پیوست شوبره یه

«بسمه تعالی»

نظبم نبهه ضواثط و شرایط اػطبی تسهیالت ارزی
هصوة هیبت ػبهل هورخ 1391/4/6

ثب استنبد ثه هبده  84لبنوى ثرنبهه پنجسبله پنجن توسؼه جوهوری اسالهی ایراى و لبنوى ثودجه
سبل  1391و تفویض اختیبر هنذرج در صورتجلسهه ههورخ  1391/3/4هیهتت اهنهبی هرتهرم
صنذوق ،نظبمنبهه ضواثط و شرایط اػطبی تسهیالت از هرل هنبثغ صنذوق توسؼه هلی ثب تتویهذ
ثر ترمك شؼبر تولیذ هلی و حوبیت از وبر و سرهبیه ایرانی در لبلهت  12ثخه 72 ،،ثنهذ و 25

تجصره ثه شرح ریل هیثبشذ :

ثخ ،اول -تؼبریف و هفبهین
الف :لبنوى :هاًَى تطًاهِ پٌحسالِ پٌدن تَسؼِ خوَْضی اسالهی ایطاى
ة ه صنذوق :غٌسٍم تَسؼِ هلی
ج ه هیتت اهنبّ :یأت اهٌای غٌسٍم هَضَع تٌس ج هازُ  84هاًَى
د ه ثبنه :تاًي هطًعی خوَْضی اسالهی ایطاى
ه ه ثبنه ػبهلّ :ط یي اظ تاًيّای زٍلتی ٍ ؿیط زٍلتی ٍ غٌسٍم حوایت اظ تَسؼِ سطهایِ گصاضی ترشص
ًطاٍضظی
و ه هیتت ػبهلّ :یأت ػاهل غٌسٍم تَسؼِ هلی هَضَع تٌس (ز) هازُ  84هاًَى
ز -نظبمنبههً :ظامًاهِ ضَاتظ ٍ ضطایظ اػغاء تسْیالت.
ح -لرارداد ػبهلیت  :هطاضزازی است ًِ هیاى ّیأت ػاهل ٍ تاًي ػاهل تط اساس هلاز هشازُ  84هشاًَى ٍ
ًظامًاهِ هٌؼوس ٍ هغاتن آى هٌاتغ غٌسٍم تطای پطزاذت تسْیالت زض اذتیاض تاًي ػاهل هطاض هیگیطز.
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ثخ ،دوم – همررات ػبم
الف ش تاًي هَظق است ظطف یي ّلتِ اظ تاضید تػَیة ًظام ًاهِ ،حسة زضذَاست ّیأت ػاهلً ،سثت تِ
اكتتاح حسابّای الظم تطای غٌسٍم اهسام ًوایس.
ة ه تاًي هَظق است هٌاتغ هَضَع اخعا یي الی ّطت تٌس (ح) هازُ  84هاًَى ضا تِ حساب غشٌسٍم ًشعز
ذَز تِ ضطح ٍ تطتیثات هٌسضج زض هازُ  84هاًَى ٍاضیع ًوایس.
تجصره  :1تاظپطزاذت اغل ٍ سَز تسْیالت پطزاذتی اظ هحل هٌاتغ غٌسٍم تَسظ تاًيّای ػاهل تِ حساب
غٌسٍم ًعز تاًي ٍاضیع ٍ هدسزاً زض خْت اّساف غٌسٍم تًِاض گطكتِ ذَاّس ضس.
تجصره  :2تاًي هَظق است تِ هَخَزی حساب غٌسٍم ًعز ذَزّ ،ط سِ هاُ یيتشاض تشِ غشَضت ضٍظضشواض
سَز تِ اضظ هطتَعِ پطزاذت ًوایسً .طخ سَز هصًَض هؼازل هیاًگیي ًطخ سَز سپطزُ ّای تاًي زض تاظاضّشای ذشاضخی
تؼییي هیضَز .سَز هَضَع ایي تثػطُ ّط سِ هاُ یيتاض تِ هَخَزی غٌسٍم اضاكِ هیضَز.
ج ه هٌاتغ غٌسٍم زض هالة هطاضزاز ػاهلیت ًِ تا ضػایت هلاز ًظامًاهِ ،تَسظ ّیأت ػاهل تا تاًيّای ػاهل
هٌؼوس هیضَز ،زض اذتیاض هتواضیاى سطهایِ گصاضی زض ترصّای ذػَغی ،تؼاًٍی ٍ تٌگاُّای اهتػازی هتؼلشن تشِ
هؤسسات ػوَهی ؿیط زٍلتی تِ ضطح ترص پٌدن ایي ًظامًاهِ هطاض ذَاّس گطكت.
د ه تاًيّای زٍلتی ٍ ؿیطزٍلتی هَضز تأییس تاًي ٍ غٌسٍم حوایت اظ تَسؼِ سطهایِ گصاضی ترص ًطاٍضظی
(غطكاً زض هَضز عطحّای آب ٍ ًطاٍضظی) ،اظ عطین اًؼواز هطاضزاز ػاهلیت تا ّیأت ػاهل زض چاضچَب ایي ًظامًاهشِ،
اخاظُ اػغای تسْیالت اظ هحل غٌسٍم ضا زاضا ذَاٌّس تَز.
ه ه تا اػالم غٌسٍم تاًي ًسثت تِ غسٍض گَاّی هسسٍزی اضظی تطای آى گطٍُ اظ عطحّای هػَب ٍ ًْایی
ضسُ زض اضًاى تاًيّای ػاهل اهسام ذَاّس ًوَز .تاًي ػاهل هَظق تشِ پیگیشطی اخطایشی ًوشَزى گشَاّی غشازضُ

هیتاضس.
و ه اضسال عطحّا تِ تاًيّای ػاهل اظ عطین ًاضگطٍُ اضتـال ٍ سطهایِگصاضی اسشتاًْا یشا زسشتگاُ اخطایشی
ترػػی هلی شیضتظ ٍ زض هطًعحسة هَضز ذَاّس تَز .تاًي ّشای ػاهشل هَظشقاًشس زض چشاضچَب اٍلَیشتّشا ٍ
ظهاىتٌسی اػالم ضسُ اظ عطف غٌسٍم (ًِ ضویوِ هطاضزاز ػاهلیت ذَاّس ضس) ًسثت تِ پصیطش ٍ تطضسی عطحّا زض
سوق هطاضزاز ػاهلیت اهسام ًوایٌس.

2

ثخ ،سوم ه نوع ارز و واحذ هربسجبت
الف ه ٍاحس پَلی هحاسثات زالض آهطیٌا است.
ة ه پطزاذتّایی ًِ اظ هحل هٌاتغ غٌسٍم تِ عطحّا غَضت هیگیطز ،تط اساس اضظ هَضز ًیاظ عطح تشِ زالض
آهطیٌا یا ّط اضظ هاتل تثسیل زیگط ًِ تَسظ تاًي اػالم هیضَز ،اهٌاىپصیط ذَاّس تَز.
تجصره :1تاظپطزاذت تسْیالت اضظی استلازُ ضسُ تِ ّواى اضظی ذَاّس تَز ًِ تِ عطح پطزاذت ضسُ است.
تجصرهً :2طخ تسؼیط زض ّط هَضز ًِ ضطٍضت پیسا ًٌس هؼازل ًطخ ضٍظ تطاتطی تیيالوللی اضظ تط اساس اػشالم
تاًي ذَاّس تَز.
ثخ ،چهبرم ه فؼبلیتهبی لبثل لجول در ثخ،هب و زیر ثخ،هب
الف ه كؼالیتّای سطهایِگصاضی زض عطحّای تَلیسی ٍ سطهایِگصاضی غٌؼتی ،هؼسًیً ،لت ،گاظ ،پتطٍضشیوی،
آب ،تطم ،اًطغی ،هسٌي ٍ ساذتواىً ،طاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی ،هحشیظ ظیسشت ،حوشلًٍوشل ،اضتثاعشات ٍ كٌشاٍضی
اضتثاعات ٍ اعالػات ،غازاضت ًاالّا ٍ ذسهات ،غسٍض ذشسهات كٌشی ش هٌْسسشی ،عشطحّشای هثتٌشی تشط كٌشاٍضی،
گطزضگطیّ ،تلساضی ،تْساضت ٍ زضهاى ٍ آهَظش ٍ سایط هَاضز تا تأییس ّیأت ػاهل غٌسٍم.
ة ه سطهایِگصاضی تطای تَسؼِ ظطكیتّای هَخشَز (اظ خولشِ ذطیشس تدْیشعات ٍ هاضشیيآالت) ٍ پطزاذشت
ّعیٌِّای ًػة ،آهَظش ،ضاُاًساظی ٍ ذطیس زاًص كٌی هطتَط تِ عطحّای تَلیسی ٍ سطهایِگصاضی.
ج ه سطهایِگصاضی تطای تاظساظی ٍ تْیٌِ ساظی هػطف اًطغی.
د ه توام عطحّایی ًِ زض چاضچَب ترصّای كَم اظ تَخیِ كٌی ،اهتػازی ٍ هالی الظم تطذَضزاض ّستٌس (اػن
اظ آًٌِ عطح غازضات گطا یا ؿیط غازضاتی تاضس).
ه ه اػغای تسْیالت تطای غازضات ًاال ٍ ذسهات – كٌی هٌْسسی (اظ خولِ ضواًتًاهِ) تشِ ضشطًتّشای
ذػَغی ٍ تؼاًٍی ایطاًی ،پس اظ اذص تضویيّای الظم.
و ه عطحّای سطهایِگصاضاى ذاضخی (تا ضػایت اغل 80هاًَى اساسی) ٍ سطهایِگشصاضی هطشتطى ذشاضخی تشا
ترص ؿیطزٍلتی زاذلی زض چاضچَب هاًَى تطَین ٍ حوایت اظ سطهایِ گصاضی ذاضخی هػَب  1380/12/19هدلس
ضَضای اسالهی ٍ اغالحات تؼسی آى.
ز ه اػغای تسْیالت ذطیس تِ عطفّای ذطیساض ًاال ٍ ذسهات ایطاًی زض تاظاضّای ّسف غازضاتی.
ح  -عطحّای اٍلَیتزاض تطای تطذَضزاضی اظ هٌاتغ غٌسٍم ػثاضتٌس اظ :
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 -1عطحّایی ًِ زض حَظُ تحطین تیيالوللی ّستٌس.
 -2عطحّایی ًِ هٌدط تِ حوایت اظ ًاض ٍ سطهایِ ایطاًی هیضًَس.
 -3عطحّای تْیٌِساظی هػطف اًطغی.
 -4عطحّای تَسؼِ ظطكیتّای هَخَز.
 -5عطحّای سطهایِگصاضی هطتطى ( ایطاًی /ذاضخی).
 -6غازضات ًاال ٍ ذسهات ایطاًی تِ تاظاضّای ّسف.
 -7عطح ّایی ًِ سْن آٍضزُ هتواضی ٍ اضتـالظایی تیطتطی زاضًس ( تِ استثٌای هٌاعن ًوتط تَسؼِ یاكتشِ ٍ
ترص آب ٍ ًطاٍضظی).
ثخ ،پنجن ه اشخبص هجبز
اضراظ هداظ تِ ػٌَاى هتواضی استلازُ اظ تسْیالت غٌسٍم ػثاضتٌس اظ:
الف ه توام اضراظ حویوی ایطاًی ًِ زض ترصّای هصًَض زض ترص چْاضم هَضَع ایي ًظشامًاهشِ كؼالیشت
هیًٌٌس ٍ هدَظّای هاًًَی الظم ضا اظ هطاخغ شیضتظ زض ایي ذػَظ زاضا هیتاضٌس.
ة ه توام اضراظ حوَهی ذػَغی ٍ تؼاًٍی ایطاًی ٍ تٌگاُ ّای اهتػازی ٍاتستِ تِ هؤسسات ػوَهی ؿیط
زٍلتی ًِ هغاتن اساس ًاهِ ذَز ،زض ترصّای هداظ هصًَض زض ترص چْاضم ایي ًظامًاهِ كؼالیت هیًٌٌس.
تجصره :1اضراظ حوَهی ٍ تٌگاُّای اهتػازی ًِ غطفًظط اظ ًَع هالٌیت تشیص اظ تیسشت زضغشس ()%20
اػضاء ّیأت هسیطُ آىّا تَسظ هواهات زٍلتی تؼییي هیضًَس ٍاخس ضطایظ زضیاكت تسْیالت اظ هٌاتغ غٌسٍم ًثَزُ
ٍ پطزاذت اظ هٌاتغ غٌسٍم تِ آىّا هوٌَع است.
تجصره :2هؤسسات ٍ ضطًتّا زض غَضتی ؿیطػوَهی هحسَب هیضًَس ًشِ حشساهل ّطشتاز زضغشس ()%80
سْام یا سْنالططًِ آىّا هستوین ٍ یا تا ٍاسغِ اضراظ حوَهی هتؼلن تِ اضراظ حویوی تاضس.
تجصره :3هؤسسات ٍ ضطًتّایی ًِ اًثطیت هغلن سْام آىّا هتؼلن تِ هؤسسات ػوشَهی ٍ ػشامالوٌلؼشِ
ًظیط هَهَكات ،غٌسٍمّای تیوِای ٍ تاظًطستگی ٍ هؤسسات ذیطیِ ػوَهی است ،زض حٌن هؤسسات ٍ ضطًتّای
ٍاتستِ تِ ًْازّای ػوَهی ؿیطزٍلتی ّستٌس.
ج ه سطهایِگصاضی هطتطى ضطًتّای ایطاًی تا سطهایِگصاضاى ذاضخی زض چاضچَب هاًَى تطشَین ٍ حوایشت
سطهایِگصاضی ذاضخی هػَب 1380/12/19
تجصره :اػغای تسْیالت تِ ایي زستِ اظ ضطًتّا زض غَضتی اهٌاىپصیط است ًِ حساهل  30زضغشس اظ ًشل
اضظش سطهایِگصاضی عطح اظ هحل آٍضزُ سطهایِگصاض ذاضخی تأهیي ضسُ تاضس.
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د ه ذطیساضاى ذاضخی ًاالّا ٍ ذسهات ایطاًی زض تاظاضّای ّسف غازضاتی.
تجصره  :تسْیالت هصًَض غطكاً تطای ذطیس ًاال ٍ ذسهات ایطاًی زض هالة اػغای تسشْیالت ذطیشساض ذَاّشس
تَز.
ه ه سطهایِ گشصاضاى ذشاضخی ًشِ زض چشاضچَب هشاًَى تطشَین ٍ حوایشت سشطهایِ گشصاضی ذشاضخی هػشَب
 1380/12/19كؼالیت هیًوایٌس هططٍط تِ ایٌٌِ  30زضغس ًل اضظش سطهایِ گصاضی عطح اظ هحشل آٍضزُ سشطهایِ
گصاض ذاضخی تأهیي ضسُ تاضس( .تا ضػایت اغل  80هاًَى اساسی)
ثخ ،ششن ه نرخ ثبزده هورد انتظبر
ًطخ تاظزُ عطحّای تَلیسی ٍ سطهایِگصاضی هَضَع ترص چْاضم ایي ًظامًاهِ تط اساس هػَتِ 1390/5/13
ّیأت اهٌای غٌسٍم ،تطای ترص آب ٍ ًطاٍضظی حساهل پٌح زضغس ( ٍ )5تطای سایط ترصّا ٍ ظیط ترصّا حساهل
هؼازل زُ زضغس ( )10تؼییي هیگطزز.
ثخ ،هفتن ه سود ،وجه التسام
سَز تسْیالت اػغایی تِ عطحّای ترص ذػَغی ،تؼاًٍی ٍ تٌگاُّای اهتػازی ٍاتستِ تِ هؤسسات ػوَهی
ؿیط زٍلتی تا تَخِ تِ ًطخ تاظزُ هَضز اًتظاض اظ هٌاتغ غٌسٍم ٍ ًطخ تاظزُ عطحّای تَلیسی ٍ سطهایِ گصاضی تِ ضطح
ظیط ذَاّس تَز:
الف ه تطای تسْیالت تِ عَض ػام  :ضص زضغس ( )%6زض سال.
ة ه تسْیالت عطحّای سطهایِ گصاضی زض استاىّای لطستاىً ،طزستاى ،ایالم ،سیستاى ٍ تلَچستاى ،تَضْط،
ّطهعگاى ٍ ًٌْیلَیِ ٍ تَیطاحوس ذطاساى ضوالی ٍ خٌَتی ٍ ًیع ضْطستاىّای ًوتط تَسؼِ یاكتِ :یي زضغس ًوتشط
اظ ًطخ تسْیالت ػام.

تجصره  :زض ذػَظ ضْطستاىّای ًوتط تَسؼِ یاكتِ هَضَع ایي تٌس هػَتِ ضشواضُ" /76254ت"ُ36095
ّیأت ٍظیطاى هَضخ 1388/4/10هالى ػول ذَاّس تَز ،هغ ّصا تـییطات تؼسی زض ذػَظ كْطست هشصًَض تَسشظ
ّیأت ٍظیطاى ًاكص ذَاّس تَز.
ّوچٌیي زض هَاضزی ًِ ًام ضْطستاى یا ترص زض كْطست پیَست هػَتِ هاضالصًط آهسُ اسشت ،حسشة هشَضز
ضاهل ترصّاً ،واط ضْطی ٍ زّستاىّای تاتغ آىّا ذَاّس تَز.
ج ه عطحّای ترص آب ٍ ًطاٍضظی ٍ غازضات ذسهات كٌی ٍ هٌْسسی  :یي زضغس ًوتط اظ ًطخ تسشْیالت
ػام ،تطای ًلیِ هٌاعن.
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د ه ٍخِ التعام هؼازل چْاض زضغس ( )%4ذساضت تأذیط تِ ػالٍُ ًطخ سَز هتؼلن تِ غٌسٍم.
تجصره :1چٌاًچِ تسْیالت گیطًسُ ترطی اظ اهساط ضا زض سطضسیس ذَز پطزاذت ًٌس ،تٌْا هاتِالتلاٍت اهساط
تأذیطی هطوَل ذساضت تأذیط ذَاٌّس تَز.
تجصرهً :2طخّای سَز هصًَض زض ایي ترص تطای ًلیِ هطاضزازّای هٌؼوسُ تَسظ تاًي ػاهل تا هتواضشی زض
سال  1391هیتاضس .زض سالّای آتی ًطخّای خسیس تؼس اظ تػَیة ّیأت اهٌا یا ّیأت ػاهل ،تِ تاًي ػاهل خْشت
اػوال زض سایط هطاضزازّای هٌؼوسُ خسیس تا هتواضی تا سوق هطاضزاز ػاهلیت ،اتالؽ ذَاّس ضس .ضوٌاً تا ظهشاى اتشالؽ
ًطخ سَز خسیسً ،طخّای خاضی تِ هَت ذَز تاهی است.
تجصره :3تاضید هحاسثِ سَز هٌاتغ غٌسٍم تا تاًي ػاهل اظ تاضید تطزاضت هٌاتغ اظ حساب غٌسٍم ًعز تاًي
هحاسثِ هیگطزز.
ثخ ،هشتن ه الساهبت
الف ه تسْیالت اضظی اػغایی تِ ّط عطح اظ هحل هٌاتغ غٌسٍم حشساًثط هؼشازل ترشص اضظی ّعیٌشِّشای
سطهایِگصاضی عطح ،ذَاّس تَز.
تجصرهٍ :1خَُ اضظی هَضز ًیاظ ّط عطح (اػن اظ سطهایِ ثاتت ٍ سطهایِ زض گشطزش) اظ هحشل هٌشاتغ غشٌسٍم
تأهیي هیضَز ٍ اظ عطین تاًي ػاهل زض هالة ًیاظ اضظی عطح زض عَل زٍضاى اخطاء تِ هدطی عطح پطزاذت هیضَز.
تجصره :2پطزاذت تسْیالت ،اظ هٌاتغ غٌسٍم تطای ٍاضزات هَاز اٍلیِ ،لَاظم یسًی ٍ اتعاض ًاض خْت عطحّای
هَخَز ،تا سوق زُ زض غس( )%10هطاضزاز ػاهلیت هٌؼوسُ تا ّط تاًي ػاهل تالهاًغ است.
ة ه هتواضی سطهایِگصاضی تطای استلازُ اظ هٌاتغ غٌسٍم ،تایس ًحَُ تأهیي هٌاتغ ضیالی هَضز ًیاظ عطح ضاهل
اػتثاضات تاًٌی ٍ یا آٍضزُ سْاهساضاى ضا تِ تاًي ػاهل اػالم ًوایس.
تجصره :تاًي ػاهل هَظق است تِ استٌاز خع  5-7هاًَى تَزخِ سال  1391هٌاتغ ضیالی هَضز ًیاظ عطحّشا ضا
اظ هٌاتغ ذَز ٍ آٍضزُ هتواضی تأهیي ًوایس.
ج ه هدوَع تسْیالت اذتػاظ یاكتِ اظ هٌاتغ غٌسٍم تا ػاهلیت تاًيّا تِ تٌگاُّای اهتػازی ٍاتسشتِ تشِ
هؤسسات ػوَهی ؿیطزٍلتی زض ّط حال ًثایس اظ  20زضغس سْن تسْیالت اذتػاظ یاكتِ تِ ّط تاًي ػاهل تیطشتط
تاضس.
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تجصره :چٌاًچِ عطحّای اضسالی اظ عطف تٌگاُّای اهتػازی ٍاتستِ تِ هؤسسات ػوَهی ؿیطزٍلتی تِ یشي
تاًي ػاهل تیص اظ تیست زضغس ( )20سْن تسْیالت اذتػاظ یاكتِ تِ آى تاًي تاضس .تِ هٌظَض ضػایت خعء  4تٌس
(ی) هازُ  84هاًَى ّطگًَِ اهسام تَسظ تاًي ػاهل زض ایي هَضز پس اظ ّواٌّگی ٍ هَاكوت غٌسٍم ذَاّس تَز.
د ه تِ استٌاز تثػطُ ( )2شیل تٌس (ط) هاًَى اػغای تسْیالت هَضَع ایي هطاضزاز كوظ تِ غَضت اضظی است ٍ
سطهایِگصاضاى استلازًٌٌُسُ اظ ایي تسْیالت اخاظُ تثسیل اضظ تِ ضیا ل ضا زض تاظاض زاذلی ًساضًس .ایي هَضشَع تایشس زض
هطاضزاز تاًي ػاهل تا هتواضی استلازُ ًٌٌسُ اظ هٌاتغ غٌسٍم تأًیس ٍ ضواًت اخطاء هٌاسثی ًیع پیصتیٌی ضَز.
ه ه سوقّای هداظ تسْیالتی غٌسٍم تطای اضراظ حویوی ٍ حوَهی زض چاضچَب هوطضات تاًي ذَاّس تَز.
و ه ضػایت هلاز "هاًَى حساًثط استلازُ اظ تَاى كٌی ،هٌْسسی تَلیسی ،غشٌؼتی ٍ اخطایشی ًطشَض زض اخشطای
پطٍغُّا ٍ ایداز تسْیالت تِ هٌظَض غشسٍض ذشسهات" -هػشَب  -1375/12/12تشطای توشام اسشتلازُ ًٌٌشسگاى اظ
تسْیالت هَضَع ایي ًظامًاهِ العاهی است .هلاز ایي تٌس زض هطاضزاز كیهاتیي تاًي ػاهل ٍ هتواضی تِ غطاحت شًط
ضَز.
ز ه اػغای تسْیالت تِ ضطًتّای هداظ هططٍط تِ آى است ًِ ًسثت حوَم غشاحثاى سشْام تشِ هدوشَع
زاضاییّای ضطًت زض ّط هوغغ ظهاًی اظ تیست زضغس (ً )%20وتط ًثاضس.
ثخ ،نهن ه سهن آورده
الف ه سْن آٍضزُ هتواضی (اػن اظ ضرع حویوی یا حوَهی) زض ّط عطح حساهل هؼازل تیسشت ٍ پشٌح ()25
زضغس ًل ّعیٌِ ضیالی ٍ اضظی عطح (تط هثٌای اضظیاتی كٌی ،هالی ٍ اهتػازی تاًي ػاهل) ذَاّس تَز.
تجصره  :سْن آٍضزُ هتواضی ًویتَاًس اظ هحل هٌاتغ استوطاضی ٍاتستِ تِ عطح تاضس.
ة ه سْن آٍضزُ هتواضی زض عطحّای تؼاًٍی حساهل هؼازل تیست ( )20زضغس ًل ّعیٌِ ضیالی ٍ اضظی عطح
ج ه سْن آٍضزُ هتواضی زض عطحّای ترص آب ٍ ًطاٍضظی حساهل هؼازل تیسشت ( )20زضغشس ًشل ّعیٌشِ
ضیالی ٍ اضظی عطح.
ه ه سْن آٍضزُ هتواضی زض استاىّا ٍ ضْطستاىّای ًوتط تَسؼِیاكتِ (لیست پیَسشت) حشساهل پشاًعزُ ()15
زضغس ًل ّعیٌِ اضظی ٍ ضیالی عطح است.
و ه سْن آٍضزُ زض سطهایِگصاضیّای هطتطى ذاضخی تا عطف ایطاًی ًِ زض چاضچَب هاًَى تطَین ٍ حوایت
سطهایِگصاضی ذاضخی تِ تػَیة هیضسٌس هؼازل سی زضغس (ً )%30ل ّعیٌِ اضظی ٍ ضیالی عطح هیتاضشس ًشِ تشِ
غَضت ًوسی ٍ ؿیط ًوسی (هاًٌس هاضیيآالت عطح) ذَاّس تَز.
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ز ه سْن آٍضزُ هتواضی تطای عطحّای غازضاتی (اػن اظ ًاال ٍ ذسهات كٌی ٍ هٌْسسی) حساهل هؼازل تیست
زضغس (ً )%20ل ّعیٌِ اضظی ٍ ضیالی عطح است.
ثخ ،دهن ه هذت تسهیالت
الف ه هست ظهاى الظم تطای زٍضُ سطهایِگصاضی تا تْطُتطزاضی آظهایطی اظ عطحّا حساًثط  3سال ،زٍضُ تٌلس
حساًثط  6هاُ ٍ زٍضُ تاظپطزاذت تسْیالت اػغایی تا احتساب هدوَع زٍضُ ّای سشطهایِ گشصاضی ،تْشطُ تشطزاضی ٍ
تٌلس تٌا تِ تطریع تاًي ػاهل حساًثط  8سال تؼییي هیگطزز.
تجصره  :1زض هَاضز ذاظ تاًي ػاهل پس اظ تأییس ّیأت ػاهل هداظ است حساًثط  12هاُ تِ زٍضُ هطشاضًت
اكعٍزُ ٍ تِ عَض هتٌاسة اظ زٍضُ تاظپطزاذت تٌاّس.
تجصره  :2هدوَع زٍضُ تأهیي هالی تطای استاىّا ٍ ضْطستاىّشای ًوتشط تَسشؼِ یاكتشِ (تشِ ضشطح لیسشت
پیَست) حساًثط زُ ( )10سال ٍ تطای ترص هسٌي زض ًلیِ هٌاعن حساًثط زٍاظزُ ( )12سال تؼییي هیگطزز.
تجصره  :3هدوَع زٍضُ تأهیي هالی تطای اػغای تسْیالت ذطیس زض هالة اػتثاض ذطیساض تِ عطفّای ذطیساض
ًاال ٍ ذسهات ایطاًی هَضَع خعء ( )3تٌس (ط) هازُ  84هاًَى تطًاهِ پٌدن حساًثط زٍ سشال ٍ تشطای غشسٍض ًشاال ٍ
ذسهات كٌی -هٌْسسی هَضَع خعء (  )2تٌس (ط) هازُ  84هاًَى تطًاهِ پٌدن تا تَخِ تِ ًَع ٍ هاّیشت آى حشساًثط
ّطت سال (تا تطریع تاًي ػاهل) تؼییي هیگطزز.
تجصره :4هدوَع زٍضُ تأهیي هالی تطای اػغای تسْیالت سطهایِ زض گطزش هَضَع تثػطُ  2تٌس الق ترص
ّطتن ایي ًظام ًاهِ حساًثط زٍ سال هی تاضس.
تجصره  :5پطزاذت (اظ هٌاتغ غٌسٍم) تَسظ تاًي ػاهل ،تِ عطحّای هػَب ٍ تاییس ضسُ ًْشایی زض اضًشاى
تاًي ػاهل ،تِ غَضت هطحلِ ای ٍ هتٌاسة تا پیططكت كیعیٌی ّط عطح غَضت ذَاّس گطكت
ة ه ًحَُ تاظپطزاذت ّط عطح تا تَخِ تِ ضطایظ عطح ،عثن تطریع تاًي ػاهل تٌظین ذَاّس ضس.
ج ه تاًي ػاهل هٌلق است زض سطضسیس تاظپطزاذت ،اغل ٍ سَز سْن غٌسٍم ضا تِ ّواى اضظ پطزاذت ضشسُ
تِ اػتثاض /اػتثاضات اسٌازی گطایص یاكتِ تا هتواضی ،تالكاغلِ ٍ حساًثط تا زُ ( )10ضٍظ ًاضی تشِ حسشاب غشٌسٍم
ٍاضیع ًٌس .زض ؿیط ایي غَضت هطوَل ٍخِ التعام هٌسضج زض ترشص ّلشتن ایشي ًظشامًاهشِ ذَاّشس تشَز .زض غشَضت
زضذَاست هتواضی ،هثٌی تط پطزاذت تؼْس ذَز تِ اضظ زیگطی تِ خع اضظ زضیاكتیً ،طخ ضٍظ تاظپطزاذشت هشالى ػوشل
ذَاّس تَز ،لیٌي تاًي ػاهل هَظق است زض ّط غَضت ّواى اضظ پطزاذت ضسُ ضا تِ غٌسٍم ٍاضیع ًوایس.
تجصره :تاًي هَظق است تط اساس هلاز هطاضزاز ػاهلیت غٌسٍم تا تاًي ػاهل ،زض غَضت تأذیط تاًي ػاهل زض
تاظپطزاذت اهساط هطتَط تِ تسْیالت غٌسٍم ،حسة اػالم غٌسٍم ًسثت تِ تطزاضت هثلؾ اغل ،سَز ٍ ٍخِ التعام
تسْیالت پطزاذتی (عثن خعء "ز" ترص ّلتن ًظامًاهِ) تِ ًلغ غٌسٍم ،اظ هٌاتغ تاًي ػاهل اهسام ًوایس.
د ه تاظپطزاذت اهساط تسْیالت تط اساس هطاضزاز هٌؼوسُ تا هتواضشی تسشْیالت تشِ ضٍش سشازُ یشا پلٌشاًی
اهٌاىپصیط است .زض ضٍش تاظپطزاذت پلٌاًی هسظ اٍل ًثایس اظ  30زضغس هثلؾ هسظ آذط ًوتط تاضس.
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ه ه زض غَضتی ًِ تسْیالت پطزاذتی تِ غَضت تللیوی (هٌاتغ زاذلی تاًيّا ٍ هٌاتغ غٌسٍم) تاضس ،ضطایظ ٍ
ضَاتظ هَضَع ایي ًظامًاهِ (اػن اظ ًطخ سَز ،سْن آٍضزُ ،هست ظهاى تاظپطزاذت ٍ  )...غطكاً ًاظط تِ ترشص هٌشاتغ
غٌسٍم تَزُ ٍ تاًي ػاهل هیتَاًس زض هَضز ترطی اظ هٌاتغ ًِ ذاضج اظ هٌاتغ غشٌسٍم تدْیشع ًوشَزُ اسشت عثشن
ضَاتظ ٍ هوطضات ذَز ػول ًوایس.
ثخ ،یبزدهن ه هسئولیت ثبنه ػبهل
الف ه ایداز ٍاحس پصیطش عطحّای هتواضیاى سطهایِ گصاضی زض حس ًیاظ زض ضؼة تاًيّای ػاهل زض تْطاى ٍ
هطاًع استاىّا.
ة ه تدْیع ٍاحسّای پصیطش تاًي ػاهل اظ ًظط ترػعّای كٌی ،هالی ٍ اهتػازی هَضز ًیاظ.
ج ه احطاظ اّلیت هتواضیاى زضیاكت تسْیالت اظ هٌاتغ غٌسٍم ٍ ضتثِ سٌدی اػتثاضی آى.
د ه احطاظ ًلایت تاظزّی عطحّا تِ هیعاًی ًِ اظ حساهل ًطخ تاظزُ هٌسضج زض ترص ضطن ایي ًظام ًاهِ ًوتشط
ًثاضس.
ه ه اضظیاتی ٍ تاییس گعاضشّای تَخیِ كٌی ،هالی ٍ اهتػازی عطحّا.
و ه اضسال ذالغِای اظ گعاضشّای اػتثاضی هػَب تَخیِ كٌی ،هالی ٍ اهتػازی عطحّای هػَب هغاتن تا
كطمّای اضسالی اظ غٌسٍم تِ ّیأت ػاهل.
ز ه اًؼواز هطاضزاز تأهیي هالی عطحّای هَخِ ٍ تأییس ضسُ تا هتواضی.
ح ه احطاظ اعویٌاى اظ تأهیي هٌاتغ ضیالی هَضز ًیاظ عطح تَسظ هتواضی ،هٌاتغ زاذلی تاًي ٍ یشا ّشط سشاظًٍاض
زیگط.
ط ه تؼییي هست زهین ٍ تطًاهِضیعی ضسُ تأهیي هالی عطحّا ٍ تطًاهِ تاظپطزاذت تسْیالت.
ی ه ًظاضت زهین تط پیططكت كیعیٌی ٍ هالی عطحّا ٍ اضسال گعاضشّای ازٍاضی (سشِ هاّشِ ،ضشص هاّشِ،
ساالًِ) پیططكت اهساهات ٍ ػولٌطز عطحّا تِ ّیأت ػاهل.
ن ه هثَل ضیسي تاظپطزاذت ٍ ٍغَل اهساط اظ هتواضی ٍ تاظپطزاذت تِ ٌّگام سطضسشیس تسشْیالت (اػشن اظ
اغل ٍ سَز) تِ غٌسٍم.
ل ه ضػایت زهین هػَتات ّیأت اهٌا ٍ ّیأت ػاهل غٌسٍم ًِ تَسظ ضئیس ّیأت ػاهل اتالؽ هیضَز.
م ه تشِ هٌظشَض خلشَگیطی اظ تضشییغ هٌشاتغ غشٌسٍم ٍ حػشَل اعویٌششاى اظ هػشطف تْیٌشِ آى هٌغثشن تششا
زضذَاستّای ٍاغلِ ،تاًي ػاهل هَظق است توْیشسات الظم ضا اظ عطیشن هطشاٍضاى شیػشالح خْشت اعویٌشاى اظ
هٌاسة تَزى هیوت هَضَع پطٍ كطها تٌاض گیطز .زض غَضت حػَل اعویٌاى اظ ػسم اًغثام ًاال ٍ هیوت آى تا هساضى
هَخَز ،تاًي ػاهل هَظق است ضواًت اخطا ترلق اظ اػالم هیوت ٍاهؼی ،اػن اظ زضیاكت سَز ٍ ًلیِ ذساضتّشای
ٍاضزُ ضا زض هطاضزاز ذَز تا هتواضی ،پیصتیٌی ًوایس.
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ى -پصیطش عطحّای سطهایِگصاضی تَسظ تاًي ػاهل تط اساس هلاز ایي ًظامًاهِ ٍ هطاضزاز ػاهلیت ذَاّشس
تَز.
س ه آگاُ ساظی هطتطیاى تِ ٌّگام اًؼواز هطاضزاز ،اظ ضیَُّای پَضص ضیسي تـییطات تطاتطی ًطخ اضظّشا زض
زٍضاى تأهیي هالی.
ثخ ،دوازدهن ه سبیر
الف ه ذطیس زاًص كٌی ٍ ٍضٍز هاضیي آالت ٍ تدْیعات اًثاضی (( ًَ )stockزست اٍل) اظ هحشل تسشْیالت
غٌسٍم زض غَضت اًغثام هطرػات آى تا ّسف عطح ٍ استاًساضزّای كٌی تا تأییس زستگاُ اخطایی شیضتظ ٍ تاًشي
ػاهل ٍ ّوچٌیي ٍخَز گاضاًتی هؼتثط اظ سَی ضطًت ساظًسُ تالهاًغ است.
ة ه هیعاى تسْیالت پطزاذتی تِ غازضًٌٌسگاى تط اساس اضظ هَضز ًیاظ خْت غازضات تِ استٌاز اضظیاتی اػتثاض
هتواضی تسْیالت (تطخیحاً تط اساس ضًٍس غازضات سِ سال گصضتِ ٍاحس هطتَط) تؼییي ذَاّس ضس.
تجصره :غازضًٌٌسگاًی ًِ ًسثت تِ اًؼواز هطاضزاز غسٍض ًاالّا ٍ ذسهات تا ضؼة یا ًوایٌسگیّشای ذشَز یشا
ذطیساضاًی ًِ ٍاتستِ یا تاتغ آىّا ّستٌس ،اهسام هیًٌٌس ،هطوَل استلازُ اظ تسْیالت غٌسٍم ًرَاٌّس تَز.
ج ه زض هَضز تسْیالت هطتَط تِ غسٍض ًاالّا ،ذسهات ٍ ذسهات كٌی  -هٌْسسی ،پطزاذت تسْیالت اضظی اظ
عطین گطایص اػتثاض ٍ هؼاهلِ اسٌاز حول زض گوطى خوَْضی اسالهی ایطاى ٍ یشا تشط اسشاس هشطاضزاز تسشْیالت ٍ
غَضت ٍضؼیتّای اًدام ًاض ٍ یا اسٌاز حول زض ٍخِ غازض ًٌٌسُ ًِ ،تِ تأییس تاًي ػاهل هشیضسشس ،اهٌشاىپشصیط
ذَاّس تَز.
د ه هتواضیاى استلازُ اظ تسْیالت غٌسٍم هیتَاًٌس هراعطات ًَساًات ًطخ تطاتطی اضظّا زض هواتل یٌسیگط ضا
تا استلازُ اظ ساظًٍاض پیص تیٌی ضسُ زض هازُ  72هاًَى تطًاهِ پٌدن تشطای هثلشؾ تسشْیالت اضظی زضیشاكتی پَضشص
زٌّس .زض غَضت ػسم پَضص ،آثاض ضیسي ًَساًات تط ػْسُ استلازُ ًٌٌسُ اظ تسْیالت ذَاّس تَز.
ه ه ّیأت ػاهل زض چاضچَب ًظامًاهًِ ،حَُ اهسام تطای استلازُ اظ تسْیالت هَضَع ایي هطاضزاز ضا تِ غشَضت
آگْی زض ضٍظًاهِّای ًثیطاالًتطاض اػالم هیًٌس.
و ه ًحَُ ػول زض هَاضز ؿیط هػطح زض ایي ًظامًاهِ ،تاتغ اساس ًاهشِ غشٌسٍم هَضشَع هشازُ  84هشاًَى ٍ ،
سیاستّای پَلی ٍ اضظی اتالؿی تاًي ذَاّس تَز.
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