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  قانون تنظیم بخشی از5آیین  نامه اجرائی ماده 
  مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

 
 بنا به پیشنهاد مشترک وزراتخانه های صنایع و معادن و           19/1/1383هیات وزیران در جلسه مورخ      

 قـانون تنظـیم   22امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد مـاده                
 قـانون برنامـه سـوم توسـعه         113از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصالح مـاده           بخشی  

 5 آیین نامه اجرایی ماده      – 1382 مصوب   –اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران         
 : قانون یاد شده را بشرح زیر تصویب کرد 

 :کار می روند ه  بح مربوطو در این آیین نامه اصالحات زیر در معانی مشر– 1ماده 
شرکت هـای سـهامی دارای پروانـه بهـره بـرداری            :  شرکت ها و واحدهای صنعتی و معدنی         –الف  

 صنعتی و یا معدنی از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی 
 سود عملیاتی شرکت پس از کسر مالیات : ب ـ سود خالص 

 : امور پژوهشی و تحقیقات زیست محیطی طرح های –ج 
  اجرای پروژه های بهره وری سبز و تولید پاک تر -1     
  اجرای پروژه های پژوهشی برای به کارگیری بسته بندی های قابل بازیافت در محصوالت -2     
 14000 اجرای پروژه های پژوهشی مرتبط با سیتم های مدیریت زیست محیطی سری ایزو -3    
 ه بهینه سازی فرآیندهای موجود با تاکید بر کاهش ضایعات و کمیته سازی  پژوهش در زمین-4    

         پسماندها
 ه سبز تامین قمایت از پروژه های پژوهشی زیست محیطی در صنایع اقماری جهت ایجاد حلح -5   

        گنندکان
 عتی و اجرای طرح های پژوهشی درخصوص مدیریت پسماند های ویژه تصفیه فاضالب صن -6   

 کنترل آلودگی هوا
 ه بندی ها ت پژوهش در زمینه استفاده از برچسب زیست محیطی د رمحصوالت و بس-7   
   ظرفیت سازی و اشاعه فرهنگ زیست محیطی عمومی و تخصصی واحد-8   
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شرکت های دارای رتبه مهندسی محیط زیست       : و تحقیقاتی زیست محیطی    شرکت های پژوهشی     -د
تائید صالحیت شده توسط وزارت صنایع و معـادن و          ( ی غیردولتی زیست محیطی     و یا سازمان ها   

 ) یا سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد 
 

 قانون یاد شده را در بودجـه هـا ی           5 شرکت های دولتی موظف اند اعتبارات موضوع ماده          -2ماده  
 .و مقرر در این آیین نامه هزینه کنندحساالنه پیش بینی و به ن

 بـه وزارتخانـه هـای صـنایع و          19/1/1383مورخ  . ه    30370ت   /1402 صویب نامه با شماره     این ت 
 .اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریتی و برنامه ریزی کشور ابالغ شده است معادن ، امور 


