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ایي پیشٌْاد دٌّذُ تا اهضاء ریل ایي ٍسلِ، تذیٌَسیلِ تاییذ هی ًوایذ کِ هشوَل هوٌَعیت هزکَس 

ًوی تاشذ ٍ چٌاًچِ  7331دٍلتی هصَب دی هاُ  دس لاًَى هٌع هذاخلِ کاسهٌذاى دٍلت دس هعاهالت

خالف ایي هَضَع تِ اثثات تشسذ، کاسفشها یا هٌالصِ/هضایذُ گضاس حك داسد کِ پیشٌْاد اسائِ شذُ تشای 

 هٌالصِ/هضایذُ فَق سا هشدٍد ٍ تضویي ششکت دس هٌالصِ/هضایذُ سا ضثظ ًوایذ.

دٌّذُ تشای هٌالصِ/هضایذُ فَق تشخیص  گاُ ایي پیشٌْاد ّشّوچٌیي لثَل ٍ تاییذ هی گشدد کِ 

دادُ شَد ٍ تِ عٌَاى پیواًکاس، پیواى هشتَط سا اهضاء ًوایذ ٍ خالف اظْاسات فَق دس خالل هذت 

پیواى تِ اثثات تشسذ یا چٌاًچِ افشادی سا کِ هشوَل هوٌَعیت هزکَس دس لاًَى فَق ّستٌذ دس ایي 

سا تِ آًْا هحَل کٌذ کاسفشها حك خَاّذ داشت کِ پیواى سْین ٍ ریٌفع ًوایذ ٍ یا لسوتی اص کاس 

لشاسداد سا فسخ ٍ ضواًتٌاهِ اًجام تعْذات پیواًکاس سا ضثظ ٍ خساسات ٍاسدُ دس اثش فسخ پیواى ٍ 

 تاخیش اجشای کاس سا اص اهَال اٍ اخز ًوایذ. تعییي هیضاى خساسات ٍاسدُ تا تشخیص کاسفشها هی تاشذ.

ایي پیشٌْاد دٌّذُ هتعْذ هی شَد چٌاًچِ دس حیي اجشای پیواى تِ دلیل تغییشات ٍ یا اًتصاتات دس 

دستگاُ دٍلت هشوَل لاًَى هضتَس گشدد هشاتة فَق سا تالفاصلِ تِ اعالع کاسفشها تشساًذ تا عثك 

ا تالفاصلِ پیشٌْاد دٌّذُ هشاتة فَق سهمشسات تِ پیواى خاتوِ دادُ شَد، تذیْی است چٌاًچِ ایي 

تِ اعالع ًشساًذ ًِ تٌْا کاسفشها حك داسد پیواى سا فسخ ًوَدُ ٍ ضواًتٌاهِ ّای هشتَط سا ضثظ ًوایذ 

تلکِ خساسات ًاشی اص فسخ پیواى ٍ یا تاخیش دس اجشای کاس سا ًیض تٌا تِ تشخیص خَد اص اهَال ایي 

 پیشٌْاد دٌّذُ ٍصَل خَاّذ ًوَد.

م هی داسد کِ تش هجاصاتْای هتشتة تش هتخلفیي اص لاًَى فَق آگاّی هضافاً ایي پیشٌْاد دٌّذُ اعال

 کاهل داسد ٍ دس صَست تخلف هستحك هجاصات ّای هشتَعِ هی تاشذ.
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