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قانون مدنی مبنی بر تنفیذ و تأئید قراردادها با افراد و بخش خصوصیی و بیر اسیا     01 با توجه به اصل حاکمیت اراده و مفاده 
ایی    0718/........../.........میور   ...........الی معامالت شیماره  و صورتجلسه کمیسیون ع62/10/0732قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

و کد ملی  ...........بشماره شناسنامه  ..........فرزند  .............آقای عنوان موجر و به  حسی  باللیبه نمایندگی  بشرویهقرارداد بی  شهرداری 
محییییییل کییییییار     ...........................................تلفیییییی  .....................................................................بییییییه آدر  .............................

کیه در ایی    ...................................ره همراه به شما ...............................................تلف   ...................................................................................
 قرارداد مستأجر نامیده میشود تنظیم و منعقد میگردد .

 .بشرویهشهرداری   اجاره  کشتارگاه موضوع قرارداد   عبارت است از -0ماده 
 شمسی .  سالسه مدت به   0010/........./..........لغایت   0718/.........../...........مدت قرارداد   از تاریخ   -6ماده 
-0137و مسیتند بیه نظرییه شیماره      رییال  .............................عبارت است از برای سال اول مبلغ  کل مبلغ قرارداد مبلغ قرارداد  -7ماده 
ریال و برای سیال        ................................نسبت به سال قبل مبلغ  درصد61با افزایش برای سال دوم  کارشنا  رسمی دادگستری 00/1/18

و مستأجر مکلف است در پایان هر ماه نسبت به پرداخیت آن  ریال  .............................درصد نسبت به سال قبل مبلغ   61سوم با افزایش 
 به مراجع قانونی، رأساً حق فسخ خواهد داشت.اقدام نماید. در صورت تأخیر بیش از ده روز از پایان هر ماه، شهرداری بدون مراجعه 

 که در اختیار مستأجر قرار می گیرد به شرح ذیل می باشد عمده تجهیزاتی  تجهیزات موجود در محل   -0ماده 

 تعداد لوازم موجود ردیف
 یک دستگاه پیش سرد ک  0

 دستگاه کی جرثقیل مکانیکی ) برقی ( 6

 دستگاه یک جرثقیل دستی 7

 دستگاه کی مک آبگر 0

 دستگاه کی حشره کش الکتریکی 0

 دستگاه کی کولر 2

 دستگاه کی ف  3

 دستگاه کی پمپ باد 8

 عدد 0 سیستم دزدگیر 1

 دستگاه کی بخاری 01

 عدد 7 کمد لبا  00

 عدد 2 صندلی پالستیکی 06

 یک دستگاه کارواش صنعتی 07

 دستگاه  یک سیستم دزدگیر و اعالم خطر 00

 متر مربع می باشد. 608مترمربع و اعیان به متراژ  81/0830مچنی  عرصه به متراژ ه -
 

شماره حساب ) .......... فقره چک بانک .......به تعهدات خود شخصا  یبندیجهت اجاره بها و پا ضمانت   مستأجر -0ماده
برابر صورتجلسه پیوست قرارداد  ریال  ................................-مبلغجمعاً به  ......................الی............ یبه شماره ها( ................................
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چک ها را به اجرا گذا شته و از محل آن  أساًدر پرداخت اجاره بها، ر ریتاخ ایدر صورت عدم پرداخت  یرنمود و شهردا یشهردار لیتحو
 اقدام خواهد نمود.

( به شماره ............یک فقره ضمانتنامه بانکی)بانکبایستی محل و جبران خسارات وارده به آن،  ساتیتأس بابت حفاظت از  یهمچن 
( به ..............)بانک ضمانتنامه بانکیفقره  حس  انجام کار یک تضمی  درصد01بابت و  ....................................به مبلغ  18/...../..... -.......

 .گردید یواحد مال لیتحو الیر....................به مبلغ  ........./........./.........-............شماره 
 تعهدات طرفی     -2ماده  
   هیچ گونه تعدیل به ای  قرارداد تعلق نخواهد گرفت .0
اداره کشیتارگاه اعیم از پرسینلی، اداره و تعمییر      و کلیه هزینه هایبرعهده مستاجر می باشدبیمه  مالیات و   کلیه کسورات قانونی اعم از6

یمه تیأمی  اجتمیاعی پرسینل و بیمیه     ب ،عوارض آالیندگی تلف ، گاز، برق، و بهسازی تجهیزات، پرداخت قبوض آب، نگهداری دستگاهها
در صورت تعلیق عیوارض    و همکارینیز هرگونه هزینه دیگر برای امکان استمرار فعالیت و حفظ تجهیزات منصوبه  مسئولیت کشتارگاه و

 بر عهده مستأجر می باشد . دامپزشکی و...

 اقرار می کند که ممنوع المعامله نیست.  مستأجر 7

 به غیر ندارد.هیچ نحو   مستأجر حق واگذاری  یا انتقال موضوع قرارداد را به 0

داری خواهد بود و در عی  حال شیهرداری بیا     عدم تأدیه بدهی ها و هزینه هایی که بر عهده مستأجر است موجب حق فسخ برای شهر0
 ارائه مدارک حق وصول آنرا از مستأجر دارد.

  مستأجر ملزم به رعایت مسائل شرعی و مقررات قانونی می باشد و مکلف به رعایت آئی  نامه ممنوعیت استعمال سیگار و سیایر میواد   2
 د.دخانی و رعایت سایر مقررات ذیربط می باش

مستأجر اقرار و اظهار داشته و می دارد که هیچگونه وجه یا مالی به عنوان سرقفلی ،صنفی ، حق کسب و پیشه و ییا   خصوصاً ،  طرفی 3 
و طیرف قیرارداد    تجارت و نظایر آن یا تحت عناوی  پیش بینی نشده دیگر از سوی طرف قرارداد به شهرداری تسلیم و پرداخت نگردیده،

اد در صورت فسخ و یا اقاله و همچنی  بعد از انقضاء مدت ایی  قیرارداد بیه شیهرداری میی باشید.و       متعهد به تخلیه و تحویل مورد قرارد
ا قیرار  ا و بی  هرگونه ادعائی در خصوص سرقفلی و نظایر آن را ضم  العقد الزم حاضر و ضم  العقد خارج الزم که عقد خارج الزم شیفاهاً 

 قاط نموده و می نماید .بی  آنان منعقد شده طرف قرارداد )مستأجر( از خود اس

 به عمل آمد . مستأجراز  خصوصاً خیار غب  فاحش و افحش   اسقاط کافه خیارات به هردرجه ای که باشد8

 را دارد.   شهرداری در مدت قرارداد در صورت کشف هرگونه فسادی  اختیار فسخ قرارداد1

و با کیفیت و کمیت صحیح و رعاییت نیر  هیای میورد تائیید      کی با هماهنگی دامپزش  مستأجر می بایستی کشتار دام را طبق اصول 01
 شهرداری ارائه خدمات نماید .

ت و کتبیاً بیه شیهرداری      مستأجر قبول نموده کشتارگاه را رأساً و شخصاً یا توسط نماینده قانونی مورد اعتماد خود که ساک   شهر اس00
 ی مدیریت نماید که موجبات رضایت استفاده کنندگان و شهرداری  فراهم گردد.اداره کند و بطور کلی کشتارگاه را به نحو ،معرفی نموده

  شهرداری در قبال نیروهای بکارگیری شده از طرف مستاجر هیچگونه مسئولیتی ندارد .06
رعاییت    نر  عوارض و خدمات اضافی در کشتارگاه بر اسا  مصوبات اعالم شده  از ناحیه شورای شهر بیوده و مسیتاجر مکلیف بیه     07

 نرخهای ابالغی از طرف شهرداری  میباشد و هر گونه تغییرات و تعدیل نر  مستلزم مصوبه شورا و تایید موجر میباشد . 
 مستأجر متعهد میگردد کلیه قوانی  و مقررات و دستور العمل های صادره مربوط به ایمنی و آتش نشانی و نیز کلییه ضیوابط و دسیتور    00

نی  سایر قوانی  و مقررات مربوطه را به دقت و به طور کامیل رعاییت   چایمنی ، واکسیناسیون و بهداشت و همالعمل های حفاظت فنی ، 
  و بدیهی است هرگونه حوادث و خسارات ناشی از سهل انگاری برعهده وی می باشد.نماید 
تارگاه ضرورت دارد را روی تابلو  مناسیب  مستاجر متعهد است عالئم اخباری وهشداردهنده خطرات احتمالی را که برای مراجعی  کش -00

 ، مطابق ضوابط استاندارد مربوطه در معرض دید عموم قراردهد . 
مستاجر یا نماینده او ضم  اعالم وصول نسخه ای از ضوابط و دستور العملهای ذیربط در رابطه با نحیوه اداره عملییات کشیتارگاه و     -02

ز مفاد ضوابط و دستور العمل های یاد شده و سایر قوانی  و مقررات ذیربط و نییز قبیول رعاییت    استفاده از تجهیزات واعالم اطالع کامل ا
 ضوابط و دستور العمل هایی که در آینده اعالم می شود ، متعهد بر اجرای آنها می گردد . 
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ی  و ضوابط و دستورالعملهای مر بوطه بیه  رعایت کلیه قوانی  و مقررات از جمله قوانی  کار و تأمی  اجتماعی، دامپزشکی و مالیات تبصره  
 عهده  مستأجر است و مستاجر تاکید میکند از جمیع قوانی  و مقررات کامال مطلع بوده و متعهد به رعایت همه موارد میباشد .

لیات کشتارگاه در پرداخت هرگونه مالیات ، عوارض ، هرگونه حق بیمه و سایر حقوق مرتبط با ای  قرارداد برعهده مستاجر است وعم -03
هیچ مرحله و شرایطی در زمان احداث و بهره برداری از کشتارگاه نبایستی متوقف گردد . ضمناٌ مستاجر متعهد می گردد که تمامی هزینه 
و های مصرفی اعم از آب ، برق ، گاز ، تلف  و تعمیرات ضروری و بهسازی و نیز هرگونه هزینه دیگر که بیرای امکیان اسیتمرار فعالییت     
بهره برداری از کشتارگاه و تجهیزات منصوب شده را به موقع پرداخت نمایدو عدم اقدام و سهل انگاری از سوی مستاجر و عوامیل او کیه   

 موجب وقفه در ارائه خدمات گردد تخلف محسوب می گردد  .
ذکور در قوانی  و مقررات پییش گفتیه ،   در صورت وقوع هرگونه جرم یا تخلف واتخاذ تصمیم از سوی مراجع م مستاجر متعهد گردید -08

نسبت به اجرای آرای صادره و پرداخت غرامات وجرایم مقرره ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابالغ اقیدام نمایید و در ایی  خصیوص حیق      
 نمود.  و اسقاط هرگونه اعتراض به اقدامات شهرداری را در کلیه مراجع قضایی ، اداری و انتظامی از خود سلب

متی نسبت به جان  ، سال -ناشی از استفاده نادرست از کشتارگاه و تجهیزات منصوبه  -أجر ضام  جبران هرگونه خسارات واردهمست -01
ونه مسوولیتی در ای  خصیوص  گنسبت به تامی  و پرداخت ای  گونه خسارات احتمالی اقدام و شهرداری هیچ و اموال دیگران بوده و راساً

 یخصوص شهردار  یرا بعمل آورد در ا یراسا اقدامات مقتض دیبه نصب جانپناه مستاجر با ازیاست درصورت نذکر  انیشانخواهد داشت . 
 دینمایرا از خود سلب م یتیهرگونه مسئول

 مستاجر باید کشتارگاه و به ویژه تجهیزات  و کارکنان کشتارگاه را در برابر تمام خطرات و خسارات احتمالی بیمه نموده و نسیخه ای  -61
 از بیمه نامه مربوطه را به موجر تسلیم نماید .

چنانچه ارائه خدمات در کشتارگاه متوقف گردد وعلت وقفه مزبور قصور ، تعلل و یا عدم پیش بینی واقدام مناسب به موقع از طیرف    -60
شهرداری مجاز خواهد بیود غرامیت   مستاجر ویا عوامل وی باشد متناسب با زمان توقف و بر اسا  ضوابط جاری از روز تعطیلی کشتارگاه 

روز بیه منزلیه ایجیاد اخیتالل در     7کسر و برداشت نماید .توقیف بییش از    تضمی % از کل قرارداد وصول یا از 61مزبور را به ازای هرروز 
جر تائید میی  محدوده فعالیت و به تبع آن کارشکنی درکار و فعالیت های شهرداری تلقی شده و پیگرد قانونی خواهد داشت همچنی  مستا

 . می باشدنماید که نسبت به عواقب عدم رعایت قوانی  مذکور مطلع 

بدیهی است چنانچه عییب ییا نقصیی در    ، قرارداد بر عهده مستاجر می باشدتجهیزات کشتارگاه در طول مدت  حفاظت ازنگهداری و– 66
لف به رفع آن با هزینه شخصی می باشد و در کتاجر فوراً متجهیزات پدید آید که ناشی از قصور یا تقصیر مستاجر یا عوامل وی باشد، مس

صورتی که مشخص گردد خرابی طبق عرف ناشی از استهالک تجهیزات است بر طرف نمودن آن برعهیده شیهرداری خواهید بیود و در     
 صورت بروز اختالف در خصوص ای  بند، نظر کارشنا  رسمی دادگستری مالک عمل خواهد بود.

 موظف است نگهداشت وتعمیرات تجهیزات کشتارگاه را به اشخاص و تعمیرکارانی بسپارد که موردتایید شهرداری باشند. مستاجر   تبصره  

مستاجر تصریح و تاکید نموده که در جریان انعقاد قرارداد حاضر هیچ واسطه ای مداخله نداشته و هیچ وجهی تحیت هیر عنیوان بیه     – 67
خت ننموده و نخواهد نمود. در صورت کشف خالف مفاد ای  ماده عالوه بر فسخ قرارداد بیه ترتییب   منظور انعقاد قرارداد به هیچکس پردا

 هیات محترم وزیران نیز با  مستاجر برخورد قانونی خواهد شود . 66/06/87هی مور   71730ت  37733مقرر در مصوبه شماره 
 سایر شرایط   -3ماده 

رارداد شهرداری مجاز ، مختار و محق خواهد بود ضم  برداشت نمودن کلیه دییون  در صورت تخلف مستاجر در ارتباط با مفاد ق -0
 وصول نماید . و ،مطالبات و خسارات خود را از محل تضمی  ای  قرارداد ، یا به هر طریق مقتضی دیگر مطالبه

ر قبول و تعهد نمیود مراتیب   ای  قرارداد متضم  هیچگونه رابطه یا تعهد استخدامی برای مستاجر وکارکنان وی نبوده و مستأج -6

 مذکور را در قرارداد باکارکنان خود تصریح نماید . 

 مستاجر موظف است در خصوص نظافت و شستشوی کشتارگاه از مواد شوینده مجاز و نیروی یدی مورد تایید استفاده نماید . -7

 مستاجر حق ندارد کارگران موقت یا دائم خود را در مجاورت محل کار با سرپناههای  نامناسب مسک  دهد .  -0

کنترل کامل پرسنل موظف و غیر موظف از نظر اخذ وجه از شهروندان در مقابل کاری که ارائیه مینماینید ، اعمیال خیالف ییا       -0

به عهده مستاجر بیوده و در صیورت مشیاهده و ییا گیزارش توسیط       منافی عفت ، هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و ... 
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نظر خدمات شیهری جریمیه خواهید    واحد  شهروندان و در صورت مسلم شدن دریافت وجه یا هدایا و ... با مستاجر برخورد و با

 شد . 

بکار گییری کیارگران بیگانیه     مستاجر موظف است از کارکنان ) کارمندان وکارگران ( ایرانی دارای شناسنامه استفاده نموده و از -2

 خودداری نماید . 

مستاجر مسئولیت کامل حس  اجرای کلیه امور مربوط به کشتارگاه و دستورات کتبی موجر یا دستگاه نظارت و یا نماینده آنهیا    -3

مسئولیت مستاجر را بعهده دارد و نظارتی که از طرف موجر و یا نمایندگان او در اجرای کارها می شود به هیچ عنوان از میزان 

 نمی کاهد .

جهت اجرای عملیات موضوع قرارداد بعهیده   )که صراحتاً در ای  قرارداد قید نگردیده(، سوخت مصرفی ، آب مصرفی و ... هزینه -8

 مستاجر می باشد .

اشته باشند مستاجر باید قبل از شروع عملیات یک نفر واجد صالحیت را بعنوان نماینده که به طور مستمر در محل کار حضور د -1

بصورت کتبی  معرفی نماید و عملیات اجرائی تحت سرپرستی  ونظارت وی انجام شود بدیهی است هرگونه اخطیار و ابالغیی   

که ازطرف دستگاه نظارت یانماینده آن به نمایندگان مستاجر ابالغ شود  حکم ابالغ به مستاجر را دارد . همچنی  مستاجر میی  

رت نمایندگان خود را برکنار کرده ونسبت به معرفی کتبی نماینده جدیید بیا همیاهنگی دسیتگاه     تواند با هماهنگی دستگاه نظا

 نظارت در صورت صالحیت اقدام نماید . 

موجر یا دستگاه نظارت مخیر است در خصوص نظارت بر اجرای عملیات اقیییدام به کنترل کارهییای انجام شده نماید و اگر   -01

با قرارداد مغایرت دارد دستگاه نظارت می تواند مستاجر را موظف به انجام کیار طبیق قیرارداد    مشاهده شد کارهای انجام شده 

 نماید و ای  امر به هزینه خود مستاجر باید انجام گردد .

و صالح موجر میی باشید بایید     هدر صورتی که در حی  انجام کار مستاجر تشخیص دهد که تغییراتی در کار مورد اجرا به صرف -00

جام آن کار مراتب را با ذکر دلیل کتباٌ به دستگاه نظارت اطالع دهد و دستگاه نظیارت در صیورت صیالحدید دسیتور     قبل از ان

انجام آن کار را صادر نماید و بدیهی است تغییرات در انجام کار در حدود و شرایط قرارداد از میزان مسوولیت مستاجر نخواهید  

 کاست .

موضوع قرارداد مسئول حفظ و نگهداری کلیه ابزار و ماشی  آالت و مایملک که تحت نظر  مستاجر از روز تحویل تا روز خاتمه  -06

و مراقبت او قراردارد می باشد و به همی  منظور موظف است اقدامات الزم در خصوص نگهداری و حفاظیت از کلییه اشییاء و    

 آورد. تاسیسات موجود در مقابل عوارض جوی ، طغیان آب ، سرقت ، حریق و ... به عمل

، مصالح ، ماشی  آالت ، و تجهیزات میورد نییاز جهیت     جهت کارگران مستأجرتامی  کلیه تجهیزات کارگاه ، ابزار و لبا  کار  -07

ونه تعهدی در خصوص تهیه و تامی  سایر مصالح و لوازم گانجام عملیات موضوع قرارداد کالً بعهده مستاجر بوده و موجر هیچ

 موضوع قرارداد ندارد . مورد نیاز مستاجر جهت عملیات

 نماید. تمستاجر موظف است از کلیه کارگران تحت اختیار خود گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد دریاف  -00

حق بیمه موضوع قرارداد طبق ضوابط سازمان تامی  اجتماعی کالً بعهده مستاجر بوده و درای  خصوص مطابق ضیوابط میاده     -00

 جر رفتار خواهد شد .قانون تامی  اجتماعی با مستا 78

موجر در خصوص خسارت ناشی از کار مستاجر و اشخاص ثالث هیچگونه تعهدی نداشیته و در کلییه میوارد مسیتاجر جوابگیو       -02

 خواهد بود . 

 در ای  قرارداد جز آنچه بدان تصریح شده برای مستاجر هیچگونه حقی لحاظ نخواهد شد . -03

 شت ظاهری کارکنان خود را رعایت نماید .مستاجر موظف است امور مربوط به نظافت و بهدا -08
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در خصوص کشتار و زمان شروع و پایان کشتار تصمیم گیرنده اصلی موجراست و مستاجر اجازه دخالیت بیدون همیاهنگی بیا       -01

موجر را ندارد و در صورت لزوم و بنا به مقتضیات زمان وتعداد کشتار با هماهنگی دستگاه نظارت ، دامپزشکی و مستاجر اقیدام  

 می گردد .

نیدارد  تامی  نیروی انسانی مجموعه به عهده مستاجر بوده و مستاجر هیچگونه الزامیی جهیت اسیتفاده از نیروهیای قبلیی را        -61

   همچنی  در صورتی که مستأجر بخواهد در خارج از ساعات اداری به کار بپردازد باید با هماهنگی و جلب نظر شهرداری باشد.

دامپزشکی در خصوص کشتارگاه و فرآورده های خام دامی و حمل و  ،قوانی  و مقررات بهداشتی مستاجر متعهد می گردد کلیه -60

بر حسب مورد به صورت کتبی یا شفاهی اعالم میی گیردد اجیرا  و     نقل دام زنده و کشته که به مشارالیه طبق دستور العمل یا

به عیالوه   لیلی در عدم انجام آن موارد نخواهد بود .داشت  بار مالی برای مستاجر در خصوص اجرای موارد ابالغی هیچگونه د

 چنانچه کشتاری نیاز به قرنطینه داشته باشد بر اسا  امکانات موجود و با جلب نظر دامپزشکی انجام خواهد شد.

 مستاجر درصورت عدم رعایت شرایط بهداشتی اعالم شده که منجر به تعطیلی کشتارگاه گردد متعهد به رفع نواقص در اسیرع  -66

 وقت می باشد .

مستاجر متعهد می گردد کشتاردام طبق موازی  بهداشتی و قرنطینه ای اداره کل دامپزشکی و موازی  شرعی اعالم شده توسط  -67

دفتر نماینده ولی فقیه در استان و در حدود ظرفیت پروانه بهداشتی با حضور مسوول فنی بهداشتی و ناظر ذبیخ شیرعی انجیام    

 گیرد .

گردد حمل و نقل الشه های استحصالی طبق موازی  بهداشتی شبکه شهرستان برای الشه های صادره به  مستاجر متعهد می -60

 یخچالدار اقدام الزم صورت پذیرد.شهر یا به دیگر شهرستانها یا خارج از استان طبق نظر شبکه دامپزشکی با خودرو 

نی روزانیه بیه همشیهریان خللیی وارد نمایید و در      حمل الشه ها به خارج از محدوده شهر نمی بایست در خدمات رسا-تبصره

 صورت نیاز پیمانکار می بایست نسبت به تامی  خودرو یخچالدار )بااخذ هزینه از متقاضی( از بخش خصوصی اقدام نماید.

 خواهد بود  لیذ طیو باشرا یخودرو حمل گوشت توسط شهردار  یتام  -60

گوشت بوده و برای یک مرحله در روز در اختیار مستاجر قرار خواهد گرفت و   استفاده از خودرو شهرداری صرفا بابت توزیع الف

درصورت نیاز مستاجر به استفاده از خودرو حمل گوشت در خارج از ساعات اداری با درخواست کتبی و براسا  مبلغ اعالمی 

 شهرداری در اختیار قرار خواهد گرفت. 

 دییتا یاز قصور راننده که توسط کارشنا  شهردار یناش راتیو تعم روغ ، سوخت ک،یالست مه،یب یها نهی  پرداخت هزب

 شود با مستاجر خواهد بود.

  صالحیت فنی راننده حمل گوشت باید به تایید دوایر شهرداری برسد و از بکارگیری رانندگان فاقد مدرک معتبیر خیودداری   ج

 گردد.

زمان دامپزشکی امحاء یا به تبدیل ضایعات مورد تائید اداره کیل  مستاجر متعهد می گردد کلیه ضایعات را طبق دستور العمل سا -62

و شبکه دامپزشکی طبق ضوابط و مقررات قرنطینه ای باهماهنگی شبکه دامپزشکی شهرستان و اخذ تائیدیه اقدام و ارائه آمیار  

 صورت پذیرد . 

 میباشد.  ه دام توسط بازر  بهداشتیسی الشمستاجر متعهد به جلوگیری از خروج دام کشتار شده قبل از معاینه و بازر -63

مستاجر متعهد به ایجاد شرایط مناسب طبق استانداردهای دامپزشکی جهت نگهداری دامهای زنده مشکوک قبیل از کشیتار و    -68

 .  می گرددالشه های مشکوک بعد از کشتار تا تعیی  تکلیف نهایی توسط بازرسی  بهداشتی کشتارگاه یا ناظر ذبح شرعی 

هد به رعایت شرایط و قوانی  بهداشت محیط و قوانی  محیط زیستی در تمام میوارد از جملیه فاضیالب کشیتارگاه     مستاجر متع -61

 میباشد . 
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مستاجرمتعهد به سمپاشی وضدعفونی کشتارگاه و وسایل مرتبط به صورت دوره ای طبق دستورالعمل و اعالم شفاهی یا کتبی  -71

 بازر  بهداشتی است.

 می باشد.ضد عفونی خودروهای حمل، در پایان تحویل گوشت در سطح شهر مستاجر متعهد به شسشو و  -70

 مستاجر متعهد به جلوگیری از حضور افراد غیر مجاز و متفرقه به داخل سال  کشتار میباشد . -76

 مستاجر متعهد به در دستر  قرار دادن آب گرم برای شستشوی لوازم و سال  کشتار میباشد . -77

نشانه گذاری ) نصب لیبل و مهر بهداشتی ( دامهای کشتار شیده هیچگونیه دخیل و تصیرفی      مستاجر متعهد میگردد در نحوه -70

 ننموده و هرگونه تغییر پس از اخذ تائیدیه کتبی از شبکه دامپزشکی صورت گردد .

شیبکه  و شیهرداری  مستاجر متعهد به ثبت و درج آمار کشتار روزانه طبق فرمها و دفاتر موجود و ارائیه آمیار ماهیانیه آن بیه        -70

 دامپزشکی شهرستان است . 

مستاجر متعهد به در اختیار گذاشت  یک اتاق برای تیم بازرسی بهداشتی و شرعی با لحاظ شیرایط فیزیکیی مناسیب و کلییه       -72
امکانات الزم مانند کمد و صندلی و ... و همکاری با تیم بازرسی بهداشتی و شرعی بر نظارت در خصوص لیبلهای صادره است 

. 

 کلیه وجوه ابالغی از طرف مراجع ذیصالح قانونی و ارائه مدارک مربوط میباشد .  دریافت یا پرداختمتعهد به  مستاجر -73

 .کی فراهم نماید مستاجر متعهدمیگردد امکان بازرسی قبل از کشتار دام را برای تیم بازرسی دامپزش -78

) مانند ایام محرم ، عید قربان و ... ( طبق ضیوابط   مستاجر متعهد به سرویس دهی به متقاضیان در ایام مختلف مذهبی یا ملی -71
 با حضور مسوول فنی و بهداشتی دامپزشکی و ناظر ذبح شرعی است .

 و در صورتی که چاه فاضالب پر گردد تخلیه آن با وی می باشد.حمل خون آب و فضوالت و ضایعات  بعهده مستاجر می باشد -01

 نسخ و فسخ   -8ماده 
تواند با ارسیال  تحقق هر یک از موارد ذیل ، شهرداری به صورت یک طرفه مجاز به فسخ قرارداد حاضر بوده و می در صورت              

   باشدو نیازی به مراجعه به مراجع قضایی جهت تأیید فسخ نمی روزه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید 00یک اخطار کتبی 

اشی از قرارداد حاضر در مواعد مقرر اقدام ننموده ییا از مفیاد قیرارداد تخلیف     مستاجرنسبت به ایفا هریک از تعهدات موضوع و ن -0
 نماید و با ارسال اخطاریه از سوی شهرداری نیز کماکان از ایفاء تعهد و یا رفع تخلف امتناع نماید .

از دو روز تعطییل و   در صورتی که مستاجر پس از شروع بهره برداری ، بدون عذر موجه ،فعالیت کشتارگاه را برای میدتی بییش   -6
 متوقف نماید .

 با شهرداری می باشد .  حق اعتراضی در ای  خصوص ، منحصرًاً   تشخیص عذر موجه ، بدونتبصره 

در صورتی که مستاجر متوقف و ورشکسته گردد و یا از پرداخت دیون خود بیه بانیک هیا و سیایر موسسیات میالی و ییا سیایر          -7
 طلبکاران خود امتناع نماید .

 بوده و یا بعداٌ مشمول قانون مذکور گردد . 0773رتیکه مستاجر مشمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی مصوب در صو -0

 اثبات ای  که قبل یا بعد از انعقاد قرارداد مستقیماٌ یا مع الواسطه به کارکنان شرکت ، دستمزد ، پاداش یا هدایایی داده یا آنها  یا -0
 خود شریک کرده است . واسطه های آنان را در منافع

 واگذاری کار به دیگران . -2

 نقص در عملیات مورد قرارداد و پس از گزارش کتبی و اخطار دوم دستگاه نظارت . -3

 عدم توانایی مدیریتی یا فنی و مالی مستاجر و عدم رعایت شئونات اسالمی، اخالقی ، اجتماعی عوامل آنها بعد از اخطار دوم . -8

تعهدات مندرج در قرارداد و یا وارد نمودن خسارت و یا فسخ بیه دالییل منیدرج در ایی  قیرارداد،      در صورت تخطی از تبصره  
نسبت به جبران خسارات وارده و یا  قرارداد،  0مندرج در ماده نامه ها و اسناد مالی ضمانت کارفرما مجاز است از محل وصول

خیص میزان و کیفیت ورود خسارت به عهده شهرداری اسیت  خسارت تأخیر کار و نیز ضررهای ناشی از فسخ اقدام نماید. تش
 .گونه اعتراضی نخواهد داشتو در ای  رابطه پیمانکار حق هیچ
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 اسالمی شهر نافذ و الزم االجرا می باشد.محترم ای  قرارداد پس از تأیید و تصویب شورای   -1

 به امضا طرفی  رسید . تنظیم و نسخه که هرکدام حکم واحد دارد /سه7صفحه و در ت ف/ ه3ای  قرارداد در 
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