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 نام خدابـه 

 قرارداد پذیرش کارت
 

شرت   ازبم نریيشدگخ  41004488047شرشیهرم   خ   و  188744 ثب  شرریر  بی شررت  رراتش  مررا  ايرن سهرمی خ صی      اين قرارداد بين

آقیی هيدعالءالر ک يشدگخ بم نری 4444و شریر  ثب   00 4403111عیم  بی  جوز بم شرریر      م   خسهرمی   ي هری ی  ت  يکپرداص  الکترون

نریيشد  ميیت  دير  در صصرو  ا ارریء  بم عشوا    07   040شرریر    07 8 44سبم  وجب  عرفخ نی م  ورخ  0048228741بی تد   خ  قريشرخ 

و تد پسررتخ  103واحد  474، هرریصتری  هرر مر، پال   ینواب صرر وبزرگرا  رقیطع ز بعد ا، یآزاد یبی يصبم نشررینخ قراردادمیی پذيرش تیرت 

شرررود از يرک هرررور و پرذيرند  حقيقخ حقوقخ،   نری يرد   خ  مررا  ايرن از اين پس در اين قرارداد   41804000بری شررررریر  ررری      4344444038

                             صرریدر  از ثب  شررد  در                             بم شررریر  شررشیهررشی م تدثبتخ  43 تولد                                    فرزند...............................صینم آقیی

 یلک فروشررهی   دير                                                                 ن  شزلر        تد  خ شررشیهررم   خ 

  تخدپست                                                                                                                                                                 بم نشینخ                                                     شرت 

بم  43 ورخ                                     تم طبق پروانم تسب شریر                        ر  ن فروشهی        ...............................  

 40 ستشداً بم  ید   شرود از هوی ديهر، و نی يد   خاشرتایل دارد و از اين پس در اين قرارداد پذيرند   فروش تیال ارائم صد یت در صرش  ...................................  

 قینو   دنخ  شعقد و   ید آ  بم شرح زير نسب  بم طرفين آ  الزم االجرا گرديد:

 موضوع قرارداد: ( 1ماده  

یال يی ت فروشمیی بینکخ بجیی وجم نقد جم  پذيرش تیرت بم  شظور ،بم هوييچدهتهی  تیررخوا  و ارصیل آ وزش  ،اندازی وضوع اين قرارداد عبیررس  از را 

 دهتهی  تیررخوا   بم وهي م ی صد یت روهط پذيرند 

 مدت قرارداد: ( 2ماده 

هیل شرسخ اه  و پشج اهری   سرتشدات نصب تیررخوا  بود  و  دت اين قرارداد از ریريخ انعقید آ     ریريخ شرروع اين قرارداد از ز ی  نصرب تیررخوا  و بر  

 طرفين ررديد صوامد شد. روافقدرصورت 

 تعهدات سِپ: ( 3ماده 
نرود  و نحوة اهت ید  از آ  را بم افراد  ورد نظر  را  اندازیمیی  ورد نظر پذيرند  ... دهتهی  تیررخوا  را در  حل يی  حل........هِپ  تعمد اه  رعداد ... -3-4

 دمد. اصتيیر او قرارمیی  ربوطم را در پذيرند  آ وزش داد  و دهتورالعرل

 هِپ  تعمد اه  درصرورت اِعالم بروز اصتالل در عر کرد تیررخوا  روهط پذيرند ، در اهرع وق  نسب  بم رفع اصتالل اقدام نرریيد.  -3-2

میی جم  اطالع رهینخ و ثب  درصواه  024-71070و  رتز شربینم روزی ارربی  بی  شتريی  بم شریر    www.sep.irوب هریي  هرِپ بم آدر     -3-3

 گردد.هیع  صد یت پشتيبینخ ارائم  خ 17بیشد و از ز ی  رری  پذيرند  بی  رتز رری   شتريی  هِپ، حداتثر طخ  دت پشتيبینخ در اصتيیر پذيرند   خ

درج شد  در هیي  ، ارهیل پيی ک از شریر  رهرخwww.sep.irر صصو  رايير قوانين شی ل وب هیي  هِپ بم نشینخ اطالع رهینخ د راجع رهرخ  -3-1

اعالم شد  بی  مر و ا ایی هِپ نی م میی رهرخ و  www.shaparak.irهرِپ، رهريد رراتش  تیررخوا ، اطالعيم میی هریي  شریپر  بم نشرینخ      رهررخ  

 بیشد. خ

 تعهدات پذیرنده: ( 4ماده 

 پذیرنده متعهد می شود:

 نحوی تم برای صريدار قیبل رؤي  بیشد، بی الصیق برچسب  ربوطم اعالم نریيد.   وضوع پذيرش تیرت را در  حل فعیلي  صود بم -4ر1

شروند، از دهررتهی  تیررخوا  فروشررهی  صود اهرت ید  تشد. مرذشين پذيرند   تعمد  خ شررود بی  شررتريینخ تم    خفقط برای صريدمیی واقعخ تم انجیم  -1-2

ازند و پردتششررد رفترریر  حتر ینم داشرتم بیشرد و ضررن ارائم رامشریيخ میی الزم، از مرگونم ربعيب بين  شتريینخ تم وجم نقد  خ  وهي ة تیرت صريد  خبم

 تششد، ب رميزد. ید  از تیرت صريد  خ شتريینخ تم بی اهت

http://www.sep.ir/
http://www.sep.ir/
http://www.shaparak.ir/
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رد بر عر ک خمستشد، نحوة پذيرش تیرت و اهت ید  از دهتهی  را آ وزش دمد و نظیرت الزم و تیف یبم تیرتشری  صرود تم  سؤول دريیفر   بیلغ از  شتر -3ر1

 .بیشدخ  يرند آ  بم عمد  پذ ي اشتبی   سئول يیداشتم بیشد. درصورت بروز مر گونم رخ    يشی ا

انجیم  يشری  ازبرای  شتريینخ تم درصواه  پرداص   ب غ بی دهتهی  تیررخوا  را دارند، قبل از رحرويل تیال يی ارائرم صد ریت، تیرت تشيد  و پس از اطر -1-1

عیرف سدر  واردی تم پش  تیرت دارای ا ای رراتش   وفق، ا ایی دارند  تیرت را بر روی رهيد صیدر  تیررخوا  اصذ تشد. بی رأييد و  طیبق  ا ای در حد  ت

 روا  نسب  بم رحويل تیال يی عرضم صد یت اقدام ترد و  سؤولي  قصور در اين ا ر بی پذيرند  اه .دارند  تیرت بیشد   خ

پشتيبینخ نصب شد  بر روی درصرورت اصتالل جدی در عر کرد تیررخوا  بدو  اهرت ید  از آ ، در اهرع وق  بم  رتز رری  هِپ سبر اهی  برچسب    -1-4

 تیررخوا    وضوع را اعالم نریيد. 

شخ  شو  بم بیزبي ادا م مرکیریتیررخوا   وضوع را هريعیً از طريق ر  ن  رتز ارربی  بی  شتريی  بم هپ اطالع دمد و و يی هرق  در صورت   قود شد   -1-4

 .قرارداد و رعیي  قوانين شیپر  صوامد بود

 اشخی ی برا رهرخ روزنی م  شدرجیت رييرا جر م ازس تسب،  حل و صوديخ ششیهی جم  هِپ بم شد  ارائم اطالعیت ريهی یي و صش  در رييرا صورتدر -1-8

 نرود  و  ستشدات  رربط را در اصتيیر ايشی  قرار دمد. اعالم هِپ بم رهرخ صورت بم را وضوع خ  حقوق

میی تیررخوا ،تیرت و  عرفخ نی م آنی  را روي  نرود  و پس از احراز موي  فرد، مرگونم صد یت برای دهتهی مشهیم  راجعم نریيشدگی  هِپ جم  ارائم  -1-7

 اجیز  ارائم صد یت دمد.

ژ، پرداص  قبب و هرويس میی صی  شیر ، وجودی د،يصرس صد   نوع انتخیب و تیرت د يتش بم اقدام فروشهی  در  ستقر عوا لاز طريق  یي و شخصیً -1-0

 .دينری واگذاری  شتر بم را تیرت ر ز ثب  رشمی و نرود  تیررخوا ی رو بر  ... و
و بی حداتثر پوش   رکن ر ز صود را وارد ترد  و از  ب غ  خقرار دمد تم دارند  تیرت بتواند بم راحت خورود ر ز  را در  ح  یابزارمی يرتیررخوا  سو هی -1-40

دهتهی  ورود ر ز روهط شخص  يدص حم ت  ي ا کی  رو يد کی  نبی يندر ا .يدحیصل نری يشی سقبل از ورود ر ز و ارهیل رراتش   اطر يدثب  شرد  بیب  صر 

 وضوع  ينا ي شود. درصورت عدم رعی يتور ین يهریمرگونم ابزار د يی ينروهط دورب يددهتهی  ورود ر ز نبی يدص حم ت  ينوجود داشرتم بیشد. مرذش  يهرید

 تیرتشی  رح  ا ر او ششیصتم صوامد شد. يی ی شتسب بم و خ،تیرت  سؤول مرگونم هوء اهت ید  احتریل يرند  مم، پذ

ع آوری اطالدر  ورد جیبجیيخ و رايير  کی  دهتهی  تیررخوا  اعم از ثیب  و هيیر اطالع رهینخ نریيد. در صوررخ تم پذيرند  در  ورد جیبجیيخ و جرع  -1-44

 رهینخ نشریيد، هِپ حق قطع صد یت پرداص  الکترونيک بم صورت يکطرفم و ثب  هوابق جم  اهت ید  میی آرخ را دارد.

رهيد رراتش   وفق از تیررخوا  بم  عشخ انجیم رراتش  بود  و پرداص  وجم آ  بم صح  اصیل  رهيد را رأييد و از آ  اطريشی  حیصل نریيد. دريیف   -1-42

بیشد و چشینذم پول از حسیب دارند   خ شرود. مرذشين دريیف  رهيد رراتش  نی وفق از دهتهی  تیررخوا  بم  عشخ عدم انجیم رراتش   خ  پذيرند  راررين 

رند  پذيتیرت تسر شد  بیشد، عودت  ب غ  ورد نظر بم دارند  تیرت رارين شد  اه . صسیرت احتریلخ نیشخ از عدم تشترل اصیل  و صح  رهيد بر عمد  

 وامد بود.ص

 رطیبق تیرت   خ بی نیم درج شد  بر روی تیرتنسب  بم ششیهیيخ موي  دارند  تیرت و  ، حتری ي يو  ريیل  340سبي  از برای صريدمیی بی  بیلغ بیال -1-43

 .و در صورت مر گونم  ورد  شکو ،  ورد را هريعی بم  رتز ارربی  بی  شتريی  هپ اطالع دمد اقدام نریيد

و يی بم ميچ عشوا  اطالعیت  حر ینم صود  ینشد ر ز عبور بم تیررخوا ، اطالعیت حسرریب صود، اطالعیت تیرت  تصررل بم حسرریب و ... را بم پشررتيبی    -1-41

 اقدام نریيد. 024-71070احراز موي  پشتيبی  از طريق  رتز ارربی  بی  شتريی  بم شریر  اشخی  ثیلث ارائم نکشد و در صورت نيیز بم 

 برای نصب تیررخوا ،  دار   ثبتم جم  احراز موي  و ام ي  رجیری بر اهی  ضوابط هِپ ارائم نریيد. -1-44

 خو رری  يدنری ي آ  رعی خجینب يلشرد  در حوز  تسب و تیر صود را مشهیم اهت ید  از تیررخوا  و وهی  يينرع یو اهرتینداردمی  يرشخاصرول ا  رری خ -1-44

 .بیشد خ  پذيرند بر عمد   يرشخاصول ا ي یاز عدم رع خنیش یمی  سؤولي 

 اعالم نریيد.هپ و يی پشتيبینی    024-71070 سدرصورت  شیمد  مرگونم  ورد  شکو  و يی صی ،  رارب را بم  رتز ارربی  بی  شتريی   -1-48

 در ارربی  بی فروش تیال بم عمد  پذيرند  اه .  سؤولي  اجرای قوانين و  قررات حریي  از  صرف تششد  و حل مرگونم اصتالف بی دارند  تیرت -47ر1

تهی  ارد دهبرشظور رعیي   حر ینهخ ر زتیرت، پذيرند  بیيد شرايطخ فرامم آورد ری دارندة تیرت بتواند ر زتیرت صود را بدو  ايشکم تسخ روي  تشد، و -1-40

 اهت ید  احتریلخ،  شتسب بم وی يی تیرتشی  رح  ا ر او ششیصتم صوامد شد. نریيد. درصورت عدم رعیي  اين  وضوع  مم، پذيرند  تیرت  سؤول مرگونم هوء 

  .ند  اهرأ ين صط يی صطو  ر  ن و برق  ورد نيیز جم  اهت ید  از تیررخوا  و برقراری ارربی  بی  رتز صد یت تیرت و تیررخوا  هِپ بم عمد  پذير -20ر1
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 جیز بم قرارداد  ورد اهت ید  قرارداد  و صش   شدرج در اين درحوز  فروش تیال ويی صد یت  شدرج در فیٌ جم  بمر  برداری ابزار پذيرش را صرپذيرند   -1-24

 .غير يی انتقیل آ  بم  حل ديهر  ربو  بم صود نيس   هر ايشکم از قبل  وافق  تتبخ هِپ را اصذ نرود  بیشدسدهتهی  تیررخوا   بم انتقیل  وضوع اين قرارداد

در صورت  يدنبود  و بی خاضریف  يزی جیز بم برداشر  وجم وار  يرند چشینذم رح  مرعشوا  وجومخ بم طور اشرتبی  بم حسریب پذيرند  واريز شرود، پذ    -1-22 

بم رفع  ب بم هرِپ اطالع دمد. هرِپ در مر وقع  جیز و  ختیر اه  راهیً و بدو  نيیز بم اصذ  جوز يی انجیم مرگونم رشري یرخ نس   يعیً رارب را هرر  يص،رشرخ 

 ی،رداش  همواشرتبی  و برگشر  وجو  از حسریب پذيرند  اقدام نریيد. پذيرند  حق هر ب اين  جوز را ری انتمیی اين قرارداد از صود هیقط نرود. در صورت ب    

اعالم  يخصورت از ریر ينا ير. در غيدو  سترد نری ينهِپ وجم  ربوطم را رأ  خهریع  و بالفیص م پس از اعالم تتب  82حداتثر ظرف  شرود خ تعمد   يرند پذ

د  اه  ش يزوار د يرنتم بم صورت اشتبی  بم حسیب پذ يزیصوامد بود. وجم وار خطبق ضوابط بینک يمرأد ير  زم بم پرداص  صسیرت رأص يرند هِپ، پذ ختتب

 زيدر ا ین  شد  اه .  طیلبم هِپ از لحظم وار يین بز  ص رکبا ین  بود  و در صورت اهت ید  از آ  عالو  بر الزام بر اهترداد آ ، اهت ید  تششد   ر یو يددر 

   روض صوامد بود.

  سؤولي  رری خ عواقب عدم رايير ر ز، بر عمد  پذيرند  صوامد بود.پذيرند  بیيد قبل از اهت ید  از دهتهی  ر ز اوليم آ  را رايير دمد.  -23ر1

               هرررويس میی  تشوعخ سصريد، شرریرژ، قبب،  وجودی، هرررويس پرداص  و صيريم و ...  بر روی تیررخوا  براهرری  نوع پذيرند  وجود دارد. پذيرند    -1-21

هینخ نسخم بم  شظور آگیمخ از هرويس میی فعیل بر روی دهتهی  تیررخوا   شوی فمره  تیررخوا  را  خ بیيسر  در مشهیم را  اندازی تیررخوا  و يی بروزر 

   و يی بم مشهیم  راجعم پشتيبی   طرح نریيد.024-71070تشترل و در صورت وجود مر گونم ابمیم بی  رتز ارربی  بی  شتريی  س

حیدث شود بر عمد  پذيرند  اثر عدم رعیي   وارد اعال خ عرل نرود  و مرگونم  سؤوليتخ تم در  فوق راپذيرند   تعمد  خ شود رری خ  وارد اعال خ  -1-24

اين  بیشد ونریيد،   زم بم رعیي  قوانين و  قررات شیپر   ختم بی ع م و آگیمخ تی ل از دهتهی  تیررخوا  اهت ید   خ صوامد بود. پذيرند  اعالم نرود  یدا خ

مرذشين  صوامد بود.اصرر خ رتر شررد  بیشررد و چم در آيشد  وضررع شررود جزء اليش ک قرارداد بود  و ربعي  از آ  برای طرفين الزا خ    قوانين چم در قرارداد

ويی شیپر   خ روانشد راهی نسب  بم روق  ارائم صد یت پرداص  بم هپ  درصورت  شیمد  بمر  برداری از پیيینم میی فروش جم  انجیم اعریل  جر ینم، شرت 

د  رعيين شاطالع رهینخ و ابالغ قوانين و  قررات از طريق  راجع رهرخ  يرند   ذتور اقدام نرود  و ه س  رارب را بم  راجع ريصالح اطالع رهینخ نریيشد.پذ

 بیشد.در اين قرارداد صوامد بود و عذر عدم اطالع، پذيرفتم نرخ

پذيرند   وظ  اهر  دهتهی  را بم صورت فعیل سحداقل شص  رراتش  صريد يی بيس   ي يو  ريیل در  ی   نهی  داشتم و در غير ايشصورت هپ حق   -1-24

 ابطیل رر يشیل پذيرند  را دارد.

 تشور از صیرج بم فروش پیيینم انتقیل از گردد  خ  تعمد پذيرند  .بیشد تشور  خ جارافيیيخ  رزمیی در اهت ید  جم پیيینم فروش در اصتيیر پذيرند   -1-28

 در صورت تش  اين  وضوع، هپ  خ رواند نسب  بم قطع رر يشیل  ربوطم اقدام نریيد.  .نریيد صودداری

 يرش، صودداری نریيد.پذ یابزارمی يقاز طر يکخرراتش  الکترون يجیدا یبم دارند  تیرت در ازاگردد از پرداص  مرگونم وجم نقد پذيرند   تعمد  خ -1-27

 تسویه حساب با پذیرنده وکارمزد سِپ ( 5ماده 
نریيد و بیقيریندة هرِپ بم ازای ارائم صد یت پرداص ، طبق ضوابط بینک  رتزی و شیپر  از وجم مر رراتش  صريد،  ب اخ را بم عشوا  تیر زد تسر  خ  -4-4

پذيرند  واريز صوامد ترد. درصد تیر زد  ذتور براهی  قوانين بینک  رتزی و شرت  شیپر  شد  روهط آ  را برای صريدمیی انجیم شرد  بم حسریب  عرفخ  

 اه .

.... را جم  شعبم .................. ................... نزد بینک .............................پذيرند  حسریب شرریر  .......................................................................... بم نیم ........................   -4-2

 واريز وجو  حیصل از فروش بی تیرت  عرفخ نرود. 

 آ  روز  شو  بم رفع  ایيرت صوامد بود. شد ، واريز وجو  حیصل از فروشمیی انجیمدر صورت بروز مرگونم  ایيرت در  ب غ يی رعداد فروش -3ر4

ی انجیم  وقع  جیز و  ختیر اه  راهیً و بدو  نيیز بم اصذ  جوز يحسیب پذيرند  واريز شود، هِپ در مر ومخ بم طور اشتبی  بمعشوا  وجچشینذم رح  مر -4-1

رفع اشرتبی  و برگش  وجو  از حسیب پذيرند  اقدام نریيد. پذيرند  حق ه ب اين  جوز را ری انتمیی اين قرارداد از صود هیقط و  مرگونم رشرري یرخ نسرب  بم   

يز تبی  واردرصورت عدم وجود وجم واريز شد  در حسیب پذيرند  وی  تعمد اه  بالفیص م پس از اعالم تتبخ هِپ نسب  بم عودت و  سترد نرود  وجم بم اش

 کخ صوامد بود.صورت از ریريخ اعالم تتبخ هِپ، پذيرند    زم بم پرداص  صسیرت رأصير رأديم طبق ضوابط بینشد ، بم هِپ اقدام نریيد. در غير اين

ردد گواريز صوامد شد. وضعي  رسويم براهی  قوانين بینک  رتزی و شیپر  رعيين  خ پذيرند می بم صورت روزانم بم حسیب  عرفخ شد  وجو  رراتش  - 4-4

 و درصورت رايير قوانين، هِپ  جیز بم رايير وضعي  رسويم براهی  قوانين ابالغخ جديد اه .



 

 

 

   ندش کارتقرار داد پذیر

 

  شماره قرارداد:
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 میی بعدی بم حسیب پذيرند  واريز صوامد شد.می در نوب می، وجو  حیصل از رراتش ر واريز وجو  در يکخ از نوب در صورت رأصير د - 4ر4

بیشررد و ت يم تیر زدمی طبق  قررات پذيرند  بم ميچ عشوا   جیز بم دريیف   ب غ اضرریفخ بیب  رأ ين مزيشم تیر زد پرداصتخ صود از دارند  تیرت نرخ -4-8

 شود. بديمخ اه  درصورت رايير جداول تیر زدی از هوی شیپر ، پذيرند  حق اعتراضخ نخوامد داش . خشیپر   حیهبم 

 گردد. و ... بم حسیب پذيرند  واريز نرخ  بیلغ رراتش  میی انجیم شد  بی هرويس میی صی  تیررخوا   ینشد پرداص  شیرژ، قبب، صيريم  -7ر 4

 فسخ قرارداد  ( 6ماده 
، بینک يی هِپ حق و اصتيیر دارد درصورت عدم رعیي  و اجرای رعمدات روهط پذيرند  و نيز عدم جبرا  صسیرت وارد  احتریلخ از نیحيم پذيرند  بم هِپ -4-4

 .دارندگی  تیرت، بم طور يک طرفم اقدام بم فسخ قرارداد نریيد

یدالت صورت پذيرفتم، درصورت  واجمم بی الهومیی  شکو  وغير تعیرف در  جیز صوامد بود ضرن رصد  سترر و موشرشد ربيی هپ شررت  شریپر     -4-2

حصول اطريشی  از صح  و انطبیق عر کرد بی الزا یت و  قررات شبکم   وعد ارریم بررهخ و رراتش  مريک از پذيرندگی ، نسب  بم رع يق دهتهی  تیررخوا  ری

 پرداص  الکترونيک تشور، اقدام نریيد.

 نشانی طرفين قرارداد ( 7ماده 
شد  شزلة ابالغ رهرخ و قینونخ اه . طرفين  وظ میی  ذتور بمبیشد و مرگونم  کیربم بی نشینخنشینخ طرفين قرارداد بم ررريب  شدرج در ابتدای اين قرارداد  خ

 درصورت مرگونم رايير در نشینخ صود  رارب را ظرف يک م تم بم اطالع طرف ديهر برهینشد.

 ( سقف تراکنش 8ماده 
 گردد رراتش  میی بی  ب غ بي  از هق  رراتش  ارهیل نشریيد.بیشد و پذيرند   تعمد  خهق  رراتش   طیبق قوانين بینک  رتزی و شیپر   خ

 نسخ قرارداد ( 9ماده 
 . ید  و دو نسخم تم مر دو حکم واحد دارند رشظيم، ا ای و  بیدلم شد 0اين قرارداد در 
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 سرویسقطع  یا محدودیتگردد و در صورت وقوع، منار به اعمال  میتخلف محسـوب   پذیرنده،که طبق الزامات شـاپر  اناام نن ا  طر    مواردی ليسـت 

 خواهد شد: ذیلجدول  سبر اسا پذیرندگی
 

 جدول رفتارهای نامتعار  پذیرندگی
 

نوع  شرح تخلف ردیف

 تخلف

 4 تیررخوا  بم نحوی تم مشهیم انجیم عر يیت پرداص  برای  شتری سدارند  تیرت  قیبل دهترهخ و روي  نبیشد.قرار گرفتن دهتهی   4

 4 بم پذيرند  ابالغ شد  اه . PSP.ا و شیپر  تم روهط شرت  رخطخ از الزا یت بینک  رتزی ج.ا 2

 2 و پذيرند   PSPتسب و تیری غير از صش  ثب  شد  در قرارداد فخ  یبين شرت  اهت ید  از دهتهی  تیررخوا  برای  3

 2 ايجید رراتش  میی  جیزی از قبيل نقد ترد   ب غ داصل تیرت بدو  انجیم داد و هتد واقعخ 1

 2 عدم ارائم رهيد بم  شتری در رراتش  میيخ تم ارائم رهيد طبق  قررات و الزا یت شیپر  الزا خ شد  اه .  4

 2 عدم عودت  بیلغ واريزی اضیفم تم بم اشتبی  بم حسیب پذيرند  واريز شد  اه  . 4

 PSP 2پر  و يی   ید روافق شد  بی شرت  بدو  رعیي   قررات و الزا یت شیرايير آدر   حل بمر  برداری از دهتهی  تیررخوا   8

 2 اصذ مرگونم وجم بي  از  ب غ صريد،  از دارند  تیرت در ازای ارائم صد یت پرداص  الکترونيکخ بدو   جوز بینک  رتزی ج.ا.ا و شیپر  7

 2 پرهيد  ر ز تیرت از  شتری و اصرار بر ورود ر ز دارند  تیرت روهط پذيرند  0

 3 نی عتبر، شبيم هیزی شد  يی شکستم شد  ارهیل رراتش  40

 3 دهتکیری عردی و ايجید اصتالل در فرآيشد اجرای رراتش  44

 3 رصير  و يی اهت ید  از اطالعیت  حر ینم دارندگی  تیرت 42

 3 مر گونم رالش بم  شظور ن ور بم هی ینم میی پرداص  الکترونيکخ تشور 43

 3 اعترید دارندگی  تیرت از نظیم پرداص  الکترونيکخ تشورمر گونم رالش  شجر بم ه ب  41

 3 جعل و يی ارائم اطالعیت هیصتهخ در حوز  پرداص  الکترونيکخ  44

 PSP 3مر گونم دهتکیری دهتهی  تیررخوا  دريیفتخ از شرت   44

انتظی خ يی ا شيتخ در رابطم بی رخ  یت حوز  پرداص  مر گونم اقدا خ تم  شجر بم صدور دهتور برصورد بی پذيرند  روهط  راجع قایيخ،  48

 الکترونيک شود.

1 

 1 حوز  پولخ و بینکخ تشور در صورت اعالم  راجع قایيخانجیم اعریل  رربط بی هوء اهت ید   یلخ و پولشويخ يی ايجید اصتالل در  47

 1 میی  جیز، در صورت اعالم  رجع قینونخفعیلي  میيخ تم  شجر بم اصتالل در جريی  نقديشهخ صیرج از چیرچوب  40
 

 جدول نحوه برخورد با تخلفات

 برخورد پس ا  تخلف برای بار دوم برخورد پس ا  تخلف برای بار دوم برخورد پس ا  تخلف برای بار اول نوع تخلف

 حدوي  يی قطع هرويس رریم پیيینم میی پذيرند   4

 حداتثر بم  دت يک م تم 

هرررويس رریم پیيینم  حدوي  يی قطع 

 میی پذيرند  حداتثر بم  دت يک  ی 

 حدوي  يی قطع هررررويس رریم پیيینم میی 

 پذيرند  حداتثر بم  دت ش   ی 

 حدوي  يی قطع هرويس رریم پیيینم میی پذيرند   2

 حداتثر بم  دت يک  ی 

            حرردويرر  يرری قطع هررررويس رررریم 

پریيرینم میی پذيرند  حداتثر بم  دت   

  ی ش  

 حدوي  يی قطع هررررويس رریم پیيینم میی 

 پذيرند  حداتثر بم  دت يکسیل 

 حدوي  يی قطع هرويس رریم پیيینم میی پذيرند   3

 حداتثر بم  دت ش   ی 

 حدوي  يی قطع هرررويس رریم پیيینم 

 میی پذيرند  حداتثر بم  دت يکسیل

 حدوي  يی قطع هررررويس رریم پیيینم میی 

  دت هم هیلپذيرند  حداتثر بم 

 برصورد بر اهی  هم ردي  فوق در اين جدول،  تشیهب بی نوع رخ   صورت گرفتمقایيخ، انتظی خ و ا شيتخ و نيز  عاعریل دهتور  راج 1

 


