لشاسداد هجوَػِ ّتل ّبی خبًِ هٌْذس ثب سبصهبى ّب
ایي لشاسداد فی هبثیي اداسُ اهَس سفبّی وبسوٌبى ٍ ّیبت ػلوی داًطگبُ ٌّش اصفْبى ثِ ًطبًی اصفْبى ،خیبثبى حىین
ًظبهی ،چْبس ساُ خبلبًی ،داًطگبُ ٌّش اصفْبى ،صٌذٍق پستی  ٍ 1744ضوبسُ تلفي  ٍ 03136262552ثِ هذیشیت
هحتشم سیذ هحوذ سضب احوذی وِ دس ایي لشاسداد طشف اٍل هی ثبضذ اص یه طشف ٍ آلبی احسبى جؼفشی فشصًذ
خسشٍ ثِ ضوبسُ هلی  0532363123ثِ ًطبًی اسان خیبثبى ّپىَ طجك فَلبًی هسجذ الضّشا تلفي 33133355
ثِ ػٌَاى هذیش هحتشم هجوَػِ ّتل ّبی خبًِ هٌْذس وِ دس ایي لشاسداد طشف دٍم ًبهیذُ ضذُ طجك ضشایط ریل
هٌؼمذ گشدیذ ٍ دٍ طشف هلضم ثِ اًجبم آى هی ثبضٌذ.
هبدُ یه :هَضَع لشاسداد:
اسىبى اػضبء خبًَادُ سبصهبى داًطگبُ ٌّش اصفْبى دس هجوَػِ ّتل ّبی خبًِ هٌْذس دس هطْذ همذس ٍ ضوبل ٍ
ضیشاص ثِ ّوشاُ خبًَادُ دسجِ یه.
تجصشُ  :1هجوَػِ ّتل ّبی خبًِ هٌْذس دس هطْذ همذس ضبهلّ - :تل یبلَت ضشق ّ -تل هْستبى ّ-تل آپبستوبى
سمبّ-تل الوپیب ٍ ّتل آپبستوبى افتخبس ّ -تل دیجب ٍ ّتل آًَسب
 هجوَػِ ّتل ّبی خبًِ هٌْذس دس ضوبلّ :تل آپبستوبى دلفیي ٍ هجتوغ تفشیحی ٍ البهتی آَّاى هجوَػِ ّتل ّبی خبًِ هٌْذس دس ضیشاص ّ :تل آًبّیتب جموىعه هتل های خاًه ههٌدس در کیش به ًام هتل سیورغودر قشن به ًاى هتل خلیج فارس
تجصشُ  :2خبًَادُ دسجِ یه ضبهل ّوسش ،فشصًذ ،پذس ،هبدس ،خَاّش ٍ ثشادس هی ثبضذ.
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هبدُ دٍ:هذت لشاسداد:
هذت ایي اص تبسیخ  95/7/15لـبیت  96/7/15هی ثبضذ  .هذت لشاسداد ثب تَافك طشفیي لبثل توذیذ هی ثبضذ
هبدُ سِ :هجلؾ لشاسداد ٍ ًحَُ پشداخت آى:
هجلؾ لشاسداد ثبثت اسىبى ّش ػضَ دس یىی اص ّتل ّبی اًتخبثی هجوَػِ طجك ًشخٌبهِ اسسبلی ثِ سبصهبى داًطگبُ
ٌّش اصفْبى هحبسجِ هی گشدد.
ًحَُ پشداخت ثِ ایي ضشح است وِ اػضبء پس اص اًتخبة ّتل دس هطْذ  30دسصذ ٍدس ضوبل 50دسصذ هجلؾ سا دس
صهبى ثجت ًبم جْت سصسٍ ّتل ثِ ضوبسُ وبست  6037991439749718ثِ ًبم احسبى جؼفشی ثبًه هلی طشف دٍم
لشاسداد ٍاسیض ًوَدُ ٍ هبثمی سا دس صهبى ٍسٍد ثِ ّتل ثِ پزیشش ّتل پشداخت هی ًوبیٌذ .ولیِ ّوبٌّگی ّبی
پشداخت دس ّتل ًیض تَسط طشف دٍم اًجبم هی گیشد.
هبدُ چْبس :تؼْذات طشف دٍم لشاسداد:
 -1-4طشف دٍم لشاسداد هی ثبیست ًشخٌبهِ ّب سا دس اسشع ٍلت تحَیل طشف اٍل لشاسداد دّذ.
ّ -2-4وبٌّگی ثجت ًبم اػضبء ٍ سصسٍ ّتل ثِ ػْذُ طشف دٍم لشاسداد هی ثبضذ.
 -3-4خذهبت اسائِ ضذُ تَسط ّتل ّب هی ثبیست ثِ طَس وبهل دس دفتشچِ ًشخٌبهِ ٍ هطخصبت تَسط طشف دٍم
لشاسداد روش گشدیذُ ثبضذ.
 -4-4دس صَست دسیبفت ّشگًَِ هجلؾ اضبفی تَسط ّتل ًسجت ثِ دفتشچِ ًشخٌبهِ اص هسبفش ،هسئَلیت آى ثؼْذُ
طشف دٍم لشاسداد ثَدُ ٍ هی ثبیست هجلؾ اضبفی سا ثِ هسبفش ثشگشداًذ.
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 -5-4ثِ صٍدی خبًِ هٌْذس دس ضْشّبی جٌَثی (جضایش ویص ٍ لطن ،ثٌذسػجبس ٍ ثٌذس چبثْبس) ٍ ّوچٌیي دس
ضْشّبی تجشیض ،اسدثیل ،اصفْبى ،ضیشاص ،وشهبى ،یضد ٍ وشهبًطبُ افتتبح خَاّذ ضذ وِ پس اص افتتبح طشف دٍم
لشاسداد هی ثبیست وبتبلَي ٍ دفتشچِ ّبی هشثَطِ سا ثشای طشف اٍل لشاسداد اسسبل ًوبیذ.
هبدُ پٌج :تؼْذات طشف اٍل لشاسداد:
 -1-5اطالع سسبًی ثِ اػضبء دس خصَظ خذهبت خبًِ هٌْذس اص طشیك اسسبل پیبهه ،اطالع سسبًی دس سبیت
سبصهبى ٍ لشاسدادى تصبٍیش ّتل ّب ٍ دفتشچِ ًشخٌبهِ دس سبیت سبصهبى داًطگبُ ٌّش اصفْبى ٍ ّوچٌیي اطالع
سسبًی اص طشیك تبثلَ اػالًبت سبصهبى ثؼْذُ طشف اٍل لشاسداد هی ثبضذ.
-2-5دس صَستی وِ لیست اػضبء اص طشیك طشف اٍل لشاسداد اسائِ گشدد ،هسئَلیت صحت آى ثؼْذُ طشف اٍل
قرارداد هی باشد.
 -3-25در صىرتی که اعضاء تا  22ساعت قبل از ورود در
هشهد و  5روز قبل از ورود در مشال برًاهه خىد را کٌسل
کٌٌد هیچ وجهی دریافت منیشىد ولی بعد از ایي تاریخ 1شب
کٌسلی به تعداد ًفرات از آهنا کسر خىاهد شد.
هبدُ ضص  :حل اختالفبت
ثِ هٌظَس حل ولیِ اختالفبت ًبضی اصاجشای هفبد لشاس داد اػن اص تؼجیش یب تفسیش ٍ یب ؿیشُ طشفیي هی تَاًٌذ اص
طشیك هزاوشُ هستمین ٍ ثب حسي ًیت ثِ حل ٍ فصل اختالفبت الذام ًوبیٌذ ٍ دس صَست ػذم حصَل ًتیجِ اص طشیك
سای داٍسی اهیي سبصهبى هیشاث فشٌّگی ٍ گشدضگشی لن حل ٍ فصل خَاّذ ضذ .
هبدُ ّفتن  :فسخ لشاسداد
چٌبًچِ ّش یه اص طشفیي توبیل ثِ ّوىبسی دس طَل هذت لشاسداد سا ًذاضتِ ثبضٌذ هی ثبیست هشاتت سا یه هبُ لجل
وتجب ثِ طشف هتمبثل اػالم وٌذ .
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هبدُ ّطتن  :البهتگبُ لبًًَی
ًطبًی هزوَسدس همذهِ ایي لشاسداد البهتبُ لبًًَی طشفیي هی ثبضذ دس ضَست تـییش هحل طشفیي هشاتت هی ثبیستی ثِ
طشف دیگش وتجب اػالم گشدد دس ؿیش ایٌصَست ولیِ هىبتجبت اسسبلی ثِ آدسس هزوَس اثالؽ ضذُ هحسَة هی گشدد
.هبدُ ًْن :
ایي لشاسداد دس  9هبدُ ّطت ثٌذ ٍ  3تجصشُ ٍ دس ً 2سخِ هتحذالطىل ثب اسصش یىسبى تٌظین ٍ ثِ اهضبی طشفیي
سسیذُ است .

هْش ٍ اهضبء طشف اٍل

هْش ٍ اهضبء طشف دٍم

سیذ هحوذ سضب احوذی

احسبى جؼفشی
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