قرارزاز
ايي هطاضزاز ثيي شطًت سيوبى ّگوتبى ثؼٌَاى كطٍشٌسُ ٍ آهبي  .........................ثؼٌَاى ذطيساض ثِ شطح شيل هٌؼوس هيگطزز :
شركت سيواى ّگوتاى (سْاهي عام) با كس اقتصازي  ٍ 4111-8311-7153شٌاسِ هلي10820049324 :

فرٍشٌسُ:

بِ ًشاًيّ :وساى – شْرستاى زرگسيي – برش شاٌّجريي تلفي ، )081(36337316 -20 :فاكس)081(36337509:
با هسيريت آقاي علي اصغر گرشاسبي (هسيرعاهل ٍ عضَ ّيات هسيرُ) ٍ آقاي آرهاى ثٌايي (عضَ ّيات هسيرُ)
آقاي.......................فرزًس............شوارُ شٌاسٌاهِ...............صازرُ از ......................هتَلس...................كس هلي.....................
ٍ يا شركت.................................................بِ شوارُ ثبت...........با اهضاي صاحباى اهضاي هجاز آقاياى.....................................

ذريسار:

 ..................................................................هغابق آذريي رٍزًاهِ رسوي بِ شوارُ  ..............................هَرخ................
آزرس ...........................................................................................................................................كس پستي.............................
تلفي.........................هَبايل........................................

هازُ يك  -هَضَع ٍ هبلغ قرارزاز :
هَظَع هطاضزاز ػجبضت است اظ كطٍش زٍ زستگبُ ذَزضٍي سَاضي پژٍ ٍ يي زستگبُ ٍاًت ًيسبى ثِ هشرصبت شيل ًِ توبم لَاظم ٍ اسٌبز ٍ هساضى ٍ
ّوچٌيي ٍظؼيت كٌي ٍ ثسًِ آى تَسػ ذطيساض ضٍيت شسُ ٍ ذطيساض اظ ّط لحبؾ ٍ ّط ًظط ثط ًيليتً ،ويت ٍ چگًَگي آى ٍهَف ًبهل زاشتِ ٍ ثب ػلن ٍ
آگبّي ًسجت ثِ اًؼوبز ايي هطاضزاز اهسام ًوَزُ ٍ اظْبض ّط گًَِ ػسم اؼالع ٍ ازػبي جْل ثِ ٍظؼيت كٌي ٍ ظبّطي ،هيوت ٍ ؿيطُ اظ ذطيساض ثِ ّيچ ٍجِ
هسوَع ًرَاّس ثَز.
رزيف

ًَع ذَزرٍ

هسل

كيلَهتر فعلي

1
2
3
تبصرُ  :1ثب تَجِ ثِ ايٌٌِ هبّيت هطاضزاز ذطيس ٍ كطٍش هيثبشس؛ لصا ثِ ثْبي كطٍش هَظَع هطاضزاز ًسَض هبًًَي تؼلن ًويگيطز.
هازُ زٍ  -هست قرارزاز :
هست هطاضزاز اظ تبضيد  ...........لـبيت .................ثِ هست  ...........هبُ شوسي هيثبشس.
هازُ سِ – هبلغ قرارزاز ٍ ًحَُ پرزاذت:
هجلؾ هؼبهلِ ثط اسبس پيشٌْبز هيوت ثطًسُ هعايسُ (ذطيساض) ؼي ًبهِ شوبضُ  ...................هَضخ  ٍ ...................هَاكوت كطٍشٌسُ ثب پيشٌْبز هصًَض ثِ ؼَض هوؽوَع
اظ احتسوبة ٪9

 ...............................................ضيبل ثِ حطٍف  ...........................................................ضيوبل هؼوبزل  ...............................................تَهوبى تؼيويي گطزيوس ًوِ پو
هبليبت ثط اضظش اكعٍزُ ،هجلؾ ًْبيي هجلؾ  ................................ضيبل هيجبشس ًِ ثِ تطتيت شيل ثب كطٍشٌسُ تسَيِ ذَاّس شس .
 -3-1ذطيساض  %07هجلؾ ًْبيي هؼبهلِ ضا ًِ هؼبزل هجلؾ  ..........................................ضيبل است ،ثِ صَضت چوي تعوويي شوسُ ثوبًٌي زض ٍجوِ سويوبى ّگوتوبى،
ّوعهبى ثب اهعبي ايي هطاضزاز ثِ كطٍشٌسُ تسلين ًطز .
 -3-2الجبهي هجلؾ هؼبهلِ ثِ هيعاى  .........................................ضيبل  ،زض تبضيد اًتوبل هؽؼي سٌس (تبضيد هٌسضد زض ثٌس  )4-1زض زكتطذبًِ اسٌبز ضسووي هٌوسضد زض
هبزُ چْبض ،ثِ صَضت چي تعويي شسُ ثبًٌي زض ٍجِ شطًت سيوبى ّگوتبى ثِ كطٍشٌسُ تسلين گطزز .
( ًاهِ ّاي بسٍى هْر برجستِ شركت فاقس اعتبار هي باشٌس)

تجصطُ  : 1چٌبًچِ ذطيساض زض پطزاذت هجلؾ هؼبهلِ ثِ تطتيت تؼييي شسُ زض هطاضزاز ػول ًٌوبيس ٍ يب پطزاذتْبي تؼييي شسُ ضا ثب تبذيط اًجوبم زّوس ٍ يوب زض
تبضيد هوطض زض زكتطذبًِ حعَض ًيبثس ،يب زض تبضيد هوطض زض زكتطذبًِ حعَض يبثس ٍلي هجبلؾ تؼييي شسُ ٍ چي تعويي شسُ ضا ؼجن هطاضزاز زض زكتطذبًِ اضائوِ
ًٌوبيس ،كطٍشٌسُ هرتبض است ثسٍى هطاجؼِ ثِ ذطيساض ٍ يب ّط گًَِ هطجغ هبًًَي ،ضاسب ًسجت ثِ كسد هطاضزاز اهسام ٍ هجلـي هؼبزل  ٪07هجلوؾ پطزاذتوي زض
ثٌس  3-1هط اضزاز ثِ ػٌَاى ٍجِ التعام ضا اظ هجلؾ پطزاذتي ذطيساض ًسط ٍ ثِ ًلغ ذَز ثطزاشت ًوبيس.ذطيساض ثب اهعبي ايي هطاضزاز هَاكوت ذَز ضا اػالم ًوَزُ ٍ
حن ّط گًَِ ازػبيي ضا زض ايي ذصَص اظ ذَز سلت ٍ سبهػ ًوَز.
تجصطُ ّ : 2عيٌِ ًبضشٌبس ضسوي زازگستطي ثِ هجلؾ  ....... ...............ضيبل ٍ ّعيٌِ آگْي ضٍظًبهِ ثِ هجلؾ  ..................ضيبل ثِ ػْسُ ثطًسُ هعايسُ هي ثبشس ًِ ثِ
ّوطاُ چي تعويي ثبًٌي هسػ آذط زض زكتط اسٌبز ضسوي اظ ذطيساض زضيبكت ذَاّس شس .
تجصطُ ً : 3ليِ حوَم زٍلتي جْت ًول ٍ اًتوبل ثِ ػْسُ كطٍشٌسُ ٍ حن الخجت ٍ حن التحطيط زكتط اسٌبز ضسوي ثبلوٌبصلِ ثِ ػْسُ ؼطكيي هي ثبشس .
هازُ چْار -شرٍط قرارزاز :
 : 4-1ؼوووطكيي هٌلوووق اًوووس زض توووبضيد  ...................سوووبػت  ...................صوووجا ثوووب حعوووَض زض زكتطذبًوووِ اسوووٌبز ضسووووي شووووبضُ ٍ .............اهوووغ زض
ً ، ...................................................................سجت ثِ اهعبي سٌس ضسوي اًتوبل هبلٌيت هَظَع هطاضزاز اهسام ًٌٌس .كطٍشٌسُ هي ثبيست
تب تبضيد هوطض ًليِ حوَم زٍلتي الظم ثطاي حجت ضسوي اًتوبل هبلٌيت ضا پطزاذت ًوَزُ ٍ هلبصبحسبثْبي الظم ضا اذص ًوبيس .ذطيساض ًيع هٌلق اسوت هؼوبزل
ثبهيو بًسُ اظ هيوت هؼبهلِ ٍ ّعيٌِ ّبي هٌسضد زض تجصطُ  4هبزُ  3هطاضزاز ضا ثِ صَضت چي تعويي شوسُ ثوبًٌي زض ٍجوِ كطٍشوٌسُ اظ ثبًوي زضيبكوت ٍ زض
زكتطذبًِ اسٌبز ضسوي حبظط ٍ ثِ كطٍشٌسُ تسلين ًٌس  ،حعَض ذطيساض ثسٍى ّوطاُ زاشتي چي تعويي شسُ ثِ هٌعلِ ػسم حعَض زض هحول زكتطذبًوِ هوي
ثبشس  .ظوٌبً زض صَضتيٌِ هجل اظ تبضيد هوطض (هَضخ  )...................هساضى الظم جْت ًول ٍ اًتوبل سٌس ذَزضٍ هْيب گطزز ؼطكيي هي تَاًٌس ثب تَاكن يٌسيگط هجل
اظ تبضيد اػالم شسُ زض هحل زكتطذبًِ حبظط ٍ ًسجت ثِ تسَيِ حسبة ٍ اًتوبل هؽؼي سٌس هبلٌيت اهسام ًوبيٌس .
 : 4-2ذطيساض ذَزضٍي هَضز ًظط ضا ثِ صَضت ًبهل ضٍيت ًطزُ ٍ اظ هحل ٍهَع ٍ سبيط شطايػ ٍ اٍظبع ٍ احوَال اظ جولوِ ٍظوؼيت كٌوي ،ظبّطيً،وبضثطي ،
تجْيعات  ٍ ،اهٌبًبت هَجَز ٍ ؿيطُ آگبُ است ٍ ّيچ ازػبيي ثبثت جْل ثِ اٍصبف هلي اظ ذطيساض ثؼس اظ هؼبهلِ هسوَع ًرَاّس ثَز .
 : 4-3تب ظهبًي ًِ ثِ ؼَض ضسوي ثب حجت ٍ اهعبي سٌس ضسوي هبلٌيت ذَزضٍ ثِ ذطيساض هٌتول ًشسُ است ذطيساض ًوي تَاًس تحوت ّويچ ػٌوَاًي هبلٌيوت
ػيي يب هٌلؼت ذَزضٍ ضا ثِ ؿيط اًتوبل زّس يب ثِ ؼَض ًلي حوي ًسجت ثِ هَضز هؼبهلِ ثطاي ؿيط ايجبز ًٌس ّ ،ط هطاضزازي ثطذالف هوٌَػيوت هووطض زض ايوي
ثٌس ثبؼل ٍ ثي احط است  ،چٌبًچِ ذطيساض اظ ايي حٌن ترلق ًٌس هلعم است زُ زضصس ( )%17هيوت هؼبهلِ ضا ثِ ػٌَاى ذسبضت ثِ كطٍشٌسُ ثپطزاظز .
 : 4-4يي كوطُ چي ثِ هجلؾ سيصس هيليَى ضيبل ّوعهبى ثب اهعبء هطاضزاز تَسػ ذطيساض ثِ كطٍشٌسُ تحَيل ٍ ذطيساض هٌلق گطزيس حساًخط ظطف يي ّلتِ
اظ تبضيد تحَيل ذَزضٍ ًسجت ثِ كي پالى ذَزضٍ ،ثِ هَجت ًٍبلتٌبهِ اػؽبيي ،اهسام ٍ پالى هطثَغ ثِ شطًت ضا حساًخط ظطف  24سبػت اظ تبضيد تؼوَيط
پالى ثِ ّوطاُ ضًٍَشت سٌس هؽؼي ثِ ًبم ٍ گَاّي ػسم ذالف ثِ ضٍظ اضائِ ًوبيس؛ ثسيْي است زض صَضت ػسم اهسام زض هْلت هوطضً ،ل ٍجِ چي ثِ ػٌوَاى
ٍجِ التعام ثِ ًلغ شطًت ٍصَل شسُ ٍ ضاسبً ًسجت ثِ كي پالى ٍ تَهق تطزز ثب ذَزضٍ اظ ؼطين هطاجغ هبًًَي شيصالح اهسام ٍ ججطاى ًليِ ذسبضتْبي ٍاضزُ
اظ جولِ ّعيٌِ ّبي زازضسي ٍ حن الًَبلِ ًٍيل ،ؼجن هطاضزاز ثيي ًٍيل ٍ كطٍشٌسُ ،ثِ ػْسُ ذطيساض ذَاّس ثَز .استطزاز چي هٌَغ ثِ گصشت يي هوبُ اظ
تبضيد تحَيل پالى ٍ ػسم ذالكي ذَزضٍ زض ثبظُ ي ظهبًي هجل اظ تؼَيط پالى ذَاّس ثَز.
هازُ پٌج -شرايظ تسلين :
كطٍشٌسُ هَظَع هؼبهلِ ضا ّوعهبى ثب اًتوبل هؽؼي ثب توبهي تَاثغ ٍ هتؼلوبت آى ثِ ذطيساض تسلين هي ًوبيس ٍ ًسجت ثِ اًتوبل هَضز هؼبهلوِ ثوِ ًوبم ذطيوساض
اهسام هي ًٌس .
هازُ شش -حل اذتالف :
كطٍشٌسُ هَاكوت ًوَز ًِ زض صَضت ثطٍظ ّط گًَِ اذتالف ًبشي اظ تلسيط ،اجطا ،كسد ٍ ثؽالى هطاضزاز ،زػبٍي ضاجغ ثِ اسٌبز پطزاذت ٍ اسٌبز تجبضي هطتجػ
ثب ايي هطاضزاز ٍ يب زػبٍي ضاجغ ثِ تَاثغ ٍ لَاحن آى ٍ ،ثِ ؼَض ًلي ّط گًَِ اثْبم يب ايطاز ًسجت ثِ هطاضزاز ،ثسٍا اظ ؼطين هصاًطُ ٍ ثِ صَضت هسوبلوت آهيوع
( ًاهِ ّاي بسٍى هْر برجستِ شركت فاقس اعتبار هي باشٌس)

حل ٍ كصل ذَاّس شس .زض صَضت ػسم حصَل ًتيجِ ،هَظَع اظ ؼطين ّيئت زاٍضي هستوط زض ثٌيبز هستعؼلبى اًوالة اسالهي ٍ ؼجن زستَضالؼول ّيئوت
زاٍضي هعثَض هبثل ضسيسگي ٍ حل ٍ كصل ثَزُ ٍ ضاي زاٍض ثطاي ؼطكيي هؽؼي ٍ الظم االجطا هي ثبشس.
تجصطُ :9ثِ هٌظَض جلَگيطي اظ ثطٍظ ٍهلِ زض اجطاي هطاضزاز ،كطٍشٌسُ هَظق ٍ هٌلق است زض زٍضُ حل اذتالف ًسجت ثِ اًجبم ًبهل تؼْوسات ذوَز اهوسام
الظم ضا ًوبيس.
هازُ ّفتً -شاًي ٍ هحل اقاهت عرفيي قرارزاز
ًشبًي ؼطكيي ّوبى است ًِ زض هوسهِ هطاضزاز تؼييي گطزيسُ ٍ كطٍشٌسُ هتؼْس است زض صَضت تـييط آى آزضس جسيس ذَز ضا ًتجبً ثِ ذطيساض اؼوالع زّوس
زضصَضت ػسم اؼالع ّطگًَِ ًبهِ يب اثالؿي ًِ ثِ ًشبًي هصثَض اظ ؼطين پست سلبضشي اضسبل شَز ثوٌعلِ اثالؽ هؽؼي هحسَة ذَاّس شس .ظووٌبً هٌبتجوبت
كطٍشٌسُ ًيع ثبيستي ثصَضت ضسوي ٍ زض هجبل اذص ضسيس ثِ سيوبى ّگوتبى تسلين شَز.
هازُ ّشت -حَازث غيرهترقبِ (فَرس هاشٍر)
حَازث ؿيطهتطهجِ ثِ هَاضزي هبًٌس سيل ،ظلعلِ ،صبػوِ ،جٌگ ٍ ثِ ؼَض ًلي ثِ حَازحي ًِ ايجبز ٍ زكغ آى ذبضد اظ حيؽوِ ،اهتوساض ٍ اضازُ ؼوطكيي هوطاضزاز
ثبشس ،اؼالم هي شَز ٍ زض صَضت ثطٍظ حَازث ؿيطهتطهجِ ثطاي ّط يي اظ ؼطكيي هطاضزاز ًِ ًبگعيط ثِ تَهق ًبض ثبشٌس ،هي ثبيست هطاتت ثِ صَضت ًتجوي ٍ
زض اسطع ٍهت ثِ ؼطف زيگط اػالم گطزز .زض ايي صَضت ؼطكيي هطاضزاز ،هَظَع ضا ثيي ذَز ثِ ؼطين هوتعي حل ٍ كصل ذَاٌّوس ًووَز ٍ زض صوَضت ػوسم
حصَل تَاكن ،ذطيساض هطاضزاز ضا ثِ صَضت يٌؽطكِ كسد ًوَزُ ٍ كطٍشٌسُ ًيع حن ّطگًَِ اػتطاض ٍ
زػَي ضا زض ايي ذصَص اظ ذَز سلت هي ًوبيس .ظوٌبً چٌبًچِ ايي اهَض ثبػج ايجبز تؼَين ًبض گطزز ،آى هست جعٍ هست هطاضزاز هحسَة ًرَاّس شس.
هازُ ًِ  :تعييي ًاظر ٍ راّبر اجرائي قرارزاز
ًظبضت ثط اجطاي هطاضزاز ثط ػْسُ هسيط ٍاحس ازاضي شطًت سيوبى ّگوتبى هي ثبشس ،كطٍشٌسُ زض ؼَل هست هطاضزاز هي تَاًس زستگبُ ًظبضت ذَز ضا تـييط ٍ
ثالكبصلِ ًبظط جسيس ضا ًتجبً ثِ ذطيساض هؼطكي ًوبيس ٍ ًليِ زستَضات صبزضُ اظ سَي ًبظط ٍ ضاّجط اجطايي زض حٌن زستَض كطٍشٌسُ ثَزُ ٍ ذطيساض هَظق ثوِ
اجطاي آى هي ثبشس .ثسيْي است تؼييي ًبظط ٍ ضاّجط اجطايي اظ ؼطف كطٍشٌسُ زض ايي هطاضزاز ًبكي هسوئَليت ذطيوساض ًجوَزُ ٍ تؼْوسات ٍ هسوئَليت ّوبي
ذطيساض ّوچٌبى هحلَؾ ٍ ثِ هَت ذَز ثبهي ذَاّس ثَز.
هازُ زُ -ساير هَارز
 -9-1سبيط هَاضزي ًِ زض ايي هطاضزاز شًط ًگطزيسُ است تبثغ هَاًيي زٍلت جوَْضي اسالهي ايطاى هي ثبشس.
 -9-2ثِ ؿيط اظ هَاضز كسد زض ًظط گطكتِ شسُ زض هطاضزاز ،ؼطكيي سبيط ذيبضات ضا اظ ذَز اسوبغ ًوَزًس.
هازُ ياززُ -هَاز ٍ ًسد قرارزاز
ايي هطاضزاز ثِ استٌبز هبزُ  17هبًَى هسًي ،زض يبظزُ هبزُ ٍ  3صلحِ ٍ زض ً 3سرِ ًِ ّوگي ًسد آى زاضاي اػتجبض يٌسبى هيجبشس تٌظين ٍ پو
ثيي ؼطكيي هجبزلِ شس.

شركت سيواى ّگوتاى(سْاهي عام)

شركت/آقاي....................................

فرٍشٌسُ

ذريسار

( ًاهِ ّاي بسٍى هْر برجستِ شركت فاقس اعتبار هي باشٌس)

اظ اهعوبء

