ساٌُوای تؼییي ًام ششکتِا ّ هْسسات
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تؼییي ًام ُششخظیت دقْقی ُوشاٍ تا ثثت ُش ششکت یا هْسسَ هٌْط تَ سػایت کلیَ قْاًیي ّ
دستْسات هشتْطَ ّ ػٌذاالقتضاء اخز هجْصُای الصم ّ اسائَ کلیَ هذاسک ثثت ششکت هوکي خْاُذ تْد.
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هتقاضی تؼییي ًام هی تایست ادذی اص سِاهذاساى یا هْسسیي یا ّکیل سسوی دادگستشی ( تا اسائَ
ّکالتٌاهَ ) تاشذ.

ً -3اهِای دسخْاستی هتقاضیاى ًثایذ ساتقَ ػیي  ،تشاتَ ّ یا ًظیش دس تاًک اطالػاتی اداسٍ کل ثثت
ششکتِا ّهْسسات غیشتجاسی داشتَ تاشذ( .تٌذ  131تخشٌاهَ ُای ثثتی)
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اص تکاسگیشی اساهی ّ اططالدات تیگاًَ دس ًام ششکت یا هْسسَ خـْدداسی ًوْدٍ ّ دسطْست اتِام
دسخظْص ًذاشتي هؼادل فاسسـی هی تایست تَ تاًک اطالػاتی یا کتاتِای هشجغ ّ لغتٌاهَ ُای صتاى
ّ ادب فاسسی هشاجؼَ ًوْد ّ دسغیشایي طْست اص فشٌُگستاى صتاى ّ ادب فاسسی استؼالم شْد.

ًوی داًذ ّ
ّ -5اژٍ ُایی کَ فشٌُگستاى صتاى ّ ادب فاسسی ّضغ هؼادل فاسسی سا تشای آًِا ضشّسی
ًیض کلواتی کَ ٌُْص ّاژٍ فاسسی هؼادل آًِا اص سْی فشٌُگستاى تَ تظْیة ًشسیذٍ است اص
شوْل قاًْى " هوٌْػیت تَ کاسگیشی اساهی  ،ػٌاّیي ّ اططالدات تیگاًَ " هستثٌی ُستٌذ.
 -6استفادٍ اص اساهی هشِْسٍ کَ تاػث فشیة افکاس ػوْهی هی شْد هوٌْع هی تاشذ .
 -7ا ساهی کَ خالف ًظن ػوْهی ّ اخالق دسٌَ ّ هزُثی تاشذ قاتل تأییذ ّ ثثت ًوی تاشذ.
 -1کلواتی اص قثیل ساختواًی  ،تاصسگاًی  ،تجاسی  ،هٌِذسی  ،هٌِذسی هشاّس  ،دقْقی  ،تْلیذی ّ ...
ششدی تشهْضْع فؼالیت هذسْب هی شْد ّ دس تشسسی ًام یا ًاهِای دسخْاستی تَ هٌظْس سػایت
ػذم ساتقَ ّ تشاتَ جضئی اص ًام هذسْب ًوی شْد.
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استفادٍ اص کلواتی اص قثیل تٌیاد ،اًجوي،کاًْى،تشکل،تاًک،تِضیست،تِذاشت ،گوشک ،اسشاد ،تثلیغ،
تثلیغات ،فشٌُگی ٌُشی  ،طٌذّق قشع الذسٌَ  ،لیضیٌگ ّ ...دس ًام ششکت یا هْسسَ هستلضم اخز
هجْص اص هشاجغ ریظالح هی تاشذ

استفادٍ اص کلواتی اص قثیل ایشاى ،کشْس ،هلی  ،هلت ّ  ...دس ًاهِای پیشٌِادی تَ دلیل جلْگیشی اص
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سْء استفادٍ ُای ادتوالی پزیشفتَ ًوی شْد.
 -12استفادٍ اص گْیش ُا ّ لِجَ تْهی دس ًاهِای پیشٌِادی تا اسائَ تائیذیَ اص کتة فشٌُگ تْهی ّ دسغیشایي
طْست تا اسائَ تائیذیَ اص فشهاًذاسی  ،شْسای شِش ،تخشذاسی تالهاًغ هی تاشذ.
-13اسائَ هستٌذات فشٌُگ لغات فاسسی یا تْهی ّ ًقشَ جغشافیایی ایشاى جِت تأییذ هکاى استفادٍ شذٍ
دسًام دس اساهی پیشٌِادی تْسظ ششکت یا هْسسَ دس ششف تأسیس تَ اداسٍ کل ثثت ششکتِا ّ
هْسسات غیش تجاسی الضاهی است.
-14پیشٌِاد اساهی ّ اتخار ػٌاّیٌی کَ اختظاص تَ تشکیالت دّلتی ّ کشْسی داسد اص طشف هتقاضیاى
پزیشفتَ ًخْاُذ شذ.
-15استفادٍ اص اساهی ائوَ ّ ًاهِای هتثشکَ دس هْسسات خیشیَ  ،فشٌُگی ّ ششکتِای خذهات صیاستی پس
اص اخز هجْص ّ دسطْست سػایت سایش هْاسد هوکي هی تاشذ.
 -16دسثثت ششکتِای هشاسکتی ،هی تْاى اص ًام کاهل ششکت خاسجی یا قسوتی اص ًام ششکت خاسجی تَ
ُوشاٍ ًام کاهال ً فاسسی ّ هظطلخ (تَ ػٌْاى پسًْذ) تا اسائَ هذاسک ششکت خاسجی ّ تشجوَ سسوی اّساق
آى استفادٍ ًوْد.
 -17تخظیض ػیي ًام تا ُواى صتاى ّ تا سسن الخظ فاسسی تَ شؼثات ّ ًوایٌذگی ُای ششکتِای خاسجی
هوکي هی تاشذ.
 -11هْسسات غیش تجاسی ّ ششکتِای تؼاًّی اص پشداخت ُضیٌَ تؼییي ًام هؼاف هی تاشٌذ.
ً -19اهِای تائیذ شذٍ قاتل اًتقال تَ غیش ًوی تاشٌذ ( دتی تا تٌظین سٌذ سسوی )
 -21جِت ثثت ششکتِای تؼاًّی اتتذا تایذ ًام پیشٌِادی اص هشاجغ ّصاست تؼاّى طی ًاهَ ای جذاگاًَ
دسخْاست گشدد.
 -21دس تؼییي ًام ششکتِای تجاسی تضاهٌی ،هختلظ غیشسِاهی ،هختلظ سِاهی ّ ًسثی سػایت هْاد
( )114( ّ )162( ، )141( ،)117قاًْى تجاست الضاهی است.
ًوی تاشذ.
 -22دسطْست پاسخ هٌفی تَ ًاهِای پیشٌِادی ًیاصی تَ پشداخت هجذد هثلغ  41،111سیال
الثتَ دسطْست سپشی شذى صهاًی تیش اص  3هاٍ اص تاسیخ تأییذ ًام ّ دسطْست ػذم ثثت ششکت تَ دالیل
هختلف ُ ّ ،وچٌیي تغییشًام  ،هتقاضی هی تایست ًسثت تَ ّاسیض هثلغ فْق تَ شواسٍ دساب هشتْطَ ّ
اسائَ فیش آى اقذام ًوایذ.

