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  فيتعار -الف

پ م .م ايبه تصم يامهيمفاد مربوط ضمصادر شده مطابق ك واحد ي 1"واحد كاهش انتشار" - 1

باشد، يم معادل دكربنياكسيد تناژ برابرباشد و يم) ن شدهيير تعيمحاسبه مقاد يبرا ييالگوها( 13/س

س  پ. 3م ين، توسط تصميكردن كره زمبالقوه در گرم ييكربن معادل توسط توانادياكسيكه محاسبه د

  .دنظر شده استيتجد 5بر طبق ماده  ا متعاقباًيف شده است و يتعر 2/

ر مجموعه آن، يو الزامات ز 12ماده  ك واحد صادر شده مطابقي 2"د شدهييكاهش انتشار تأ" - 2

سبه كه محا باشدمعادل مي دكربنياكسيد برابر تناژها، و ن الگوها و روشين مفاد مربوط در ايهمچن

 ا متعاقباًيف شده است يتعر 2/پ س. 3م ين توسط تصميبالقوه در گرم كردن كره زم ييآن توسط توانا

  .دنظر شده استيتجد 5بر طبق ماده 

پ .م ايبه تصم يامهيمفاد مربوط ضمصادر شده مطابق ك واحد ي 3"ن شدهيير تعيواحد مقاد" - 3

-يم معادل دكربنياكسيد تناژ برابرباشد و يم )ن شدهيير تعيمحاسبه مقاد يبرا ييالگوها( 13/م س

. 3م ين، توسط تصميكردن كره زميي بالقوه در گرمكربن معادل توسط توانايداكسيباشد، كه محاسبه د

  .دنظر شده استيتجد 5بر طبق ماده  يا متعاقباًف شده است و يتعر 2/س  پ

 13/پ م س.م ايبه تصم يامهيضممفاد مربوط صادر شده مطابق ك واحد ي 4"ييواحد جابجا" - 4

باشد، كه يم معادل دكربنياكسيد تناژ برابرباشد و يم) ن شدهيير تعيمحاسبه مقاد يبرا ييالگوها(

 2/س  پ. 3م ين، توسط تصميكردن كره زميي بالقوه در گرمكربن معادل توسط توانايداكسيمحاسبه د

  .دنظر شده استيتجد 5بر طبق ماده  يا متعاقباًف شده است و يتعر

                                                 
1 - emission reduction unit (ERU) 
2 - certified emission reduction (CER) 
3 - assigned amount unit (AAU) 
4 - removal unit (RMU) 
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ت يله فعاليكه بوس يا جوامعيها گروه, شامل افراد, عموم يعني 1"ر در پروژهين درگادارسهام" - 5

  .رنديگير قرار ميا احتماالً تحت تأثيرند و يگير قرار ميسم توسعه پاك تحت تأثيمكان ياپروژه

  

  وتويپروتكل ك ينقش كنفرانس اعضاء به عنوان اجالس اعضا - ب

) 2پروتكل ياجالس اعضا(كند يت ميوتو فعاليپروتكل ك يعنوان اجالس اعضاهفرانس اعضاء كه بكن - 6

  .سم توسعه پاك باشديبه مكان ييدر ارائه راهنما راياخت يد دارايبا

  :خواهد نمود يگيرهيأت اجرايي در موارد ذيل به توصيه اجالس اعضاي پروتكل تصميم - 7

  .هايي را ارائه نمايدوصيهدر مورد آئين كار اجالس ت - الف

  .شوديت شناخته ميبه رسم ييت اجراأيتوسط ه 3ياتيسسات عملمؤ نقش -ب

  :وظايف زير را انجام خواهد داد پروتكل ياجالس اعضا - 8

 .خواهد نمود يرا بررس ييت اجراأيگزارش ساالنه ه - الف

 سساتمؤ ياعتبارده بهبود در مورد در حال توسعه يكشورها ياعضا ازمات مناسب را يتصم -ب

اي اين مؤسسات را بررسي و زيرمنطقه ياع منطقهين توزيافت خواهد نمود و همچنيمنتخب در ياتيعمل

  .خواهد نمود

مات يو تصم را بررسي خواهد نمود CDM ياپروژه يهاتيفعال يامنطقهريو ز ياع منطقهيتوز -پ

  .جرايي خواهد گرفتدر اين مورد و بر اساس گزارش ساليانه هيأت ا يمناسب

  .كمك خواهد نمود CDM ياپروژه يهاتيفعال يبندبودجهدر  -ت

  

  

                                                 
1 - Stakeholders 
2 - COP/MOP 
3 - operational entities 
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  1ييت اجراأيهنقش  - پ

كند، و ينظارت م CDMبر پروژه  پروتكل ياجالس اعضاار يو اخت يير نظر راهنمايز ييت اجراأيه - 9

  :ديبا ييت اجراأيه. باشديمسئول م پروتكل ياجالس اعضادر قبال  كامالً

  .دينماه يتوص CDM يهاتيفعال يبرا يشتريب يهاالگوها و روشاجالس ه ب - الف

  .دينماه يمه را توصين كار موجود در ضمييا ضمائم آيها و هياصالحاجالس به  -ب

  .ديارائه نمااجالس  نشست بهخود را در هر  يهاتياز فعال يگزارش -پ

  .دينماب يپروژه را تصو يها، محدوده3هاطرح پايش, 2مبنا ,ط بااتبدر ارد يجد يهايمتدولورژ -ت

اس كوچك را يمق ياپروژه يهاتيساده شده فعال يها و الگوهاف، روشيدر مورد تعار يمفاد -ث

  .دينما هيتوصاجالس و به  كند يبررس

سسات ؤطرح م يبرا ييهاهي، و توصباشدمسئول  يعملياتسسات مؤ ياعتباردهدر قبال  -ج

توقف ق و يتعل, د اعتباريتجددر مورد  ييهاميتصم ت شاملين مسئوليا. ديانماجالس ، به ياتيعمل

  .باشديم ياعتبارده

  .دينمااجالس به  ييهاهيدر صورت اقتضاء توص ياعتبارده ياستانداردهادر مورد  -چ

رائه ااجالس به  يگزارش CDM ياپروژه يهاتيفعال يار منطقهيو ز ياع منطقهيدر مورد توز -ح

  .دينما

- هيدارند و سرما يگذارهياز به سرمايكه ن ياشنهاد شدهيپ CDM يهاتيدر مورد فعال ياطالعات -خ

 يهاتيفعال يبندتا به بودجه دينما ارائهاجالس  را به ,باشنديها مفرصت يكه در جستجو يگذاران

CDM كمك شود.   

  .دهدرا در دسترس عموم قرار  يفن يهاگزارش -د

                                                 
1 - Executive Board 
2  -  baselines 
3 -  monitoring 
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 يسازيو عموم يرفته شده را توسعه، نگهداريپذ يها و استانداردهاي، متدولورژهاقواعد، روش -ذ

  .نمايد

  .دينما يرا توسعه و نگهدار CDM سيستم ثبت -ر

  .ديبرقرار نما CDM ياپروژه يهاتيعموم از فعال يقابل دسترس برا يگاه اطالعاتيك پاي -ز

و د ينما يرا بررس ياتيسسات عملا مؤيپروژه و  يتوسط شركا CDM يهات الگوها و روشيرعا -ژ

  .گزارش خواهد داد پروتكل ياجالس اعضادر مورد آنها به 

  .ديالزم را به اجالس نما يهاهيتوصها يانجام بازنگر جهت ييهااتخاذ روش يبرا - س

 ياگروه منطقه 5ك عضو از هر ي :وتو باشديپروتكل ك يعضو از اعضا 10د شامل يبا ييت اجراأيه -10

- ينم Iمه يكه عضو ضم يي، دو عضو از اعضاIمه يمندرج در ضم يازمان ملل متحد، دو عضو از اعضاس

  .الجزاير كوچكمجمع نده ازيك نمايباشند و 

  :ديبا ييت اجراأيه ياعضا -11

  . شوندانتخاب  پروتكل ياجالس اعضاد و توسط يسسان كاندأت مؤيتوسط ه - الف

ط يخدمت واجد شرا يحداكثر دو دوره متوال يشوند و براتخاب ساله ان 2 يك دوره زماني يبرا -ب

   .آيدبه حساب نمي, البدل حضور دارندعنوان عضو عليي كه اعضاء بهيهادوره. باشند

  .دنفني مناسب را داشته باشهاي تخصص -پ

  .دنباشملزم  ييت اجراأين كار هينسبت به آئ -ت

  .اد كندي يفش سوگند كتبيقبل از شروع وظا يو ينده قانونيا نماي UNFCCCدر حضور  -ث

د وجود داشته ينبا CDM يات پروژهيمختلف فعال يهادر جنبه يا نقدي يت ماليگونه جذابچيه -ج

  . باشد

د يا محرمانه را نباي يگونه اطالعات اختصاصچي، هييت اجراأيتشان در قبال هيبا توجه به مسئول -چ

   .آشكار كنند
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  . ديانتخاب نما البدليك عضو علي ييت اجراأيهر عضو ه ياد بريبااجالس  -12

  .افتديزمان اتفاق مهم مؤسسان تأيق هياز طر آن البدليعلن عضو ييتع و ين عضو اصلييتع -13

عضو  ت آنيان عضويمعلق كند و پا يليممكن است بدالك عضو خاص را يت يعضو ييت اجراأيه -14

  .ديد نمايكتأبه اجالس  را خاص

  .ل جلسه خواهد داديتشك لزومدر صورت بار در سال و  3حداقل  ييت اجراأيه -15

  .در جلسات حضور داشته باشندد يبا ييت اجراأيه يحداقل دو سوم اعضا -16

  .ديرسيمبه اتفاق آراء  آنجا كه ممكن استتا  ييت اجراأيه يهاميتصم -17

 ،دارانسهام و UNFCCC يرسم يهاكنندهتمام مشاهده ,تمام اعضاء يبرا ييت اجراأيجلسات ه -18

  .باز خواهد بود

 .در دسترس عموم قرار خواهد گرفت ييأت اجرايگرفته شده توسط همات يمتن كامل تمام تصم -19

  .د باشديبا يسيانگل ييأت اجرايه يزبان كار

  . دينمايزار مبرگ را يكار يهاا گروهيها، و تأيها، ههتيكمفش يكمك به وظا يبرا ييت اجراأيه -20

  

  ياتيسسات عملؤم انتخاب - ت

  :ديبا ييت اجراأيه -21

  ..داشته باشد يو همواره كنترل آن ت بشناسديرا به رسم ياتيسسات عملمؤ - الف

 ياست كه از استانداردها يافته باشد كه مؤسسه مدتيدر يپس از بررس ييأت اجرايه كهيدر صورت -ب 

را به  ياتيق نقش مؤسسه عمليتعل, كندينم يرويمات اجالس پيصمدر ت يا مفاد كاربرديو  ياعتبارده

  .تعليق يا توقف بالفاصله قابل اجراست .دينمايه مياجالس توص

انتخاب يك مؤسسه عملياتي ق يتعل يار توقف يثأد تحت تيثبت شده نبا ياپروژه يهاتيفعال -22

   .رديقرارگمنتخب 
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 ياتيمؤسسه عمل ،است صادر شده ياضاف كاهش انتشار يهايگواهنشان دهد كه  هايبررس اگر -23

زان يبه م, روز از اتمام دوره 30د ظرف مدت يا متوقف شده است بايآن معلق  يمنتخب كه اعتبارده

صادر شده كه توسط  يكاهش انتشار اضاف يهايبرابر مقدار گواه يدكربن معادلياكسيكاهش تناژ د

ز يگرفته شده است واريي درنظرأت اجرايبطال كه توسط هشود به حساب ايمشخص م ييأت اجرايه

  .دينما

  

  منتخب ياتيسسات عملمؤ - ث

  :ديبا منتخب ياتيسسه عملك مؤي -24

  ؛دينماد ييشنهاد شده را تأيپ CDM ياپروژه يهاتيفعال - الف

  ؛ارائه نمايد يو گواه ينياز منابع را بازب ياگلخانه يزان انتشار گازهايم -ب

فش يكه وظايزمان نمايد يرويزبان پيم ياعضا CDM ياپروژه يهاتين قابل اجراء فعالياز قوان -پ

  ؛دهديرا انجام م

را انجام شده است آنها  يگذارصحه و يدهاعتباركه  CDM ياپروژه يهاتيفعال يست تماميل -ت

  ؛دهددر دسترس عموم قرار 

  ؛دينما ائهار ييت اجراأيانه را به هيت ساليفعال از يگزارش -ث

  الزامات مشاركت - ج

  .باشديداوطلبانه م CDMك پروژه يمشاركت در  -25

  .ن خواهد شدييتع CDM يبرا يار مليك اختي، CDMمشاركت اعضاء در  -26

ك يوتو باشد ممكن است در ياز پروتكل ك يباشد اگر عضويمندرج نم Iمه يكه در ضم يعضو -27

  .شركت كند CDM يات پروژهيفعال
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كاهش  يهايگواهاز  توانديم) ب(مه يبا تعهد درج شده در ضم Iمه يعضو مندرج در ضمك ي -28

در  ,ده كنداستفااز تعهدات خود  يشركت در برآوردن بخش يمفاد مربوط، برا صادر شده مطابق انتشار

  :ر باشديز مشروع يازهايكه مطابق نيصورت

  باشد؛وتو يك عضو پروتكل كي - الف

آنها  ييق منابع و جابجايگلخانه از طر يگازها يزان انتشار تماميبرآورد م يرا برا ينظام مل -ب

له پروتكل مونترال كنترل يند و بوسيآيعت به وجود ميها كه در اثر دخالت انسان در طبتوسط چاهك

  .در محل داشته باشندشوند ينم

  .داشته باشددر محل  را يمل سيستم ثبت -پ

 گزارش يعموم شكلو  يمل يكه شامل گزارش موجود, ازيرد نمو ين گزارش موجوديدتريجد -ت

- به هدف مشخصالزم  يفيك يابين دوره تعهد، ارزياول يبرا .باشدانه ارائه داده يطور سالهباشد، را بيم

از  ياگلخانه يگازها مربوط به انتشار ياز موجود ييهاها، به بخشسمياستفاده از مكان يستگيكردن شا

انه در مورد يسال يوتو و ارائه گزارش موجوديپروتكل ك )الف(مه يضماز منابع / هابخش يبندطبقه

  .ها، محدود خواهد شدچاهك

شركت  ياپروژه يهاتيدهد تا در فعالياجازه م يا خصوصيو  يسسات دولتؤك عضو كه به مي -29

ن خواهد نمود كه يمتعهداتش، متعهد خواهد بود و تض يوتو همچنان در اجرايكنند به موجب پروتكل ك

 ياگر عضو مجاز برا يا خصوصيو  يسسات دولتؤم. باشديمه حاضر سازگار ميمشاركت مزبور با ضم

را انتقال  كاهش انتشار يهايصدور گواهط باشد، تنها ممكن است يانجام در آن زمان همچنان واجد شرا

  .رنديا بگيداده و 

  :يستلرخانه در دسترس عموم قرار خواهد داد يدب -30

  .وتو هستنديمربوط به پروتكل ك يكه اعضا 6مه يمندرج نشده در ضم ياعضا - الف

  .اندكه معلق شده Iمه يمندرج در ضم ياعضا -ب
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  ثبتاعتبار و  - چ

در  منتخب ياتيسسه عملك مؤيتوسط  يات پروژهيك فعاليمستقل  يابيند ارزيك فرآي اعتبار -31

  .شوديم ميطرح پروژه، تنظ) سند(مدرك  بر طبقكه باشد يم CDMمقابل الزامات 

ت أي، توسط هCDM يات پروژهيك فعاليعنوان هد شده بييأك پروژه تي يرش رسميثبت پذ -32

مربوط به  كاهش انتشار يهايصدور گواهق و انتشار ي، تصديگذارصحهاز يش نيثبت پ. باشديم يياجرا

  .باشديم يات پروژهيهمان فعال

، سند طرح پروژه و هرگونه پروژه يشركابا  ينامه قراردادك توافقيتحت  منتخب ياتيسسه عملؤم -33

  .نمودخواهد  يررسببان را يسند پشت

مؤسسه , د را داشته باشديجد يك متدولوژيقصد استفاده از  يات پروژهيكه فعاليدر صورت -34

د نظر ارسال يتجد يبرا ييجراأت ايشنهاد شده همراه با مدرك طرح پروژه را به هيپ يمتدولوژ ياتيعمل

  .خواهد نمود

د، يجد يك متدولوژيد ييتأ يهاد بر طبق الگوها و روشيبا يك متدولوژيدنظر در مورد يتجد -35

  .انجام شود

  :ديبا منتخب ياتيسسه عملؤم -36

مرجع مشاركت داوطلبانه از  يب كتبي، تصوييت اجراأيبه ه اعتباراز ارائه گزارش ش يپ - الف

  .كرده باشدافت يدرپروژه  يرا از شركاهر عضو مشمول،  يمل ارتديصالح

  ؛اعتبار الزاماتروز در مورد  30، ظرف مدت از اعضاء حاتيافت توضيدر -پ

  .ت پروژه مطلع سازديد فعالييماتش در مورد تأيپروژه را از تصم يشركا -ث

ك يشده معتبر است،  شنهاديپ يات پروژهيمشخص كند كه فعال ياتيسسه عملؤم كهيدر صورت -ج

  .خواهد نمودئه اار ييأت اجرايبه هد شده ييثبت به شكل گزارش تأ يدرخواست برا
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  .ييت اجراأيد شده به محض ارسال به هييگزارش تأ يسازيعموم -چ

درخواست  ييت اجراأيافت توسط هيخ دريهفته بعد از تار 8حداكثر  ييت اجراأيثبت توسط ه -37

  .شودد انجام يكننده ثبت با

  . رديمجدد قرارگ يد نشده است، ممكن است مورد بررسييأشنهاد شده كه تيپ يات پروژهيك فعالي -38

ق منابع كه ياز طر ياگلخانه يكه انتشار گازهاياست در صورت ياضاف CDM يات پروژهيك فعالي -39

ت ير در عدم حضور فعالزان انتشايكمتر از م يزانيند به ميآيعت بوجود ميدر اثر دخالت انسان در طب

  .ابديثبت شده، كاهش  CDM ياپروژه

گلخانه از  ياست كه بطور مستدل انتشار گازها ييوي، سنارCMD يات پروژهيك فعالياساس  -40

شنهاد شده بوجود يپ يات پروژهيعت و در عدم حضور فعاليق منابع كه در اثر دخالت انسان در طبيطر

  . دينمايان ميند، را بيآيم

عت و در عدم حضور يق منابع كه در اثر دخالت انسان در طبيبطور مستقل انتشارها از طر مبناك ي -41

  .دينمايان ميند را بيآيشنهاد شده، بوجود ميپ ياهت پروژيفعال

, يمشخط انتخاب در خصوص كارانهشفاف و محافظه ريمسك يدر پروژه  يتوسط شركاك مبنا ي -42

گرفتن و در نظر, افزودهو نقش يديكل يفاكتورها, يمنابع اطالعات, پارامترها ,هايژومتدول, اتيفرض

  .ديب خواهد رسيبه تصو ديترد

خارج از  يهاتيبا كاهش سطح فعال هاي كاهش انتشارگواهيف شود كه يتعر يد طوريمبنا با -43

  .ن شودينتواند تأم يا بخاطر حوادث قهريپروژه  يهاتيمحدوده فعال

را ن يترمناسبذيل  مواردان يد از مي، بايات پروژهيك فعالي يه برايپا يك متدولوژين ييدر تع -44

  :ندينماانتخاب 

  يا, يا پيشين يدر صورت موجود بودن انتشارات واقع - الف

  اي؛ باشد يك اقدام جذاب از نظر اقتصادي دهنده كه نشان يك تكنولوژيانتشارها از  -ب
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  .باشد مشابه پنج سال گذشته ياپروژه يهاتيفعال ين انتشارهايانگيم -پ

 .كنديمشنهاد شده انتخاب يپ يات پروژهيفعال يبرا يك دوره زمانيپروژه  يشركا -45

ق منابع كه در اثر دخالت انسان بوجود ياز طر ياگلخانه ير خالص انتشار گازهاييعنوان تغهب ينشت -46

و قابل استفاده به  يريگشود و قابل اندازهيف ميافتد تعريند و در خارج از محدوده پروژه اتفاق ميآيم

  .باشديم CDM يات پروژهيفعال

  

  شيپا - ح

  :نگ شامليتوريا مانيش يپا -47

 يانتشار گازها يريگا اندازهين يتخم يتمام اطالعات الزم مربوط برا يگانيو با يآورجمع - الف

  ر؛مقر در محدوده پروژه در طول مدت زمان ياگلخانه

- گلخانه يانتشار گازها مبنامشخص كردن  يتمام اطالعات الزم مربوط برا يگانيو با يآورجمع -ب

  ؛مقرر در محدوده پروژه در طول مدت زمان يا

 يش انتشار گازهايتمام اطالعات در مورد افزا يگانيو با يآورتمام منافع بالقوه و جمع ييشناسا -پ

  مقرر؛ مدت زمانمحدوده پروژه در طول  در ياگلخانه

  ؛نديفرآ شيپا يها برات و كنترل روشيفين كيتضم -ث

ت يكه توسط فعال ياثرات نشت ين برايكاهش انتشارها و همچن يامحاسبه دوره يبرا ييهاروش -ج

  ؛شنهاد شده استيپ CDM ياپروژه

د ييأت شياپ يك متدولوژيد براساس يشنهاد شده بايپ يات پروژهيك فعالي يبرا شيپاك طرح ي -48

  .د باشديجد يك متدولوژيا يو  يشده قبل

  .كننديممندرج در سند طرح پروژه ثبت شده را اجرا  شيپاپروژه طرح  يشركا -49
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پروژه  يت اطالعاتش توسط شركايتمام ايجهت بهبود صحت و  شيپادنظرها، در مورد طرح يتجد -50

  .ارائه خواهد شد منتخب ياتيسسه عملد به مؤييتأ يه خواهد شد و برايتوج

 كاهش انتشار يهايگواهصدور  و دييتأ يك شرط برايثبت شده و مفاد آن،  شيپاطرح  ياجرا -51

  .باشديم

  دييو تأ يگذارصحه - خ

باشد يم منتخب ياتيسسه عملؤتوسط م يم بعديتصمو  يادنظر مستقل دورهي، تجديگذارصحه -52

ثبت شده را  CDM يات پروژهيجه فعاليدر نت ياگلخانه يتور شده در انتشار گازهايمان يهاكه كاهش

  .دينمايد مييتأ

در  يات پروژهيك فعاليباشد كه بر طبق آن يمنتخب م ياتيتوسط مؤسسه عمل يد تعهد كتبييتأ -53

دست , د شده استييگونه كه تأهمان, ياگلخانه يدر انتشار گازها ييهامدت زمان مشخص به كاهش

  .ابدي

د در ييتأ ياجرا يش را برايد گزارش پايپروژه با يبا اعضا يقرارداد يمنتخب ط ياتيعمل مؤسسه -54

  .دسترس عموم قرار دهد

كند كه در  يگواه يصورت كتبهد بيبا ه خوديدييأ، براساس گزارش تمنتخب ياتيسسه عملمؤ -55

از  ياگلخانه يازهاد شده انتشار گييزان كاهش تأيبه م يات پروژهيطول مدت زمان مشخص شده فعال

افتد، دست ياتفاق نخواهد م CDM يات پروژهيق منابع در اثر دخالت انسان كه در عدم حضور فعاليطر

به  يدشان به صورت كتبييم تأيد فوراً از تصميبا ييت اجراأيمشمول و ه يپروژه اعضا يشركا. ابدييم

  . سترس عموم قرار دهندد را در دييد مطلع شوند و گزارش تأييند تأيمحض اتمام فرآ

  

  

  كاهش انتشار يگواهصدور  -د
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معادل  كاهش انتشار يهايگواهصدور  يبرا ييت اجراأيك درخواست به هيه شامل يدييگزارش تأ -56

عت يق منابع كه در اثر دخالت انسان در طبياز طر ياگلخانه يد شده كاهش انتشار گازهاييزان تأيبا م

  .باشديد، ميآيبوجود م

  . قرار خواهد گرفت يافت درخواست صدور، مورد بررسيخ دريروز بعد از تار 15صدور، حداكثر  -57

ت يك فعالي يكاهش انتشار برا يهايصدور گواه يبرا يأت اجرائيافتن توسط هي يآگاه به محض -58

 زانيد بدون درنگ ميبا ,كنديكار م ييأت اجرايار هيكه تحت اخت CDMر ثبت يمد, CDM ياپروژه

 CDMستم ثبت يدر سموجود  ييأت اجرايان هيجردر  به حسابكاهش انتشار  يهاياز گواه يمشخص

  .كندر را صادر يز )ت(مه يمطابق ضم

 يهانهين هزيمتأ يدات برايمتناظر با سهم عا كاهش انتشار يهايصدور گواهزان يارسال م - الف

براي مديريت  CDMسب در سيستم ثبت هاي منابه حسابها  نهيكمك به هز ين برايو همچن يادار

  سهم عايدات؛

 ياپروژه ياعضاء و شركا هاي ثبت شدهحساب به كاهش انتشار يهايصدور گواهارسال مانده  -ب

  .مشمول بر طبق درخواستشان

  

  

  

  


