ثغوَ تؼبلی
کلیبت ًذٍْ اجشای عیغتن فذّس پشّاًَ کبسثشد ًؾبى دالل

هغتٌذات لبًًْی عیغتن :
افل  4لبًْى اعبعی جوِْسی اعالهی ایشاى  -هبدٍ  6لبًْى ًظبست ؽشػی ثش فیذ
ّ رثخ عبل  4831/41/44هقْثَ هجلظ ؽْاسی اعالهی  -آئیي ًبهَ هْسر 4833/41/11
اعتبًذاسد هلی ؽوبسٍ  41111هْسر  4833/11/43غزای دالل -
ُیئت ّصیشاى-
دعتْسالؼول ؽوبسٍ /484/182د هْسر  4821/14/43عبصهبى اعتبًذاسد ایشاى.
تؼشیف غزای دالل:
غزاي دالل ثَ خْساکی ُب ّ ًْؽیذًی ُبیی اعالق هی ؽْد کَ ثش اعبط لْاًیي
اعالم هجبص داًغتَ ؽذٍ اعت .ایي هْاد داساي ّیژگی ُبي صیش هی ثبؽٌذ :
 -1ثشاي عالهتی هقشف کٌٌذٍ ّ جبهؼَ ثی ضشس اعت.
 -2ایي هْاد دس ُش هشدلَ اص تْلیذ تب هقشف ػبسي اص ًجبعبت ّ تشکیجبت دشام
اعت.
 -3الضاهبت هشثْط ثَ ثِذاؽت ,ایوٌی ّ هٌبعت ثْدى هبدٍ غزایی ًیض دس آى
سػبیت ؽذٍ اعت.
هؾخقبت عیغتن :
ثشای فشآّسدٍ
 -4دس عیغتن یکپبسچَ ًظبست ثش اجشای اعتبًذاسد (عیٌب)
ُبی هؾوْل پشّاًَ دالل  ،ػالهت هؾخقی ّجْد داسد کَ ثَ ّادذُبی تْلیذی
ایي اجبصٍ سا هیذُذ کَ اص عبصهبى اعتبًذاسد ایشاى  ،تمبضبی فذّس
پشّاًَ تؾْیمی ًؾبى دالل ًوبیٌذ(.دس جذاّل پبیَ  >--فشآّسدٍ ُب>--
عتْى دالل)

راهنمای فرآیند صدور پروانه کاربرد نشان حالل
 -1ثشای دسخْاعت فذّس پشّاًَ دالل ّ ،ادذُبی تْلیذی هتمبضی اص ففذَ اّل
عیغتن یکپبسچَ اعتبًذاسد  ،فشم صیش سا تکویل کشدٍ ّ  8هذاسک صیش سا
ًیض آپلْد هیکٌٌذ :تقْیش گْاُی کذ ًظبست ؽشػی – تقْیش دکن اًتقبة
ًبظش ؽشػی – تقْیش گْاُی دّسٍ آهْصؽی دلیت ّ عِبست.
ثشای ایٌکبس اص ففذَ افلی ثش سّی لیٌگ "ّادذُبی تْلیذی" کلیک میکنند.

عپظ اص اًْاع دسخْاعت ُب ”،دسخْاعت فذّس پشّاًَ کبسثشد ًؾبى دالل” سا
اًتخبة هیکٌٌذ.
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دس ایي دبلت فشم دسخْاعت دس دعتشط آًِب لشا هیگیشد ّ آًشا ثَ ؽکل صیش
تکویل هیکٌٌذ:

دس فشم فْق ،فمظ لیغت فشآّسدٍ ُبئی ظبُش هیؾْد کَ داسای خقلت دالل ُغتٌذ.
اگش ّادذ تْلیذی لجالً دس عبهبًَ ّجْد داؽتَ ثبؽذ پظ اص کلیک ثشسّی دکوَ
«ثشسعی اعالػبت» پیغبهی ثب ػٌْاى ّادذ تْلیذی ؽوب ثبًبم  ...دس عبهبًَ ثجت
ؽغذٍ اعت ًوبیؼ دادٍ هی ؽْدّ دکوَ « تبییذًِبیی ّ اسعبل دسخْاعت» ًوبیبى
هی ؽْد کَ ثب کلیک ثشسّی آى دسخْاعت دس عبهبًَ ثجت ّ دس فشآیٌذ فذّس دالل
لشاس خْاُذ گشفت.
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 -8دس جذاّل پبیَ عیغتن عیٌب  ،چک لیغت ثبصسعی اعتبًذاسد  41111دس دّ
عغخ افلی ّ فشػی پیؼ ثیٌی ؽذٍ اعت کَ عغخ افلی ػجبست اعت اص :

 -4دسخْاعت ّ هذاسک آپلْد ؽذٍ ّادذُبی تْلیذی  ،دس اداسٍ کل اعتبًذاسد
اعتبى  ،تْعظ دّ کبسؽٌبط هْسد ثشسعی ّ ّ ،ادذ تْلیذی هْسد ثبصسعی ّ
آصهبیؼ لشاس هیگیشد  .ایي دّ کبسؽٌبط ػجبستٌذ اص کبسؽٌبط فٌؼت
هشثْعَ دس اداسٍ اجشای اعتبًذاسد اعتبًذاسد ّ کبسؽٌبط اهْس دالل .
کبسؽٌبعبى هی تْاًٌذ دسخْاعتِبی ثجت ؽذٍ سا اص هٌْی فشآیٌذُب >--
فشآیٌذ دالل  >--ثشسط دسخْاعت تْعظ کبسؽٌبط دالل  ،هؾبُذٍ ّ ثشسعی
ًوبیٌذ.

توجه :
 اثتذا ثبیذ کبسؽٌبط عتْى جضئیبت دسخْاعت سا هؾبُذٍ ّ ثشسّی دکوَ
ثبصگؾت کلیک کٌذ تب عتْى تبییذ ّ سد فؼبل ؽْد.
 تبییذ دسخْاعت ؽبهل عَ دبلت اعت:
ّ -4ادذ تْلیذی دسخْاعت کٌٌذٍ دس لیغت ّادذُبی تْلیذی هؼتجش
عبهبًَ ّجْد ًذاسد کَ ثب تبییذ دسخْاعت ّادذتْلذی ثَ لیغت
ّادذُبی تْلیذی اعتبى اضبفَ ّ ًیض تْلیذاتی ثب فشآّسدٍ
دسخْاعت دادٍ ؽذٍ دس لیغت تْلیذات ّادذتْلیذی ایجبد هی ؽْد،
دس لغوت کبسثشاى ًیض یک کبستبثل ثشای ّادذ ایجبد ؽذٍ ّ ًبم
کبسثشی ّ سهض ػجْس ثشای ؽوبسٍ هْثبیل هذیش ػبهل پیبهک خْاُذ
ؽذ.
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ّ -1ادذ تْلیذی دس عبهبًَ ّجْد داسد اهب تْلیذاتی ثب کذ
فشآّسدٍ دسخْاعت دادٍ ؽذٍ دس لیغت تْلیذات ًیغت کَ ثب تبییذ
دسخْاعت هذقْلی ثب کذ فشآّسدٍ ّ ّیژگی هتوبیض دسخْاعت دادٍ
ؽذٍ ّ ثب ّضؼیت هتمبضی دالل ایجبد هی ؽْد.
ُ -8ن ّادذتْلیذی ّ ُن هذقْل ثب ّیژگی هتوبیض دسخْاعت دادٍ ؽذٍ
دس لیغت تْلیذات ّادذتْلیذی ّجْد داسد ّ فمظ کبفیغت ثبتبییذ
دسخْاعتّ ،ضؼیت هتمبضی دالل ؽْد.
 پظ اص تبییذ عتْى ثبصسعی فؼبل هی گشدد ّ ثب کلیک ثشسّی آى
تْاى ًتیجَ ثبصسعی سا ثجت ًوْد.

هی

ثبصسعی ّ آصهبیؼ جِت تؾخیـ هٌبثغ ّ ػٌبفش دشام دس هذقْل دالل ّ گشٍُّبی
تْلیذ دس هْسد عشم ؽٌبعی ،ثبصسعی ثبفت ؽٌبعی ،هٌبثغ عجیؼی ،ؽیویبیی ّ
تجضیَ هیکشّثیْلْژی ،کؾف خْى ،هذقْالتی ثب اًذام ُبی افالح ؽذٍ اص لذبػ
ژًتیکی ،هْاد ًگبُذاسًذٍ ّ هْاد افضّدًی ثؼالٍّ آصهبیؼ ثغتَ ثٌذی ،هغبثك
چک لیغت ثبصسعی اًجبم هی گشدد  .ػذم سػبیت الضاهبت ؽشػی ثَ ػٌْاى
هغبیشت "بحرانی" و عدم رعایت سایر السامات بو غیر از السامات شرعی بو عنوان مغایرت "عمده" تلقی میگردد.
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عپظ سئیظ اداسٍ اجشای
ً -1تیجَ ثبصسعی  ،تْعظ دّ کبسؽٌبط فْق ّ
اعتبًذاسد اعتبى اهضبء ؽذٍ ّ ثشای عشح دس کویتَ ػالئن  ،ثَ دثیش
کویتَ اسعبل هیگشدد.تشکیت کویتَ ػالئن ػجبست اعت اص  -4 :سئیظ اداسٍ
اجشای اعتبًذاسد اعتبى – ً -1وبیٌذٍ ّلی فمیَ دس اهْس دالل دس اعتبى
 -8کبسؽٌبط دالل .اص کلیَ اػضبء کتجب جِت ؽشکت دس کویتَ ػالئن دػْت ثَ
ػول خْاُذ آهذ.

ًکتَ  :پظ اص تکویل عَ لغوت ثبصسعی دسخْاعت دس هٌْی فشآیٌذ ُب >--
فشآیٌذ ُبی دالل  >--گضاسػ ًِبیی ثبصسعی دالل ً ،وبیؼ دادٍ هی ؽْد.
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 -6اگش دس ایي فشم گضیٌَ هغشح ؽْد اًتخبة گشدد ،پظ اص تبییذ ًِبیی
پشًّذٍ ثَ هشدلَ عتبد ّ دػْت اص اػضب کویتَ اسعبل هی گشدد.
هشدلَ عتبد ّ دػْت اص اػضب ّ کویتَ ػالئن هؾبثَ فشآیٌذ فذّس پشّاًَ
کبسثشد ػالهت اعتبًذاسد هی ثبؽذ ،ثب ایي تفبّت کَ هْافمت خْدکبس ،پظ
اص عَ سّص ّجْد ًذاسد ّ پشًّذٍ تب صهبًی کَ عتبد اػالم ًظش ًکٌذ دس
کبستبثل عتبد ثبلی هی هبًذ.
 -1دس فْست تبییذ کویتَ ػالئن دالل  ،پشّاًَ تؾْیمی دالل فبدس هیگشدد کَ
ثَ هذت یک عبل هؼتجش خْاُذ ثْد .ؽوبسٍ پشّاًَ دالل ثب ػذد  1ؽشّع ؽذٍ
ّ ثَ فْست خْدکبس تْعظ عیغتن تْلیذ هیؾْد .ؽوبسٍ پشّاًَ دالل ثب
عبهبًَ پیبهکی  41114141لبثل اعتؼالم هیجبؽذ.
 -3دس عْل دّسٍ اػتجبس  ،دذالل دّ ثبس دس عبل ّادذتْلیذی ثبیذ تْعظ دّ
کبسؽٌبط فْق هْسد ثبصسعی لشاس گیشد .اگش ًتیجَ ثبصسعی ػذم هغبیشت
ػوذٍ یب ثذشاًی ثبؽذ  ،ثَ سّػ ُبی صیش ػول خْاُذ ؽذ:
 -4-1گضاسػ هغبیشت ػوذٍ ثَ کویتَ ػالئن اسعبل هیؾْد کَ هْجت تؼلیك
پشّاًَ ّ دادى هِلت  21سّصٍ ثشای سفغ ًمـ خْاُذ ثْد دس پبیبى
تؾکیل هیگشدد  .دس فْست سفغ هغبیشت  ،سفغ
کویتَ ػالئن
هِلت
تؼلیك ؽذٍ ّ دس غیش ایقٌْست  1 ،سّص پظ اص هِلت لبًًْی  ،پشّاًَ
اثغبل هیگشدد.
 -1-1گضاسػ هغبیشت ثذشاًی ثَ کویتَ ػالئن اسعبل هیؾْد کَ هْجت اثغبل
پشّاًَ هیگشدد.
 -8-1دس ُش فْست  ،گضاسػ ػذم هغبیشت ثب هْاصیي ؽشع یب اعتبًذاسد ،
ثَ ّادذ تْلیذی اسعبل هیگشدد.
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 -3عَ ؽشط دیگش ًیض هوکي اعت ثَ اثغبل پشّاًَ هٌجش ؽْد کَ ػجبستٌذ اص:
تخلف تجلیغبتی – ػذم پش داخت هغبلجبت عبصهبى اعتبًذاسد ظشف هذت  81سّص
اص اثالؽ سعوی – تغییش ًؾبًی ثَ اعتبى دیگش .
ؽشکت خذهبت کبهپیْتشی ثغتَ پشداص (عِبهی خبؿ)
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