قرارداد حمل َ وقل َ جابجايي كاال در استان آذر بايجاوشرقی در سال 96-97
ثٗ اؿتٕبص هٛعتجٍـٗ ِٕبلوٗ ِٛعر  ، 69/4/11ايٓ لغاعصاص ثيٓ كغوت غٍٗ  ٚسضِبت ثبػعگبٔي ِٕطمٗ 8
اؿتبْ آطع ثبيجبْ كغلی ثٗ كٕبؿٗ ٍِي  ٚ 10200103103وض التوبصي  4111-9696-4614ثٗ ٔلبٔي :
تجغيؼ سيبثبْ  22ثٔ ّٓٙغؿيضٖ ثٗ ٔوف عاٖ ثٗ ّٔبيٕضگي آلبيبْ اؿفٕضيبع اثٛاٌذـٓ ػاصٖ ثٗ ػٕٛاْ ِضيغػبًِ ٚ
ػيٓ اٌؼبثضيٓ طبيفٗ آلبيبعی ثٗ ػٕٛاْ ػض٘ٛيبت ِضيغٖ ِ ٚضيغ کً اؿتبْ آطعثبيجبٔغغثی وٗ صع ايٓ لغاعصاص
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ثٗ ؿّت ػض٘ٛيبت ِضيغٖ وٗ صع ايٓ لغاعصاص ثٗ ػٕٛاْ ‹‹ ِتوضي دًّ ٔ ٚمً ›› وٗ ثٗ استوبع « ِتوضي
دًّ » ٔبِيضٖ ِي كٛص اػ طغف صيگغ ثٗ كغح ِٛاص آتي ِٕؼمض ِيگغصص.
مادي يك – مُضُع قرارداد :
حمل حدود  011هزار ته گندم و ساير كاالهاي تكليفي داخل استان براساس اعالم كارفرما .
تبصري :وبعفغِب استيبع صاعص ِٛضٛع ِ ٚضت لغاعصاص عا ثب ٔغر ٘بي اػالَ كضٖ تب  %26وب٘ق يب افؼايق
ص٘ض ثب تٛجٗ ثٗ ايٕىٗ دًّ وبال٘بي ِٛضٛع لـغاعصاص صع ؿطخ اؿتبْ تـبثغ ؿيبؿتٙبي كغوت ِتجٛع ِي ثـبكض
 ،ػـضَ تذمك ِمضاع تٕبژ اػالِي ٘يچگ ٗٔٛتؼٙض  ٚيب ِـئٌٛيتي ثغاي وبعفغِب ايجبص ٔشٛا٘ضوغص.
مادي دَ  -مدت قرارداد :
ِضت لغاعصاص اػ تبعيز ٌ 69/5/10غبيت  69/5/9ثٗ ِضت يه ؿبي كّـي ِي ثبكض وٗ صع هٛعت تٛافك
طغفيٓ ٚفك ِمغعات لبٔٔٛی لبثً تّضيض سٛا٘ض ثٛص.
مادي سً – مبلغ قرارداد َ وحُي پرداخت:
٘ - 3-1ؼيٕٗ دًّ وبال٘بي ِٛضٛع لغاعصاص ثغ ِجٕبي ثغٔبِٗ دًّ اثالغي اػ ِجبصي ثٗ ِمبهض تؼييٓ كضٖ ،
ثٗ كغح ػيغ ٚصع لجبي اعايٗ هٛعتذـبة ثلغح ثٕض  3-2ثٗ ِتوضي دًّ پغصاست ِي كٛص.
ریال
 -1حمل و جابجایی تا شعاع  0-50کیلومتر  ،برای حمل هر تن
در این شعاع حذود  %5معادل  5000تن حمل خواهذ شذ.
 -2حمل و جابجایی تا شعاع  50/1-100کیلومتر ،برای حمل هر تن

ریال

در این شعاع حذود  %20معادل  20000تن حمل خواهذ شذ.

 -3حمل و جابجایی تا شعاع  100/1-150کیلومتر ،برای حمل هر تن

ریال

در این شعاع حذود  %5معادل  5000تن حمل خواهذ شذ.
 -4حمل و جابجایی تا شعاع  150/1-200کیلومتر ،برای حمل هر تن

ریال

در این شعاع حذود  %20معادل  20000تن حمل خواهذ شذ.
 -5حمل و جابجایی تا شعاع  200/1-250کیلومتر ،برای حمل هر تن

ریال

در این شعاع حذود  %50معادل  50000تن حمل خواهذ شذ.
تبصري  :پیمانکار قبول می نمایذ که کافرما مختار بر هر گونه جابجایی در شعاع های حمل بوده و این
موضوع هیچگونه حقی را بر پیمانکار ایجاد نمی نمایذ.
 -3-2پؾ اػ اعايٗ ٘غ هٛعتذـبة ثٗ وبعفغِب وٗ تٛؿظ ِتوضي دًّ ِٙغ  ٚاِضبء گغصيضٖ ِٕ ٚضُ ثٗ
ثبعٔبِٗ ٘بي تّجغصاع هبصعٖ  ٚعؿيض تذٛيً ِذّ ٌٗٛثٗ ِموض  ،وبعفغِب ثب صعيبفت ِضاعن فٛق ظغف ِضت
يه ِبٖ پؾ اػ وـغ وـٛع لبٔٔٛي اػ دك اٌؼدّٗ ِٕضعد صع ثٕض  ٚ 3-1لغاعصاصي ِتؼٍمٗ  ٚسـبعات ادتّبٌي
ٚاعصٖ ثٗ ِذّ ٚ ٌٗٛوـغ پيق پغصاست ِٕضعد صع ثٕض ِ 6-9جٍغ لبثً پغصاست عا ثٗ ِتوضي دًّ پغصاست ِي
ّٔبيض.
تبصري  :1وٍيٗ وـٛعات لبٔٔٛي ِتؼٍمٗ ثٗ ػٙضٖ ِتوضي دًّ ثٛصٖ ِٛ ٚظف ثٗ اعائٗ ِفبهبدـبة ِي ثبكض.
تبصري ِ : 2توضي دًّ ِٛظف اؿت دضاوخغ ظغف ِضت يه ٘فتٗ پؾ اػ دًّ وبال٘بي ِتؼٍك ثٗ وبعفغِب
ِغاتت چگٔٛگي دًّ ثٗ تفىيه ِمبهض  ٚطيٕفؼبْ دٛاٌٗ ٘ب ثب طوغ كّبعٖ وبِي ، ْٛكّبعٖ ثبعٔبِٗ  ،تؼضاص ٚ
ِمضاع عا صع صٔ ٚـشٗ تٕظيُ  ٚوتجب" ثٗ وبعفغِب ثٗ ِٕظٛع پيگيغيٙبي ثؼضي اعؿبي ّٔبيض تب ثضيٓ تغتيت
ؿغػت  ٚهذت دوٛي اطّيٕبْ اػ ٚهٛي وبال  ٚاِىبْ تـٛيٗ دـبة ٔٙبيي ِيـغ گغصص.
ِ -3-3جٕبي پغصاست وغايٗ دًّ ثغ اؿبؽ ِجبٌغ ليض كضٖ صع ثٕض  ،3-1ثبعٔبِٗ ٚ ٚػْ ِذّ ٌٗٛصع ِموضِي
ثبكض وٗ ثٗ تبييض ِمبهض دًّ عؿيضٖ ثبكض.

 -3-4چٕبٔچٗ وبعفغِب ثٗ ػٍت ػضَ تٛاػْ دجُ ٚ ٚػْ ٔتٛأض اػ ظغفيت وبًِ وبِي ْٛثضٌيً دجيُ ثٛصْ
ِذّ ٚ ٌٗٛيب تتّٗ دٛاٌٗ ٘بي هبصعٖ اػ ِذً ؿيٍ٘ٛب  ٚيب أجبع٘ب  ... ٚثٗ طٛع وبًِ اؿتفبصٖ ّٔبيض صع
چبعچٛة ِٛاعص توغيخ كضٖ صع ِوٛثٗ كّبعٖ ِٛ 164عر  94/10/12كٛعاي ػبٌي تغاثغي ولٛع ِالن
ِذبؿجٗ وغايٗ ظغفيت وبًِ وبِي ْٛسٛا٘ض ثٛص.
مادي چٍار – تعٍدات متصدي حمل :
ِ -4-1توضي دًّ ِتؼٙض اؿت ظغف  24ؿبػت پؾ اػ اػالَ وبفغِب ثغاي دًّ عٚػأٗ گٕضَ ثٗ
ِمضاع  1000تٓ  ،وبِي ْٛثطٛع كجبٔٗ عٚػي تبِيٓ  ٚصع استيبع وبعفغِب لغاعص٘ض.
تبصري  : 1چٕبٔچٗ ِتوضي دًّ اجغاي تّبَ يب لـّتي اػ ِٛضٛع لغاعصاص عا طجك تلشين وبعفغِب ثٗ
ٔـجت ِيؼاْ تؼٙض دضاوخغ تب  24ؿبػت ثٗ تبسيغ أضاػص جغيّٗ تبسيغ ثغاؿبؽ ِمضاع وبالي دًّ ٔلضٖ صع
ايٓ ِضت ثٗ ٔـجت ِيؼاْ ٘غ تٓ صع عٚػ  26000لاير اػ ِطبٌجبت  ٚتضبِيٓ ِتوضي دًّ وـغ يب
ثغصاكت سٛا٘ض كض.

ثضيٙي اؿت پؾ اػ ِضت ِؼثٛع وبعفغِب ِي تٛأض ثٗ ٘غ ٔذ ٛوٗ هالح ثضأض الضاَ  ٚسـبعات ٚاعصٖ ٚ
ٔيؼ ِبثٗ اٌتفبٚت ٘ؼيٕٗ ِتؼٍمٗ (صع هٛعت ٚجٛص) عا ثٗ دـبة ثض٘ىبع ِتوضي دًّ ِٕظٛع  ٚاػ ِذً
ِطبٌجبت يب تضّيٓ ِتوضي دًّ ٚهٛي ّٔبيض.
ِ -4-2توضي دًّ ِٛظف اؿت تغتيجي اتشبط ّٔبيض وٗ ػٛاًِ ٚي وبال عا صع ِجبصي ثبعگيغي ثٗ
هٛعت ٚػْ ثبؿىٛي تذٛيً  ٚصع ِموضُ٘ ثٗ ّ٘يٓ هٛعت تذٛيً  ٚعؿيض صعيبفت ّٔبيض.
تبصري  : 1وبال٘بي ويـٗ اي  ٚثـتٗ ثٕضي كضٖ ػال ٖٚثغ ٚػْ ثبؿىٛي ثٗ تؼضاص ٔيؼ صع ثبعٔبِٗ صعد ِي
كٛص.
تبصري  : 2افت ِجبػ ثغاي گٕضَ  ٚصأٗ ٘بي عٚغٕي دضاوخغ تب ٔيُ صعهض ثغاي ِـبفت ٘بي ثيق اػ
60ويٍِٛتغ صع هٛعت تذمك ِٛعص لجٛي ِي ثبكض.
تبصري  : 3افت ِجبػ ثغاي كىغسبَ ثٗ ػٕٛاْ استالف ثبؿىٛي ِجضاء ِ ٚموض دضاوخغ تب ص ٚصع ٘ؼاع صع
هٛعت تذمك ِٛعص لجٛي ِي ثبكض.
ِ -4-3توضي دًّ ِ تؼٙض اؿت ثٗ ٚؿيٍٗ ػٛاًِ سٛص ِغالجت ٘بي الػَ عا صع فبهٍٗ ِجضاء تب ِموض اػ
وبال٘بي تذٛيً گغفتٗ ثٗ ػًّ آٚعصٖ  ٚسـبعت ٚاعصٖ عا ثٗ كغح تجوغٖ ٘بي طيً ثپغصاػص.
تبصري  : 1ثٗ اػاء ٘غ ويٍٛگغَ وـغي ثغاي گٕضَ  ٚصأٗ ٘بي عٚغٕي ِؼبصي  1/6ثغاثغ ٔغر سغيض
تضّيٕي  ٚثغاي ؿبيغ وبال٘بي ِٛضٛع لغاعصاص  1/6ثغاثغ ٔغر فغٚف سـبعت صعيبفت ِي گغصص.
تبصري ٔ : 2ظغ اصاعٖ وً اؿتبٔضاعص  ٚتذميمبت هٕؼتي صع سوٛم استالف ٚػْ ٔبكي اػ ٔمن فٕي
ثبؿىٛي ِالن ػًّ سٛا٘ض ثٛص.
تبصري  : 3صع ٘غ ػِبْ وٗ وبعفغِب تلشين ص٘ض ٔغر اسظ سـبعت عا تغييغ ِ ٚغاتت عا ثب طوغ تبعيز
اجغا ثٗ ِتوضي دًّ اػالَ ِي ّٔبيض.

تبصري ِ : 4توضي دًّ ِٛظف اؿت ٔـجت ثٗ ايجبص پٛكق ثيّٗ اي وبًِ ِـئٌٛيت ِضٔي ِذّ٘ ٌٗٛبي
وبعفغِب الضاَ ّٔبيض .ضّٕب" ٘ؼيٕٗ ثيّٗ ِظوٛع ثؼٙضٖ ِتوضي دًّ ِي ثبكض.
تبصري  : 5اؿتفبصٖ اػ چبصع ثغاي پٛكق ِذّ٘ ٌٗٛبي ويـٗ اي  ٚيب فٍٗ اػ ِجضاء تب ِموض تٛؿظ
عإٔضگبْ وبِي ْٛاٌؼاِي ِي ثبكض.
ِ -4-4توضي دًّ ِٛظف اؿت صع هٛعت ثغٚػ دٛاصث عإٔضگي ٚ ٚاعص آِضْ سـبعت ثٗ ِذٌّٗٛ
ثالفبهٍٗ ِغاتت عا ثٗ كغوت ثيّٗ طغف لغاعصاص اػالَ  ٚاؿٕبص ِ ٚضاعن ِخجتٗ ِغثٛط ثٗ دبصحٗ عا
دضاوخغ ظغف ِضت يه ِبٖ تٙيٗ  ٚصع استيبع وبعفغِب لغاع ص٘ض  ،وبعفغِب صع ايٓ لجيً ِٛاعص سـبعت
ِذّ ٌٗٛدبصحٗ صيضٖ عا ِطبثك ِفبص تجوغٖ يه اػ ثٕض ِ 4-3ذبؿجٗ  ٚثٗ دـبة ثض٘ىبع ِتوضي دًّ
ِٕظٛع سٛا٘ضّٔٛص  ،ثضيٙي اؿت پؾ اػ صعيبفت سـبعت اػ ثيّٗ ِؼبصي سـبعت اسظ كضٖ اػ دـبة
ثض٘ي ِتوضي دًّ ثغگلت سٛا٘ضكض.
 -4-5چٕبٔچٗ ظغف ِضت  10عٚػ اػ تبعيز هضٚع ثبعٔبِٗ ِ ،توضي دًّ ِذِّ ٌٗٛغثٛط عا ثٗ ٘غ
ػٍت ثٗ ِموض ٔغؿبٔض وبعفغِب ثٙبي ِذّ ٌٗٛعا ِطبثك ثب تجوغٖ  1ثٕض ِ 4-3ذبؿجٗ  ٚاػ ِذً ِطبٌجبت
 ٚتضبِيٓ ٚي وـغ سٛا٘ضّٔٛص ِ ٚغاتت ٔيؼ ثٗ اطالع ِتوضي دًّ سٛا٘ضعؿيض ،ايٓ اِغ ِبٔغ اػ
تؼميت دمٛلي يب ويفغي ِتوضي دًّ ٔشٛا٘ضثٛص.
 -4-6صع هٛعت ؿغلت ِذّ ٌٗٛدـت ِٛعص اسظ سـبعت ثغاؿبؽ تجوغٖ  1ثٕض ِ 4-3ذبؿجٗ
سٛا٘ضكض.

ِ -4-7توضي دًّ ِتؼٙض اؿت صع هٛعت اثطبي  ٚيب اهالح ثبعٔبِٗ ٘بيي وٗ صع اعتجبط ثب دًّ
ِذّ ٌٗٛوبعفغِب ِي ثبكض ِغاتت عا ثٗ ّٔبيٕضگبْ وبعفغِب صع ِجبصي اػالَ ّٔبيض.
 -4-8وٍيٗ وبِي٘ ْٛب ِي ثبيـت لجً اػ ثبعگيغي ٔظبفت  ٚصع دض اؿتبٔضاعص٘بي لبثً لجٛي ػبعي اػ
٘غگ ٗٔٛآٌٛصگ ي ثٛصٖ  ٚاػ ٔظغ ؿبٌُ ثٛصْ وف وبِيِٛ ْٛعص ثبػعؿي ٚالغ  ٚپؾ اػ دوٛي اطّيٕبْ اػ
ؿالِت وف ٔ ٚظبفت ٔـجت ثٗ ثبعگيغي آْ الضاَ گغصص  ٚصع هٛعت ػضَ عػبيت ايٓ ِٛضٛع وٍيٗ
سـبعات ادتّبٌي ٔ ٚيؼ افت ويفي ثٕب ثٗ تلشين وبعفغِب ثٗ ػٙضٖ ِتوضي دًّ سٛا٘ضثٛص .ضّٕب" ٘ؼيٕٗ
كـتل ٛثغ ػٙضٖ ِتوضي دًّ اؿت.
ِ -4-9توضي دًّ تؼٙض ِي ّٔبيض ِلشوبت وبًِ وبِي٘ ْٛبي ثبعگيغي كضٖ ثٗ ِموض أجبع٘ب ٚ
ؿيٍ٘ٛبي اػالَ كضٖ وبعفغِب كبًِ تبعيز ،كّبعٖ وبِي ، ْٛكّبعٖ ثبعٔبِٗ  ،تؼضاص ويـٗ ٚ ،ػْ ثبؿىٛي ٚ
ٔبَ أجبع تذٛيً صٕ٘ضٖ  ٚتذٛيً گيغٔضٖ عا ثٗ هٛعت عٚػأٗ حجت  ٚثٗ وبعفغِب  ٚوٍيٗ ِجبصي ثبعگيغي ثٗ
ِٕظٛع اػالَ ٚهٛي وبِي٘ ْٛب اػ ِمبهض گيغٔضٖ وبال تـٍيُ ّٔبيض .ثضيٙي اؿت صع ٘غ دبي ِـئٌٛيت
تذٛيً  ٚتذٛي ٔٙبيي وبالثٗ ػٙضٖ ِتوضي دًّ ِي ثبكض.
 -4-11پغصاست پـىغايٗ عإٔضگبْ ثٗ ػٙضٖ ِتوضي دًّ ثٛصٖ ِ ٚتوضي دًّ ِي ثبيـت ضّٓ فؼبي
ّٔٛصْ صفبتغ وبفي صع كٙغؿتبٔٙبي ِشتٍف تغتيجي اتشبط ّٔبيض تب پغصاست پـىغايٗ صع ٚجٗ عإٔضگبْ
ثالفبهٍٗ هٛعت گيغص

 ٚصع هٛعت تبسيغ ثٗ صاليً ِٛجٗ ّٔي ثبيـت ثيق اػ يه ٘فتٗ ثٗ تؼٛيك افتض  ،وٍيٗ سـبعات ٔبكي اػ
تبسيغ صع پغصاست ثٗ ِٛلغ پـىغايٗ ثٗ ػٙضٖ ِتوضي دًّ سٛا٘ضثٛص.
 -4-11اػ آٔجبئيىٗ ِتوضي دًّ ٔـجت ثٗ ِذّ٘ ٌٗٛبي ٚاگظاع كضٖ اِيٓ وبعفغِب ِي ثبكض ٌ ،ظا ػال ٖٚثغ
ججغاْ سـبعات ٚاعصٖ  ،وبعفغِب ِي تٛأض اػ طغيك ِغاجغ لضبيي  ٚأتظبِي ِٛضٛع عا ( اػ جٍّٗ اػ
ثبة ويفغي ) پيگيغي  ٚالبِٗ صػٛي ّٔبيض.
ِ -4-12توضي دًّ تبييض ِي ّٔبيض وٗ اػ وٍيٗ كغايظ وبع ِ ٚلشوبت ايٓ لغاعصاص ٚ ٚضؼيت دًّ
اطالع وبًِ صاعص  ٚصع اجغاي ايٓ لغاعصاصثٗ ػظع ػضَ اطالع ّٔي تٛأض ِتؼظع كٛص.
ِ -4-13توضي دًّ ثبيض ّ٘ؼِبْ ثب ِجبصٌٗ لغاعصاص اؿٕبص ِ ٚضاعن الػَ صع اعتجبط ثب صفبتغ ّٔبيٕضگي ٚ
فٙغؿت اؿبِي ِـئٌٛيٓ صفبتغيب ّٔبيٕضگي ٘بي سٛص عا ثٗ وبعفغِب اعايٗ ّٔبيض.
 -4-14ايٓ لغاعصاص وال" يب جؼا" ثضِٛ ْٚافمت وبعفغِب لبثً أتمبي ثٗ غيغ ٔشٛا٘ضثٛص.
 -4-15تلشين وبعفغِب صع ادغاػ تشٍف ِتوضي دًّ ِ ٚيؼاْ سـبعت صع ٘غ ِٛعص لطؼي اؿت.
مادي پىج – تعٍدات كارفرما :
 - 5-1وبعفغِب لجً اػ كغٚع ثبعگيغي اػ ٘غ ِجضاء ثغٔبِٗ دًّ عا وتجب" ثٗ ِتوضي دًّ اػالَ ِي
ّٔبيض .ثضيٙي اؿت ٘غگ ٗٔٛتذٛيً  ٚتذٛي وبالصع أجبع٘ب  ٚؿيٍ٘ٛب ثب ِجٛػ وبعفغِب سٛا٘ضثٛص.
 - 5-2پغصاست ٘غگ ٗٔٛدك تٛلف ثب تلشين وبعفغِب  ٚثغاؿبؽ تؼغفٗ  ٚصؿتٛعاٌؼًّ ٚػاعت عاٖ ٚ
كٙغؿبػي ِٕٛط ثٗ عػبيت ِفبص ثٕض  6-3سٛا٘ض ثٛص.
 - 5-3وبعفغِب ّٔبيٕضگبْ سٛص ( گيغٔضگبْ وبال ) عا ٍِؼَ ثٗ حجت ؿبػت  ٚتبعيز ٚعٚص  ٚسغٚد وبِيْٛ
٘ب صع ِجبصي ثغعٚي ثغگ ٘بي سغٚجي  ٚصع ِمبهض صع ظٙغ ثبعٔبِٗ تّجغصاع وٗ ِّٛٙع ثٗ ِٙغ أجبع
گيغٔضٖ ثبكض ِي ّٔبيض.

٘ -5-4ؼيٕٗ ِ ٚـئٌٛيت ثبعگيغي صع ِجضاء  ٚتشٍيٗ صع ِموض وبِي٘ ْٛب ثٗ ػٙضٖ وبعفغِب ِي ثبكض.
 -5-5ثب تٛجٗ ثٗ ثٕض ِ 4-6جٕي ثغ اعايٗ گؼاعف ٘بي عٚػأٗ ِلشوبت وبالي ثبعگيغي كضٖ ثٗ ِمبهض
ِٛعص ٔظغ تٛؿظ ِتوضي دًّ ،وبعفغِب دضاوخغ ظغف ِضت ص٘ ٚفتٗ اػ تبعيز هضٚع ثبعٔبِٗ ٔـجت ثٗ
اػالَ ِلشوبت وبِي٘ ْٛبيي وٗ ثٗ ِمبهض ِٛعص ٔظغ ٔغؿيضٖ ثبكض الضاَ ِي ّٔبيض.
 - 5-6صع هٛعت صعسٛاؿت ِتوضي دًّ  ،وبعفغِب ِي تٛأض ثغاي تبِيٓ ٘ؼيٕٗ ٘بي ِٕضعد صع ايٓ
لغاعصاص ٔ ٚيؼ پغصاست وغايٗ عإٔضگبْ وٗ صع لجبي ثبعٔبِٗ تّجغصاع ثٗ ِتوضي دًّ ِغاجؼٗ ِي ّٔبيٕض  ،ثب
تلشين سٛص دضاوخغ تب  %26اعػف تمغيجي دك اٌؼدّٗ ثٗ ِجٍغ .................................................
لاير صع اػاي صعيبفت ضّبٔت ٔبِٗ ثبٔىي ثٗ ػٕٛاْ پيق پغصاست صع استيبع ِتوضي دًّ لغاع ص٘ض تب پؾ اػ
پغصاست ٘ؼيٕٗ ٘ب اؿٕبص ِغثٛط عا ثغاي ثغعؿي  ٚتبييض

ٔٙبيي ثٗ وبعفغِب اعايٗ ّٔبيض  ٚاػ ٘غ هٛعتذـبة ِؼبصي  %26اػ ِجٍغ پيق پغصاست ِـتٍٙه ِ ٚبثمي آْ ثٗ
ِتوضي دًّ پغصاست ِي گغصص.
 - 5-7صع هٛعت ػضَ تمبضبي پيق پغصاست ِ ،توضي دًّ ِي تٛأض پؾ اػ پغصاست ثبعٔبِٗ  ٚؿبيغ
٘ؼيٕٗ ٘ب  ،اؿٕبص ِغثٛط عا ِطبثك ثب ثٕض  3-2ثٗ وبعفغِب اعايٗ ٚ ٚجٗ اؿٕبص اعايٗ كضٖ عا پؾ اػ ثغعؿي ٚ
تأئيض طجك ثٕض  3-1صعيبفت ّٔبيض.
مادي شش – سايرشرايط:
ِ -6-1الن اسظ سـبعت ٔبكي اػ آثضيضگي  ،وـغي  ،ؿٍه  ٚآٌٛصٖ كضْ ِذّ ، ٌٗٛتٛؿظ وبعفغِب فمظ ثبعٔبِٗ
يب عؿيض أجبع وٗ ثٗ تبييض گيغٔضٖ وبال عؿيضٖ اؿت سٛا٘ضثٛص ٌ ،ظا صع هٛعت ليض ؿٍه  ٚآثضيضگي  ٚآٌٛصٖ ثٛصْ
وبال صع ِجضاء  ٚليض آْ صع ِتٓ ثبعٔبِٗ هبصعٖ اػ ِجضاء دًّ ِلّٛي اسظ سـبعت ّٔي كٛص .صع غيغ ايٓ
هٛعت ججغاْ سـبعت ثغاؿبؽ تجوغٖ يه اػ ثٕض  4-3سٛا٘ضثٛص.
 -6-2توّيُ ثٗ فـز لغاعصاص هغفب" صع استيبع وبعفغِب ِي ثبكض وٗ ِي تٛأض ِغاتت عا دضالً يه ِبٖ لجً
اػ اجغاي توّيُ وتجب" ثٗ اطالع طغف ِمبثً ثغؿبٔض .
 - 6-3صع هٛعتيىٗ اجغاي ٘غ يه اػ تؼٙضات ِٛضٛع ايٓ لغاعصاص صع ٔتيجٗ ٚضغ اضطغاعي فٛعؽ
ِبژٚع ( ػٌؼٌٗ  ،جٕگ  ،ؿيً  ٚؿبيغ ِٛاعصي وٗ وٕتغي آْ سبعد اػ استيبع طغفيٓ لغاعصاص ثبكض ) ثٗ تبسيغ
افتض ِضت ِظوٛع اػ تؼٙضات طغفيٓ ٔشٛا٘ضثٛص.
 - 6-4وٍيٗ استالفبت ٔبكي اػ تفـيغ يب اجغاي ايٓ لغاعصاص وٗ اػ طغيك ِظاوغٖ صٚؿتبٔٗ عفغ ٔگغصص اػ طغيك
ِغاجغ طيوالح دً  ٚفوً سٛا٘ضگغصيض.
ِ - 6-5توضي دًّ اػالَ ِي صاعص وٗ صع ِٛلغ ػمض ايٓ لغاعصاص ِلّٛي لبِٕٔ ْٛغ ِضاسٍٗ وبعوٕبْ صٌٚت
صع ِؼبِالت صٌٚتي ِوٛة صيّبٖ ّٔ 1339ي ثبكض  ٚصع هٛعتيىٗ سالف آْ ثغاي وبعفغِب ِذغػ كٛص  ٚيب
ديٓ اجغاي لغاعصاص تغييغاتي صع ٚضغ ِتوضي دًّ پيق آيض وٗ ا ٚعا ِلّٛي لبِٔ ْٛظوٛع وٕض لغاعصاص
فـز  ٚتضّيٓ ٔيؼ ثٗ ٔفغ وبعفغِب ضجظ سٛا٘ضكض.
ِ - 6-6توضي دًّ ِٛظف اؿت صع اجغاي ِٛضٛع لغاعصاص اػ افغاص ِتؼٙض ِ ٚتشون اؿتفبصٖ ّٔبيض  ٚصع
لجبي ٘غگ ٗٔٛسـبعت جبٔي ِ ٚبٌي ثٗ تبؿيـبت ٌٛ ٚاػَ أجبع٘ب  ٚؿيٍ٘ٛب صع ديٓ أجبَ ِٛضٛع لغاعصاص ٚ

اكشبم حبٌج ِـ ئٛي سٛا٘ضثٛص  ٚپبؿشگٛي ِغاجغ طيغثظ اػُ اػ لضبيي  ،أتظبِي  ٚاصاعي ِي ثبكض  ٚاػ
ايٓ ثبثت وبعفغِب ٘يچگِ ٗٔٛـئٌٛيتي ٔضاعص.

مادي ٌفت – تضاميه:
) لاير
ِ - 7-1توضي دًّ لجً اػ أؼمبص لغاعصاص ثغاي تضّيٓ أجبَ تؼٙضات ِجٍغ (
ِؼبصي  6صعهض ِجٍغ ثغآٚعصي ِؼبٍِٗ تضّيٓ ِٛعص لجٛي وبعفغِب صع استيبع ٚي لغاع ص٘ض  ٚوبعفغِب ِجبػ
ِي ثبكض سـبعت ٚاعصٖ عا اػ آْ ِذً  ٚيب ؿبيغ تضبِيٓ يب ِطبٌجبت ِتوضي دًّ ٚهٛي  ٚؿپؾ ثب
ِتوضي دًّ تـٛيٗ دـبة ّٔبيض.
 - 7-2اػ ٘غ پغصاست ثٗ ِتوضي دًّ ِؼبصي  %10ثٗ ػٕٛاْ تضّيٓ دـٓ أجبَ وبع وـغ  ٚصع پبيبْ
لغاعصاص ثب ٍِذٛظ ّٔٛصْ ثٕض ثٗ ِتوضي دًّ ِـتغص ِي گغصص.
ايٓ لغاعصاص صع ِ 9بصٖ  34 ٚثٕض  13 ٚتجوغٖ ٔ 6 ٚـشٗ تٕظيُ كضٖ  ٚوٍيٗ ٔـز آْ دىُ ٚادض عا سٛا٘ض
صاكت.
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( کار فرما )
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