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هؼبٍى اٍل سئیس جوَْس ،آییي ًبهِ اجشایی ًحَُ تبهیي هٌبثغ ثشای افضایص سشهبیِ ثبًکْبی دٍلتی ثِ هٌظَس
پشداخت تسْیالت ثِ خشیذاساى طشحْبی تولک داساییْبی سشهبیِ ای هَضَع هبدُ ( )24لبًَى سفغ هَاًغ تَلیذ
سلبثت پزیش ٍ استمبی ًظبم هبلی کطَس سا ثشای اجشا اثالؽ کشد.
ثِ گضاسش پبیگبُ اطالع سسبًی دٍلتّ ،یئت ٍصیشاى دس جلسِ  1394/ 4/ 21آییي ًبهِ اجشایی هبدُ ( )24لبًَى
سفغ هَاًغ تَلیذ سلبثت پزیش ٍ استمبی ًظبم هبلی کطَس سا تػَیت کشد.
ایي آییي ًبهِ ضبهل ًحَُ تؼییي ٍ چگًَگی ٍاگزاسی طشح ّب ٍ پشٍطُ ّبی تولک داسایی ّبی سشهبیِ ای ،هیضاى
حذالل آٍسدُ خشیذاساى طشح ّبی یبدضذُ ،تؼییي هیضاى هٌبثغ لبثل تأهیي اص هحل افضایص لیوت آة ٍ حبهل
ّبی اًشطی هبصاد ثش الگَی هػشف یب هتَسط هػشف ثشای هبدُ یبدضذُ دس لَایح ثَدجِ تَسط سبصهبى هذیشیت ٍ
ثشًبهِ سیضی کطَس ٍ تکلیف ثبًک ّبی دٍلتی ثِ پشداخت تسْیالت ثِ هیضاى سِ ثشاثش سشهبیِ تأهیي ضذُ ًبضی اص
اجشای هبدُ یبدضذُ ثِ خشیذاساى ٍاجذ ضشایط است.
هتي هػَثِ ّیئت ٍصیشاى ثذیي ضشح است:
هبدُ  -1دس ایي آییيًبهِ ،اغطالحبت صیش دس هؼبًی هطشٍح هشثَط ثِ کبس هی سًٍذ:
الف – لبًَى :لبًَى سفغ هَاًغ تَلیذ سلبثت پزیش ٍ استمبی ًظبم هبلی کطَس – هػَة - .1394
ة – هٌبثغ ًبضی اص غشفِ جَیی ّضیٌِّب :اػتجبساتی کِ تَسط دستگبُ اجشایی ضوي اجشای ثَدجِ ثب
حفظ کیفیت ٍ کویت اًجبم ػولیبت ٍ فؼبلیتّب غشفِجَیی ٍ ثِ خضاًِ ٍاسیض هیضَد.
ج – اهَال هبصاد  :اهَال هٌمَل ٍ غیشهٌمَل دستگبُّبی اجشایی کِ ثشاسبس تطخیع کبسگشٍّی هتطکل
اص ًوبیٌذگبى ٍصاست اهَس التػبدی ٍ داسایی ،سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِسیضی کطَس ٍ دستگبُ اجشایی
ریسثط اص آًْب سفغ ًیبص ضذُ ٍ لبثل فشٍش ثبضذ.
د – طشحّبی تولک داساییّبی سشهبیِای :طشحّبی تولک داساییّبی سشهبیِای هلی ٍ استبًی.
ّـ -سبصهبى :سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِسیضی کطَس .
هبدُ  – 2طشحّب ٍ پشٍطُّبی تولک داساییّبی سشهبیِای لبثل ٍاگزاسی تَسط سبصهبى تؼییي ٍ اػالم هیگشدد.

هبدُ ٍ -3اگزاسی طشحّب ٍ پشٍطُّبی تولک داساییّبی سشهبیِای هَضَع ایي آییيًبهِ تَسط دستگبُّبی
اجشایی طشحّبی هضثَس هطبثك ضشایطی کِ ثِ پیطٌْبد سبصهبى ثِ تػَیت ضَسای التػبد هیسسذ ،اص طشیك
هضایذُ ػوَهی اًجبم هیگیشد.
هبدُ  -4دستگبُ اجشایی ٍاگزاسًذُ طشح هکلف است هٌبثغ حبغلِ سا ثِ حسبة اػالهی اص سَی خضاًِداسی کل
کطَس ٍاسیض ًوبیذ .سْن ّش یک اص ثبًکّبی دٍلتی اص افضایص سشهبیِ تَسط کبسگشٍّی هشکت اص ٍصاست اهَس
التػبدی ٍ داسایی ،ثبًک هشکضی جوَْسی اسالهی ایشاى ٍ سبصهبى تؼییي هیضَد .خضاًِداسی کل کطَس هکلف
است ثش اسبس هَافمتٌبهِ هتجبدلِ ٍ تخػیع اػتجبسٍ ،جَُ هضثَس سا ثشای افضایص سشهبیِ ثِ ثبًکّبی دٍلتی
پشداخت ًوبیذ.
هبدُ  -5اًتمبل اسٌبد هبلکیت اهَال طشحّبی تولک داساییّبی سشهبیِای هَضَع ایي آییيًبهِ (تب تسَیِ حسبة
خشیذاس) ثِ ثبًک ػبهل ثِ ػٌَاى ٍثیمِ اخز تسْیالت هجبص است.
هبدُ  -6سبصهبى هجبص است اػتجبسات الصم سا ثشای التػبدی ًوَدى طشحّبی فبلذ تَجیِ التػبدی ٍ هبلی ثِ
غَست یبساًِ ٍ یب کوک صیبى دس لَایح ثَدجِ سبلیبًِ پیصثیٌی ًوبیذ .
هبدُ  -7آٍسدُ خشیذاساى طشح تولک داساییّبی سشهبیِای حذالل ثیست دسغذ ( )%20ثبلیوبًذُ کل اػتجبس
هَسدًیبص طشح هتٌبست ثب جشیبى پشداخت تسْیالت تؼییي هیگشدد .ثبًکّبی ػبهل ٍ پشداخت کٌٌذُ تسْیالت
هسئَل ًظبست ثش تحمك ایي اهش ّستٌذ.
هبدُ  -8دسخػَظ آى دستِ اص طشحّبیی کِ دٍلت خشیذاس کبال یب خذهت آًْب است ،دستگبُ اجشایی ریشثط
هَظف است ّوضهبى ثب ػمذ لشاسداد ٍاگزاسی ثب تبییذ سبصهبى ًسجت ثِ ػمذ لشاسداد ثلٌذهذت (تب ( )50سبل) ثب
خشیذاس ثب اًجبم هٌبلػِ الذام ًوبیذ .دس غَست ػذم ًیبص ،خشیذاساى طشحّب ٍ پشٍطُّب هیتَاًٌذ کبال یب خذهبت
ًبضی اص اجشای طشحّب ٍ یب پشٍطُّب سا دس داخل یب خبسج ثِ فشٍش سسبًٌذ.
هبدُ  -9سبصهبى سبالًِ ضوي ّوبٌّگی ثب ٍصاستخبًِّبی ًفت ٍ ًیشٍ ٍ سبصهبى ّذفوٌذسبصی یبساًِّب ،هیضاى
هٌبثغ لبثل تبهیي اص هحل افضایص لیوت آة ٍ حبهلّبی اًشطی هبصاد ثش الگَی هػشف یب هتَسط هػشف ثشای
هبدُ ( )24لبًَى سا دس لَایح ثَدجِ سبالًِ هٌظَس هیًوبیذ.
هبدُ  -10ثبًکّبی دٍلتی هَضَع ایي آییيًبهِ هَظفٌذ حذالل ثِ هیضاى سِ ثشاثش سشهبیِ تبهیي ضذُ ًبضی اص
اجشای هبدُ ( )24لبًَى ثِ خشیذاساى ٍاجذ ضشایط طشحّب ٍ پشٍطُّبی هَضَع ایي آییيًبهِ (کِ ثِ غَست

هستمل ٍ یب ثب پشداخت یبساًِ ٍ یب کوک صیبى ثِ تطخیع ثبًک ًیض اص تَجیِ التػبدی ٍ هبلی ثشخَسداسًذ)
تسْیالت پشداخت ًوبیٌذ .غٌذٍق تَسؼِ هلی ًیض هجبص است اص طشیك ثبًکّبی ػبهل تسْیالت هَسدًیبص
خشیذاساى سا طجك ضَاثط ٍ ضشایط پشداخت تسْیالت هػَة ّیئت اهٌب پشداخت ًوبیذ.
اسحبق جْبًگیشی ،هؼبٍى اٍل سییس جوَْس ،ایي هػَثِ سا دس تبسیخ  1394/5/3ثشای اجشا ثِ ٍصاست اهَس
التػبدی ٍ داسایی ،سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِسیضی کطَس ،غٌذٍق تَسؼِ هلی ٍ ثبًک هشکضی جوَْسی اسالهی
ایشاى اثالؽ کشد.

