
 

 

 

 

 

 

 

 شرایط ٍ هقررات ًوایشگاُ                                                       
  اكشيدٌ می ثبضذ.درصذ مبلیبت ثز ارسش 9ضبكٍ ثٍ ا ریبل000/500/3 (َشیىٍ َز متزمزثغ ؿزكٍ در داخل سبله1      

ذم تکمیل كزم،ومبیطگبٌ َیچگًوٍ مسًلیتی درقجبل ثزيسَزگًوٍ اضتجبٌ درج     (تکمیل َزديقسمت كزم ثجت وبم)كبرسی يالتیه(الشامی است.در صًرت ػ2

 مطخصبت در لًح ومبیطگبٌ وخًاَذ داضت مُزي امضبء ثز ريی كزم ثجت وبم الشامی است.

غؼیت پیذا می کىذي تحًیل ؿزكٍ اس َشیىٍ ؿزكٍ ق درصذ50اػالم آمبدگی ثزای مطبرکت کىىذٌ در ومبیطگبٌ َیچگًوٍ حقی را ایجبدومیکىذثجت وبم ثبياریش(3

 می ثبضذ. مىًط ثٍ تسًیٍ حسبة کبمل 

 (َشیىٍ َز گًوٍ آسیت دیذگی ي ضزري سیبن کٍ ثٍ پبولُبی ؿزكٍ َب یب امکبوبت يلًاسم اضبكی يارد آیذاس ضزکت کىىذٌ اخذخًاَذ ضذ.4

 .وذارد (ضزکت کىىذٌ حق ياگذاری ؿزكٍ ثٍ ؿیز را ثذين اعالع ومبیطگب5ٌ

ريسقجل اس ضزيع ومبیطگبٌ وسجت ثٍ اخذ تبئیذیٍ وقطٍ 45ُبیی کٍ ویبس ثٍ عزاحی ي دکًرثىذی ؿزكٍ خًد ثیص اس حذ مجبس ضذٌ داروذ میجبیست حذاکثز( ضزکت6

صخًاَذ ؿزكٍ آرایی خًد اس مذیزیت ومبیطگبٌ اقذام ومبیىذ.ثذیُی است در صًرت تبییذؿزكٍ آرایی ضزکت کىىذٌ مًظق ثٍ پزداخت َشیىٍ اكشایص متزا

 ثًد.

محل  تخلیٍریبل جُت 000/000/10(در صًرت اقذام ثٍ ؿزكٍ سبسی ،ضزکت میجبیست عی وبمٍ ای ضزکت تجلیـبتی ؿزكٍ سبس را مؼزكی ومبیىذَمچىیه مجلؾ7

ػذم تىظیق،ضجظ  سبػت ثب وظز ومبیطگبٌ مجلؾ ػًدت ي در صًرت24اس ضزکت تجلیـبتی دریبكت کٍ در صًرت تحًیل تىظیق ضذٌ تب  ویؿزكٍ ثغًر امب

 ومبیطگبٌ گزدیذٌ تب ومبیطگبٌ اقذام ثٍ تىظیق محل ؿزكٍ ومبیذتؼییه میشان َشیىٍ ثب ومبیطگبٌ می ثبضذ.

 (ضزکت کىىذٌ مجبس ثٍ يريد ي خزيج کبالَبی ومبیطی خًد در ؿیز سبػت یبد ضذٌ در جذيل سمبن ثىذی ومی ثبضذ.8

 بد مشاحمت ثزای ؿزكٍ َبی دیگز ي مًجت اخالل در کبر پزسىل سبله می ثبضذ ممىًع است.(پخص َزگًوٍ اصًات ثلىذ ي وبَىجبر کٍ ثبػث ایج9

 (ضزکت کىىذگبن مجبس ثٍ كزيش کبالَبی ومبیطی خًد ثٍ صًرت پزاکىذٌ ویستىذ.10

 (ضزکت کىىذٌ می ثبیست میشان ارسش کبالیی خًد را جُت پًضص ثیمٍ ای کتجب اػالم ومبییذ.11

ريس ضزيع ومبیطگبٌ)ريس اكتتبح( ؿزكٍ خًدرا کبمال 12یک ريس قجل اس ضزيع ومبیطگبٌ کبالی خًدرا ثٍ ومبیطگبٌ اوتقبل يتبسبػت  ؿزكٍ داران میجبیست(12

 اَذ ومًد.تشئیه يپبک سبسی ومبیىذ،درؿیز ایىصًرت ومبیطگبٌ میتًاوذ اس يريد کبالی ؿزكٍ داران کبمال ممبوؼت يحق درخًاست خسبرات رااسخًد سلت خً

حق قجًلی یب ذیُی است پس اس ثجت وبم قغؼی كزم ي لًاسم اضبكی ؿزكٍ ارسبل خًاَذ ضذ ومبیطگبٌ ثب تًجٍ ثٍ سمبن دریبكت تقبضب ي امکبوبت ثبقی مبوذٌ (ث13

 رد تقبضب را ثزای خًدمحلًػ می دارد.

ريس قجل اس تحًیل ؿزكٍ ثٍ ومبیطگبٌ 20(ؿزكٍ گذار متؼُذ ي مًظق است در صًرت سبخت يسبس ؿزكٍ در ومبیطگبٌ ؿزكٍ سبس مًرد تبییذ ومبیطگبٌ را 14

 کتجبمؼزكی ومبیذ.

يمجبلؾ سیز جُت تبمیه مًارد (ؿزكٍ سبس می ثبیست ضمه رػبیت مقزرات ي مسبئل ایمىی عزاحی کبمل اس ؿزكٍ را جُت تبییذثٍ ومبیطگبٌ تحًیل ومبیذ15

 ایمىی ي ؿیزٌ اس ؿزكٍ سبس اخذ می گزددکٍ َیچگًوٍ ارتجبعی ثًُجًٌ پزداختی ؿزكٍ دار وذارد

 ریبل ثزای َزمتز مزثغ اس ؿزكٍ 000/50-ریبل ثزای َز متز مزثغ اس                                           ؿزكٍ سبسی000/10-کق

 ٌ يمسئًلیتُبی مبلی ي جبوی ثٍ ثبسدیذکىىذگبن ،ؿزكٍ داران،ؿزكٍ سبسان ي ػًامل ثٍ ػُذٌ مطبرکت کىىذٌ میجبضذ.(َزگًوٍ خسبرت يارد  16

ٍ ريضىبیی کلیٍ سبلىُب اس سقق سبله می ثبضذي در صًرت وصت َزگًوٍ پزيصکتًر یب چزاؽ درداخل ؿزكٍ ريضىبیی اضبكی محسًة يثزحست يات محبسج(17

 ياخذ خًاَذ ضذ.

یطگبٌ رت ویبس ثٍ جزثقیل ثب اتحبدیٍ جزثقیل داران تًسظ امًر ومبیطگبَی اس عزیق ومبیطگبٌ اقذام خًاَذ گزدیذ.يريدَزگًوٍ جزثقیل ؿیز ثٍ ومب(درص18ً 

 ممىًع ثًدٌ ي کبالی حمل ضذٌ تًسظ جزثقیل اس خبرج ومبیطگبٌ كقظ تب درة ومبیطگبٌ خًاَذ ثًد. 

 مطبرکت کىىذگبن الشامی است.رػبیت پزيتکلُبی ثُذاضتی ثزای (19     

 (درصًرت اوصزاف اسومبیطگبٌ ثٍ َز دلیلی مجلؾ ياریشی ػًدت دادٌ وخًاَذضذ.20   
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