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مرجع تصویبّ :یئتهسیطُ قطکت هسیطیت
ثبظاض هتكکل هقبهالت اضظ ایطاى

هقدهه

ایي زؾتَضالقول زض اخطای تهَیتًبهِ خلؿِ قوبضُ  1264هَضخ  1397/10/18قَضای پَل ٍ افتجبض ٍ «زؾتَضالقول اخطایی ثبظاض
هتكکل هقبهالت اضظی» ههَة  ٍ 1397/11/15انالحبت آى ههَة ّ 1398/11/21یئتفبهل ثبًک هطکعی زض تبضید 1398/02/07
ثِ تهَیت ّیئتهسیطُ قطکت هسیطیت ثبظاض هتكکل هقبهالت اضظ ایطاى ضؾیس ٍ زض تبضیدّبی ، 1399/05/29 ، 1399/04/04
 1400/10/15 ٍ 1400/03/23 ،1399/08/07 ، 1399/07/23انالح قس ٍ هكتول ثط  23هبزُ ٍ  14تجهطُ هیثبقس.
فصل اول :تعبریف و اصطالحبت

ماده  -1انغالحبت ٍ ٍاغُّبیی کِ زض زؾتَضالقول اخطایی ثبظاض هتكکل هقبهالت اضظی ههَة  ٍ 1397/11/15انالحبت آى ههَة
ّ 1398 /11/21یئتفبهل ثبًکهطکعی تقطیف قسُاًس ،زض ایي زؾتَضالقول ًیع ثِ ّوبى هقبًی ثِکبض ضفتِاًس .ؾبیط انغالحبت زاضای
هقبًی ظیط هیثبقٌس:
 )1ایستگبه هعبهالتی :ؾبهبًِای الکتطًٍیکی اؾت کِ پؽ اظ اذص هدَظ ٍ ًهت ًطمافعاضّبی الظم ،زض اذتیبض کبضگعاضی فضَ قطاض
زازُ هیقَز .ایي ؾیؿتن هؿتقیوبً ثِ ؾبهبًِ هقبهالتی هتهل اؾت ٍ کبضگعاض اظ عطیق آى ثِ اًدبم هقبهلِ هجبزضت هیٍضظز.
 )2تیک قیوتی :حساقل زاهٌِ تغییط قیوتی ؾفبضـ ٍ یب ثِ فجبضتی فسزی اؾت کِ قیوت ؾفبضـّبی ثجتقسُ زض ؾبهبًِ هقبهالتی
ثبیس هضطثی اظ آى ثبقس.
 )3حجنهبنب :تقساز اضظی اؾت کِ ثطای تأثیط زض قیوت پبیبًی ّط ضٍظ ثبیس زض ًوبز هقبهالتی هطثَط هَضز زازٍؾتس قطاض گیطز.
 )4حداقل حجن سفبرش :حساقل تقساز اضظی اؾت کِ عی یک ؾفبضـ هیثبیؿت ٍاضز ؾبهبًِ هقبهالت گطزز.
 )5داهنه نوسبى :زاهٌِی ًَؾبى ضٍظاًِی قیوت ًوبز هقبهالتی قبثل هقبهلِ زض ثبظاض هتكکل اضظ ایطاى اؾت کِ ًؿجت ثِ قیوت
پبیبًی تقییي هیقَز ٍ ٍضٍز ؾفبضـّب زض ّط ضٍظ نطفبً زض ایي زاهٌِی قیوت هدبظ اؾت.
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 )6قیوت پبیبنی :قیوت ّط ًوبز هقبهالتی اؾت کِ زض پبیبى ّط خلؿِ ضؾوی هقبهالتی ثط اؾبؼ ًطخ هیبًگیي هَظٍى هقبهالت ٍ
حدنهجٌب هحبؾجِ ٍ هجٌبی افوبل زاهٌِ ًَؾبى ضٍظاًِی قیوت قطاض هیگیطز.
 )7قیوت نظری گطبیص :قیوتی اؾت کِ زض هطحلِی گكبیف ،ثط اؾبؼ ؾفبضـّبی ثجتقسُ ثب اؾتفبزُ اظ ؾبظٍکبض حطاج تَؾظ
ؾبهبًِ هقبهالتی هحبؾجِ ٍ هقبهالت هطحلِی گكبیف ثب آى قیوت اًدبم هیقَز.
 )8کیف پول :هٌؾَض حؿبة ٍیػُای اؾت کِ ثطای ّط کبضگعاض زض زفبتط هبلی "هسیطیت ثبظاض" تقطیف هیقَز.
 )9هحدودیت حجوی :حساکثط هیعاى اضظی اؾت کِ عی یک ؾفبضـ قبثلیت ٍضٍز زض ؾبهبًِ هقبهالت ضا زاضز.
 )16هطتری :قرهی اؾت کِ هتقبضی ذطیس یب فطٍـ اضظ اؾت.
 )11هعبهلهگر :قرهی اؾت کِ پؽ اظ اذص هدَظ هقبهلِگطی اظ هسیطیت ثبظاض هیتَاًس ثِ ًوبیٌسگی اظ کبضگعاض ثِ ؾبهبًِ هقبهالتی
زؾتطؾی زاقتِ ثبقس ٍ اقسام ثِ اًدبم هقبهلِ ثِ ًبم ٍ حؿبة کبضگعاض ًوبیس.
 )12واحد پبیه سفبرش :فسزی اؾت کِ هجلغ ؾفبضـ ثبیس هضطثی اظ آى ثبقس.
 )13وضعیت ببز ارزی :حبنل خوـخجطی ذبلم هقبهالتهحقققسُ (افن اظ ذطیس ٍ فطٍـ) ثب ؾفبضـّبی ذطیس یک کبضگعاض زض
یک ًوبز هقبهالتی زض ّط لحؾِ اؾت.
فصل دوم :ضوابط کلی حبکن بر هعبهالت

ماده  -2کلیِ هقبهالت زض ثبظاض هتكکل اضظ ایطاى ثبیس ثب ضفبیت ضَاثظ ایي زؾتَضالقول ،ثِنَضت الکتطًٍیکی ٍ اظ عطیق ؾبهبًِ
هقبهالتی اًدبم قَز.
ماده -3کلیِ هقبهالت ثط هجٌبی افالم ؾفبضـ اظ عطف کبضگعاض زض خلؿِ ضؾوی هقبهالتی نَضت هیپصیطز.
تبصره  -1زضیبفت ؾفبضـ ذطیس ٍ فطٍـ ،تغجیق ؾفبضـّب ،اًدبم هقبهالت ٍ تؿَیِ آىّب ،نطفبً اظ عطیق ؾبهبًِ هقبهالت
تهَضت هیپصیطز.
تبصرهّ -2ط کبضگعاض هی تَاًس اظ عطیق ایؿتگبُ هقبهالتی ،ؾفبضـ ذطیس ٍ فطٍـ ذَز ضا ثِ ّوطاُ قیوت ٍ حدن هَضز ًؾط
ٍاضز ؾبهبًِ هقبهالتی ًوبیس.
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ماده  -4ضٍظّبی هقبهالتی ثبظاض هتكکل اضظ ایطاى ،ضٍظّبی کبضی قٌجِ لغبیت پٌدكٌجِ هیثبقس .خلؿبت هقبهالتی ضٍظّبی قٌجِ تب
چْبضقٌجِ اظ ؾبفت  9:00آغبظ ٍ زض ؾبفت  15:30ذبتوِ هییبثسّ .وچٌیي خلؿِ هقبهالتی ضٍظ پٌدكٌجِ اظ ؾبفت  9:00آغبظ ٍ زض ؾبفت
 12:30ذبتوِ هییبثس.
تبصره  -1تغییط ؾبفت ٍ ضٍظّبی اًدبم هقبهلِ ٍ خلؿبت هقبهالتی ثب تهَیت هسیطیت ثبظاض اهکبىپصیط ذَاّس ثَز .ایي تغییط
ثبیس حساقل ؾِ ضٍظ کبضی قجل اظ افوبل ،تَؾظ هسیطیت ثبظاض ثِ اعالؿ فوَم ثطؾس.
تبصره  -2هسیطیت ثبظاض هیتَاًس ؾبفبت قطٍؿ ٍ ذبتوِ ٍ عَل خلؿبت هقبهالتی ضا زض نَضت ثطٍظ اقکبالت فٌی زض ؾبهبًِ
هقبهالتی تغییط زّس .ایي تغییط ثبیس ثالفبنلِ ٍ ثِ ًحَ هقتضی ثِ اعالؿ فوَم ثطؾس.
فصل سوم -ضرایط حبکن بر هعبهالت

ماده  -5زاهٌِ ًَؾبى ّط ًوبز هقبهالتی ،ثِ هیعاى پٌح ( )5زضنس ًؿجت ثِ قیوت پبیبًی اؾت.
تبصره -هسیطیت ثبظاض هیتَاًس زض نَضت ثطٍظ قطایظ ذبل ،زاهٌِ ًَؾبى ضا تغییط زّس .زض ایي نَضت ،هطاتت هیثبیؿت ثِ
ًحَ هقتضی ثِ اعالؿ فوَم ثطؾس.
ماده  -6حدنهجٌب ثطای توبهی ًوبزّبی هقبهالتی ،زٍ هیلیَى (ٍ )2.000.000احس اؾت.
تبصره  -1زضنَضتیکِ حدن هقبهالت عی یک ضٍظ ثِ حدنهجٌب ًطؾس ،قیوت پبیبًی ثط هجٌبی فطهَل افالهی هسیطیت ثبظاض
افالم ذَاّس قس.
تبصره  -2هسیطیت ثبظاض هیتَاًس ًؿجت ثِ تغییط حدنهجٌب اقسام ًوبیس .زض ایي نَضت ،هطاتت هیثبیؿت پیف اظ افوبل ثِ
اعالؿ فوَم ثطؾس.
ماده  -7کبضگعاض ذطیساض هلعم اؾت اضظ ذطیساضی قسُ اظ ثبظاض هتكکل اضظ ایطاى ضا ؽطف هست حساکثط ؾِ ( )3ضٍظ کبضی اظ تبضید ذطیس،
نطفبً زض قبلت ههبضف ذبل تقییيقسُ زض هقطضات ٍ ثركٌبهِّبی ثبًک هطکعی ثفطٍقس یب زض ثبظاض هتكکل اضظ ایطاى فطضِ ًوبیس؛ ثِ
ًحَی کِ ٍضقیت ثبظ اضظی کبضگعاض زض ضٍظ خبضی ًجبیس ثیكتط اظ هدوَؿ ذطیسّبی کبضگعاض اظ ثبظاض هتكکل اضظ ایطاى عی  3ضٍظ کبضی
گصقتِ ثبقس.
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تبصره -کبضگعاض هیتَاًس اضظ ذطیساضیقسُ اظ ثبظاض هتكکل اضظ ایطاى ضا حساکثط یک ( )1زضنس ثبالتط اظ قیوت پبیبًی کِ پؽ اظ
آغبظ هطحلِ هقبهالت پیَؾتِ زض ثبظُّبی  15زقیقِای زض ؾبهبًِ هقبهالت هٌتكط هیقَز ،زض ثبظاض ذطزُفطٍقی فطضِ ًوبیس.
ماده  -8حساقل حدن ؾفبضـ ذطیس ّط ًوبز هقبهالتی ،ؾیهس (ٍ )300احس ثَزُ ٍ هحسٍزیت حدوی ؾفبضـ ذطیس ثِ تكریم هسیطیت
ثبظاض ثطای ّط ًوبز هقبهالتی ثب ضفبیت ؾقف ؾیهسّعاض (ٍ )300.000احس تقییي هیگطزز .حساقل حدن ؾفبضـ فطٍـ ّط ًوبز
هقبهالتی ،ؾیهس (ٍ )300احس ٍ ثسٍى هحسٍزیت حدوی هیثبقس.
ماده ٍ -9ضقیت ثبظ اضظی کبضگعاض زض ّط لحؾِ ًویتَاًس هدوَفبً ثیف اظ هقبزل پبًهس ّعاض ( )500.000یَضٍ اظ اضظّبی هرتلف ثبقس.
تبصره  -1زض هحبؾجِ لحؾِای ٍضقیت ثبظ اضظی کبضگعاض ،تفبضل ذطیس ٍ فطٍـّبی کبضگعاض نطفبً زض ثبظاض هتكکل اضظ ایطاى
زض ضٍظ خبضی ،ثب ٍضقیت ثبظ اضظی ضٍظ قجل کبضگعاض خوـ هیگطزز( .فولکطز ضٍظ خبضی کبضگعاض زض ؾبهبًِ ؾٌب ،زض هحبؾجِ
ٍضقیت ثبظ اضظی لحؾِای کبضگعاض لحبػ ًویگطزز).
تبصره ٍ -2ضقیت ثبظ اضظی کبضگعاض زض ّط ضٍظ ثِ ضٍـ ظیط هحبؾجِ هیقَز:
هدوَؿ فطٍـّبی کبضگعاض زض ثبظاض هتكکل اضظ ایطاى (زض ضٍظ هَضز ًؾط) ٍ فطٍـّبی ثجتقسُ کبضگعاض اظ هٌجـ ذطیس اظ ثبظاض
هتكکل اضظ ایطاى زض ؾبهبًِ ؾٌب (زض ضٍظ هَضز ًؾط) اظ هدوَؿ ذطیسّبی کبضگعاض زض ثبظاض هتكکل اضظ ایطاى (زض ضٍظ هَضز ًؾط)
کؿط هیگطززً .تیدِ ایي هحبؾجِ ،ثب ٍضقیت ثبظ اضظی ضٍظ قجل کبضگعاض اظ ایي هحل کِ ثب ّویي ضٍـ هحبؾجِ قسُ اؾت،
خوـ
هیگطزز .چٌبًچِ ٍضقیت ثبظ اضظی هحبؾجِقسُ هٌفی قَزٍ ،ضقیت ثبظ اضظی کبضگعاض زض ضٍظ هَضز هحبؾجِ نفط زض ًؾط گطفتِ
هیقَز.
ماده  -16تیک قیوتی ّط ًوبز هقبهالتی 10 ،ضیبل ٍ ٍاحس پبیِ ؾفبضـ ّط ًوبز هقبهالتیٍ 100 ،احس اضظی اؾت.
ماده  -11ؾفبضـ ذطیس/فطٍـ فقظ تب پبیبى خلؿِ هقبهالتی افتجبض زاقتِ ٍ ثِنَضت ذَزکبض زض پبیبى خلؿِ ،اظ ؾبهبًِ هقبهالت حصف
هیقًَس.
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ماده  -12هسیطیت ثبظاض هیتَاًس زضنَضتیکِ قطایظ ثبظاض هتكکل اضظ ایطاى ایدبة ًوبیسً ،ؿجت ثِ تَقف یک یب چٌس ًوبز هقبهالتی
اقسام ًوبیس .زض ایي نَضت ،هطاتت ثالفبنلِ ثبیس ثِ فوَم اعالؿ زازُ قَز.
ماده  12مکرر -هسیطفبهل ثبظاض هتكکل اضظ ایطاى زض هَاضز ظیط هیتَاًس ؾفبضـّبی ثجتقسُ زض ؾبهبًِ هقبهالتی ضا حصف یب هقبهالت
ًوبزّبی هقبهالتی ضا حساکثط تب پبیبى ضٍظ ثطگعاضی خلؿِ هقبهالتی تأییس ًٌوبیس:
 -1افالم کبضگعاض هجٌی ثط ٍقَؿ اقتجبُ ٍ احطاظ آى تَؾظ هسیطفبهل ثبظاض،
 -2ذغبی هقبهالتی ًبقی اظ اقکبل فٌی ؾبهبًِ هقبهالت،
 -3ؽي قَی زؾتکبضی قیوت.
چهبرم :هراحل انجبم هعبهالت

ماده  -13هطاحل اًدبم هقبهالت زض ثبظاض هتكکل اضظ ایطاى ثِ قطح ظیط اؾت:
 )1هرحلهی پیصگطبیص :ایي هطحلِ اظ ؾبفت  9:00قطٍؿ ٍ زض ؾبفت  10:00ذبتوِ هییبثس .زض ایي هطحلِ ،اهکبى ٍضٍز ،تغییط یب
حصف ؾفبضـ کبضگعاضاى ٍخَز زاضز؛ لیکي هقبهلِای نَضت ًویپصیطز.
 )2هرحلهی گطبیص:

ضأؼ ؾبفت  ،10:00ثب اخطای ؾفبضـّبی هَخَز زض ؾبهبًِ هقبهالت ٍ ثط اؾبؼ ؾبظٍکبض حطاج اًدبم

هیقَز.
 )3هرحلهی حراج پیوسته :هطحلِای اؾت کِ پؽ اظ اًدبم هطحلِی گكبیف زض ؾبفت  10:00آغبظ ٍ زض ؾبفت ( 15:30ضٍظّبی
پٌدكٌجِ ،ؾبفت  )12:30ذبتوِ هییبثس ٍ عی آى هقبهالت ثط اؾبؼ ؾبظٍکبض حطاج پیَؾتِ اًدبم هیقَز.
تبصره -زض هطحلِی پیفگكبیف ،ؾفبضـّبی هَخَز زض ؾبهبًِ هقبهالتی ثطای کبضگعاضاى قبثلهكبّسُ ًرَاّس ثَز.
فصل پنجن :تسویه وجوه

ماده  -14کبضگعاض ثبیس ثب ضفبیت ضَاثظ افالهی هسیطیت ثبظاض ،تسثیطی اتربش ًوبیس کِ ٍخَُ اضظی ٍ یب ضیبلی هَضزًیبظ ثطای ؾفبضقی کِ
قهس اضؾبل آى عی خلؿِ هقبهالتی خبضی ضا زاضز ،قجل اظ اضؾبل ؾفبضـ زض کیف پَل کبضگعاض ًعز ثبظاض هتكکل اضظ ایطاى هَخَز ثبقس.
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ماده  -15هسیطیت ثبظاض پؽ اظ زضیبفت ؾفبضـ ،اظ عطیق ؾبهبًِ هقبهالتی ٍخَُ اضظی/ضیبلی هطثَط ثِ هقبهلِ ضا ثِ هیعاى هدوَؿ هجلغ
ؾفبضـ ٍ حؿت هَضز ّعیٌِّبی هطثَط ،زض کیف پَل کبضگعاض ًعز ثبظاض هتكکل اضظ ایطاى هؿسٍز هیًوبیس.
ماده  -16زضنَضتیکِ ثطذی اظ ؾفبضـّب هٌدط ثِ اًققبز هقبهلِ ًكَز یب هقبهلِی اًدبمقسُ تأییس ًگطزز ،ؾبهبًِ هقبهالتی حساکثط تب
پیف اظ ؾبفت  9:00ضٍظ کبضی ثقسً ،ؿجت ثِ ضفـهؿسٍزی ٍخَُ هصکَض ٍ یب فَزت آى ثِ حؿبة کبضگعاض حؿت هَضز اقسام هیًوبیس.
ماده  -17تؿَیِ ٍخَُ اضظی/ضیبلی هطثَط ثِ هقبهالت ،زض ّوبى ضٍظ ٍ حساکثط تب پیف اظ ؾبفت  9:00ضٍظ ثقس نَضت هیپصیطز.
ماده  -18هسیطیت ثبظاض ّیچ هؿئَلیتی زض قجبل ّطگًَِ ذؿبضت هؿتقین ،غیطهؿتقین ٍ یب تهبزفی کِ ذبضج اظ کٌتطل هسیطیت ثبظاض
ثبقس ،فسم هَفقیت زض ّطیک اظ فطآیٌس ؾفبضـگیطی ،اًدبم هقبهلِ ٍ تؿَیِ ٍخَُ اضظی/ضیبلی ،اذتالالت ًبقی اظ ؾطٍیؽّبی
ًطمافعاضی ٍ یب ؾرتافعاضی هطتجظ ثب قجکِ ثبًکی ٍ یب ظیطؾبذتّبی اضتجبعبتی ٍ ؾبیط هَاضز هطثَط ًساضز.
فصل ضطن :حدود هسئولیت ،ضرایط فعبلیت و تعهدات کبرگساراى

ماده  -19اًدبم هقبهلِ زض ثبظاض هتكکل اضظ ایطاى ثِ هقٌبی افالم آگبّی کبضگعاض ذطیساض/فطٍقٌسُ اظ هقطضات ،قطایظ ٍ ذغطات حبکن ثط
ثبظاض یبزقسُ ٍ ؾلت ٍ اؾقبط حق عطح ّطگًَِ زفَی ثِ عطفیت هسیطیت ثبظاض اؾت.
ماده  -26زؾتطؾی ثِ ؾبهبًِ هقبهالت خْت اضؾبل ؾفبضـ ذطیس ٍ فطٍـ نطفبً زض اذتیبض کبضگعاضاى ثَزُ ٍ ّط کبضگعاض ،هؿئَلیت
کبهل توبهی اقساهبت نَضتگطفتِ اظ عطیق زؾتطؾی هصکَض ضا ثط فْسُ زاضز.
ماده  -21هَاضزی کِ زض ایي زؾتَضالقول پیفثیٌی ًكسُ اؾت تبثـ قَاًیي ٍ هقطضات خبضی کكَض اظ خولِ قبًَى پَلی ٍ ثبًکی کكَض،
قبًَى تدبضت ٍ الیحِ انالحی آى ،قبًَى تٌؾین ثبظاض غیطهتكکل پَلی ٍ آییيًبهِّبی آى ،قبًَى هجبضظُ ثب پَلكَیی ،آییيًبهِ اخطایی
ٍ زؾتَضالقولّبی هطتجظ ثب آى ،ؾبیط قَاًیي ٍ هقطضات شیطثظ ٍ آییيًبهِّب ٍ زؾتَضالقولّبی هطثَعِ ٍ ّوچٌیي ههَثبت قَضای
پَل ٍ افتجبض ٍ زؾتَضات ٍ ثركٌبهِّبی ثبًک هطکعی هیثبقس.
فصل هفتن :کبرهسدهب

ماده  -22کبضهعزّبی هطثَط ثِ هقبهالت ثبظاض هتكکل اضظ ایطاى ،ثِ قطح شیل هیثبقس:
 )1کبضهعز اًققبز هقبهالت ،هقبزل یک زض ّعاض هجلغ ضیبلی هقبهلِ اؾت.
 )2کبضهعز تؿَیِ هقبهالت ،هقبزل یک زض ّعاض هجلغ ضیبلی هقبهلِ اؾت.
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تبصره  -1کبضهعزّبی هصکَض اظ ّطیک اظ عطفیي هقبهلِ (ذطیساض ٍ فطٍقٌسُ) ثِنَضت خساگبًِ اذص هیقَز.
تبصره  -2هسیطیت ثبظاض هیتَاًس ثِ کبضگعاضاى زاضای حدن هقبهالت ثبال هغبثق ضَاثظ ههَة ذَز ،ترفیف زض کبضهعز افغب
ًوبیس.
تبصره  -3هسیطیت ثبظاض ثبیس زض اثتسای ّط ؾبل ًؿجت ثِ تقسیل ٍ افالم هجلغ کبضهعز یبزقسُ اقسام ًوبیس.
ماده  -23کبضهعز زؾتطؾی ثِ زازُّبی ثبظاض ثب حفؼ هحطهبًگی ثطای اقربل غیطکبضگعاض ،ثِ اظای ّط ؾلَل زازُ هجلغ یکهس ()100
ضیبل هیثبقس

