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نامهساماندهیوواگذاریطزح

آیین
ٍظاضت اهَض اقتصازی ٍزاضایی ـ ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی کطَض
ّیأت ٍظیطاى زض جلسِ  13۳4/7/5تِ پیطٌْاز ضواضُ  146034هَضخ  13۳4/7/5ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی کطَض ٍ
تِ استٌاز اصل یکصس ٍ سی ٍ ّطتن قاًَى اساسی جوَْضی اسالهی ایطاى آییي ًاهِ ساهاًسّی ٍ ٍاگصاضی ططح ّای
تولک زاضایی ّای سطهایِ ای ضا تِ ضطح ظیط تصَیة کطز:

آییننامهساماندهیوواگذاریطزحهایتملکداراییهایسزمایهای 
هازُ  -1زض ایي آییيًاهِ هٌظَض اظ زستَضالؼول ،زستَضالؼول ضطایط ٍاگصاضی ططحّای تولک زاضاییّای سطهایِای
جسیسً ،یوِتوام ،تکویلضسُ ٍ آهازُ تْطُتطزاضی تِ ترص غیطزٍلتی هَضَع هصَتِ ضواضُ  142600هَضخ 13۳4 /7 /14
ضَضای اقتصاز است ٍ سایط اصطالحات ایي آییي ًاهِ زض ّواى تؼاضیف شکط ضسُ زض زستَضالؼول تِ کاض هی ضًٍس.
هازُ  -2ز ستگاُ ّای اجطایی شی ضتط هَظفٌس ظطف زُ ضٍظ اظ تاضید اتالؽ آییي ًاهِ ،فْطست پطٍغُ ّای قاتل ٍاگصاضی ضا
تِ ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی کطَض اضایِ ًوایٌس ٍ ساظهاى ًیع ظطف زُ ضٍظ فْطست پطٍغُ ّای یازضسُ ضا زض پایگاُ
اطالع ضساًی ذَز ٍ حسة ضطٍضت سایط ضساًِّای اضتثاط جوؼی اػالم ًوایس.
تثصطُ -ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی استاى ّا ًسثت تِ اًتطاض فْطست پطٍغُّایی کِ هٌاتغ آًْا اظ اػتثاضات استاًی
تأهیي هی ضًَس ،اقسام ًوایٌس.
هازُ  -3هتقاضیاى ذطیس یا سطهایِگصاضی زض پطٍغُ ّای اػالم ضسُ ،تقاضای ذَز ضا تِ زستگاُ اجطایی شی ضتط تطای
هطاضکت اضسال کٌٌس.
هازُ  -4زستگاُ اجطایی هَظف است ظطف یک هاُ پس اظ ٍصَل تقاضای سطهایِ گصاضً ،سثت تِ تطضسی ٍ احطاظ
صالحیت هتقاضی ٍ تْیِ گعاضش تَجیْی فٌی ،هالی ٍ اقتصازی اقسام ٍ ًتیجِ ضا تِ هتقاضی اػالم ًوایس .زض هَضز
پطٍغُّایی کِ تیص اظ یک هتقاضی زاضًس ،زستگاُ اجطایی حسة ضطایط هازُ ( )4زستَضالؼولً ،سثت تِ اًتراب سطهایِ
گصاض اقسام ًوایس.
هازُ  -5استاًساضاى هکلفٌس تواهی اهکاًات ذَز ٍ زستگاُّای اجطایی استاى ضا تطای جلة سطهایِگصاضاى تِ هٌظَض
ٍاگصاضی ططحّای استاًی ٍ هلی استاى تکاض گیطًس.
هؼاٍى اٍل ضئیسجوَْض ـ اسحاق جْاًگیطی

