بسمه تعالی

پزٗص ٙثَیت اٍنتزٕٗیل ٗ عبّبٕAVL ٚ
قزارداد عبّبّٕ ٚذیزیت ٘ٛؽْٖذ اٍنتزٕٗیل ٕبٗىبٓ ات٘ث٘عزإی ؽٜز ا٘ٛاس(ثَیت اٍنتزٕٗیل ٗ
 )AVLث ٚػٖ٘آ اٍٗیٔ قزارداد عزّبی ٚىذاری ثخؼ خص٘صی(

 )BOTدر ؽٜزداری ا٘ٛاس ٗ

جبّؼتزیٔ عبّبّٕ ٚذیزیت حٌْ ٗ ٕقٌ ػّْ٘ی ٘ٛؽْٖذ در عطح مؾ٘رّٖ ،ؼقذ ىزدیذ ٙاعت .ایٔ
عبّبٕ ٚثب عزّبی ٚىذاری اٍٗیّ 20 ٚیَیبرد ریبً در ّذت ّ 6ب ٙطزاحی ٗ اجزا ّیيزدد.
دعتيبٜٛبی ّٖص٘ث ٚدر ات٘ث٘عٜب عبخت مؾ٘ر مز ٙجٖ٘ثی ث٘د ٗ ٙدر حبً حبضز ثز رٗی ٛ 28شار
دعتيب ٙات٘ث٘ط در  5پبیتخت ثشره جٜبٓ در حبً ثٜز ٙثزداری ّی ثبؽٖذ.ثذٍیٌ اْٛیت مبرمزد
ّٖبعت دعتيبٜٛب در ؽزایط آة ٗ ٘ٛایی ا٘ٛاس ،مْیت ٚفٖی پزٗص ٙإتخبة تجٜیشات را ثب
حغبعیت سیبد ٗ پظ اس ّطبٍؼبت مبرؽٖبعی جبّغ ث ٚإجبُ رعبٕذ.
ثب ثٜز ٙثزداری اس عبّبٕ ٚثَیت اٍنتزٕٗیل،

ؽٜزٕٗذآ ،مزای ٚعفز خ٘د را ث٘عیَ ٚمبرت ٛبی

اٍنتزٕٗینی غیزتْبعی(  )contactlessپزداخت ّی ْٕبیٖذٛ .ذف اس را ٙإذاسی ایٔ عبّبٕ،ٚ
افشایؼ رضبیت ّٖذی ػّْ٘ی اس خذّبت ٕبٗىبٓ حٌْ ٗ ٕقٌ ػّْ٘ی ٗ افشایؼ رغجت ؽٜزٕٗذآ در
اعتفبد ٙاس ات٘ث٘ط در عفزٛبی درٗٓ ؽٜزی ّی ثبؽذ .اس ع٘ی دیيز ثب ت٘ج ٚثٛ ٚذفْٖذی یبرإٚ
ٛب ٗ پیؼ ثیٖی افشایؼ تقبضبی عفز ثب ٗعبیٌ حٌْ ٗ ٕقٌ ػّْ٘یّ ،ذیزیت ّٖظِ ٗ در خ٘ر ّزدُ
ؽزیف ا٘ٛاس  ،جش ثب ٕيب ٙػَْی ثّ ٚقٍ٘ ٚحٌْ ٗ ٕقٌ ٗ ثٜز ٙىیزی اس ّذیزیت ّنبٕیشٕ ٙبٗىبٓ تحقق
ٕخ٘اٛذ یبفت.
مبرت ثَیت ٗ سیزعبّبٕٛ ٚبی ثَیت اٍنتزٕٗیل ث ٚىٕ٘ ٚای طزاحی ؽذ ٙإذ م ٚاّنبٓ اعتفبدٙ
اسیل مبرت در مَی ٚپزداخت ٛبی خزد ؽٜزی اس قجیٌ مزای ٚتبمغی ،پبرمیٖو ٗ پبرمجبّٓ ،زامش
فزٖٛيی ٗ تفزیحی ،قطبر ؽٜزی ٗ  ...فزاّ ِٛی ثبؽذ ٗ .ث ٚتذریج ٗ ثب ت٘عؼ ٚپزداخت اٍنتزٕٗیل
ث ٚثخؾٜبی ّختَف ،ث ٚثٜزد ٙثزداری خ٘اٛذ رعیذ.

ّشایبی اجزای عبّبٕ ٚثَیت اٍنتزٕٗیل
 )1ایجبد ٗ سّیٖ ٚعبسی فزٖٛيی اعتفبد ٙػّْ٘ی اس مبرت ٛبی ٘ٛؽْٖذ در ارائ ٚخذّبت ؽٜزی ٗ
عزٗیظ ٛبی اٍنتزٕٗینی
 )2ت٘عؼ ٚخذّبت مبرت ٘ٛؽْٖذ در عبیز ّ٘ارد ٗ عزٗیظ ٛبی ؽٜزی
 )3ثزخ٘رداری اس خذّبت فٖبٗری اطالػبت ٗ ارتجبطبت در مؾ٘ر
 )4پیؾتبسی ؽٜزداری در ایجبدٗ ت٘عؼ ٚدٍٗت اٍنتزٕٗیل ٗ ثٜزّٖ ٙذی اس پؾتیجبٕی دٍٗت
ّ )5ح٘ریت ؽٜزداری در ایجبد ثیؾتزیٔ ٗ ىغتزد ٙتزیٔ ع ِٜتبثیز پذیزی مبرثزدی ْٕ٘دٓ
فٖبٗری اطالػبت ٗ ارتجبطبت
 )6اعتفبد ٙاس سیز عبخت پزداخت اٍنتزٕٗیل ایجبد ؽذ ٙت٘عط ؽٜزداری ٗ ّؾبرمت ثب عبیز
ارىبٓ ٛب ٗ مغت در آّذ پبیذار ثزای ؽٜزداری.
 )7حذف ثَیت مبغذی ٗ ٛشیٖٛ ٚب ٗ ّؾنالت ّزث٘ط ث ٚچبح ،ت٘سیغ ٗ تقَت ٛبی ّ٘ج٘د.
 )8اّنبٓ تؼزیف مزای ٚثز اعبط ّغیز ٕٗیش تؼذاد ایغتيبٜٛبی ػج٘ری ٗ رٗسٛبی ٛفتّٖ ٗ ٚبعجت
ٛبی ٗیضٙ
 )9اّنبٓ اتصبً ؽجن ٚثب عیغتِ ثبٕنی ٗ ؽبرص اػتجبر
 )10اّنبٓ تغییز عزیغ تؼزفٛ ٚب
 )11آىبٛی اس درآّذ دقیق ٛز ٗعیَٕ ٚقَیٛ ٗ ٚز ّغیز ٗ ٛز ایغتيبٙ
 )12اّنبٓ اعتفبد ٙثؼٖ٘آ مبرت چٖذ ّٖظ٘ر ٙدر دیيز خذّبت ؽٜزی ْٛبٕٖذ پبرمّ٘تز ،
پبرمیٖو
 )13آّبر تزافینی ث ٚاسای ٛز ایغتيبٙ
ّ )14حبعج ٚدر آّذ ٛز پیْبٕنبر ٗ حق اٍغ ِٜاٗ ٗ ؽٜزداری
ّشایبی اجزای عبّبٕٜزدیبثی خ٘دمبر )(AVL
 -1اّنبٓ ردیبثی ٍحظ ٚای ات٘ث٘ط ثز رٗی ٕقؾ ٚؽٜز

 -2ىشارػ ىیزی رٗسإّ ،ٚبٛبٕ ٗ ٚعبالٕ ٚاس ّغبفت طی ؽذ ٙت٘عط ٛز ات٘ث٘ط
 -3ىشارػ ىیزی رٗسإّ ،ٚبٛبٕ ٗ ٚعبالٕ ٚاس عبػبت مبرمزد ٛز رإٖذٛ ٗ ٙز ات٘ث٘ط
 -4تؼییٔ ّذت سّبٓ دقیق صزف ؽذ ٙاس اثتذا ث ٚإتٜبی خط ث ٚتفنیل عبػبت ّختَف رٗس ثزای
ٛز ات٘ث٘ط ٗ عزػت ّت٘عط ٛز ات٘ث٘ط ٗ ٛز خط ثزای تصْیِ ىیزی ّٖبعت در ّ٘رد ّؾنالت
خط٘ط
 -5تؼزف ٚسٕی اتّ٘بتیل در اثتذا ٗ إتٜبی خط ثزای ٛز رإٖذ ٗ ٙحذف ػبٌّ إغبٕی در ایٔ ّ٘رد.
 -6اّنبٓ ٕظبرت دقیق ثز ات٘ث٘عٜبی خص٘صی ٗ َّنی ٗ ثجت تخَفبت اس قجیٌ عزػت غیز ّجبس،
خزٗج اس خط ،ػذُ ت٘قف در ایغتيب ،ٙت٘قف ثیؼ اس حذ در یل ّنبٓ ٗ...
 -7اّنبٓ ارعبً پیبّٜبی ّختَف ث ٚرإٖذ ٙاس قجیٌ فبصَ ٚتب ایغتيب ٙثؼذی ،فبصَ ٚتب ات٘ث٘ط
قجَی ٗ ثؼذی ٗ ٕیش ٛؾذارٛبی السُ در سّبٓ ٗق٘ع تخَف ثص٘رت اتّ٘بتیل.
 -8اّنبٓ ارعبً پیبُ ٛبی خجزی ث ٚایغتيبٜٛب ٗ ّغبفزیٔ درٗٓ ات٘ث٘ط در ّ٘رد فبصَ ٗ ٚسّبٓ
رعیذٓ ث ٚایغتيب ٙثؼذی
ّٖ -9ظِ ؽذٓ ثزٕبّ ٚسّبٕی حزمت ات٘ث٘عٜب ٗافشایؼ رضبیت ّٖذی ؽٜزٕٗذآ ٗ ىزایؼ ث ٚعفز
ثب ات٘ث٘ط
سّیٖٛٚبی مبرثزد ؽٜزٕٗذ مبرت
 )1حٌْ ٗ ٕقٌ ػّْ٘ی :
ات٘ث٘عٜبی داخٌ ؽٜزی ٗ ثیٔ ؽٜزی ٗ حتی تبمغی ،ثَیط قطبر ؽٜزی
 )2ػـــ٘ارض ثشرىزاٛ ٙب :
قج٘ض ػ٘ارض ات٘ثبٕٜبی ثیٔ ؽٜزی  ،ثشرىزاٜٛبی داخٌ ؽٜز
ّ )3زامش ٗرسؽی ٗ تفزیحی ّ ،زامش فزٖٛيی  ،عیْٖبٛب ٗ عبٍٔ ٛبی تئبتز  ،پبرمٜب ٗ ؽٜزثبسی ٛب
ّ ،جْ٘ػٛٚبی تبریخی
 )4پبرمیٖو :
پزداخت خ٘دمبر حق پبرمیٖو،پبرمجبٓ ،عبّبٕذٛی اؽتزاك عبٍیبٕ ٚاعتفبد ٙپبرمیٖو
ٛبی ػّْ٘ی  ،خص٘صی  ،طجقبتی  ،پبرك ّ٘قت خ٘درٗٛب

اٍشاّبت عبسّبٓ در ثنبرىیزی ثَیت اٍنتزٕٗیل ٗ AVL
 -1طجق دعت٘راٍؼٌْ پیؾٖٜبدی ٗسارت ّحتزُ مؾ٘ر ٗ اتحبدی ٚات٘ث٘عزإی ٛبی ؽٜزی مؾ٘ر ،اس
عبً  1390یبرإ ٚجبثجبیی ّغبفز صزفبٌ ثز اعبط خزٗجی عیغتِ ثَیت اٍنتزٕٗیل پزداخت ّی
ىیزد ٗ مَی ٚمالٓ ؽٜزٛب ّ٘ظف ث ٚرا ٙإذاسی ایٔ عیغتِ ّی ثبؽٖذ.
ٗ -2ضؼیت ٕبّٖبعت ّذیزیت خط٘ط ٗ تؼزف ٚسٕی رإٖذىبٓ.
ٕ -3یبس عبسّبٓ ثٕ ٚزُ افشاری ّذیزیتی ثب ٗیضىی ٛبی خبؿ اس جَْ ٚتحَیٌ خط٘ط  ،إٓبٍیش ت٘عؼٚ
خط٘ط  ،ظزفیت ٛبی اضبفی  ،ثزٕبّ ٚریشی ایغتيبٛب ٗ خط٘طّ ،ذیزیت دعتزعی ،ثبسرعی ،
مٖتزً عیغتِ ٗ خط٘ط ٗ  ...ثّٖ ٚظ٘ر ثزٕبّ ٚریشی ػَْی ٗ مبرآّذ ثزای خط٘ط.
ٕ -4یبس ؽٜزٕٗذآ ث ٚداؽتٔ حٌْ ٗ ٕقٌ ػّْ٘ی ّٖظِ ٗ قبثٌ اػتْبد ٗ ثزٕبّ ٚریشی ّذت سّبٓ
عفز ثب ات٘ث٘ط.
 -5دعتیبثی ث ٚع 40 ِٜدرصذی ات٘ث٘عزإی اس حٌْ ٗ ٕقٌ ػّْ٘ی م ٚایٔ ّ ِٜفقط ثب ّذیزیت
ّنبٕیشٕ ٗ ٙيب ٙػَْی ٗ ث ٚرٗس ثّ ٚقٍ٘ ٚحٌْ ٗ ٕقٌ قبثٌ دعتیبثی اعت.


ّؾخصبت پزٗص ٙثَیت اٍنتزٕٗیل

ػٖ٘آ پزٗص : ٙطزاحی ٗاجزای عبّبٕة ٘ٛؽْٖذ ّذیزیت اٍنتزٕٗیل ٕبٗىبٓ ات٘ث٘عزإی ؽٜزداری ا٘ٛاس (ثَیت
اٍنتزٕٗیل ٗ عبّبٕ ٚردیبثی خ٘دمبر)
ّذً ّبٍی  :جذة عزّبی ٚىذار ثخؼ خص٘صی ثٚرٗػ (B.O.Tطزاحی ٗ عبخت ،ثٜز ٙثزداری ٗ إتقبً) -اٍٗیٔ
قزارداد جذة عزّبی ٚىذاری ثخؼ خص٘صی در ح٘س ٙحٌْ ٗ ٕقٌ ٗ تزافیل
ّجَغ قزارداد ّ 57 :یَیبرد ریبً
ّذت قزارداد(اجزا ٗ ثٜز ٙثزداری)  5 :عبً
مبرفزّب  :ؽٜزداری ا٘ٛاس – ّؼبٕٗت حٌْ ٗ ٕقٌ ٗ تزافیل
ثٜز ٙثزدار :عبسّبٓ ات٘ث٘عزإی ا٘ٛاس
ّؾبرمت مٖٖذ : ٙؽزمت ت٘عؼ ٚفٖبٗری ٛبی ٘ٛؽْٖذ اتیل پبرط
تؼذاد ات٘ث٘ط در عبً اًٗ  350 :دعتيبٙ
تؼذاد ّزامش ؽبرص در عبً اًٗ ٕ 150 :قطٚ
تؼذاد مبرت ثَیط دائْی ثزای عبً اًٗ  300.000 :قطؼٚ
ّشایبی عبّبٕ ٚثَیط اٍنتزٕٗیل :
 )1ایجبد ٗ سّیٖ ٚعبسی فزٖٛيی اعتفبد ٙػّْ٘ی اس مبرت ٛبی ٘ٛؽْٖذ در ارائ ٚخذّبت ؽٜزی ٗ عزٗیظ ٛبی
اٍنتزٕٗینی
 )2ت٘عؼ ٚخذّبت مبرت ٘ٛؽْٖذ در عبیز ّ٘ارد ٗ عزٗیظ ٛبی ؽٜزی (تبمغیّ ،تزٗ ،پبرمیٖو ٗ پبرمجبٓ ٗ )....
 )3ثزخ٘رداری اس خذّبت فٖبٗری اطالػبت ٗ ارتجبطبت در مؾ٘ر
 )4پیؾتبسی ؽٜزداری در ایجبدٗ ت٘عؼ ٚدٍٗت اٍنتزٕٗیل
 )5اّنبٓ اتصبً ؽجن ٚثب عیغتِ ثبٕنی ٗ ؽبرص اػتجبر

 )6اعتفبد ٙاس سیز عبخت پزداخت اٍنتزٕٗیل ایجبد ؽذ ٙت٘عط ؽٜزداری ٗ ّؾبرمت ثب عبیز ارىبٓ ٛب ٗ مغت در
آّذ پبیذار ثزای ؽٜزداری.
 )7حذف ثَیط مبغذی ٗ ٛشیٖٛ ٚب ٗ ّؾنالت ّزث٘ط ث ٚچبح ،ت٘سیغ ٗ تقَت ٛبی ّ٘ج٘د.
 )8اّنبٓ تؼزیف مزای ٚثز اعبط ّغیز ٕٗیش تؼذاد ایغتيبٜٛبی ػج٘ری ٗ رٗسٛبی ٛفتّٖ ٗ ٚبعجت ٛبی ٗیضٙ
ّ )9حبعج ٚدر آّذ ٛز پیْبٕنبر ٗ حق اٍغ ِٜاٗ ٗ ؽٜزداری
 )10اّنبٓ تغییز عزیغ تؼزفٛ ٚب
 )11آىبٛی اس درآّذ دقیق ٛز ٗعیَٕ ٚقَیٛ ٗ ٚز ّغیز ٗ ٛز ایغتيبٙ
 )12آّبر تزافینی ث ٚاسای ٛز ایغتيبٙ

