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غسفِ سبش هحتسم شسکت ...............................................

جٌبة آقبی

............................................................................

ضوي عسض سالم ٍخیس هقدم  :هَازد ذیل جْت ّوکبزی ّسچِ ثْتس ٍ هٌظن تس ایي ًوبیشگبُ ٍ ّوکبزی هتقبثل عٌَاى ٍ
اثالغ هی گسدد :
ّ -1ز غزفِ سبس بزای تضویي تخلیِ ًخبلِ ّب ٍ خسبرت ًبشی اس فولیبت اجزایی بِ اسای ّز ًوبیشگبُ هَؽف است یک چک تضویي بِ
شزح سیز بِ ٍاحذ ًؾبرت ًوبیشگبُ تحَیل ًوبیذ.
* شیس  00هتس هسثع غسفِ سبشی 20هیلیَى زیبل
* ثیي  00تب 100هتسهسثع  00هیلیَى زیبل
* ثبالتس اش  100هتسهسثع  100هیلیَى زیبل
 -2در فضبی سبلي ًوبیشگبُ فولیبت کبرگبّی غزفِ سبسی غیزهجبس بَدُ ٍ کلیِ هَارد بزشکبری در بیزٍى اس سبلي اًجبم هیگزدد ٍ صزفب"
هًَتبص ٍسبیل دکَر در سبلي هجبس خَاّذ بَد.
 -3ارتفبؿ هجبس غزفِ سبسی 350سبًتی هتز (3/5هتز) ٍ در صَرت داشتي ارتفبؿ بیش اس 3/5هتز،بزای غزفِ ّبی بیش اس 100هتز،غزفِ
سبس هی ببیست بب ارائِ عزح هَرد ًؾز بِ هسئَل ٍاحذ ًؾبرت ًسبت بِ پزداخت اضبفِ ارتفبؿ الذام ًوبیذ.
ّ -4ز غزفِ سبس ببیذ ثِ اشای ّس هتسهسثع غسفِ سبشی هجلغ  00/000زیبل را بببت ّشیٌِ ّبی ًؾبرت ٍ تبهیي اًزصی رٍشٌبییً،ؾبفت
ٍ ...در سبلي ّبی ًوبیشگبّی بپزداسد.
تبصزُ  :بِ لحبػ ضزٍرت ایجبد تشکل ٍ سبسهبًذّی فقبلیت ّبی اجزایی تَسظ ٍاحذًؾبرت ًوبیشگبُ ٍ حوبیت اس ایي رًٍذ،پیوبًکبراًی
کِ فضَ یکی اس تشکلْبی اًجوي صٌفی غزفِ سبساى ٍ یب کبًَى آگْی تبلیغبت ببشٌذ بِ اسای ّزهتزهزبـ غزفِ سبسی هبلغ  40/000ریبل
بببت ّشیٌِ ّبی هَرد اشبرُ هی پزداسًذ.
 -5غزفِ سبس اًی کِ صزفب" کف سبسی دارًذ هی ببیست بِ اشای ّسهتسهسثع کف سبشی هجلغ  20/000زیبل بِ ٍاحذًؾبرت ًوبیشگبُ
پزداخت ًوبیٌذ.
 -6سبفبت هزبَط بِ غزفِ سبسی تَسظ ٍاحذًؾبرت ًوبیشگبُ افالم هی گزدد ٍ غزفِ سبس ببیذ در هذت افالم شذُ فولیبت غزفِ سبسی را
بِ پبیبى رسبًذ ٍ ّوچٌیي بزای آٍردى ٍسبیل ٍ کبال تٌْب تبسبفت 22هجبس هی ببشذ.
 -7تخلیِ ًخبلِ ّبی غزفِ سبسی بِ فْذُ غزفِ سبس خَاّذ بَد ٍ در صَرت فذم رفبیت ّشیٌِ آى اس ٍجِ الضوبى کسز هی گزدد ٍدر دٍ
ًوبیشگبُ آتی اس فقبلیت غزفِ سبسی ایي شزکت هوبًقت بِ فول خَاّذ آهذ.ضوٌب" ًخبلِ ّب ببیذ بِ خبرج اس هحل ًوبیشگبُ اًتمبل یببذ .
 -8استفبدُ اس هصبلح استبًذارد ٍ سیست هحیغی ٍ ّوچٌیي تجْیشات ًَری کن هصزف تَسظ غزفِ سبس الشاهی است.
 -9پزسٌل شزکت غزفِ سبس ببیستی بب الصبق کبرت شٌبسبیی شزکت پیوبًکبر،لببس ٍ کفش ٍ کالُ ایوٌی در هحیظ ًوبیشگبُ تزدد
ًوبیٌذ.

 -10تزدد پزسٌل اجزایی شزکت پیوبًکبر فمظ در هحذٍدُ اجزای خَد خَاّذ بَد.
 -11اس سزٍیس ّبی بْذاشتی جْت ًؾبفت ابشار،هصبلح،لببس ٍ...استفبدُ ًشَدٍ.هی ببیست اسهحل تقییي شذُ در فضبی ببس ًوبیشگبُ
جْت شستشَی استفبدُ شَد ٍ.در صَرت هشبّذُ ،شزکت خبعی هشوَل جزیوِ ًمذی ٍ هوبًقت اس فقبلیت غزفِ سبسی در دٍ ًوبیشگبُ
آتی خَاّذ شذ.
 -14در عزاحی ٍ اجزای غزفِ اس سبخت فضبّبیی کِ هشزف بِ دیذ ًببشذ،خَدداری گزدد لذا اًببرّب هی ببیست عَری عزاحی شَد کِ
داخل آى بغَرکلی دیذُ شَد (.دارای پٌجزُ ببشذ)
ّ -15زگًَِ ارتببط هستمین غزفِ سبس بب پزسٌل شزکت ٍ ًیش استفبدُ اس پزسٌل شزکت در فقبلیت غزفِ سبسی هوٌَؿ بَدُ ٍ در صَرت
هشبّذُ  ،فقبلیت غزفِ سبس هتَلف هی گزدد.
 -16پس اس افتتبح ًوبیشگبُ بِ ّیچ ٍجِ غزفِ سبسی ٍ یب تکویل غزفِ اهکبى پذیز ًوی ببشذ.
 -17غزفِ سبس هلشم بِ ّوکبری بب ٍاحذ ًؾبرت هی ببشذ.
 -18در غزفِ آرایی استفبدُ اس فکس ّبی هستْجي ٍ خالف فزف هغلمب" هوٌَؿ هی ببشذ.
 -19در عَل سهبى اجزای غزفِ سبسی  ،حفؼ ٍ حزاست ابشار ٍ ٍسبیل بِ فْذُ شزکت غزفِ سبس هی ببشذٍ ٍ.احذًؾبرت ًوبیشگبُ
ّیچگًَِ هسئَلیتی در لببل حفبؽت اس الالم غزفِ سبس ًذارد.
 -20استقوبل دخبًیبت داخل سبلي هوٌَؿ بَدُ ٍ در صَرت هشبّذُ غزفِ سبس عبك تقزفِ هصَة جزیوِ خَاّذ شذ.
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ایٌجبًت

ثب آگبّی ثِ هطبلت

هدیسعبهلً/وبیٌدُ تبم االختیبز شسکت

فَق الرکس،ایي فسم زا اهضب ًوَدُ ٍ هسئَلیت زعبیت هفبد ایي شسایط ٍ هقسزات ثِ عْدُ ایٌجبًت هی ثبشد.
اهضبء پیوبًکبز -هْسشسکت

