داًـگاُ ػلَم پضؿىي لضٍيي
هشوض سؿذ صيؼت فٌاٍسي پضؿىي

مزکش رشد سيست فىايري پششكي داوشگاٌ علًم پششكي قشييه
آئیه وامٍ شمارٌ 2

"آئیه وامٍ وحًٌ تعامل مًسسات خصًصي ي شزکتُاي تًسعٍ يافتٍ با مزکش رشد
داوشگاٌ علًم پششكي قشييه"

 فزاخًان پذيزش استقزار خزيج -تسًيٍ حساب وُائي
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آيیه وامٍ ارتباطات مزکش رشد با شزکتُا ي مًسسات در مزاحل فزاخًان  ،پذيزش ،
استقزار  ،خزيج ي تسًيٍ حساب وُايي
مقدمٍ
پغ اص ٍسٍد ؿشوت ّاي خلَكي تِ هشوض سؿذ  ،ايي ٍاحذّا دسعي هشاحلي تِ سؿذ ٍ هَفمیت ًؼثي
هي سػٌذ ٍ پغ اص گزؿت صهاى هـخلي ٍ يا پغ اص آى وِ ؿاخق ّاي حذالل سؿذ سا وؼة وشدًذ تشاي
تذاٍم سًٍذ سؿذ خَد  ،اص هشوض سؿذ خاسج ؿذُ ٍ دس جاهؼِ ٍ يا هحیظ ّاي ٍػیغ تشي ّوچَى پاسوْاي
فٌاٍسي تِ فؼالیت خَيؾ اداهِ هي دٌّذ .
استثاعات ٍ ػولىشد ولي تیي ؿشوتْا ٍ هشوض سؿذ  ،لشاس گشفتي هحممیي دس فضايي پظٍّـي – واستشدي ٍ
تجاسي اػت وِ تثادل افىاس هؼتوش تا ديگش هحممیي ٍ هَػؼات تحمیماتي ٍ تاصاسواس سا دس وٌاس يىذيگش
هَجة هي ؿًَذ  .ػالٍُ تش تْشُ گیشي اص هضاياي تجوغ ٍاحذّاي تحمیماتي – تجاسي ٍ استماي ػغح هثادالت
ػلوي – فٌي ،ؿشوتْا اص خذهات اداسي  ،اعالع سػاًي  ،پـتیثاًي فٌي  ،خذهات هـاٍسُ اي ٍ آهَصؿي وِ تا
تؼشفِ ّاي هٌاػة اسائِ هیگشدد ًیض تْشُ هٌذ خَاٌّذ ؿذ ّ .وچٌیي هَػؼات  ،اهىاى اػتفادُ اص اػتثاس
خذهاتي سا داسًذ  .الصم تِ روش اػت وِ ايي اػتثاسات تلَست چٌذ هشحلِ اي ٍ تا تلَية ؿَساي هشوض دس
هذت حضَس هَػؼِ دس هشوض سؿذ تِ هَػؼِ پشداخت هي گشدد .

مادٌ  : 1تعاريف
 .1مزکش  :هٌظَس هشوض سؿذ صيؼت فٌاٍسي پضؿىي داًـگاُ ػلَم پضؿىي لضٍيي هي تاؿذ .
 .2مًسسات خصًصي يا شزکتُا ٍ :احذّايي وِ تا ّذف تَلیذ هحلَل يا اسائِ خذهات
تخللي تا اػتفادُ اص فٌاٍسي پیـشفتِ دس لالة يه ؿشوت يا هَػؼِ الذام تِ فؼالیت هي ًوايٌذ .
دس ايي آئیي ًاهِ ؿشوتْاي هتماضي دس هشوض تغَس هختلش ٍاحذ هتماضي ًاهیذُ هي ؿًَذ .
تبصزٌ  :تؼشيف ؿشوت ٍ اًَاع آى هغاتك لاًَى تجاست هي تاؿذ .

مادٌ  : 2مزاحل تعامل مزکش با شزکتُا
فؼالیت ّاي هشوض تشاي هَػؼات ٍؿشوتْا دس هشاحل ولي فشاخَاى  ،پزيشؽ  ،تؼْذات حیي اػتمشاس ٍ
خشٍج اًجام هي ؿًَذ .

مادٌ  : 3فزاخًان
 -3-1فشاخَاى تَػظ ؿَساي هشوض تشًاهِ سيضي ؿذُ ٍ تا تَجِ تِ صهیٌِ ّاي تخللي هـخق ؿذُ ،
ػول هي گشدد .

 -3-2پزيشؽ ؿشوتْا تَػظ ؿَساي هشوض ٍ هغاتك تا آيیي ًاهِ ّاي هشتَعِ اًجام هي ؿَد ٍ ؿشوتْا
تايذ ؿشايظ پزيشؽ سا داؿتِ تاؿٌذ .

مادٌ  : 4پذيزش :
 -4-1شزايط عمًمي پذيزش مًسسات در مزکش
1
2
3
4
5

 هتماضیاى داساي يه ؿخلیت حمَلي (ؿشوت ياهَػؼِ ثثت ؿذُ) تاؿٌذ . فؼالیت هَػؼِ تش سٍي يه ايذُ پظٍّـي هتىي تش فٌاٍسي ًَيي وِ داساي تَجیِ فٌي ٍ التلاديهثتٌي تش تاصاس اػت  ،هتوشوض ؿذُ تاؿذ .
 اػضاي اكلي حذالل دٍ ًفش داساي هذسن واسؿٌاػي اسؿذ يا واسؿٌاع خثشُ (تا ػاتمِ) دس صهیٌِواسي ؿشوت تاؿٌذ .
 يىي اص اػضا داساي هذسن واسؿٌاػي اسؿذ يا تاالتش ٍ يا واسؿٌاػي خثشُ (تا ػاتمِ) تاؿذ  ،تا تتَاًذًمؾ هحَسي سا ايفا وٌذ .
 -حذالل يه ًفش توام ٍلت دس هحل اػتمشاس هَػؼِ حضَس داؿتِ تاؿذ .

 -4-2گزدش کار پذيزش شزکتُا يا مًسسات در مزکش
 .1ؿشوتْا تِ لحاػ حمَلي هؼتمل اص هشوض ّؼتٌذ ٍلي هلضم تِ سػايت همشسات ٍ ضَاتظ ػوَهي آى
هي تاؿٌذ ٍ ًیض تايذ ؿشايظ صيش سا داؿتِ تاؿٌذ .
 دس لالة ؿشوت يا هَػؼِ خلَكي تِ ثثت سػیذُ تاؿٌذ . اػاػٌاهِ ؿشوت هغايشتي تا صهیٌِ واسي ؿشوت ًذاؿتِ تاؿذ . .2ؿشوت دس هشوض پغ اص دسيافت آيیي ًاهِ هشتَعِ  ،پشػـٌاهِ همذهاتي ٍسٍد تِ هشوض سا تىویل ٍ
تحَيل ٍاحذ پزيشؽ ًوايذ .
 .3هذيش هشوض ضوي تشسػي اٍلیِ پشػـٌاهِ همذهاتي ٍ دس كَست پزيشؽ هذاسن اٍلیِ  ،پشػـٌاهِ
ًْائي سا تِ ًوايٌذُ ؿشوت جْت تىویل تحَيل هي ًوايذ .
تبصزٌ  )1دس كَست ػذم پزيشؽ ؿشوت يا هَػؼِ  ،هَاسد تا داليل هَجِ ٍ ؿفاف تش اػاع
آئیي ًاهِ وتثاً تِ هتماضي اػالم هیـَد .
تبصزٌ  )2دس كَست ًالق تَدى هذاسن ً ،وايٌذُ ؿشوت هي تَاًذ تش اػاع اؿىاالت ٍاسدُ ٍ دس
جْت سفغ آًْا الذاهات الصم سا اًجام دادُ ٍ دٍتاسُ هذاسن سا تِ هٌظَس تشسػي هجذد تِ ٍاحذ پزيشؽ
تحَيل ًوايذ .

 .4دس كَست واهل تَدى هذاسن ؿشوت ٍ داسا تَدى ؿشايظ الصم تشاي حضَس دس هشوض تش اػاع
آئیي ًاهِ ّاي هشوض  ،پشًٍذُ آى ٍاحذ دس وویتِ تخللي پزيشؽ هشوض هغشح ؿذُ ٍ اػضاي ايي
وویتِ پغ اص هلاحثِ تا ًوايٌذُ ؿشوت تش اػاع لیؼت اهتیاصدّي ٍ پاػخ ّاي هٌذسج دس
پشػـٌاهِ اهتیاص ٍاحذ سا هٌظَس هي داسًذ .
تبصزٌ  )3اػضاي وویتِ تخللي پزيشؽ تا ًظش سئیغ هشوض ٍ تش حؼة هَسد تؼییي هي گشدًذ .
 .5اهتیاصدّي دس هَاسد هٌذسج دس پشػـٌاهِ تش حؼة هیضاى اهتیاص وِ دس ريل ػَاالت پشػـٌاهِ دسج
ؿذُ هي تاؿذ هگش ايٌىِ دس هَاسد خاف تا ًظش اػضاي ؿَسا لاتل تغییش تاؿذ .
 .6پشًٍذُ ؿشوت پغ اص هلاحثِ ٍ اهتیاصدّي تَػظ وویتِ تخللي دس كَست احشاص  %50اهتیاص اص
اهتیاص ول جْت تشسػي ٍ پزيشؽ ًْائي تِ ؿَساي فٌاٍسي هشوض اسجاع هي گشدد .
تبصزٌ  )4دس كَستیىِ ؿشوت فالذ يىي اص ؿشايظ اػاػي تَدُ ٍ يا حذالل  %50اهتیاص لیؼت اهتیاص
دّي سا وؼة ًىٌذ  ،هَضَع تلَست هىتَب تَػظ هذيش هشوض تِ ًوايٌذُ ٍاحذ اعالع دادُ هي ؿَد ٍ
ؿشوت هجاص اػت پغ اص گزؿت ػِ هاُ تا سفغ اؿىاالت هَجَد هجذداً هتماضي ٍسٍد تِ هشوض تاؿذ .
 .7دس كَست داسا تَدى ولیِ ؿشايظ اػاػي ٍ وؼة اهتیاص الصم تَػظ ؿشوت ً ،تیجِ پزيشؽ (يا ػذم
پزيشؽ ٍاحذ) دس ؿَساي فٌاٍسي هشوض تَػظ هذيش هشوض تغَس هىتَب تِ ًوايٌذُ ؿشوت اػالم
هي ؿَد .
تبصزٌ  )5دس كَستیىِ تؼذاد هتماضیاى صياد تَدُ ٍ اهىاًات لاتل ٍاگزاسي تَػظ هشوض هحذٍد تاؿذ
تا تَجِ تِ ؿشايظ هَجَد هشوض دس آى صهاى  ،حذالل اهتیاصات پزيشؽ تَػظ ؿَساي هشوض افضايؾ
هي ياتذ  .پزيشؽ يا ػذم پزيشؽ ؿشوت تايؼتي هَجِ ٍ ؿفاف تَدُ ٍ تَػظ هذيش هشوض تِ ًوايٌذُ ٍاحذ
اػالم گشدد .
 .8حذالل يه ًفش هـاٍس يا ػضَّیات ػلوي هتخلق جْت ًظاست ٍ اسصياتي ٍاحذ تَػظ ؿَساي هشوض
تشاي ؿشوت پزيشؽ ؿذُ تؼییي هي گشدد .
ٍ .9احذّاي پزيشفتِ ؿذُ دس هشوض هؼتمش ؿذُ ٍ لیؼت خذهات لاتل اسائِ هشوض ٍ تؼشفِ ّاي آى تِ
ًوايٌذُ ؿشوت اسائِ هي گشدد تا اهىاًات خذهاتي هَسد ًیاص خَد سا تؼییي ًوايذ .
 .10پغ اص هـخق ؿذى اهىاًات ٍ خذهات دسخَاػتي ؿشوت دس چاسچَب اهىاًات هشوض ٍ تش اػاع
تؼشفِ ّاي ػاالًِ هـخق  ،لشاسدادي تیي ؿشوت ٍ هذيش هشوض اهضا هي گشدد.

مادٌ  : 5تعُدات حیه استقزار
تعُدات متقابل مزکش ي شزکتُا بٍ قزار سيز َستىد :
 -5-1تعُدات مزکش رشد :
 .1اسائِ خذهات فٌي – تخللي ؿاهل آصهايـاّي  ،واسگاّي ٍ هـاٍسُ اي .
 .2اسائِ خذهات ساياًِ اي ٍ ؿثىِ اعالع سػاًي ٍ ًیض اسائِ خذهات وتاتخاًِ اي ٍ تاًىْاي
اعالػاتي .
 .3اسائِ هـاٍسُ ّاي هذيشيتي – حمَلي
 .4اسائِ آهَصؿْاي هَسد ًیاص ؿشوتْا دس صهیٌِ ّاي اهَس هالي  ،تاصاسياتي  ،هذيشيتي ٍ حمَلي ٍ
وٌتشل پشٍطُ .
 .5ووه تِ پشٍطُ ياتي ؿشوتْا ٍ حوايت هؼٌَي دس اخز لشاسدادّا دس صهیٌِ واسي آًْا (هشوض
هَظف تِ پشٍطُ ياتي تشاي ؿشوت ّا ٍ ّؼتِ ّا ًوي تاؿذ) .
 .6ووه دس جزب اػتثاسات دٍلتي ٍ دسيافت ٍام دس كَست اهىاى .
 .7تخلیق اػتثاس تشاي اػتفادُ اص خذهات هشوض ٍ ًیض تشاي پشٍطُ ّاي ؿشوتْا دس حذ اهىاى
ٍ تأيیذ وویتِ تخللي هشوض .
 .8ووه تِ ؿشوتْا دس اًؼماد لشاسداد تا واسفشها .
 .9هؼشفي ؿشوتْا ٍ تشلشاسي استثاط آًْا تا هشاجغ هشتثظ .
 .10اسائِ خذهات اػىاى ٍ تجْیضات اداسي .
 .11اسائِ خذهات ػوَهي (خذهات تايپ – تىثیش – پزيشؽ – آتذاسخاًِ – ًظافت – تلفي ٍ
فاوغ ٍ )...
تبصزٌ  )6اسائِ خذهات فَق دس حذ همذٍسات آى صهاى هشوض خَاّذ تَد ٍ خذهات تا تؼشفِ هـخق
اسائِ هي ؿًَذ ٍ اص اػتثاس ؿشوتْا وؼش هي ؿَد .
 -5-2تعُدات شزکتُا :
 .1سؿذ ووي ٍ ویفي فؼالیت ّا دس دٍساى اػتمشاس هغاتك تا تشًاهِ پیؾ تیٌي ؿذُ ؿشوت .
 .2خاتوِ فؼالیت ٍ خشٍج اص هشوض سؿذ دس كَست وؼة يىي اص ؿشايظ خشٍج .
 .3پشداخت اػتثاسات دسيافتي ؿشوتْا تؼذ اص اتوام دٍسُ حضَس دس هشوض تِ يىي اص سٍؿْاي صيش :
 تاصپشداخت هؼتمین تشاتش ولیِ تذّي ّاي ٍاحذ تِ كَست يىجا دس صهاى تؼَيِ حؼاب .
 تاصپشداخت  1/5تشاتش ولیِ تذّي ّاي ٍاحذ دس الؼاط تشاتش  36هاِّ اص صهاى تؼَيِ حؼاب .
 تاصپشداخت  2تشاتش ولیِ تذّي ّاي ٍاحذ دس الؼاط تشاتش  72هاِّ اص صهاى تؼَيِ حؼاب .
دس كَست دس خَاػت ٍاحذ ٍ تَافك ؿَساي هشوض ضشاية تِ تشتیة تِ  1/8 ٍ 1/4لاتل واّؾ اػت .

تبصزٌ  )7دس كَست ػذم هَفمیت ؿشوت دس دٍسُ حضَس دس هشوض چٌاًچِ تاتـخیق هذيشيت هشوض ػذم
هَفمیت دس ًتیجِ وَتاّي ؿشوت ًثَدُ تاؿذ تخـي اص هغالثات تا تأيیذ ؿَساي هشوض تخـَدُ هي گشدد .
 .4ؿشوت تايذ حضَس خَد دس هشوض سا دس هذاسن ٍ هؼتٌذات خَيؾ (ػشتشي  ،واست ٍيضيت ،
لشاسدادّا  ،تفاّن ًاهِ ّا) هٌؼىغ وٌذ .
 .5ؿشوت تايؼتي تاتغ همشسات ٍ ضَاتظ هشوض تَدُ ٍ تشاي اسصياتي فؼالیتْا  ،اعالػات الصم سا تِ هذيشيت
هشوض اسائِ ًوايذ .

مادٌ  : 6خاتمٍ فعالیت مًسسات ي شزکتُا در مزاکش (خزيج)
هشوض دس هَاسد صيش حك داسد دس ّش صهاى ًؼثت تِ خاتوِ فؼالیت ؿشوت الذام وٌذ ٍ ؿشوتْا هَظف تِ
تاصپشداخت اػتثاسات دسيافتي خَاٌّذ تَد :
 .1تىاهل ٍ سؿذ وافي ؿشوت تِ لحاػ هالي ٍ تـىیالتي تِ تـخیق هشوض .
 .2خاتوِ ػِ ػال حضَس دس هشوض (ايي صهاى تا هَافمت ؿَساي هشوض تا  5ػال لاتل افضايؾ اػت)
 .3دسخَاػت ؿشوت هثٌي تش خاتوِ فؼالیت دس هشوض .
 .4ػشپیچي اص ضَاتظ  ،همشسات ٍ آيیي ًاهِ ّاي هشوض .
 .5ػذم اًجام تؼْذات ؿشوت ياػذم هَفمیت دس تشًاهِ ػالیاًِ خَد (اص ًظش ووي ٍ ویفي) .

مادٌ  : 7آيیي ًاهِ دس  7هادُ ٍ  7تثلشُ دس تاسيخ  1389/1/24هَسد تأيیذ ٍ اهضاء ؿَساي فٌاٍسي هشوض
سؿذ داًـگاُ ػلَم پضؿىي لضٍيي لشاس گشفتِ اػت ٍ ّش گًَِ دخل ٍ تلشف دس آى تذٍى هجَص ؿَساي هشوض
هوٌَع هي تاؿذ .

