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 هتل پارسیان آبادانمربوط به کارواش  متقاضیفرم مطخصات 
 

اي متقاضیمطخصات ثبتی/ضناسنامه  

)شرکت/شخص( نام متقاضي   حقوقي          

 حقیقي            
:شماره ثبت/شناسنامه :تاريخ ثبت/تولذ  :محل ثبت/صذور   

تأسیس/شروع فعالیت:تاريخ   

 

 زمینه فعالیت:

  آدرس دفتر مرکسي:

  شماره تماس:

-نامهه فهرست مجوزها و گواهي

)تصاویر ضمیمی  رمر    هاي مرتبط: 

 گردد(

 

 

 فهرست فعالیتهاي مرتبط با موضوع مطارکت

 توضیحات عنوان فعالیت ردیف

ههه

ههه

ههه
 

 

ه مهر و امضاء:



 غیرمنقول )ونذور لیست( هايهسینه –فهرست اقالم و بهاي مورد نیاز

هطکحها نیدی  ه مدرسهیسه دکهاها می ه لقیع هعم مسهاییی هگک   هتوضیحات:

 مقدار واحد شرح ردیف
بهای واحد 

 )ریال(
 جمع کل )ریال(
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ه

ه مهر و امضاء:



 منقول )ونذور لیست( هايهسینه –فهرست اقالم و بهاي مورد نیاز
 

 مقدار واحد شرح )با قید برند( ردیف
بهای واحد 

 )ریال(
 جمع کل )ریال(
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هههههه00

هههههه06
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هههههه01

هههههه01

هههههه00
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هه دمرؼهت ه)سنیل 

 
ه مهر و امضاء:

  



 دهنذگانروش ارزیابی پیطنهاد

 

 امتیاز توضیحات عنوان شاخص رديف

یسهصک،سهیر دهاهاقلصی  هیر دهطکحهه0
ها نیدی  

اندری ههیرک اس هه ییی هیرکا هیدرکههه،مین ههید یسهییهتدنیس
هگک   

ه61

ه01هاسائسهگک شهح یههییرب هیکا ه اهییلهگاشلسهترارمیز ه یل ه لقیع ه0

ه51هی نلکن ه هلغها نیدی  ه هلغهاخیسهها نیدی  ه6

 
 

 

  



 

 جای خالی قرارداد تکمیل و تمامی صفحات امضا و ممهور گردد.
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 آبادانکارواش در ساختمان نیمه تمام هتل پارسیان قرارداد نویس پیص

 

ه،ر ه ریی  هتلر هههه ررس ه     ههه..……یسهایلیی ه صریسهتم   رده ؿی ال هشکت هتللدی هی  هالملل هایی یدهیسهشمیسهههقکاس ا ان ه

نرضهههیسهؾیراده رجخکها ه              هاهتلت ههآیی ادیسهرنیر ه               ه هتل هایسی یده              هیسه زنکن هاهرمینیزگ ههآیی ادهایسی ید

ثییر :هههتلت               ه هیسهرنیر :ه              هتزه ل /شیییسهاقلصی  هشمیسههشییییی سه   هصی سهه    هاههیس              هآقی /خیرسههطکفها

لد هاه بلر هیرسهههیزند های هطک،  ه ه گک  هؾیراده  لأخکها هطکفه نگکهیسهشکحهذن ه یؿقزه                هه              هاهتلت هتمکاه:

هسؾین هتل سه تی هقکاس ا هخراتیزهیر  ه

 (موضوع قرارداد:1ماده

هاًتسه سهقکاس ا هاخلصریسهه آیی ادتل هایسی یدهه    هییخلمیدهر مسهتمی علؽهه لکه کیؽه سه        ،مین هیسه  یح ه سههتیسااشهارزا  ساه

 نمصی هتتص ل ه رس هاخیسههتسهخدءهالنیتضهان هقکاس ا های ههشر ها هطکفه رخکهیسه  لیخکهتسهحزا هاهیینکری  زهه  هتیسااش

احزاثههییها می هقکاس ا هعم هاقکاسهیسهتحرن هاهتصکفهت ه رس هاخیسهه لؿدزهیسهآ زههاهیسهسان هاهاطالؼه  لأخکهسی زههاه  لأخک

آ ری ههاسائرسههه لییی هییهخزالها ریر ههها  یهها ها هتیسن ها می هان هقکاس ه    غکفههتیسااشزسهان هقکاس ا هیر ههیسهرحرنبسهتیسااش

هخز ی هیسه  دمیریدهتل هاهیینکهاشمیصهخراتزهیر  

 ( مدت قرارداد:2ماده

ه:هییشزتی ه نمصهشزهه  تسهینکحهذن هقیی هتتب ضهیسه اسهه یههشم  ه      ز هقکاس ا هحیعکه

قرکاس ا هخراترزهههه6یزاده حییهسهاخیسههیدیهیکهایری ه ری ههههه یهه      اسههییخ هاهتبم  ها ه            هلغین ه             ه ههیسه ز هه0-0ههههه

ههیر  

ههیدریهیرکهایری ههههشم  ه هیی ه حییهسهاخیسه یهه     یسه ز هه ز ه    هییلیک اس ها ه            هلغین ه             ه هیکا ه اسههیدکهه0-0

هقکاس ا هخراتزهیر  هه6 ی هه

اهسعین هتل ها هرحرههؾملبک هاهاک اخ هیسه رقؽهاخیسههیدری هار ها هاخراهههههتیسااش:ه سهصرس هسعین ه نلکنیده دمرؾسه0تهصکهه

ه یال یرؽهای هتلزنیگهی یحل هاهتتکنح هایسی ید هتمزنزهقکاس ا ه در 

 تعهدات مالی: (3ماده

سنریله) ؿری لههه                هلرغهیریل یرسهههه ه 0 ری ههه0یک اس )ییرزههیدکه  لأخکهییی هایلتی هها ه ح ه رس هاخیسههیکا هتمی ه ز ه اسهه

دی ه ا هاهرمینرزهاهیرکا هیریلههه هتر یدهیکا هییلهاالهاک اخ ه  سنیله ؿی له                     ه                                  هتر ید هاه یت یرسه

 یر ه لییی هییهرک هترس هاؾال  ها هیر هییرضه کتد هخمدرس هایال  هانکاده هلغه یلهاالخیسهها،دانشهخراتزهنی،  

ه نی، هرمراتزهشزه)یزادهشیسژهیدی االخیسههیکا ه اسههییخ هاهتبم  هاکاژهه حییهسهاه س هلغه یله-6-0



گااس ه)اؾسها ه یقرلهاهی که یقرل هتیه  یدها،للیحهاهیدکههیک اس ها ه دمرؾرسهه%ه هلغهیک ینس5ری سه  لیخکهیسهاس شهعمیر ه-6-0

هییشز یسهؾیرادهتمم  هح  هاردی هتیسه سهاخل یسه رخکه  

یرسهتریسن هایلرزا هترکه ریههههههههآیری اده،قکهه ضهییرب ه سهاخسهتل هایسی یدهه00 هلغه یلهاالخیسههساهط هه  لیخکه رغ های ه-6-6

همینیز تحرن ها رسه یل هتل هر

ساهیؿیرادهخکنمسه نکه%هاخیسههتمیده یهه5یین  ه هلغهنضها ه بدی ه اترسه سهیکسی زهاصرلهرگک  ه  لیخکه  ه ییرچسهتکه-6-6

هتی هاخیسهه یت یرسها هییرضهیسه ز ه اه یهه لرال هتل هاخل یسخ هرمینزهتسه سهصرس هؾز هاصرله ضتک ه حییهسهاهیسه رخکهاک ا

 هیطرسهنبطک،سهاقزا هرمینز؛ه سهان هصرس ه  لأخکه بل های هؾالاههیکهاک اخ ه هلغه ضهر ره هه ا هاخیسه اس هر ه هیسه،  هقکاس

یسهتمل سهاهتحرن ه ح ه رس هاخیسههیسه حضهاؾال هاهاخطیسه رخکهاقزا هرمینزه سهصرس هؾز هتمل سه ح هاخریسهه  رلأخکه بلر هههه

یسه رخکهاک اخ هرمینز هیزند هایر هاک اخر هاخرسهاللردا ههههههاللدا ادهاخسه  ل ردهسنیلهیسهؾیره----ای هیسها اءهتکهسا هتأخ که هلغه

هیزلها هاص هتؿدزه رخکهیسهتمل سهاهاک اخ ه یلهاالخیسههرمراتزهیر  

تسه سه اسههسنیله  هییشزههان هقکاس ا ه هلغه         هه0یکهایی ه،دکی ها ری هتیسااشهتدنیسها رالهی که یقرلهیکا هتبم  ه -6-8

اه هلرغهههالملل هایسی یدهیکسی تی هی  اهرمینیزگیده ؿک، هشزهها هشکت هتل یر هتیسشیی ه،ی هتل هها تبم  هاکاژههییخ هاه

هگک   گررسهحق هیکا ه  لیخکهاندی هرم ه سهاینیدهارقمی هقکاس ا هر ه هیسهآدهت حگک  هاهردین هصرستدل سه  

 هگی هاهشیسژه یت یرسهتیی  ی هاه حرطسهیکهایی ه  داده صرکفهاهاؾرال هااحرزه،یر هاهههههیکقه آههیسه کیرطهتی تدنیسه– 2تبصره 

 هتدنیسهتلت ه لییی هییهقهضهصی سههگک   هاهاک اخ یک اسه سنی، ه  یسهتمکاهه یلهاالخیسهها هیدکهه یت یرس دیزی هتل  هیصرس ه

ه خراتزهیر ه  لیخک مییکا هیؿدزهه

ییهسؾینر هتمری  هههه0ها ری ه،دکی یسهشکحههتیسااشارزا  هخد هساهه)ا راله یقرل هر ی ه رس هلرا  هاهتبم  هتل سهتد سه–3تبصره 

ه هترارزهر ه هیسهارلقیلهآردیهاقزا هرمینز  هقکاس ا ه اسههاینیده سهتسهیر ه  لیخکههؾدزهسهی سهخزاله اترسهه یزسج تی هاهخدئ ی ه

ساه سهاخل یسه رخکهقکاسه ا ههاها ها هتیئ رزهر ره هههتیسااشهارزا  هتی  هؾمل ی هاخکان هتبم  هاهساههیین  ه،دکی   ه  لیخکه-4

خراتزهیر ه سهتمی  ه کاح هاخکا هتیسهر ه هیسهیی  نزها هؾمل ی هاخکان هاقزا هرمر ههاهیکهت ت ر ههه دی یسهاخکاهاقزا هرمینزهاه رخکه

هتیسهرػیس هرمینز 

صرس هگک،لسه لییی هییهخزالها ری هتسهیؿدزهه  لیخکهای  هصک،یها ها هتین رزه صریلوهاهتدد ردا هاههههتین زه میسجهه-4تبصره 

هتین زهررؼهاخکا هیی ههاهتمچی  هیکرزتی هتیسهشزههتریطهرمینیزهه،ی هتل ها هیر ه رخکهقیی هاانکشهخراتزهیر  

  تعهدات مستاجر( 4ماده 

ای هتمچی  ه رغ هه  هلغهت ه یل ی هاس شها،دا هه سنی،ل ها ه،کاشهساهیسها اسهه اسان هاک اخ هرمینیزهای   لیخکه رغ ه -8-0

 ری سهاس شها،دا ههخر هساهحزاتثکهنضه یهها ها هاینیدهتکه،ص هیسهارممی هسی زهاک اخ هیسهتل هتحرن هرمینیز اغدیس

-سییر زههصی ه کیرطسیکهایی هرک هتین هتسهیسهتأن زهساهه رعرؼهقکاس ا تیسااشهیدی ه،کاشهخز ی ههای   لیخکه بل هه-8-0

ههارزها ه نلکنیده سنی، هرمینیز 

خراترزههه ریی  هصررس ههه سهقیلر هترا،قری ه،ر هههها هطکفه  لیخکهاهییلؿب ه  دمیریده ق سهاهتیستییدهتل ههاسائسهخز ی هیسهه-5تبصره 

ه گک، 

هشردک اس هاههاخراه در تری ههه سهاینیدهتکهییلهر ه هیسهاخاه تیصیهح ییدی ه اسان  هتی   هاخلمیؾ  های   لیخکه رغ هه-8-6

یی  یردی هذنکیطهتسه کیرطهیسه،ؿیل  ه  لیخکه سه رس هاخیسههییشزهاقزا هرمینز هیزند های ه سهاینیده ز هنیه،  هقکاس ا هاسائسههیینک

ری رسه ررخکهاقرزا هیرسهاخراه تیصریههههههه سهی کهانیصرس هتل ها ه حر هعرمیر هههیر  تیصیهح ییدی هاشیسههشزههیسه رخکهالدا  هخراتزه

هه ح ییدی ه کتهطهخراتزهرمر 



اؾال هرمر ههاها هرمینیرزههتلر هههه هساهیسه حضهاسا هیسهتل هتلهیً) یقرلتیسااشیی  هاهتدد دا ه،دکی هآ ی ه  لأخکهیینزهه-8-8

دهقکاس ا هاهتمل سه ح ه،رقهح هت چگررسه یلب ل هر ه هیرسهاقرال ه ری ا هیرکهههههتین زنسهساهاخاهرمینزه سهی کهانیصرس ه سهتیگی هاینی

هل   هتین زنسهاسا هساهرزاس  ه

-تی ه کیرطسهیسهشکت هتلر هری ستیهاهآن    لأخکه لؿدزهای هتل سهقرار  هخمدرس هایال  هانکادهاهتمچی  ه یلرسالؿم ه-5-8

ه دمرؾسهاس ش هسؾین هرمینز هالملل هایسی یدهاهصی ه کیرطسهساه سها اسهتی هی  

  شرایط عمومی قرارداد( 5ماده 

یین  هقه ها هاخکاهیسهتین زهاهتصرن ه رخکهسییرزههشرر هاه  رلرل  هتکگرررسهخ ریسا هههههکگررسهتغ  کهتل ه سه ح هاخیسهه  ته-5-0

ه ییشز  ریش ها هؾز هتمیتیگ ه راس هتالًهیسهؾدزهه  لأخکه

خکنزه هاکاارسهت   هیدزاش  هاتحی نسی هخملسهتیسااش هاها اسهه ارزاتسهقیررریًهیکا هساههن تیرات گهاه  لیخکهیینزهتل سه در تیه-5-0

ییشزهاهنیهیسه رخر هقریرردهالدا ر ههههال  ه  هاهی کههاهااس ا هتدد دا  هلرا   هایلمزا هاهیبیسگ ک هر کا هار یر هانکار هنیهخیسخ 

هشمصیهاهییهتدنیسهخر هایل یؼهرمینز ههساهای 

  لیخکهییهآگیت ها ه قلم ی هاه نمصی ه ح هاهتمچی  هآگیت هتی  ها هرػکا ه رخکه سهاسائسهخز ی ه هی س هیرسهارؿقری هههه-5-6

ؾمل ی هاه،ؿیل لدی هخر هساهیسهرحر هاردی ه تزهتسهخالفه قکسا هاهقرار  هتنرسهاهشلردهایرال  هاهههای قکاس ا هرمر ههاه رغ ه

هرهیشز هتی هایسی یدیی ی ه  لمؿتیدهاهگکاههتل رزاس تی هتمچی  هخالفهعرایطهاه قکسا هاهایلی

اهؾرا  ه کیرطهیسهآدهاهصزاسهتکهگررسه یلرسه سهسایطسهییهاسائسهخرز ی ه سه حر هههه  لأخکح هرػیس هیکهتیسهاه،ؿیل  هه رخکه-5-8

سه بلر هیرسهسؾینر ه یرلرسا هاهههههیدزاشل هاهقرار  ه اخل هتل هساه اس هاهیدکههیک ا رعرؼهقکاس ا هساهطه هاصرلهاه را ن هایال  ه

هرػکا هتل های  

  لیخکهخراترزهیرر  هتمچیر  هاک اخر هتکگرررسهههههههیکهؾدزهتی هی مسهاهحقرقهاه دانی هاکیی هایلمزا هشزههاک اخ هتدنیسه-5-5

ترسهطهر ههه هتؿدنکا هاهایلیرزاس یری  ههاییمگرن هیسهیی سی  ت ه هاهشغل هاهتی هاخاه در هتدنیس یل ی هاهؾراس هشدک اس هاه

یزند های ه  لأخکه سهاینیدهقکاس ا ه بل هیرسهاسائرسههههای    لیخکه قکسا هیسه،ؿیل  ه  لیخکه سه رس هاخیسههتؿل هگ ک هتالًهیؿدزهه

هتی ه کیرطسهخراتزهیر  ه تیصیهح یه

الًهیرسهؾدرزهههه دا هال  هیکا هاسائسهخز ی هاهحتعهاهحکای هاهرگدرزاس هاهرػی،ر ه رعررؼهقرکاس ا هترهههههد   هایین هاهتدأته-5-3

هخراتزهیر  هه  لأخک

قهر ها هیبریسگ ک ههههایر هتی   هر کا هار یر هانکار هنیهخیسخ هیکا هاسائسهخز ی ه سه ح هاخیسههیسهؾدزهه  لأخکهاه لؿدرزههه-5-0

اهتری هیرال  هههگ ک هاکیی هخیسخ هاهتمچی  هگررات هیکا هیبیسه کاخؽهذنکیطاهه رخکا ههساهر کا هار یر ه رس هر ی هتیئ زنسهال  

 یدزاش هتل سهتیستییدهخر هساه سنی، هرمینز ه

ها  ح ررههشرزههاهههه  رلیخکه سه ح ه رعرؼهقکاس ا ه نغرلهیبیسهشررزهتیستییده  لأخکهتل سهت یر هتسهیسه یلرسههه– 7تبصره 

  لرلهاخاه در تی هال  هیکا ه،ؿیل  هآریدهاه  لرلهاک اخ هحقرقهاه دانی هقریررر هآرریدهاهسؾینر هقررار  هحریتسهیرکهساایرطهههههههه

ییشرزهاهاییرمگرن هترکهگرررسههههههیغ هاهانمی هتیسه ر هررتی   هاخلمیؾ هاهحتا اس هتیسهاه اسان  هاقلصی هاه، میی  هاؾسها ه قکسا ه

ه  رلأخکهلهیاهنریهاشرمیصهثیلر هاهخ ریسا هریشر ها هاؾمرههههههه  لأخک سه قیی هتیستییدهه رخکاههخراتزهیر ها ا ؾی هآریدهیسهؾدزهه

اییمگرهاه  یرلهاک اخ هتکهگررسه طیلهیت هترسها هیرر هآرریده طرکحهشرر ههههههه  لأخکت چگررسه  لرل ل هرزاس هاه سهتمی  ه راس ه

خد هاخراه در تری هههه  لأخک هعمییً ه سهصرس هر ی هخراتزهیر  هیسهرحر هتسه رخکهت چه  لرل ل ه سهانیگررسه راس هرمراتزه اش 

 خراتزه اش  هری هک هتمبیس هال  هساهییهصک،یهقیررر  هتل ه

یین  هتیستییدهنیهتیسگکار هساه سه ح ه رس هاخیسههیبیسهگ ک هتسه اسا هگرات هؾرز هیررءها نر یسهاهؾرز ههههه   لیخکه  ه– 8تبصره 

النب ه طیی هتیئ زنسه ررخکههیین  هلهی ه لحز  هاه س یدهییشزهاه سه ح هتیسه  اؾل ی هاهگرات هیال  ه رس هتین زها اس هیدزاش



یسهت ه اشلسهییشیزهاه سهصرست بسهس،لیسهاهتک اسهنیهصالح  هتکهنضها هتیستییده رس هتین زه رخکهنیهطه ه قکسا هقیررر ه اسا هاخی هه

همسه تز رهیشزه  لیخکه  هین  هیال،یصلسهیسهتیسهااهخیتهستیسهاهقرار  ه کیرط

ان هقکاس ا هخدهآرچسهیزادهتصکنوهشزههیکا ه  لأخکهاندی هت چگررسهحق هتحر هؾیریان هیرکقتل  هحر هت ر هاها نرسهاهههههههه-5-1

زهعمییًه  لیخکهییهیین رخکهرمیین ل هتمل سهاهتحرن هها ثیلدسهرم هرمینزهاها ها هارقمی ه ز هنیه،  هقکاس ا ه  لأخکه ح هساه  

زهتسهت چگررسهاخد هییی هیکقتل  هح هت  هاها نسهاهی کههیسه رخکهاک اخ هریمر ههاه سهیکافه  هرمینلا می هقکاس ا هاقکاسهاهاؾ

ساهتسهییی هتد سهه5اینیده ز هح ه طیلهسهت چگررسهاخد ها هییی ه راس ه،رقهاها ثیلدسهساه یدملسه طیلهسهاخسه رعرؼهییزهنضه ی هه

هاس  تدنیسهتک ههساهرزهتی،سهییل تدد دا هاهساههارزا  ه

 ک ها هیرکا هه  لأخکه لؿدزهیسهسؾین هتل سه راس هانمی  هحتیغل هیکایی هایلیرزاستی هیی  یدهآتشهرنیر ه سهخد هخلررگهه-5-01

تی ه کیرطسهساها هنضهشکت ه ؿلهکهی مسه سنی،ر ههی مسهری سهای هیر  ه سه ح ه رس هاخیسهه  هییشزهاه لد تکهگررسهحی ثسهاهآتش

تیهاقزا هرمینزه  دادهیدسهیکه هقکاس ا هتل ه سهخصرصهی مسهری ستمزنزهتیزهاه ییرچسه رخکهر ه هیسهارؿقیاه سه  یده قلم هآردیهساه

یر  هتسهریشر ها هقصررسهاهههتشح  ه لکاژهیسهح یهه  لیخکه یػرسهخراتزهشز هیزند های ه سهصرس هیکا هتکهگررسهخ یس هاهآ

هخ یسا هااس ههح  هرػکه رخکهیکآنز   هتمییین  ها هؾدزههتقص که  لأخکهییشزهاننیده  لرلهاه  

  دمیرریدهتلر هیریهسؾینر هعررایطهاههههههزسهت ه رس هاخیسههان هقکاس ا هیرسههتیسااشر ه هیسهاسائسهخز ی ههای   لیخکه لؿدزهه-5-00

هر دهاقزا هرمینز کهایلیرزاس تی ه کیرطهاهییه یر ه رس هترا، هییه رخ

ه   هیشزهتل هاؾال  ها هیر هعرایطهاهشکانطهسؾین هیسه لد هتیسهییؾی هرتیسااشها اسههرحرههلحیظها ه  لیخکه-5-00

نیهاکیی ها ه نبال هنیهخ ریس هاهعرکسهاه نریده لرخرسه ررخکهشرر هههههههها هنیهصیت ه  لیخک ییرچسه سهاثکهتملتی هحک،سه-5-06

هس ههیسه رخکهر دهیکآنز یین  ها هؾدزههخ یسا هااهاییمگرن هیسهاشمیصهاه کخؽهقمین هاهی کههیسهؾدزهه  لأخکهیر ههاه  

ییشریزه کاتر هساههه ر ه ییرچسهطک،  ه سه ز هاخیسه هرػکهیسه،  هقکاس ا هاهتمل سه رس هاخیسههساه اشلسهییشیزه لؿدزهاه لرد ههه-5-08

نبمیههقه هیصرس هتله هیسهطکفه نگکهاؾال هرمینیز ه ییرچسه سخرای ه،  هاهتمل سها هریح سه  لأخکهییشزه رغ های ه ؿی له اه

قیررده زر هیسه رخکهاک اخ هرمینزهاه ییرچسهه061 یههیکایکهاخیسهه یت یرسهساهیسهؾیرادهخ یس هعکسهاه نیده رس هترا، ه رعرؼه ی هه

 رخکه  هیین  هنبمیههیسه  لأخکه،کص ه تزهتیه ح ه ررس هاخریسههساهههه  رخکهییشزهریح س  هاهتمل سه ح ه رس هاخیسهها هتقیعی ه،

 صح حیًهاهییلمیًهتمل سهاهتحرن هرمینز 

احرزاثههه  لیخکهیمراتزهقکاس ا هساه،  هرمینزهحق هر ه هیسهتدنیسهتری هاردری هشرزههیییر هههههقکاس ا ه ییرچسه سهاثیی ه ز -5-03

ههییشز ،قطه  لح ه سنی، ها راله یقرله  ه8-8اها، هییزهکاهرمراتزه اش هسااشتی

تسه ررس هتؿدرزهررد هههههآیی ادهایسی یدهتل هاخسه س  ل یس هسنیلهه    ری سهییرب هیسه هلغهنضه،قکههعمیر ه  لأخکه لؿدزهای ه-3-03

تریه سهصررس هههه هییلهاال هساهتحرن ه رخکهرمینزاخیسههت ه هنضه،قکهه ضهییرب هیسه هلغ هیؿالاهییربدی ه اخ هتنرسهانکادهییشز

ؾز هتمل سهتی  ه رس هاخیسههیسه رخکه سهصرس هارقمی ه ز هاخریسههنریه، ر هقرکاس ا هههههههؾز هسؾین هتکهنضها هشکانطهان هقکاس ا ها

ا هاقزا هرمینز هؾالاههیرکههری سه اترسهیسهؾیرادهخ یس هاهؾز هاردی هتکهنضها هتؿدزهاخیسه ه رخکهیلرارزهر ه هیسهاصرلهاخسهعمیر 

ری س ه  لأخکه  هیین  هر ه هیسهتمل سهاهتحرن ه رس هاخیسههحزاتثکهغکفهنضهتتلسها هتیسن هارقمی ه ز هنریهههاصرلهاخسهعمیر 

یرک اسههاهتؿدزا هیدکههقکاس ا تل سه تی ههاخکا هتمم  هخد ری سه اترسهصک،یًههاؾال ه،  هاخیسههر دهاقزا هرمینیز هیزند های هعمیر 

ا،دا ه هیی  یدهاهاس شهن  اسا ه شدک اسهخملسها هکیطنذه کاخؽها هح یهه تیصیهی، ن سها هیؿزاه ضه،رقههری سعمیر هتسییشز ه  

ه هشزهخراتزهؾر  هتل هیین هردیهح یههسنت رهیک اسهاتیستییدهیدکههاتی   هاخلمیؾ ه

هآیی ادهتدیس هشکت هتللدی هی  هالملل هایسی یدهاهتل هایسی یداهیکرزهاهایلتی هها هری هه لتکقسهخکهح هاردی هتهل غی أ  له-0-00

هساهیزادهترا، هییه رخکهرزاس  

 ( شرایط اختصاصی6ماده 



اهرػیس هااگااسهتییزههیکهسؾین هایرلیرزاس تی هههرز  لیخکهییها می هان هقکاس ا هسؾین هایلیرزاس تی ه رس هرػکهتل هساه لؿدزهگک نز

هگک   رم   لیخکهلرل  ه رس هرػکه رخ هیل ه  

 فورس ماژور:شرایط  (7ماده 

 یههیسهحیلر هتؿل ر ه سهخراترزهآ رزهاه سهههههه6حزاتثکهیکا ه ز ه سهشکانطه،رس ه یژاسهطه هقرار  هخمدرس هایال  هانکادهقکاس ا ه

ه اتمیذهتصم سه  هرمینز رس هاخیسههصرس هؾز هس،ؽه رارؽهتؿل  ه سه ز ه اترسهطک،  ه سهخصرصها ا سه،ؿیل  هنیهتؿط ل ه ح ه

 ( حل اختالف 8ماده 

تکهگیههی  هطک،  هقکاس ا ه سهاخکا هتکهنضها ه راس هقکاس ا هنیهتؿه کهاهتت  کهآدهاخلالفهاندی هگک  هحر هاخرلالفهیرزااًها هطکنر ههههه

تری هه هتل تم   رده ؿی ال هشکت رعرؼها هطکن هه  ااتکههطک،  هخراتزهیر ه سهصرس هؾز هح هاخلالفهحزاتثکهغکفهنبمیه

االخکاهاهطک،  ه لد هیسهتهؿ  هاهؾز هاؾلکا هیرسهآدهساههاهسا هتم   ردهقطؿ هاهال  هح هاه،ص هخراتزهگک نزالملل هایسی یدهی  

هرمینیز   

ه

 مستاجر موجر
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