
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط و هقررات ًوایشگاه
 

 درصذ هبلیبت ثز ارسش افشٍدُ هی ثبضذ . 9ریبل ثؼالٍُ 000/000/1ّشیٌِ ّز هتزهزثغ  غزفِ درداخل سبلي  (1

 درخَاست فضبی ًوبیطی ٍ سبیز خذهبت ثذٍى ارائِ فزم درخَاست ٍ پزداخت ّشیٌِ ّبی هزثَعِ هؼتجز ًخَاّذ ثَد. (2

ت ًبم ّیچ گًَِ تؼْذی ثزای ثزگشار کٌٌذُ جْت رسرٍ غزفِ هتقبضی ایجبد ًوی کٌذ ٍ در صَرت تکویل ٍ ارسبل فزم ثج (3

 ػذم تسَیِ حسبة ، غزفِ ی رسرٍ ضذُ ثِ هتقبضی دیگزی ٍاگذار خَاّذ ضذ. 

 هحل غزفِ پیطٌْبدی ّز یک اس هتقبضیبى صزفبً ثب تبییذ هذیزیت ًوبیطگبّی هَرد قجَل هی ثبضذ. (4

ّی ثب ثزآٍرد کبرضٌبسی تَسظ ًوبیطگبُ در قجبل خغزات آتص سَسی ، اًفجبر ٍ... ثب ّشیٌِ ًوبیطگبُ ثیوِ کلیِ اجٌبس ًوبیطگب (5

 گزدد.هی

 پس اس اًجبم هزاحل ثجت ًبم ٍ ٍاریش اجبرُ ثْبی غزفِ ، ٍجِ ٍاریشی ثِ ّیچ ٍجِ قبثل استزداد ًوی ثبضذ. (6

هی ثبضذ. در صَرتیکِ ثِ سبلي آسیت ثزسذ هسئَل ججزاى ًظبفت ٍ ًگْذاری داخل غزفِ ّب ثِ ػْذُ ضزکت کٌٌذُ هحتزم  (7

 ثبضذ. خسبرت ٍاردُ هی

 ثبضذ ٍ غزفِ دار هَظف ثِ رػبیت اصَل ًوبیطگبّی در ایي هَرد  پخص ّزگًَِ اصَات ثلٌذ ٍ ًبٌّجبر در غزفِ هوٌَع هی (8

 هی ثبضذ.

 غزفِ دار حق ٍاگذاری غزفِ هَرد اجبرُ ثغیز را ًذارد. (9

 ل ثز ػْذُ ًوبیطگبُ هی ثبضذ هبساد ثز آى ثز اسبس ضَاثظ ًوبیطگبُ هحبسجِ ٍ دریبفت هی ضَد . تبهیي رٍضٌبیی ًزهب (10

چیذهبى کبال فقظ در هحذٍدُ غزفِ هجبس هی ثبضذ ٍ گذاضتي ّزگًَِ استٌذ ٍ ثٌزّبی تجلیغبتی در راّزٍّبی سبلي هوٌَع   (11

  .هی ثبضذ

 غزفِ دار هی ثبیست کلیِ ضزایظ اػالهی اس سَی ادارُ ًظبرت ثز اهبکي ػوَهی ًیزٍی اًتظبهی را رػبیت ًوبیذ .  (12

 هتزی یک هیش، دٍ صٌذلی ، ًَر هتؼبرف ٍ کتیجِ سزدرة دادُ هی ضَد . 12ثِ اسای ّز غزفِ  (13

 بضذ . کلیِ کسَرات قبًًَی ٍ هبلیبت ثز ارسش افشٍدُ ثز ػْذُ ضزکت کٌٌذُ هحتزم هی ث (14

خزٍج کبال پس اس خبتوِ ًوبیطگبُ هٌَط ثِ تسَیِ حسبة کبهل ضزکت کٌٌذُ ثَدُ ٍ در صَرت ػذم پزداخت ثِ هَقغ ّشیٌِ  (15

 ّب تَسظ ضزکت کٌٌذُ حق ّزگًَِ پیگیزی تَسظ هجزی ًوبیطگبُ هحفَػ هی ثبضذ .

ِ ًطَد کبال تَسظ هجزی ًوبیطگبُ ثِ سبػت پس اس خبتوِ ًوبیطگبُ غزفِ تَسظ ضزکت کٌٌذُ تخلی 48چٌبًچِ حذاکثز ظزف  (16

 اًجبر هٌتقل ٍ ّشیٌِ اًجبرداری ثز اسبس ضَاثظ دریبفت هی ضَد. 
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