دس استثاط تا هَضَع تاهيي هٌاتغ هالي ٍ اػتثاسي تشاي يك يا چٌذ پشٍطُ،تذٍا اّذاف فٌي ٍ تداسي تشهثٌاي دادُ ّا ٍ اطالػات
هَخَد ٍتشسػي ّاي اٍليِ هشتَط،تؼشيف هي گشدد.ػپغ تشاي ًيل تِ اّذاف فٌي پيؾ تيٌي ؿذُ ضشٍسي اػت تذٍيي يك
ؿشح كاس(تا خضئيات كافي ٍ ضشٍسي)،دساٍلَيت قشاسگيشد.ؿشح كاس تايذ اصخٌثِ ػولي قاتليت اخشا ٍ اصهٌظش في آٍسي ّاي
پيـٌْادي ًيض اهكاى دػتشػي تذاى ّا هيؼش تاؿذ.اصطشف ديگش،اّذاف فٌي ٍ تداسي طشح الخشم تايذ اصهٌظش فٌي ٍ اقتلادي
تَخيح پزيش ؿَد،يؼٌي تَاػطِ اخشاي طشح ياپشٍطُ هَسد ًظش تتَاى تِ اّذاف تداسي ٍػَد هَسد اًتظاس دػت يافت.اّذاف فٌي
(ًظيشػطح ياظشفيت تَليذ هحلَالت)تا تَخِ تِ تشآٍسد هتَػط تقاضاي تاصاس،پيؾ تيٌي قيوت هحلَالت دسصهاى تَليذ،دسآهذ
هحتول ٍػَد هَسد اًتظاس ٍ ّويٌطَس ػقف سقن تاهيي هٌاتغ هالي هوكي،تِ گًَِ اي تؼييي گشدد كِ طشح سا اصهٌظش
اقتلادي،تداسي ػاصد.تٌاتشايي،يكي اص گام ّاي هْن ٍ اػاػي اٍليِ دس خْت تاهيي هٌاتغ هالي طشح ،اسائِ تؼشيف دقيق ٍ
كحيح هَضَع تِ ؿشح صيش اػت:
 ًام ٍ هـخلات پشٍطُخالكِ ؿشح كاساّذاف فٌي (ًظيش ظشفيت اػوي هَسد ًظش)هـخلات فٌي طشح اّذاف تداسي طشح دٍسُ اخشا ٍ ػاخت ٍ صهاًثٌذي فؼاليت ّاي پيؾ تيٌي ؿذُهدوَػِ ي هَاسد تشؿوشدُ ؿذُ دستاال ،غيش اصآًكِ پايِ اكلي تْيِ ٍ تٌظين گضاسؽ ّاي هْن تؼذي يؼٌي گضاسؽ صيؼت
هحيطي ٍ گضاسؽ پشٍطُ قشاسهي گيشد،هثٌاي فٌي تٌظين ؿشح كاس قشاسداد تداسي(،)Commercial Contractتْيِ تشًاهِ
تاهيي هَاد ٍ تدْيضات (ٍ )Sourcing Planػايش خذاٍل ٍ پيَػت ّاي فٌي آى خَاّذ ؿذ.دسايي هشحلِ دٍ ٍضؼيت هوكي
هتلَساػت:
 قشاسداد تداسي تطَس هؼتقل تَػط هتقاضي تؼْيالت تْيِ ٍ تٌظين ؿَدٍّوضهاى تااًتخاب پيواًكاس اخشايي(اصطشيق تشگضاسيهٌاقلِ ٍيا تلَست اسخاع هؼتقين تِ يك ؿشكت هـخق)،تِ ًْاد تاهيي كٌٌذُ هٌاتغ هالي هَسد ًظش هشاخؼِ گشدد كِ دسايي
حالت،آؿكاسا ًْاد تاهيي كٌٌذُ هٌاتغ هالي تِ ػختي قادسخَاّذ ؿذدساستثاط تا هفاد قشاسداد تداسي ٍ يا كالحيت پيواًكاس
هٌتخة اظْاس ًظش كٌذ.
ايي سٍيِ دستؼياسي اص هَاقغ(تِ ٍيظُ ٌّگاهي كِ تاهيي هٌاتغ هالي اص خاسج هثال اصكـَس ّاي اسٍيايي يا كـَس ّايي ًظيش چيي
هذ ًظش تاؿذ)،احتوال خلة ًظش هَافق ًْاد تاهيي كٌٌذُ هٌاتغ هالي هَسد ًياص سا تِ ػادگي پاييي هي آٍسد صيشا ػوَها ًْاد
ّاي تاهيي كٌٌذُ هٌاتغ هالي تٌا تِ داليل هتؼذدي ًظيشكاّؾ سيؼك ّا يا هخاطشات فٌي ٍ اخشايي اصطشيق اػوال ًظشات
هـاٍساى فٌي خَد،كؼة ػْن هـاسكتي دس اخشاي قشاسداد ٍغيشُ،توايل داسًذ كِ دساستثاط تا هفاد قشاسدادّاي تداسي ٍ اًتخاب
پيواًكاساى اخشايي آًْا هذاخلِ كٌٌذ.
 قشاسداد تداسي طي هزاكشات اٍليِ تا تاهيي كٌٌذُ هٌاتغ هالي ٍ پيواًكاس اخشايي تشطثق تَافقات اٍليِ ي طشفيي تٌظين ؿَد.دسايي حالت،سًٍذ تاهيي هالي تذليل اًدام ّواًگي ّاي قثلي تا ًْاد تاهيي كٌٌذُ هٌاتغ هالي تا ػَْلت تيـتشي پيؾ هي سٍد.
دسّشكَست،قشاسدادّاي تداسي تِ ػادگي هثٌاي تؼييي ؿشٍط اكلي قشاسداد تاهيي هٌاتغ هالي ًظيش هثلغ هَسد تقاضا،هذت يا
دٍسُ ٍام/اػتثاس/تؼْيالت هالي/دٍسُ تَقف يا دٍسُ اػتشاحت(،)Grace periodتفكيك تخؾ تاهيي هالي داخلي ٍتخؾ
تاهيي هالي خاسخي خْت اخز پَؿؾ تيوِ اي اص ًوايٌذگي ّاي اػتثاسكادساتي( )ECAهَسد ًظش،تْيِ ٍتٌظين خذٍل خشياى
ًقذي هَسد اًتظاس (ػوَها تشهثٌاي تشآٍسد پيـشفت فيضيكي دسهقاطغ صهاًي هؼيي)ٍ غيشُ،قشاسهي گيشد.
دس سٍؽ"تاهيي هٌاتغ هالي پشٍطُ هحَس "(،)Project financeفؼاليت ّاي تاهيي هٌاتغ هالي حَل ٍ تشهثٌاي قشاسداد
اخشايي هٌؼقذ ؿذُ تيي ؿشكت كاحة پشٍطُ ٍ پيواًكاس هٌتخة اًدام هي ؿَد.قشاسداد اخشايي طشح ػوَها ؿاهل ػِ تخؾ
هٌْذػي  ،تذاسكات ٍ ػاخت هي گشدد ٍتِ ّويي دليل تِ قشاسدادّاي " "EPCهـَْس هي تاؿٌذ.دس ايٌگًَِ قشاسدادّا

،هـخلات طشاحي ٍ ػاخت تدْيضاتً،قـِ ّاي فٌي ٍ هٌْذػي،فْاسع قطؼات،تدْيضات ٍ لَاصم ،فْاسع ػاصًذگاى ٍ
فشٍؿٌذگاى هلضٍهات هَسد ًظش ٍ ػايش اطالػات هشتَط طثق ًظش كاسفشها تْيِ ٍ تٌظين هي ؿَد ٍ پيواًكاس اخشايي هكلف
خَاّذ ؿذ كِ دس چاسچَب ّاي تؼييي ؿذُ ؿشح كاس هَسد تَافق ٍ تحت ًظاست كاسفشها ػول ًوايذ.تٌاتشايي،دسقشاسدادّاي
هَسد تحث يك ؿشكت(يا چٌذ ؿشكت دس قالة يك اتحاديِ يا يك تـكل ػاصهاًذّي ؿذُ كِ دس آى،هؼوَال يك ؿشكت
ساّثشي ٍ هذيشيت هَضَع ّوكاسي سا ػْذُ داس هي ؿَد)،تِ ػٌَاى طشف پيواًكاسٍطشف ديگشًيض تِ ػٌَاى كاسفشها ،ايفاي ًقؾ
هي ًوايٌذ.دس فشايٌذ تاهيي هٌاتغ هالي الصم تشاي اخشاي ؿشح كاس،تاهيي كٌٌذُ(يا تاهيي كٌٌذگاى )هٌاتغ هالي تِ ػٌَاى طشف
ثالث ٍاسد هي ؿَد.دسايي حالت (،دسكَستي كِ قشاسداد  EPCپشٍطُ ،هٌؼقذ ؿذُ تاؿذ )،ػِ ٍضؼيت هحتول پيؾ خَاّذ آهذ:
 -1تاهيي كٌٌذُ ي هٌاتغ هالي پشٍطُ ،هفاد قشاسداد  EPCتذٍى ّيچگًَِ تغييش يا اكالحي هي پزيشد.
 -2خَاػتاس تغييشات هـخلي دس استثاط تا ًحَُ ٍ چگًَگي خشياى ًقذي پشٍطُ ،ؿشايط ٍ دػتَس ػول تاييذ كَست ٍضؼيت ّاي
گضاسؽ ؿذُ ،فشايٌذ دسيافت ّا ٍ پشداخت ّا ٍ ػايش هَضَػات هشتثط تا تَافقات حاكل ؿذُ دس صهيٌِ تاهيي هٌاتغ هالي پشٍطُ
،خَاّذ ؿذ.
 -3تطَس كلي هَضَع تاهيي هٌاتغ هالي پشٍطُ سا هٌَط تِ تٌظين قشاسداد تداسي تش هثٌاي ؿشٍط خَد هي گشداًذ .دسايي كَست
،ؿشٍط تاهيي كٌٌذُ ي هٌاتغ هالي ًظيش ٍاگزاسي يا اسخاع قشاسداد تِ پيواًكاس(يا پيواًكاساى ) خاف ٍ يا خشيذ قطؼات ،لَاصم ٍ
تدْيضات پشٍطُ اص ػاصًذگاى ٍ فشٍؿٌذگاى هـخلي الضام هي گشدد.
تحقق ّشيك اص ٍضؼيت ّاي تاال ،ت ؼتگي تِ ػَاهل هتؼذدي هاًٌذ خاسخي يا داخلي تَدى هٌاتغ هالي هَسد ًظش ًَ،ع ٍ خزاتيت
پشٍطُ ،سٍؽ تاهيي هٌاتغ هالي ،هَقؼيت ٍ خايگاُ تؼْيالت گيشًذُ ٍ غيشُ داسد.
دس فشايٌذ تاهيي هالي(، ) Financeاػتقشام يا حتي اخز ٍام ،هوكي اػت هحذٍديت ّا ٍ ؿشٍط خاكي تِ تؼْيالت گيشًذُ
الضام گشدد.اصايي سٍ ،تايذ تشهثٌاي تشًاهِ سيضي ٍ سٍؽ پيؾ تيٌي ؿذُ(تشاي تاهيي هٌاتغ هالي پشٍطُ هَسد ًظش) ًؼثت تِ تْيِ ٍ
تٌظين قشاسدادّاي تداسي اقذام كشد.دسغيش ايي كَست ،احتوال داسد كِ قشاسداد ياقشاسدادّاي تداسي هٌؼقذ ؿذُ اص ػَي تاهيي
كٌٌذگاى هٌاتغ هالي هَسد تاييذ ٍاقغ ًـَد ٍ كاسفشها تا ّضيٌِ ّاي فشكت تؼياس گضافي هَاخِ ؿَد.
تحث "تاهيي هٌاتغ هالي پشٍطُ هحَس"(ًَ،)Project financeػا تا پيچيذگي ّا ٍ ؿشٍط يا هحذٍديت ّا ٍ الضاهات هـخلي
ًظيش قيَد ٍ ؿشايط هطشح ؿذُ اصػَي ًْاد تاهيي كٌٌذُ هٌاتغ هالي سٍتشٍ هي ؿَد ٍ قشاسدادّاي تداسي ًيض الضاها تحت ؿشايط
تَافق ؿذُ دس هَافقتٌاهِ تاهيي هٌاتغ هالي،ؿكل هي گيشًذ.تشاي هثال،دس قشاسداد اكلي تاهيي هٌاتغ هالي فاصّاي 10 ٍ 9
پاسع خٌَتي قؼوت تدْيضات ٍلَاصم هزكَس دسؿشح كاس قشاسداد(تشهثٌاي خذاٍل فٌي اسائِ ؿذُ) تِ تخؾ ّاي هتٌَع ٍهختلفي
تحت ػٌَاى"تخؾ كادساتي( ) Export portionطثقِ تٌذي گشديذ ٍتشًاهِ تاهيي كاالّا ٍ تدْيضات اؿاسُ ؿذُ تش هثٌاي
ؿشايط هَسد تاييذ ًوايٌذگي ّاي اػتثاس كادساتي ( )ECAتِ اخشا دسآهذ.
دس سٍؽ فايٌاًغ پشٍطُ ،تالؽ هي گرشدد كرِ پرشٍطُ هرَسد ًظرش تلرَست يرك هَضرَع هؼرتقل ٍ حتري ؿرايذ تترَاى گفرت
تلرَست يرك ٍاحرذ تدراسي يرا يررك تٌگراُ اقتلرادي تؼشيرف ؿرَد.تؼثاست ديگررش ،دس ايري سٍؽ پرشٍطُ ترِ گًَرِ اي تؼشيررف
هرري ؿررَد كررِ اهكرراى ترراهيي كررشدى هٌرراتغ الصم تررشاي اخررشاي اى ،تررِ اتكرراي خشيرراى ًقررذي دساهررذي حاكررل اص فررشٍؽ
تَليررذات اترري ،ترراهيي گررشدد .تررذيي تشتيررة ،هخرراطشات ٍ سيؼررك ّرراي هتشتررة تررش اخررشاي پررشٍطُ تررش هثٌرراي هاّيررت ٍ
هـخلات پرشٍطُ هرَسد ًظرش  ،تشسػري احتورال هَفقرت يرا ؿكؼرت دس ساُ ًيرل ترِ اّرذاف تشًاهرِ سيرضي ؿرذُ ،خرزاتيت ٍ
هيررضاى اػررتقثال اص تَليررذات پررشٍطُ (دس ترراصاس ّرراي هختلررف ) ٍ دس ًتيدررِ حلررَل اطويٌرراى اص تحقررق خشيرراى ًقررذي
دساهررذي پرريؾ تيٌرري ؿررذُ ٍ تطررَس كلرري ؿرراخق ّررايي اصايرري دػررت ،اسصيرراتي هرري ؿررَد .ايرري سٍيِ،تررذاى هؼٌاػررت كررِ
خزب هٌاتغ هضتَستشاي تراهيي هرالي كرشدى يرك پرشٍطُ خذيرذ تايرذ اص طشيرق تاػريغ يرك ؿرشكت ٍاػطِ(ؿرشكت پرشٍطُ)
تـكل هقيذ اخشا ؿَد.
ؿشكت پشٍطُ(يا ؿرشكت ٍػريلِ ٍيرظُ ّرذف) ،اخشايرا ًظراست تشاخرشاي يرك يرا چٌرذ پرشٍطُ ساتشػْرذُ هري گيرشد ٍتلرَست
يك ؿرشكت ٍاتؼرتِ ترِ ؿرشكت هرادس ٍ يرا يرك ؿرشكت صيرش هدوَػرِ تاػريغ هري گرشدد .دس فايٌراًغ پرشٍطُ ّ،شيرك اص
پشٍطُ ّاي ػشهايِ گرزاسي ػورذُ تطرَس خذاگاًرِ ػراصهاًذّي ،هٌراتغ ًقرذي الصم ترشاي ّشپرشٍطُ تطرَس هؼرتقل تراهيي هري

ؿررَد ٍ اختيرراس ؿررشكت ٍاػررطِ تررش خررذاٍل ًقررذي پرشٍطُ حررذاقل خَاّررذ ؿررذ.دسايي سٍؽ،ؿررشكت پشٍطُ،هؼر َليت تْيررِ ٍ
تٌظين اػٌاد تشاي تشگضاسي هٌاقلات هشتَط تِ قشاسدادّاي تداسي سا ًيض ػْذُ داس هي ؿَد.
قشاسدادّاي تدراسي دس سٍؽ تراهيي هرالي پرشٍطُ هحرَس تايرذ اصاتترذا ترا ّرذف تراهيي هرالي كرشدى ؿرشح كراس پريؾ تيٌري
ؿررذُ تررِ گًَررِ اي تٌظرر ين گشددكررِ فشايٌررذ ترراهيي هررالي سا تررش اػرراع هفرراد قشاسدادّرراي ترراهيي هررالي تؼررْيل
ًوايٌررذ.تٌاتشايي،دسقشاسدادّاي تدرراسي ؿررشايط پشداخررت تررِ پيواًكرراس هدررشي طررشح تايررذ تررا ؿررشايط اخررز تؼررْيالت هررالي
(يا قشاسدادّاي فايٌاًغ) هٌطق گشدد.
دسقشاسدادّرراي ترراهيي هررالي هٌؼقررذ ؿررذُ تررش هثٌرراي قشاسدادّرراي تدرراسي پشٍطُ،هؼوررَال پشداخررت ّررا تررِ كررَست هؼررتقل
تررشاي ّشدػررتَس پشداخررت خذاگاًررِ كررِ تشاػرراع تؼررتِ ّرراي كرراسي ( )Work packagesهختلررف يررا كررشفا تررِ ؿرركل
ػررادُ يؼٌرري تررِ تٌاػررة پيـررشفت فيضيكرري تٌظررين ٍ كررادس هرري گشدد،اًدررام هرري ؿررَد.فشايٌررذ اٍل،دسسٍؽ ترراهيي هررالي
هَػررَم تررِ اػتثاسخشيررذاس( )Buyer's creditدسخررَف هفرراد قررشاسداد اكررلي (ٍ )framework agreementيررا
ػايش سٍؽ ّاي هـاتِ تاًكي تطَس هتذاٍل هَسد اػتفادُ قشاسهي گيشد.
ّرذف اكرلي اًؼقراد قررشاسداد ّراي فايٌراًغ پررشٍطُ ،حرذاقل ػراختي اختيرراس ضراهي ّراي پررشٍطُ ٍ ترَيظُ دٍلرت هيضترراى (اص
طشيررق ػررلة هالكيررت كررشدى ًؼررثت تررِ ٍخررَُ دس گررشدؽ پررشٍطُ پررغ اص اًدررام ػررشهايِ گررزاسي ٍ اغرراص خشيرراى ًقررذي
هؼتقل )اػت .
ايدرراد يررك ؿررشكت ٍاػررطِ ،گررام اٍليررِ دس كليررِ فايٌرراًغ ّرراي پررشٍطُ اي تـررواس هرري سٍد ٍ اصطررشف ديگش،هَضررَع ترراهيي
ٍام تـكل ػٌذيكا يري اص تاًرك ّرا تَػرط تاًرك ػاهرل ،يرك كراس تؼرياس هـركل ٍتحرث تشاًگيرض اػرت .تايرذ تَخرِ داؿرت
كِ تحرث فايٌراًغ پرشٍطُ ،يرك هقَلرِ قاترل تشًاهرِ سيرضي ٍ ًياصهٌرذ ؿرٌاخت دسػرتي اص هاّيرت كراس ٍ هفراّين حشفرِ اي
ػوليررات هررالي اػررت ٍ كرراستشد ايرري سٍؽ تايررذ تررا اًدررام تشسػرري ّرراي هررالي ٍ اقتلررادي ٍ هقايؼررِ ّضيٌررِ ّررا ي اى ٍ
ّويٌطَس هقايؼِ ػَْلت دػتشػي ترِ هٌراتغ الصم ترش اي اخرشاي يرك پرشٍطُ ًؼرثت ترِ ػرايش سٍؿرْاي ػرشهايِ گرزاسي دس
ؿشايط هختلف هَسد تَخِ قشاس گيشد
اًدررام ػررشهايِ گررزاسي تااػررتفادُ اص سٍؽ فايٌرراًغ پررشٍطُ اي دس كـررَس ّرراي هختلررف تررا تَخررِ تررِ چرراسچَب ٍ ًظاهررات
قرراًًَي ٍ هررالي ٍ ّويٌطررَس ؿررشايط تدرراسي ٍ اقتلادي،ػياػرري ،فشٌّگرري ٍ ػررطح پيـررشفت خاهؼررِ اص خٌثررِ ّرراي
هختلررف ً،يررشٍي اًؼرراًي ٍ ايٌكررِ چگًَررِ سٍاتررط اداسي ٍ ػرراصهاًي دس اى كـررَس ّررا تؼشيررف ؿررذُ اػررت ،اؿرركاسا تررا كرراسايي
هتفاٍت ًتايح هتٌَػي سا پذيذ هي اٍسد.
تدشتررِ ػررالْا هررزاكشُ ٍ تلررذي اهررَس هشتررَط تررِ ػررشهايِ گررزاسي دس اتؼرراد داخلرري ٍ دس ػررطح ترريي الوللرري ،ايرري ترراٍس سا
تَخررَد اٍسدُ اػررت كررِ اكررَال تحررث ػررشهايِ گررزاسي ٍ تررَيظُ فايٌرراًغ پررشٍطُ تطَسهؼررتقين ترراتغ ؿررشايطي اػررت كررِ تررا
تشًاهررِ سيررضي دسػررت ٍ كررحيح ٍ تؼشيررف چرراسچَب ّرراي هٌطقرري حقررَقي ٍ قرراًًَي تاتَخررِ تررِ ؿررشايط سٍص دًيررا ٍ،صى
دادى تررِ اًگيررضُ ّرراي ػررشهايِ گررزاساى دس حررذ ػررشف خرراسي ،تررذٍيي دػررتَس ػوررل ّرراي اخشايرري كاساهررذ،استقاي ػررطح
داًررؾ ًيررشٍي اًؼرراًي ٍ اؿررٌا ػرراصي اى ّررا تررا هؼررايل ًاؿرري اص تَسكشاػرري اداسي ٍ تطررَس ػررليقِ اي يشخررَسد كررشدى دس
تلوين ػاصي ّراي هرالي ٍ اقتلرادي ،هرَاصي ًورَدى اّرذاف ػراصهاًي دػرتگاّْا ٍ ػراصهاى ّراي اخشايري دس يرك كـرَس
،تؼررْيل فشايٌررذ تلرروين گيررشي ٍ اصهيرراى تررشدى تهرراد ّررا دس ػرراصهاى ّرراي هختلررف ٍ دس يررك كررالم صهيٌررِ ػرراصي تؼررتش
ّاي هٌاػة ترشاي خرزب ػرشهايِ ّراي داخلري ٍ خراسخي خْرت تحقرق اّرذاف اقتلرادي يرك كـرَس،پيؾ هري سٍد ٍ دس
غيش ايٌلَست ،تَفيرق چٌرذاًي ًخَاّرذ داؿرت .دس ّرش كرَست فايٌراًغ پرشٍطُ  ،فايٌاًؼري اػرت كرِ اًدرام اى ترِ اػتثراس ،
كررالحيت ٍ تَاًوٌررذي ضرراهي يررا ضرراهي ّرراي پررشٍطُ يؼٌرري طررشف ّرراي پيـررٌْاد دٌّررذُ يررك تشًاهررِ كرراسي تررشاي ساُ
اًذاصي پرشٍطُ ٍاتؼرتِ ًوري تاؿرذ ،حتري تاييرذ اى ترِ اسصؽ داسايري ّرايي كرِ ضراهي يرا ضراهي ّراي پرشٍطُ هايلٌرذ ًرضد
ترراهيي كٌٌررذگاى ػررشهايِ ٍثيقررِ قشاسدٌّررذ ،تؼررتگي ًررذاسد.دس ػررَم اى اػاػررا ترراتؼي اػررت اص قاتليررت ٍ تَاًررايي پررشٍطُ دس
تشگشداًذى يا پغ دادى تذّي قرشاسدادي ٍ خثرشاى ػرشهايِ گرزاسي اًدرام ؿرذُ ترِ ًشخري هتٌاػرة ترا دسخرِ هخراطشات يرا
سيؼك ّاي راتي دس فؼاليت اقتلادي هشتَط(... .هطلة اداهِ داسد)

كِ تِ قلن
دس دػت تحشيش هي تاؿذ ٍ تِ صدٍدي تِ تاصاس كتة
تخللي ٍ حشفِ اي ًفتي ػشضِ خَاّذ ؿذ.

 -1فشٌّگ تـشيحي لغات ،ػثاسات ٍ اكطالحات قشاسدادّاي سايح دسكٌؼت ًفت تيي الوللي ً-اؿشّضاسُ ػَم
 -2هٌطق طشاحي،تذٍيي،ػاصهاًذّي ٍ هذيشيت قشاسدادّاي ًفتي  EPCF،F،دسكٌؼت ًفت ٍ گاص تيي الولليً-اؿش ّضاسُ ػَم
 -3دٍسُ كاهل ػاختاس قشاسدادّاي ػشهايِ گزاسي ٍ فايٌاع دس كٌؼت ًفت تيي الوللي ً-اؿشّضاسُ ػَم
 -4هدوَػِ كاهل اكَل ٍ هفاّين ػلوي ٍ كاستشدي دس فايٌاًغ پشٍطُ ٍ فايٌاًغ ػاصهاى يافتِ– ًاؿش اًتـاسات ًقؾ تياى
 -5الگَ ّاي سايح ػشهايِ گزاسي دس كٌؼت ًفت ٍ سٍؽ ّاي تاهيي هٌاتغ هالي پشٍطُ ّاي كٌؼتي-هطالؼات تيي الوللي اًشطي
 -6سٍؽ ّاي هالي ٍ حؼاتذاسي دس قشاسدادّاي تيي الوللي كٌؼت ًفت،گاص ٍ پتشٍؿيويً -اؿش اًتـاسات تْدت
 -7سٍؽ ّاي هالي ٍ حؼاتذاسي دس قشاسدادّاي تيي الوللي ٍ تيغ هتقاتل ً -اؿش اًتـاسات تْدت
 -8سٍؽ ّاي هالي ٍ حؼاتذاسي دس قشاسدادّاي تيغ هتقاتل ً -اؿش اًتـاسات تْدت

