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فزد هتقبضی هَظف ثِ ارائِ اطالعبت کبهل خَد ٍ تکویل فزم تقبضبی صذٍر هجَس هی ثبضذ ،در صَرت عذم صحت ٍ سقن اطالعبت اعالم ضذُ
ایي تفبّن ًبهِ غیزقبثل اجزا هی ثبضذ.
فزد هتقبضی هَظف ثِ دزکزدى فزم تعْذات ًسجت ثِ صبدقبًِ ثَدى در سهیٌِ اسبهی تزاًِ سزا ٍ آٌّگسبس ٍ عَاهل اثز هی ثبضذ.
در صَرتی کِ اس طزف ٍسارت ارضبد اصالحیِ ای در سهیٌِ ی تزاًِ اعالم ضَد ،هتقبضی هَظف ثِ اصالح تزاًِ ثزای تبییذ ًْبیی هی ثبضذ.
در صَرت ّزگًَِ ایزاد ثِ آٌّگ هتقبضی اس طزف ٍسارت ارضبد ،هتقبضی هَظف ثِ اصالحیِ آٌّگ هی ثبضذ.
سهبى تبییذ ٍ گزفتي هجَس ثزای آثبر ،ثیي  34الی  94رٍس کبری هی ثبضذ .در صَرت اصالحیِ اس طزف ٍسارت ارضبد ،سهبى اًجبم دزٍصُ تب  084رٍس
اهکبى توذیذ ثزای ضزکت ٍجَد خَاّذ داضت.
در صَرت اًصزاف هتقبضی اس دزٍصُ قجل اس اعالم اثز ثِ ٍسارت ارضبد ( 5رٍس دس اس ضزٍع هزاحل هجَس) هجلغ دزداختی ثب کسز  84درصذ ثبثت
خذهبت عَدت دادُ خَاّذ ضذ.
در صَرت اًصزاف هتقبضی دس اس اعالم اثز ثِ ٍسارت ارضبد ّیچ هجلغی عَدت دادُ ًخَاّذ ضذ.
ّشیٌِ دریبفتی ثبثت ّز تک آٌّگ ّ 354شار تَهبى هی ثبضذ.
آلجَم ثِ اثزی کِ حذاقل  7تک آٌّگ ( ) trackهَسیقی داضتِ ثبضذ اطالق هی ضَد ٍ ّشیٌِ دریبفت هجَس ثزای هتقبضی ثزای ّز تک آٌّگ
(ّ 854 )trackشار تَهبى هحبسجِ خَاّذ ضذ.
ّشیٌِ اخذ هجَس جْت کلیخ ّبی تصَیزی هَسیقی ّ 044شار تَهبى هی ثبضذ.
کلیِ اطالعبت ٍ طزاحی کبٍر آلجَم ٍ یب تک تزک هی ثبیست ثِ تبییذ ضزکت ٍ دفتز هَسیقی ٍسارت ارضبد ثزسذ ٍ در صَرت تخلف ،کلیِ
هسئَلیت ّبی حقَقی ٍ قضبیی ایي هَضَع ثِ عْذُ ی هتقبضی هی ثبضذ.
هتقبضی هَظف ثِ ارائِ رضبیت ًبهِ کتجی ،اس طزف آٌّگسبس ٍ تزاًِ سزا ظزف هذت  3رٍس دس اس عقذ تفبّن ًبهِ هی ثبضذ.
هتقبضی هَظف ثِ ارائِ گشارش درثبرُ فعبلیت ّبی ضخصی دیزاهَى اثز است ٍ ّز گًَِ فعبلیت ثذٍى اطالع ضزکت تخلف هحسَة ضذُ ٍ کلیِ
هسئَلیت ّبی حقَقی آى ثِ عْذُ هتقبضی هی ثبضذ.
در صَرت تَلیذ هَسیک ٍیذئَ اس طزف هتقبضی ،هی ثبیست یک ًسخِ اس آى قجل اس دخص ثِ ضزکت ًَاسًذگبى سزسهیي آفتبة ارائِ ٍ دس اس
تبییذ اس ٍسارت ارضبد هَظف ثِ دخص هی ثبضذ .در صَرت عذم رعبیت ایي هَضَع اس طزق هتقبضی کلیِ هسئَلیت ّب ٍ عَاقت حقَقی ٍ قضبیی
آى ثِ عْذُ هتقبضی است.
کلیِ رًٍذ دخص ،تَلیذ ٍ اًتطبر اثز هی ثبیست تبثع قَاًیي جوَْری اسالهی ٍ هَرد تبییذ دفتز هَسیقی ٍسارت فزٌّگ ٍ ارضبد ثبضذ ٍ در صَرت
تخلف هتقبضی ،کلیِ هسئَلیت ّبی حقَقی ٍ قضبیی آى ثِ عْذُ هتقبضی هی ثبضذ.
ّز گًَِ ثزگشاری هزاسن رًٍوبیی اس آلجَم هی ثبیست ثِ اطالع ضزکت ًَاسًذگبى سزسهیي آفتبة ٍ دفتز هَسیقی ٍسارت ارضبد ثزسذ ٍ در صَرت
تخلف اس طزف هتقبضی ،هسئَلیت آى ثِ عْذُ هتقبضی هی ثبضذ.
آثبر ارائِ ضذُ ثِ ضزکت در صَرت ضجط اس طزف هتقبضی هی ثبیست دارای استبًذارد حزفِ ای هَسیقی ثبضذ ٍ در استَدیَی حزفِ ای ضجط ٍ
کلیِ هزاحل حزفِ ای ضجط را رعبیت کزدُ ثبضذ.

"ٌّزهٌذاى ٍ اّبلی هَسیقی استبى فبرس ٍ ضیزاس هی تَاًٌذ کلیِ آثبر خَد را ثب تخفیف  ٍ %044ثذٍى ّشیٌِ تَسط ایي ضزکت ثجت ٍ ثزای هجَس
اقذام فزهبیٌذ".
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هتقبضی
تبریخ ٍ اهضب
ثعذ اس هطبلعِ ضزایط ٍ اهضبی فزم ،آًزا ثِ ٍاتسبح ضزکت کِ ضوبرُ آى در سیز درج ضذُ ارسبل فزهبییذ.
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