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ٍ اضائِ ذسهبت پصیطش ،  ذبًِ زاضی ٍ غجحبًِ هيْوبًبى  ذعض پبضسيبى سبحلي هتل ام ثبة  ات 22گبضاًتي تؼساز  ػجبضت است اظ

 .هؼِ ّتلساضاىاظهبى هيطاث كطٌّگي ٍ اتحبزیِ جبعجن ضَاثظ استبًساضز س
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 .یي سبل هي ثبضس ثِ هست ..........................لـبیت   ..................اظ تبضید هست هطاضزاز 
 

 :محل انجام قرارداد  -3

ثِ  ثْطُ ثطزاض ذعض زض اذتيبض هيْوبًبى  پبضسيبى ثبة اتبم ثب تطًيت شیل زض هتل 22ثطاثط تَاكن حبغلِ هوطض گطزیس تؼساز  -3-1

. هطاض ذَاّس گطكت  هطاضزاز یي هبزُ  ضطح هٌسضد زض

. ثبة 7     -ُترت   2   اتبم( الق 

. ثبة 13   -ُترت    3اتبم  ( ة    

 .ثبة  2    -ُترت   4اتبم   ( د    

  ثْطُ ثطزاض  حتي زض غَضت ػسم استلبزُ هْوبًبى ثِ حسبة) زض توبم هست هطاضزاز  1/3تؼساز اتبهْبی هيس ضسُ زض ثٌس  -3-2

.( ذَاّس ضس ضبضغ

زض غَضت اكعایص تؼساز هيْوبًبى ، ًسجت . هَظق ثِ ضػبیت ظطكيت اسوي اتبم ّبی هَضز استلبزُ هي ثبضس ثْطُ ثطزاض  -3-3

 .اضبكِ ٍ ضبضغ آى اهسام ذَاّس ضس ثِ ًبضسبظی تطي
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. هي ثبضس

 .هطاضزاز ذبلع ثَزُ ٍ ًل هجلؾ هطاضزاز توبهبً زض ٍجِ ّتل هبثل پطزاذت هي ثبضسهجبلؾ هٌسضد زض  :1تبصره  
 

: مبلغ قرارداد  نحوه پرداخت -5

ثِ ّتل  اػالم ضسُ ٍ پيَست الحبهي ایي هطاضزاز كوطُ چي ثِ تبضید سطضسيسّبی 12عي  ضزاز ضاهجلؾ هطاثْطُ ثطزاض  گطزیسهوطض

. تحَیل ًوبیس

:  سایر شرایط  -6

 .ثِ ثْطُ ثطزاض كطٍذتِ ضَز احتیس ضطٍیضسُ اظ ضطًت ح یزاضیستبضُ ثب ًطخ ذط 3اتبم  یهػطف هلعٍهبتگطزیس هوطض -6-1

 .ثبضس یم اضائِ غجحبًِ ثطػْسُ ثْطُ ثطزاض-6-2

ضبهل ثرص  ضٍّبیى ضیگطزز ٍ سب ىیّتل تبم تیضیهس یضاّجطز استیعجن س یىیظیحلبظت ف یضٍّبیىگطزیس هوطض -6-3

ٍ ثْطُ ثطزاض هتؼْس است هجل اظ  .ثط ػْسُ ثْطُ ثطزاض ثبضس یهطتجظ پطسٌل یّب ًِیٍ هسئَل هتل ثب ّع یٍ ذبًِ زاض ضشیپص

تبئيسیِ ّبی الظم اظ هطاجغ شیطثظ ٍ ّتل ٍ ّوچٌيي گَاّي ّبی سالهت ٍ ثْساضت  ثٌبضگيطی ًيطٍی اًسبًي هَضز ًيبظ  ذَز

ًليِ ًسبًي ًِ ثِ زستَض ثْطُ ثطزاض زض هحل هَضَع هطاضزاز هطـَل ثٌبض ضًَس ًبضًٌبى . ًليِ ًبضًٌبى ذَز ضا زضیبكت ًوبیس

ًبى ٍ هسئَل پطزاذت حوَم ٍ هعایبی هبًًَي ثْطُ ثطزاض هحسَة ضسُ ٍ ثْطُ ثطزاض هسئَل اذص هجَظّبی الظم ثطای كؼبليت آ

آًبى ٍ ضػبیت هَاًيي حبًن ثط ضٍاثظ كي هبثيي اػن اظ هوطضات زاضایي ، تأهيي اجتوبػي ٍ حلبظت ٍ ایوٌي ًبض هي ثبضس ٍ 

ٍ  پبسرگَئي ّط گًَِ ازػبی آًبى ثط ػْسٓ ثْطُ ثطزاض ذَاّس ثَز ٍ ّتل زض هوبثل ًبضًٌبى ثْطُ ثطزاض ٍ یب اضربظ حبلج

ذسبضات ًبضي اظ اػوبل ثْطُ ثطزاض، ّيچ گًَِ هسئَليتي ًساضز ٍ زض توبی هَاضز، ثْطُ ثطزاض پبسرگَ ٍ هسئَل پطزاذت ّط گًَِ 

ضوٌبً زض . ثِ ًحَی ًِ ّتل ّيچ هسئَليتي زض ایٌگًَِ هَاضز ًرَاّس زاضت. هغبلجبتي ًِ اظ سَی آًبى هغطح ضَز ذَاّس ثَز

 .ش هجَظّبی هبًًَي ، ّتل غطكبً ّوٌبضی الظم ضا ثب ًبهجطزُ ذَاّس زاضتغَضت ًيبظ ثْطُ ثطزاض جْت اخ

 .گطزز ىیيًلط ًبظط اظ عطف ّتل تغ ىی ،هتل ّوبًبىیذسهبت اضائِ ضسُ ثِ م یفیجْت ًٌتطل ىگطزیس هوطض -6-4



 .ثبضس یمهلعٍهبت زاذل اتبم هتل ثط ػْسُ ثْطُ ثطزاض  ُیٍ ًل ُیاحبث ضاتیٍ تؼن یحلظ ، ًگْساضهسئَليت -6-5

ٍ ثْطُ ثطزاض ّيچگًَِ  ثبضس یهحَعِ هتل ثط ػْسُ ّتل م ٍسجع  یكضبٍ ثْطُ ثطزاضی  ،تعئيٌبتیاضًگْس ،حلظ هسئَليت -6-6

 .زذل ٍ تػطكي زضآى ًساضز 

 اكتیثبضس ٍ زض غَضت زض ذَاست ثْطُ ثطزاض جْت زض یثطػْسُ ثْطُ ثطزاض م ضُیهلحلِ ، الجسِ ٍؽ ُیًل یضستطَ -6-7

اضائِ  زاضهٌسَجبت ضا ثِ ثْطُ ثط یّتل، ذسهبت ضستطَ یالًسض یتؼطكِ جبض  فیترق% 50تَاًس ثب  ی،  ّتل م یًسضذسهبت ال

 .زّس

 .ثبضس یثطػْسُ ثْطُ ثطزاض م ًتطًتیآة ،ثطم،گبظ،تللي ٍ ا یّب ًِیّع-6-8

. ثبضس یم ضیاظ ّتل اهٌبى پص یهجَظ ًتتّب ثط ػْسُ ثْطُ ثطزاض  ٍ ثب ًست  ًِیّع ُیثب ًل اظیاتبم ّب ٍ لَاظم هَضزى ظیتجِ-6-9

ثط ػْسُ ثْطُ ثطزاض هي ثبضس ٍ ًليِ ّعیٌِ ّبی هطثَعِ ضا ضرػبً پطزاذت هي ًوبیس ٍ زض پبیبى ... تؼويط ٍ ثبظسبظی ٍ -6-10

 .هطاضزاز ّيچگًَِ ازػبیي زض ایي ذػَظ ًرَاّس زاضت

هي ثبیس هجالً هتل اضتِ ٍ ثطای اًجبم تؼويطات جعئي ٍ یب تعئيي ضا ًسهتل حن اًجبم تؼويطات اسبسي ٍ ًلي زض ثْطُ ثطزاض -6-11

تؼويطات  .اهسام  ًوبیس  ّتلًتجي  تَاكنٍزض غَضت لعٍم اًجبم ّطگًَِ تؼويط ٍ تعیيي ثب   ضا اذص ًوبیس ّتلهَاكوت ًتجي 

ثْطُ ثطزاض هي ثبضس ٍ ثْطُ ثطزاض ثب اذص هَاكوت ًتجي اظ هسیطیت ّتل ٍ ثطػْسُ ...جعئي اظ هجيل لَلِ ًطي،ثطم، ضًگ آهيعی ٍ 

ضوٌبً چٌبًچِ ثْطُ ثطزاض تحت ّط ػٌَاى ٍ ػلتي هػس ایجبز ٍ احساث . ضرػبً حن تـييط زض ٍضؼيت هحل هَضز اجبضُ ضا ًساضز

اهٌبًبت جسیسی ضا زض هحل هتل ٍ یب اعطاف آى ضا زاضتِ ثبضس پس اظ اذص هجَظ ًتجي اظ ّتل هتؼْس هي گطزز ًليِ ّعیٌِ ّبی 

ضتجظ ضا ضرػبً هتوجل ضسُ ٍ ّتل ّيچگًَِ تؼْسی زض ایي ذػَظ ًرَاّس زاضت ٍ زض پبیبى هست هطاضزاز ّيچگًَِ ازػبیي م

زض ذػَظ هبلٌيت احبحيِ ٍ تجْيعات ٍ اهٌبًبت ایجبز ضسُ زض هتل ٍ هحَعِ اعطاف آى ضا ًساضتِ هگط ٍسبیل ٍ تجْيعاتي 

ضسُ ٍ ذطٍد آى ّيچگًَِ آسيجي ثِ ضستَضاى ٍاضز ًيبٍضزُ ٍ ثب تطريع هسیطیت ًِ هبثل اًتوبل ثَزُ ٍ تَسظ ثْطُ ثطزاض تْيِ 

 .ّتل اجٌبس هَضز ًظط هبثليت اًتوبل زاضز ثِ ثْطُ ثطزاض تحَیل زازُ ذَاّس ضس 

ًرَاّس (  ...ٍ اسٌبى هعایبٍ –حوَم ) ّتل ّيچگًَِ تؼْس ٍ هسئَليتي زضذػَظ پطسٌل تحت پَضص ثْطُ ثطزاض -6-12

 .زاضت



هَظق ثِ ضػبیت هوطضات ٍ ضَاثظ جبضی ّتل ثَزُ ٍ هلعم ثِ تَجيِ هيْوبًبى زض ذػَظ ضػبیت ٍ حلظ  ثْطُ ثطزاض-6-13

. ضئًَبت اسالهي هي ثبضس

ّعیٌِ ّبی هطثَعِ ثطاثط  زیگط ٍ (000ٍ -الًسضی -ضستَضاى -ثيال) ل غَضت استلبزُ هيْوبًبى اظ سبیط ذسهبت ّتزض-6-14

. ضزًظط ًوساً اظ هيْوبًبى زضیبكت هي گطززتؼطكِ ّتل هحبسجِ ٍ ٍجِ هَ

ثَزُ ٍ هسئَليت ججطاى ضطض ٍ ظیبى احتوبلي ثِ  هتلهَظق ٍ هلعم ثِ هطاهجت ٍ ًگْساضی اظ اهَال ٍ احبحيِ  ثْطُ ثطزاض  -6-15

 .هي ثبضس ثْطُ ثطزاض ػْسُ 

تجْيعات ، هتل اظ جولِ ذطیس ٍ ٍاضزات  ازاضُ ثْطُ ثطزاض ثبیس ًليِ هجَظّب ٍ گَاّي ّبیي ًِ هبًًَبً ثطای ضاُ اًساظی ٍ -6-16

.  لَاضم، استرسام ٍ ثٌبضگيطی ًيطٍی اًسبًي الظم هي ثبضس ٍ یب ثِ هَجت هبًَى العاهي است ضا ضرػبً ٍ ثب ّعیٌِ ذَز اثتيبع ًوبیس

ثب هٌَی هَضز تَاكن ى اهبهتي ٍ پصیطایي ثِ هيْوبًباضائِ ذسهبت جْت  هَضز ثْطُ ثطزاضیثْطُ ثطزاض هَظق است اظ هحل -6-17

اضربظ اػن اظ حويوي ٍ حوَهي تحت ّيچ  ثِ  ثب ّتل ٍ ضرػبً استلبزُ ًوبیس ٍ حن تـييط ًَع استلبزُ ٍ یب ٍاگصاضی هحل ضا

زاضز ٍ هي تَاًس اظ ازاهِ كؼبليت ثْطُ ثطزاض یب ثػَضت یٌغطكِ ػٌَاى ضا ًساضز ٍ زض غَضت ترلق ، ّتل حن كسد هطاضزاز ضا 

جلَگيطی ًوبیس ٍ ثْطُ ثطزاض حن ّيچ گًَِ اػتطاضي ضا ًرَاّس زاضت پبسرگَئي ثِ اضربظ حويوي ،  هتلًوبیٌسگبى ٍی زض 

. حوَهي زض غَضت كسد هطاضزاز ثب ثْطُ ثطزاض ذَاّس ثَز

ّوچٌيي آگبّي ًبهل اظ ًظطات ّتل زض اضائِ ذسهبت هجبزضت ثِ  ثْطُ ثطزاض ثب آگبّي اظ هوتضيبت ٍ هطرػبت هحل ٍ-6-18 

اًؼوبز هطاضزاز ًوَزُ ٍ هَظق است ػوليبت ٍ كؼبليت ّبی ذَز ضا ثِ ًحَی اًجبم زّس ًِ ذالف هوطضات ٍ هَاًيي ًطَض ٍ 

. ضئَى اسالهي ٍ ّوچٌيي ذالف ضَاثظ ٍ هوطضات ٍ استبًساضزّبی ّتل ًجبضس

ٍ كؼبليت ثْطُ ثطزاض ٍ ػَاهل هطثَط ثِ آى ٍ غسٍض ّط گًَِ زستَض زض ضاثغِ ثب اضائِ ذسهبت زض  ّتل حن ًظبضت ثطًبض -6-19

هحل هَضَع هطاضزاز ضا عجن اغَل ٍ هَاظیي اسالهي ٍ ضَاثظ ّتلساضی ضا زاضا ثَزُ ٍ ثْطُ ثطزاض هٌلق ثِ ضػبیت زستَضات ٍ 

 . ًظطات ّتل هي ثبضس

ّوچٌيي پطزاذت ّط . ٍ هعایبی پطسٌل استرسام ضسُ ثط ػْسُ ثْطُ ثطزاض ذَاّس ثَزپطزاذت ّعیٌِ ّبی ثيوِ ٍ حوَم  -6-20

تؼلن  هتلگًَِ هبليبت ٍ ػَاضؼ ضْطزاضی ٍ ّط گًَِ حوَم ًسجي ٍ ضـلي ٍ ؿيطُ ًِ عجن هوطضات ثِ كؼبليت ثْطُ ثطزاض زض 



لق ثِ اضائِ هلبغب حسبة ّبی هطثَعِ ذَاّس ثسیْي است ثْطُ ثطزاض زض پبیبى ّط سبل هي. گيطز ًالً ثِ ػْسُ ثْطُ ثطزاض است

. ثَز 

تأهيي هَاز ؿصائي هػطكي حالل، هطؿَة ٍ هتٌبست ثب ضأى ّتل ٍ ثب ًيليت هَضزًظط ّتل ؛ ّوچٌيي تْيِ ٍسبیل ٍ  -6-21

. ز ثَزتجْيعات الظم ثطای اضائِ ذسهبت ٍ حلظ ٍ حطاست ٍ ًگْساضی ٍ ًظبكت هَضَع هطاضزاز ًالً ثِ ػْسُ ثْطُ ثطزاض ذَاُ

ثٌبض گيطز ًِ زاضای گَاّي ػسم سَء پيطيٌِ ٍ ػسم اػتيبز ٍ تل ثْطُ ثطزاض هي ثبیست ًبضًٌبى یب ًبضگطاًي ضا زض م-6-22

گـــَاّي سالهت هَضز تبیيس ٍظاضت ثْساضت ٍ زضهبى ثبضٌـــس ٍ زض هحل ًبض هي ثبیست لجبس هتحس الطٌل هغبثن تبئيسیِ 

ی ًِ ضكتبض ٍ ًطزاض یب غالحيت ّط یي اظ ًبضًٌبى هَضز تبئيس ّتل یب عجن هوطضات هبًًَي ّتل ثِ تي زاضتِ ثبضٌس ٍ زض غَضت

. هي ثبیست ثالكبغلِ ثِ ًبض اٍ ذبتوِ زّس ثْطُ ثطزاضهطثَط ًجبضس ازاضُ ًبض 

ٍ پيطِ ایي هطاضزاز جعء آًچِ ثساى تػطیح ضسُ ثطای ثْطُ ثطزاض ایجبز ّيچ گًَِ حوي تحت ػٌبٍیي سطهللي، حن ًست -6-23

ضا هيجبیستي ترليِ ٍ تحَیل ّتل ًوبیس ٍ زض پبیبى  هحل ٍ اهخبلْن ًوي ًوبیس ٍ پس اظ اًوضبی هست یب كسد هطاضزاز ثْطُ ثطزاض

ّعیٌِ ًطزُ هتل هست هطاضزاز حن هغبلجِ ّيچگًَِ ٍجْي اظثبثت هَاضز كَم ٍ اهخبلْن ضا ًِ ثبثت تْيِ تجْيعات ٍ ضاُ اًساظی 

. ضا ًساضز

 ثطزاض هتؼْس ثِ ضػبیت ًليِ هَاضز ایوٌي ، حلبظتي ثطاسبس استبًساضزّبی سبظهبى آتص ًطبًي زض جْت ثْطُ-6-24

یي جلَگيـــطی اظ ثطٍظ ّط گًَِ حبزحِ ٍ آتص سَظی زض هحل هَضز اجبضُ هي ثبضس ٍ هلعم است ثيوِ ًبهِ ّبی هطثَعِ ضا اظ 

ًٌس ٍ چٌبًچِ ّتل ًسجت ثِ اًؼوبز هطاضزاز ًلي زض ذػَظ ثيوِ ضطًت هؼتجط ثيوِ زضیبكت ٍ زض ظهبى هوتضي آًْب ضا توسیس 

ثسیْي است زض غَضت ثطٍظ ّط گًَِ . ًبهِ ّب اهسام ًوبیس هيعاى سْن ثطحست هتطاغ ثِ حسبة ثْطُ ثطزاض هٌظَض ذَاّس ضس

اضات ٍاضزُ حست ذسبضت ٍ آتص سَظی ًِ ًبضي اظ هػَض ٍ توػيط ثْطُ ثطزاض ثبضس ایطبى هسئَل ٍ ٍ هيجبیست اظ ػْسٓ ذس

 .ًظط ّتل ثطآیس

چٌبًچِ زض احط ترللبت حطكِ ای یب غٌلي ثْطُ ثطزاض یب پطسٌل ٍی هطٌالت یب ذسبضت ٍ ضطض ٍ ظیبى هتَجِ ّتل ضَز  -6-25

ٍ یب  گطززهتَهق  كؼبليت ثْطُ ثطزاض ٍ ضٍظ تؼغيل 20ثطای حساًخط هتل  ،، جْت پبسرگَئي ثِ اضربظ ٍ هطجغ هضبیي

ًطز ثْطُ ثطزاض زض اضائِ ذسهبت هَضز ضضبیت ّتل ًجبضس ٍ یب ثْطُ ثطزاض ثطذالف ّط یي اظ ضطایظ هٌسضد ػولزضغَضتي ًِ 



ثْطُ ثطزاض  اهسام ًوبیٌس، ّتل ثبیس هطاتت ترلق ضا ًتجبً ثِهتل زضایي هطاضزاز ػول ًوبیس ٍ هطاجغ شیػالح ًسجت ثِ تؼغيلي 

توبضبی ّتل ثِ تٌظين ٍ اغالح هَاضز اهسام ًٌوبیس، ّتل هيتَاًس هطاضزاز ضا ضٍظ عجن  15ثْطُ ثطزاض ظطف  چٌبًچِاػالم ًطزُ ٍ 

ثٌب ثِ ّط ػلتي ثبضس ثِ ػْسُ ثْطُ ثطزاض  هتلثسیْي است پطزاذت هبل االجبضُ ظهبى تؼغيلي .ثسٍى تططیلبت ازاضی كسد ًوبیس

. ذَاّس ثَز

ٍ تحَیل ًل هَضز اجبضُ ذَاّس ثَز زض غَضت تأذيط زض غَضت كسد هطاضزاز تَسظ ّتل ، ثْطُ ثطزاض هٌلق ثِ ترليِ -6-26

 230ضیبل ثبثت ذسبضت هَضز تَاكن هَضَع هبزُ  10ض000ض000زض ترليِ ٍ تحَیل ًبهل هحل ثِ اظای ّط ضٍظ تأذيط هجلؾ 

اًچِ كسد هبًَى هسًي هي ثبیست ػالٍُ ثط ٍجَُ هَضَع ایي هطاضزاز تب تبضید ترليِ ٍ تحَیل هَضز اجبضُ ثِ ّتل ثپطزاظز ٍ چي

اجبضُ ثِ جْت ػسم ایلبء تؼْسات ثْطُ ثطزاض ثططح ایي هطاضزاز ًجبضس زض ایي غَضت ّتل ثِ هيعاى سطهبیِ گصاضی ًِ هَضز 

تبئيس ّتل هطاض گطكتِ است هٌلق ثِ ػَزت هجلؾ سطهبیِ گصاضی پس اظ ًسط هيعاى استْالى ثطاسبس هبّْبی استلبزُ ضسُ عي 

. یٌسبل ثِ ثْطُ ثطزاض هي ثبضس

ضا تحت ّط ضطایغي ًساضتِ ٍ زض ایي غَضت هي ثبیست ًسجت ثِ ججطاى ضطض ٍ ز حن كسد یي عطكِ هطاضزا ثْطُ ثطزاض  -6-27

. هطاضزاز اهسام ًوبیس 5ٍ  4ظیبى ٍاضزُ ّتل ثطاثط ثٌسّبی 

. ذَاّس گطكت غَضتپصیطش ًليِ هيْوبًبى ثطاسبس ضَاثظ ٍ هَاًيي ّتل  -6-28

. ّتلساضاى استبى هبظًسضاى هي ثبضس ثِ ضػبیت ًطخ هػَة اتحبزیِ هتؼْس ثْطُ ثطزاض  -6-29

هيي تب هَاًيي ػولٌطز ٍثطهبليبت ) اظ جولِ ًليِ ًسَضات هبًًَيٍ  هبليبت ثطاضظش اكعٍزُ ثِ ػْسُ ّتل هي ثبضس -6-30

 . ز ثَزذَاُ ثْطُ ثطزاض ثِ ػْسُ ( اجتوبػي 

یي كوطُ  ثْطُ ثطزاضاهجت ٍ ًگْساضی اظ اهَال هٌوَل ٍ ؿيطهٌوَل هتل، ثبثت ضوبًت حسي اًجبم ًبض ٍ هط هوطض گطزیس -6-31

. ضیبل ًعز ّتل تحَیل ًوبیس 000/000/000/10چي ثِ هجلؾ 

 .هي ثبضٌس ًليِ ضطٍط ٍ هَاًيي هٌسضد زض اٍضام هعایسُ جعء الیٌلي ایي هطاضزاز هي ثبضس ٍ عطكيي هلعم ثِ ضػبیت آى  -6-32
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ثسٍاً اظ ٍاكن ًوَزًس زض غَضت ثطٍظ ّط گًَِ اذتالف زض تـييط ٍ تلسيط ٍ اجطای هلبز هطاضزاز حبضط هَضز اذتالف ضا عطكيي ت

عطین هصاًطُ حل ٍ كػل ًوبیٌس ٍ زض غَضت ػسم حػَل ًتيجِ، ًليِ اذتالكبت ًبضي اظ ایي هطاضزاز اظ جولِ اًؼوبز، اػتجبض ، 

زاٍضی اذتالكبت اضربظ ثب ثٌيبز هستضؼلبى اًوالة اسالهي اضجبع هي ضَز ًِ هغبثن كسد، ًوس، تلسيط یب اجطای آى ثِ ّيأت 

ٍ هوطضات آئيي زازضسي زازگبّْبی ػوَهي ٍ اًوالة زض اهَض هسًي ٍ  03/05/1397هَضخ   113439/10زستَضالؼول ضوبضُ  

ضای عطكيي هغؼي ٍ الظم االجطا   سبیط هوطضات جبضیِ ًطَض ثِ هَضَع اذتالف ضسيسگي ٍ هجبزضت  ثِ غسٍض ضأی غبزضُ ة

.هي ضَز ٍ زض ّطحبل الظم االتجبع است اغلي تلويضطط زاٍضی حبضط ، هَاكوتٌبهِ ای هستول اظ هطاضزاز . است  

.ًظين ٍكي هبثيي عطكيي اهضبء ٍ هجبزلِ گطزیسضا زاضز ت حٌن ٍاحس ّطًسام اظ آىًسرِ ًِ  زٍایي هــطاضزاز زض   

        

ربدار هب               ريکل هت                                   ره  ن ل مد لی                                                                                                                                                                                                                            رامسر پارسیا ما ري  هتل   -مد ن رامسر اداری                                                                                                                                                                                              پارسیا

بی                                                                                                   .........                                                                          مهدی کریم بخش ساحلیمحمدعلی شتا


