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 بسمه تعالی

 

 مجلس ترحیم برگزاری صلح جهتقرارداد 
 

که  طرفین قراردادفی مابین قانون مدنی  261و  257و  252و  250و  002و  001و  002و  001 و 01 مستنداً به مواداین قرارداد 

تمامی مفاد و شروط آن به موجب عقد خارج الزم که شفاهاً نیز انشاء گردید الزم االجرا و الزم االتباع منعقد و  ذیالً ذکر گردید

 باشد.می

 طرفین قرارداد: 0ماده 

....................... فرزند: با شناسه ملی: ......................... بانمایندگی: مسجد .........................  :(قرارداد طرف اول)مصالح -1-1

........ محل صدور شناسنامه:  ..................... به شماره ملی: .......................... تاریخ تولد: .................. شناسنامه شماره :   ............

: ............................ به نشانی و اقامتگاه قانونی:  ................ شماره تلفن: ....................... و شماره تلفن همراه

 کد پستی: .............................. . ....................................................................................................................................................

.............. به شماره ملی: ...........فرزند: ..... ....................................................خانم آقای/: (قرارداد دومطرف )لحمتصا  -0-0

صدور شناسنامه :  ..................  شماره .... محل ......... تاریخ تولد: ........................ شناسنامه شماره:  .............................................

..................... به نشانی و اقامتگاه قانونی: ....................................... و شماره تلفن همراه: .....................................تلفن: ..

 ...................................................  کد پستی: ........................ ......................................................................................................

براي ابالغ هرگونه اوراق و همچنين تشخيص صالحيت مراجع قضایی  1قانون مدنی نشانی اعالمی مندرج در ماده  1111برابر ماده تبصره: 

 است. لذا هرگونه تغيير در نشانی باید به صورت کتبی به طرف مقابل اعالم گردد.

   :  موضوع قرارداد -0 ماده

 با ........................................................................................................مسجد ....................................... واقع در  شبستاناین قرارداد جهت استفاده 

 .  گردید منعقد  ........................................................... ختم مرحوم/ مرحومه /داخلی و صرفاً براي برگزاري مراسم مقررات رعایت

  :قرارداد دتم -0 ماده

 .  دگردمی منعقد در تاریخ ................................ از ساعت ........................... الی ........................... ختم مراسم 

  قرارداد: مال الصلح  -2ماده 

به شماره  فيش بانکی باشد که هم زمان با انعقاد قرارداد طبق یک فقره چک/ریال می ....................................................جمع کل مبلغ 

  تحویل حسابداري مسجد گردید. توسط متصالحو یا نقداً .......... .........................نزد بانک  ...........................

عدم بضاعت احراز متصالح جهت شادي روح متوفی/ متوفيان در امورات مربوطه مسجد هزینه خواهد شد و در صورت  تبصره: مبلغ پرداختی

 .پرداخت نخواهد گردیدبه مسجد مالی متصالح، هيچ گونه وجهی از طرف متصالح 

  :سایر موارد-7ماده 

 پذیرد.صورت میخارج از شبستان و در  بوده متصالحه عهده سته بندي ميوه، تزئينات و غيره( بآماده سازي وسایل پذیرایی) شستشو و ب: 1-4

 .می باشد)متصالح( به عهده برگزار کننده مراسم و آماده سازي سالن خدمه ، پذیرائیتبصره: مهيا نمودن 

دقيقه پس از پایان مراسم جهت نظافت و سایر امور در  اختيار  15 خواهد بود و تصالحدر اختيار مدقيقه قبل از شروع مراسم  31: شبستان 2-4

 نيروهاي خدماتی قرار خواهد گرفت.
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و  باشدمی ممنوع مصالحبدون هماهنگی با  و حياط شبستان محوطه و سالن داخل در …  و ثابت آرائی گل  ، تابلو  پوستر ، نصب هر گونه پالکارد ،:  3-4

و  نموده در صورت عدم رعایت این بند، موارد اعاده به وضع سابق در صورت اخذ اذن نيز نصب می بایست بدون آسيب به دیوار و ساختار مجموعه باشد.

 باشد.ملزم به انجام و پرداخت خسارات تعيين شده می حسب نظر و کارشناسی مصالح

 گردد. مراسم به هر علت منتسب به متصالح برگزار نگردد، هيچ گونه وجهی مسترد نمیپس از انعقاد قرارداد در صورتی که : 4-4

و مدعوین و  سخنران و مداح و رفتار هااز جمله بيانات و صحبت : کليه مسئوليت هاي حقوقی و کيفري ناشی از برگزاري مراسم و مسائل پيرامون آن5-4

 باشد.نمی )مصالح(بوده و هيچ گونه مسئوليتی متوجه طرف اول قرارداد تصالحمتوجه م حضار

از جمله رعایت حجاب و  ) وفق قوانين موضوعه از جمله قانون مجازات اسالمی و ...(شئونات اسالمی و قانونی به رعایت و ملزم متصالح متعهد: 6-4

گردد و در صورت بروز می مراسم برگزاري حين در و نيز عدم استفاده از آالت موسيقی و ... از طرف کليه مدعوین و حضار و شرعی پوشش اسالمی

 ) با شخص متصالح بوده و در صورت عدم اقدام، مصالح اقدام مقتضی به صورت آنی رفتار یا گفتار مغایر این بند در وهله اول مسئوليت تذکر و رفع مشکل

 نماید.را انجام می طرح دعوي قضایی(منيتی و عندالزوم نظامی و اعالم به نيروهاي انتظامی و بسيج و ا

وده و در هر : مجلس ترحيم بدون واعظ و عالم ملبس به لباس روحانيت برگزار نخواهد شد و استفاده از افراد غير روحانی براي سخنرانی مطلقاً ممنوع ب7-4

 د.صورت مجلس بدون واعظ ملبس به لباس روحانيت برگزار نخواهد ش

: پذیرایی به هر نحو و با هر نوع مایعات و نوشیدنی از جمله آب معدنی و شیر و چای حتی به صورت پاکتی و 8-7

 باشد.ممنوع میاکیداً شبستان  محیط لیوانی و پخش میوه و خرما و حلوا و غیره در داخل

مسئولين متعهد به برقراري نظم در طول اجراي مراسم بوده و در صورت بروز خسارات مسئول پرداخت خسارات طبق نظر  متصالح: 9-4

 نماید.باشد و حق اعتراض نسبت به این امر را از خود سلب و ساقط میمی مسجد

 قابل ایرادي گونه هيچ و آورده بعمل بازدید نظر مورد جزئيات و از متصالح با علم و اطالع از شرایط و امکانات سالن، اقدام به عقد قرارداد نموده: 11-4

 نماید.نبوده و طرف دوم کليه ایرادات ناشی و حق فسخ ناشی از این موارد را از خود سلب و ساقط می قبول

 

 توضيحات:

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

  

 ...................: ....... (طرف دوم قرارداد)تصالحم                                   ............................: مسجد  )طرف اول قرارداد(مصالح 


