بّ َاو خذأَذ بخشُذِ يٓزباٌ

يصٕبات كًيسيٌٕ تُظيى يقزرات ارتباطات
جهسّ شًارِ  53يٕرخ 2516/22/12
دستٕر جهسَّ -ايّ شًارِ  203/2251يٕرخ  203/2251 ٔ 16/22/20يٕرخ 16/22/21

ثؽؼقي ٔ تًٕيت ايٕل زبکى ثؽ پؽٔاَهّ كؼبنيهش نهؽکش يطهبثؽات ايهؽاٌ ٔ اپؽاتهٕؼ
قٕو تهلٍ ًْؽاِ
يصٕبات جهسّ :

ظؼ اخههؽاب ثُههع انههق يههبظِ  3هههبٌَٕ ٔيههبيق ٔ اضايههبؼات ٔؾاؼت اؼتجبعههبت ٔ كُههبٔؼب
اعالػبت يًٕة  2511/1/21يدهف يساؽو نٕؼاب اقاليي يٕضٕع ايهالذ ٔ تدعيهع
قبضابؼ ثطم ْبب اؼتجبعي کهٕؼ ,ايٕل زهبکى ثهؽ پؽٔاَهّ كؼبنيهش نهؽکش يطهبثؽات
ايؽاٌ ظؼکًيكيٌٕ يغؽذ ٔ پف اؾ ثؽؼقي ٔ تجبظل َظهؽَ ,ايدهّ نٌ ثهّ نهؽذ ؾيهؽ يهٕؼظ
تًٕيت هؽاؼ گؽكش ٔ يوؽؼ نع قبؾيبٌ ثؽ اقبـ ايٍ ايٕل ثب تٕخهّ ثهّ ثُهع  2يهبظِ 6
اقبقههُبيّ قههبؾيبٌ تُظههيى يوههؽؼات ٔ اؼتجبعههبت ؼاظيههٕيي يًههٕة ْ 2511/1/12يئههش
يساؽو ٔؾيؽاٌَ ,كجش ثّ تُظيى يلبظ ٔ يعٔؼ پؽٔاَّ نؽکش يطبثؽات ايؽاٌ اهعاو کُع.
اصٕل حاکى بز پزٔاَّ فعانيت شزکت يخابزات ايزاٌ
پؽٔاَّ كؼبنيش نؽکش يطبثؽات ايؽاٌ ثبؼػبيش ايٕل ؾيؽتُظيى ٔ يبظؼ ضٕاْع نع:
 -2شبكّ يٕضٕع پزٔاَّ

تدٓيؿاتي کّ ظقاؽقي ٔ ايدبظ اؼتجبط ثؽاب اؼائّ قؽٔيف ؼا ثؽاب يهاؽيبٌ
كؽاْى يي کُع نبيم:
 .2نجکّ اؼتجبعبت ؼاظيٕيي قيبؼ ثب زعاهم اقابَعاؼظ خي اـ او َكم ظٔ ()1
 .1نجکّ تهلٍ ثبثش ثعٌٔ يسعٔظيش ظؼ كُبٔؼب
 .5نجکّ اؼتجبعبت ظاظِ ثعٌٔ يسعٔظيش ظؼ كُبٔؼب
کّ نبيم يؽاکؿ قٕئيچيُگ ،ايكاگبْٓب ٔ قبيؽ تدٓيؿات الؾو ثؽاب کبؼکؽظ يسير نَٓب
ظؼ يسعٔظِ اقابٌ ( ثّ اقاثُبب نجکّ ؾيؽقبضش يبظؼ ٔ ظؼٔاؾِ ْبب اؼتجبعبت ثيٍ
انًههي) يي ثبنع.
تبصزِ :2يدٕؾ اؼائّ ضعيبت َكم قٕو ( ) 3Gظؼزٕؾِ تهلٍ ًْؽاِ پف اؾ قپؽب نعٌ
ظٔؼِ زلبيش هيع نعِ ظؼ پؽٔاَّ اپؽاتٕؼ قٕو تهلٍ ًْؽاِ ثؽ اقبـ ظؼضٕاقش ظاؼَعِ
پؽٔاَّ ٔ نؽايظ ٔ ضٕاثظ يؽثٕعّ ،يبظؼضٕاْع نع.
تبصزِ :1يٕضٕع كؼبنيش پؽٔاَّ َجبيع ثبػث ايدبظ اَسًبؼنٕظ.
 -1خذيات يٕضٕع پزٔاَّ

ْؽگَّٕ ضعيبت يطبثؽاتي نبيم ضعيبت يٕت ٔ ظاظِ ٔ اؼؾل اكؿٔظِ اػى اؾ
يسهي ،يهي ٔ ثيٍ انًههي ٔ اخبؼِ ضغٕط اَاوبل ظؼاضايبؼ ظؼ يسعٔظِ ؿيؽ ؾيؽقبضش
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يبظؼ کّ ظؼ نجکّ ْبب يٕضٕع پؽٔاَّ (ثب ؼػبيش تجًؽِ ْبب ثُع كٕم) تٕقظ ظاؼَعِ
پؽٔاَّ ػؽضّ يي نٕظ.
تبصزِ  :ظاؼَعِ پؽٔاَّ يٕيق ثّ ؼػبيش نؽايظ ؼهبثش َكجش ثّ نؽکآبب يدبؾ ظاؼاب
پؽٔاَّ يي ثبنع.
 -5يذت اعتبار پزٔاَّ

يعت اػاجبؼ پؽٔاَّ ،پبَؿظِ ( )23قبل نًكي اؾ تبؼيص الؾو االخؽا نعٌ نٌ
اقش .
 -1تًذيذ يذت اعتبارپزٔاَّ

قبؾيبٌ يي تٕاَع ثّ ظؼضٕاقش ظاؼَعِ پؽٔاَّ ضًٍ اػًبل تـييؽات ظؼ يلبظ
پؽٔاَّ پف اؾ تًٕيت کًيكيٌٕ ,پؽٔاَّ ؼا ثؽاب ظٔؼِ ْبب پُح (  ) 3قبنّ تًعيع کُع.
 -3شزايط رقابت

انق) يًُٕػيش قٓبيعاؼب ظؼ قبيؽ اپؽاتٕؼْب ب يطبثؽاتي ٔ ثبنؼکف ٔ ظؼيٕاؼظ ضبو ثؽ
اقبـ تًًيى کًيكيٌٕ ػًم ضٕاْع گؽظيع.
تجًؽِ :ظاؼَعِ پؽٔاَّ زعاکثؽ يؽف يعت ظٔ ( )1قبل اؾ تبؼيص يعٔؼ پؽٔاَّ َكجش ثّ
تؼييٍ تکهيق کهيّ قٓبو ضٕظ ظؼ نؽکش يهبؼکاي قيبؼ ايلٓبٌ ( )MTCEخٓش
تسون ايٍ ثُع اهعاو کُع.
ة ) يعٔؼ ايٍ پؽٔاَّ ْيچ گَّٕ يسعٔظياي ؼا ثؽاب يعٔؼ پؽٔاَّ ْبب ظيگؽ ظؼ ؾييُّ
ْبب يٕضٕع كؼبنيش پؽٔاَّ ايدبظ ًَي کُع.
ج ) ظؼ يعٔؼ ْؽ پؽٔاَّ خعيع تٕقظ قبؾيبٌ ثؽاب ايدبظ ٔ ثٓؽِ ثؽظاؼب اؾ كؼبنيش يٕضٕع
پؽٔاَّ (ثدؿ ظؼ يٕؼظ يجبنؾ) ثبيع يلبظ نٌ ثُسٕب ثبنع کّ ثب تٕخّ ثّ نؽايظ زبكى ثؽ
ثبؾاؼ ٔ تٕقؼّ  ،ؼهبثش قبنى ظؼ ظاضم ههًؽٔ كؼبنيش ؼا ايكبٌ پػيؽ قبؾظ.
ظ) ظاؼَعِ پؽٔاَّ ثبيع نجكّ يٕضٕع پؽٔاَّ ؼا ثّ كهيّ نجكّ ْبب يطبثؽاتي ظاؼاب پؽٔاَّ
ظؼ خًٕٓؼب اقاليي ايؽاٌ ثّ عٕؼ ياوبثم ياًم كُع ٔ ياوبثال اخبؾِ اتًبل ثّ کهيّ
نجکّ ْبب ضٕظ ؼا ثّ قبيؽ ظاؼَعگبٌ پؽٔاَّ ثعْع.
ِ) ظاؼَعِ پؽٔاَّ َجبيع ثّ تُٓبيي يب ثّ ًْؽاِ ظيگؽاٌ ،ثّ ْيچگَّٕ ػًهكؽظ ضع ؼهبثاي
ثپؽظاؾظ.
 -6تعزفّ اتصال يتقابم

تؼؽكّ يجبظنّ تؽاكيک ٔ نؽايظ ظؼ اتًبل ياوبثم ثؽ يجُبب تٕاكن اؼائّ کُُعگبٌ
ضعيبت يطبثؽاتي اقش ايب ظؼ يٕؼت ػعو ظقايبثي ثّ تٕاكن:
 -2ثب نجکّ نؽکش ضعيبت اؼتجبعي ايؽاَكم ( اپؽاتٕؼ ظٔو تهلٍ ًْؽاِ کهٕؼ) ثؽ
اقبـ نؽايظ ٔ ضٕاثظ يُعؼج ظؼ پؽٔاَّ كؼبنيش نؽکش ضعيبت اؼتجبعي ايؽاَكم (
پيٕقش  3يٕاكواُبيّ يػکٕؼ ) يي ثبنع.
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 -1ثب قبيؽ اؼائّ کُُعگبٌ ضعيبت يطبثؽاتي ثؽاقبـ خعٔل اتًبل ياوبثم ؾيؽ ضٕاْع
ثٕظ:
َٕع اؼتجبط

قٓى يجعاء

قٓى يوًع

اؼتجبط ثيٍ اپؽاتٕؼْب

%12

%12

تذکز :2ظؼيع ْبب كٕم ثؽ اقبـ تؼؽكّ ْبب پبيّ ظٔناي ضٕاُْع ثٕظ.
تذکز :1تؼؽكّ اَاوبل تؽاكيک اؾ عؽين نجکّ ؾيؽقبضش يبظؼ ( تؽاكيک ثيٍ نٓؽب ٔ ثيٍ
انًهم ) ثؽاقبـ تؼؽكّ ْبب يًٕة کًيكيٌٕ تُظيى يوؽؼات اؼتجبعبت ضٕاْع ثٕظ.
تذکز :5هيًش ْبب كٕم ثؽاب ظٔ قبل اؾ تبؼيص يعٔؼ پؽٔاَّ يٕؼظ تضًيٍ هؽاؼ گيؽظ ٔ ثؼع
اؾ نٌ ظؼيٕؼت ػعو تٕاكن  ،کًيكيٌٕ هيًش ْب ٔ ظؼيع ْبب يؽثٕط ثّ اتًبل ياوبثم
ؼا تؼييٍ کُع ٔ تًًيى کًيكيٌٕ ثؽاب عؽكيٍ الؾو االخؽاقش.
َ -1گٓذاري ٔ پشتيباَي

ظاؼَعِ پؽٔاَّ ثبيع ًْٕاؼِ ظاؼاب قيكاًي كبؼنيع ثؽاب َگٓعاؼب ٔ پهايجبَي
نجكّ ْبب يٕضٕع پؽٔاَّ ثٕظِ ٔ تدٓيؿات الؾو ثؽاب ايٍ يُظٕؼ نبيم قطش اكؿاؼ ٔ
َؽو اكؿاؼ ؼا ظاؼا ثبنع.تبکيع يي نٕظ کّ يكئٕنيش َگٓعاؼب ٔ پهايجبَي کهيّ َوبط
نجکّ ْبب يٕخٕظ ثؼٓعِ ظاؼَعِ پؽٔاَّ اقش ٔ يهًٕل پؽظاضش ْؿيُّ  USOاؾ عؽف
ظٔنش يب قبؾيبٌ ًَي نٕظ.
تبصزِ :ظؼ َوبط يٕخٕظ ظاؼَعِ پؽٔاَّ يکهق ثّ اؼائّ ضعيبت ظاظِ اقش.
 -1دفاع يهي ٔ ايُيت عًٕيي

ظاؼَعِ پؽٔاَّ ثبيع ثؽاب ؼػبيش يواضيبت ظكبع يهي ٔ ايُيش ػًٕيي ٔ اػًبل
اضايبؼات ظقاگبْٓبب هضبيئ ،ؾاؼت اعالػبت ٔ قبيؽ يؽاخغ هبََٕي ،كهيّ تعاثيؽ ؼا
اتطبظ ٔ تكٓيالت الؾو ؼا ايدبظ کُع .ثّ ايٍ يُظٕؼ کهيهّ يهٕاؼظ يٕؼظ َيبؾ يؽاخغ كٕم کّ
ثّ ظاؼَعِ پؽٔاَّ اثالؽ يي نٕظ ،ثعٌٔ ْؽگَّٕ اظػبيي تٕقظ ظاؼَعِ پؽٔاَّ الؾو االخؽا
اقش .تبکيع يي نٕظ کّ ايٍ يٕاؼظ ثًٕؼت يکكبٌ ثؽاب کهيّ ظاؼَعگبٌ پؽٔاَّ ظؼ يٕاؼظ
يهبثّ اثالؽ يي نٕظ.
ْ -9شيُّ ْاي اتصال بّ شبکّ ()Connection Fees

ظؼ ْؿيُّ ْبب اتًبل يهاؽکيٍ ثّ نجکّ ْب  ،ظاؼَعِ پؽٔاَّ ثبيع ايٕل ؾيؽ ؼا
ظهيوبً ؼػبيش كُع:
انق) زعاکثؽ ْؿيُّ ثؽاب اتًبل يهاؽى نثًَٕبَي ظؼ تهلٍ ًْؽاِ يجهؾ  2،122،222ؼيبل
.
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ة ) زعاکثؽ ْؿيُّ ثؽاب اتًبل يهاؽک پيم پؽظاضاي ظؼ تهلٍ ًْؽاِ يجهؾ122،222
ؼيبل.
ج ) زعاکثؽ ْؿيُّ ثؽاب اتًبل يهاؽک تهلٍ ثبثش نثًَٕبَي يجهؾ  322،222ؼيبل .
ظ ) زعاکثؽ ْؿيُّ ثؽاب اتًبل يهاؽک تهلٍ ثبثش پيم پؽظاضاي يجهؾ 222،222ؼيبل .
تبصزِ  :2کهيّ يجبنؾ كٕم ثعٌٔ ازاكبة يبنيبت ثٕظِ ٔ ثؽاقبـ هبٌَٕ ,يبنيبت ياؼهوّ
ثّ يجبنؾ كٕم اضبكّ يي نٕظ.
تبصزِ : 1قوق کهيّ تؼؽكّ ْبب كٕم انػکؽ ثب ْعف زًبيش اؾ يًؽف کُُعِ ٔ قبيؽ
ثٓؽِ ثؽظاؼاٌ تؼييٍ نعِ ٔ يي تٕاَع تٕقظ کًيكيٌٕ يٕؼظ تؼعيم هؽاؼ گيؽظ.
 -20تعزفّ خذيات

ظؼ اػًبل تؼؽكّ ضعيبت  ،ظاؼَعِ پؽٔاَّ ثبيع ايٕل ٔ يسعٔظيآبب ؾيؽ ؼا ظهيوبً
ؼػبيش كُع:
انق) ظؼ تهلٍ ًْؽاِ ٔ ثبثش نثًَٕبَي تؼؽكّ ْبب ْؽ ضعياي زعاكثؽ  %12يي تٕاَع
ثيهاؽ اؾ تؼؽكّ ْبب پبيّ يًٕة کًيكيٌٕ ثبنع.
ة) تؼؽكّ ْبب ضعيبت پيم پؽظاضش ظؼتهلٍ ًْؽاِ يي تٕاَع زعاکثؽ %32ثبالتؽ اؾ
تؼؽكّ ْبب ياُبيؽ ثب ضعيبت نثًَٕبَي ثبنع.
تجًؽِ :قوق کهيّ تؼؽكّ ْبب كٕم انػکؽ ثب ْعف زًبيش اؾ يًؽف کُُعِ ٔ قبيؽ ثٓؽِ
ثؽظاؼاٌ تؼييٍ نعِ ٔ يي تٕاَع تٕقظ کًيكيٌٕ تُظيى يوؽؼات يٕؼظ تؼعيم هؽاؼ گيؽظ.
ج) تؼؽكّ ْبب ضعيبت اؼؾل اكؿٔظِ  ،قؽٔيكٓبب كُبٔؼب اعالػبت  ،اَاوبل ظاظِ ،
اخبؼِ ضغٕط اَاوبل ظؼ اضايبؼ ٔ ْؽگَّٕ ضعيبت خعيع ثؽ اقبـ يًٕثبت کًيكيٌٕ
تُظيى يوؽؼات اؼتجبعبت ضٕاْع ثٕظ.
ظ ) ظاؼَعِ پؽٔاَّ ظؼچبؼچٕة ثُعْبب كٕم ثبيع تؼؽكّ يٕؼظ َظؽ ؼا ثّ قبؾيبٌ پيهُٓبظ ٔ
پف اؾ تبئيع قبؾيبٌ اػًبل کُع.
 -22تعزفّ ْاي تشٕيقي

ظاؼَعِ پؽٔاَّ ظؼ ْؽ قبل زعاکثؽ يي تٕاَع چٓبؼ ثبؼ َكجش ثّ اؼائّ ٔ اخؽاب
تؼؽكّ ْبب تهٕيوي اهعاو کُع .تؼؽكّ ْبب تهٕيوي ثبيع هجم اؾ اػًبل ثّ اعالع
قبؾيبٌ ثؽقع.
 -21تأكيذ يحهي

انق) ؼػبيش هبٌَٕ زعاکثؽ اقالبظِ اؾ تٕاٌ كُي ٔ يُٓعقي تٕنيعب ٔ يُؼاي ٔ
اخؽائي کهٕؼ ظؼ اخؽاب پؽٔژِ ْب ٔ ايدبظ تكٓيالت ثّ يُظٕؼ يعٔؼ ضعيبت يًٕة 21
اقلُع  2533يدهف نٕؼاب اقاليي.
ة) يعيؽيش كُي ٔ پهايجبَي ثبيع ايؽاَي ثبنُع.
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 -25يبانغ ساالَّ

ظاؼَعِ پؽٔاَّ ثبيع يجبنؾ غيم ؼا ثًأضػ قبالَّ (قبل هؽاؼظاظب) ثّ قبؾيبٌ
پؽظاضش كُع:
انق) ظؼ نجکّ تهلٍ ًْؽاِ خٓش اقالبظِ اؾ كضبب نًبؼِ گػاؼب کهٕؼ ،ثؽاب ْؽ
ثهٕى  222،222نًبؼِ اب يجهؾ( 122 ،222 ،222ظٔيكش ييهيٌٕ) ؼيبل.
ة) ظؼنجکّ تهلٍ ثبثش خٓش اقالبظِ اؾ كضبب نًبؼِ گػاؼب کهٕؼ ،ثؽاب ْؽ ثهٕى
 22،222نًبؼِ اب يجهؾ( 22 ،222 ،222ظِ ييهيٌٕ) ؼيبل .
تبصزِ  :2اؾ قبل ظٔو ثّ ثؼع يجبنؾ كٕم ظؼيسعٔظِ َؽش تٕؼو قبل هجم نًكي ٔ يب
اكؿايم يإقظ تؼؽكّ ضعيبت پبيّ تٕقظ کًيكيٌٕ يي تٕاَع اكؿايم يبثع.
تبصزِ  :1ظؼ نجکّ تهلٍ ثبثش ثؽاب يؽاکؿ يٕخٕظ ثبالب  3،222نًبؼِ ثؽ اقبـ ثهٕک
ْبب  22،222نًبؼِ اب ٔ ثؽاب يؽاکؿ يٕخٕظ کًاؽ اؾ  3،222نًبؼِ ثؽ اقبـ ثهٕک
ْبب  2،222نًبؼِ اب يسبقجّ ٔ ظؼيبكش ضٕاْع نع.
ج) ثبثش ضعيبت اخجبؼب ػًٕيي (  ) USOثّ ييؿاٌ  %5ظؼنيع تهلٍ ًْؽاِ ظؼ قبل
هؽاؼظاظب.
تبصزِْ : 2ؿيُّ ْبب يؽثٕط ثّ ايدبظ ٔ تٕقؼّ ٔ َگٓعاؼب ٔ پهايجبَي نجکّ ظؼ َوبط
خعيع ثؽاقبـ َيبؾ تسش ػُٕاٌ  USOتٕقظ قبؾيبٌ يهطى ٔ ثّ ظاؼَعِ پؽٔاَّ اػالو
يي نٕظ ،ظؼ چبؼچٕة ضٕاثظ ٔ يوؽؼات يؽثٕعّ تٕقظ قبؾيبٌ ثّ ظاؼَعِ پؽٔاَّ پؽظاضش
يي نٕظ.
تبصزِ  :1ثب تٕخّ ثّ تکبنيق غيم ثُع  3ظؼنيع تهلٍ ثبثش ٔ ضعيبت ظاظِ يهًٕل
پؽظاضش َUSOطٕاْع ثٕظ.
ظ) زن قبؾيبٌ ثّ ييؿاٌ ثيكش ٔ پُح يعو ظؼيع (  )%2/13اؾ ظؼنيع قبل هؽاؼظاظب.
ْه ) زن اقالبظِ اؾ كؽكبَف ثؽاقبـ خعٔل يًٕة ظٔنش ٔ تـييؽات ثؼعب نٌ.
َ -21حِٕ پزداخت يبانغ ساالَّ

يجبنؾ قبالَّ يُعؼج ظؼ ثُع 25ثبيع ظؼ چٓبؼ ( )1هكظ يكبٔب تٕقظ ظاؼَعِ
پؽٔاَّ ْؽ قّ ( )5يبِ يكجبؼ پؽظاضش نٕظ.
 -23يبانغ تسٓيى درآيذ

يجبنؾ تكٓيى ظؼنيع ثؽاب ْؽ قبل نًكي ثؽ اقبـ َٕع ضعيبت ثب اػًبل
ظؼيعْبب ؾيؽ اؾ ظؼنيع يسبقجّ ٔ تٕقظ ظاؼَعِ پؽٔاَّ ثّ قبؾيبٌ پؽظاضش ضٕاْع نع:
انق) ظؼ ضعيبت تهلٍ ًْؽاِ ثيكش ٔ ْهش ٔ يک ظْى ظؼيع ( )%11/2اؾ ظؼنيع.
ة) ظؼ ضعيبت تهلٍ ثبثش ْهش ظؼيع ( )%1اؾ ظؼنيع.
ج) ظؼ ضعيبت اؼتجبعبت ظاظِ ٔ اخبؼِ ضغٕط اَاوبل ظؼاضايبؼ پُح ظؼيع ( )%3اؾظؼنيع.
تبصزِ  :ييؿاٌ زن انكٓى تؼييٍ نعِ ظؼ ثُع ( ة ) كٕم ظؼ ضعيبت تهلٍ ثبثش ثب
اكؿايم َؽش ْؿيُّ يکبنًّ نٓؽب ثّ َكجش يكاويى زعاکثؽ تب قوق %12اكؿايم
ضٕاْع يبكش ٔ ظؼيٕؼتيکّ ظاؼَعِ پؽٔاَّ ثعنيم نؽايظ ؼهبثاي ٔ يب هٕاَيٍ ظؼ ْؽيؽزهّ
ايٍ تؼؽكّ ؼا کبْم ظْع ييؿاٌ زن انكٓى يهًٕل کبْم َطٕاْع ثٕظ.
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 -26يبهغ تضًيٍ شذِ تسٓيى درآيذ

ظاؼَعِ پؽٔاَّ ثبيع يجبنؾ تضًيٍ نعِ تكٓيى ظؼنيع ثبثش ْؽ قبل نًكي ؼا اؾ
تبؼيص الؾو االخؽا نعٌ پؽٔاَّ ثّ نؽذ ؾيؽ ثّ قبؾيبٌ ثپؽظاؾظ:
انق) يجبنؾ تضًيٍ نعِ تكٓيى ظؼنيع ضعيبت تهلٍ ًْؽاِ:
قبل هؽاؼظاظب
أل
ظٔو
قٕو
چٓبؼو
پُدى
نهى
ْلاى
ْهاى
َٓى ٔ قبنٓبب ثؼع

يجهؾ تضًيٍ نعِ اؾ ظؼنيع ًْؽاِ
(ييهيبؼظ ؼيبل)
3131/263
1126/223
1332/123
1256/323
1122/612
1611/663
1163/523
22211/163
22151/623

ة) يجبنؾ تضًيٍ نعِ تكٓيى ظؼنيع ضعيبت تهلٍ ثبثش:
قبل هؽاؼظاظب

يجهؾ تضًيٍ نعِ اؾ ظؼنيع تهلٍ ثبثش
(ييهيبؼظ ؼيبل)

أل

2552

ظٔو

2536

قٕو

2511

چٓبؼو

2121

پُدى

2151
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نهى ٔ قبنٓبب ثؼع

2162

تبصزِ :ظؼضعيبت اؼتجبعبت ظاظِ ٔ اخبؼِ ضغٕط اَاوبل ظؼ اضايبؼ ثؽ اقبـ ظؼنيع ظاؼَعِ
پؽٔاَّ ٔ يجُبب زن انكٓى تؼييٍ نعِ ( ثعٌٔ تضًيٍ ظؼنيع ) يسبقجّ ضٕاْع گؽظيع.
َ -21حِٕ پزداخت تسٓيى درآيذ

انق) يجبنؾ يهطى نعِ ظؼ ثُع  26كٕم ثبيع ظؼ  1هكظ يكبٔب ٔ ظؼ پبيبٌ ْؽ قّ
يبِ اؾ تبؼيص الؾو االخؽا نعٌ پؽٔاَّ تٕقظ ظاؼَعِ پؽٔاَّ ثّ قبؾيبٌ پؽظاضش نٕظ.
ة) ظؼ يٕؼتي کّ يجبنؾ تكٓيى ظؼنيع ثيهاؽ اؾ يجبنؾ تضًيٍ نعِ ثبنع  ،ظاؼَعِ
پؽٔاَّ ثبيع يؽف يعت ظٔ يبِ ثههؼههع اؾ پههبيبٌ ْؽ قبل هؽاؼظاظب ,ثبهيًبَعِ نٌ ؼا ثّ
قبؾيبٌ پؽظاضش كُع.
 -21يبهغ حق ايتياس صذٔر پزٔاَّ

يجبنؾ زن ايايبؾ يعٔؼ پؽٔاَّ ثّ َسٕ ؾيؽ تؼييٍ ييهٕظ:
انق) ثبثش ٔضؼيش يٕخٕظ نبيم  12/5ييهيٌٕ يهاؽک تهلٍ ًْؽاِ ٔ  15/3ييهيٌٕ
يهاؽک تهلٍ ثبثش خًؼبً يجهؾ  3/366/222/222/222ؼيبل (ْلش ْؿاؼ ٔ پبًَع ٔ
نًش ٔ نم ييهيبؼظ ؼيبل) ثؽنٔؼظ يي نٕظ کّ ثب تٕخّ ثّ ظٔناي ثٕظٌ نؽکش ظاؼَعِ
پؽٔاَّ ٔ پؽظاضآبب تکهيلي گػناّ اؾ ظاؼَعِ پؽٔاَّ ظؼيبكش ًَي نٕظ.
ة) ثبثش اخبؾِ تٕقؼّ نجکّ نبيم  26/3ييهيٌٕ يهاؽک تهلٍ ًْؽاِ ٔ  6/3ييهيٌٕ
يهاؽک تهلٍ ثبثش ٔ ًْچُيٍ نجکّ اؼتجبعبت ظاظِ ٔ ضغٕط اَاوبل يجهؾ
 1/125/322/222/222ؼيبل (چٓبؼ ْؿاؼ ٔ ًَٓع ٔ قّ ييهيبؼظ ٔ پبًَع ييهيٌٕ ؼيبل)
اقش کّ ثبيع ظؼ ؾيبٌ يعٔؼ پؽٔاَّ تٕقظ ياوبضي ثّ قبؾيبٌ پؽظاضش نٕظ.
 -29يبانغ اضافي

ظؼ يٕؼتيکّ خًغ يجبنؾ يُعؼج ظؼ ثُع  ٔ 25پؽظاضش ْب يب ػٕاؼضي کّ زكت
هبٌَٕ الؾو اناأظيّ يي ثبنُع  ،اؾ  %3ظؼنيع تدبٔؾ كُع ،اؾ يجهؾ تكٓيى ظؼنيع ًْبٌ
قبل هؽاؼظاظب کكؽ ييهٕظ .تًؽير يي نٕظ کّ پؽظاضش خؽايى ٔ يجبنؾ خجؽاٌ
ضكبؼت اؾ يسعٔظيش كٕم انػکؽ يكاثُي يي ثبنع.
 -10جزايى ٔ جبزاٌ خسارات

ثب تهطيى قبؾيبٌ تب قوق يجبنؾ ؾيؽ اؾ ظاؼَعِ پؽٔاَّ خؽايى ٔ خجؽاٌ ضكبؼات
ظؼيبكش ضٕاْع گؽظيع:
انق)َوض تؼٓعات َبني اؾ ػعو ؼػبيش نؽايظ ؼهبثش تب قوق  52ييهيبؼظ ؼيبل.
ة)هًٕؼظؼ پٕنم نٓؽْب ظؼزٕؾِ تهلٍ ًْؽاِ 22ييهيبؼظؼيبل ثبؾاب ْؽ نٓؽ.
ج)هًٕؼظؼ پٕنم خًؼياي ظؼ زٕؾِ تهلٍ ًْؽاِ ثبؾاء ْؽ ظؼيع کًاؽ اؾ ييؿاٌ يوؽؼ:
 2/1 -2ييهيبؼظ ؼيبل ثؽاب  5يبِ أل.
 2/3 -1ييهيبؼظ ؼيبل ثؽاب  5يبِ ثؼعب.
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 1/1 -5ييهيبؼظ ؼيبل ثؽاب يبْٓبب ثؼع.
ظ ) هًٕؼ ظؼ تؼٓعات َبني اؾ پٕنم خبظِ اب (كؽػي ٔ ايهي ٔ ؼيهي ) ظؼزٕؾِ تهلٍ
ًْؽاِ  3ييهيبؼظ ؼيبل ثبؾاب ْؽ  22کيهٕياؽ.
ِ ) خجؽاٌ ضكبؼت َبني اؾ َوض قبيؽ تؼٓعات يُعؼج ظؼ پؽٔاَّ تب قوق  52ييهيبؼظ
ؼيبل.
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