبلتؾ ّ 200تضاس هیلیتاسد

سیال ٍ اختلاف هٌتابغ حاكتل بتشای عشحْتای
تولتتي داسایتتیّتتای ػتتشهایِای ًیوتتِ توتتام ٍ

ػاصهاى بشًاهِ ٍ بَدخِ
ًـَس

ایي هبالؾ بشاػاع هَاكوتٌاهتِ هتبادلِ با ػاصهاى بشًاهِ ٍ بَدختِ
ًـَس ّضیٌتتِ هیؿَد.

عشحْای ػاهاًذّی داًـااّْا
 )1حذاهل  50دسكذ اص ػوق اٍسام هَضَع ایي بٌذ بتِ عشحْتای
هغاس ؿْشی اختلاف هییابذ.
 )2تضویي باصپشداخ
اخاصُ بِ ؿْشداسی ّتای ًـتَس ٍ ػتاصهاىّتای

ٍصاست ًـَس (ػاصهاى اهَس

ٍ

ؿْشداسیّا ٍ دّیاسیّای

تٌذ

ٍابؼتِ بِ آًْتا بتشای اًتـتاس اٍسام هـتاسً

(د)

كٌَى اػ هی تا ػوق ّ 50ضاس هیلیتاسد سیتال

ًـَس) ،ؿْشداسیّای ًـَس

بِعَس هـتشى یا اًلشادی

ٍ ػاصهاىّای ٍابؼتِ بِ آًْا

اكل ٍ ػَد اٍسام هـتاسً

عشحْای هغاس ؿْشی بتِ ًؼتب
ؿْشداسی ّا اػ

 50دسكتذ دٍلت

ٍ تضویي  50دسكذ ػْن دٍل

بتشای اختشای
ٍ  50دسكتذ
بشػْذُ ػاصهاى

بشًاهِ ٍ بَدخِ ًـَس هیباؿذ.
 )3هیضاى ػپشدُ ًضد باًي هشًتضی خوْتَسی اػت هی ایتشاى ٍ
باًٌْای ػاهل هَضَع ایي بٌذ حذاًثش  5دسكذ تؼییي هیگشدد.
 )4ؿْشداسی ّایی ًِ هذاسى هَسد ًیاص سا تا پایاى ػال  1395بتِ
باًي هشًضی خوَْسی اػ هی ایشاى تحَیل دادُ اًذ ،هی تَاًٌذ اص
اٍسام هـاسً

اخاصُ اًتـاس اٍسام هـاسً

اسصی-سیالی اص عشین

تٌذ

باصاس ػشهایِ دس ػتوق ّ 50تضاس هیلیتاسد سیتال

(ط)

بِ هٌظَس ػتشهایِگتزاسی دس

تَػظ ٍصاست ًل
عشحْای ًل

ٍ گاص با اٍلَی

هیادیي هـتشى

كشٍؽًشكتِ ػالْای هبل اػتلادُ ًٌٌذ.

 )1اًتـاس اٍسام اص عشین ؿشًتْای دٍلتی تابؼتِ ریسبتظ ٍصاست
ٍصاست ًل ،
ؿشً ّای دٍلتی تابؼِ
ریسبظ

ًل

ٍ با تلَیب ؿَسای اهتلاد اًدام هیؿَد.

 )2تضتتویي باصپشداختت

اكتتل ٍ ػتتَد اٍسام تَػتتظ ؿتتشً

هٌتـشًٌٌذُ هضبَس اص هحل اكضایؾ تَلیذ ّواى هیادیي
ًؼب

بِ اسهام هلَ ّواى ػال كَست هیگیشد.

ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجانغسبی
دبیسخانه مسکز خدمات سسمایهگرازی استان آذزبایجانغسبی
تىالیف سشهایِگزاسی دستگاّْای اخشایی دس لاًَى تَدخِ سال  1316ول وطَس
(ص  4از (9
ػٌَاى

اداهِ
تثػشُ
5

هشخغ

ًَع تىلیف هؼیي

استٌاد

تٌذ
(ی)

هالحظات

دستگاُ اخشایی

اخاصُ بِ اػتلادُ تا ػوق هؼادل  3هیلیتاسد دالس

 )1اٍسام هضبَس با سػای

اص هحل اًتـاس اٍسام هالی اسصی -سیالی بِ هٌظَس

 1376/6/30با اك حات ٍ الحاهات بؼذی ٍ یتا هتاًَى بتاصاس اٍسام

باصپشداختت

اكتتل ٍ ػتتَد اٍسام هـتتاسً

اسصی -سیالی ػشسػیذؿذُ ،تؼتْی ت بتاًٌی ٍ
تضاهیي ػشسػیذؿتذُ ٍ ّونٌتیي باصپشداخت

ٍصاست ًل  ،ؿشًتْای
دٍلتی تابؼِ ریشبظ

بذّیْای ػشسػیذؿذُ بِ پیواًٌاساى هشاسدادّای
بیغ هتوابل عشحْای باالدػتی ًل

هاًَى ًحَُ اًتـاس اٍسام هـاسً

هلَ

بْاداس خوَْسی اػ هی ایشاى هلَ  1384/9/1با تلَیب ّیتمت
ٍصیشاى تَػظ ٍصاست ًل

اص عشین ؿشًتْای دٍلتی تابؼِ ریتشبظ

هٌتـش هیگشدد.
 )2ؿشًتْای هزًَس هَظلٌذ اكتل ٍ ػتَد اٍسام هٌتـشؿتذُ سا
حذاًثش تا  5ػال اص هحل هٌابغ داخلی خَد تؼَیِ ًوایٌذ.

ٍ گاص

ٍاگاازاسی ولیااِ فشٍضااگاّْا ،خایگاّْااای
ٍ )1خَُ حاغل اص ٍاگزاسیّا تِ حساب هشتَط ًضد خضاًِداسی

سَخت(فسیلی) ،اًثاسّای رخیشُ ػلَفِ ٍ وا ،
اساضی ٍ هستحذثات هشتَعِ هتؼلك تِ سااصهاى

خضاًِداسی ول وطَس،

تثػشُ

تٌذ

اهَس ػطایش ایشاى ٍ دس اختیاس ضشوتْای تؼاًٍی

ساصهاى اهَس ػطایش ایشاى،

 )2هؼااادل  100دسغااذ دسبهااذ حاغاالِ اص هحاال سدیااف

1

(ب)

ػطایشی ٍ اتحادیِ ّاای هشتاَط ،تاا لیوات

ضشوت تؼاًٍی ػطایشی ٍ

 530000-163دس اختیاس ساصهاى اهَس ػطاایش ایاشاى لاشاس

واسضٌاسی ٍ دسیافت  10دسغذ لیوت تِغاَست

اتحادیِّای هشتَط

هی گیشد تا تِ ػٌَاى افضایص سشهایِ ساْن دٍلات دس غاٌذٍق

ًمذ ٍ هاتمی تِ غَست الساط پٌدسالِ تِ ضشوتْا

ول وطَس ٍاسیض هیضَد.

حوایت اص تَسؼِ تخص وطاٍسصی ٍ ػطایشی ّضیٌِ وٌذ.

ٍ اتحادیِّای تْشُتشداس

اخاصُ بِ أخز تؼْی ت اص باًٌْا تا ػوق ػولٌشد

تٌذ
(الف)

دسآهذ اختلاكی ػال  1395بتشای اػتتلادُ دس
تٌویل عشحْای تولي داسایتیّتای ػتشهایِای
تَػتتظ داًـتتااّْا ٍ هؤػؼتتات آهَصؿتتی ٍ
پظٍّـی ٍ پاسًْای ػلن ٍ كٌاٍسی

داًـااّْا ٍ هؤػؼات
اهؼتتاط اص هحتتل دسآهتتذ اختلاكتتی داًـتتااّْا ٍ

آهَصؿی ٍ پظٍّـی ٍ

باصپشداخت

پاسًْای ػلن ٍ كٌاٍسی،

هؤػؼات آهَصؿی ٍ پظٍّـی ٍ پاسًْای ػلن ٍ كٌاٍسی اػ .

باًٌْا

تثػشُ
1

تـییش ًاسبشی هَضَع ایي بٌذ بتِ پیـتٌْاد ؿتَسای آهتَصؽ ٍ
احتتذاث ،باصػتتاصی ٍ بْتتشُبتتشداسی اص اه ت ى ٍ

تٌذ

كضاّای آهَصؿیٍ ،سصؿی ٍ تشبیتتی بتا سػایت

(ُ)

ه حظات آهَصؿی ٍ تشبیتی بِ هٌظَس ػاهاًذّی
ٍ بْیٌِػاصی ًاسبشی كضاّای هضبَس

ٍصاست آهَصؽ ٍ پشٍسؽ،
ؿَسای آهَصؽ ٍ پشٍسؽ
اػتاى یا ؿْشػتاى

پشٍسؽ اػتاى یا ؿْشػتاى ٍ تلَیب ًویؼیَى هتادُ( )5هتاًَى
تمػیغ ؿَسای ػالی ؿْشػاصی ٍ هؼواسی ایشاى كَست هیگیشد ٍ
اص پشداخ

ًلیِ ػَاسم ؿاهل تـییش ًاسبشیً ،ول ٍ اًتوال اه ى،

أخز گَاّی بْشُ بتشداسی ،احتذاث ،تخشیتب ٍ باصػتاصی ٍ ػتایش
ػَاسم ؿْشداسی ،هؼاف هیباؿذ.

ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجانغسبی
دبیسخانه مسکز خدمات سسمایهگرازی استان آذزبایجانغسبی
تىالیف سشهایِگزاسی دستگاّْای اخشایی دس لاًَى تَدخِ سال  1316ول وطَس
(ص  5از (9
ػٌَاى

هشخغ

ًَع تىلیف هؼیي

دستگاُ اخشایی

تخػیع هثل ّ 3ضاس ٍ  500هیلیاسد سیال خْت

ٍصاست غٌؼت ،هؼذى ٍ

تثػشُ

تٌذ

احذاث ٍ یا تىویل عشحْای ًیوِتواام غاٌایغ

تداست ،ساصهاى تَسؼِ ٍ

11

(د)

هؼذًی تا هطاسوت تخص خػَغی دس هٌااعك

ًَساصی هؼادى ٍ غٌایغ

غیشتشخَسداس

هؼذًی ایشاى (ایویذسٍ)

استٌاد

تٌذ
(الف)

هالی دٍل

ػاصهاى هذیشی

ّ ل احوش خوَْسی اػت هی ایتشاى بتِ هٌظتَس

اأهیي
اف 530000-2تا
ال سدیا
اؼِ اص هحا
ان تَسا
اِ ضطا
تشًاها
هیضَد.
 )2ایي هثل تا سػایت سیاست ّای ولای اغال ( )44لااًَى
اساسی تَسظ ٍصاست هضتَس ّضیٌِ هیضَد.
اهذاد َّایی ٍ باهیواًذُ بِ ًؼب

هٌابغ هادُ  10هاًَى تٌظتین بخـتی اص هوتشسات
بحشاى ًـَس دس اختیاس خوؼی

 )1ایي اػتثاس دس ساستای اخشای تٌذ (ب) هاادُ ( )43لااًَى

 40دسكذاص اػتباسات هزًَس بشای خشیذ ٍ تمهیي بالاشد ٍ تدْیضات

اختلاف هؼادل ّ 5ضاس هیلیتاسد سیتال اص هحتل
ٍ اص هحل هٌابغ هادُ  12هاًَى تـٌیل

هالحظات

 40دسكذ ّضیٌِای ٍ  60دسكتذ

تولي داسایی ّای ػشهایِ ای بشای ًَػتاصی ،باصػتاصی ،خشیتذ ٍ
خوؼی

ّ ل احوش خوَْسی
اػ هی ایشاى

احتتذاث پایااّْتتای اهتتذاد ٍ ًدتتات ٍ اًباسّتتای اضتتغشاسی،
ػاختواى ّای ػتادی ٍ اخشائی ،خَدسٍّای اهذاد ٍ ًدات ٍ ػتایش
همهَسی ّا ٍ تٌالیق هٌذسج دس هاًَى اػاػتٌاهِ خوؼیت

پیـایشی ٍ آهادگی ٍ هوابلِ با حَادث ،ػَاًح ٍ

ّت ل

احوش خوَْسی اػ هی ایتشاى هلتَ  ٍ 1367/02/08اكت حات

بحشاىّا

بؼذی آى بِ هلشف هیسػذ.
 )1ایي هبلؾ دس اخشای خضء ( )1بٌتذ ( ) هتادُ  32هتاًَى بشًاهتِ

تٌذ

تثػشُ

(ج)

اختلاف هبلؾ ّ 13ضاس ٍ  500هیلیاسد سیال خْ
پشداخ

ػْن دٍلت

ٍ توَیت

كتٌذٍم بیوتِ

دٍل

هحلَالت ًـاٍسصی

ؿـن تَػؼِ اختلاف هییابذ.
 )2ایي هبلؾ اص هحل هٌابغ هادُ  10هاًَى تٌظین بخـی اص هوشسات
هالی دٍل

ٍ هادُ  12هاًَى تـٌیل ػاصهاى هذیشی

بحشاى ًـَس

تمهیي هیؿَد.

13
تٌذ

اختلاف هبلؾ ّ 1ضاس هیلیاسد سیال بشای تدْیض ٍ

(ُ)

تَػؼِ آتؾًـاًیّای ػشاػش ًـَس

ٍصاست ًـَس (ػاصهاى اهَس

ایي هبلؾ اص هحل هٌابغ هادُ  10هاًَى تٌظتین بخـتی اص هوتشسات

ؿْشداسیّا ٍ دّیاسیّای

بحشاى ًـَس

ًـَس)

هالی دٍل

ٍ هادُ  12هاًَى تـٌیل ػاصهاى هذیشی

اختلاف یاكتِ ٍ دس اختیاس ٍصاست ًـَس هشاس هیگیشد.

اهْال ٍام عشحْای ؿبٌِ ّای كشػتی آبیتاسی ٍ
صٌّـی ًِ با هـتاسً

ّ )1یناًَِ خشیوِ بشای دٍسُ اهْال بتِ ایتي ًتَع ٍاهْتا تؼلتن

هتالی بْتشُبتشداساى ٍ

تٌذ

اػتلادُ اص تؼْی ت باًٌی اخشا ؿذُ ٍ بِ دالیل

ًلیِ دػتااُّای اخشائی

(ص)

ػذم تمهیي آ  ،تـییشات اّذاف عتشح یتا ػتذم

ریشبظ

اخشای ؿبٌِّای اكلی اص عشین هبادی دٍلتتی،
آهادُ بْشُبشداسی ًـذُ ٍ تا صهاى بْشُبشداسی

ًویگیشد.
 )2هحل تمهیي اػتباس اص هادُ  12هاًَى تـٌیل ػاصهاى هتذیشی
بحشاى ًـَس هیباؿذ.

ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجانغسبی
دبیسخانه مسکز خدمات سسمایهگرازی استان آذزبایجانغسبی
تىالیف سشهایِگزاسی دستگاّْای اخشایی دس لاًَى تَدخِ سال  1316ول وطَس
(ص  6از (9
ػٌَاى

هشخغ

ًَع تىلیف هؼیي

استٌاد

هالحظات

دستگاُ اخشایی

 )1اختلاف هبلؾ ّ 1ضاس هیلیاسد سیال بشای تَلیذ
ٍاًؼي كلح اعلال تضسیوی ٍ تَلیذ كشآٍسدُّتای
صیؼتی (بیَلَطیي) اًؼاى بِ هؤػؼِ تحویوتات
ٍاًؼي ٍ ػشمػاصی ساصی ،هبلؾ ّ 1ضاس هیلیتاسد
سیال بشای تَػؼِ هشاًض كَسی ّای اختوتاػی دس
بتِ ػتاصهاى

 140ؿْش باالی ّ 50ضاس ًلش خوؼی

بْضیؼتی ،هبلتؾ ّ 10تضاس هیلیتاسد سیتال بتشای
حوای

اص تَلیتذ ،اؿتتـال بتا اٍلَیت

خَاًتاى،

هؼٌي ،حول ٍ ًول ػوَهی ،كادسات ؿیش ًلتی ٍ

تثػشُ

تٌذ

14

(الف)

تثػشُ

تٌذ

15

(الف)

تثػشُ

تٌذ

16

(ص)

عشحّای بْیٌِػاصی ٍ استواء بْتشٍُسی هلتشف
اًشطی ،توَی

هٌابغ كتٌذٍم ًتاسآكشیٌی اهیتذ،

هبلؾ ّ 30ضاس هیلیاسد سیال بشای تمهیي هَاد اٍلیِ
هیش هَضَع بٌذ (ُ)تبلشُ  1ایي هاًَى ،هبلتؾ 15
ّضاس هیلیاسد سیال بشای  5دسكذ بٌذ (د) تبلشُ 1

ٍصاست تؼاٍىً ،اس ٍ سكاُ
اختواػیٍ ،صاست ساُ ٍ
ؿْشػاصیٍ ،صاست ًل ،
ٍصاست ػلَم ،تحویوات ٍ
كٌاٍسی ،ػاصهاى بشًاهِ ٍ
بَدخِ ًـَس ،ػاصهاى
بْضیؼتی ٍ...

ایي هبالؾ دس اختشای هتاًَى ّذكوٌتذًشدى یاساًتِّتا هلتَ
 1388/10/15دس ػال  1396اص هحل دسآهذّای حاكتل اص اكت ح
هیو

ًاالّا ٍ خذهات هَضَع هاًَى هزًَس با اػتتلادُ اص اًتَاع

سٍؿْای پشداخ

ًوذی ٍ ؿیشًوذی ٍ دس ساػتای هتادُ  8هتاًَى

هضبَس با ّذف حوای

بخؾ تَلیذ ٍ اؿتـال تَػظ دٍلت

ّضیٌتِ

هیؿَد.

ایي هاًَى
 )2اخاصُ بِ دٍل

خْ

پشداخ

حن بیوِ ػتْن

ًاسكشها بشای كاسؽ التحلی ى لیؼتاًغ ٍ بتاالتش
داًـااّی ًِ دس ػال  1396بشای اٍلتیي بتاس دس
ٍاحذّای هتَػظ ٍ ًَچٌتش تَلیتذی ،ختذهاتی
بًِاسگشكتِ هیؿًَذ تا ػوق  1هیلیَى ًلش
هٌابغ هؼیي بِ ؿشً

هادستخللتی

 )1پشداخ

تَلیذ ًیشٍی بشم حشاستی ٍ ؿشً

سد

تَاًیش باب

دیَى ٍ یتا ػتشهایِگتزاسی دس تَػتؼِ ًیشٍگتاُ
حشاستی ٍ تَػؼِ ؿبٌِ اًتوال ًـَس

ٍصاست ًیشٍ ،ؿشًتْای تَلیذ
بشم حشاستی دٍلتی ٍ بشم
هٌغوِای ،ؿشًتْای

 )2هلشف توام ٍخَُ حاكل اص كشٍؽ بشم ،پغ اص

كشٍؿٌذُ بشم ًیشٍگاّْای

ًؼش ّضیٌِّای تَلیذ ،بشای ػتشهایِگتزاسی دس

آبی

ایي گًَِ هٌابغ تا ػوق هؼیي دس بَدخِ هلَ ػاالًِ بِ
ؿشًتْای ریشبظ پشداخ

هیؿَد.

تَػؼِ ًیشٍگاُ بشمآبی
ٍاگتتزاسی اهتتَال ؿیشهٌوتتَل هتتاصاد ّشیتتي اص
ٍصاستخاًِ ّای تؼتاٍىً ،تاس ٍ سكتاُ اختوتاػی ٍ

ٍصاستخاًِ تؼاٍىً ،اس ٍ سكاُ

استباعات ٍ كٌاٍسی اع ػتات تتا ػتوق ّ 5تضاس

اختواػیٍ ،صاستخاًِ

هیلیاسدسیال ٍ ٍاسیض هٌتابغ حاكتلِ بتِ حؼتا

استباعات ٍ كٌاٍسی اع ػات،

خاكی ًضد خضاًِ داسی ًل ًـَس بتشای اكتضایؾ

باًي تَػؼِ ٍ تؼاٍى ،پؼ

ػشهایِ باًٌْای تَػؼِ تؼاٍى ٍ پؼ
اص تلَیب ّیمت ٍصیشاى

باًي پتغ

باًي

هٌظَسٍ ،اگزاسی اهَالی اػ
( )44هاًَى اػاػی ًویباؿذ.

ًِ هـوَل ػیاػ ّای ًلتی اكتل

ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجانغسبی
دبیسخانه مسکز خدمات سسمایهگرازی استان آذزبایجانغسبی
تىالیف سشهایِگزاسی دستگاّْای اخشایی دس لاًَى تَدخِ سال  1316ول وطَس
(ص  7از (9
ػٌَاى

هشخغ

ًَع تىلیف هؼیي

استٌاد

هالحظات

دستگاُ اخشایی

اخاصُ تِ دٍلت خْت اًدام الذاهات ریل:
 )1تذٍیي ٍ اسائِ اٍلَیت ّای سشهایِ گزاسی تِ
تفىیه سضتِ فؼالیت ّا تا سغح ضْشستاى تَسظ
دستگاّْای اخشائی تا ّوىاسی تخص خػَغی
ٍ تؼاًٍی تا تَخِ تِ لاتلیت ّا ٍ هحذٍدیت ّای
هحیغاای ٍ التػااادی هٌغمااِ ٍ تحلیاال

ایي الذاهات تا ّذف ایداد فشغتْای ضغلی خذیذ ٍ پایاذاس دس

پَیای(دیٌاهیه) وسة ٍ واس ،تااصاس ػَاهال ٍ

هٌغمِ ٍ ضٌاسایی استؼذادّا ٍ لاتلیت ّاای هٌااعك اص عشیاك

اضتغال ،تاصاس هحػَل ٍ صیشساختّای هَخَد
 )2ظشفیت ساصی تشای هطاسوت فؼاال ٍ هاؤثش
تٌذ
(الف)

ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدخِ

خاهؼِ ّذف تَسظ دستگاُ اخشائی

وطَس ،دستگاّْای اخشائی

 )3تسْیلگشی ٍ ظشفیت ساصی ًْادی دس هٌاعك

ریشتظ ،تخص خػَغی ٍ

سٍستایی ٍ گشٍّْای ّذف ٍ احیااء ٍ تَساؼِ

تؼاًٍی

وطاٍسصی دس هٌاعك هشصی ٍ ًماط هحشٍم وطَس

تثػشُ

سیاستّاای هػاَب ضاَسای ػاالی اضاتغال ٍ دس ساساتای
هشدهی ضاذى التػااد ،حذاوثشسااصی هطااسوت التػاادی،
تْشُ گیشی هؤثش اص ظشفیت ّای ػظین خوؼیت فؼال وطَس ٍ تشای
تْشُ تشداسی هؤثش اص هضیت ّای ًسثی ٍ سلاتتی هٌاعك دس پٌْاِ
سشصهیٌی ایشاى اسالهی(تا اٍلَیت هٌاعك سٍستایی ٍ ػطایشی ٍ

 )4اعالع سساًی ضفاف هطَلْای هالی ،حوایتی
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حوایت ّای ًْادی ،اػتثاسی ،بهَصضای ٍ اخشائای تشاسااس

هحشٍم) اًدام هیگیشد.

هستوش ٍ فشاگیش ّش یه اص دستگاّْای اخشائی
 )5ایداد سًٍك دس تخص سااختواى ٍ خاذهات
ػوَهی
اِ
االی تا
اَلْای ها
ایع هطا
ات تخػا
 )6اٍلَیا
عش (پشٍطُ) ّا ،تِ تشتیة تشای ایداد ٍ تَساؼِ
تٌگاّْای وَچه ،هتَسظ ٍ غٌایغ دستی

 )1اختلاف حذاًثش  20دسكذ اػتباس ایي سدیق بِ تؼاًٍی ّایی ًِ
حذاهل ّل
تمهیي یاساًِ ػتَد تؼتْی ت ػتشهایِگتزاسی ٍ

تٌذ

اؿتـال هَضَع بٌذ (الق) ایتي تبلتشُ اص هحتل

(ب)

اػتباس سدیق ؿواسُ  550000 -118خذٍل ؿواسُ
( )9ایي هاًَى

ػاصهاى بشًاهِ ٍ بَدخِ
ًـَس ،دػتااّْای اخشائی
ریشبظ

ػضَ كاسؽالتحلیل داًـااّی بیٌاس داؿتِ باؿٌذ.

 )2آییي ًاهِ اخشائی بٌذّای (الق) ٍ ( ) ایي تبلشُ ؿاهل ًتَع ٍ
ؿٌل حوای

ّا ،هیضاى ٍ هٌاعن هَسد ؿوَل ،هیتضاى تؼتْی ت،

اكشاد حویوی ٍ حوَهی هـوَل بش اػاع پیـٌْاد ػاصهاى بشًاهِ ٍ
بَدخِ ًـَس ٍ با ّوٌاسی دػتااّْای اخشائی ریسبظ حذاًثش تتا
یي هاُ پغ اص تلَیب ایي هاًَى تْیِ ٍ بِ تلَیب ّیمت ٍصیتشاى
هیسػذ.

ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجانغسبی
دبیسخانه مسکز خدمات سسمایهگرازی استان آذزبایجانغسبی
تىالیف سشهایِگزاسی دستگاّْای اخشایی دس لاًَى تَدخِ سال  1316ول وطَس
(ص  8از (9
ػٌَاى

هشخغ

ًَع تىلیف هؼیي

استٌاد

هالحظات

دستگاُ اخشایی

 )1اختػاظ هثل ّ 1ضاس ٍ  400هیلیاسد سیاال
تَسظ ضشوتّاای تاتؼاِ ٍصاست استثاعاات ٍ

 )1تخػیع اػتثاس هضتَس تا تأییذ ٍصیاش استثاعاات ٍ فٌااٍسی

فٌاٍسی اعالػات اص هحل هٌاتغ داخلی خَد تاِ

اعالػات تش اساس بییيًاهِای وِ تِ پیطاٌْاد هطاتشن ٍصاست

هٌظَسووه تِ سشهایِگزاسیّای خغشپازیش ٍ

اداهِ
تثػشُ
11

 ...تَسظ تخصّای خػَغای ٍ تؼااًٍی تاِ

تٌذ

غَست ٍخَُ اداسُ ضذُ

(ج)

 )2اخاااصُ تااِ ٍصاست استثاعااات ٍ فٌاااٍسی
اعالػات خْت هطاسوت خػَغای -ػواَهی
داخلاای ٍ خاااسخی تااِهٌظااَس اًدااام

ٍصاست استثاعات ٍ فٌاٍسی
اعالػات ٍ ساصهاىّای
تَسؼِای ٍضشوتْای تاتؼِ
بى ،ساصهاى تشًاهِ ٍ
تَدخِ وطَس

استثاعات ٍ فٌاٍسی اعالػات ٍ ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدخِ وطاَس
تْیِ ٍ تِ تػَیة ّیأت ٍصیشاى هیسسذ ،خَاّذ تَد.
 )2هاتِالتفاٍت ًشخ ساَد اص هحال هٌااتغ هضتاَس پشداخات
هیضَد.
 )3هٌاتغ هَسد ًیاص خْت سشهایِ گزاسی تخص دٍلتی اص هحال
اػتثاسات ٍصاست استثاعات ٍ فٌاٍسی اعالػات ٍ هٌاتغ داخلای

عش (پشٍطُ) ّای دٍلت الىتشًٍیاه ٍ تَساؼِ

ضشوتْای تاتؼِ تا تأییذ ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدخاِ وطاَس تاأهیي

خذهات الىتشًٍیىی اص عشیاك سااصهاى ّاای

هیضَد.

تَسؼِای ٍ ضشوتْای تاتؼِ خَد
 )1تاًىْای ػاهلٍ ،خَُ تَدیؼی دٍلت سا تا هٌاتغ خَد تلفیاك ٍ
دس لالة لشاسداد تا عشف هطاسوت ،تِ غَست تسْیالت تاًىی تا
ًشخ سَد تشخیحی تِ عشحْای یادضذُ ،هتٌاساة تاا پیطاشفت

تثػشُ

تٌذ

11

(الف)

اخاصُ تِ دٍلت تشای خلة ٍ اًؼمااد لاشاسداد

فیضیىی بًْا پس اص تأییذ دستگاُ اخشائای ریستاظ پشداخات

سشهایِ گزاسی ٍ هطاسوت تا تخص خػَغی تاِ

هیوٌٌذ.

هٌظَس تسْیل تأهیي هاالی عشحْاای تولاه

 )2دٍلت هداص است تِ هٌظَس تسْیل أخز تسْیالت تَسظ تخص

داسایی ّای سشهایِ ای داسای تَخیِ التػادی ٍ

خػَغی تشای تأهیي هالی ایي عشحْاً ،سثت تِ اسائِ تضااهیي

هالی تا اٍلَیت عشحْای ًیوِتوام ٍ تأهیي هٌاتغ

صم اص خولِ خشیذ حذاللی اص خذهات دٍساى تْشُ تاشداسی اص

هَسدًیاص عشحْای هضتَس تِ ضش صیش:

ٍصاست اهَس التػادی ٍ

عشف هطاسوت ،هَافمت تا تشّیي اهَال هحل اخشای عش یا اص

 -پشداخت حذالل  20دسغاذ اص هحال بٍسدُ

داسایی ،ساصهاى تشًاهِ ٍ

عشیك هٌذسج دس لاًَى تسْیل اػغای تسْیالت تااًىی هػاَب

عشف هطاسوت هتٌاسة تا پیطشفت عش
 -تؼْذ  25دسغذ اص هحل اػتثاسات عشحْاای

تَدخِ وطَس ،تاًه
هشوضی ،تاًىْای ػاهل

 1316/4/5الذام ًوایذ.

 )3تاًىْای ریشتظ هىلفٌذ لشاسدادّای هطاسوت اص لثیل خشیذ

توله داسایی ّای سشهایِ ای پیص تیٌای ضاذُ

تضویٌی وا ّا ٍ خذهات تَلیذضذُ تخص غیشدٍلتی هٌؼمذُ تاا

ّواى عش یا سشخوغ اػتثاسات ّواى فػال ٍ

عشف دٍلتی سا تِ ػٌَاى تضویي ّای لاتل لثَل تاشای اػغاای

تَدیغ دس هَاػذ هطخع ًضد تاًىْای ػاهل

تسْیالت تاًىی تِ تخص خػَغی تپزیشًذ.

 -تأهیي هاتمی هٌاتغ هَسد ًیاص اص هحل هٌااتغ

 )4هذت صهاى صم تشای دٍسُ سشهایِ گزاسی تا تْشُتشداسی اص

داخلی تاًىْا

عشحْا ،حذاوثش  2سال ،دٍسُ تاٌفس حاذاوثش  1ساال ٍ دٍسُ
تاصپشداخات تساْیالت اػغاائی تاا احتسااب هدواَع دٍسُ
سشهایِگزاسی ،تْشُ تشداسی ٍ تٌفس حاذاوثش  10ساال تؼیایي
هیگشدد.

ادازه کل اموز اقتصادی و دازائی استان آذزبایجانغسبی
دبیسخانه مسکز خدمات سسمایهگرازی استان آذزبایجانغسبی
تىالیف سشهایِگزاسی دستگاّْای اخشایی دس لاًَى تَدخِ سال  1316ول وطَس
(ص  9از (9
ػٌَاى

هشخغ
استٌاد

ًَع تىلیف هؼیي

هالحظات

دستگاُ اخشایی

 )1ایي عش (پشٍطُ) ّا تایذ حذالل اص پاٌح فػال تَدخاِ ای
هختلف ٍ تِ لحاػ اتؼاد هالی ضاهل هیضاى هتٌاَػی اص ساشهایِ
هَسد ًیاص تاضٌذ.
 )2حذالل اعالػات پایِ ػثاست است اص گضاسش تَخیْی ،ضشایظ
ٍ هفشٍضات هطاسوت یا ٍاگزاسی ٍ فْشست داساییّای هطَْد ٍ
ًاهطَْد اعالػات ایي عش (پشٍطُ) ّا تایذ خاهغ ٍ تِ سٍص تاضذ
تا اهىاى اسائِ پیطٌْاد سا تشای ػوَم داٍعلثاى فشاّن وٌذ.
 )3ساصهاى هَظف است سٍضاْا ٍ ضاشایظ لاشاسدادی ،ولیاِ

اداهِ
تثػشُ
11

ایداد تاصاس الىتشًٍیاه عشحْاای ػوشاًای ٍ

همشسات تضاویٌات عاشفیي ٍ دیگاش هماشسات هشتاَط ٍ ًیاض

سشهایِ گزاسی صیشساختی ظشف هذت یه هاُ اص

چْاسچَب ّای ًظاستی هتٌاسة تا اًَاع عش (پشٍطُ) سا ًیض دس

تػَیة ایي لاًَى تِ هٌظَس تستشساصی ػولای

ّویي پایگاُ هٌتطش وٌذ.

تٌذ

تشای سٍضْای ًَیي هاًٌذ "هطاسوت ػواَهی ٍ

ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدخِ

 )4دس ّش هَسد وِ ًیاص تِ تىویل یا تِ سٍصسسااًی اعالػاات ٍ

(د)

خػَغی" یا "ٍاگزاسی تِ تخص خػَغی" ٍ

وطَس

گضاسش تَخیْی یا اسصیاتی داسایای ّاای ّاش یاه اص ایاي

هؼشفی  50تا  100عش (پشٍطُ) هساتمل داسای

عش (پشٍطُ) ّا تاضذ ،ساصهاى هداص است هساتمل اص دساتگاُ

حذاوثش اهىاى تْشُ گیشی اص سٍضْای هضتاَس ٍ

اخشائی عش  ،الذاهاتی هاًٌذ خشیذ خذهات هطااٍسُ ،اًؼمااد

اًتطاس اعالػات پایِ بًْا تِ غَست ػوَهی

لشاسداد ٍ پشداخت حك الضحوِ اص هحال اػتثااسات بى عاش
(پشٍطُ) سا تِ اًدام سساًذ.
 )5تواهی هشاحل فشبیٌذ تطىیل لشاسدادّای هَضَع ایي تثػشُ
تایذ تِغَست سلاتتی ،پیصتیٌیپزیش ،ضافاف دس تساتش پایگااُ
اعالع سساًی تٌذ (ّ )1وشاُ پاسخگَیی ٍ تا لاتلیت سسیذگی تِ
اػتشاضات غَست گیشد.
 )6تواهی هشاحل تىویل اعالػات ،تذٍیي هؼیاسّا ،اسٌاد هٌالػِ
ٍ فشبیٌذ اسخاع واس ،اسصیاتی ٍ ...تایذ ػالٍُ تش اعالعسسااًی،
تِعَس واهل هستٌذساصی ضَد.

تْیِ ٍ تٌظین:
دتیشخاًِ هشوض خذهات سشهایِگزاسی استاى برستایداىغشتی
اسدیثْطت هاُ 1316

