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 ضَابط فعبلیت شرکتْبی خدهبتی هببرزُ بب حشرات ٍ جبًَراى هَذی در اهبکي عوَهی ٍ خبًگی

 هقدهِ

آییي ًبهِ اخشایی وٌتشل ٍ ًظبست ثْذاضتی ثش سوَم ٍ هَاد ضیویبیی  6هبدُ  2ثِ استٌبد تجػشُ 

ّیئت  24/4/71آییي ًبهِ ثْذاضت هحیظ هػَثِ  9ّیئت هحتشم ٍصیشاى ٍ هبدُ  14/6/78هػَة 

لبًَى تطىیالت ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش  1هبدُ  2هحتشم ٍصیشاى ٍ ثش اسبس ثٌذ 

هدلس هحتشم ضَسای اسالهی ثِ هٌظَس حفظ ٍ استمبء ثْذاضت  3/3/1367پضضىی  هػَثِ 

خبهؼِ اص عشیك هجبسصُ غحیح ثب حطشات ٍ خبًَساى هَری دس اهبوي ػوَهی ٍ خبًگی ٍ ّوچٌیي 

ضَاثظ فؼبلیت ضشوتْبی خذهبتی یه ٍظیفِ ػوَهی تلمی هی گشدد ، حفبظت اص هحیظ صیست وِ 

هجبسصُ ثب حطشات ٍ خبًَساى هَری دس اهبوي ػوَهی ٍ هسىًَی ثِ ضشح ریل تػَیت ٍ ثِ ولیِ 

  .گشدد ریٌفؼبى اثالؽ هی

 کلیبت -فصل اٍل 

 اّداف -1هبدُ 

ذپبیبى ٍحیَاًبت ًبلل ثِ استٌبدهَادلبًًَی روشضذُ دسهمذهِ ایي ضَاثظ، ًظبست دسوٌتشل ثٌ

ثیوبسی دساهبوي ػوَهی ٍخبًگی دسحیغِ ٍظبیف ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍآهَصش پضضىی هی 

اثشات ، سوَم غیشهدبص، (آفت وص ّب)لزاثِ هٌظَسخلَگیشی اصهػشف ثی سٍیِ سوَم. ثبضذ

 ٍّوچٌیي وٌتشل ٍ ثشاًسبى ٍهحیظ صیست ٍهمبٍم ضذى ثٌذپبیبى ثِ آفت وطْب هخشة آفت وطْب

سبهبى ثخطیذى ثِ افشادحمیمی یبحمَلی وِ ثذٍى تخػع ٍهدَصالذام ثِ اًدبم سوپبضی 

دساهبوي هزوَسهی ًوبیٌذ، ایي ضَاثظ تْیِ ضذُ تب ثب اخشای آى هطىالت ثْذاضتی خبهؼِ دسایي 

 .صهیٌِ ثشعشف ضذُ ٍدسًتیدِ سالهت آحبد خبهؼِ حفظ ٍاستمبء یبثذ

 تعبریف -2هبدُ

ثِ ولیِ ثٌذ پبیبى ، خًَذگبى ، آفبت خبًگی ٍ سبیش هَخَداتی وِ دس اهبوي  :حشرات ٍ جبًَراى هَذی

  ػوَهی ٍ هٌبصل هسىًَی هَخت ایدبد ٍ اًتمبل ثیوبسی ٍ هضاحوت خسوی ٍ سٍاًی دس اًسبى 

 .هی ضًَذ،اعالق هی گشدد
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اػن ػجبست است اص اػوبل سٍضْبی هذیشیت پیطگیشی ٍ وٌتشل،  :هببرزُ بب حشرات ٍ جبًَراى هَذی 

ضیویبیی ٍ سبیش سٍضْبیی وِ هَسد تبییذ ٍصاست  ،( 1هذیشیت ٍ ثْسبصی هحیظ) اص هحیغی 

ثْذاضت ٍ دسهبى ٍ آهَصش پضضىی خْت وٌتشل حطشات ٍ خبًَساى هَری دس اهبوي ٍ هحیظ 

 .صًذگی ثِ ًحَی وِ ووتشیي اثش سا ثش سالهت اًسبى ، ٍ هحیظ صیست ٍ اوَسیستن داضتِ ثبضذ

ٍصاست ثْذاضت ثْذاضت هحیظ ثِ گشٍّی اص اهبوي اعالق هی گشدد وِ دس آئیي ًبهِ   :اهبکي عوَهی

ضذُ است ًظیش هشاوض آهَصضی  ، تفشیحی ٍ البهتی ، هشاوض دسهبى ٍ اهَصش پضضىی هطخع 

وِ ضوَل آى ..... ًظبهی ٍ  اًتظبهی ، هشاوض ثْذاضتی دسهبًی ، هشاوض سیبحتی ، صیبستی ، هسبخذ ٍ 

 .شسات ثْذاضت هحیظ روش ضذُ است دس لَاًیي ٍ هم

وِ دس ایي ضَاثظ ثِ   :شرکت خدهبتی هببرزُ بب حشرات ٍ جبًَراى هَذی در اهبکي عوَهی ٍ خبًگی  

اختػبس ضشوت ًبهیذُ هی ضَد ، ػجبست است اص یه ٍاحذ غٌفی ، فٌی ٍ خذهبتی وِ پس اص 

ٍ خبًَساى هَری دس اهبوي تبسیس ثش اسبس لَاًیي خبسی وطَس ، دس صهیٌِ هجبسصُ ثب حطشات 

 .ػوَهی ٍ خبًگی فؼبلیت هی ًوبیٌذ

وِ دس ایي ضَاثظ ثِ اختػبس هؼبًٍت   :هعبًٍت بْداشتی داًشگبّْب ٍ داًشکدُ ّبی علَم پسشکی 

 . ثْذاضتی ًبهیذُ هی ضًَذ

ولیِ اهبوي ، هٌبصل ٍ هحیغْبیی وِ  حطشات ، خبًَساى هَری ٍ آفبت خبًگی ٍ  :حیطِ فعبلیت

دس آًدب ٍخَد داضتِ ٍ ثِ ًَػی ثش ثْذاضت ػوَهی ٍ سالهت خبهؼِ تبثیش گزاس ثبضذ ٍ یب  ًبللیي

 .هَخت اًتمبل ثیوبسیْب  ٍ هضاحوت ثشای  اًسبى ضَد

هدَص فؼبلیت ضشوتْبی هجبسصُ ثب حطشات ٍ خبًَساى هَری دس اهبوي ػوَهی ٍ خبًگی هی  :پرٍاًِ

 .ػلَم پضضىی غبدس هی گشدد ثبضذ وِ تَسظ هؼبًٍت ّبی ثْذاضتی داًطگبّْبی

                                                           

.ذندر اولويت می باش تلفیقی و سايز روشهای غیز شیمیايی موثز ، مذيزيتیط ، بهساسی مح - 
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هٌظَس تؼذاد سبػبت آهَصضی ثش اسبس سشفػلْبی تؼیییي ضذُ تَسظ ٍصاست : دٍرُ آهَزشی 

ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضىی هی ثبضذ وِ تَسظ هؼبًٍتْبی ثْذاضتی ثشای  هسئَلیي فٌی 

 .ضشوتْب ثشگضاس هی گشدد

ًظبست ، پبیص ٍ الذاهبت ػولی دس هٌظَس فشد یب افشادی است وِ ضشوت ثشای   :هسئَل فٌی 

ساستبی هجبسصُ ثب حطشات ٍ خبًَساى هَری دس اهبوي ػوَهی ٍ خبًگی ثِ خذهت گشفتِ است ٍ 

 .ایي افشاد هدَص فؼبلیت خَد سا اص ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضىی اخز هی ًوبیٌذ

 شرایط تبسیس : فصل دٍم

 صدٍر پرٍاًِ 

ی داسای ضوبسُ ثجت اص سبصهبى ثجت ضشوتْب فمظ ثِذاضتی پشٍاًِ تَسظ هؼبًٍت ثْ -3هبدُ 

 .اسٌبد ٍ اهالن اػغبء هی گشدد

 .ثبضذ  غبدسُ لبثل ٍاگزاسی ٍ اًتمبل ثِ غیش ًوی پشٍاًِ  -1تبصرُ 

غبدسُ سا دس هحل هٌبست ٍ دس هؼشؼ دیذ ػوَم ًػت  پشٍاًِضشوت هَظف است  - 2تبصرُ 

 .ًوبیذ 

ضشوت  تبییذٍ پس اص  هی ثبضذ سبل 2اص تبسیخ غذٍس ثِ هذت  غبدسُ پشٍاًِاػتجبس   -3تبصرُ 

 .  ثَدتوذیذ خَاّذ لبثل سبل دیگش  2ثشای  تَسظ هؼبًٍت ثْذاضتی، پشٍاًِ

اتوبم دٍسُ دٍسبلِ اٍل یب )ضشوت هَظف است یىوبُ لجل اص اتوبم تبسیخ اػتجبس پشٍاًِ،   -4تبصرُ 

 دس غَست .اًدبم دّذ پشٍاًِ، صم سا خْت توذیذالذام ال، (اتوبم ّش یه اص دٍسُ ّبی توذیذ ضذُ

ثب پشٍاًِ  هزوَس ثِ هٌضلِ فؼبلیت ثذٍى پشٍاًِ  اداهِ فؼبلیتػذم توذیذ، پشٍاًِ ثبعل تلمی گشدیذُ ٍ

 .خَاّذ ثَد
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ٍ هَسس .دس غَست فَت ٍ یب اًػشاف هسئَل فٌی اص اداهِ فؼبلیت، پشٍاًِ لغَ هیگشدد  :5 تبصرُ 

 .ذ خبًطیي اٍ سا تؼییي وٌذخْت اداهِ فؼبلیت ثبی

 ًیرٍی اًسبًی - 4هبدُ 

 :حذالل ًیشٍی اًسبًی هَسد ًیبص ثشای فؼبلیت دس ضشوت ثِ ضشح ریل هی ثبضذ      

 یه ًفش هسئَل فٌی  -1

 یه ًفش وبسگش سوپبش داسای هذسن تحػیلی حذالل سَم ساٌّوبیی -2

 

 فضب ٍ هکبى ٍ تجْیسات - 5هبدُ 
 :ىبى ٍ فضبی ضشوت ثِ ضشح ریل هی ثبضذحذالل ضشایظ هَسد ًیبص ه     

 دفتش وبس -1

 :ثب ضشایظ ریل اًجبس ًگْذاسی سوَم ٍ تدْیضات -2

 هتشهشثغ 6هسبحت حذالل  -

 توْیذات الصم ثشای اعفبء حشیك غَست گشفتِ است -

 آة هػشفی ضشوت هَسد تبییذ همبهبت ثْذاضتی است -

 .گیشد ًحَُ دفغ فبضالة دس اًجبس ٍ دفتش ضشوت ثػَست ثْذاضتی غَست هی -

 .اًجبس داسای لفسِ ثٌذی هٌبست ٍ ووذ لجبس ثشای وبسگشاى است -

 .اًجبس داسای دسة ٍ لفل هٌبست است -

اًجبس داسای تَْیِ الىتشیىی هٌبست است وِ تَْیِ آى ثِ فضبی آصاد هَخت آصاس  -

 .ّوسبیگبى ًوی گشدد

 .هحل اًجبس فبلذ ّشگًَِ هضاحوت ثشای سبختوبًْب ٍ سبوٌبى هدبٍس است  -

 ثب ضشایظ ثْذاضتی یس ثْذاضتی ضبهل دستطَیی ، حوبم ٍ تَالتسشٍ -3

 :حذالل تدْیضات الصم دس ضشوت ثِ ضشح خذٍل ریل ثبیذ ٍخَد داضتِ ثبضذ   -4
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 تَضیحبت  هَاسد تؼذاد الالم

 وبسگش ٍ یه هسئَل فٌی 1ثشای حذالل  ػذد 2 والُ لجِ داس ضذ آة
ثِ اصاء ّشوبسگش سن پبش 

 هَاسد اضبفِ هی گشدد

 وبسگش ٍ یه هسئَل فٌی 1ثشای حذالل  خفت 2 ستىص التىس سبق ثلٌذد
ثِ اصاء ّش وبسگش سن پبش 

 هَاسد اضبفِ هی گشدد

 وبسگش ٍ یه هسئَل فٌی 1ثشای حذالل  دست 2 لجبس وبس یىسشُ ضذ آة
ثِ اصاء ّش وبسگش سن پبش 

 هَاسد اضبفِ هی گشدد

 سئَل فٌیوبسگش ٍ یه ه 1ثشای حذالل  خفت 2 چىوِ سبق ثلٌذ
ثِ اصاء ّش وبسگش سن پبش 

 هَاسد اضبفِ هی گشدد

 وبسگش ٍ یه هسئَل فٌی 1ثشای حذالل  ػذد 2 ػیٌه
ثِ اصاء ّش وبسگش سن پبش 

 هَاسد اضبفِ هی گشدد

 وبسگش ٍ یه هسئَل فٌی 1ثشای حذالل  ػذد 2 هبسه هؼوَلی پبسچِ ای
ثِ اصاء ّش وبسگش سن پبش 

 هَاسد اضبفِ هی گشدد

ػذد ثشای ّش ضشوت خْت  دٍ یلتش داسهبسه ف

 هحلَل سبصی ٍ ػولیبت سن پبضی
 وبسگش ٍ یه هسئَل فٌی 1ثشای حذالل  ػذد 2

ثِ اصاء ّش وبسگش سن پبش 

 هَاسد اضبفِ هی گشدد

 وبسگش ٍ یه هسئَل فٌی 1ثشای حذالل  دستگبُ 2 پوپ سوپبش دستی 
وبسگش سن پبش  3ثِ اصاء ّش 

 یه دستگبُ اضبفِ هی گشدد

  وبسگش ٍ یه هسئَل فٌی 1ثشای حذالل  سشی 2 ظشٍف هحلَل سبصی

  وبسگش ٍ یه هسئَل فٌی 1ثشای حذالل  ػذد 2 تلِ صًذُ گیش خًَذگبى ٍ تلِ ّبی چسجی

  وبسگش ٍ یه هسئَل فٌی 1ثشای حذالل  ػذد 2 چشاؽ لَُ هؼوَلی ثضسي 

ویف تدْیضات ٍ ویت ووه ّبی اٍلیِ عجك ًیبص 

 حل سن پبضی دس هشا
   ػذد 2

 شرکت/ٍظبیف هَسس: فصل سَم 

هَظف است عجك لشاسداد سسوی خْت ثِ خذهت گشفتي هسئَل فٌی ٍ وبسگش  هَسس -6هبدُ

ّشیه اص  تَسظسوپبش دس ضشوت هَضَع هبدُ فَق الذام ًوَدُ ٍ دس غَست لغَ لشاسداد 

ثِ هؼبًٍت ثْذاضتی داًطگبُ اػالم  (سٍص 15حذاوثش ظشف هذت )هَضَع سا هَسس عشفیي ، 

حذاوثش ظشف هذت )خبیگضیي  ًوَدُ ٍ عجك دستَسالؼولْبی هشتجظ خْت ثىبسگیشی ًیشٍی اًسبًی

 .الذام ًوبیذ( یه هبُ
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هجبسصُ تب صهبًیىِ ضشوت هسئَل فٌی ٍاخذ ضشایظ استخذام ًىشدُ حك ّیچ گًَِ ػولیبت  -7هبدُ

 .سا ًذاسد دس اهبوي سوپبضیثب حطشات ، خًَذگبى ٍ 

ًظبست هؼبًٍت ثْذاضتی غبدس وٌٌذُ خغشافیبئی دس هحذٍدُ  حَصُ فؼبلیت ضشوت ، -8هبدُ

 .پشٍاًِ هی ثبضذ

ضشوتْبیی هی تَاًٌذ خبسج اص حیغِ خغشافیبیی هؼبًٍت ثْذاضتی هحل غذٍس پشٍاًِ  -1تبصرُ 

دس ستجِ وِ  ذٍ یب دس هٌبلػِ ّبی خبسج هحذٍدُ هَضَع ایي هبدُ ضشوت ًوبیٌ فؼبلیت ًوبیٌذ

 .ضشایظ الصم سا احشاص وشدُ ثبضٌذ ، ثٌذی ضشوت ّب 

ضشوت هىلف است خْت خلَگیشی اص آلَدگی هحیظ ثِ سوَم ٍ هَاد ضیویبئی ، هجبسصُ  -9هبدُ 

 .سا دس اٍلَیت لشاس دّذ ٍ استفبدُ اص سٍش ّبی تلفیمی اص عشیك ثْسبصی هحیظ 

ًحَُ وبسثشد ثْسبصی هحیظ ، َظ ضشوت هىلف است آهَصضْبی الصم دس خػ -10هبدُ 

، ًحَُ خلَگیشی اص آلَدگی هحیظ ثِ سوَم ٍ هَاد ضیویبئی ، سػبیت  هجبسصُسٍضْبی  ،تدْیضات 

 .سا ثب ّوبٌّگی هؼبًٍت ثْذاضتی ثِ ولیِ وبسوٌبى خَد اسائِ ًوبیذ .... ًىبت حفبظتی ٍ ایوٌی ٍ 

ٍ خبًَساى هَری ، غشفبً اص سوَم ضشوت هىلف است ثشای هجبسصُ ضیویبئی ثب حطشات  -11هبدُ 

 ثب هػبسف ثْذاضتی وِ تَسظ ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضىی اػالم هی گشدد، هدبص

 .استفبدُ ًوبیذ

ضشوت هىلف است خْت اًدبم هجبسصُ ضیویبیی ًسجت ثِ سػبیت ولیِ هَاسد احتیبعی ٍ  -1تبصرُ 

هػشف ، فشهَالسیَى ٍ دص  ء ٍ اًمضب ایوٌی هٌذسج ثش سٍی ثشچست سوَم اص خولِ تبسیخ تَلیذ

 .الذاهبت الصم سا ثؼول آٍسد... هدبص ٍ

ضشوت هىلف است لجل اص اخشای ػولیبت هجبسصُ ضیویبیی ًسجت ثِ اعالع سسبًی خغشات  -2تبصرُ 

 .ٍ الذاهبت احتیبعی ثِ گیشًذگبى خذهبت ثِ غَست وتجی الذام ًوبیذ

غَست ثشٍص اٍلیي ػالئن ٍ آثبس یبت دس حیي اًدبم ػولضشوت هىلف است دس  -3تبصرُ 

تؼییي ٍ فَسیتْبی پضضىی هٌغمِ هؼشفی ًوبیذهشوض  دس اسشع ٍلت ثِ هسوَم سا  فشد  ، هسوَهیت



 بسمه تعالی

 

 

  

 

 دفتر وزیر
 

ستاد مرکسی يزارت بهداشت، درمان ي آمًزش پسشکی-خیابان سیمای ایران-بیه فالمک جىًبی ي زرافشان-(غرب)شهرک قدس -تهران: وشاوی پستی 
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 «، سال جهاد اقتصادی09سال »

 مقام معظم رهبری

ًَع ٍ تشویت سوَم ٍ ًحَُ هسوَهیت سا ثِ پضضه هؼبلح اػالم ًوبیذ ٍ دس غَستی وِ فشد 

حبدثِ دیذُ سا تدَیض  فشد ضشٍع ثِ وبسهؼبلح تب صهبًی وِ پضضه  هسوَم وبسگش ضشوت ثبضذ

 .حك ثِ وبس گوبسدى اٍ سا ًخَاّذ داضت  ،ًٌوَدُ است 

ضشوت هَظف است ّوىبسی الصم سا ثب ثبصسسبى ثْذاضت هحیظ دس ّش صهبى اص ضجبًِ  -12هبدُ 

 ثبضذ ِ دس حبل اًدبم ػولیبت هجبسصُ هی، وٌتشل هستٌذات ٍ هحلْبیی و سٍص خْت ثبصدیذ اص ضشوت

 .ثؼول آٍسد ، 

ضشوت هىلف است هؼبیٌبت ثذٍ استخذام ٍ دٍسُ ای سا عجك فشم هػَة ٍصاست  -13هبدُ 

 .ثشای ولیِ وبسوٌبى خَد اًدبم دّذ  دسهبى ٍ آهَصش پضضىی ثْذاضت

لجل اص اًدبم ػولیبت هجبسصُ ًسجت ثِ ػمذ لشاس داد  ثب هتمبضیبى ضشوت هىلف است  -14هبدُ 

 .داد هزوَس سا دس دفتش ضشوت ًگْذاسی ًوبیذ دسیبفت خذهت الذام ٍ یه ًسخِ اص لشاس

هشتجظ ثب ایي ضَاثظ ٍ دستَس الؼولْبی آى  ثبضذ ٍ  ضشوت وِّش گًَِ تغییش دس  -15هبدُ 

حَصُ خغشافیبیی  هؼبًٍت ثْذاضتیثػَست هىتَة ثِ   اص لجل ثبیذّوچٌیي تغییش هسئَل فٌی ، 

 . اػالم گشدد هشثَعِ

ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ  خبسی َد سا ثش اسبس تؼشفِ ّبیضشوت هىلف است خذهبت خ -16هبدُ 

  .اسائِ ًوبیذ  آهَصش پضضىی 

ضشوت هىلف است گضاسش فؼبلیتْبی خَد سا دس پبیبى ّش فػل دس لبلت فشم هػَة  -17هبدُ 

 .ثِ هؼبًٍت ثْذاضتی هشثَعِ اسسبل ًوبیذٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضىی 

 .ّیچگًَِ سوی سا ًذاسد ضشوت حك فشٍش ٍ ػشضِ -18هبدُ 

 ٍظبیف هسؤل فٌی: فصل چْبرم 



 بسمه تعالی

 

 

  

 

 دفتر وزیر
 

ستاد مرکسی يزارت بهداشت، درمان ي آمًزش پسشکی-خیابان سیمای ایران-بیه فالمک جىًبی ي زرافشان-(غرب)شهرک قدس -تهران: وشاوی پستی 
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 «، سال جهاد اقتصادی09سال »

 مقام معظم رهبری

داسًذگبى هذسن تحػیلی حذالل وبسضٌبسی دس یىی اص دٍ سضتِ هٌْذسی ثْذاضت  -19هبدُ 

هحیظ ٍ حطشُ ضٌبسی پضضىی ٍ هجبسصُ ثب ًبللیي ، ثِ ضشط لجَلی دس آصهَى هی تَاًٌذ ثِ ػٌَاى 

 .هسئَل فٌی ضشوت فؼبلیت ًوبیٌذ

بًٍت ثْذاضتی هَظف است دس ّش فػل دس غَست ٍخَد هتمبضی آصهَى هسئَلیي هؼ  - 1 تبصرُ

 .فٌی ضشوتْب سا ثب ّوبٌّگی هشوض سالهت هحیظ ٍ وبس ثشگضاس ًوبیذ

 .هَسس ٍ هسئَل فٌی ،هی تَاًذ ضخع ٍاحذ ثبضٌذ -2تبصرُ 

َصضی سبلِ پشٍاًِ ضشوت ، دس دٍسُ ّبی آه 2هسئَلیي فٌی هَظفٌذ دس عَل اػتجبس  -20هبدُ 

 .ضشوت ًوبیذ

ّضیٌِ ّبی ثشگضاسی دٍسُ آهَصضی ثش ػْذُ ضشوت هغبثك ثب تؼشفِ ّبی خبسی ٍصاست  -1تبصرُ 

 .ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضىی هی ثبضذ

دس غَست ػذم ضشوت هسئَلیي فٌی دس دٍسُ آهَصضی ، توذیذ پشٍاًِ ضشوت هٌَط ثِ  -2تبصرُ 

 . لجَلی هسئَل فٌی دس آصهَى هدذد هی ثبضذ

هسئَل فٌی هَظف است ثش اًدبم ولیِ ػولیبت هجبسصُ ٍ سوپبضی ًظبست داضتِ ٍ اهَس  -21هبدُ 

 .هشثَعِ سا ضخػبً ّذایت ًوبیذ

فٌی  هسئَلیت  ًیضهسئَل فٌی ضشوت ًجبیذ دس هشاوض ٍ سبصهبًْبی دٍلتی ضبغل ثَدُ ٍ  -22هبدُ

 .ثش ػْذُ داضتِ ثبضذ  ثغَس ّوضهبىضشوت دیگشی سا 

سَء هػشف اخشای ًبدسست ػولیبت هجبسصُ ٍ َلیت ّش گًَِ ػَالت ًبضی اص هسئ -23هبدُ

ثش ػْذُ هسئَل فٌی ٍ وِ ثِ ًَػی خسبسات اًسبًی ٍ آثبس سَئی ثش هحیظ ایدبد ًوبیذ سوَم 

 .ثبضذ ٍ پیگشد لبًًَی داسد ضشوت هی

 ًظبرت ٍ ارزیببی:  فصل پٌجن



 بسمه تعالی

 

 

  

 

 دفتر وزیر
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 «، سال جهاد اقتصادی09سال »

 مقام معظم رهبری

داسای  اثظ داسای پشٍاًِ فؼبلیت ّستٌذ  ، ٍتب لجل اص تبسیخ اثالؽ ایي ضَضشوتْبیی وِ  -24هبدُ

هسئَل فٌی ثب هذسن تحػیلی خبسج اص هَضَع  ایي هبدُ هی ثبضٌذ، پس اص اًمضبی هذت اػتجبس 

هفیذ ثب  تبییذ هؼبًٍت ثْذاضتی ، هی تَاًٌذ پشٍاًِ فؼبلیت خَد  وبس ثب داضتي حذالل دٍ سبل سبثمِ

 .سا توذیذ ًوبیذ

ضشوت  پشٍاًِی دس فؼبلیتْب ، هىبتجبت ، لشاسدادّب ٍ هبًٌذ ایي هَاسد ، اص استفبدُ تجلیغبت -25هبدُ 

 .ثبضذ  دس هَسد سبیش فؼبلیتْبی ثجت ضذُ دس اسبسٌبهِ هدبص ًوی

، هؼبًٍت ّبی دس غَست تخلف ضشوتْب اص هَاد ایي ضَاثظ ثش اسبس خذٍل ریل  -26هبدُ 

 :وشد ذ ٌشوتْبی هتخلف ثشخَسد خَاّثب ضثْذاضتی داًطگبُ ّبی ػلَم پضضىی سشاسش وطَس،   

 مزتبه تخلف                    

 شماره ماده
 بارسوم باردوم باراول

   لغو دائم يکتبصزه   3ماده 

   تذكز دوتبصزه   3ماده 

 لغو دائم لغو سه ماهه تذكز 4ماده 

  لغو دائم لغو سه ماهه 8ماده 

   لغو دائم 11ماده 

  لغو دائم سه ماههلغو  تبصزه يک 11ماده 

   اخطار 2تبصزه 11ماده 

   اخطار 3تبصزه  11ماده  

 لغو دائم لغو شش ماهه لغو سه ماهه 12ماده 

  لغو دائم لغو سه ماهه 13ماده  



 بسمه تعالی

 

 

  

 

 دفتر وزیر
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 «، سال جهاد اقتصادی09سال »

 مقام معظم رهبری

 مزتبه تخلف                    

 شماره ماده
 بارسوم باردوم باراول

 لغو دائم لغو سه ماهه اخطار 14ماده  

  لغو دائم لغو سه ماهه 15ماده  

  لغو سه ماهه اخطار 16ماده  

  لغو سه ماهه اخطار 17ماده  

  لغو دائم لغو سه ماهه 18ماده  

 لغو دائم لغو سه ماهه اخطار 21ماده  

   لغو دائم 22ماده  

  لغو دائم لغو سه ماهه 23ماده  

 لغو سه ماهه اخطار 25ماده  

دس غَستی وِ ػولىشد ضشوت هٌغجك ثب سبیش خشاین ٍ تخلفبت همشس دس لَاًیي دیگش  -27هبدُ 

، هبًغ عشف دػَا دس هشاخغ لضبیی ٍ استٌبد ثِ همشسات  26ت ّبی همشس دس هبدُ ثبضذ،ضوبً

 .هزوَس ًخَاّذ ثَد

ثِ اهضبء ٍصیش ثْذاضت ،  9/9/1390خ تجػشُ دس تبسی 13هبدُ ٍ  27فػل ٍ  5ایي ضَاثظ دس 

 .دسهبى ٍ آهَصش پضضىی سسیذُ ٍ خْت اخشا ثِ ولیِ ریٌفؼبى اثالؽ گشدیذ

 

 

 

 


