دستَرالعول شزایط ٍاگذاري طزحّاي تولك دارایيّاي سزهایِاي جذیذً ،يوِتوام ،تكويل شذُ ٍ
آهادُ بْزُبزداري
زؾتَضالٗول قطایٍ ٍاگصاضي َطحّبي توله زاضایيّبي ؾطهبیِاي رسیسً ،يوِتوبم ،تىويل قسُ ٍ آهبزُ
ثْطُثطزاضي ثِ اؾتٌبز هبزُ ( )27لبًَى الحبق ثطذي هَاز ثِ لبًَى تٌٓين ثركي اظ همطضات هبلي زٍلت ()2
ههَة هَضخ  1393/12/04هزلؽ قَضاي اؾالهي
قَضاي التهبز زض رلؿِ هَضخ  1394/06/02ثِ پيكٌْبز ؾبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِضیعي وكَض ٍ زض ضاؾتبي هبزُ
( )27لبًَى الحبق ثطذي اظ هَاز ثِ لبًَى تٌٓين ثركي اظ همطضات هبلي زٍلت ( )2ههَة  1393هزلؽ قَضاي
اؾالهي ،زؾتَضالٗول قطایٍ ٍاگصاضي َطحّبي توله زاضایيّبي ؾطهبیِاي ثِ ثرف غيطزٍلتي ،ضا ثِ قطح ظیط
تهَیت ًوَز.
هادُ  )1تعاریف
.1

پطٍغُ :پطٍغُّبي رسیسً ،يوِتوبم ،آهبزُ ثْطُ¬ثطزاضي َطحّبي توله زاضایيّبي ؾطهبیِاي زض
ضاؾتبي ّسف انلي َطح ثهَضت هؿتمل یب ٍاثؿتِ اؾت ٍ زض لبلت یه یب چٌس پطٍغُ زضٍى یه
َطح لطاض زاضز.

.2

زؾتگبُ ارطایي :زؾتگبُّبي هَئَ ثٌس «ة» هبزُ ( )1لبًَى ثطگعاضي هٌبلهبت

.3

زؾتگبُ ثْطُثطزاض :زؾتگبّي اؾت وِ پؽ اظ ارطا ٍ تىويل َطح توله زاضایي ؾطهبیِاي َجك
لَاًيي ٍ همطضات هطثٌَ هَْف ثِ ثْطُ ثطزاضي ٍ ًگْساضي اظ آى هيگطزز.

.4

زؾتگبُ هطوعيٍ :احس هطوعي زؾتگبُّبي هَئَ ثٌس «ة» هبزُ ( )1لبًَى ثطگعاضي هٌبلهبت وِ
َجك همطضاتٍْ ،يفِ ضاّجطي ٍاحسّبي تبثٕ ضا ثط ْٖسُ زاضًس .

.5

ؾبظهبى :ؾبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِضیعي وكَض

.6

ؾطهبیِپصیط :زؾتگبُ ارطایي ٍاگصاض وٌٌسُ َطحّبي توله زاضایيّبي ؾطهبیِاي ٍ اهًب وٌٌسُ
لطاضزاز ٍاگصاضي اؾت.

.7

ؾطهبیِگصاض :اقربل حميمي یب حمَلي غيطزٍلتي اٖن اظ زاذلي ،ذبضري ٍ یب تطويجي اظ زاذلي ٍ
ذبضري وِ ثهَضت اًفطازي یب زض لبلت وٌؿطؾيَم َطف لطاضزاز ٍاگصاضي ثب ؾطهبیِپصیط اؾت.

.8

ؾطهبیِگصاض ثطاي اًزبم پطٍغُ زض نَضت لعٍم تأؾيؽ هيوٌس.

قطوت پطٍغُ :قطوتي وِ

.9

َطح توله زاضایيّبي ؾطهبیِاي :هزوَِٖ ٖوليبت ٍ ذسهبت هكرهي اؾت وِ ثط اؾبؼ هُبلٗبت
تَريْي ،فٌي ،التهبزي یب ارتوبٖي تَؾٍ زؾتگبُ ارطایي اًزبم هيقَز ٍ َي هست هٗيي ٍ ثب
اٖتجبض هٗيي ثطاي تحمك ثركيسى ثِ ّسفّبي ثطًبهِ ٖوطاًي پٌزؿبلِ ثِ نَضت ؾطهبیِگصاضي
حبثت قبهل ّعیٌِّبي غيطحبثت ٍاثؿتِ زض زٍضُ هُبلِٗ ٍ ارطا یب هُبلٗبت ارطا هيقَز ٍ توبم یب
لؿوتي اظ ّعیٌِّبي آى اظ هحل اٖتجبضات ٖوطاًي تبهيي هيقَز ٍ ثِ ؾِ ًَٔ اًتفبٖي  ،غيطاًتفبٖي
ٍ هُبلٗبتي تمؿين هيقَز.

.10

َطحّبي ذَزگطزاى :پطٍغُّبیي وِ زاضاي تَريِ هبلي ثطاي ؾطهبیِگصاض ثَزُ ٍ َٖایس ًبقي اظ پطٍغُ،
ّعیٌِّب ٍ ؾَز هَضز ًٓط ؾطهبیِگصاض ضا پَقف هيزّس.

.11

َطحّبي غيطذَزگطزاى :پطٍغُّبیي وِ زض نَضت ٖسم حوبیت (اٖن اظ تًويي ذطیس هحهَل،
تًويي حسالل تمبيب ٍ ؾبیط هكَقّب) زاضاي تَريِ هبلي ثطاي ؾطهبیِگصاض ًيؿت.

.12

فْطؾت وَتبُ :فْطؾتي اؾبهي ٍ هكرهبت هتمبييبًي وِ زض اضظیبثي نالحيت ؾطهبیِگصاض هَضز
تأیيس لطاض گطفتِ ٍ رْت اضائِ پيكٌْبز هبلي اظ آًْب زَٖت هيقَز.

.13

لطاضزاز ٍاگصاضي :لطاضزازي اؾت وِ ثيي ؾطهبیِپصیط ٍ ؾطهبیِگصاض هٌٗمس قسُ تب زض چْبضچَة آى
ؾطهبیِگصاض هؿئَليت تَأم اًزبم فٗبليت (یه یب تطويجي اظ هَاضز) اهَض هسیطیت ،ؾطهبیِگصاضي،
َطاحي ،ؾبذت ،تساضوبت ،ثْطُثطزاضي ٍ تٗويط ٍ ًگْساضي ضا ثِ ْٖسُ ثگيطز .لطاضزازّبي اربضُ َطح،
ذطیس زضاظهست ٍ یب پيف ذطیس هحهَل َطح ،ثْجَز وبضایي آة ٍ اًطغي ٍ یب ؾبیط لطاضزازّبي
قٌبذتِ قسُ اظ اًَأ ایي لطاضزازّب هيثبقٌس.

.14

ليوت پبیِ :ليوتي وِ تَؾٍ وبضقٌبؼ ليوتگصاضي ثط هجٌبي ضٍـّبي هٌسضد زض ایي
زؾتَضالٗول ثطاؾبؼ اؾٌبز ّعیٌِوطز َطح یب پطٍغُ هحبؾجِ قسُ ٍ تَؾٍ وبضگطٍُ ٍاگصاضي هَضز
تأیيس لطاض هيگيطز.

.15

وبضقٌبؼ ليوتگصاضي :قرم حميمي یب حمَلي تٗييي وٌٌسُ ليوت پبیِ پطٍغُ لبثل ٍاگصاضي
قبهل وبضقٌبؼ ضؾوي یب ّيأت وبضقٌبؾي هتٌبؾت زض حسٍز نالحيت حطفِاي ثِ اًتربة
وبضگطٍُ ٍاگصاضي

.16

وبضگطٍُ ؾبهبًسّي :وبضگطٍّي اؾت وِ ثِ هٌَٓض تهوينگيطي ،ضاّجطي ٍ ًٓبضت زض هَضز ٍاگصاضي
پطٍغُ زض ؾبظهبى تكىيل قسُ ٍ اًٖبي آى هتٌبْط وويؿيَى هبزُ  215ثطًبهِ پٌزن تَؾِٗ
هيثبقس.

.17

وبضگطٍُ ؾبهبًسّي اؾتبى :وبضگطٍّي اؾت وِ ثِ هٌَٓض تهوينگيطي ،ضاّجطي ٍ ًٓبضت زض هَضز
ٍاگصاضي پطٍغُ اؾتبًي (وِ هٌبثٕ آًْب اظ اٖتجبضات اؾتبًي تأهيي هيقَز) زض ؾبظهبى اؾتبًي تكىيل
هيگطزز .اًٖبي وبضگطٍُ قبهل اؾتبًساض (ضئيؽ) ،ضئيؽ ؾبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِضیعي اؾتبًي
(زثيط) ،ضیيؽ ؾبظهبى اهَض التهبزي ٍ زاضایي اؾتبى ٍ ضیيؽ یب هسیط ول زؾتگبُّبي ارطایي شیطثٍ
(حؿت هَضز) هيثبقس.

.18

وبضگطٍُ ٍاگصاضي :وبضگطٍّي وِ زض زؾتگبُ هطوعي ثِ ضیبؾت ثبالتطیي همبم آى زؾتگبُ ٍ ًَٖیت
هٗبٍى شیطثًٍ ،وبیٌسُ ٍظاضت اهَض التهبزي ٍ زاضایيً ،وبیٌسُ ؾبظهبىً ،وبیٌسُ ٍظاضت زازگؿتطي ٍ
یه ًفط وبضقٌبؼ نبحتًٓط ثِ تكريم ضیيؽ زؾتگبُ هطوعي ٍ ثِ هٌَٓض ًٓبضت ثط اًزبم هطاحل
ٍاگصاضي پطٍغُ تكىيل هيگطزز .

.19

وبضگطٍُ ٍاگصاضي اؾتبى :وبضگطٍّي وِ زض زؾتگبُ ارطایي اؾتبًي ثِ ضیبؾت ثبالتطیي همبم آى
زؾتگبُ ٍ ًَٖیت هسیطاى اؾتبًي شیطثٍ قبهل ًوبیٌسُ اؾتبًساضً ،وبیٌسُ ؾبظهبى اهَض التهبزي ٍ
زاضایي ٍ ًوبیٌسُ ؾبظهبى اؾتبًي ٍ ثِ هٌَٓض ًٓبضت ثط اًزبم هطاحل ٍاگصاضي پطٍغُ اؾتبًي (وِ
هٌبثٕ آًْب اظ اٖتجبضات اؾتبًي تأهيي هيقَز) تكىيل هيگطزز.

.20

وويتِ فٌي ثبظضگبًي :هتكىل اظ حسالل ؾِ ًَٖ ذجطُ فٌي ،حمَلي ٍ ثبظضگبًي (هبلي ٍ التهبزي)
وِ ثِ اًتربة ؾطهبیِپصیط هٗطفي هيقًَس .ؾطهبیِپصیط هيتَاًس اظ افطاز ذجطُ هترهم زض حَظُ
هبلي ٍ ؾطهبیِگصاضي زض وويتِ فٌي ثبظضگبًي اؾتفبزُ ًوبیس.

.21

گعاضـ تهوين ثِ ٍاگصاضي :گعاضـ اضظیبثي اؾت وِ زض آى قبذمّبي فٌي ،التهبزي ،هبلي ٍ
لطاضزازي ٍ ؾبظ ٍ وبض پيكٌْبزي ثطاي ٍاگصاضي پطٍغُ هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِ ٍ تَؾٍ زؾتگبُ
ارطایي تْيِ هيقَز .زض نَضتي وِ زؾتگبُ ثْطُثطزاض ثب زؾتگبُ ارطایي (وِ هزطي پطٍغُ اؾت)
هتفبٍت ثبقس ،ایي گعاضـ تَؾٍ زؾتگبُ ثْطُثطزاض تْيِ هيقَز.

هادُ  )2ساس ٍ کار اجزایي ٍاگذاري پزٍژُ در دستگاُ اجزایي ٍ کارگزٍُ ٍاگذاري
الف) زؾتگبُ ارطایي گعاضـ تهوين ثِ ٍاگصاضي ثطاي پطٍغُّبي پيكٌْبزي ذَز ضا ثِ وبضگطٍُ ٍاگصاضي اضؾبل
هيًوبیس.
ة) وبضگطٍُ ٍاگصاضي ًؿجت ثِ ثطضؾي ٍ تأیيس گعاضـ تهوين ثِ ٍاگصاضي السام ًوَزُ ٍ زض نَضت تأیيس ثطاي
اٖالم ًٓط ثِ وبضگطٍُ ؾبهبًسّي اضؾبل هيًوبیس.

د) زؾتگبُ ارطایي هىلف اؾت ْطف هست  10ضٍظ وبضي ثٗس اظ تهَیت گعاضـ تهوين ثِ ٍاگصاضي پطٍغُ تَؾٍ
وبضگطٍُ ؾبهبًسّيً ،ؿجت ثِ قطٍٔ فطآیٌس اًتربة ؾطهبیِگصاض هُبثك هبزُ ( )4ایي زؾتَضالٗول ٍ اًتكبض آگْي
فطاذَاى ٖوَهي السام ًوبیس.
تجهطُ  :1وبضگطٍُ ٍاگصاضي هىلف اؾت ليؿت پطٍغُّبي هكوَل ٍاگصاضي ضا تب  30هْطهبُ ّط ؾبل ،رْت زضد
زض الیحِ ثَزرِ ؾٌَاتي ثِ وبضگطٍُ ؾبهبًسّي اضؾبل ًوبیس.
تجهطُ  :2زض پطٍغُّبي غيطٍاثؿتِ وِ اظ لحبِ وبضثطي ٍ ارطایي ًؿجت ثِ زیگط پطٍغُّبي یه َطح هؿتمل
ّؿتٌسٍ ،اگصاضي پطٍغُّب ثَُض هؿتمل هزبظ هيثبقس ٍ زض پطٍغُّبي ٍاثؿتِ ٍاگصاضي پطٍغُ ثِ تٌْبیي ثب هزَظ
وبضگطٍُ ؾبهبًسّي ثالهبًٕ اؾت.
تجهطُ  :3وبضگطٍُ ٍاگصاضي هَْف اؾت ّط چْبض هبُ یىجبض ،گعاضـ ٖولىطز زض ذهَل پيكطفت فطآیٌس ٍاگصاضي
پطٍغُّب ضا ثِ وبضگطٍُ ؾبهبًسّي اضؾبل ًوبیس.
تجهطُ  :4لطاضگطفتي پطٍغُّب زض ليؿت پطٍغُّبي لبثل ٍاگصاضي زض لبًَى ثَزرِ ؾٌَاتي تب لجل اظ اًٗمبز لطاضزاز
ٍاگصاضيّ ،يچگًَِ تغييطي ضا زض ضًٍس ترهيم اٖتجبضات اظ ؾَي ؾبظهبى ٍ زؾتگبُ ارطایي شيضثٍ ایزبز
ًويوٌس.
تجهطُ  :5زض هَاضز اؾتفبزُ اظ ؾطهبیِگصاض ذبضري ،اذص هَافمت اٍليِ اظ ؾبظهبى ؾطهبیِگصاضي ٍ ووهّبي
التهبزي ٍ فٌي تَؾٍ زؾتگبُ ارطایي يطٍضي اؾت.
تجهطُ  :6زض نَضت ٖسم ٍرَز چْبضچَة لطاضزازي ههَة زض زؾتگبُ ارطایي ،ؾطهبیِ¬پصیط هيتَاًس اظ
چْبضچَة هَافمت¬ًبهِ هكبضوت ٖوَهي -ذهَني اثالغي ؾبظهبى ثِ قوبضُ  172804هَضخ ٍ1393/12/26
انالحبت ثٗسي آى ،ثٌَٗاى ضاٌّوبیي رْت تسٍیي هتي لطاضزاز اؾتفبزُ ًوبیس.
تجهطُ ٍْ :7بیف ٍ اذتيبضات وبضگطٍُ ٍاگصاضي اؾتبى زض ضاثُِ ثب پطٍغُّبي اؾتبًي ٖيٌبً هُبثك ٍْبیف ٍ
اذتيبضات وبضگطٍُ ٍاگصاضي اؾت.
هادُ  )3ساس ٍ کار اجزایي ٍاگذاري پزٍژُ در ساسهاى ٍ کارگزٍُ ساهاًذّي
الف) وبضگطٍُ ؾبهبًسّي ٍْيفِ ّوبٌّگي ،پكتيجبًي ،ضاّجطي ٍ ًٓبضت زض هطاحل ٍاگصاضي پطٍغُ قبهل ضاُاًساظي
فطآیٌس ؾطهبیِگصاضي ،ؾبذت ٍ ثْطُثطزاضي پطٍغُّبي رسیسً ،يوِ توبم ٍ آهبزُ ثْطُثطزاضي ،تزويٕ اَالٖبت،

تؿْيل اذص هزَظّب ٍ تًوييّب ،اَويٌبى اظ پطزاذت تْٗسات ؾطهبیِپصیط هُبثك فطآیٌس ایي زؾتَضالٗول ،ضا ثط
ْٖسُ زاضز.
ة) ٍْبیف وبضگطٍُ ؾبهبًسّي ثِ قطح ظیط اؾت:
 -1ثطضؾي گعاضـ تهوين ثِ ٍاگصاضي ٍ اٖالم ًٓط ْطف هست  20ضٍظ وبضي
 -2اضائِ گعاضـ پيكطفت ٍاگصاضي پطٍغُّب ثِ تفىيه زؾتگبُّبي هطوعي ثِ ّيأت زٍلت
 -3زضد پطٍغُّبي هكوَل ٍاگصاضي زض الیحِ ثَزرِ ؾٌَاتي
تجهطُ  :1زض نَضت ٖسم اٖالم ًٓط وبضگطٍُ ؾبهبًسّي ْطف هستّبي پيفثيٌي قسُ ،پيكٌْبزات اضائِ قسُ
وبضگطٍُ ٍاگصاضي ثِ هٌعلِ تأیيس تلمي هيگطزز.
تجهطُ  :2وبضگطٍُ ؾبهبًسّي حؿت هَضز هيتَاًس ضأؾبً ًؿجت ثِ تٗييي پطٍغُّبي ًيوِتوبم یب آهبزُ ثْطُثطزاضي
لبثل ٍاگصاضي السام ًوَزُ ٍ زض نَضت زاضا ثَزى قطایٍ ٍاگصاضي ،زؾتگبُ ارطایي هىلف اؾت ًؿجت ثِ تْيِ
گعاضـ فٌي ،هبلي ٍ التهبزي السام ًوبیس.
تجهطُ ٍْ :3بیف ٍ اذتيبضات وبضگطٍُ ؾبهبًسّي اؾتبى زض ضاثُِ ثب پطٍغُّبي اؾتبًي ٖيٌبً هُبثك ٍْبیف ٍ
اذتيبضات وبضگطٍُ ؾبهبًسّي اؾت.
هادُ  )4فزآیٌذ اًتخاب سزهایِگذار (ارسیابي صالحيت سزهایِگذار ٍ ارسیابي فٌي ٍ هالي پيشٌْاد)
اًتربة ؾطهبیِگصاض ثبیس زض یه فطآیٌس ضلبثتي ٍ ثِ تطتيت شیل نَضت هيپصیطز:
الف) ثطضؾي نالحيت ٍ اّليت هبلي ،فٌي ٍ ٖوَهي ؾطهبیِگصاض هتٌبؾت ثب ّط پطٍغُ تَؾٍ وويتِ فٌي ثبظضگبًي
ٍ ثط اؾبؼ ضاٌّوبي اضائِ قسُ تَؾٍ ؾبظهبى ثكطح شیل اًزبم هيقَز:
 -1اًتكبض آگْي قٌبؾبیي ٍ اضظیبثي نالحيت ؾطهبیِگصاض ثطاي ّط پطٍغُ حسالل زٍ
ًَثت زض ضٍظًبهِّبي وخيطاالًتكبض ٍ پبیگبُ اَالٔضؾبًي ربهٕ هٗبهالت ثرف ٖوَهي
 -2تحَیل اؾٌبز اضظیبثي نالحيت ؾطهبیِگصاض ٍ اؾٌبز فٌي پطٍغُ ثِ هتمبييبى
 -3ثبظزیس اظ ؾبیت پطٍغُ ٍ ثطگعاضي رلؿِ پطؾف ٍ پبؾد ٍ تكطیح اؾٌبز زض نَضت
لعٍم
 -4اضظیبثي نالحيت ؾطهبیِگصاض

 -5اضظیبثي اٍليِ پيكٌْبزّبي فٌي
 -6تكىيل رلؿِ ثطضؾي پيكٌْبزّبي فٌي ثب زَٖت اظ هتمبييبى تأیيس قسُ زض رعء
( )4ثٌس «الف» ایي هبزُ ٍ زض نَضت لعٍم
 -7ضفٕ ًمم ٍ تىويل اؾتٗالمّب ٍ یب ربیگعیٌي پيكٌْبزّبي فٌي تَؾٍ هتمبييبى زض
هْلت همطض ٍ زض نَضت لعٍم
 -8تأیيس ٍ یب ضز هتمبييبى ،تْيِ فْطؾت وَتبُ ٍ اضائِ گعاضـ اضظیبثي نالحيت
ؾطهبیِگصاضاى ٍ اضظیبثي فٌي ثِ وويؿيَى هٗبهالت
ة) اضظیبثي پيكٌْبز هبلي ؾطهبیِگصاض تَؾٍ وويتِ فٌي ثبظضگبًي ٍ تهَیت آى تَؾٍ وويؿيَى هٗبهالت زض
چْبضچَة شیل نَضت هيپصیطز:
-1

اضؾبل زَٖتٌبهِ ٍ زضیبفت پيكٌْبزّبي هبلي اظ هتمبييبى تأیيس قسُ زض اضظیبثي ثٌس «الف» ایي هبزُ

-2

اضظیبثي پيكٌْبزّبي هبلي ٍ هصاوطُ ضلبثتي ثطاي اًتربة هٌبؾت¬تطیي پيكٌْبز

-3

تٗييي ؾطهبیِگصاض ثطًسُ هٌبلهِ ثط اؾبؼ ووتطیي اضظـ حبل ول پطزاذتي ؾطهبیِپصیط تب پبیبى
هست لطاضزاز ثِ قطوت پطٍغُ یب ؾطهبیِگصاض اًزبم هيقَز.

-4

تٗييي ؾطهبیِگصاض ثطًسُ هعایسُ ثط اؾبؼ ثيكتطیي اضظـ حبل ول زضیبفتي ؾطهبیِپصیط تب پبیبى
هست لطاضزاز اًزبم هيقَز.

-5

پطٍغُّبیي وِ ذطیس ٍ فطٍـ ثهَضت تَأم اؾت (اظ رولِ چْبضچَة ثيٕ هتمبثل) ،ثط اؾبؼ تَاثٕ
هتغيط ٍ هسلّبي هبلي وِ زض قطایٍ ضلبثتي هٌبؾتتطیي پيكٌْبز هبلي ضا ثطاي ؾطهبیِپصیط زاقتِ
ثبقس هَضز اضظیبثي لطاض هيگيطًس.

هيتَاًس هطاحل اضظیبثي زض ثٌس «الف» ٍ «ة» ایي هبزُ ضا زض یه هطحلِ اًزبم زّس.
تجهطُ  :1ؾطهبیِپصیط 
ؾطهبیِپصیط اضائِ قَز ،ؾطهبیِپصیط يطٍضي

ؾطهبیِگصاض ثِ

تجهطُ  :2زض نَضتي وِ پيكٌْبز پطٍغُ رسیس اظ َطف
اؾت ثب ثطضؾي ٍ زض نَضت ًيبظ تىويل آى ٍ اذص هزَظّبي الظم ،اظ َطیك فطآیٌسّبي اقبضُ قسُ زض ایي
زؾتَضالٗول ،پطٍغُ هَضز ًٓط ضا ثِ هٌَٓض ایزبز فطآیٌس ضلبثتي زض اًتربة ؾطهبیِگصاض ثِ فطاذَاى ٖوَهي گصاضز.
قطوتّبي زٍلتي پؽ اظ تهَیت زض هزوٕ ذَز ٍ زض نَضت تأیيس تَؾٍ ؾبظهبى ،هزبظ ثِ اٖالم

تجهطُ :3
آهبزگي ٍ اضائِ پيكٌْبز ّؿتٌس.

تجهطُ  :4لجل اظ قطٍٔ فطآیٌس اًتربة ؾطهبیِگصاض ،هُبلِٗ ربهٗي ثطاي قٌبؾبیي ،اضظیبثي ويفي ٍ ووي،
ترهيم ٍ اؾتطاتػيّبي پبؾد ضیؿهّبي هرتلف ثط اؾبؼ قطایٍ ٍ ٍیػگيّبي ّط پطٍغُ ٍ هكرم ًوَزى
هؿئَل ّط ضیؿه (ؾطهبیِپصیط ،ؾطهبیِگصاض ،هكتطن ثيي ؾطهبیِپصیط ٍ ؾطهبیِگصاض ٍ قرم حبلج) تَؾٍ
ؾطهبیِپصیط اًزبم هيقَز .ایي اَالٖبت زض ظهبى اًتربة ؾطهبیِگصاض ،هؿئَليتّب ٍ ٍْبیف َطفيي لطاضزاز ٍ
تٗييي زیگط هفبز ٍ قطایٍ لطاضزازي ثىبض هيضٍز ٍ ثٌَٗاى یىي اظ پيَؾتّبي اؾٌبز ٍاگصاضي پطٍغُ هَضز اؾتفبزُ
لطاض هيگيطز.
هادُ  )5جایگاُ هذاکزُ در اًتخاب سزهایِگذار
الف) هصاوطُ ضلبثتي زض اضظیبثي فٌي ٍ هبلي نطفبً زض نَضتي وِ هَرت وبّف ثْبي هحهَل پطٍغُ یب افعایف
ثْطٍُضي هبلي ثطاي ؾطهبیِپصیط گطزز اهىبىپصیط اؾت ٍ زض هَاضز شیل نَضت هيگيطز:
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هصاوطُ ضلبثتي زض ذهَل پيكٌْبزّبي فٌي ٍ انالح ٍ یب تغييط هكرهبت پطٍغُ تَؾٍ ؾطهبیِپصیط
ٍ اضائِ پيكٌْبزّبي ربیگعیي تَؾٍ ؾطهبیِگصاضاى

-2

هصاوطُ ضلبثتي زض ذهَل پيكٌْبزّبي هبلي هكطٌٍ ثط آًىِ هٌزط ثِ وبّف ثْبي هحهَل پطٍغُ
یب افعایف ثْطٍُضي هبلي ٍ ثَُض ولي تغييط پيكٌْبز هبلي ؾطهبیِگصاض زض رْت نطفِ ٍ نالح
ؾطهبیِپصیط ثبقس .

ة) هصاوطُ ثسٍى فطآیٌس ضلبثتي نطفبً پؽ اظ تأیيس وبضگطٍُ ٍاگصاضي زض قطایٍ شیل هزبظ اؾت:
-1

زض نَضتي وِ پيكٌْبز ؾطهبیِگصاض قبهل حك حجت اذتطأ ٍ یب حك اًحهبضي ثبقس.

-2

تٌْب یه ؾطهبیِگصاض پيكٌْبز ثسّس.

-3

تٌْب یه ًفط زض اضظیبثي ؾطهبیِگصاض ٍ یب اضظیبثي فٌي تبیيس قَز.

هادُ  )6رٍشّاي ٍاگذاري پزٍژُ
ضٍـّبي ٍاگصاضي پطٍغُ ثط اؾبؼ ضٍـّبي قٌبذتِ قسُ اظ رولِ ( BOTؾبذت ،ثْطُثطزاضي ٍ اًتمبل)BOLT ،
(ؾبذت ،ثْطُثطزاضي ،پطزاذت اربضُ ثِ ؾطهبیِپصیط ٍ اًتمبل)( BTL ،ؾبذت ،اًتمبل ،پطزاذت اربضُ ثِ
ؾطهبیِگصاض) ،ضٍـّبي ( BOOؾبذت ،هبلىيت ٍ ثْطُثطزاضي)،

( ROOتزْيع ٍ ثبظؾبظي ،هبلىيت ٍ

ثْطُثطزاضي)( O&M ،ثْطُثطزاضي ٍ ًگْساضي)( ROT ،تزْيع ٍ ثبظؾبظي ،ثْطُثطزاضي ٍ اًتمبل)Concession ،
(ٍاگصاضي اهتيبظ) لبثل اًزبم اؾت.

ؾطهبیِپصیط ٍ

تجهطُ :اضظـ هحبؾجِ قسُ ثطاي پطٍغُ هكوَل ٍاگصاضي ،زض ضٍـ هكبضوت ثٌَٗاى ؾْن آٍضزُ
ثسٍى قطاوت زض ؾْبم قطوت پطٍغُ زض ًٓط گطفتِ هيقَز.
هادُ  )7رٍشّاي ارسشگذاري پزٍژُ
الف) ضٍـ اضظـ فٗلي ذبلم ؾطهبیِگصاضي ) :(NPVزض ایي ضٍـّ ،عیٌِّبي ؾطهبیِگصاضي ٍالٗي پطٍغُ ثط
اؾبؼ ظهبى ٍلَٔ ثب ًطخ تٌعیل ثط هجٌبي ؾَز اٍضاق هكبضوت زٍلتي ثِ اضظـ حبل تجسیل هيگطزز.
ة) ضٍـ اضظـ ربضي ذبلم :اضظـ ربضي ذبلم زاضایيّبي َطح ثطاثط اؾت ثب اضظـ ربضي وليِ زاضایيّبي
ایزبز قسُ ثطاؾبؼ اؾٌبز هخجتِ هبلي پؽ اظ وؿط وليِ ثسّيّب ٍ زیَى َطح.
زض هَضز َطحّبیي وِ ثِ زليل ََالًي قسى فطایٌس ارطا ،اؾتْالن ،تَٗیى ٍ ربًكيٌي زض آًْب اًزبم قسُ اؾت،
اضظـ ربضي هَرَزي هَاز ،ههبلح ،تزْيعات ٍ غيطُ ٍ اضظـّبي ربیگعیٌي ،هَرَزي وبالي زض رطیبى ؾبذت
ثطاؾبؼ ثْبي توبم قسُ ٍ وبالي ؾبذتِ قسُ ثطاؾبؼ ذبلم اضظـ ثبظیبفتٌي تٗييي هيقَز.
اضظـ ربضي زاضایيّب ٍ ثسّيّبي پَلي هٗبزل اضظـ زفتطي آًْب َجك آذطیي نَضتّبي هبلي حؿبثطؾي قسُ
َطح اؾت .چٌبًچِ وبضقٌبؼ ليوتگصاضي ثطاؾبؼ اؾٌبز ٍ هساضن ٍ قَاّس ثِ زؾت آهسُ اظ نحت اضظـ ایي
الالم اَويٌبى ًؿجي حبنل ًوبیسً ،يبظي ثِ هحبؾجِ هزسز اضظـ ربضي آًْب ًيؿت ،زض غيط ایي نَضت
وبضقٌبؼ ثطاؾبؼ ضؾيسگيّبیي وِ اًزبم ذَاّس زازً ،ؿجت ثِ تٗييي هبًسُ ّط یه اظ الالم السام ٍ ثِ
هبثِالتفبٍت اضظـّبي زفتطي ٍ ربضي ضا ثب تَرِ ثِ هَاضز هٌسضد زض ثٌسّبي ظیط حؿت هَضز ثِ اضظـّبي
زفتطي ايبفِ یب اظ آى وؿط هيًوبیس .اذتالف ثيي تبضید تٗييي ليوت ثب تبضید پبیبى آذطیي ؾبل هبلي حؿبثطؾي
َطح ًجبیس ثيف اظ قف هبُ ثبقس.
ٍلَٔ ّطگًَِ ضٍیساز ٖوسُ زض زٍضُ ثيي تبضید آذطیي ؾبل هبلي ٍ تبضید ليوتگصاضي وِ احط لبثل تَرْي ثط
زاضایيّب ٍ ثسّيّبي َطح گصاقتِ اؾت ،ثبیس هَضز تَرِ وبضقٌبؼ ليوتگصاضي لطاض گيطز ٍ ووهّبي ثالَٖو
زضیبفتي یب اُٖبیي وِ َي زٍضُ ٍالٕ قسُ اؾت ،حؿت هَضز ،ثِ ليوت افعٍزُ یب اظ آى وبؾتِ هيقَز.
د) تٗييي ليوت رعئي :زض قطایٍ ذبل ٍ زض نَضتي وِ ثطاي تٗييي ليوت َجك ضٍـّبي یبز قسُ ثِ زليل
رعیي ثَزى هيعاى یب اضظـ ،اٖوبل ضٍـّبي فَق فبلس تَريِ التهبزي ثبقس ،ليوت پبیِ ثِ پيكٌْبز وبضقٌبؼ
ليوتگصاضي ٍ تبیيس ثبالتطیي همبم زؾتگبُ ارطایي ثطاؾبؼ اضظـ اؾوي یب اضظـ ذبلم زفتطي زاضایيّبي
(اضظـ ٍیػُ) ٍ یب ّط ضٍـ هٌبؾت زیگط تٗييي هيقَز.

ز) هالحٓبت ذبل :وبضقٌبؼ ليوتگصاضي ثبیس ثب اتىبء ثِ زاًف ٍ هْبضت ذَیف َٖاهلي چَى ذسهبت َطح،
فٌبٍضي هَضز اؾتفبزُ ،هسیطیتً ،يطٍي اًؿبًي وبضآهس ،ثبظاض زاذلي ٍ ثييالوللي هحهَالت ،هَلٗيت َطح زض
همبیؿِ ثب ضلجبي تزبضي اٖن اظ زاذلي ٍ ذبضري ،تَليسات َطح زض ثبظاض ضا زض ليوتگصاضي لحبِ وٌس.
تجهطُ  :1زضآهس ًبقي اظ فطٍـ پطٍغُ پؽ اظ ٍاضیع ثِ ذعاًِزاضي ول ٍ اظ هحل ضزیف ذبني وِ ثطاي ایي هٌَٓض
ثطاي زؾتگبُ ارطایي هَضز ًٓط پيفثيٌي هيقَز ٍ ًيع اٖتجبض ضزیفّبي هطثٌَ ثِ َطحّبي توله زاضایي
ؾطهبیِاي زض لبلت تؿْيالت ٍ ٍرَُ ازاضُ قسُ قبهل یبضاًِ ،ؾَز ٍ وبضهعز ٍ ووه ٍ ؾبیط ضٍـّبي تأهيي هبلي
ثِ ؾبیط َطحّبي توله زاضایي ؾطهبیِاي ٍ یب تجسیل ثِ احؿي ًوَزى اهَال هٌمَل ٍ غيطهٌمَل زض لبلت
هَافمتٌبهِ ثب ؾبظهبى لبثل اذتهبل اؾت.
تجهطُ  :2ثط اؾبؼ هبزُ (« )6لبًَى ضفٕ هَإً تَليس ضلبثتپصیط ٍ اضتمبي ًٓبم هبلي وكَض» ،ثسّيّبي زؾتگبُ
ارطایي ثِ پطٍغُ ،ثِ زٍلت هٌتمل هيقَز.
تجهطُ  :3زض نَضتي وِ ليوتّبي پيكٌْبزي ؾطهبیِگصاضاى ووتط اظ ليوت پبیِ تٗييي قسُ ثبقس ،وبضگطٍُ
ٍاگصاضي هيتَاًس زض هطحلِ اٍل تب ثيؿت زضنس ٍ زض هطحلِ زٍم ثط حؿت ٍيٗيت پطٍغُ تب پٌزبُ زضنس زض
هٌبَك ٖوَهي ٍ تب ّكتبز زضنس زض هٌبَك هحطٍم ،ترفيف زض ليوت پبیِ هٌَٓض ًوبیس.
تجهطُ  :4وبضگطٍُ ٍاگصاضي هيتَاًس ًؿجت ثِ تمؿيٍ تْٗسات هتمبييبى ثب ضٖبیت آیييًبهِ ارطایي ًٓبم الؿبَي
ٍاگصاضي ٍ ًحَُ زضیبفت ثْبي حمَق لبثل ٍاگصاضي هَئَ ههَثِ قوبضُ  63/2/206329/107947هَضخ
 1387/12/18قَضاي ٖبلي ارطاي ؾيبؾتّبي ولي انل ( )44لبًَى اؾبؾي ،ثٗس اظ تٗييي ؾطهبیِگصاض هٌترت
السام ًوبیس .ثطاي ایي هٌَٓض هيثبیؿت لجل اظ قطٍٔ فطآیٌس ٍاگصاضي ،اهىبى تمؿيٍ تْٗسات هتمبييبى زض آگْي
ٍاگصاضي اٖالم گطزز.
هادُ  )8تأهيي هالي دٍرُ ساخت قزاردادّاي ٍاگذاري
الف) زض زٍضُ ؾبذت پطٍغُ ّيچگًَِ اٖتجبضي اظ هٌبثٕ ٍ ثَزرِ ول وكَض ثغيط اظ اٖتجبض هَضز ًيبظ ثطاي تأهيي
ظهيي ٍ پيفپطزاذت ذطیس هحهَل حؿت هَضز ،اظ َطف ؾطهبیِ¬پصیط ثِ ؾطهبیِگصاض پطزاذت ًرَاّس قس.
ة) اؾتفبزُ اظ ْطفيتّبي هبزُ (« )24لبًَى ضفٕ هَإً تَليس ضلبثتپصیط ٍ اضتمبي ًٓبم هبلي وكَض» رْت
فطٍـ زاضایيّب ٍ اذص تؿْيالت اظ ثبًهّبي زٍلتي ثطاي ؾبیط َطحّبي توله زاضایيّبي ؾطهبیِاي زض ایي
زؾتَضالٗول اهىبًپصیط اؾت.

د) ثبًه هطوعي ٍ ؾبظهبى ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض هَْفٌس ًؿجت ثِ تْيِ ؾبظ ٍ وبض پيبزُؾبظي اٍضاق ثسّي ثلٌسهست
(ثبالي  10ؾبل) پطٍغُ السام ًوبیٌس.
ز) ؾبظهبى ثَضؼ هَْف اؾت ؾبظ ٍ وبض نٌسٍق پطٍغُ ٍ ٍضٍز ؾْبم قطوت پطٍغُ زض ثَضؼ َطح¬ّبي توله
زاضایيّ-بي ؾطهبیِ¬اي ضا رْت تبهيي هبلي لطاضزازّبي ٍاگصاضي پطٍغُ تسٍیي ًوبیس ٍ ؾْبم آى ضا ٖطيِ
ٖوَهي ًوبیس؛ ایي ؾْبم تَؾٍ اقربل حميمي ٍ حمَلي ذطیساضي قسُ ٍ ایي افطاز ثٌَٗاى ؾْبهساضاى قطوت
پطٍغُ ذَاٌّس ثَز.
تجهطُٖ :سم تحمك تأهيي تؿْيالت شوط قسُ زض ثٌسّبي ایي هبزُ اظ َطف ؾطهبیِپصیط ،هبًٗي ثط تأهيي هبلي
پطٍغُ اظ َطف ؾطهبیِگصاض تلمي ًكسُ ٍ ؾطهبیِگصاض هَْف اؾت ًؿجت ثِ تأهيي هبلي زٍضُ ؾبذت پطٍغُ السام
ًوبیس.
هادُ  )9تأهيي هالي فزٍش هحصَل پزٍژُ
الف) زض ضاؾتبي تَريِپصیطي پطٍغُ ثب پيكٌْبز ؾطهبیِپصیط ٍ تأیيس ؾبظهبى ،هٌبثٕ هبلي پبیساض ٍ هُوئي زض زٍضُ
ثْطُثطزاضي ثطاي پطزاذت ثِ ؾطهبیِگصاض پيفثيٌي هيقَز .ؾطهبیِپصیط هَْف اؾت ثب هحبؾجِ ثْبي ليوت
توبم قسُ زض ثرف ٖوَهي )  ٍ (PSCاضظـ ذبلم فٗلي پطزاذتي ثِ ؾطهبیِگصاض اظ َطیك ضٍـ اضظـ وؿت
قسُ ثِ اظاي هٌبثٕ نطف قسُ)ً ، (VfMؿجت ثِ تٗييي هيعاى ٍ ًطخ ٍاحس ذطیس تًويٌي هحهَل پطٍغُ السام
ًوبیس.
تجهطُ  :1زض پطٍغُّبیي وِ ّعیٌِ هحهَل هؿتميوبً تَؾٍ اؾتفبزُ وٌٌسُ ًْبیي ثِ ؾطهبیِگصاض پطزاذت هيقَز،
ؾطهبیِپصیط هيتَاًس حسالل هٗيٌي اظ هيعاى تمبيبي هحهَل پطٍغُ ضا تًويي ًوبیس ٍ یب رْت تَريِپصیطي
(هُبثك هبزُ  12لبًَى ضفٕ هَإً تَليس ضلبثتپصیط ٍ اضتمبي ًٓبم هبلي وكَض) ثركي اظ ليوت توبم قسُ هحهَل
ضا ثِ ؾطهبیِگصاض پطزاذت ًوبیس.
ة) ثطاي پيفثيٌي هٌبثٕ ذطیس هحهَل پطٍغُ ،زٍ هىبًيعم ٖوليبتي ثِ قطح ظیط لبثل اؾتفبزُ اؾت:
-1

زضیبفت ثْبي هحهَل پطٍغُ اظ وبضثطاى ًْبیي تَؾٍ ؾطهبیِگصاض زض َطحّبي ذَزگطزاى

-2

زض ًٓط گطفتي ضزیف هبلي هؿتمل زض لبًَى ثَزرِ ؾٌَاتي رْت َطحّبي غيطذَزگطزاى (ثب
اٍلَیت ترهيم)

تجهطُ  :2زض نَضتي ٖسم تحمك هٌبثٕ هبلي پيفثيٌي قسُ زض ایي هىبًيعمّب ،ؾبظهبى ؾبظ ٍ وبض ایزبز نٌسٍق
هبلي تًبهيي هكبضوت ٖوَهي  -غيطزٍلتي (ثب ضٖبیت فطآیٌس لبًًَي تأؾيؽ نٌسٍق) ضا فطاّن هيآٍضز.
هبزُ  )10هكَقّبي لطاضزازّبي ٍاگصاضي
زض ضاؾتبي تؿْيل اهَض ٍاگصاضي پطٍغُ ،ؾطهبیِپصیط هيتَاًس هزَظّب ٍ هكَقّبي شیل ضا ثِ ؾطهبیِگصاض ٍ یب
قطوت پطٍغُ اضائِ ًوبیس .ایي هكَقّب تٌْب زض نَضتي ثطاي ؾطهبیِپصیط تْٗسآٍض اؾت وِ زض هفبز لطاضزاز
ٍاگصاضي پطٍغُ پيفثيٌي قسُ ٍ ؾبظ ٍ وبض آى هكرم ثبقس.
.1

اضائِ تًويي ذطیس هحهَل ثركي اظ ْطفيت یب ول ْطفيت تَليس

.2

اربظُ تَحيك پطٍغُ ٍ لطاضزاز آى ٍ تًبهيي ذطیس هحهَل رْت اذص تؿْيالت اظ ثبًهّب ٍ
نٌسٍق تَؾِٗ هلي

.3

حوبیت اظ نسٍض هزَظ نبزضات هحهَل

.4

اضائِ ووهّبي فٌي ٍ یب زض اذتيبض لطاض زازى ظیطؾبذتّبي ثرف ٖوَهي

.5

تٗسیل ًطخ ذطیس هحهَل ثطاؾبؼ قبذم ثبًه هطوعي

.6

تًويي پطزاذت هبثِالتفبٍت ليوت هحهَل زض نَضتي وِ ثْبي فطٍـ هحهَل ووتط اظ
ليوت ذطیس تًويٌي یب ليوت توبم قسُ ثبقس.

.7

اهىبى فطٍـ گَاّي ْطفيت تَليس زض ثبظاضّبي هبلي تَؾٍ ؾطهبیِگصاض

.8

اهىبى اؾتفبزُ اظ زضآهس حبنل اظ فطٍـ گَاّي اًتكبض ٖسم آالیٌسُّبي ظیؿت هحيُي

.9

ّوىبضي ٍ تؿْيل زض نسٍض هزَظ احساث ٍ ثْطُثطزاضي اظ تأؾيؿبت ربًجي التهبزي زض
پطٍغُ حؿت هَضز ثب حفّ وبضثطي انلي پطٍغُ

.10

تْٗسات ؾطهبیِپصیط قبهل پيفپطزاذتّب ٍ پطزاذتّبي آتي لطاضزاز اظ َطیك گكبیف
اٖتجبض اؾٌبزي ٍ همسم ثط ؾبیط پطزاذتّبي زؾتگبُ ارطایي اظ هحل پيفثيٌي اٖتجبضات ٍ
هٌبثٕ زؾتگبُّب ٍ ضزیفّبي ههَة هطثٌَ زض لَاًيي ثَزرِ ؾٌَاتي ،تأهيي ٍ پطزاذت
هيگطزز.

.11

ٍاگصاضي اهتيبظات ،حمَق ،هؿتحسحبت ،هٌبفٕ ٍ تْٗسات پطٍغُ ثِ اقربل حبلج وِ
نالحيت آى تَؾٍ ؾطهبیِپصیط تأیيس قسُ اؾت.

.12

ووه ثِ زضیبفت فبیٌبًؽ ذبضري ٍ تؿْيالت ثبًهّبي تَؾِٗاي هبًٌس ثبًه رْبًي ،ثبًه
تَؾِٗ اؾالهي ،ثبًه اوَ ٍ ؾبیط ًْبزّبي هبلي ثييالوللي

.13

زؾتگبُ ارطایي هيتَاًس هٗبزل اٖتجبض اذتهبل یبفتِ ثِ َطح زض ؾبل ربضي ضا ،ثط اؾبؼ
لبًَى ثَزرِ ٍ زض ؾمف ترهيم اٖتجبض ثِ ٌَٖاى تؿْيالت اٖتجبضي ثب زض ًٓط گطفتي زٍضُ
ؾبذت ٍ ثْطُثطزاضي اظ پطٍغُ حساوخط زض ؾمف زُ ؾبل ثب ًطخ ؾَز هكبضوت ضقتِ هصوَض
زض ثبًهّبي تزبضي ٍ ترههي هٌُجك ثب ًطخ ههَة اٖالهي قَضاي پَل ٍ اٖتجبض ،اظ َطیك
ثبًه ٖبهل زض اذتيبض ؾطهبیِگصاض لطاض زّس.

هادُ  )11تضاهيي قزاردادّاي ٍاگذاري
تًبهيي َطفيي لطاضزازّبي ٍاگصاضي زض چْبضچَة هَافمتٌبهِ لطاضزاز اثالغي ٍ ضاٌّوبي هطتجٍ ؾبظهبى ٍ حؿت
هَضز ّط لطاضزاز تٗييي هيقَز.
هادُ ًْ )12اد تٌظين هقزرات بخشي
زض ضاؾتبي هبزُ ( )59لبًَى ارطاي ؾيبؾتّبي ولي انل ( )44لبًَى اؾبؾي ٍ ،ثِ هٌَٓض ؾيبؾتگصاضي،
ليوتگصاضيًٓ ،بضت ،ارطاي تْٗسات ؾطهبیِگصاض ٍ ؾطهبیِپصیط ،همطضات ظزایي ٍ فطآیٌس وبضقٌبؾي ٍ حل
اذتالف زض لطاضزازّبي ٍاگصاضي ،ؾبظهبى ثب ّوىبضي زؾتگبُ ارطایي ٍ قَضاي ضلبثت ًؿجت ثِ ایزبز ًْبزّبي
تٌٓين همطضات زض ثرفّبي ترههي هتكىل اظ ًوبیٌسگبى ثرف ٖوَهي ٍ غيطزٍلتي السام هيًوبیس.
هادُ  )13دستَرالعولّا ،راٌّواّا ٍ کاربزگّا
ؾبظهبى هَْف اؾت ًؿجت ثِ تْيِ ٍ اثال٘ زؾتَضالٗولّب ،ضاٌّوبّب ٍ وبضثطيّبي ّوؿبى الظم ٍ اضائِ
ضاّىبضّبي ارطایي ٍ تجييي لَاًيي ٍ همطضات ٍ پبؾد ثِ اثْبهبت ؾطهبیِپصیط ٍ ؾطهبیِگصاض السام ًوَزُ ٍ ؾبظ ٍ
وبض الظم ضا رْت آهَظـ زؾتگبُّبي ؾطهبیِپصیط فطاّن آٍضز.
هبزُ )14
ایي زؾتَضالٗول زض  14هبزُ ٍ  22تجهطُ زض رلؿِ هَضخ  1394/06/02ثِ تبیيس قَضاي التهبز ضؾيس.
هادُ (  ) 214قاًَى بزًاهِ پٌجسالِ پٌجن تَسعِ جوَْري اسالهي ایزاى
زٍلت هَْف اؾت ثِ هٌَٓض افعایف وبضآهسي ٍ احطثركي َطحّبي توله زاضائيّبي ؾطهبیِاي ثب ضٖبیت لبًَى
ًحَُ ارطاي انل چْل ٍ چْبضم ( )44لبًَى اؾبؾي الساهبت ظیط ضا ثِ ارطا زضآٍضز:

الف – ًٓبم فٌي ٍ ارطائي ههَة  1385ضا ثب ضٍیىطزّبي ًتيزِگطا ٍ وٌتطل ّط ؾِ ٖبهل ّعیٌِ ،ظهبى ٍ
ويفيت زض ارطاي پطٍغُ ،تب ؾبل ؾَم ثطًبهِ انالح ٍ اظ ؾبل چْبضم ثِ هَضز ارطا گصاضز.
ة – ضٍـّبي ارطائي هٌبؾت اظ لجيل «تأهيي هٌبثٕ هبلي ،ؾبذت ،ثْطُثطزاضي ٍ ٍاگصاضي» « ،تأهيي
هٌبثٕ هبلي ،ؾبذت ،ثْطُ ثطزاضي» َ« ،طح ٍ ؾبذت وليس زض زؾت»« ،هكبضوت ثرف ٖوَهي-
ذهَني» ٍ یب «ؾبذت ،ثْطُثطزاضي ٍ هبلىيت» ضا ثب پيفثيٌي تًوييّبي وبفي ثِ وبضگيطز.
د – اظ اثتساي ؾبل زٍم ثطًبهِ ًٓبم هسیطیت ويفيت ٍ هٌْسؾي اضظـ ضا زض َطحّبي توله زاضائي
ؾطهبیِاي ثعضي ٍ هتَؾٍ ارطا وٌس.
ز – ؾبظ ٍ وبض تأهيي هبلي َطحّبي توله زاضائي ؾطهبیِاي ثعضي ٍ هتَؾٍ اظ َطیك گكبیف اٖتجبضات
اؾٌبزي ضیبلي ٍ اضظي ًعز ثبًهّبي زاذلي ٍ ذبضري ّوطاُ ثب پيفثيٌي اثعاضّبي هبلي تًويٌي ضا ثِ
تسضیذ ثِ گًَِاي پيبزُ وٌس وِ زض پبیبى ثطًبهِ ضاثُِ تأهيي هٌبثٕ هبلي ٍ ارطاي َطحّبي فَق ثب
ًَؾبًبت ثَزرِ ؾبالًِ وبّف یبثس.
ُ – اؾتبًساضزّبي هلي حؿبثساضي ٍ حؿبثطؾي َطحّبي توله زاضائي ؾطهبیِاي ٍ ليوت توبم قسُ ضا
وِ تَؾٍ ٍظاضت اهَض التهبزي ٍ زاضائي تْيِ ٍ تَؾٍ هٗبًٍت تأیيس ٍ اثال٘ هيگطزز اظ اثتساي ؾبل زٍم
ثطًبهِ زض َطحّبي ثعضي ٍ هتَؾٍ پيبزُ وٌس.

