بو نام خذاًنذ بخشنذه هيرباى

هصٌبات كويسيٌى تنظين هقررات ارتباطات
جلسو شواره  04هٌرخ 78/9/92
دستٌر جلسو -ناهو ىاي شواره  141/417هٌرخ 78/9/17

 - 8ثشسعي ّ تصْيت کليبت اصْل حبکن ثشپشّاًَ فؼبليت ششکت هشبسکتي استجبعابت
عيّبس اصفِبى() MTCE
 -9ثشسعي ّ تصوين گيشي دسثبسٍ پيشٌِبد ششکت  TM International Berhadعِبهذاس
هبلضيبيي ششکت هشبسکتي عيّبس اصفِبى ( ) MTCEثب تْجَ ثَ هفبد ثٌاذ الام هابدٍ <
اصْل حبکن ثش پشّاًَ فؼبليت اپشاتْس عْم تلفي ُوشاٍ هصْة جلغَ شوبسٍ = :هْسخ
 1=/89/8کويغيْى تٌظين هقشسات استجبعبت هْضْع" هوٌْػيت عاِبهذاسي دس عابيش
اپشاتْسُبي هخبثشاتي ّ ثبلؼکظ ّ دس هْاسد خبص ثش اعبط تصوين کويغايْى تٌظاين
هقشسات استجبعبت "
 -:تؼييي ًوبيٌذٍ کويغيْى تٌظين هقشسات استجبعبت جِت حضْس دس کويغيْى هيبًي
ثشاي سعيذگي ثَ هْاسد اختالف ثيي ششکت هخبثشات ايشاى ّ ششکت تؼبًّي اعالهي
هجتوغ صٌؼتي سفغٌجبى ثب تْجَ ثَ اجشاي قشاسداد شوبسٍ  ;<:8دس هْسد پشّژٍ تلفي
ُوشاٍ اػتجبسي(تبليب) هْضْع ًبهَ شوبسٍ /998م 84:/هْسخ  17/9/84عبصهبى
;  -ثشسعااي ّ تصااْيت تؼشفااَ عااشّيظ ّياا ٍ ( ) Don’t Disturbپيشااٌِبد شااشکت
هخبثشات ايشاى
هصٌبات جلسو :

 -8دس استجبط ثب ثٌذ يک اص دعتْس کبس هْضْع ثشسعي ّ تصاْيت کليابت اصاْل حابکن
ثشپشّاًَ فؼبليت ششکت هشبسکتي استجبعبت عايبس اصافِبى( ) MTCEهقاشس گشدياذ پاظ اص
تِيَ هغتٌذات الصم هبًٌاذ تقبضابي کتجاي شاشکت هشابسکتي استجبعابت عايّبس اصافِبى
( ّ ) MTCEشفبف عبصي دس ساثغَ ثب ثحث عاِبهذاسي شاشکت TM International Berhad
هْضْع ًبهَ ايي ششکت  ,کليبت هجذدا" دس کويغْى هغشح شْد.
 -9دس استجبط ثب ثٌذ  9دعتْس کابس هْضاْع پيشاٌِبد شاشکت TM International Berhad

عِبهذاس هبلضيبيي ششکت هشبسکتي عيّبس اصفِبى ( ) MTCEهجٌي ثاش تقبضابي شاشکت
دس هضايذٍ اپشاتْس عْم تلي ُوشاٍ ,دس کويغيْى هغشح ّ هقشس شذ 4ثاب ػٌبيات ثاَ هفابد
ثٌذ الم هبدٍ < اصْل حبکن ثش پشّاًَ فؼبليت اپشاتْس عاْم تلفاي ُواشاٍ هصاْة جلغاَ
شوبسٍ = :هْسخ  1=/89/8کويغيْى تٌظين هقشسات استجبعبت ,ششکت هزکْس هاي تْاًاذ
ثب ششايظ فؼلي دس هضايذٍ اپشاتاْس عاْم تلفاي ُواشاٍ شاشکت ًوبياذ .ثاذيِي اعات دس
صْست ثشًذٍ شذى  ,سػبيت هفبد ثٌذ الم هبدٍ < هصْثَ فْق الزکش ضشّسي خْاُذ ثْد.

هصْثبت کويغيْى شوبسٍ  ;4هْسخ  8:17 /9 /92صفحَ  8اص :

 -:دسخصْص ثٌذ  :دعاتْس کابس هْضاْع تؼيايي ًوبيٌاذٍ کويغايْى تٌظاين هقاشسات
استجبعبت جِت حضْس دس کويغيْى هيبًي ثشاي سعيذگي ثَ هْاسد اختالف ثايي شاشکت
هخبثشات ايشاى ّ ششکت تؼبًّي اعالهي هجتوغ صٌؼتي سفغٌجبى ثاب تْجاَ ثاَ اجاشاي
قشاسداد شوبسٍ  ;<:8دس هاْسد پاشّژٍ تلفاي ُواشاٍ اػتجابسي(تبلياب) هْضاْع ًبهاَ شاوبسٍ
/998م84:/
هْسخ  17/9/84عبصهبى ,کويغيْى جٌبة آقبي دکتش هغؼْد اخاْاى فاشد  ,ػضاْ صابحت
ًظش کويغيْى تٌظاين هقاشسات استجبعابت سا ثاَ ػٌاْاى ًوبيٌاذٍ کويغايْى دس کويغايْى
هيبًي سعيذگي ثَ حل هْاسد اختالف هتشکل اص ًوبيٌذگبى تبم االختيبس ششکت هخبثشات
ايشاى ّ ششکت تؼبًّي اعالهي هجتوغ صٌؼتي سفغاٌجبى ثاب تْجاَ ثاَ قاشاسداد , ;<:8
تؼييي ّ هقشس شذ کويغايْى تٌظاين هقاشسات استجبعابت پاظ اص اعاتوبع گاضاسػ ًِابيي
کويغيْى هيبًي حل اختالف  ,تصوين الصم اتخبر ًوبيذ.
; -دس اجشاي ثٌذ "ج" هبدٍ پٌج قبًْى " ّظبيم ّ اختيابسات ّصاست استجبعابت ّ فٌايّسي
اعالػبت" هصْة  8:19/2/82هجلظ هحتشم شاْساي اعاالهي ّ ثٌاذ " ة " آئايي ًبهاَ
اجشايي هشثْط ثَ ّظبيم ّ عشص کبس کويغيْى تٌظين هقشسات استجبعابت " هْضاْع هصاْثَ
شوبسٍ  7=944ت  ُ :4<19هْسخ ُ 8:1:/89/82يئت هحتشم ّصيشاى ّ ثب تْجَ ثَ ًبهَ
شوبسٍ ;<;/848/</م هْسخ  17/9/1اداسٍ اهْس هجبهغ ششکت ُبي تبثؼَ ّ دثياش هجواغ
ػوْهي صبحجبى عِبم ششکت ُابي عاِبهي هخابثشات اعاتبى ُاب ّ تبثؼاَ هٌضان ثاَ
صْستجلغَ شوبسٍ  8=92هْسخ  17/8/:8هجوغ ػوْهي صبحجبى عاِبم شاشکت ُابي
تبثؼاَ هْضاْع دسخْاعات تصاْيت تؼشفاَ عاشّيظ ّيا ٍ ( ) Don’t Disturbتلفاي ابثات
,کويغيْى پظ اص ثشسعي ث ب اسائاَ خاذهبت عاشّيظ هازکْس ثاَ صاْست ساياابى هْافقات
ًوْد.
-------------------------------

هصْثبت کويغيْى شوبسٍ  ;4هْسخ  8:17 /9 /92صفحَ  9اص :

