اقنون توسعه و حمایت از صنایع ردیایی

هازُ  -1تِ زٍلت اخاظُ زازُ هیضَز تطای هغالؼِ ،تثییي ،تٌظین ٍ اػوال اًَاع حوایت اظ غٌایغ زضیایی( ،ساذت ،تَلیس ،تؼویط
ٍ ًگْساضی اًَاع هرتلق تدْیعات ضٌاٍضّای سغحی ،ظیطسغحی ،اثطسغحی ٍ غٌایغ كطاساحلی) ،ضكغ هطٌالت ٍ ػَاهل
تاظزاضًسُ
تا ضػایت هالحظات ظیست هحیغی ،تِ ضطحی ًِ زض اساسٌاهِ ذَاّس آهس غٌسٍم تَسؼِ غٌایغ زضیایی ًِ اظ ایي پس تِ
اذتػاض «غٌسٍم» ًاهیسُ هیضَز ضا تِ غَضت ضطًت تا سطهایِ اٍلیِ چْاضغسهیلیاضز()400.000.000.000ضیال تأسیس
ًوایس.
تثػطُ  – 1اساسٌاهِ غٌسٍم ظطف هست زٍهاُ پس اظ تػَیة ایي هاًَى ،تا پیطٌْاز هطتطى ٍظاضت غٌایغ ٍ هؼازى ٍ ساظهاى
هسیطیت ٍ تطًاهِضیعی ًطَض تِ تػَیة ّیأت ٍظیطاى ذَاّس ضسیس.
تثػطُ  – 2آئیيًاهِّای ازاضی ٍ هالی ٍ هؼاهالتی غٌسٍم ٍ اغالحات تؼسی آًْا تِ تػَیة هدوغ ػوَهی غٌسٍم هیضسس ٍ
ضوَل هَاًیي ٍ هوطضات ػوَهی تطای غٌسٍم هستلعم شًط ًام هیتاضس .اػضاء هدوغ ػوَهی ضاهل ٍظضاء غٌایغ ٍ هؼازى،
اهَضاهتػازی ٍ زاضایی ،ضاُ ٍ تطاتطی ،تاظضگاًیً ،لت ،زكاع ٍ پطتیثاًی ًیطٍّای هسلح ،خْازًطاٍضظی
ٍ ضئیس ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِضیعی ًطَض هیتاضس ،ضیاست هدوغ ػوَهی تطػْسُ ٍظیط غٌایغ ٍ هؼازى ذَاّستَز.
تثػطُ  – 3هٌاتغ غٌسٍم ػثاضت است اظ:
 -1سطهایِ اٍلیِ.
 -2زضآهس حاغل اظ كؼالیت غٌسٍم.
 -3هؼازل پٌح زضغس( )%5ػولٌطز كطٍش ساالًِ ضطًتْای ساظًسُ ضٌاٍض ٍ تدْیعات غٌایغ زضیایی (تِ استثٌاء غٌایغ
ًظاهی) ًِ اظ هحل اػتثاضات ػوَهی تِ هست زُسال زض تَزخِّای سٌَاتی سال تؼس زٍلت پیصتیٌی ٍ تِ غٌسٍم
پطزاذت هیضَز.
 -4زُ زضغس(ّ )%10عیٌِ حول هایؼات ًلتی ٍ گاظی ٍاضزاتی ٍ غازضاتی ًِ تَسظ ًاٍگاى ؿیطایطاًی حول هیضَز تِ
حساب غٌسٍم ٍاضیع هیگطزز.
تثػطُ  – 4اًدام ّطگًَِ ػولیات تاًٌساضی ًِ هٌدط تِ ًسة زضآهس ضَز تطای غٌسٍم هوٌَع است.
تثػطُ  – 5غٌسٍم هداظ است زض خْت تطَین استلازُ تیطتط اظ اهٌاًات ساذت زاذل ٍ ایداز ضطایظ هٌاسة زض اخطاء
هازُ( ) 34هاًَى تطًاهِ چْاضم تَسؼِ اهتػازی ،اختواػی ٍ كطٌّگی خوَْضی اسالهی ایطاى تِ هٌظَض ضهاتت ساظًسگاى
زاذلی ضٌاٍض تا ضهثای ذاضخی آًْا تا سوق تیست زضغس( )%20هیوت تیيالوللی ضٌاٍض هَضز هٌاهػِ یا سلاضش ضا تِ
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ػٌَاى تؼطكِ تطخیحی تِ ساظًسُ زاذلی تطًسُ هٌاهػِ تیيالوللی هٌَط تِ ضػایت هاًَى حساًثط استلازُ اظ تَاى كٌی ٍ
هٌْسسی زاذلی پطزاذت ًوایس .هثالؾ پطزاذت ضسُ اظ ایي تاتت خعٍ ّعیٌِّای هاتل هثَل غٌسٍم هیتاضس.
تثػطُ  – 6زض ایداز ٍ ازاضُ غٌسٍم تایس اظ ًاضهٌساى كؼلی زٍلت استلازُ ضَز ٍ اظ استرسام ًاضهٌساى خسیس ذَززاضی
ضَز.
هازُ  -2ضٌاٍضّایی ًِ تا استاًساضزّای هلی یا خْاًی زض زاذل ًطَض ساذتِ هیضًَس ٍ زاضای هالي ایطاًی ّستٌس ٍ زض
ایطاى تِ ثثت ضسیسُ تاضٌس اظ تسْیالت تالػَؼ هؼازل هالیات تط زضآهس پطزاذتی ساالًِ ضٌاٍض هعتَض تطذَضزاض ذَاٌّس
تَز .زٍلت هٌلق است تسْیالت اػغائی هَضزًظط ضا زض هالة ٍخَُ ازاضُ ضسُ زض تَزخِ سٌَاتی زٍلت پیصتیٌی
ٍ پطزاذت ًوایس.

هازُ  -3زٍلت هٌلق است اظ هحل ٍخَُ ازاضُ ضسُ ٍ تِ غَضت تسْیالت تالػَؼ ،تِ ضٌاٍضّای تحت پطچن خوَْضی
اسالهی ایطاى ًِ زاضای گَاّیٌاهِ هؼتثط اظ هؤسسات عثوِتٌسی پصیطكتِ ضسُ تَسظ ساظهاى تٌازض ٍ ًطتیطاًی هیتاضٌس ٍ
تَسظ ًطتیساظّای زاذلی تؼویط زٍضُای هی ضًَس ،هؼازل هالیات تط زضآهس پطزاذتی ّواى سال ضا تِ ػٌَاى
یاضاًِ تِ آًْا پطزاذت ًوایس.
هازُ  -4ضٌاٍضّای ایطاًی ٍ ؿیطایطاًی خْت اًدام ّطًَع تؼویطات اظ پطزاذت ّطگًَِ حوَم ٍ ػَاضؼ تٌسضی خْت ٍضٍز
تِ تؼویطگاّْای زاذلی هؼاف هیتاضٌس.

هازُ  -5ذطیس ٍ ٍضٍز هَاز ،هغؼات ٍ تدْیعات الظم ًِ اهٌاى تَلیس آى زض زاذل ًطَض ًیست تطای ساذت ٍ تؼویط
ًطتی زض زاذل ًطَض تَسظ ضطًتْای زاذلی ساظًسُ ضٌاٍض ٍ ساظًسگاى تدْیعات غٌایغ زضیایی تسٍى ثثت سلاضش ٍ
گطایص اػتثاض اسٌازی تا هسؤٍلیت ٍ اظْاض ضطًت هتواضی ساذت ٍ تؼویط هداظ ٍ تطذیع اهالم هصًَض ًیع تا اضائِ
كاًتَض كطٍضٌسُ هداظ ذَاّس تَز.

هازُ  -6تطای اضتـال ًاضضٌاساى ذاضخی ًِ هست اهاهت آًْا ًوتط اظ زٍ هاُ تاضس تا زضذَاست هسیطاى ضطًتْای هَضَع
ایي هاًَى ًِ كْطست آًْا اظ سَی ٍظاضتراًِّای شیضتظ حسة هَضز اضائِ هیضَز ًیاظ تِ زضیاكت پطٍاًِ اضتـال اتثاع
تیگاًِ ًویتاضس.

هازُ  -7ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِضیعی ًطَض ٍ تاًي هطًعی خوَْضی اسالهی ایطاًوٌللٌس ،زض لَایح تَزخِ سٌَاتی هٌاتغ
اضظی هَضز ًیاظ ضا تا سوق یي هیلیاضز )(1.000.000.000زالض ساالًِ اظ هحل حساب شذیطُ اضظی ٍ سایط هٌاتغ تطای
ذطیساضاً طٌاٍض خْت سلاضش تِ ساظًسگاى زاذلی ٍ هتواضیاى تؼویط ضٌاٍض زض زاذل ًطَض تسْیالتی تا ضطایظ ظیط
اذتػاظ زٌّس:
الق -گطایص اػتثاض یا غسٍض هدَظ گطایص اػتثاض تَسظ تاًٌْای تداضی حسة زضذَاست ذطیساضاى ضٌاٍض ٍ تدْیعات
زضیایی ٍ هتواضیاى تؼویط ضٌاٍض زض زاذل ًطَض تِ ًلغ ضطًتْای زاذلی تِ غَضت هاتل توسین ،هاتل اًتوال ٍ یا اتٌائی.
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ب -هست تاظپطزاذت تسْیالت هالی تطای ساذت ضٌاٍض زٍاظزُ سال ٍ تطای ضٌاٍضّای حول گاظ عثیؼی هایغ )(LNG
ّدسُ سال ٍ تطای هتواضیاى تؼویطات سِ سال.
ج -پصیطش ضٌاٍض زض حال ساذت ٍ تْطُتطزاضی ٍ یا تؼویط ٍ تْطُتطزاضی تِ ػٌَاى ٍثیوِ هاتل هثَل تَسظ تاًي ػاهل.
ز -پیصپطزاذت زُ زضغس()%10هثلؾ ٍام.

هازُ  -8ضطًتْای غازضًٌٌسُ گاظ هایغ خْت ایداز اضتـال ٍ تًِاضگیطی حساًثط تَاى ًاٍگاى حول ٍ ًول گاظ هایغ ٍ
ّوچٌیي ساذت ضٌاٍضّای هطتَعِ هَظلٌس كطٍش حساهل سیزضغس()%30گاظ ضا تِ غَضت تحَیل زض هحل )(CIFزض
هطاضزازّای كطٍش ذَز هٌظَضًوایٌس.

هازُ ً -9ظط تِ گستطزگی غٌایغ ٍ اهَض هرتلق زضیایی ًطَض زض ٍظاضتراًِّا ٍ زستگاّْای هرتلق ٍ تِ هٌظَض توطًع
سیاستگصاضی ٍ ایداز ّواٌّگی الظم زض خْت تْطُ گیطی ًاهل اظ ظطكیتْای ًطَض زض ایي ترص ،ضَضای ػالی غٌایغ
زضیایی ًطَض تِ ضیاست ضئیس خوَْض (ٍ زض ؿیاب ٍی هؼاٍى اٍل ضئیس خوَْض)ٍ ػضَیت ٍظضاء غٌایغ ٍ
هؼازى تِ ػٌَاى زتیط ضَضاً ،لت ،اهَض اهتػازی ٍ زاضایی ،ضاُ ٍ تطاتطی ،تاظضگاًی ،زكاع ٍ پطتیثاًی ًیطٍّای هسلح،
خْازًطاٍضظی ،ضئیس ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِضیعی ًطَض ٍ ضئیس ساظهاى حلاظت هحیظ ظیست ًطَض تطٌیل هیضَز.
تػویوات ضَضای ػالی غٌایغ زضیایی ًطَض پس اظ تأییس ضئیسخوَْض الظماالخطاء ذَاّستَز.

هازُ ً -10لیِ حوایتْای هٌسضج زض ایي هاًَى اظ ظهاى تػَیة تِ هست زُ سال پایساض ذَاّس ضس.

هازُ  -11زٍلت هٌلق است حساًثط ظطف هست سِ هاُ پس اظ تػَیة ایي هاًَى آئیيًاهِ اخطائی آى ضا تا پیطٌْاز
ٍظاضتراًِّای غٌایغ ٍ هؼازى ٍ تاظضگاًی ٍ ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِضیعی ًطَض تػَیة ًوایس.

هاًَى كَم هطتول تط یاظزُ هازُ ٍ ضص تثػطُ زض خلسِ ػلٌی ضٍظ یٌطٌثِ هَضخ پاًعزّن اضزیثْطتهاُ یٌْعاض ٍ سیػس ٍ
ّطتاز ٍ ّلت هدلسضَضایاسالهی تػَیة ٍ زض تاضید  1387/2/25تِ تأییس ضَضای ًگْثاى ضسیس.
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آیینانهم ارجایی اقنون توسعه و حمایت از صنایع ردیایی
هازُ1ـ هٌظَض اظ غٌایغ زضیایی زض ایي آییيًاهِ ًلیِ اهَض هطتَط تِ تحویوات ،عطاحی ،ساذت ،تَلیس ،تؼویط ٍ ًگْساضی
اًَاع هرتلق ضٌاٍضّای سغحی ،ظیطسغحی ،اثطسغحی ٍ ،غٌایغ كطاساحلی هیتاضس.
هازُ2ـ ٍظایق ضَضای ػالی غٌایغ زضیایی ًطَض تِ ضطح ظیط هیتاضس:
الق ـ سیاستگصاضی ٍ ایداز ّواٌّگی الظم زض خْت تْطُگیطی ًاهل اظ ظطكیتّای ًطَض زض ترص غٌایغ ٍ اهَض زضیایی،
اتراش تػویوات ضاّثطزی ٍ ًظاضت تط اخطای هػَتات زض خْت ضكغ هطٌالت ٍ هَاًغ كؼالیتّای اهَض زضیایی ٍ غٌایغ
هطتَط هتٌاسة تا ًوص ٍ خایگاُ ایي غٌؼت زض تَسؼِ اهتػازی ،اختواػی ،زكاػی ٍ اهٌیتی ًطَض.
ب ـ ّواٌّگی تیي زستگاُّای اخطایی تِ هٌظَض حُسي اًدام ٍظایق هطتثظ تا غٌایغ ٍ اهَض زضیایی ًطَض زض خْت
سیاستّا ،تطًاهِّا ٍ تػویوات هترصُ.
ج ـ تػَیة سٌس ضاّثطزی ٍ ًوطِ ضاُ ٍ تطًاهِ ػولیاتی ٍ ًظام ًَآٍضی ترطی غٌایغ زضیایی ًطَض ٍ اضایِ آى تِ هطاخغ
شیطتظ زض غَضت لعٍم.
ت ـ تطضسی ضاٌّاضّای خصب سطهایِّای زاذلی ٍ ذاضخی زض غٌایغ ٍ اهَض زضیایی تا ضػایت هَاًیي ٍ هوطضات هطتَط.
ث ـ تاظًگطی هَاًیي ٍ هوطضات هطتَط تِ حَظُ اهَض زضیایی ًطَض ٍ اضایِ پیطٌْاز تِ هطاخغ شیضتظ.
تثػطُ1ـ آییيًاهِ ًحَُ تطٌیل خلسات ضَضاً ،ویسیَىضاّثطی (ًویسیَى ترػػی)ً ،ویتِّای ترػػی ٍ ضطح
ٍظایق زتیطذاًِ ضَضای ػالی ٍ سایط اهَض هطتثظ زض اٍلیي خلسِ ضَضای ػالی تِ تػَیة ذَاّسضسیس.
تثػطُ2ـ زتیطذاًِ ضَضای ػالی زض ٍظاضت غٌایغ ٍ هؼازى تطٌیل ٍ ضییس زتیطذاًِ تَسظ ٍظیط غٌایغ ٍ هؼازى اًتراب
هیگطزز.
هازُ3ـ زض اخطای تثػطُ ( )5هازُ ( )1هاًَى تَسؼِ ٍ حوایت اظ غٌایغ زضیایی ًِ زض ایي آییيًاهِ تِ اذتػاض « هاًَى»
ًاهیسُ هیضَز ،غٌسٍم تَسؼِ غٌایغ زضیایی هَظق است تا سوق تیست زضغس ( )%20هیوت تیيالوللی ضٌاٍض هَضز
هٌاهػِ یا سلاضش ضا تِ ػٌَاى تؼطكِ تطخیحی ٍ تِ غَضت تالػَؼ تِ ساظًسُ زاذلی تطًسُ هٌاهػِ تیيالوللی هٌَط تِ
ضػایت هاًَى حساًثط استلازُ اظ تَاى كٌی ٍ هٌْسسی زاذلی پطزاذت ًوایس .هثالؾ پطزاذت ضسُ اظ ایي تاتت خعء
ّعیٌِّای هاتل هثَل غٌسٍم هیتاضس.
هازُ4ـ هؼاًٍت تطًاهِضیعی ٍ ًظاضت ضاّثطزی ضییسخوَْض هٌلق است هیعاى ٍخَُ ازاضُ ضسُ هَضَع هاًَى ضا ضوي
اػتثاضات ٍظاضت غٌایغ ٍ هؼازى زض تَزخِ سٌَاتی پیصتیٌی ٍ هٌظَض ًوایس .هالٌاى ضٌاٍضّایی ًِ زض زاذل ًطَض ساذتِ
یا تؼویط هیضًَس ،پس اظ پطزاذت هالیات تط زضآهس ساالًِ ضٌاٍض هَضزًظط ،هؼازل هثلؾ پطزاذتی اظ ایي تاتت ضا هٌَط تِ
اضائِ اسٌاز هالیات پطزاذتی تِ غٌسٍم ظطف سِ هاُ اظ هحل ٍخَُ ازاضُ ضسُ هصًَض زضیاكت هیًوایٌس.
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هازُ 5ـ ًلیِ ضٌـاٍضّا اػن اظ ایـطاًی ٍ یا ذاضخی ًِ تطای اًدام ّط ًَع تؼویط تِ تؼویطگاُّایزاذلی تطزز هیًوایٌس اظ
پطزاذت ّطگًَِ حوَم ٍ ػَاضؼ تٌسضی هؼاف ّستٌس.
هازُ 6ـ ٍظاضت غٌایغ ٍ هؼازى هٌلق است زض پایاى اضزیثْطت هاُ ّط سال كْطست اهالم هطتَط تِ غٌایغ زضیایی ضا ًِ
زض زاذل ًطَض تَلیس هیضًَس تا شًط هطرػات كٌی زهین اػالم ًوایسٍ .اضزات سایط اهالهی ًِ زض كْطست یازضسُ ٍخَز
ًساضز تا ضػایت هازُ ( )5هاًَى اًدام ذَاّسضسّ .طگًَِ اغالح كْطست تایس حساًثط تا پایاى اضزیثْطت هاُ ّط سال غَضت
پصیطز.
هازُ7ـ زستگاّْای اخطایی تِ استثٌای ًیطٍّای هسلح هٌللٌس كْطست ضطًتْای هطتثظ تا اهَض زضیایی ضا ًِ ًیاظ تِ
استلازُ اظ ًاضضٌاساى ذاضخی زاضًس ،تِ ٍظاضتراًِّای ًاض ٍ اهَض اختواػی ٍ اهَض ذاضخِ اػالم ًوایٌسٍ .ظاضت اهَضذاضخِ
هٌلق است ظطف یي ّلتِ اظ ظهاى زضذَاست هسیطاى ضطًتْای هصًَض ٍیعای ٍضٍز ًاضضٌاساى هَضزًیاظ ضا غازضًوایس.
ایي اكطاز هداظًس ظطف زٍ هاُ تسٍى اذص پطٍاًِ اضتـال اتثاع تیگاًِ زض ایي ٍاحس تِ ًاض اضتـال زاضتِ تاضٌس.
تثػطُ1ـ زض هَاضزی ًِ حضَض ًاضضٌاساى كَم تیص اظ هست هٌسضج زض ایي هازُ ًیاظ تاضس ٍظاضت ًاض ٍ اهَض اختواػی
هٌلق است ًسثت تِ غسٍض پطٍاًِ اضتـال اهسام ًوایس.
تثػطُ2ـ زض غَضت ػسم اًؼواز هطاضزاز تا ًاضضٌاساى هَضَع ایي هازُ هثالؾ هَضَع هازُ ( )97هاًَى تٌظین ترطی اظ
هوطضات هالی زٍلت ـ هػَب1380ـ تطاساس اػالم ًاضكطها تؼییي ٍ تِ حساب ذعاًِ ٍاضیع ذَاّسضس.
هازُ 8ـ تِ هٌظَض تسْیل زض پطزاذت تسْیالت اظ هحل هٌاتغ هَضَع هازُ ( )7هاًَىٍ ،ظاضت غٌایغ ٍ هؼازى ٍ تاًي
هطًعی خوَْضی اسالهی ایطاى ،تاًٌْای ػاهل ضا تؼییي ٍ ساظ ٍ ًاض الظم ضا تِ آًْا اتالؽ هیًوایٌس .اػتثاض هصًَض زض اذتیاض
غٌسٍم تَسؼِ غٌایغ زضیایی هطاض هیگیطز تا تا ضػایت ضطایظ هٌسضج زض هازُ یازضسُ ٍ زض چاضچَب هوطضات اساسٌاهِ
غٌسٍم تِ هتواضیاى پطزاذت ضَز.
هازُ9ـ ضطًتْای غازضًٌٌسُ گاظ هایغ زض اخطای هازُ ( )8هاًَى هَظلٌس زض ػوس هطاضزازّای كطٍش گاظ هایغ تِ ًحَی
اهسام ًوایٌس ًِ حول ٍ ًول زضیایی حساهل سیزضغس ( )%30اظ گاظ هایغ غازضاتی تٌا تِ تطریع ضَضایػالی غٌایغ
زضیایی تِ ساظهاى یا ضطًتْای زاذلی هتٌاسة تا هیعاى استلازُ اظ تَاى ساذت زاذل ًطتیْای حول گاظ هایغ غازضاتی
اذتػاظ یاتس.
هازُ10ـ ساظهاىّاًْ ،ازّا ٍ ضطًتْای زٍلتی ٍ ػوَهی هطتثظ تا غٌایغ ٍ اهَض زضیایی ًِ زض تَزخِ ساالًِ ذَز اػتثاضاتی
ضا تحت ػٌَاى ٍخَُ ازاضُ ضسُ پیصتیٌی هیًوایٌسٍ ،خَُ هصًَض ضا تا اٍلَیت تطای ساذت ٍ تَسؼِ غٌایغ زضیایی زض
زاذل ًطَض ّعیٌِ ًوایٌس.
ایي تـػَیةًاهِ زض تاضید  1388/9/28تِ تأییس هوام هحتطم ضیاست خوَْضی ضسیسُ است.
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