
 ـ فراخوان 7ماده

  

 : تُاوذ ثً رَضٍبي زير فراخُان را مىتطر کىذ کبرفرمب ميالف ـ 

 , ٌبي کثيراالوتطبر کطُري ـ اوتطـبر آگٍي از دَ تب سً وُثـت حـذاقل در يکي از رَزوبم1ً

وبمً تٍيً فٍرست  طجق آييه, ـ دريبفت فٍرست ثلىذ مطبَران از سبزمبن يب مراجع قبوُوي2

 , حست مُرد َ ارسبل دعُتىبمً ثراي آوٍب, گران غالحيتذار ثراي مىبقػً محذَد مىبقػً

ازدي مطبَر تُسط دستگبي اجرايي از فٍرست ثلىذ قجلي دريبفت ضذي از سبزمبن يب ـ اوتخبة د3َ

مطرَط ثً آوکً ثيص از دَ سبل از , مراجع قبوُوي ديگر َ سً مطبَر ثب سبثقً کمتر از پىج سبل

دريبفت ليست سپري وطذي ثبضذ َ ارسبل دعُتىبمً ثراي آوٍب در غُرت دارا ثُدن غالحيت َ ظرفيت 

 . ان ثراسبش خُد اظٍبري ايطبنکبري مطبَر

تعذاد مطبَران مُضُع جسء , در مُارد خبظ ثب تطخيع َ مسئُليت دستگبي اجرايي ريرثطـ 1تبصره

حذاقل يک مطبَر ثب سبثقً کمتر از پىج , يبثذ؛ در ايه حبلت ثً پىج مطبَر تقليل مي« الف» ثىذ ( 3)

 . سبل ثبيذ ثً ليست قجلي اضبفً ضُد

, ٌبيي کً ثرآَرد ٌسيىً مطبَري آوٍب ثيص از دي ثراثر وػبة معبمالت متُسط ثبضذثراي کبرـ 2تبصره

 . اوتطبر آگٍي ضرَري است, وبمً ايه آييه( 18)مبدي « ث» ثً استثىبي مُارد مطمُل ثىذ 

 : فراخُان مطبَري ثبيذ حذاقل ضبمل مُارد زير ثبضذة ـ 

 , ـ وبم َ وطبوي کبرفرمب1

 , ـ مُضُع خذمبت مطبَري2

 , حست مُرد, ـ گُاٌيىبمً غالحيت3

 , حست مُرد, ـ اعالم اوجبم ارزيبثي کيفي4

 , ـ رضتً يب زميىً تخػػي مطبَر 5

 , مٍلت َ وطبوي دريبفت َ تحُيل اسىبد, ـ تبريخ 6

 , ـ وحُي دريبفت اسىبد ارزيبثي َ ٌسيىً آن در غُرت لسَم7

فراخُان , (يک متقبضي ثراي اوجبم معبملً ايجبة)در غُرت اوتطبر آگٍي َ تحقق ضرايط اوحػبر پ ـ 

 . ثبيذ حذاقل ثراي يک ثبر تجذيذ ضُد, ثراي احراز اوحػبر, يبد ضذي

 . ضُد قرارداد ثً رَش سبدي مىعقذ مي, در غُرت احراز اوحػبر تبصره ـ


