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                                 مرحله اول –دعوت نامـه شركت در مزايده عمومي          

  شركت / ......................................
  ................................................................به آدرس قانوني و شماره تماس 

شوراي اسالمي شهر ني ريز از آن شركت  30/7/1398مورخ  /1398ص335/بدين وسيله به استناد مصوبه شماره
  دعوت مي شود كه در مزايده عمومي با مشخصات زير شركت فرمايد.

شهيد محالتي ني ريز)در  موضوع: اجاره كشتارگاه دام (واقع -الف جهت انجام امور كشتار  و تأسيسات آن، بلوار 
روزانه دام سبك و سنگين، حمل و توزيع گوشت در سطح شهر و حفظ و نگهداري ابنيه ، ساختمان و تأسيسات 

  كشتارگاه .
شماره فيش سپرده  مدت اجاره   رديف نشاني   فعاليت نوع   قيمت كارشناسي ماهيانه مبلغ سپرده

  اجاره ماهيانه كشتارگاه و 000/000/150 000/000/90  يكسال شمسي
  تجهيزات مربوطه و  

 خودرو رنو ميدالم 

 1 كشتارگاه دام 

  
 .....................................پيشنهادي و اجاره يك سال  ريال................................................ پيشنهادي  اجاره ماهيانه –ب 

  .ريال
  ضمانت:   -ج
مبلغ كل پيشنهادي (به صورت واريز نقدي يا ضمانت نامه  %10مستاجر متعهد است در هنگام عقد قرارداد -1

صرفي به موجر  ساب آب و برق م سويه ح ضمانت نامه انجام تعهدات و ت سفته را به عنوان  بانكي) و هم چنين 
 .تحويل نمايد

ضمانت  درصد قيمت پيشنهادي 10مستاجرموظف است در هنگام عقد قرارداد مبلغ -2 صورت نقدي يا  را به 
، اموال كشتارگاه ، تخليه مكان كشتارگاه و انجام عنوان تضمين نگهداري از ساختمان، تأسيسات نامه بانكي به

 تعهدات طبق مفاد قرارداد به موجرتحويل نمايد.

صور  صورت ق ضمانت نامه عدم انجام تعهدات موضوع قرارداد و ياتوضيح: در  شت از محل  ، موجرحق خواهد دا
  هاي فوق هزينه هاي مترتب بر قصور و جرائم را وصول نمايد.

  مدت اجاره : يك سال شمسي از تاريخ صورت جلسه تحويل ساختمان كشتارگاه. –چ
  شهرداري ني ريزكارفرما:  –د 

  شرايط مزايده :
ستشركت كنندگان -1 سناد مزايده مي باي در  24/2/1399 مورخ  يوقت ادار انيتا پا 7/2/1399مورخ از  را ا

 بابت خريد اسنادقابل استرداد)  ري(غ الير 000/500در مقابل پرداخت مبلغخيابان طالقاني واقع در  يشهردار
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پاكت الف  واريز و فيش مربوطه را دراحمد ني ريزي شــعبه  يبانك مل 0110317436000بايبه حســاب ســ
  .دنقرارده

  .دندر پاكت ب قرار ده پيش نويس قرارداد پس از مطالعه امضا و تاييد و
  . باشد يمدر شهرداري  9راس ساعت  25/2/1399مورخ  پنجشنبهپاكت ها روز ييبازگشا

چنان چه پس از دريافت اسناد، از شركت در مزايده انصراف حاصل شود مراتب بايد كتباً و با دليل مستدل  -2
  به امور قراردادها اعالم گردد. 24/02/99تا تاريخ  

شد و پس از موعد مقرر در بند  -3 شرط با شنهادها بايد كامل و بدون قيد و  شنهادي اعم از  1پي هيچ گونه پي
شفاه شنهادها كتبي يا  شد و كارفرما از قبول پي صميم كارفرما و يا بعد از آن پذيرفته نخواهد  ي خواه قبل از ت

  مشروط و مبهم و فاقد تضمين الزم و كافي و الك و مهر نشده معذور است.
شركت در مزايده پنج درصد مبلغ اوليه ( -4 ريال) را  ميليون 90پيشنهاد دهندگان مي بايست جهت تضمين 

  ز دو طريق زير ارائه نمايند:به يكي ا
  نزد بانك ملي شعبه احمد ني ريزي.  0110317436000فيش واريز مبلغ فوق به حساب سيبا شماره -الف
  با سررسيد سه ماههريزضمانت نامه بانكي به نام شهرداري ني–ب 

نهاد محســوب :  ارســال چك، ســفته و وجه نقد به هيچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پيشــ1تبصــره 
  خواهد شد.

: پس از برگزاري مزايده  و اعالم برنده آن، سپرده شركت در مزايده  شخص برنده و نفر دوم و سوم (تا 2تبصره 
  انعقاد قرارداد) نگهداري و ساير پيشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.

سه : هر گاه برنده مزايده از عقد قرارداد خودداري كند يا پس از ابال غ قانوني حداكثر تا هفت روز حاضر تبصره 
به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر بعدي منعقد خواهد گرديد و در صورتي 
سپرده آنان  شوند  ضر به عقد قرارداد ن سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانوني حا كه برندگان دوم و 

  شد .   به نفع شهرداري ضبط خواهد
  مي باشد. مزايدهعهده برنده ه در روزنامه ب مزايدهپرداخت هزينه انتشار آگهي  -5 
شركت در مزايده را در  -6 ضمين  سناد مزايده و ت ست ا شركت در مزايده مي باي ضيان  فيش   -پاكت الفمتقا

ساير اسناد تاسيس و آخرين تغييرات شركت و  آگهياساس نامه،  پاكت ب .سپرده واريزي و فيش خريد اسناد
قرار داده و تحويل واحد حراست   پاكت دقيمت پيشنهادي و  هرسه پاكت را در   -  پاكت ج  .و مدارك مثبته

 شهرداري نمايند. (شركت كنندگان مي بايست اشخاص حقوقي باشند) .دبير خانه محرانه 

در پاكت هاي  24/2/1399مورخ    14ا حداكثر تا ســاعت پيشــنهاد دهندگان مي بايســت پيشــنهاد خود ر -7
  الك و مهر شده كه روي آن جمالت زير نوشته شده باشد:

  ريزبرون سپاري كشتارگاه دام شهرداري نيمربوط به مزايده  -
  نام شركت  -
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  آدرس شركت  -
  تاريخ ارائه پيشنهاد به حروف  -

  ساختمان مركزي شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند. ن طالقانيابه واحد حراست شهرداري واقع در خياب
دارد  يخود محفوظ م يحق را برا نيمختار اســت. موجر ا شــنهادهاياز پ كيقبول هر  اي هيموجر در رد كل -8

ص شنهاديبه قبول پ ديوجه مق چيو به ه ديرا رد نما شنهادهاياز پ يتعداد ايكه تمام   يتعهد زينبوده و ن يخا
ــاء پ يمبن ــتريبا ارائه دهنده ب مانيبر امض ــنهاديپ متيق نيش ــتريو لذا ارائه دهنده ب درا ندار يش  متيق نيش
و اعالم  نييجهات تع عيموجر و با توجه به جم صيبه تشخ دهينبوده و برنده مزا دهي، لزوماً برنده مزا يشنهاديپ

  خواهد شد.
 يدر صورت عدم اجرا ايصورت و  نيا ريدر غ رديصورت گ دهيدر اسناد مزا دينبا يرييگونه تصرف و تغ چيه-9

شرا صله مورد قبول نخواهد بود و موجرحق دارد بدون ا شنهادي، پ دهيمزا طيكامل مفاد  به هرنوع  يازين نكهيوا
  را مردود بداند. يشنهاديپ نيباشد چن ياستدالل اي حيتوض
 يموجر تبان انيدهندگان به ز شنهاديبعد ازآن وقوف حاصل شود كه پ ايو  دهيمزا يدر هنگام برگزار هرگاه-10

متخلف  شنهاددهندگانيپ يداده شده و اسام صيشركت كنندگان مردود تشخ نيواصله از ا يكرده اند نرخ ها
  ربط اعالم خواهد شد. يبه مراجع ذ زيحذف خواهد شد و موضوع ن ستياز ل شهيهم يبرا ايموقتاً و 

 نيمنصــرف گردد، تضــم دهيبا مســتاجر برنده مزا مانيانعقاد پ ايطرح  ير به هر علت از اجراچنانچه موج-11
شد در ا دهيبرنده مزا سترد خواهد  سارت يگونه ادعا چيحق ه دهيصورت برنده مزا نيم بابت  نياز ا يجبران خ

  نخواهدداشت.
ــنهاديپ-12 ــبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و ب ديدهندگان با ش  نيو آخر ياجتماع يها مهينس

صوبات و قوان شنا نيم شند و آن ها را رعا ييمربوطه آ شته با خود منظور  يشنهاديپ ينموده و در نرخ ها تيدا
  .ندينما
ه اند پرداخت خود متحمل شــد شــنهاديپ ميو تســل هيدهندگان بابت ته شــنهاديرا كه پ ييها نهيهز موجر-13
  باشد. يمورد مردود م نيدر ا يو مطالبه هر گونه خسارت دينما ينم

كه به  يگردد و هر گونه مكاتبه ا يدعوت نامه ذكر م يدهنده همان اســت كه در باال شــنهاديپ ينشــان-14
  گردد. يمذكور ارسال شود ابالغ محسوب م ينشان
س يشنهاديپ متيق-15 س يقرار خواهد گرفت، مبلغ يكه مالك برر ست كه به و دهنده در برگ  شنهاديپ لهيا
  شود. يو با حروف نوشته م يو بدون قلم خوردگ سيخود نو اينرخ و با خودكار  شنهاديپ

مسـتاجره مرتكب تخلف از مفاد قرارداد  نيچه مسـتاجردر طول مدت انتفاع از ع : چناننيتضـام اسـترداد-16
ـــرف (منجمله عدم پرداخت اجاره آب و برق ،  يبهاء ، عدم پرداخت حقوق كارگران ، عدم پرداخت قبوض مص

ضام ديو....)نگرد ساتيخسارت به تأس ضبط ت شود پس ازانقضا نيكه موجب  مدت زمان اجاره  ءانجام تعهدات 
مربوطه از جمله  يمستاجره به موجر و ارائه مفاصا حساب ها نيع ليوتحو هيانجام تعهدات پس ازتخل نيتضام
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ــرف ــك ،يآب و برق مص ــا يعيو منابع طب يپرداخت عوارض دامپزش ، پرداخت مال االجاره ماهانه قرارداد ، مفاص
  گردد. يو .... مسترد م ييو دارا مهيحساب ب

ـــت در ابتدا -17 ـــتاجر متعهد اس ماه را پرداخت  كيگرفتن مورد اجاره ، اجاره  ليقرارداد و قبل از تحو يمس
شهردار ياو پس از آن در ابتد دينما ساب درآمد  شماره   يهر ماه اجاره خود را به ح  0110317436000به 

ماه اجاره  كيمستاجر  ستيبا ي. در هر حال در تمام مدت قرارداد مدينما زيوارريزي شعبه احمد ني  يبانك مل
كند و عدم  هيقرارداد كل مبلغ اجاره راتسو انيماه قبل از پا كيكه  يخود را زودتر پرداخت كرده باشد، به نحو

ضاً  سط از مال االجاره بع س خيروزاز تار 7تماماً ظرف  ايپرداخت هر ق سخ از طرف موجر  اريموجب خ ديسر ر ف
  خواهد بود.

 يجار نيطبق قوان اتي، مال مهيقرارداد منعقده، ب ياز جمله كسورات قانون يجار يها نهيهز هيكل پرداخت-18
شك اتيلدولت و ما ستمزد كل يعيو منابع طب يبر اجاره، عوارض دامپز سان يروهاين هي،حقوق و د شاغل در  يان

ش نيتأم نهيكشتارگاه ، هز سناد،  انجامجهت  ازيو ادوات مورد ن زاتيآالت ،تجه نيما شرح خدمات مندرج در ا
  كشتارگاه بر عهده مستاجر است.  ساتيدر ساختمان و تأس يضرور يجزئ راتيتعم ،يقبوض آب و برق مصرف

صره سقف رتب ستأجر م  يجزئ راتيتعم يالي:  شد مبلغ  يكه در تعهد م ست الير000/000/100با  يكه مبنا ا
شده فهرست بها اتيارزش عمل ستگاه نظارت و واحدها هيدييو با تأ يسال جار يانجام   عمران كارپردازي، يد

  باشد. يم يشهردار ساتيتأس و
ش جبران-19 سارت وارده نا ضامن جبران هر گونه خ ستاجر  سارت: م ست از مورد اجاره ،  يخ ستفاده نادر از ا
س سالمت زاتيو تجه ساتيتأ سبت به جان و  سبت به تأم گرانيد يآن، ن ساً ن شتارگاه بوده و رأ و  نيدر محل ك

خصــوص نخواهد  نيا در يتيگونه مســئول چيو موجر ه دينما ياقدام م يگونه خســارات احتمال نيپرداخت ا
  داشت.

شمارهبا توجه به  -20 صوبه  شهر ني 30/7/1398مورخ  /1398ص335/م سالمي  و نياز به تاييد  ريزشوراي ا
شهر، احتمال هرگونه تغيير در مفاد قرارداد قبل يا بعد از برگزاري فرآيند  سالمي  شوراي ا نهايي قرارداد توسط 

  كنند.برون سپاري وجود خواهد داشت و شركت كنندگان با اطالع به اين موارد در مزايده شركت مي
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  قرارداد
اساس  بر كميسيون معامالت شهرداري و.....................مورخ ................................صورتجلسه  اين قرارداد براساس

و براساس مفاد آتي قرارداد منعقد و براي طرفين الزم االجرا   مزايده قيمت هاي ارائه شده از سوي برنده 
..................................محل ثبت كد مليشناسه ملي /با   شركت / آقا / خانم ............................ : مستاجرميباشد .

  حقيقي حقوقي / بعنوان شخص  ...............صادره از/
از يك  ...................................شماره همراه .....................................................................اقامتگاه پيمانكار : شهرستان 

ناميده مي شود از موجرطرف و آقاي حامد فرغت شهردار ني ريز از طرف ديگر كه از اين پس در اين قرارداد 
  طرف ديگر منعقد مي گردد .

  خيابان آيت اله طالقاني –اقامتگاه كارفرما : شهرستان ني ريز 
ن مي باشد كه كليه مكاتبات و تبصره : اقامتگاه طرفين كه در قرارداد درج گرديده است براساس اعالم طرفي
ساعت پس از تغيير اقامتگاه  48اظهار نامه ها بهمين آدرس ارسال مي گردد مگر اينكه حداكثر ظرف مدت 

  طرفين آن را اعالم نمايند .
و تأسيسات آن ،جهت انجام امور كشتار در بلوار شهيد محالتي ني ريز) اجاره كشتارگاه دام (واقع -ماده يك       
نه دام سبك و سنگين ، حمل و توزيع گوشت در سطح شهر و حفظ و نگهداري ابنيه ، ساختمان و تأسيسات روزا

  با اجاره ماهيانه ...............................ريال و ساليانه ................................ ريال  كشتارگاه

  ساير تعهدات مستاجر: -2ماده 
نام  يبه صورت ب مانيرا در طول مدت پشاغل در كشتارگاه كارگران و كاركنان  هيموظف است كل مستاجر -1
، جبران  يو جزئ ياعم از جبران خســارت فوت و نقص عضــو دائم از كل" يمدن تيمســئول مهيحوادث و ب مهيب

 موجر قرارداد به يو رونوشت آن را در ابتدا دينما "ثالث) شخاصدر هر حادثه (به انضمام ا يپزشك يها نهيهز
ـــئوليت  .ديارائه نما ـــر گردد . مس ـــاني كس (مبالغ بيمه هاي فوق الذكر نبايد از حقوق و مزاياي نيروي انس

 پاسخگويي و جبران خسارت از نظر حقوقي و كيفري برعهده مستاجر مي باشد.

سوب م هيدركل رمجازياتباع غ يريبكارگ -2 شاهده،  يخدمات ممنوع و برابر قانون جرم مح صورت م شود در
  .گردد يم يمعرف ييبه مراجع قضا مستاجرفسخ و  نيماب يرارداد فق
شامل  -3 سوزي و هر نوع بيمه نامه اي كه خطرات احتمالي را  سارتهاي مالي و هزينه خريد بيمه نامه آتش  خ

  جاني به پرسنل و اشخاص ثالث وامالك مجاور را پوشش دهد بر عهده مستاجر مي باشد.
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خسارت ناشي از عملكرد نيروهاي مستاجر هيچ گونه مسئوليتي ندارد و در موجردر مقابل اشخاص ثالث و  -4
كليه موارد مستاجر مسئول خواهد بود . ضمناً پرداخت تمامي خسارت هاي ناشي از بروزحوادثي كه ناشي از 

  قصور مستاجر مي باشد به عهده مستاجر است.
ـــتاجر از مراجع  -5 ـــنفي به  اخذ هر گونه مجوز قانوني مرتبط با فعاليت مس ذيربط قانوني ، طبق قانون نظام ص

  عهده مستاجر مي باشد.
ست و  -6 شكي ، محيط زي ساير ادارات ذيربط از جمله اداره دامپز صنفي و  ست قوانين نظام  ستاجر مكلف ا م

  بهداشت را رعايت و اجرا نمايد.
فه هاي آب ، برق و در صـــورت هر گونه تغييردر تعرفه ها ازطرف ســـازمان هاي ذيربط: از جمله تغييردر تعر -7

شته و موظف  سايرموارد، مستاجر حق هيچگونه اعتراضي راندا سوخت، عوارض دامپزشكي و منابع طبيعي و 
  به پرداخت كليه ي هزينه ها مي باشد.

شه يا تجارت و  -8 سب و پي سرقفلي، حق ك ستاجر اقرار و اظهار مي دارد كه هيچگونه وجهي يا مالي بعنوان  م
ــت و از اين بابت پس از اتمام قراردادحق دريافت هيچگونه وجهي را از نظايرآن را به موجر پ رداخت نكرده اس

اين بابت نخواهد داشت. بنابراين مستاجر متعهد و موظف به تخليه و تحويل مورد اجاره حين الفسخ يا بعد از 
  انقضاي مدت قرارداد به موجرمي باشد.

صورتمجلس تحويل و تحول كه به هنگام قرارداد تحويل   -9 ستأجره را طبق مفاد  ست عين م ستاجر موظف ا م
ــوع قرارداد جزء  ــورتمجلس تحويل و تحول موض ــهرداري نمايد.( ص ــورتمجلس تحويل ش گرفته، با تنظيم ص

  الينفك قرارداد مي باشد.)
  اده اشخاص ثالث مي باشد كالً به عهده و مسئوليت مستاجر  است .اجاره ،آزاد سازي و تخليه اتاقهاي كشتارگاه كه مورد استف  - 10
  حداقل تجهيزات و نيروي انساني مورد نياز كشتارگاه جهت انجام شرح خدمات مندرج در اسناد:   -11

  تعداد  عنوان  رديف
  دستگاه 1  ميدالم يخچال دار يكدستگاه ماشين رنو  1
  دستگاه 1  خودروي نيسان سردخانه دار ويژه حمل گوشت  2
  زنامور خدماتي و نگهباني و لبيلكارگرنظافت چي و   3

  و آمارگير
  نفر 3

  نفر 2  ناظر شرعي و ناظر دامپزشكي   4
  و ذهاب بازرسين بهداشتي دامپزشكيسرويس اياب   5

  و ناظر شرعي
  كليه روزهاي كاركرد

    3ماده 37طبق شرح مندرج در بند  ابزار وادوات مورد نياز  6
  شرح خدمات مستاجر  
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  : شرح خدمات مستاجر - 3 ماده
شين رنو  ميدالم يخچال ستگاه ما سبت به اجاره يكد سرويس از  6دار شهرداري ن شرايط كاري روزانه دو  چرخ با 

كشتارگاه به شهرك صنعتي ني ريز و يك سرويس به ساير فرو شگاه هاي عرصه گوشت سطح شهرستان به شرط 
انجام ســـرويس و تامين ســـوخت مورد نياز و تعويض لوازم مصـــرفي و  پرداخت حقوق ومزاياي راننده مورد تاييد 

سبت به انتقال شهرداري طبق قانون كار  مي  شين ن ساعت كار ما ست روزانه پس از پايان  ستاجر مي باي شد و م با
ضمانت نامه  ضمنا مستاجر مي بايست نسبت به ارائه  شهرداري اقدام الزم بعمل آورد  خودورو به پاركينگ موتوري 

شناسي رسمي دادگستري  معادل قيمت خودرو جه سند  ملكي  با برآورد ارزش توسط كار شتن  ضمانت يا گذا ت 
  تحويل و نگهداري ماشين  

ـــتار هيكلانجام  -1 ـــتزنده تا زمان ذبح  دام يو نگهدار ليتحو لياز قب روزانه امور مربوط به كش و  ي، ذبح بهداش
سي شرع شرعي با نظارت و بازر شتار)و دك يناظر  شك (قبل و بعد از ك سردخانه تر دامپز شه ها به  ، انتقال ال

 ) و حراست از الشه ها  تا زمان توزيع و تحويل در بازار. ريساعت ماندگا 24االي صفر (جهت ب

شت  عيحمل و توز -2 شهر نيگو سطح  ستفاده ازريز در  ستگاه كاميك  حداقل با ا حمل  ژهيسردخانه دار و ونيد
معتبر از شــبكه  يكد بهداشــت ي(دارادســتگاه خودروي نيســان ســردخانه دار ويژه حمل گوشــت  1و  گوشــت
 يمورد نظر (اعم از اجاره ا يقبل از عقد قرارداد صحت و سالمت خودروها مستاجر است.به عهده ) يدامپزشك

 .ددستگاه نظارت برسريز و شبكه دامپزشكي ني دييبه تا ستيبا ي) ميملك اي
ساز تنظيفات،انجام امور  -3 شوي   يپاك ست و  ش شتارگاهو  سك شتار،  سالن ك شتي و محوطه (  رويس هاي بهدا

  .بصورت روزانهي و مواد شستشو و ضد عفوني كننده  ز آبگرمكن صنعتبا استفاده ا )بيروني
و دستگاه  شبكه دامپزشكيدستورالعمل گذاري الشه ها (نصب برچسب مشخصات دام كشتار شده) طبق  ليبل -4

 نظارت.

مجاز و  ريغ هاياز ورود خودرو يريآن و جلوگ ساتيكشتارگاه و تأسو حراست از  و حفاظت يانجام امور نگهبان -5
 كشتارگاه. طيبه محمتفرقه افراد 

 و رفع نواقص برقي. و اطراف كشتارگاه يبهداشت يسهايمناسب در محوطه سالن، سرو ييروشنا نيتأم -6

شد. مستاجر  -7 شرح جدول ذيل مي با سنگين به  سبك و  صاحبان دام بابت كشتار دام  مبلغ عوارض دريافتي از 
ــكيمتعهد  ــبكه دامپزش ــت عوارض مربوط به ش ــورت ماهانه پرداخت  اس ــيد و اداره منابع طبيعي را بص و رس

ستگاه نظارت  ستاجر .ارائه نمايدپرداخت را به د صورت تغييرم ضافي را ندارد. (در   حق دريافت هيچگونه وجه ا
 ابالغ مي گردد.) مستاجرنرخ ها مراتب از طريق دستگاه نظارت به صورت كتبي به 

  
  
  



 

         ... 

         ... 

 ندارد         

 جهش توليد

 99مبالغ عوارض كشتار دام در سال 

  عوارض ذبح دام  عنوان
  ( ريال )

  عوارض دامپزشكي
  ( ريال )

  عوارض منابع طبيعي
  ( ريال )

  جمع كل
  (ريال)

  500/101  100  400/1  000/100  هر راس دام سبك
  025/312  25  000/12  000/300  هر راس دام سنگين

  100/312  100  000/12  000/300  هر نفر شتر
        000/180  كرايه حمل هر الشه دام سبك

        000/300  كرايه حمل هر الشه دام سنگين
        000/20هزينه هر شب نگهداري دام سبك

      000/50هزينه هر شب نگهداري دام سنگين

 

 وقفه چيكه ه يبه طور،  را به نحو احسن انجام دهدموضوع پيمان موظف و متعهد است خدمات  مستاجر -8
 .ديايبوجود ندر سطح شهر  در خصوص حمل و توزيع گوشت يدهت خدماانجام كشتار روزانه ي دام ودر  يا

از  ليتعط اميا يدر برخ ســتيبا يكشــتارگاه م نيباشــد. همچن يهفته م اميا هيكاركرد شــامل كل يروزها -9
 باشد. ريدا يشبكه دامپزشك يو...با ابالغ دستگاه نظارت و هماهنگ ينوروز يها كيقربان، كش ديسع ديجمله ع

و مسئوليت هر گونه پاسخگويي در  خصوص به قصابان نيدر ا يآبستن و اطالع رسان ممانعت از كشتار دام -10
 اين خصوص از وظايف مستاجر است.

ستاجرحضور  -11 شتار  م سي قبل و بعد از ك شتارگاه در زمان بازر ساعات انجام يا نماينده قانوني او در ك و در 
 است.كشتار روزانه و زمان تحويل الشه ها الزامي 

از صــفر  يدر ســردخانه باال يســاعت ماندگار 24 يقبل از ط ياســتحصــال يخروج الشــه هااز  يريجلوگ -12
 .وظايف مستاجر است

مسئوليت دام و الشه استحصالي از زمان تحويل دام به كشتارگاه تا زمان تحويل الشه به قصاب در بازار يا  -13
 مي باشد.مستاجر  درب مغازه بر عهده

 سنگين مي باشد.دام رأس  10م سبك ورأس دا 50متوسط آمار كشتار روزانه  -14

ضا عاتيضا يجمع آور -15 شتار و حمل  صل از ك از  يريدفن زباله) و جلوگ گاهيبه جابا خاور يا وانت  عاتيحا
در محوطه  يوانيفضوالت ح ياز پراكندگ يريجلوگ نيكشتارگاه و همچن يرونيدر محوطه ب عاتيضا هيعدم تخل

  .كشتارگاه 
شتارگاه نياز ب -16 سالن ك شرات در محوطه و  ستمر در طول مدت قرارداد بردن جوندگان و ح صورت م و با  ب

  :ليذ طيشرا
 دستگاه نظارت  با تاييداستاندارد و  طيبا شرا يطعمه گذار. 



 

         ... 

         ... 

 ندارد         

 جهش توليد

 شتار و اتاقها سالن ك ش يسم ريغ ياز طعمه ها يجانب يدر  ستاندارد و  ستفاده م يكيمكان يها وهيا  يا
 گردد.

  كشتارگاه  يجانب يورود و خروج جوندگان به سالن و اتاقها يروزنه ها و راه هاي  هيكلمسدود نمودن 

 دفع گردند. يبه روش بهداشت ستيبا يشده م يجمع آور يالشه ها هيكل  
  و ضد عفوني. ندهيو مواد شو مايع دستشويي نيكشتارگاه و تأم يبهداشت يسهاينظافت روزانه سرو  -17
  .دستگاه نظارت دييو با تأ يبه تعداد كاف قيحر يو كپسول اطفا هياول يكمكها و نصب جعبه هيته -18
  كشتارگاه ندارد.مربوط به  امور رازيرا به غ يليو اموال تحو ساتيحق استفاده از تأسمستاجر -19
 ي.ا نهيو قرنط يبهداشت يضوابط و دستور العملها هيكل تيرعا -20

و هزينه بر عهده و همچنين ناظر شرعي  يشبكه دامپزشك يبهداشت نيو ذهاب بازرس ابيا سيانجام سرو -21
 .استمستاجر 

مي مستاجر واحدهاي قصابي بر عهده  ارمسئوليت هرگونه پاسخگويي به اداره مالياتي درخصوص آمار كشت -22
 .باشد

ساعت  -23 شتار روزانه تا  شتار  6ساعت پذيرش دام از پايان ك ساعت معاينه پيش از ك  30/6صبح روز بعد و 
(تغيير ساعت اعالم مي گردد. مستاجرصبح مي باشد. در صورت تغيير ساعات مراتب كتباً به  30/7صبح لغايت 

 كشتار از اختيارات موجر مي باشد).

سا هيته -24 شتار قبل و بعد از هنيجهت انجام معا ازيمورد ن ليو شك ك سط دامپز : چكمه، ترمومتر، لياز قب تو
 بر عهده و هزينه مستاجر است .و ... نكيماسك، لباس كار، دستكش، ع

 يگوشـــت، كله و پاچه، چرب لياز كشـــتارگاه از قب يرخوراكيو غ يخوراك شيخروج هرگونه فرآورده و آال -25
 يدامپزشكاداره مجوز با و تحت نظارت و  يضوابط بهداشتطبق  ستيبا يپوست و ... م ،يخوراك ريغ و  يخوراك

  .رديصورت پذ
شده بدون هماهنگ تيرعا -26 ساعات كار اعالم  شتار در خارج از  شتارگاه و عدم ك با بازرس  يساعات كار ك

 .كشتارگاه يبهداشت
 .فاقد جواز كسب معتبرقصابي  يواحدها مربوط به از ذبح دام  يريجلوگ -27

 باشد. يمتفرقه در سالن كشتار ممنوع مورود و خروج افراد   -28

  آالت شامل: نيو ماش ساتيساختمان كشتارگاه، تأس ييجز راتيانجام تعم -29
 صوص آو يوقالب ها رهايزنج يزيرنگ آم سه ماه  زانيمخ شت (هر سرقالب و  ضي) و تعوكباريكردن گو

 .ازيافزودن تعداد آنها در صورت ن
 موجود در كشتارگاه. يها هيتهوي و برق يحشره كش ها يو نگهدار ريتعم 
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 يهفرسوده و كل يها يتور ضيكشتارگاه و تعو رونيمشرف به ب يدرب و پنجره ها يتور يو نگهدار ريتعم 
 در كل مدت قرارداد. شكسته يها شهيشي 

 فن ها هيبر كل ينصب تور. 
 تعمير و نگهداري دستگاه ليبل گذاري الشه ها. 
 در طول مدت قرارداد. درب و پنجره ها هيو مرمت كل يزيرنگ آمو  يو نگهدار ريتعم 

 آن ضيتعوخرابي كامل ، پمپ آب و در صورت  راتيانجام تعم. 
 صفر و انجام تعم يحفظ و نگهدار صفر و زير  شامل هرگونه تعميرات به  راتيسردخانه هاي باالي  جزيي 

 است. و هزينه مستاجراستثناي تعويض موتور بر عهده 

 سرو ازيمورد ن جزيي راتيتعم شت يسهايدر  صب درپوش جهت  ضيتعو ايو  ريتعم ،يبهدا فالش تانك، ن
 يبهداشت يسهايفاضالب سرو يمجرا يرفع گرفتگي و بهداشت يسهايسرو يكف شو

 شكسته يخراب و لوله ها رآالتيش ضيتعو. 
 و آبگرمكن صنعتي كارواش راتيتعم . 
  و عويض مشعل آن در صورت نياز.كوره الشه سوز راه اندازي 

 كولرهاي آبي و بخاري مســتقر در كشــتارگاه ( به اســتثناي تعويض  انجام كليه ســرويس كاري و تعميرات
  موتور)
  .مي بايست قبل از انجام هرگونه تعميرات با دستگاه نظارت هماهنگي نمايد مستاجر : توضيح

  .و استراحتگاه دام كشتارگاه بهاربنددر محل  ضيهرنوع دام مر يعدم نگهدار -30
 .كشتارگاه  بهاربنددرمورد نياز   آب نيتأم -31
ستاجر  -32 سالم يشرع نيمواز هيكل تيمكلف به رعام شد. (ذابح با يم يو ا شد، جنس  يستيبا سلمان با م

شد، جلو ح يچاقو سربر مي(مقاد وانيذبح ازآهن با صد  شد، به ق سم ا...  بگو دنيبدن) رو به قبله با اوداج  د،يذكر ب
كامالً همراه ســر بماند، ذبح  يســتيگلو با ري) كامالً قطع شــوند، مهره زياطراف مر يدو رگ خون ،يمر ،ياربعه (نا

 بكند كه معلوم شود زنده بوده است). يحركت وانيح دنيزنده واقع شود لذا بعد از سربر وانيبرح يستيبا

ستاجر -33 س م ساختمان، تأ ست  سا ساتيموظف ا شكل كه تحو يجانب ليو و سالم  ليرا به همان  گرفته، 
ضامين  .دينما ليتحو شده از محل ت صورت معادل قيمت روز هر يك از اموالي كه تخريب و يا معيوب  در غير اين

 شركت كسر خواهد شد.

شهر يبا واحدها يو هماهنگ يهمكار  -34 سگها يشهردار اتييو اجرا يخدمات  ولگرد اطراف  يجهت اتالف 
 .كشتارگاه
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سئوليت هاي حقوقي -35 شتارگاه با كليه م ستاجربه عهده  آن امور جاري ك ست.  م ست ا ستاجر موظف ا لذا م
تمامي موارد و دستورالعمل هاي مركز بهداشت ، دامپزشكي و محيط زيست در خصوص رعايت مسائل بهداشتي 

 و ايمني كشتارگاه را انجام داده و مسئوليت تمامي موارد به عهده مستاجر مي باشد.

اتخاذ نمايد عوارض  يني ترتيبيئگي اتحاديه مواد پروتموظف است با هماهنشرايط كار سالخان : مستاجر  -36
شامل موارد ذ شتارگاه  سالخان فعال در ك شغلي  صابان اخذ و از محل اين عوارض، امور  را به  ليسالخي را از ق

 انجام رساند.

 تنظيم قرارداد با سالخان  
  بصورت منظم و روزانه يانجام كار سالخمديريت  
 توسط هر سالخ  كشتار انجام شده زانيو مقرارداد تنظيمي  بر اساس سالخان ماهانه پرداخت  دستمزد   
 از محل عوارض سالخي.سالخان  هيجهت كل يپرداز مهيب  
 شت هيكل تيريو مد يريگيپ سالخان يموارد بهدا دوره  شاتيانجام آزما از جمله تهيه لباس كار، مربوط به 
 ي، گواهي عدم اعتياد و سوء پيشينه منينكات ا تيو رعا ياخذ كارت تندرست ،يا

  : هزينه تأمين لباس كار ازمحل عوارض سالخي مي باشد.1تبصره
  : هزينه آزمايشات دوره اي بر عهده مستاجر است.2تبصره
  : هزينه گواهي سوءپيشينه و عدم اعتياد بر عهده سالخ است.3تبصره 
  ريز تعيين و ابالغ مي گردد.پروتئيني ني: تعيين نرخ عوارض سالخي توسط اتحاديه مواد 4تبصره 

 و موجر هيچگونه تعهدي در اين  اســتمســتاجر برعهده  ياز كار ســالخ يهرگونه حادثه ناشــ تيمســئول
  خصوص ندارد.

به شرح جهت شستشو و نظافت روزانه كه بر عهده و هزينه مستاجراست  ازيمورد نحداقل ابزاركار و مواد    -37
  باشد: يم ريز
 نيماش هكشتار ب عاتيضا جمع آوري و انتقالگالس چرخدار مناسب جهت  بريمخزن فا، فرغون ، جاروب ، تي  

الزم جهت شــســتشــو و  زانمي به كننده يضــدعفون عو ماي نمك  جوهرپودر شــســشــتو  ،  . عاتيضــا يريبارگ
ليبل  و ريبون ( جهت . تأمين گازوئيل مورد نياز پس از راه اندازي كوره الشه سوز ،  روزانهو تنظيفات  يضدعفون

سنگين  سبك  4هر راس دام  شرخ خدماتي كه  2ليبل و هر راس دام  ساير ابزار مورد نياز جهت انجام  ليبل ) و 
  در تعهد مستاجر مي باشد.

سئول -38 سخگوئهر گونه  تيم شتار و توزيع  ربطيبه مراجع ذ يپا صوص امور جاري و روزانه مربوط به ك در خ
 باشد. يمستاجر م عهدهگوشت در سطح شهر بر 

صورت عدم انجام هر  -39 سط  فوقشرح خدمات  يها فيازرد كيدر  ستاجرتو سبت به  يمموجر،  م تواند ن
ـــاب  يها نهيهز هيممكن اقدام و كل قيانجام آن به هر طر ـــر %15مربوطه را با احتس ـــم زا يباالس  يها نيتض
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دستگاه نظارت). در  صي(به تشخ دياقدام نما اسنادنسبت به اعمال جرائم مندرج در  نكهيا اي ديكسر نما مستاجر
نســـبت به  نيبند و همچن نيمترتب بر ا يها نهينســـبت به مبالغ و هز مســـتاجر يصـــورت هر گونه ادعا نيا

  خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ بال اثر خواهد بود. موجر صيتشخ
  ي:انسان يرويكار ن طيشرا -4ماده 

 هيماه بعد به كل پانزدهمحداكثر تا  ســتيبا يشــده در قرارداد م يريكارگه ب ينانســا يرويحقوق هر ماه ن -1
 000/100هر نفر) مبلغ  يدهم و (به ازاپانزاز روز  ريهر روز تأخ يصورت به ازا نيا ريپرسنل پرداخت شود. در غ

  گردد.  يكسر م و از محل تضامين مستاجر محاسبه مهيبه عنوان جر الير
دستمزد و مزاياي نيروي انساني بكارگيري شده در قرارداد مي بايست مطابق با آخرين بخشنامه تبصره: حقوق و 

هاي اداره كارو شامل كليه ي آيتم ها و مزاياي مشخص شده در آخرين بخشنامه هاي شورايعالي كار در هر سال 
ستمزد نيروي ا ست تعديل مربوط به هر گونه افزايش حقوق و د ستاجر موظف ا شد. م سال به با ساني را در هر ن

  كليه ي پرسنل خود پرداخت نمايد و موجر هيچگونه تعهدي در اين خصوص ندارد.
ــ نيتام -2 ــافه كار يگرم برا يغذا نيتام نيو ذهاب و همچن ابيا لهيوس ــورت انجام اض بر  يكارگران در ص

 است. مستاجر نهيعهده و به هز

) داشته و بر  يشماره پرسنل ،يشامل (نام و نام خانوادگ ييكارت شناسا ستيبا يم يپرسنل كارگر يتمام -3
 الصاق گردد. نهيس يرو

 

متحدالشــكل متناســب كار در كشــتارگاه  منقش به آرم شــركت شــامل:  لباس كارگران شــامل لباس كار -4
شلوار، روپوش و پيشبند  سال )، كفش  2( پيراهن ،  سال )، چكمه الست 2(  دست در   ، يلباس باران،يكيجفت در 

 كتنام و شماره تماس شرمي بايست باشد. پشت لباس كارگران  يم عدد در ماه، ماسك (مصرف روزانه) 2دستكش 
  مستاجرچاپ شده باشد.

 چگونهيه موجرباشد و يممستاجر به عهده  روهاين تيامن نيدر صورت كاركرد پرسنل در ساعات شب ، تأم -5
 ندارد. نهيزم نيدر ا يتعهد

حفاظت كارگاه)  ينامه ها نيو حفاظت و بهداشت كار (مطابق آئ يمنيمقررات ا هيموظف است كل مستاجر -6
ـــوند را با تقبل يبه كار گمارده م مانيپ نيانجام ا يكه برا يجهت كاركنان طول مدت قراردادرا در   يها نهيهز ش

ـــتغال به كار ا مربوط به مورد اجرا گذارد. ـــادواري  ناتيبه انجام معا منوطكاركنان  نياش ـــالمت و ص دور كارت س
است و  مستاجر بر عهدهبراي شخص ثالث آمده  شيباشد. هرگونه اتفاق پ يم كاركنان متناسب با كار محوله به آنان

 .در قبال خسارت وارده ندارد يتيمسئول چگونهيهموجر
 تبصره: هزينه انجام آزمايشات ادواري بر عهده مستاجر است. 
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ستاجر  -7 ستفاده آب ستيبا يم م صب و در محل كار به آنها  دينما نيخود را تام يروهاينسردكن جهت ا ن
 ندارد. يتعهد چگونهيخصوص ه نيدر اموجرو  نمايد

ست -8 شناس فن ياريآموزش به كارگران جهت د شك يكار شبكه دامپز سلط در امور مهار  يو بازرس  جهت ت
 بر عهده مستاجر است. دام

ستمزد ماهانه خالص دريافتي -9 شرعي مبلغ حداقل د صله  ناظر  با هماهنگي نماينده ولي فقيه و توافقات حا
صورت پرداختي كمتر ازمبلغ لحاظ مي گردد شرعي ، موجر حق دارد مابه مورد توافق . در  ستاجر به ناظر  سط م تو

 جر كسر نمايد.اباالسري از محل تضامين مست %15التفاوت مبلغ دريافتي را به اضافه 

ست حداكث -10 ستاجر موظف ا شينه م سوء پي سبت به اخذ گواهي عدم اعتياد و  شروع قرارداد ن ر تا يك ماه از 
 جهت كليه ي كارگران كشتارگاه اقدام نمايد و تصوير اين گواهي ها را به دستگاه نظارت ارائه نمايد.

  تبصره: هزينه اخذ گواهي عدم اعتياد و سوء پيشينه بر عهده كارگران مي باشد.
  : 4ماده  جرائم

 حداقل دستمزد روزانه زانيهر كارگر روزانه به م يصورت عدم استفاده كارگران از لباس و ابزار كارالزم ، به ازادر -1
شنامه اداره كار كارگر نفر كي ضامين ازطبق بخ ستاجر محل ت سر م م شده و تكرار  يك گردد. با توجه به تذكر داده 

  .گردد يسر مك مشخص شده زانيبرابر م 2مربوطه به  مهيمجدد موضوع جر
صورت عدم تأم-2 سان يروين ياز امكانات رفاه كيهر  نيدر  سرو يريبكارگ يان شامل   ابيا سيشده در قرارداد ( 

از  %50 زانيهر مورد روزانه به م يو...)  به ازا ياضـــافه كار صـــورتگرم در  يغذا ني، تام يدنيذهاب ، آب آشـــام
  گردد. يكسر م مستاجر تضاميننفر كارگر ( طبق بخشنامه اداره كار ) از  كيروزانه داقل دستمزد ح
شاهده و تأ-3 صورت م ضا و  ميمق نيناظر دييدر  صوص تقا سا وجه نقد افتيدر ايدر خ سط  گريامكانات د ريو  تو

ستاجركارگران  ضوع برا واز مردم  م ستگاه نظارت ياثبات مو ضاماز  برابر دريافتي 5/1مورد بابت هر  د ستاجر ينت  م
  .دگرد يكسر م
  كم كاري مستاجر:جرائم ساير -5ماده 
دستگاه نظارت مورد نياز خدمات شرح  ياجرا در مستاجر يخوددار ايدرصورت قصور و دستگاه نظارت مي تواند      

  :ديكسر نمامستاجر تضاميننموده و مبالغ محاسبه شده را از  مهيرا جر مستاجر ليتواند به شرح جدول ذ يم
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  ميزان جريمه  شرح كارر

  قصور و يا خودداري مستاجر در انجام نظافت و   1
  پاكسازي سالن كشتارگاه و محوطه داخلي كشتارگاه

  به ازاي هر روز 
  ريال2,000,000مبلغ 

2  
  تخليه ضايعات كشتارگاه در محل هاي غيرمجاز

 يا محوطه بيروني كشتارگاه  

  به ازاي هر مورد 
  ريال 5,000,000مشاهده  

3  
   %20موجر رأساً اقدام و هزينه مربوطه با  عدم پرداخت قبوض آب و برق مصرفي به صورت ماهانه

  گردد.مي باالسري از تضامين مستاجر كسر

حمل گوشت به روش غيربهداشتي و با استفاده از وانت روباز  4
 و يا ماشين هاي سواري

  ريال1,500,000به ازاي هر الشه 

5  
  انجام كشتار بدون بازرسي قبل از كشتار و

 بدون هماهنگي با شبكه دامپزشكي 

  ريال  000/000/2به ازاي هر راس دام سبك 
  ريال 000/000/3و هر راس دام سنگين 

  محوطه عدم انجام مبارزه با جوندگان و حشرات در  6
 كشتارگاه طبق شرايط و ضوابط مشخص شده در قرارداد

  ريال 1,000,000به ازاي هر مورد مشاهده 

  عدم رعايت اصول ايمني و بهداشتي در اجراي مبارزه  7
 با جوندگان 

  ريال1,000,000به ازاي هر مورد مشاهده 

  
  :حوادث قهري، موارد خاتمه و فسخ، جرائم و حل اختالف و تعيين تكليف- 6ماده 

ــاب عمومي،  -1 ــده، اعتص ــده يا نش ــيل، طغيانهاي غير عادي، جنگ اعم از اعالم ش ــيوع بيماريهاي واگيردار، زلزله، س ش
نباشــد جزء حوادث قهري  مســتاجر هاي دامنه دار كه ناشــي از كار خشــكســالي بي ســابقه و همچنين آتش ســوزي

  محسوب مي شود. 
دي ماه  22اعالم مي دارد كه در موقع عقد اين قرارداد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب  مستاجر -2

سخ مي گردد. هرگاه در حين  1337 شود قرارداد ف صورتي كه خالف آن براي كارفرما محرز  شد و در  شمسي نمي با
  به علل زير مشمول قانون مزبور گردد:  مستاجرانجام كار تا خاتمه قرارداد 

  پيش آيد.  مستاجرالف ـ تغييراتي كه در صاحبان سهام يا در ميزان سهام مديران يا بازرسان شركت 
  پيش آيد.  موجر هاي دولت و يا ب ـ تغييراتي كه در دستگاه

ــخ و در حالت ب  ــتاجردر حالت الف قرارداد فس ــت مراتب را به محض وقوع منع قانوني به  مس كتباً موجرمكلف اس
صورتيكه مانع قانوني رفع نگردد  ستپيمان را خاتمه يافته تلقي كرده و چنانچه  موجراعالم دارد و در  مراتب را  اجرم

  اعالم ندارد قرارداد فسخ خواهد شد. موجربه موقع به 
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ــود كه  -3 ــتاجرهرگاه ثابت ش ــيل به منظور تح مس ــديان مربوط حق العمل يا پاداش يا تحفه يا ص قرارداد به متص
ــت  ــهيم كرده اس ــطه هاي آنها را در منافع خود س ــي داده و يا آنها و يا واس حق موجرهدايايي اعم از نقدي و جنس

  خواهد داشت قرارداد را فسخ نمايد. 
  قابل فسخ است: موجردر موارد زير قرارداد از طرف  -4

  رخ داده باشد.  مستاجرالف : تاخيرهاي ذيل از ناحيه 
  تأخيردر تجهيز و آماده شدن براي شروع بكار. -1
  تأخيردر شروع عمليات براي يك روز.-2
  برنامه روزانه.ر انجام كارهاي پيش بيني شده در دتأخير-3

  حتي براي يك روز.موجرب : رها كردن كارگاه بدون سرپرست يا تعطيل كردن كار بدون اجازه 
  ج : انتقال قرارداد به شخص ثالث

  .موجربراي انجام كار طبق برنامه پيشرفت عمليات به تشخيص  مستاجرد : عدم توانائي مالي و فني و يا مديريتي 
   مستاجرهـ : انحالل شركت 

ـــتگاه نظارت به منظور رفع نقايص و تجديد يا  و ـــتورات دس . عدم اجراي هر يك از مواد قرارداد و يا عدم انجام دس
شده معيوب در مدتي كه براي  صالح كارهاي انجام  ستاجرا صورت براي يكبار  م به هر  موجرتعيين مي كند در اين 

از   %10كند و جمع هزينه هاي مربوطه را به اضــافه ترتيبي كه مقتضــي بداند راســاً معايب و نواقص كار را رفع مي 
  كسر مي نمايد.  مستاجر تضامين

ستاجر . ز ضوع بند  م شمول ممنوعيت قانوني مو سخ قرارداد  2م ستثناي بند ب آن) گردد كه در اين مورد ف (به ا
  حتمي است. 

مي رساند و  مستاجر فسخ كند مراتب را كتباً به اطالع 4هرگاه كارفرما قرارداد را به يكي از علل مشروح در بند  -5
ضمانتنامه ضايي يا اداري مبالغ  شريفات ق صول و  هاي بدون احتياج به انجام دادن ت سود خود و انجام تعهدات را به 

. مورد قرارداد را در اختيار گرفته و براي حفاظت آن اقدام الزم معمول مي داردســاختمان بالفاصــله و  .ضــبط نمايد
سخ قرارداد از موجر ستاجرضمن اعالم ف  دعوت مي كند تا ظرف يك هفته نماينده اي معرفي كند. هرگاه نماينده م

ستاجر شود  م ضر ن ساير دارائي موجردر مهلت مقرر حا سات و تجهيزات و  سي ستاجرمي تواند آنچه از تا دركارگاه م
سان منتخب كه ظرف دو هفته از  شنا شناس يا كار سيله كار شد بو شوند تقويم با صورت برداري بايد معرفي  تاريخ 

ستاجر ميگردد. هرگاه شود م ضر ن شناس در دو هفته مقرر حا ساً يك يا چند  موجر به منظور توافق در انتخاب كار را
موجود در  مستاجركارشناس براي تقويم دعوت مي كند، نظر اين كارشناسان براي طرفين قطعي است. از دارائيهاي 

ست به تملك خود در ر موجكارگاه آنچه  شناس تعيين كرده ا شد به قيمتي كه كار شته با براي اتمام كار احتياج دا
  را براي بستانكار منظور مي دارد.  مي آورد و بهاء آن
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موظف است مازاد دارائي خود را كه در كارگاه باقيمانده است حداكثر ظرف يك هفته از كارگاه خارج نمايد  مستاجر
سبت به مازاد فوق عمل نمايد و هزينه  وجرم صورت نيا ريدر غ صالح بداند ن ضي و  ست به هر نوع كه مقت مخير ا

  منظور دارد.  مستاجرهاي متعلقه را به بدهي حساب 
كافي  4با يك عده اي موارد مذكور در بند  مســتاجرمبني بر انطباق تخلف يا تخلفات  مســتاجر: تشــخيص  تبصــره

  خواهد بود.  5فاد بند براي فسخ قرارداد و اجراي تمام م
صميم به خاتمه دادن پيمان بگيرد مراتب را كتباً به موجر هر گاه -6 صلحت خود و يا علل ديگر ت ستاجر بنا به م  م

روزه بعنوان تاريخ خاتمه دادن به پيمان تعيين مي نمايد تا  15ابالغ مي نمايد و در همان ابالغيه مهلتي حداقل 
  حق هيچگونه اعتراضي ندارد. مستاجر تحويل نمايد و هكارگاه را آماد بتواند در مهلت مذكور مستاجر

صورتي كه به علت بروز يك يا چند مورد از حالتهاي مندرج در  -7 سناد موجردر  پيمان را مشمول فسخ تشخيص ا
  مي كند.  ابالغ مستاجررا مشمول فسخ مي داند به  مستاجردهد، نظر را با ذكر مواردي كه به استناد آنها 

صورتي كه داليلي حاكي از عدم انطباق نظر مستاجرروز از تاريخ  ابالغ  7مكلف است ظرف  مستاجر -8 با  موجردر 
شته باشد مراتب را به اطالع  شده دا سويموجرموارد اعالم  شده پاسخي از   مستاجر برساند اگر ظرف مهلت تعيين 

سد يا  شده او را مردود بداند  موجرنر سخ پيمان را بهموجر داليل اقامه  ستاجر ف ابالغ مي كند و بدون احتياج به  م
شكل از  سيله هياتي مت سخ پيمان بايد بدواً بو ضوع ف ضائي به ترتيب اين ماده عمل مي نمايد. مو شريفات ق انجام ت

 به قرار گيرد و ســپس موجربررســي و تائيد شــود و مورد موافقت باالترين مقام ســازمان موجر چهار نفر به انتخاب 
  ابالغ مي شود. مستاجر

  انتقال به غير:  -7ماده 
شخاص حقيقي ياحقوقي ديگري  -1 شخص ياا مستاجرحق ندارد بدون كسب مجوز ازموجر ، موضوع اين قرارداد رابه 

منتقل يا واگذارنمايد و همچنين حق واگذاري محل موضــوع قرارداد را جزاً ياكالً ، مشــاعاً يامفروضــاً به هرصــورت 
شخاص حقيقي و حقوقي بدون موافقت كتبي موجر ديگراعم  صلح منافع و غيره به ا شاركت ، وكالت ، نمايندگي ،  ازم

ستاجر به هيچ  سئوليت و تعهدات م شخاص ثالث ، ازم سمتي از كاربه ا صورت موافقت موجر با واگذاري ق ندارد و در 
 عنوان كاسته نمي شود.

وع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يادر نحوه انجام كار در صورتي كه موجرتشخيص دهد كه مستاجر كار موض -2
ــييع حقوق  ــرباز مي زند بايســتي درجهت جلوگيري ازتض ــوع قرارداد س ــور ورزيده و يا به هر دليلي از انجام موض قص
دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه اجراي تعهدات و اخذخسارت (طبق مقررات) و جايگزيني شركت 

  ديگر اقدام نمايد و مستاجر حق هيچگونه اعتراضي راندارد.
  :كار  ينظارت بر اجرا  -8 ماده

نظارت بر حسن اجراي تعهدات مستاجر در اين قرارداد از طرف موجر به عهده واحد خدمات شهري شهرداري واگذار 
   شده است.

 درآمدهاي مستاجر: -9ماده 
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  اسناد. 3ماده  7سنگين طبق ستون سوم جدول مندرج در بند ) عوارض دريافتي بابت ذبح دام سبك و 9-1
  ) درآمد حاصل از فروش ضايعات كشتار و اجزاي حرام با اخذ مجوز از مراجع ذيربط 9-2
  ) اجاره دريافتي ازمحل اتاق كله پا كني و نگهداري پوست 9-3

  برق و....دريافت نمايد. :: مستاجر حق ندارد وجه اضافي ازاين افراد تحت عنوان هزينه آب و1تبصره 
صره  ساعت 2تب شتار روزانه ( از  ساعات كار ك شتارگاه طبق  ساعات ورود و خروج اين افراد در ك  2صبح لغايت  6: 

  بعدازظهر) مي باشد.
صره  شتي و ايمني و حفاظت كار، 3تب : برنده مزايده مي بايست در بكارگيري نيرو ملزم به رعايت كليه ي موارد بهدا

  ايشات ادواري و اخذ كارت تندرستي ، اخذ گواهي سوءپبشينه و عدم اعتياد نمايد.انجام آزم
  بر عهده مستاجرين مي باشد. 3توضيح : كليه هزينه هاي مربوط به تبصره

  سايرشرايط: – 10ماده 
در موجر هيچ گونه تعهد استخدامي در رابطه با پرسنل مستاجر نداشته و مسئوليت كليه امور شغلي پرسنل شاغل  -1

كشتارگاه  به عهده مستاجر مي باشد و موجر پاسخگوي دعاوي بين كارگر و مستاجر نيست و رسيدگي به اينگونه 
 مسائل برطبق قانون به عهده مراجع ذيصالح و اداره كار و امور اجتماعي است.

به طرف مقابل اعالم كتباً  ينشان رييكه تغ يو تا زمان دهيگرد ديهمان است كه در مقدمه قرارداد ق نيطرف ينشان -2
 گردند. يم يمذكور ارسال و ابالغ شده تلق ينشده، مكاتبات به نشان

مستاجر متعهد به تخليه و تحويل محل مورد اجاره بعد از انقضاي مدت زمان قرارداد به موجر با اخذ رسيد كتبي مي  -3
را ضمن العقد الزم حاضر و  باشد و هر گونه ادعايي در خصوص سرقفلي ، حق كسب و پيشه و تجارت و نظاير آن

ضمن العقد خارج الزم (عقد الزم شفاهاً با اقرار آنان منعقد شده) را از خود اسقاط نموده است. همچنين مستاجر 
متعهد مي باشد طبق تعهد ثبتي شماره .................. مورخ................. در هر زمان ازقرارداد و به هر علتي كه نامه كتبي 

 محل به وي ارجاع گرديد نسبت به تخليه محل اقدام نمايد. تخليه

از تسليم آن به موجر تبصره: چنانچه مستاجر محل مورد اجاره را در پايان قرارداد تخليه ننمايد يا به هر دليلي 
اجرت المثل برابر مبلغ اجاره هر روز را به عنوان  10، روزانه ف است عالوه بر پرداحت اجاره بها، موظخودداري كند

 ايام تصرف به موجر پرداخت كند.

 ي كارفرما در محل مورد اجاره را ندارد.هيچ گونه ساخت وسازي بدون هماهنگمستاجر حق  -4

 مستاجر به هيچ عنوان حق تغيير دركاربري ملك مورد اجاره را ندارد. -5

هرگونه تغيير در محل و يا مستاجر به هيچ عنوان حق تغيير ابعاد مورد اجاره را ندارد و در صورت مشاهده  -6
 ابعاد، قرارداد فسخ مي گردد.

مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده به عرصه و اعيان مورد اجاره شامل : شكستگي درب، پنجره و شيشه  - 7
 ، قفل و دستگيره و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد.
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 را از خود اسقاط نمود. مستاجر كليه اختيارات ولو اختيار غبن به استثناء اختيار تدليس -8

تخلف مستاجر ازهريك از مفاد و شروط اين قرارداد موجب خيارفسخ از طرف موجر خواهد بود . لذاچنانچه  -9
در مدت قرارداد مستاجر به تعهدات خود طبق موارد مندرج در اسناد عمل ننمايد، قرارداد به صورت يك طرفه فسخ 

 گردد.و تضمين انجام تعهدات به نفع موجرضبط مي 

 مستاجر موظف است در پايان هر ماه موارد ذيل را به دستگاه نظارت ارائه نمايد: -10

  ) يك نسخه از فيش واريزي  مال االجاره ماهانه كه به تاييد واحد درآمد شهرداري رسيده باشد.10-1
  ) رسيد پرداخت قبوض آب و برق مصرفي ماهانه.10-2
  ع طبيعي به صورت ماهانه) رسيد پرداخت عوارض دامپزشكي و مناب10-3
  ) فهرست آمار ماهانه كشتار دام به تفكيك واحدهاي قصابي كه به تأييد اتحاديه مواد پروتئيني رسيده است.10-4
  ) فيش هاي حقوقي كليه ي كارگران و ليست بيمه پردازي تأييد شده توسط سازمان تأمين اجتماعي.10-5
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  برگ پيشنهاد قيمت
  

به شماره ملي  اينجانب .................................................................. فرزند ........................................... 
............................ به شماره ثبت ............................................................. دارندگان حق امضاء شركت ........................................

يسات آن ، دو باب اتاق كله ) و تأسشهيد محالتي در ...................  متقاضي شركت در مزايده اجاره كشتارگاه دام (واقع
پاك كني و يك باب اتاق نگهداري پوست جهت انجام امور كشتار روزانه دام سبك و سنگين ، حمل و توزيع گوشت 

  در سطح شهر و حفظ و نگهداري ابنيه ، ساختمان و تأسيسات كشتارگاه مي باشم.         
  

  : به عدد:  ............................................................... ريال  به ازاي يك ماه
  

  به عدد: .............................................................. ريال                               به ازاي يك سال:
  ........................................................................................................................ ريال.......................... : به حروف به ازاي يك سال

  

  

  مهر و امضاء شركت:

                                                                                                                                     
   

 

 

  

 رونوشت :

  ليال پاك نيت مسئول محترم امور قراردادها


