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 مقدمه

 يجمهکور  يبانک  مرککز   يو بانک يته پولیکم 62/9/99مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت مصوب مورخ  استناد به

 اختصکار  پس به اين از که « یالکترون خدمات پرداخت ارائه دهندگان ت و نظارت بر یفعال يياجرا دستورالعمل»ران يا ياسالم

 .گردد مي تصويب ذيل شرح به شود، مي نامیده «دستورالعمل»

 . ککاربرد دارد ککه بکه منظکور انتکام تکراکنش هکا بکه شکماره ککارت دسترسکي دارنکد            « ياتمؤسسک »بکراي  « دستورالعمل»اين 

  .گرددفاقد دسترسي به شماره کارت، مستند جداگانه اي ارائه مي « ؤسساتم»بديهي است براي 

 

 

 فيتعار - 1فصل 

 :«دستورالعمل»ن ياواژه ها و عبارات بکار رفته در   -1 ماده

 .رانيا ياسالم يجمهور يبان  مرکز : يبانک مرکز

 .رانيا ياسالم يجمهور يپرداخت بان  مرکز ياداره نظام ها :پرداخت ياداره نظام ها

اسکت ککه    يا، شکبکه «شاپرک»پرداخت کارت  يکیالکترونشبکه  : (شاپرک ) /پرداخت کارت يکيشبکه الکترون

ه یتاد شده و کليا يدر نظام بانک يکیالکترونفروش  يهاانهينظام پرداخت در کشور به خصوص پا يسامانده منظور به

نظارت بر عملکرد  يشود و به طور کلين شبکه نظارت و کنترل ميط اتوس «رشيپذ يابزارها»حاصل از  يها تراکنش

 .ه را برعهده دارديات تسویو انتام عمل ييو اجرا يفن

ثبت رسکیده و بکه منظکور    به  يران در قالب شرکت سهاميا ياسالم ياست که در جمهور يت حقوقیشخص :متقاضي

 .نمايد درخواست متوز مي «بان  مرکزي»هاي مربوط از  در چارچوب مقررات و دستورالعمل خدمات پرداختارايه 

براسکا   ده و یثبکت رسک  بکه   يران در قالب شرکت سهاميا ياسالم ياست که در جمهور يت حقوقیشخص :سسهؤم

دهنکدگان خکدمات پرداخکت و      د و بکر طبکم مقکررات نکاظر بکر ارائکه      يک نما يافت ميدر «يبان  مرکز»که از  يمتوز

  .نمايد يت میفعال «شاپرک» يها و الزامات ابالغ دستورالعمل

بانک   »متکوز  بکا  که به موجب قکانون يکا    عضو شتاب گوينداعتباري  مؤسساتها و بانکبه کلیه  :مؤسسه اعتباري 

 .فعالیت مي نمايد «بان  مرکزي»تأسیس و تحت نظارت  «مرکزي
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به هرگونه وسیله اي اطالق مي گردد که دارنده آن مي تواند نسبت به انتقال وجوه از طريم آن اقکدام   :پرداختابزار 

 . نمايد

 .سازد يفراهم م دارنده کارت  يبراتراکنش را که امکان  يعبارت است از سخت افزار و نرم افزار :رشيابزار پذ

نسکبت بکه    «رشيابکزار پکذ  »و بکا اسکتفاده از    «ابزار پرداخت»رش ياست که با پذ يا حقوقي يقیشخص حق :رندهيپذ

 .دينما يا ارائه خدمات اقدام ميفروش کاال و دريافت وجه ناشي از 

« شکاپرک »مطابم با ضوابطي باشد که توسکط   آن ين تعداد تراکنش هایانگیاست که م يرنده ايپذ  :رنده فعاليپذ

  .ابالغ مي گردد« بان  مرکزي»پیشنهاد و توسط 

 در خصکوص   «مؤسسکه » ثبتکي  تغییکرات  بکا  «مرککزي  بانک  » کتبکي  موافقکت   :ثبتري  تغييررات  نامه ه اجاز

 .است ثبتي در مرجع (سرمايه و هیأت مديرهموضوع فعالیت، )

 .است« مؤسسه»يا ادامه فعالیت  «متقاضي» فعالیت  شروع براي« مرکزي بان »کتبي موافقت : فعاليت مجوز

پس از تأيید کتبي چارچوب طرح مفهومي، برنامه عملیکاتي،  « بان  مرکزي»متوزي است که   :هينامه موافقت اول

 .، صادر مي نمايد«متقاضي»، جهت انتام آزمون سوئیچ «شاپرک»صالحیت هاي فني، امنیتي و اجرايي توسط 

 

 عمده   و سهامداران هيسرما -2فصل 

خود سرمايه شش ماه فرصت  دارد  «سسهمؤ».  اعالم مي گردد« بان  مرکزي»توسط « مؤسسه»مبلغ سرمايه  حداقل -2ماده 

 .را با ضوابط حداقل سرمايه تطبیم دهد

o  را در ابتکداي هکر   ثر بر تعیین حداقل سرمايه ؤبر اسا  شاخص هاي اقتصادي عوامل م «بان  مرکزي»  -1تبصره

  .سال شمسي تعیین و اعالم مي نمايد

o  هیچ بخش از سرمايه  نبايد از محل اخذ تسهیالت از نظام بانکي تأمین شود و رعايکت مفکاد مقکررات و     - 2تبصره

 .بخشنامه هاي مبارزه با پولشويي در تأمین سرمايه ضروري است

o گیرد قرار استفاده مورد ديگر تعهدي گونه هر وثیقه براي عنوان به نبايد« همؤسس»  هاي دارايي  - -3تبصره. 

                                                           
 .آورده شده است  در پیوست شماره نحوه محاسبه حداقل سرمايه  -  
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  رمشکروط بکا مضکمون لکه    یغ ي، ضکمانتنامه بکانک  يه ثبتک يدرصکد از سکرما   09معکادل   داردماه فرصت  3  «سسهؤم» – 3 ماده

 .ديارائه نما «يبان  مرکز»

مطابم آيین نامه  ديننما اقدام «يمرکزبان  »ارک الزم به مد ارائه ه ويش سرمايافزا نسبت به «سسهؤم»که یدرصورت -4ماده 

  .مقتضي بعمل خواهدآمد اقدام  "3 شماره پیوست" انضباطي

 شکرکت اعکم از   يعکاد  يشخص حقوق هر يبرا 6(میرمستقیغ اي میمستق متموع) «سسهؤم» سهام تمل  متاز سقف  -5ماده 

 هکر   بکراي  و درصکد  ده يقک یحق هر شخص يبرا و درصد ستیب يردولتیغ يعموم نهاد اي يتعاون ،، خاصعام يسهام

 .گردد ين مییتع درصد يس «مؤسسه اعتباري»

 نکد ينما ياز بودجه دولت استفاده م يو به نحو هستند عمومي محاسبات قانون تابع که هايي شرکت و يدولت مؤسسات  -6ماده 

 .سهام داشته باشند «مؤسسه»توانند در  ينم رندیگ يقرار م يدولت يا در زمره شرکت هاي

م و یمتمکوع مسکتق  ) از يچ بخشک یهک  توانند ينم هستند «شاپرک» يات اختصاصیعمل ييمانکار اجرایکه پ ييها شرکت  -7ماده 

  .را داشته باشند «مؤسسه»سهام ( میر مستقیغ

 

 يت شرکتياستقرار حاکم طيشرا -3فصل 

 .است «بان  مرکزي»متعهد به رعايت کلیه قوانین و مقررات ابالغ شده توسط  «سسهؤم»  -8ماده 

 .گردد ين مییتعنفر  0ره يت مدأیه ءحداقل تعداد اعضا – 9ماده 

  نفر متخصص در حوزه ياطالعات و  يمتخصص در حوزه فناور ستيبا يمره يت مدأیه ء  نفر از اعضايحداقل   -11 ماده

 .باشد يبانکدار

 :ر است ير عامل به شرح زيره و مديت مدأیء هط اعضايشرا -11ماده 

 .سال سابقه کار مرتبط 0با حداقل  يکارشناس تحصیلي مدرک حداقل بودن دارا - 

 .کیفري سوء پیشینه عدم -6

                                                           
 82/ /62 مورخ 83 /مب شماره به يبانک مقررات و مطالعات اداره «ياعتبار اتمؤسس يگذار هيسرما دستورالعمل» مطابم با تعريف - 6
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ت کل مقکررات،  يريموضوع بخشنامه مد)کشور  بانکي شبکه در نشده سوءاثر رفع برگشتي چ  سابقه نداشتن -3

 (.  9 /8/3مورخ  6 099شماره  به ياداره مطالعات و مقررات بانک ييو مبارزه با پولشو يبانک يمتوزها

ران بکه شکماره   يک أت محتکرم وز یک بکه اسکتناد مصکوبه ه   ) «اعتبکاري  مؤسسکات » بکه  غیرجکاري  بدهي نداشتن -4

مکورخ   00698 بکه شکماره    يو بخشکنامه اداره مطالعکات و مقکررات بکانک      3/8/88هک مورخ 498 4ت/03920 

 060 9بکه شکماره    يت کل اعتبارات اداره اطالعات بانکيريز بخشنامه مدیو ن(  ذيربط يه هایو اصالح 8/8/88 

 . 66/4/99مورخ 

 بان » اعالم طبم  یالکترونارائه دهندگان خدمات پرداخت  يت هایبا فعال مرتبط آموزشي هاي ه دور گذراندن -0

 .«مرکزي

 .باشندداشته  «سسهمؤ»در موظف سمت  بايدمديره  ن هیأت اعضاءهیج ي  از  -2

در سکاير  اعضکاء هیکأت مکديره انتخکاب شکود، نبايکد        ضمن اينککه نمکي توانکد از میکان    «  سسهؤم »مديرعامل  -0

 .مديره باشد هیأت عضو اجرايي يا سمت داراي« مؤسسات»

 .باشند« مؤسسات»ساير  سهامدارد ينبا «سسهمؤ»ره يمد تأیهت در يجهت عضو يص حقوقاشخا  -12ماده 

 بعهکده   تقک یحق يم با مقکررات و ارائکه اطالعکات خواسکته شکده بکر مبنکا       ینان از تطبیحصول اطم ،موارد يدر تمام - 13 ماده

 گکردد مشکخص   زمکان کن چنانچکه در هکر   یشان مالک خواهد بود لک يا يو خوداظهار استافت متوز يدر «متقاضي»

عکالوه بکر ابطکال متکوز، در صکورت لکزوم و        محم خواهکدبود  «يبان  مرکز» ،اطالعات ارائه شده خالف واقع بوده

 .دياقدام نما يم مراجع قانونيد از طريصالحد

کشور، جهت احکراز   يو اطالعات يتیصالح امنياستعالم از مراجع ذ، ت مديره و مديريت اجراييأهی ءاعضادر خصوص  -14 ماده 

جهکت احکراز    يفکوق از جملکه مکوارد ضکرور     يهکا  است اخذ پاسخ مثبت اسکتعالم  يهيبد .سوابم به عمل خواهد آمد

 .خواهدبودت یصالح

 3فصکل   ط منکدر  در  يفکوق منکوط بکه احکراز متکدد شکرا       يشکغل  يها تید دوره در موقعيا تتدير و ییهر گونه تغ – 15ماده 

 .خواهدبود

ت مکديره در  أعضو هی 3هر ي  متشکل از  «ريس بررسي و مديريت »و  «حسابرسي»کمیته هاي ضروري است   -16ماده 

اين کمیته ها نحوه اجراي قوانین و مقررات و دستورالعمل هاي حاکم بر فعالیکت  . وجود داشته باشد «سسهؤم»ساختار 

اعتبکاري و بکازار    هاي عملیاتي،ارزيابي ريس ت مديره توسط مديريت اجرايي و أ، شیوه اجراي مصوبات هی«سسهؤم»
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در صکورت  . نمايندارايه مي  «بان  مرکزي»را بررسي و مستند  نموده و پس از تايید در پايان هر فصل به  «سسهؤم»

  .مقتضي بعمل خواهدآمد اقدام ي طباضان آيین نامهمطابم با  ،هاعدم ارايه گزارش

ر نظکر  يک ماً زیکه مستق يباشد بگونه ا تیامن بنام يمستقل واحد يدارا ستيبا يمخود  يسازمان ساختاردر  «مؤسسه»  -17 ماده

حداقل ت، وجود یاز الزامات ساختار واحد امن. ات متزا باشدیو کامالً از واحد عمل فعالیت نموده  « سسهؤم »ر عامل يمد

از ايشکان اخکذ گرديکده     تعهد الزم نسبت به حفظ محرمانگي اطالعکات  که است ت اطالعات یدو کارشنا  مترب امن

بايسکت تحکت     مکي  همکواره علمي و فني، عدم سوء سابقه و عدم تخلف ايشان،  در زمینهاحراز صالحیت ايشان باشد و 

 .داشته باشدمستمر قرار  بررسي و کنترل

ات یک ست از واحکد عمل يبا يد و توسعه نرم افزار میبخش  تول گردند، دیتول «مؤسسه»افزارها در داخل  رمکه نیدرصورت -18 ماده

 . کامالً متزا باشد

 يسکت حکداقل دارا  يبا ي، مک «دسکتورالعمل »ن يا  يط مندر  در بندهايعالوه بر دارا بودن شرا «مؤسسه» ير ماليمد -19ماده 

سال سابقه کار مرتبط در حوزه  9 حداقل  يدارا  زیو ن يمرتبط با امور حسابدار يمعتبر در رشته ها يمدرک کارشناس

 .باشد يا بانکداري الکترونی پرداخت 

 يسکت دارا يبا ي، مک «دسکتورالعمل »ن يک ا يط منکدر  در بنکدها  يعالوه بر دارا بودن شرا «مؤسسه»ت یر واحد امنيمد -21ماده 

ر واحد يمد .سال سابقه کار مرتبط باشد 0حداقل  يدارا  زیو ن  حوزه امنیت فناوري اطالعاتمعتبر در تخصصي مدرک 

 ريسک   بررسکي و مکديريت  تکه  یات و گکزارش بکه کم  یک ن  موظف به نظارت بکر واحکد عمل  ی، همچن«مؤسسه»ت یامن

 .است «مؤسسه»

 

 «تيفعالمجوز » -4فصل 

 .پذيرد صورت مي «يمرکزبان  »صرفاً توسط  الکترونی  نه ارائه خدمات پرداختیزم در «تیمتوز فعال»اعطاء  -21ماده 

 و« دسکتورالعمل »مطالعکه ايکن     از پکس  الکترونیک   خدمات پرداخکت  درحوزه« تیمتوز فعال»افت يدر «متقاضي» - 22 ماده

ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت،  مقررات و قوانین با  خودت یط فعاليو  انطباق شرا ينان از آمادگیحصول اطم

 «شکاپرک »و  «يبانک  مرککز  » يپول و اعتبار، بخشنامه هکا  ي، مصوبات شورا«يمرکزبان  » يو بانک يته پولیکم

 :به شرح مراحل ذيل اقدام نمايد تواند  يم
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هکاي   نظکام هکاي پرداخکت، نظکام    زبانه   ، www.cbi.ir: به نشکاني « بان  مرکزي» پايگاه اطالع رسانيبه  مراجعه - 

 .ندر مي ها فرمو تکمیل ( شاپرک)پرداخت کارت  يشبکه الکترونیکپرداخت در کشور، 

. بکه وي اعکالم خواهدشکد   « متقاضکي »شکماره پرونکده   « بانک  مرککزي  »درصورت تأيید اطالعات واردشکده توسکط    -6

 .درغیراينصورت دسترسي و اصالح اطالعات با استفاده از شناسه ملي انتام مي پذيرد

بکه   «بانک  مرککزي  »در وجکه   وديعه میلیون ريال 099مبلغ پس از دريافت شماره پرونده، متقاضي نسبت به پرداخت  -3

هکاي   براسکا  شکاخص   پکیش بینکي گرديکده و    بررسکي پرونکده   هاي هزينه به منظورکه مشخص شده شماره حساب 

، بکه  مکرتبط  پکس از کسکر هزينکه هکاي      اين مبلغ. ، اقدام مي نمايدقابل تغییر است« بان  مرکزي»اقتصادي توسط 

در تارگکاه بانک    در اين مرحله مي بايست شماره پیگیري وجه واريکزي را  « متقاضي» .عودت خواهدگرديد« متقاضي»

 .در  نمايد در قسمت مربوطهمرکزي 

الزم به ذکر است شناسه  .کلیه نسخ آن ممهور به مهر شرکت نمودنو    چاپ فرم هاي تکمیل شده مورداشاره در بند -4

 .فرم ها در  شده باشدکلیه دريافتي از سیستم مي بايست بر روي 

هاي رسید وجه واريکزي مورداشکاره در بنکد   فرم ها و  منضم بهکه « بان  مرکزي»به  تحويل/ارسالتهیه نامه تقاضا و  -0

 .باشد فوق

 و مکي گکردد  ارجکاع   «شاپرک»پرونده به  ،«بان  مرکزي»درصورت کامل بودن مدارک و مستندات ارائه شده به   - 23 ماده 

چکارچوب  »بکا عنکوان    ( 6طبم پیوسکت شکماره   ) «مؤسسات»استانداردها و رويه هاي فني و اجرايي مربوط به فعالیت 

 .گرفت قرار خواهد «متقاضي»در اختیار « طرح مفهومي

ي اتیعمل برنامهطرح مفهومي، نسبت به ارائه چارچوب  س از دريافت الزامات و ماه پ 3است ظرف مکلف  «متقاضکي » -24 ماده 

 .اقدام نمايد «شاپرک»به 

 يکي و اجرا يتک ی، امنيفنک  يت هکا ی، صکالح ياتیک برنامکه عمل  طکرح مفهکومي،  چکارچوب   ينسبت به بررس «شاپرک» -25ماده 

را بعهکده   «متقاضکي » ممیکزي د، انتکام  يیک ماه اقدام الزم را بعمل خواهدآورد و درصورت تأ 3ظرف مدت  «متقاضي»

 .خواهدگرفت

o  ماه قابل تمديد خواهدبود 3به مدت  درصورت لزوم 60و  64زمان مندر  در ماده    -تبصره. 

 يکي و اجرا يتک ی، امنيفنک  يت های، صالحياتیبرنامه عمل چارچوب طرح مفهومي،پس از تأيید کتبي « بان  مرکزي» -26ماده 

 .اقدام خواهدنمودجهت انتام تست سوئیچ،  «نامه موافقت اولیه»نسبت به صدور  ،«شاپرک»توسط 

http://www.cbi.ir/
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طبم الزامات ابالغکي، تأيیديکه   « متقاضي»در صورت تطبیم ساز و کار اجرايي و گذراندن موفم آزمون اتصال سوئیچ  -27ماده 

  .اعالم خواهدشد« بان  مرکزي»به « شاپرک»توسط  "موفقیت گذراندن آزمون عملیاتي"مربوطه با عنوان 

« اجازه نامه تغییرات ثبتکي »آزمون عملیاتي،  درمبني بر موفقیت  «شاپرک»پس از وصول تأيیديه  ،«بان  مرکزي» –28ماده 

 .را صادر مي نمايد

مقکررات نکاظر بکر     39و  69شرايط تعیین شکده در مکاده   به منظور تأمین ماه  3مکلف است ظرف مدت « متقاضي» -29ماده 

و کلیه مدارک را جهت  اقدام« دستورالعمل»اين  0دهندگان خدمات پرداخت و همچنین شرايط عمومي ذيل فصل  ارائه

 .ارسال نمايد« بان  مرکزي»انتام بررسي هاي مقرراتي به 

مقکررات    3نسبت به  اعمال بررسي مکاده   و نتیته ثبت، ماه پس از وصول مدارک 3ظرف مدت « بان  مرکزي» -31ماده  

متکوز  »اقدام نموده و درصورت پوشش کلیه ضوابط و مقررات، نسبت به صدور دهندگان خدمات پرداخت  ناظر بر ارائه

 .مي نمايداعالم « شاپرک»و مراتب را جهت اجرايي شدن به اقدام « فعالیت

o  در صورت مشاهده هر گونه کمبود در مدارک که باعث توقف صدور متوز گردد، فقط براي يکبار و   - 1تبصره

 . داده خواهد شد الزامات موردنظر، مهلت تکمیل  «متقاضي»ماه به  6به مدت 

o ت يک ضکمن رعا  بطکور مسکتمر   است مکلف دارنده آناست که  يبه گونه ا شده صادر «فعالیتمتوز » - 2تبصره

از یک مورد ن بوده و بتواند چارچوب امتیاز «شاپرک»جامع  ي، تحت بازرس«يبان  مرکز» يمقررات و الزامات ابالغ

 «تیفعالمتوز » با دارنده ،ياز مکفیدر صورت عدم امکان اخذ امت. ت مقررات را بدست آورديم و رعایبر تطب يمبن

ن تبصکره  يک ا از يهر گونه برخورد ناشک کامل خود را  نسبت به رش يپذ، «متوز فعالیت»ه دارند .برخورد خواهدشد

 .شناسد يت میبه رسم ييو نها ير اصلیم گیخصوص بعنوان تصم نيرا در ا «يبان  مرکز»نموده و  اعالم

o ضمن، نگردد« متوز فعالیت»به هر دلیلي موفم به اخذ  «يمتقاض »يا « مؤسسه» که صورتي در - 3 تبصره 

  .است نهین زميت در ایموظف به  توقف هرگونه فعال ،مکاتبات تمامي شدن  تلقي يکن لم کان

فعالیکت مکي نمودنکد مکلفنکد      خدمات پرداخکت در حوزه ارائه « دستورالعمل»که قبل از ابالغ اين « مؤسساتي» کلیه -31اده م

منظور انتام  به« بان  مرکزي»از  «اجازه نامه تغییرات ثبتي»نسبت به اخذ « دستورالعمل»ضمن انطباق شرايط خود با مفاد اين 

 .نتیته را کتباً به بان  مرکزي اعالم نمايند ،عاقدام و پس از تصويب در متامع و ثبت در مراج تغییرات ثبتي

 غیکر  بکه  قابل انتقکال  عقود، از ي  هیچ قالب در و وجه هیچ به« مرکزي بان » توسط صادره هاي نامه اجازه -32 ماده

 .خواهدبودن
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  يط عموميشرا -5فصل 

 الکترونی بايد به گونه اي تنظیم شود که موضوع فعالیت آن در ارتباط با ارائه خدمات پرداخت « مؤسسه»اساسنامه   -33ماده 

 .باشد

ه یک کلالزم به ذکر است  .ارسال نمايد« بان  مرکزي»بايد مدارک زير را به منظور اخذ متوز تهیه و به « متقاضي»  -34ماده 

متعهکد   «يمتقاضک  »برابر اصکل شکده و    يصالح کپيست در مراجع ذيبا يم گردد يارائه م يکه به صورت کپ يمدارک

 .استمنطبم  موجود،ت ین وضعيآخر ي باه مدارک ارسالیگردد کل

 .«يبان  مرکز»هاي  ل پرسشنامهیتکم -

منکدر    تغییر ن ينکه اساسنامه ارائه شده منطبم با آخريبر ا يثبت شده همراه با مدارک مبن يارائه اساسنامه فعل  -

 .ده باشدیرس «يمتقاض »د متمع يیاست که به تأ يدر روزنامه رسم

ن يو ارائکه آخکر   سکال آخکر   يطک « متقاضکي  » يهکا  د حسکاب یک بکر تأئ  يعمومي مبن متمع جلسه ارائه صورت -

 .شده يحسابرس يمال يها صورت

  .«متقاضي»ارائه آخرين لیست بیمه  -

رات مربکوط  ییک آن و تغ تکأمین  نحوه و پیشنهادي سرمايه در خصوص مبلغ «متقاضي»اصل صورتتلسه متمع  -

 .آن به

 (. 66طبم ماده )صدور متوز  يعه به عنوان کارمزد بررسيپرداخت مبلغ ود -

 .گرديده لحاظ( 6پیوست شماره )در که  طرح مفهومي چارچوببراسا  الزامات و ي اتیارائه برنامه عمل  -

 منوط به اخکذ متکوز از آنهکا اسکت     موجود مقررات حسب «يمتقاض» يت عمومیکه فعال ينامه از مراجع يمعرف -

 .(اقتصادي ويژه مناطم و صنعتي تتاري  ت در مناطم آزادیل متوز ثبت و فعالیاز قب)
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  نظارت -6فصل 

عملیکات مکرتبط بکا خکدمات ارائکه شکده توسکط         نکوع  هکر  مسئول ،«مؤسسه»مديره  هیأت اعضاء و مديرعامل  -35 ماده

 .هستند« مؤسسه»

 در چکارچوب  و موجکود  مقکررات  و قکوانین  براسکا   را خکود  مکالي  رويکدادهاي  کلیه مکلف است« مؤسسه»  -36 ماده

 .نمايد ضبط و ثبت روزانه حسابداري، استانداردهاي

 و شکده  حسابرسکي  مکالي سکاالنه   هاي صورت با همراه قانوني خود را حسابر  گزارش مکلف است« مؤسسه»  -37 ماده

« مرکزي بان  »مالي به  سال پايان از بعد ماه 0 تا حداکثر اخذ تأيید متمع عمومي، همراه پس از هاي يادداشت

 .نمايد ارسال

 امور کلیه در ثبت، و شماره (خاص يا عام سهامي) ذکر عبارت با طورکامل به مي بايست «مؤسسه» ثبتي نام  -38 ماده 

 .گردد در مربوط    مهرهاي و رسیدها مکاتبات، تبلیغاتي،

و بطور کلي هرگونه عبارتي ککه متضکمن ارائکه    « مالي و اعتباري مؤسسه»يا  "بان "کلمه  يا و عنوان از استفاده -39ماده 

و  "بانک  "استفاده از نشانه هکاي متعلکم بکه     يا و« مؤسسه»نام  باشد، در« مؤسسه»خدمات مالي و اعتباري توسط 

 .ممنوع است تبلیغات، در «اعتباري مؤسسه مالي و»

 .است« شاپرک»شده از سوي  اعالم  "توافقنامه سطح ارائه خدمت"موظف به رعايت  « مؤسسه»  -41ماده 

صکرفاً بکا   )« شاپرک»بازرسان و  «بان  مرکزي»ناظران  برايدر هر زمان را  مکلف است امکان بازرسي« مؤسسه» – 41ماده 

عملیات، پايگکاه داده،  اي فراهم نمايد که کلیه دفاتر مربوط به  بگونه( «شاپرک»يا « بان  مرکزي»ارائه معرفي نامه از 

 .به روز و دفاتر مالي حداقل تا روز مالي قبل، دراختیار ايشان قرار گیرد ها اطالعات هويتي و کلیه گزارش

به نحکو مقتضکي    ( 3مطابم پیوست شماره )« بان  مرکزي»در صورت مشاهده تخلف يا تخطي از قوانین و مقررات  –42ماده 

 .برخورد خواهدشد

 

  



   
 

 ساير موارد -7فصل 

أت یک نکده عضکو ه  ينما بان  مرککزي و  پرداخت ير اداره نظام هايمد ديرکل فناوري اطالعات  وبا حضور م يا تهیکم -43ماده 

عهکده  ه را بک « متقاضکي »رعامل يره و مکد يأت مدیت انتام مصاحبه با اعضاء هیاطالعات مسئول يفناورعامل ناظر بر 

 .خواهدداشت

 و پکولي  قکانون  جمله از جاري کشور مقررات و قوانین تابع «دستورالعمل»اين  در نشده بیني پیش ساير موارد -44 ماده

 پکولي،  غیرمتشککل  بکازار  قکانون تنظکیم   ،(درصکورت وجکود  )اصالحات پکس از آن    و تتارت قانون کشور، بانکي

  و اعتبکار  و پکول  شکوراي  مصکوبات  همچنکین  و ربکط  ذي مقکررات  و قکوانین  سکاير  پولشويي، با مبارزه قانون

 .خواهدبود «مرکزي بان » هاي و بخشنامه ها دستورالعمل

بکوده و ريي آن بکراي   « هاي پرداخت اداره نظام»به عهده « شاپرک»و « مؤسسه»مسئولیت داوري بین اختالفات   – 45ماده 

 .طرفین الزم االجرا خواهدبود

 

مکورخ   جلسکه   يکصکدوهفدهمین  در پیوسکت،  3و  تبصکره  0، مکاده  40فصکل،   0ي  مقدمکه،   بر مشتمل «دستورالعمل» اين

 .رسید تصويب کمیته پولي و بانکي بان  مرکزي جمهوري اسالمي ايران به 96/  /6 
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 :هينحوه محاسبه حداقل سرما  - 1وست شماره يپ

 :بر اسا  موارد زير محاسبه مي گردد ،«مؤسسات»براي  396 نحوه محاسبه حداقل سرمايه در سال  -  

و هزينه کرد ثابت به منظور تامین مالي فضکاي اداري و عملیکاتي، سکايت     پايه سرمايه به منظور تامین سرمايه گذاري( الف

 .چهارصد میلیار ريال تعیین مي گردد اصلي و پشتیبان، مرکز امداد مشتريان و نظاير آن

بر اسا  نرخ بازار « پذيرنده»هر به منظور جذب و نگهداري و راهبري  « مؤسسه»میزان سرمايه گذاري الزم براي هر ( ب

 .یلیون ريال تعیین مي گرددي  م

« فعکال  پذيرنکده »يکصکدهزار  مي بايست شامل « مؤسسه»حداقل عملکرد  396 بر اسا  پارامترهاي موجود در سال ( پ

 .باشد

 .را جذب نمايد« پذيرنده»مکلف است در مدت ي  سال پس از آغاز فعالیت خود حداقل تعداد « مؤسسه»( ت

 :به شرح زير است «سسهؤم»بر اسا  موارد فوق نحوه محاسبه حداقل سرمايه براي 

 (« پذيرنده فعال»تعداد *  ي  میلیون ريال+ )چهارصد میلیارد ريال پايه سرمايه 
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 يطرح مفهوم چارچوبالزامات و   – 2 شماره  وستيپ

 

 مقدمه 
افت متوز ارائه يکه به منظور در است و طرح کسب وکار  يتیو امن يروشن و مدون از پوشش الزامات فن يا شامل برنامه يطرح مفهوم

شده  در نظر گرفته ين منظور چارچوبيبه ا. است  يالزام «شاپرک»پرداخت کارت  يکیه و ارائه آن به شبکه الکترونیته خدمات پرداخت،

 .است  يضرور يطرح مفهومچارچوب ه یت آن در تهياست که رعا

 

 اهداف
 «متقاضي» به يارائه چارچوب مشخص در نحوه ارائه طرح مفهوم

 

 ف يتعار
نظام پرداخت در  يسامانده است که به منظور يا، شبکه«شاپرک»/ پرداخت کارت يکیشبکه الکترون: پرداخت کارت يکیشبکه الکترون

ن يتوسط ا «رشيپذ يابزارها»حاصل از  يها ه تراکنشیتاد شده و کليا يدر نظام بانک يکیالکترونفروش  يهاانهيکشور به خصوص پا

 .شوديشبکه نظارت و کنترل م

 مؤسسه
بانک   »شخصیت حقوقي است که در جمهوري اسالمي ايران در قالب شرکت سهامي به ثبت رسیده و براسا  متکوزي ککه از   

« شاپرک»ها و الزامات ابالغي  دهندگان خدمات پرداخت و  دستورالعمل نمايد و بر طبم مقررات ناظر بر ارائه دريافت مي« مرکزي

 . فعالیت مي نمايد

 

 شرح 

 .ز بندهاي الزامات هفت گانه که در ادامه به آنها اشاره شده است، ارائه توضیحات دقیم و کامل ضروري استدر خصوص هر ي  ا

 : يمستندات طرح مفهوم

و  يگانه مندر  در مستند الزامکات فنک   هفت يحوزه ها ي، برا«متقاضي» يندهايبرنامه و فرآ ين مفهومییجهت تب يارائه گزارش - 

 .ها   حوزهیبه تفک يتیامن

 .يتیو امن يپوشش الزامات هفت گانه مندر  در مستند الزامات فن يدر خصوص چگونگ يلیحات تفصیارائه توض -6
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 . يو نگهدار يبانی، ارائه مستندات کامل مشخصات و نحوه پشت(يو سخت افزار ينرم افزار)زاتید تتهيدر صورت خر -3

 .مونه امضاء آنان توسط مديرعاملنارائه معرفي نامه کتبي مربوط به معرفي مسئولین هر حوزه به همراه رزومه و  -4

 .است يهر مورد الزام يل برايگانه ، ارسال مدارک ذ هفت يدرحوزه ها 3يدرصورت وجود برونسپار   -0

 ن یمابیقرارداد امضا شده ف 

 (يشامل سطوح دسترس) نیطرف يت ها یو مسئول يلیف تفصيشرح وظا 

  سند توافقنامه سطح خدمات(SLA) 

  سند توافقنامه عدم افشا(NDA ) 

 مانکاریمنتر به انتخاب پ يکار يو چارچوب ها يل برونسپاريدال 

 مانکار یپ يلیمانکار به همراه رزومه تفصیانتخاب پ يارهایو مع يدال بر چگونگ يمستندات 

 مربوطه ينرم افزارهام محل استقرار سخت افزارها و یآدر  دق 

 يتیو امن يمندر  در الزامات فن يذکر شده در حوزه ها يه مستندات سخت افزارها و نرم افزارهایکل 

 د نمونکه  يیک به کارشناسکان شکاپرک بکه همکراه تا     يين مربوطه جهت پاسخ گویم نحوه ارتباط ومسئولیمشخص نمودن دق

 ن مربوطهیولئمس يامضا

 .است يهر مورد الزام يل برايگانه، ارسال مدارک ذ هفت يها در حوزه يبر برونسپار يم مبنیدرصورت تصم   -2

 يکار يو چارچوب ها يم به برونسپاریل تصميدال  

 مانکاریانتخاب پ يارهایمع 

 يبرونسپار يشده موضوع مورد نظر، برا يم و مرز بندیف دقيتعر  

 يکي و اجرا يبه همکراه مسکتندات مکاتبکات فنک    )جهت مذاکره ( آنها يلیبه همراه رزومه تفص)مانکاران مورد نظر یفهرست پ 

 (شده تا کنون انتام

  

                                                           
3
 - Outsourcing 
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 انضباطي آيين نامه    - 3 شماره وستيپ

 

 متناظر با تخلف یاقدام انضباط مرتبه تکرار تخلف تخلف درجه

 کي

1 

 عدم پرداخت کارمزدها 

 ر عاملير مدييتغ 

 ياتيران عملير مدييتغ 

 کاهش رتب  شرکت 

2 

 عدم پرداخت کارمزدها 

 رهيئت مدير اعضا هييتغ  

  رندگانيتعداد پذ يا محدود سازيتوقف 

 تعليق مجوز 

3  لغو مجوز 

 دو

1 
 تا زمان رفع مشکل عدم پرداخت کارمزدها 

 ر عاملير مدييتغ 

2 

 عدم پرداخت کارمزدها  

  رندگانيتعداد پذ يا محدود سازيتوقف 

 کاهش رتب  شرکت 

3  مجوز لغو 

 س  

1 
  اخطار کتبي 

 عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل 

2 
  عدم پرداخت کارمزد ها 

 رعاملير مدييتغ 

3 
 عدم پرداخت کارمزد 

 ق مجوزيتعل 

 چهار

1  اخطار کتبي 

2 
 ياخطار کتب 

 عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل 

3 
 عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل 

 رعاملير مدييتغ 

 پنج

1  کتبي اخطار 

2 
 اخطار کتبي 

 عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل 

3 
 عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل 

 کاهش رتب  شرکت 
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 :تخلف  درجات

 :شود يبر اسا  درجه اهمیت و تاثیر عواقب ناشي از آن تخلفات به درجات زير  طبقه بندي م

 :درجه يک 

 (باال همراه با ماندگاريسطح ريس  . )تواند عواقب اجتماعي مخربي به همراه داشته باشد از اهمیت بسیار بااليي برخوردار است و مي

 :درجه دو

 (سطح ريس  باال ولیکن فاقد ماندگاري. )بااليي برخوردار است ولي عواقب اجتماعي ناگواري به همراه ندارد از اهمیت نسبتاً

 :درجه سه

 (سطح ريس  متوسط. )شعاع قرار دهدالتواند قشر، گروه و يا کسب و کار خاصي را مورد هدف و تحت  اين تخلف مي

 :درجه چهار

 . بايست با اتخاذ يکسري استراتژي مناسب مانع از بروز آن شد اين تخلف از درجه اهمیت کمتري برخوردار است ولي مي

 : درجه پنج

 .اين تخلف هیچگونه ابعاد مالي و اجتماعي نداشته و از پائین ترين درجه اهمیت در اين دسته بندي برخوردار است

 

 متناظر با تخلف ياقدام انضباط

 : ن تا شديدترين متازات عبارتند از يف تریاقدامات انضباطي مرتبط با هري  از تخلفات به ترتیب از خف

 اخطارکتبي

 . ، مهلت اصالح، اقدام انضباطي و يا میزان جريمه نقدي مرتبط با آن مشخص مي شود«مؤسسه» در اخطار کتبي، نوع تخلف

 رفع مشکلعدم پرداخت کارمزدها تا زمان 

 «مؤسسکه »هکا بکه    شود ولیکن کارمزد تکراکنش  با شبکه شاپرک برقرار و عملیات روزانه انتام مي «مؤسسه» در اين وضعیت ارتباط سوئیچ

  .شود يماند و پس از رفع مشکل کارمزد به شرکت پرداخت م يم يباق يپرداخت نشده و به عنوان وجه الضمان نزد بان  مرکز

 عدم پرداخت کارمزدها 

« مؤسسکه »ها به  شود ولیکن کارمزد تراکنش برقرار و عملیات روزانه انتام مي «شاپرک»با شبکه « مؤسسه»در اين وضعیت ارتباط سوئیچ 

 .نخواهدشدپرداخت 

 ياتيران عملير مدييتغ

اسکت در زمکان    موظکف « مؤسسکه » شکود ولکیکن   برقرار و عملیات روزانه انتام مکي  «شاپرک»با « مؤسسه»در اين وضعیت ارتباط سوئیچ 

 .دياقدام نما ياتیران عملير مدییشده نسبت به تغ نییتع
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 ر عاملير مدييتغ

ن ییموظف است در زمان تع« مؤسسه»شود ولیکن  برقرار و عملیات روزانه انتام مي «شاپرک»با « مؤسسه» در اين وضعیت ارتباط سوئیچ 

به  تواند يگردد نم ين برخورد انضباطيشامل ا مرتبه اول يبرانکه ير عامل پس از ايمد شخص. دينمارعامل اقدام ير مدییشده نسبت به تغ

ر عامل منصوب گردد و در مرتبه دوم به مدت سکه  ي  به سمت مدینپرداخت الکترو خدماتارائه دهنده « مؤسسه»چ یدر ه  سال يمدت 

ره منصوب گردد و در مرتبه سوم تا يئت مدیا عضو هير عامل يبه سمت مدارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونی  « مؤسسه»چ یسال در ه

ره يئکت مکد  یا عضکو ه يک ر عامکل  يبه سمت مکد  ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونی « مؤسسه»چ یتواند در ه يشخص نم ياطالع ثانو

 .منصوب گردد

 رهيئت مدير اعضا هييتغ

ن یکی موظف است در زمان تع« مؤسسه» شود ولیکن برقرار و عملیات روزانه انتام مي «شاپرک»با  «مؤسسه»در اين وضعیت ارتباط سوئیچ 

گکردد   ين برخکورد انضکباط  يک   مرتبه شامل اينکه يره پس از ايئت مدیعضو هشخص . ديره اقدام نمايئت مدیر اعضا هییشده نسبت به تغ

مدت سه سال و ره منصوب گردد و در مرتبه دوم به يئت مدیعضو هيا  ر عامليمدبه سمت  «مؤسسه»چ یسال در ه  يتواند به مدت  ينم

 .ره منصوب گردديئت مدیعضو هيا  ر عامليمدبه سمت  «مؤسسه»چ یتواند در ه ينم ،يه سوم تا اطالع ثانویدر مرت

 کيالکترون پرداختکاهش رتبه شرکت ارائه دهنده خدمات 

که یککه در صکورت   اسکت  يرتبه خاصک  ياراد« مؤسسه»هر   یالکترون خدمات پرداختارائه دهندگان   يرتبه بند «دستورالعمل»بر اسا  

دا ککرده و شکامل   یک ککاهش پ  «يبانک  مرککز  »د يبکر اسکا  صکالحد   « مؤسسکه » گردد رتبکه  ين برخورد انضباطيا شامل« مؤسسه اي»

 .خواهد بود يبر اسا  رتبه اکتساب« مؤسسات»  يرتبه بند «دستورالعمل»ن شده در ییتع يها تيمحدود

 رندگانيتعداد پذ يا محدود سازيتوقف 

موظف است بر اسا  نظکر   «مؤسسه» شود ولیکن  برقرار و عملیات روزانه انتام مي «شاپرک»با  «مؤسسه» در اين وضعیت ارتباط سوئیچ

 .ديرفعال نمایچ خود را غیرندگان سوئيا تمام پذي يبخش «يبان  مرکز»

 تعليق مجوز

در اين وضعیت . نیز وارد فاز تعلیم مي شود « مؤسسه» قطع و تراکنشي تبادل نمي شود و متوز« مؤسسه»در اين وضعیت ارتباط سوئیچي 

 .شود که نسبت به برطرف نمودن تخلف مربوطه اقدام نمايد در غیر اينصورت وارد مرحله لغو متوز خواهد شد مهلت داده مي «مؤسسه»به 

 و مجوزلغ

با نام تتاري و هیئت مديره فعلي خود متوز ادامه فعالیت نداشته و در صورت تمايل بکه ادامکه فعالیکت در ايکن      «مؤسسه»در اين وضعیت، 

  .کسب و کار نیاز به دريافت متدد متوز خواهد بود
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 «دستورالعمل»تخلف از  اتتعيين درج   – 1جدول شماره

 زمان رفع تخلفحداکثر  تخلف درجهکد  تخلف ماده

 1  يت سرمايعدم پوشش کفا  يت سرمايکفا - 2ماده 
پس از اعالم مبلغ  ماه  6 

  ي  پايسرما

 زانيم –4و (1پيوست) 2ادهم

 ت شرکتيفعال
 1 شرکت کم فعال

پس از اعالم مبلغ  ماه  6

  ي  پايسرما

 ماه 6 2 ت سقف سهاميعدم رعا سقف سهام -5ماده 

 يسهامدارب يترک -7و  6 مواد
ب يت ترکيعدم رعا

 يسهامدار
 ماه 6 2

 هيأتط يشرا – 11ماده  

 رهيمد

ت تخصص اعضا يعدم رعا

 رهيمد هيأت
 ماه 6 2

ط يشرا 12و  11،  11 مواد

 رهيمد هيأت

ات يط هيت شرايعدم رعا

 رهيمد
 ماه6 2

رعامل و يط مديشرا-11ماده 

 رهيمد هيأت

 يعمومط يت شرايعدم رعا

 عامل ريو مد رهيات مديه
 ماه 6 2

مجوز  يواگذار-32ماده 

 تيفعال

سک در حوزه يجاد ريا

 پرداخت
 ماه2 1

ت  يل کميتشک – 16ماده 

 يت  حسابرسيو کم سکير

 يت  هايل کميعدم تشک

 ناظر
 ماه6 1

ط اعضا يشرا – 16ماده 

 ها ت يکم

ت  يط کميت شرايعدم رعا

 ها
 ماه 3 1

 ماه8 1 گزارشعدم ارائ   سکيت  ريکمگزارش -16ماده 

 سکيت  ريکمگزارش -16ماده 
ارائ  گزارش با اشکاالت 

 ياساس
 ماه2 1

 سکيت  ريکمگزارش -16ماده 
ارائ  گزارش با اشکاالت 

 يجزئ
 ماه 1 3

ت  يکمگزارش -16ماده 

 يحسابرس
 ماه8 1 عدم ارائ  گزارش

ت  يگزارش کم -16ماده 

 يحسابرس

ارائ  گزارش با اشکاالت 

 ياساس
 ماه2 1

ت  يکمگزارش -16ماده 

 يحسابرس

ارائ  گزارش با اشکاالت 

 يجزئ
 ماه 1 3

 ماه 3 3 تيعدم وجود واحد امن تيامن واحد مستقل – 17ماده 

 يثبت حسابدار – 36ماده 

 نياطالعات مطابق قوان

عدم ثبت اطالعات 

 يحسابدار
 ماه 3 3

 يها ارسال صورت -37ماده 

 ساالن  يمال
 ماه 1 2 عدم ارسال گزارش

درج نام کامل  -38ماده 

 شرکت
 ماه3 5 حيعدم درج نام صح
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عدم استفاده از نام -33ماده 

 يموسسات بانک

استفاده از نام موسسات 

 يبانک
 ماه3 4

ره اطالعات يذخ-41ماده 

 رندگانيپذ

ن و يت قوانيعدم رعا

 مقررات
 ماه6 3

فراهم نمودن بستر  -41ماده 

 نظارت

ن و يت قوانيعدم رعا

 مقررات
 ماه6 3

ارائ  اطالعات در  -41ماده 

 يبازرس

ن و يت قوانيعدم رعا

 مقررات
 ماه6 2

ط يشرا  - 21و  13 مواد

 يت و ماليران امنيمد

ران يط مديت شرايعدم رعا

 يت و ماليامن
 ماه 2 4

 يعدم واگذار -2ماده 3تبصره 

 ق يب  عنوان وث ييدارا
 ماه3 5 نيتخلف قوان

 

 يشده است که همچنان دارا اشاره يتخلفات و اقدامات انضباط يدهندگان خدمات پرداخت به برخ در مقررات ناظر بر ارائه

 .است ل موارد مذکور یتکم ير در راستاياعتبار بوده و جدول ز

 تخلف از قوانين و مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت درجاتتعيين   – 2جدول شماره

 حداکثر زمان رفع تخلف تخلف درجهکد  تخلف ماده

رنده و يقرارداد با پذ -  2ماده 

 شاپرک
 ماه 6 3 ن قرارداديت قوانيعدم رعا

قرارداد  موارد  - 7و  5 مواد

 رندهيبا پذ
 ماه 6 3 ن قرارداديت قوانيعدم رعا

موارد قرارداد  – 6ماده 

 شاپرک
 ماه 3 4 ن قرارداديت قوانيعدم رعا

اطالعات  ينگهدار -17 ماده

 تراکنش

اطالعات و در  يعدم نگهدار

 دسترس نبودن آنها
 ماه3 3

ارائ  مستندات و  – 41ماده 

بانک  يمدارک درخواست

 يمرکز

 ماه 1 2 يتيريمد يعدم همکار

 

o   ظکرف  «مؤسسکه » چنانچکه  مديرعامل، يا و مديره هیأت اعضاي از ي  هر صالحیت سلب صورت در 

 متوز  ننمايند، اقدام مديرعامل جديد يا و مديره هیأت جديد اعضاي معرفي به نسبت کاري روز يمدت س

 .شد خواهد تعلیم «مؤسسه» فعالیت

o  بکدون  عملیات مصداق را «مؤسسات» از بخشي يا تمام که مواردي در «شاپرک»ت یبا عامل مرکزي بان 

 توقکف  از «مؤسسکات » امتنکاع  در صکورت  يکا  و دهد تشخیص «يبان  مرکز» ر با متوزيا مغايمتوز  اخذ

 نامکه  ضکمانت  وجکه  مطالبه بر عالوه متوز، مدت اعتبار اتمام يا ابطال تعلیم، حکم صدور از پس فعالیت
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 نمکودن  متوقکف  منظکور  بکه  را الزم صکالح اقکدامات  ير مراجکع ذ يانتظکامي و سکا   نیروي هماهنگي با بانکي،

 .بعمل مي آورد ياقدام قانون «مؤسسه»ه یگذارده و عل اجرا مورد به ،«مؤسسه» آن هاي فعالیت

o  توافقنامکه سکطح ارائکه    "از ارائکه خکدمات منطبکم بکا      «مؤسسه»  درصد عدول يهر  ءبه ازا 49ده اسا  مابر

زان کاهش برابر با کل مبلغ کارمزد یکه میانه کسر خواهد شد و در صورتی  درصد از کارمزد ساليزان یم "خدمت

 .بعمکل آورد رفع مشککل   اقدامات الزم را جهت ماه  6بايد طي مدتمتخلف  «مؤسسه»باشد،  «مؤسسه» يافتيدر

لغکو   «مؤسسکه » ط و ارائکه حکداقل خکدمات، متکوز    ين شده در صورت عدم بهبکود شکرا  ییپس از گذشت زمان تع

 .خواهدشد

o اداره »د یتائ پس ازو  «شاپرک»شنهاد یپ با 6و   از احکام جدول شماره يهر  يانضباط ينحوه اعمال برخوردها

 «دسکتورالعمل »ن يک از ا يو احکام ناش استسند اعالم و الزم االجرا ن ياز ا ي، به عنوان بخش«پرداخت يها نظام

 .است يياجرا ،«مؤسسات» در رابطه با  يا اعتراضيد و شرط یچ مالحظه و قیز بدون هین
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تیلاعف زو م  خا تساوخرد دنی رف

ی ا تم  رپا   کرم کناب

P
h

as
e

 يزکرم کناب هاگرات  ب  عجارم
  تساوخرد تبث تهج

  وصخرد  يلوا تاعالطا  ئارا
 مرفرد زايندروم تاعالطا جرد هوحن

 مانشسرپ ياه

 اه مرف ليمکت
يلم  سانش زا هدافتسا اب

 هرامش تبث و  عيدو تخادرپ
 هاگراترد يزيراو شيف يريگيپ
 طوبرم تمسق رد يزکرم کناب

  رط  وچراچ و تامازلا لاسرا
يموهفم

 اب قبطنم يتايلمع  مانرب  يهت
  س  رظ يموهفم  رط  وچراچ

هام

يزکرم کناب  ب مالعا و تبث تادنتسم يسررب

  رظ تادنتسم دروم رد رظن راهظا
هام  س

 هام  س  رظ تادنتسم  الصا

تادنتسم ديئات

يزيمم
راتخاس  الصا

کرپاش تب م  يرظن لاسرا و ديئات

 روظنم  ب  يلوا تقفاوم  مان رودص
 يئوس تست ماجنا

 31 و 23 هدام طيارش زارحا
 ناگدنهد  ئارا رب رظان تاررقم

هام3  رظ تخادرپ تامدخ

يتبث عجارم رد تبث
 تاررقم 31 هدام يسررب لامعا
 تامدخ ناگدنهد  ئارا رب رظان

هام  س  رظ تخادرپ

هام ود  رظ  الصاهام 3  رظرظن مالعا

تيلاعف زوجم رودص

  ب يمتسيس  سانش صيصخت
ي اقتم

 و تادنتسم و کرادم يسررب
دييأت تروصرد کرپاش  ب لاسرا

 رد   حورشم کرادم  يهت
 کناب  ب لاسرا و لمعلاروتسد

 يزکرم

 لاصتا نومزآ/يتايلمع يزيمم
 يئوس

کرپاش  ب  يئوس لاصتا

يتبث تارييغت  مان هزاجا رودص

 يئوس لاصتا نومزآ دييأت

 


