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لَایمسافربری
ممىًعیتتردداتًمبی 
هادُ  - 1ضْزداریّا غزفِّای هَجَد در پایاًِّای هسافزتزی ضْز را تِ ضزکتّای هسافزتزی کِ عثك ضَاتظ
ٍسارت راُ ٍ تزاتزی تطکیل هیضًَذ جْت اًجام خذهات هسافزتزی تحت ضزایظ سیز تِغَرت ًوایٌذگی در هماتل
اخذ اجارُتْا ٍ اس عزیك اًعماد لزارداد ٍاگذاریٍ ،اگذار هیًوایٌذ .تثػزُ  -در ٍاگذاری غزفِّای پایاًِّای
هسافزتزی ضْز ،ضزکتّای تعاًٍی هسافزتزی ٍ ضزکتّای هسافزتزی کِ لثل اس اغالح لاًَى در تزهیٌالّا هستمز
تَدُاًذ اٍلَیت خَاٌّذ داضت.
هادُ  - 2هثٌای هالاالجارُ هاّاًِ غزفِّای لثل ٍاگذاری تِ ضزکتّای هسافزتزی تٍِسیلِ یک ًفز اس کارضٌاساى
رسوی دادگستزی کِ تَسظ ضْزداری ضْز اًتخاب هیگزدد ،تعییي هیضَد ،تا تا اًجام تطزیفات هشایذُ در حضَر
ًوایٌذگاى ضْزداری ضْز ٍ ساسهاى حلن ٍ ًمل ٍ پایاًِّای استاى ،هثلغ لغعی هالاالجارُ هطخع گزدیذُ ٍ اس
ضزکت استفادُکٌٌذُ غزفِ اخذ ضَد.
تثػزُ  - 1کارضٌاساى هٌتخة هذکَر اجارُتْای هاّاًِ غزفِ ٍاگذارضذُ را تا رعایت ارسش عزغِ ٍ اعیاى ٍ
هَلعیت غزفِ هتٌاسة تا آى همذار اس سغح تزهیٌالکِ ٍسایظ ًملیِ ضزکت هسافزتزی در آى تَلف یا هَرد سایز
استفادُّا لزار هیدٌّذ ّوچٌیي تا هلحَػ داضتي ّشیٌِّایی کِ تزای ًگْذاری ٍ سایز خذهات اس عزف ضْزداری
هػزٍف هیگزدد ،تِغَرت یکجا تِعٌَاى هالاالجارُ غزفِ اختػاغی ضزکت هسافزتزی استفادُکٌٌذُ تِغَرت
لیوت پایِ تزآٍرد هیًوایٌذ.
تثػزُ  - 2ضزکت هسافزتزی استفادُکٌٌذُ اس غزفِ ٍاگذارضذُ هکلف است هالاالجارُ هٌذرج در لزارداد را تذٍى
ّیچگًَِ عذر ٍ تعلل در سزرسیذ هعیي در لزارداد ٍاگذاری تِ ضْزداری ضْز تأدیِ ًوایذ.
تثػزُ  - 3ایي ٍاگذاری هطوَل همزرات لاًَى رٍاتظ هَجز ٍ هستأجز ًثَدُ ٍ حمَق استیجاری ٍ کسة ٍ پیطِ
تزای هتػزفاى یا هتػذیاى آىّا ایجاد ًخَاّذ کزد.

تثػزُ ٍ - 4اگذاری سایز غزفِّای پایاًِ ًیش هطوَل همزرات ایي آییيًاهِ خَاّذ تَد ٍ ًمص ساسهاى حولًٍمل ٍ
پایاًِّا غزفاً در خػَظ غزفِّای ضزکتّای هسافزتزی هیتاضذ.
هادُ  - 3ضزکتّای هسافزتزی در ٌّگام عمذ لزارداد تایذ هعادل  6هاُ اجارُتْای هاّاًِ ّزسال را تِغَرت
ضواًتًاهِ تاًکی یا سپزدُ ًمذی تِهٌظَر حسي اًجام خذهات ٍ تعْذات تزاتز لزارداد هٌعمذضذُ در اختیار
ضْزداری ضْز تگذارًذ تا در غَرت تعلل در پزداخت اجارُتْا یا حذٍث ّزگًَِ خسارات تِ تأسیسات ،ساختواى،
لَاسم ٍ تجْیشات تزهیٌال اس جاًة تْزُتزدار یا عَاهل ٍی ،ضْزداری تَاًذ خسارت خَد را اس آى هحل تزداضت
ًوایذ.
تثػزُ  - 1تطخیع هیشاى خسارت تا کارضٌاس هٌتخة ضْزداری ضْز ٍ ساسهاى حولًٍمل ٍ پایاًِّای استاى
هیتاضذ.
تثػزُ  - 2چٌاًچِ لثل اس خاتوِ لزارداد اس هحل ضواًتًاهِ هذکَر ضْزداری هثلغی ٍفك همزرات تزداضت ًوایذ
ضکزت هکلف است ظزف هذت دُ رٍس تعذ اس اعالم کتثی ضْزداری ضْز آى را تأهیي ًوایذ ،تِعَریکِ ّوَارُ
سپزدُ ،هعادل  6هاُ هالاالجارُ تاضذ .تذیْی است در غَرت عذم تأهیي سپزدُ ،ضْزداری تالفاغلِ لزارداد
ٍاگذاری را لغَ خَاّذ ًوَد.
تثػزُ  - 3دریافت ّزگًَِ ٍجْی یا تضویي دیگزی عالٍُ تز هالاالجارُ ٍ تضویي فَقالذکز تحت ّز عٌَاى اس
لثیل سزلفلی ،پیصپزداخت ٍ غیزُ تَسظ ضْزداری اس ضزکتّای هسافزتزی استفادُکٌٌذُ اس غزفِّای پایاًِّای
ضْز هوٌَع است.
هادُ  - 4لزارداد ٍاگذاری غزفِّای پایاًِّای ضْز تِ هذت یک سال هٌعمذ هیضَد ٍ لاتل توذیذ هیتاضذ.
تثػزُ  - 1ضْزداری هیتَاًذ در غَرت عذم اًجام تعْذات هالی اس سَی ضزکتّا یا عذم رعایت همزرات
ضْزداری ٍ پس اس کسة ًظز ساسهاى حولًٍمل پایاًِّای استاى کِ حذاکثز ظزف  15رٍس اظْارًظز خَاٌّذ ًوَد
ٍ یا اعالم کتثی ساسهاى هذکَر هثٌی تز عذم توذیذ لزارداد تِ لحاػ عذم رعایت همزرات هزتَط اس توذیذ لزارداد
خَدداری ًوایذ.

تثػزُ  - 2هفاد ٍ ضزایظ لزارداد هذکَر تِغَرت لزارداد ًوًَِ تَسظ ٍسارت کطَر ٍ تا کسة ًظز اس ٍسارت راُ
ٍ تزاتزی تْیِ ٍ تِ هَرداجزا گذاضتِ هیضَد.
هادُ  - 5هثلغ اجارُتْا تزای ّز دٍ سال یکتار تا تَجِ تِ رٍش هذکَر در هادُ  2ایي آییيًاهِ لاتلتجذیذ ًظز است
هادُ  - 6اس تاریخ تػَیة ایي آییيًاهِ ،آییيًاهِ لثلی ضزایظ ٍاگذاری غزفِّای تزهیٌالّا لغَ هیضَد.
حسي حثیثی  -هعاٍى اٍل رییسجوَْر

