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اطالعیٍ شمارٌ 58
مًضًع :کاَش مبلغ بیمٍ وامٍ آتش سًزی ي بیمٍ وامٍ بدوٍ اتًمبیل جُت فعالیه صىف الکتریک تُران
ثبستحضبر هی رسبًذ ثب استقجبل هٌبست اعضبی اتحبدیِ صٌف الکتزیک اس طزح ثیوِ تکویل درهبى اتحبدیِ کِ هَجت تثجیت آى
گزدیذّ ،یئت هذیزُ اتحبدیِ ثز آى گشت در خصَص ثیوِ ًبهِ ّبی دیگزی ّوچَى ثیوِ ًبهِ ّبی آتش سَسی ٍ ثیوِ ًبهِ
ثذًِ اتَهجیل اعضبء ٍ فعبلیي صٌف الکتزیک اقذاهبت دیگزی را ًیش ثِ اًجبم ثزسبًذ ٍ سزاًجبم پس اس پیگیزی ّبی هستوز ،اتحبدیِ ثب
شزکت سْبهی ثیوِ ایزاى ثِ تَافقبتی دست یبفت ٍ هقزر گزدیذ ثیوِ ًبهِ ّبی آتش سَسی فزٍشگبُ ّب ،تَلیذی ّب ٍ اًجبرّب ٍ ّوچٌیي
ثیوِ ًبهِ ّبی ثذًِ اتَهجیل فعبلیي سیز هجوَعِ صٌف الکتزیک ثب کبّش حق ثیوِ صبدر گزدد ٍ هتقبضیبى استفبدُ اس ایي طزح
هی ثبیست تب تبریخ ً 1831/7/5سجت ثِ ثجت ًبم تلفٌی خَد اقذام ًوبیٌذ.
ّوچٌیي خبطز ًشبى هیسبسد،
الف ) در طزح هشثَر سهبى ٍ هَعذ ثیوِ ًبهِ اّویتی ًذاشتِ ٍ ایي تخفیفبت شبهل توبم کسبًی کِ تب تبریخ  1831/7/5ثجت ًبم
هی ًوبیٌذ خَاّذ شذ(.ثطَر هثبل ثیوِ ًبهِ ّبیی کِ در اسفٌذ هبُ  1831یب تیز  1810هٌقضی هی شًَذ ّن شبهل ایي طزح
هی گزدًذ)
ة ) ایي طزح شبهل حبل کسبًی کِ ثیوِ ًبهِ ّبی قجلی خَد را اس شزکت ّبی دیگز ثیوِ ای دریبفت داشتِ اًذ ًیش خَاّذ شذ.
ج ) در صَرتی کِ هَرد ثیوِ ثِ دالیلی اس قجل دارای تخفیفبتی ثبشذ( هثالً دارای تخفیف عذم خسبرت ثبشذ)تخفیفبت هذکَر ًیش
هحبسجِ ٍ لحبظ خَاّذ شذ حتی اگز تخفیفبت قجلی اس طزف شزکت دیگزی ثِ غیز اس شزکت سْبهی ثیوِ ایزاى دادُ شذُ ثبشذ.
د ) ثجت ًبم در ایي طزح ّیچ گًَِ الشاهی ثزای ّوکبراى هحتزم ثِ ّوزاُ ًخَاّذ آٍرد( .ثطَر هثبل ایي اهکبى ٍجَد دارد ثجت ًبم کٌٌذُ
اتَهجیل خَد را فزٍختِ ثبشذ ٍ یب )...
ُ) ثذیْی است ّز چِ تعذاد ثجت ًبم کٌٌذگبى ثیشتز ثبشذ هیشاى تخفیفبت ًیش ثیشتز خَاّذ ثَد.
" ثب پبیبى یبفتي هْلت ثجت ًبم ٍ ثستِ شذى لیست هتقبضی جذیذی را ًوی تَاى پذیزفت".
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