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 اردادهادُ يك : هَضَع قر
ي داخ٣ي ٚبسخب٪ٯ ٬ ٬س٬دي ثٯ ٰب٬ ٦ح٭قٯ  دپبست٧ب٪ٱبدپبست٧ب٪ٱب ٬ ٦ح٭قٯ ٬ قجٗبت  غ٫ًتي٪هبْت يجبست است اص ا٪زب٤ ٚبسٰبي خذ٦بتي ٬ ٪هبْت ي٧٭٦ي، 

، قشاِ ثبسٛ٭٢ٱبي ٦ًذ٬٨ ٦ح٭قٯ ْش٬ش ٬ ا٪تهب٦بت ٬ ا ٬ خف ت٭٢يذ ٚبسخب٪ٯ سي٧ب٨ ٧ٰٟتب٨ )ثيش٨٬ سبخت٧ب٪ٱب(٬ ٣ٚيٯ سبخت٧ب٪ٱبي ر٫جي ٬ اداسي ٚبسخب٪ٯ

ي داخ١ ٚبسخب٪ٯ ٬ ربدٮ ٬ ٪٧ٙ پبضي ٬ ثشِ س٬ثي ربدٮ ٰب ثٯ ٦ح١ ٦٭سد ٪هش ٚبسْش٦ب صثب٢ٯ ٰبي سكح ٚبسخب٪ٯ ٧ٰچ٫ي٩ ٬ح١٧ ؾبيًبت حبغ١ اص ٪هبْت 

ت٧ب٪ٱبي اداسي ٬ پست ٰبي ٬ ثشِ س٬ثي سّٗ ٣ٚيٯ سبخدس ْػ١ ص٦ستب٨  ٰبي ثيش٨٬ ٚبسخب٪ٯ دس ٦سيش ٬س٬دي اغ٣ي ٬ ٬س٬دي ْش٬ش ثٯ ضًبو يٛػذ ٦تش

ق٭٠ ٦ذت ٖشاسداد رٚش ضذٮ دس  دس ايب٤ ٚبسي يبدي ٬ س٬صٰبي تًكي١ثشٔ، ٧ٚپشس٭سخب٪ٯ، س٭خت سسب٪ي، ٫ٚتش٠ ٦شٚضي، ٦ٱ٧ب٨ سشا، ٦سزذ ٬ سست٭سا٨ 

 .٦بدٮ د٬

ثب ي٥٣ ٬ آٞبٰي ثٯ  ٬ث١٧ً آ٬سدٮ ثبصديذ  ٬2  1 ارشاي ي٣٧يبت ٦كبثٕ ٪ٗطٯ ٰبي پي٭ست ض٧بسٮ٦ٛب٪ي ٦حذ٬دٮ  ٱبي٦٭ًٖيت٣ٚيٯ ٖجالً اص  پي٧ب٪ٛبس : 1تبصرُ

ٰشٞ٭٪ٯ انٱبس يذ٤ ٬ ثٯ رضئيبت ا٦ش ٚب٦الً ٬اّٖ است ٬ ٪٧٭دٮ است  ٖشاسدادچٟ٭٪ٟي ٚبس ٬ ٞستشٮ آ٨ ٬ ٧ٰچ٫ي٩ ٪يبصٰبي ؾش٬سي ٚبسْش٦ب ٦جبدست ثٯ ا٪ًٗبد 

 اقالو اص رب٪ت ٪ب٦جشدٮ ثٯ ٰيچ ٬رٯ ٦س٧٭و ٪خ٭اٰذ ث٭د.

 ثش يٱذٮٚ٭سٮ ٬ پيص ٞش٩ٛ٦  سش سٛ٭يات اغ٣ي ٚبسخب٪ٯ، ٪هبْت داخ١ ٞشيت ٚ٭٢ش، اس اِ ٚ٭٢ش ٬ ٣ٚيٯ تزٱيضات ٦شث٭قٯ ٬ ٪هبْت دس ايب٤ ت٧ًيش :2تبصرُ

 پي٧ب٪ٛبس است.

٬ دس ْػ٭٠ ثبس٪ذٞي ٪هبْت دس ضيٓت ضت ٬ س٬ص تزٱيضات ٬ ٖس٧تٱبي آ٦بدٮ سبصي ٦٭اد ضب١٦ دسا٤ ٰبي سب٩٢ خب٘ ٬ تشا٪سپ٭ست ٦٭اد ا٢٬يٯ  :3تبصرُ

ثٯ ٞ٭٪ٯ اي ٚٯ ٚب٦ال آ٦بدٮ ثٱشٮ ثشداسي  ٦ي ثبضذ؛ثٯ يٱذٮ پي٧ب٪ٛبس ٪هبْت ض٭تي ٰبي س٫ٝ ض٩ٛ ٬ سب٩٢ اختالـ ٬ آسيبة ٦٭اد قي د٬ ٪٭ثت دس ضجب٪ٯ س٬ص 

 ٬ ضشايف ت٭٢يذ ثبضذ.
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 ٍ تعداد ًيرٍّاي هَرد ًياز 2ٍ  1جدٍل تقسين بٌدي هٌاطق ًظافت خط تَليد 

 ًاظر هحلي درصد ٍزًي هٌاطق ًظافت رديف 

 ٦ذيش ت٭٢يذ ٪17 آ٦بدٮ سبصي ٦٭اد 1

 ٦ذيش ت٭٢يذ ٪30 آسيبة ٦٭اد ٬ پخت 2

 ٦ذيش ت٭٢يذ ٪23 آسيبة ٰبي سي٧ب٨ 3

 ٦ذيش ت٭٢يذ ٪5 ثبسٞيشخب٪ٯ )٪هبْت سبخت٧ب٨ ثًٱذٮ پي٧ب٪ٛبس ثبسٞيشخب٪ٯ ٦يجبضذ( 4

 يذ٦ذيش ت٭٢ ٪5 ي ٪٭سبصي ٬ ثشٔٚبسٞبٮ ٰبقجٗبت ٬  ٰبا٪جبس٦ح٭قٯ اقشاِ  5

 ٦ذيش اداسي ٪10 ٦ح٭قٯ اقشاِ سبخت٧ب٪ٱبي اداسي  6

 ٦ذيش اداسي ٪5 ْش٬ش ٬ ا٪تهب٦بت٦ح٭قٯ اقشاِ  7

 ٦ذيش اداسي ٪5 ٦ح٭قٯ ٰبي اقشاِ 8

  ٪111 هجوَع

ٱذات  ثاب ٰاش تًاذاد ٪ياش٬ي     ٢ي٩ٛ پي٧ب٪ٛبس ٦تًٱذ است ٪سجت ثٯ ا٪زب٤ ٚب١٦ تً٪ٓش ٦ي ثبضذ. 28ثشآ٬سد ٚبسْش٦ب ثشاي ا٪زب٤ ٦٭ؾ٭و ٖشاسداد حذ٬د : 4تبصرُ

 ٦٭سد ٪يبص اٖذا٤ ٪٧بيذ.

 : هدت قرارداد  دٍهادُ 
  تًيي٩ ٦ي ٞشدد . ٦بٮ 12ثٯ ٦ذت  ٢31/06/1401ُبيت  01/07/1400ص٦ب٨ ارشاي اي٩ ٖشاسداد اص تبسيخ 

يي٩ پي٧ب٪ٛابس رذياذ ثاب ٣ٚياٯ ضاشايف ٬ ٖي٧تٱابي       ٦بٮ پس اص ا٪ٗؿبء ٖشاسداد ٬ تب تً )سٯ( 3دس غ٭ست ٪يبص ٚبسْش٦ب ، پي٧ب٪ٛبس ٦٭نّ است ثٯ ٦ذت  تبصرُ :

 ٖشاسداد ثٯ ٚبس خ٭د ادا٦ٯ دٰذ.  اي٩ ٫٦ذسد دس

 : هبلغ قرارداد ٍ ًحَُ پرداخت  سِهادُ 

ٯ غ٭ست ث٦ج٣ٍ ١ٚ ٖشاسداد ثشاي ٦ذت يٙ سب٠  ٦٬٭ؾ٭و ٦بدٮ يٙ، ٦ج٣ٍ ٦بٰيب٪ٯ ارشاي ٚب١٦ ، دس اصاي ٬ ٦٭اْٗت ٚبسْش٦بپي٧ب٪ٛبس ٖي٧ت است٫بد پيط٫ٱبد ٯ ث

٪بنشي٩ ٚبسْش٦ب ٰش٦بٮ ثشاي ٰشيٙ تًيي٩ ٦ي ٞشدد ٚٯ دس پبيب٨ ٰش ٦بٮ ، دس ٦ٗبث١ غ٭ست ٬ؾًيتٱبي اسائٯ ضذٮ اص س٭ي پي٧ب٪ٛبس ٬ تأييذ آ٨ ت٭سف رذ٠٬ صيش 

پس ٦ج٣ٍ غ٭ست ٬ؾًيت آ٨ ٦بٮ ( ٬سAسا ٢حبل ٦ي ٪٧بي٫ذ )100ا٢ي 90ا٦تيبصي ثي٩  ،٦ت٫بست ثب ٦يضا٨ ٪هبْت آ٨ ٫٦كٗٯ 1ٞب٪ٯ ٫٦ذسد دس ٦بدٮ  8اص ٫٦بقٕ 

 ٬ پس اص ٚسش ٚس٭س ٖب٪٭٪ي دس ٬رٯ پي٧ب٪ٛبس پشداخت خ٭اٰذ ضذ. ثطشح صيش ٦حبسجٯ ٬تًيي٩ ٦ي ٞشدد.
(A1*%17)+(A2*%30)+(A3*%23)+(A4*%5)+(A5*%5)+(A6*%10)+(A7*%5)+(A8*%5)=B 

B%      ًِهبلغ ًْايي ًاخالص صَرت ٍضعيت = *  قيوت هاّيا 

 

ات پيواًكارعٌاٍيي خده رديف  
 (ريال) كل قيوت (ريال)هاّياًِ قيوت

 1411سالهاِّ اٍل  6 1411 سال دٍم هاِّ 6 1411سالهاِّ اٍل  6 1411هاِّ دٍم سال  6

1 
 ا٪زب٤ ٪هبْت خك٭ـ ت٭٢يذ

 ٦1بدٮ ٦كبثٕ ثب 
 

  
 

 ..........................................سيب٠ر٧ى ١ٚ ٦ج٣ٍ پيط٫ٱبدي )ثٯ يذد( : ..................................................

 يب٠.................................................................................. س)ثٯ حش٬ِ(:       ............................................................................................................
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٦ال٘ ٦حبسجٯ ٦ج٣ٍ ٖشاسداد ثش اسبس ٦يضا٨ دسغذ ٚبسٚشدي است ٚٯ اص س٭ي ٪بنشي٩ ٖشاسداد تأييذ ٬ ايال٤ ٦ي ٞشدد. ثذيٱي است دس غ٭ست :  1 تبصرُ   

 .يض ثٯ ٧ٰب٨ ٪سجت ٚبٰص خ٭اٰذ يبْت، ٦ج٣ٍ ٖشاسداد ٪غذ ٚبسٚشد ٦بٰيب٪ٯٚبٰص دس

 سداد ثٯ ٪ح٭ ري١ ٦يجبضذ :٬ سبيش ٚس٭سات اي٩ ٖشا ٖب٪٭٪ي سٚس٭:  2تبصرُ 

 ( سپشدٮ ح5ٕپ٫ذ دسغذ )% ٰ٦ج٣اٍ ٚساش ضاذٮ دس غا٭ست اسائاٯ      ٦يٟاشدد.  ب٪اٯ پي٧ب٪ٛابس ٚساش    يثي٧ٯ ثشاثش ٖ٭ا٪ي٩ ربسي ٚط٭س اص غ٭ستحسبة ٦ب

٦ٓبغبحسابة   ثٯ اسائٯ ٦طش٬ـ پي٧ب٪ٛبس پشداخت آخشي٩ غ٭ستحسبة٦يٟشدد؛ ٧ٰچ٫ي٩ ٦ٓبغبحسبة اص سبص٦ب٨ تب٦ي٩ ارت٧بيي ثٯ پي٧ب٪ٛبس ٦ستشد 

 اص سبص٦ب٨ تب٦ي٩ ارت٧بيي خ٭اٰذ ث٭د.

 . ٚسش ٰشٞ٭٪ٯ رشائ٥ احت٧ب٢ي 

  . ٚسش ٦ًبد٠ خسبسات ٬اسدٮ احت٧ب٢ي 

 بيش خذ٦بت اسائٯ ضذٮ ثٯ پي٧ب٪ٛبسٚسش س . 

 : حسي اًجام كار چْارهادُ 

٦ًابد٠   ،ي٣٧ي ٦يٟشدد پي٧ب٪ٛبسٰشٞ٭٪ٯ پشداختي ٚٯ دس ٬رٯ اص  ،٬ ثبصدٰي پيص ثي٫ي ضذٮ ٚبس ا٪زب٤ ضذٮ دس ٦ذت ٖشاسداد پي٧ب٪ٛبس٫٦ه٭س غحت ي٣٧ٛشد ٯ ث

تاأ٦ي٩   % ث٫ً٭ا٨ تؿ٧ي٩ حس٩ ا٪زب٤ ٚبس ٚسش ٬ دس حسبة رذاٞب٪ٯ اي ٪ضد ٚبسْش٦ب ٪ٟٱذاسي خ٭اٰذ ضذ. ٦جب٢ٍ ٦ٛس٭سٮ پس اص اسائٯ ٦ٓبغبحسبة سبص٦ب10٨

 ٭اٰذ ضذ.٦ستشد خ پي٧ب٪ٛبس٬رٯ  پبيب٨ ٖشاسداد دس ارت٧بيي ٬ تبئيذ ٪بنش ٖشاسداد دس

  تضويي اًجام تعْدات پٌج :هادُ 
ٯ سا ثا ٦ج٣ٍ ٖشاسداد ٦ًابد٠ ............................... ).........................( سياب٠   ١ٚ يٙ ْٗشٮ چٙ ضشٚتي ثٯ ٦يضا٨ اي٩ ٖشاسداد تًٱذات ٫٦ه٭س حس٩ ارشاي ٯ پي٧ب٪ٛبس ث

 خ٭اٰاذ ثا٭د  حٕ ٦ ٚبسْش٦ب٪ضد ٚبسْش٦ب ثبٖي خ٭اٰذ ٦ب٪ذ ٬  پبيب٨ ٖشاسدادتب  چٙ تؿ٧ي٫يخ٭اٰذ ٪٧٭د.  ثٯ ٚبسْش٦ب تس٣ي٥ ٖشاسداد ارشاي ٬ تؿ٧ي٩ ي٫٭ا٨ ٬حيٗٯ

رب٪جٯ ٬ ثذ٨٬ اخكبس ٖج٣ي ٖشاسداد سا ْسخ ٬ ٦ج٣ٍ تؿ٧ي٩ پي٧ب٪ٛبس سا ثٯ ٪ٓاى خا٭د ؾاجف     ق٭س يٙٯ غ٭ست يذ٠٬ پي٧ب٪ٛبس اص يٙ يب ت٧ب٦ي ٦ٓبد ٖشاسداد ث دس

يٙ اص ٦شارى سس٧ي ٬ ٖب٪٭٪ي ٪ذاضتٯ ٬ ثذي٫٭سي٣ٯ حٕ  ٬ ٦كب٢جٯ ؾشس ٬ صيب٨ سا دس ٰيچ ٧ٰٟتب٨٭ست حٕ قشح دي٭ي ي٣يٯ سي٧ب٨ ٪٧بيذ ٬ پي٧ب٪ٛبس دس اي٩ غ

غ٭ستيٛٯ ٦كب٢جبت ربسي پي٧ب٪ٛبس ٬ ٬راٯ تؿا٧ي٩ تٛابْ٭ي ٦ياضا٨ خسابست ٬اسدٮ سا       ٪٧بيذ. ثذيٱي است دس  ٦ي ٬ سبٖف ٰشٞ٭٪ٯ قشح دي٭ي سا اص خ٭د س٣ت

ثبضاذ. ؾا٫٧بً چ٫ب٪چاٯ      ضذ ٬ اي٩ ٦٭ؾ٭و ٚب٦الً ٦٭سد ٖج٭٠ پي٧ب٪ٛبس ٦اي  قشِ پي٧ب٪ٛبس پشداخت خ٭اٰذ داسد اص  آ٨ ٦ًبد٢ي ٚٯ ٚبسْش٦ب ايال٤ ٦ي٪٧٫بيذ ٦بصاد 

ٛابس  ٰابي احت٧اب٢ي پي٧ب٪    حسبة ثي٧اٯ( تٛابْ٭ي ثاذٰي    ٦ح١ غ٭ستحسبثٱبي پي٧ب٪ٛبس ثبثت ثي٧ٯ )پس اص اسائٯ ٦ٓبغب آخشي٩ غ٭ستحسبة ٬ ٬ر٭ٮ ٦ٛس٭سٮ اص

ساپشدٮ حسا٩ ا٪زاب٤ ٚابس      دٮ دسغاذ  ٦ح١ اص ،ت٭رٯ ثٯ آساء غبدسٮ حٕ داسد ٦كب٢جبت اْشاد ضبٚي سا ثب ٧ٰٟتب٨ٖب٪٭٨ ٚبس سا ٪٧٫بيذ ، سي٧ب٨  ٦13٭ؾ٭و ٦بدٮ 

   تأ٦ي٩ ٬ پشداخت ٪٧بيذ .

تأيياذ ٪ابنش ٬ پاس اص     ْش٤ تس٭يٯ ثب پشس١٫ ضب١َ دس ٖاشاسداد ٬ اسائٯ ثب  ،ايٓبي تًٱذاتدس پبيب٨  ثٯ پي٧ب٪ٛبس، استشداد ٣ٚيٯ اس٫بد تؿ٧ي٩ اي٩ ٖشاسداد :تبصرُ 

 اسائٯ  ٦ٓبغب حسبة ثي٧ٯ اص سبص٦ب٨ تأ٦ي٩ ارت٧بيي خ٭اٰذ ث٭د .  

  تعْدات پيواًكار شش :هادُ 

 ي١ ٦ي ثبضذ:٦تًٱذ ثٯ ا٪زب٤ ٦٭اسد ر٣٦ض٤ ٬ ( ، ٦بدٮ د٬ اي٩ ٖشاسداد ري١پي٧ب٪ٛبس دس ق٭٠ ٦ذت ٖشاسداد )٧ٰچ٫ي٩ دس غ٭ست ارشاي تجػشٮ  1-6

 ٫٦بقٕ ٫٦ذسد دس رذ٠٬ ٦بدٮ يٙ . ٬ قجٗبت ٦ح٭قٯ ٰب ٪هبْت  1-1-6

 (٬2  ٦1كبثٕ ثب ٪ٗطٯ ٰبي پي٭ست ضذٮ)٪ٗطٯ ٰبي ض٧بسٮ  ٬ ْشيي داخ١ ٚبسخب٪ٯ اغ٣ي ت٧ب٦ي ٦ًبثش٪هبْت  2-1-6

  .٢ز٫ٱب ٬ چشثيٱب س٬ثبص اص  ٦٭ر٭د  ٢ٱبي٭٫٦ٱ پب٘ ٚشد٨ ٣ٚيٯ ر٭يٱب ٬ 3-1-6

 ثٯ تٓٛيٙ .ثٯ غ٭ست س٬صا٪ٯ ٬ ٦ح٭قٯ داخ٣ي ٚبسخب٪ٯ  ٧ى آ٬سي ٣ٚيٯ صثب٢ٯ ٰبي تش ٬ خطٙر 4-1-6

 ٚبسخب٪ٯتبث٣٭ٰبي ٦٭ر٭د دس ٦ح٭قٯ سك٣ٱبي صثب٢ٯ ٬ ٙ ٞزاسي آ٪ٱب رٱت ر٧ى آ٬سي صثب٢ٯ ٬ ضستط٭ي ٣ٚيٯ ي٪هبْت سك٣ٱبي صثب٢ٯ ٬ پالست 5-1-6

 .ثٯ غ٭ست ٦بٰيب٪ٯ 



  

  

  

  
 

 ) ًاهِ ّاي بدٍى هْر برجستِ شركت فاقد اعتبار هي باشٌد(
 

 . ر٧ى آ٬سي آ٩ٰ آالت ثٯ تٓٛيٙ ٬ ح١٧ آ٨ ثٯ ا٪جبس اسٗبـ قجٕ ثشٜ ثبسٛ٭٠  6-1-6

 . ٚبسخب٪ٯ٦ح٭قٯ ٬ ح١٧ آ٨ ثٯ ثيش٨٬ اص ربس٬ ضذٮ اص سكح ٱبي خبٚش٬ثر٧ى آ٬سي ٣ٚيٯ   7-1-6

 ي ٦ح٭قٯ .يا٪زب٤ ي٣٧يبت رذ٠٬ ض٭  8-1-6

 ثب سيبيت ٦٭اسد اي٫٧ي. دسثٱبي ٦٭ر٭د دس ٦ح٭قٯ ٬ ضستط٭ي تيشٰبي چشاٌ ثشٔ ، ٪شدٮ ٰب  9-1-6

 ي سبخت٧ب٪ٱبي دپبست٧ب٪ٱبي َيشت٭٢يذي .س٬ثي پطت ثب٦ٱب ثشِ  10-1-6

 . ث٭د ثب سيبيت دٖيٕ ا٢ضا٦بت صيست ٦حيكي ت٭أ٤ خ٭اٰذ ٬ قجٗبت يبت ٪هبْت ٦ح٭قٯا٪زب٤ ي٣٧  11-1-6

؛ ٪هبْت ثش يٱذٮ پي٧ب٪ٛبس ٪هبْت خك٭ـ است٦ح٭قٯ ثبسٞيشخب٪ٯ ٰب  ٪هبْت ٬ث٭دٮ ٪هبْت داخ١ سبخت٧ب٨ ثبسٞيشخب٪ٯ ثًٱذٮ پي٧ب٪ٛبس ثبسٞيشخب٪ٯ : 1تبصرُ 

 .شدٞيا٪زب٤  ٪يض ثبيذ دس س٬صٰبي تًكي٦١ح٭قٯ ٦زٚ٭س 

سا رٱات ر٧اى آ٬سي   ت تًذاد ٪يش٬ٰابي ا٪ساب٪ي ٦٭سد٪يابص    پي٧ب٪ٛبس ٦٭نّ اس ٚبسخب٪ٯدس غ٭ست ت٧ًيشات احت٧ب٢ي دس خك٭ـ ٬احذٰبي ت٭٢يذي  :2تبصرُ 

 ٩ ٖشاس دٰذ .دس اختيبس ٚبسْش٦ب ٬ ثب ٧ٰب٫ٰٟي ٪بنشي ٬ ٧ٚٙ دس ت٧ًيشات ؾبيًبت اص ٖجي١ آ٩ٰ آالت اسٗبقي ٬ ْشس٭دٮ ، پب٢تٱبي آرش ، پبٚت ٬ پالستيٙ

٦ب٪٫ذ ٢جبس ٚبس، دستٛص، ٦بسٙ، ٬ ٦ػب٢ح ٚبس ، ٦٭اد ٚبسٞش ٬ ٪يض ٢٭اص٤  ٬ ٦ب٪٫ذ سشپشست (6-30)ثب ت٭رٯ ثٯ ث٫ذ  ٪يبص ٬ي ا٪سب٪ي ٦٭سد٦ي٩ ٣ٚيٯ ٪يشأت   2-6

ثبضذ ٬  ٰضي٫ٯ پي٧ب٪ٛبس ٦يثب يٱذٮ ٬ ٯ ث  الًٚ ٚالٮ ٬ ٧ٰچ٫ي٩ ثي١، ٫٣ٚٝ،  ربس٬ ضٱشداسي، ْشَ٭٨، سي٥ سيبس ، پش٬طٚت٭س، دطثش، دسي١ دستي ٬ ٫٣ٚٝ چبٮ ٫ٚي

دس غ٭ست ٪يبص ثٯ استٓبدٮ اص ثبثٛت، ٢٭دس ٬ ٚاب٦ي٭٨،  اي ٪يض اص اي٩ ثبثت پشداخت ٪خ٭اٰذ ٚشد. ٞ٭٪ٯ ٦سئ٭٢يتي ٪ذاضتٯ ٬ ٰضي٫ٯ ٞ٭٪ٯ ٦٭اسد ٰيچ ٚبسْش٦ب دس اي٩

 ضذٮ ٬ ت٭سف ٚبسْش٦ب پشداخت خ٭اٰذ ضذ.  ٦ج٣ٍ اربسٮ ٦٭اسد ٦زٚ٭س، ثب تبييذ ٪بنش، دس غ٭ست ٬ؾًيت ٧ٰب٨ ٦بٮ ٦حبسجٯ

ٙ   ياذ٤  يذ٤ ايتيبد ٬ ٚبسٞيشي اْشاد ٦طخػبت ٚب١٦ آ٪ب٨ سا ٧ٰشاٮ ثب ثشٜٯ حذا١ٖ يٙ ٰٓتٯ ٖج١ اص ا٪تخبة ٬ ث ثبيست پي٧ب٪ٛبس ٦ي   3-6  س٭ءپيطاي٫ٯ ، يا

ٚابسٞيشي آ٪اب٨ اٖاذا٤    ٯ ت٩ ضشايف الص٤ پي٧ب٪ٛبس دس ٦٭سد ثا غ٭ست داض ثشٜ ْت٭ٚپي ض٫بس٫ب٦ٯ ٬ يٙ ٖكًٯ يٛس ٬ آدسس ٚب١٦ ثٯ ٚبسْش٦ب ايال٤ داسد تب دس

رٱت اراشاي   ٚٯ پي٧ب٪ٛبس دس يٙ اص ٚبس٫ٚب٪ي اص سشپشست يب ٰش ٧ٰٟتب٨سي٧ب٨  ضشٚتغ٭ست ايال٤ يذ٤ سؾبيت س ٞشدد د ٪٧بيذ. ؾ٫٧بً پي٧ب٪ٛبس ٦تًٱذ ٦ي

 . ب٨ اٖذا٤ ٪٧بيذآ٪ تُييش ٬ ربيٟضي٫ي٧ٞبسدٮ است ْ٭ساً ٪سجت ثٯ  ٚبسٯ ٦٭ؾ٭و اي٩ ٖشاسداد ث

ثبيساتي حاذا١ٖ    ٚبسخب٪ٯ ٦ًشْي ٪٧بيذ ، ٪٧بي٫ذٮ يابد ضاذٮ ٦اي   ٯ ي٫٭ا٨ ٪٧بي٫ذٮ ٦ٗي٥ ٚتجبً ثٯ سا ث ٞشدد ٪٧بي٫ذٮ تب٤ االختيبس خ٭د پي٧ب٪ٛبس ٦تًٱذ ٦ي   4-6

حؿا٭س يبْتاٯ ٬ ٪ساجت ثاٯ سشپشساتي       ب٧ٰٟ٨تا ٦٭اٖى يبدي ٬ ثيص اص آ٨ دس ٦٭اٖى ا٪زب٤ ت٧ًيشات ٬احذٰب دس ٦ح١ ٚبسخب٪ٯ سي٧ب٨  س٬صا٪ٯ ٰطت سبيت دس

 خا٭د ،  ثاشاي ٚابسٞشا٨   ٦ذت ٖشاسدادٞشدد دس ق٭٠  حب٠ پي٧ب٪ٛبس ٣٦ض٤ ٦ي شٰ رٱت ا٪زب٤ ٦٭ؾ٭و ٖشاسداد اٖذا٤ ٪٧بيذ. ثٯ ٚبس٫ٚب٨ پي٧ب٪ٛبس ٬ ٰذايت آ٪ب٨ دس

  . پيص ثي٫ي ٪٧بيذ سشپشست ثب اختيبسات الص٤

اسائاٯ   ٧ٰٟتاب٨ سي٧ب٨  ٚبسخب٪ٯآالت سا ثٯ   ثبيستي غ٭ست ار٫بس، ٢٭اص٤ ٬ ٦بضي٩ ٭د٨ ٣ٚيٯ ٬سبي١ ٬ تزٱيضات ٦يپي٧ب٪ٛبس يب ٪٧بي٫ذٮ ا٬ ٫ٰٟب٤ ٬اسد ٪٧   5-6

ذ ٫ا ٪خ٭اٰٚبسخب٪اٯ  . ؾ٫٧بً پي٧ب٪ٛبس ٬ ٰيچ يٙ اص ٚبس٫ٚب٨ ا٬ حٕ خبسد ٪٧٭د٨ ٰيچ ٪٭و ٬ساي٣ٯ ٬ اثاضاسي سا اص   ٬ ثٯ تبييذ ٬احذ ا٪تهب٦بت ٚبسْش٦ب ثشسب٪ذ ٪٧بيذ

داضتٯ ثبضذ ثبيستي ٖجالً ٦ز٭ص الص٤ سا اص ٦اذيشيت ٚبسخب٪اٯ اخاز ٬ ٫ٰٟاب٤      ٚبسخب٪ٯخ٭د سا اص  ستيٛٯ پي٧ب٪ٛبس ٖػذ خبسد ٪٧٭د٨ ٬سبي١ ٬ اثضاسداضت ٬ دس غ٭

 تس٣ي٥ ٪٧بيذ. ٬احذ حشاستخش٬د آ٨ سا ثٯ 

ثاٯ  بت ا٪زب٤ ضذٮ دس رٱت اراشاي ٦ٓابد ٖاشاسداد سا    ثبضذ ٞضاسش ٚبس س٬صا٪ٯ خ٭د ضب١٦ ٦ح٣ٱبي ٪هبْت ضذٮ دس ق٭٠ س٬ص ٬ اٖذا٦ پي٧ب٪ٛبس ٦٭نّ ٦ي   6-6

 . تس٣ي٥ ٪٧بيذ٪بنش ٖشاسداد ثٯ غ٭ست ٦ٛت٭ة 

٦ي٩ تًٱذات أضشح ٫٦ذسد دس اي٩ ٖشاسداد ثش٪يبيذ ٚبسْش٦ب ٦زبص خ٭اٰذ ث٭د ٪سجت ثٯ تٯ چ٫ب٪چٯ پي٧ب٪ٛبس ثٯ ٪ح٭ي اص ا٪حبء اص يٱذٮ ا٪زب٤ تًٱذات خ٭د ث   7-6

ٰبي ثبالسشي اص ا٢٬ي٩ پشداخت ثٯ پي٧ب٪ٛبس ٚسش ٪٧بيذ ٬ دس غ٭ست ادا٦ٯ آ٨  ٰضي٫ٯ%( 25)دسغذ ثيست ٬ پ٫ذ اؾبْٯ ٯ ٦شث٭قٯ سا ث پي٧ب٪ٛبس اٖذا٤ ٬ ٰضي٫ٯ ٰبي

سا ؾجف ٪٧بيذ ٬ خسبسات حبغ٣ٯ اص ْسخ سا ثٯ تطاخيع خا٭د اص ٰشٞ٭٪اٯ ٦كب٢جابت پي٧ب٪ٛابس ٬غا٭٠ ٪٧بياذ.         ي تًٱذاتاشٖشاسداد سا ْسخ ٬ سپشدٮ حس٩ ار

 . ثبضذ ْش٦ب دس اي٩ ٖجي١ ٦٭اسد ٖكًي ٬ ٖبث١ ٖج٭٠ پي٧ب٪ٛبس ٦يتطخيع ٚبس



  

  

  

  
 

 ) ًاهِ ّاي بدٍى هْر برجستِ شركت فاقد اعتبار هي باشٌد(
 

داسي ٬ ٪ياض حٓام ا٦ا٭ا٠ ، احبحياٯ ،      ، ا٦ب٪ت ، آداة ٦ًبضشت ، حٓم اسشاسسا دس ٦٭سد سيبيت ضئ٭٪بت اسال٦ي ٞشدد آ٦٭صضٱبي الص٤ پي٧ب٪ٛبس ٦تًٱذ ٦ي   8-6

اي٩ قشيٕ خسبستي ٦ت٭رٯ ٚبسْش٦ب ٞشدد پي٧ب٪ٛبس ساسبً ٦سئ٭٠ رجشا٨ خسابست ٬اسدٮ خ٭اٰاذ    ٢٭اص٤ ٬ ٦بضي٩ آالت ٚبسْش٦ب ثٯ ٚبس٫ٚب٨ خ٭د دادٮ ٬ چ٫ب٪چٯ اص

 . ثبضذ ث٭د. ٦يضا٨ خسبست ٬اسدٮ ت٭سف ٚبسْش٦ب تًيي٩ ٬ پي٧ب٪ٛبس ٣٦ض٤ ثٯ ٖج٭٠ آ٨ ٦ي

شثبصي ٪٧ي ثبض٫ذ ٬ ثبص٪طساتٟب٨ سابص٦ب٨ تاب٦ي٩    ، اْشادي ٚٯ داساي ٚبست پبيب٨ خذ٦ت ستجبو ثيٟب٪ٯ ، اْشاد ٥ٚ س٩ ٬ سب٠پي٧ب٪ٛبس حٕ ثٯ ٚبسٞيشي ا   9-6

ي دس ايا٩  ارت٧بيي سا ٪ذاسد ٬ ٰشٞ٭٪ٯ تخ٣ّ دس اي٩ خػ٭ظ ٦٭رت پبسخٟ٭يي ٦ستٗي٥ پي٧ب٪ٛبس دس ٦شارى ريػالح خ٭اٰذ ث٭د ٬ ٚبسْش٦ب ٰيچ ٞ٭٪ٯ ٦سئ٭٢يت

 ص٦ي٫ٯ ٪خ٭اٰذ داضت

ا پشداخت ٪٧٭دٮ ٬ ٢يست پشداخت ضذٮ ٬ ْيص ٬اسيضي سا ٚٯ ٧٦ٱ٭س ثٯ ٦ٱش سبص٦ب٨ پي٧ب٪ٛبس ٦٭نّ است ٧ٰٯ ٦بٰٯ حٕ ثي٧ٯ ٦ت٣ًٗٯ ٚبس٫ٚب٨ خ٭د س   10-6

دٮ دسغاذ   ثبضذ ، قي حذاٚخش ٦ذت يٙ ٰٓتٯ ثٯ ٚبسْش٦ب اسائٯ ٪٧بيذ. دس َيش اي٫ػ٭ست ٣ٚيٯ ثذٰي ثي٧اٯ ثاٯ اؾابْٯ    تب٦ي٩ ارت٧بيي ٬ پطت ٪٭يسي ثب٪ٙ ٦ي 

 ٞشدد . يٛزب ٚسش ٦ي  %( ثٯ ي٫٭ا٨ رشي٧ٯ اص ٦كب٢جبت ٦بٮ ثًذي پي٧ب٪ٛبس10)

. دس ٦ذت ٖشاسداد ثٯ ٚبسْش٦ب ٦ساتشد داسد  ٬غحيح ٬ سب٥٢ دس پبيب٨ ٚبس ٬  ،دٰذ ثبيست ٣ٚيٯ ا٦ٛب٪بتي سا ٚٯ ٚبسْش٦ب دس اختيبس ا٬ ٖشاس ٦ي پي٧ب٪ٛبس ٦ي   11-6

 اص ٦ح١ ٦كب٢جبت پي٧ب٪ٛبس ٚسش خ٭اٰذ ضذ. خسبسات ٬اسدٮ٦كبثٕ ثب ٦ج٣ٍ تًيي٩ ٬ تبييذ ضذٮ ت٭سف ٪بنش ٖشاسداد،  ي،خسبستٰش ٞ٭٪ٯ غ٭ست ثش٬ص 

ٞشدد ٣ٚيٯ ٚبس٫ٚب٨ خ٭د سا ٖج١ اص استخذا٤ ٬ ثٯ ٚبسٞيشي ٦٭سد ٦ًبي٫بت ٚب١٦ پضضٛي ٖشاس دادٮ ٬ ٪سجت ثٯ اخز ٚبست ثٱذاضات   پي٧ب٪ٛبس ٦تًٱذ ٦ي    12-6

 آ٪ب٨ ٦كبثٕ ؾ٭اثف ٬صاست ثٱذاضت ٬ دس٦ب٨ اٖذا٤ ٪٧بيذ .

سا اي٥ اص اي٫ٛٯ غ٭ست ٬ؾًيت ٬ يب ي٣ي ا٢حسابة آ٨   خ٭د ( ٦بٮ حٗ٭ٔ ٚبس٫ٚب٨ تحت پ٭ضصيٙ) 1بيذ ت٭ا٪بيي پشداخت حذا١ٖ پي٧ب٪ٛبس تًٱذ ٦ي ٪٧   13-6

 .  ْش٦ب دسيبْت ٪٧٭دٮ يب خيش ، داسد٦بٰٱب سا اص ٚبس

ياب٢ي ٚابس سا دس ٦ا٭سد ٚبس٫ٚاب٨ تحات       ٦٭نّ ٬ ٣ٛ٦ّ است ٚٯ ٦ٓبد ٖب٪٭٨ ٚبس ، پشداخت حذا١ٖ دست٧ضد ٬ حٗ٭ٔ ٬ ٦ضايبي ٦ػ٭ة ض٭ساي پي٧ب٪ٛبس  14-6

%( ٦ج٣ٍ پشداخت ٪طذٮ ثٯ ٚابسٞش ياب   20، ؾ٩٧ پشداخت ٦ج٣ٍ حذا١ٖ ثيست دسغذ )پ٭ضص خ٭د سيبيت ٪٧بيذ ٬ دس غ٭ست ٦طبٰذٮ ٬ يب ٞضاسش ٦٭سد خالِ 

 .٦ط٧٭٠ رشي٧ٯ خ٭اٰذ ضذسبص٦ب٨ تب٦ي٩ ارت٧بيي 

٪ح٭ي دس ارشاي ٯ ٚٯ ث ييي٩ ٪ب٦ٯ ٰبيسبيش ٖ٭ا٪ي٩ ٬ آ ،تب٦ي٩ ارت٧بيي ،٣ٚيٯ ٖ٭ا٪ي٩ ٬ ٦ٗشسات ٚبس ٪٧بيذ ٚٯ اص پي٧ب٪ٛبس ثذي٫٭سي٣ٯ ايال٤ ٬ تػذيٕ ٦ي  15-6

دس ٰش ٦ابٮ ٬  ٚبسٞشا٨ خ٭د سا ثب سيبيت ٚب١٦ ٦ٗشسات  ٬ ٦ضايبي ٞشدد حٗ٭ٔ ثبضذ اقالو ٚب١٦ داسد ٬ ٦تًٱذ ٦ي ٦ي ٦٭ؾ٭و اي٩ ٖشاسداد دخب٢ت داضتٯ ٬ ٦٭حش

٬ اي٩ ٦٭ؾ٭و استجبقي ثب پشداخت غ٭ست ٬ؾًيت اص قشِ ٚبسْش٦ب ٪ذاسد. دس ، خت ٬ آ٪ب٨ سا ٪ضد سبص٦ب٨ تب٦ي٩ ارت٧بيي ثي٧ٯ ٪٧بيذپشدا٦بٮ ثًذ  حذاٚخش تب د٥ٰ

دسغذ( اص غ٭ست ٬ؾًيت پي٧ب٪ٛبس سا رشي٧ٯ ٪٧بيذ ٬ دس غا٭ست   پ٫ذ% )5، ٚبسْش٦ب ٦زبص است تب ٦يضا٨ ٚبسٞشا٨ غ٭ست تأخيش دس پشداخت حٕ ا٢ضح٧ٯ ٦بٰيب٪ٯ

 .% ٰضي٫ٯ ثبالسشي اص پي٧ب٪ٛبس ٚسش ٪٧بيذ5تٛشاس، ٚبسْش٦ب ٦ختبس است سأسبً رٱت پشداخت اٖذا٤ ٬ يال٬ٮ ثش رشي٧ٯ ْ٭ٔ ثٯ ٦يضا٨ 
٦ٛب٨ تب٦ي٩ َزا ت٭سف ٚبسْش٦ب ثشاي پشس١٫ پي٧ب٪ٛبس ٬ر٭د داسد، اذ. اص آ٪زبئيٛٯ ثبض تأ٦ي٩ يٙ ٬يذٮ َزاي ٞش٤ پشس١٫ پي٧ب٪ٛبس ثٯ يٱذٮ پي٧ب٪ٛبس ٦ي  16-6

٫٦ًٗذٮ ثب پي٧ب٪ٛبس سست٭سا٨ ٦حبسجٯ ٬ اص غ٭ست  دس غ٭ست دسخ٭است ٚتجي پي٧ب٪ٛبس ٦يت٭ا٨ ٪سجت ثٯ تح٭ي١ َزا اٖذا٤ ٬ ٰضي٫ٯ ٰش پشس َزا قجٕ ٖشاسداد
 ٬ؾًيت ٦بٰب٪ٯ پي٧ب٪ٛبس ٪هبْت ٚسش ٦يٟشدد.

ت٭ا٪٫ذ  ٚبس٫ٚب٨ پي٧ب٪ٛبس ٦يدسغ٭ست دسخ٭است ٚتجي پي٧ب٪ٛبس ٬ ت٭إْ ٚبسْش٦ب، ثبضذ ٚٯ  بة ٬ رٰبة پشس١٫ ثٯ يٱذٮ پي٧ب٪ٛبس ٦يتأ٦ي٩ سش٬يس اي  17-6 
اص نشْيت خب٢ي دس ٦سيشٰبي ٦٭ر٭د ٬ سبيبت تًيي٩ ضذٮ ٦طبثٯ ٚبس٫ٚب٨ ٚبسْش٦ب ٚبسخب٪ٯ  سي٧ب٨ ٧ٰٟتب٨  اص سش٬يسٱبي ايبة ٬ رٰبة دس حذ ا٦ٛب٨ 

تشا٪سپ٭ست ٚبسخب٪ٯ ثٯ ي١٧ آ٬سد. ثذيٱي است استٓبدٮ اص خذ٦بت ٬ . ثشاي اي٩ ٫٦ه٭س پي٧ب٪ٛبس ٦٭نّ است ٧ٰب٫ٰٟي ٰبي الص٤ سا ثب ثخص ٧بي٫ذاستٓبدٮ ٪
ستٓبدٮ ٰضي٫ٯ آ٨ ثشاسبس اسش٬يسٱبي ايبة ٬ رٰبة ٚبسخب٪ٯ ٰيچ ٞ٭٪ٯ تًٱذي سا ثشاي ٚبسْش٦ب ايزبد ٪خ٭اٰذ ٚشد ٬ دسغ٭ست استٓبدٮ اص سش٬يس ٚبسْش٦ب، 

پي٧ب٪ٛبس حٕ ٰيچ ٞ٭٪ٯ  اص غ٭ست ٬ؾًيت ٰبي ٦بٰب٪ٯ پي٧ب٪ٛبس ٚسش خ٭اٰذ ضذ.تًذاد ٪ٓشات اص سش٬يس ٰب ٬ ٦جب٢ٍ پشداختي ثٯ سش٬يس ٰب ٦حبسجٯ ٬ 
 ايتشاؾي ٪سجت ثٯ ٪ح٭ٮ ٦حبسجٯ ٰضي٫ٯ سش٬يس سا ٪خ٭اٰذ داضت.

ثاذيٱي اسات    ٪سجت ثٯ ارشاي غحيح ٬ دٖيٕ ي٣٧يبت ٦٭ؾ٭و ٖشاسداد اٖاذا٤ ٪٧بياذ.   يي اي٫٧٪٧بيذ ثب سيبيت ٣ٚيٯ دست٭سا١٧ً٢ ٰب پي٧ب٪ٛبس تًٱذ ٦ي   18-6

آتيٯ خسبستي ٦ت٭راٯ  ٪هبست ٚبسْش٦ب ساْى ٦سئ٭٢يتٱبي ٖب٪٭٪ي پي٧ب٪ٛبس ٪خ٭اٰذ ث٭د ٬ چ٫ب٪چٯ ثش احش يذ٤ سيبيت ا٢ضا٦بت ٬ ٦ٗشسات ٬ استب٪ذاسدٰبي ٦شث٭قٯ دس 

 د.٠ آ٨ ٦حٓ٭ل خ٭اٰذ ث٭ٚبسْش٦ب ٞشدد، حٕ ٚبسْش٦ب رٱت ٦كب٢جٯ ٬ ٬غ٭



  

  

  

  
 

 ) ًاهِ ّاي بدٍى هْر برجستِ شركت فاقد اعتبار هي باشٌد(
 

٬ ثبياذ   ثا٭دٮ  ٰشٞبٮ ٚبس٫ٚب٨ ٬ ٚبسٞشا٨ پي٧ب٪ٛبس دس ارشاي غحيح ٚبس ٦سب٦حٯ ٬سص٪ذ ٬ اص اي٩ ثبثت خسبستي ٦ت٭رٯ ٚبسْش٦ب ضا٭د پي٧ب٪ٛابس ٦سائ٭٠      19-6

ٞاشدد . دس غا٭ست ياذ٤ رجاشا٨ خسابست اص سا٭ي       ٪سجت ثٯ رجشا٨ ؾشس ٬ صيب٨ ٬اسدٮ اٖذا٤ ٪٧بيذ ٢زا ٦شاتت اص س٭ي ٚبسْش٦ب ثٯ ٪٧بي٫ذٮ پي٧ب٪ٛبس اثالٌ ٦اي  

رشا است ٬ پي٧ب٪ٛبس حٕ پي٧ب٪ٛبس ٚبسْش٦ب ٦ي ت٭ا٪ذ سأسبً خسبست ٬اسدٮ سا اص ٦ح١ ٦كب٢جبت پي٧ب٪ٛبس ثشداضت ٪٧بيذ . ٪هش ٚبسْش٦ب دس اي٩ ساثكٯ ٖكًي ٬ الص٤ اال

٢ي ٬اسدٮ ثاٯ يٱاذٮ پي٧ب٪ٛابس ثا٭دٮ ٬ ٚبسْش٦اب دس ايا٩ ساثكاٯ ٰيچٟ٭٪اٯ         ٰيچٟ٭٪ٯ ايتشاؾي سا ٪ذاسد ؛ ٧ٰچ٫ي٩ ٣ٚيٯ ٦سئ٭٢يت ٰبي ٦ذ٪ي ٬ خسابسات احت٧اب  

 ٦سئ٭٢يتي ٪خ٭اٰذ داضت ٬ ثشي ا٢ز٦ٯ خ٭اٰذ ث٭د .

 يذ. پي٧ب٪ٛبس حٕ ٬اٞزاسي رضء ٬ يب ١ٚ ٦٭ؾ٭و ٖشاسداد سا ثُيش ٪ذاضتٯ ٬ ضخػبً ثبيستي ي٣٧يبت سا تب پبيب٨ ٦ذت ٖشاسداد ٰذايت ٬ ساٰجشي ٪٧ب   20-6

پي٧ب٪ٛبس ٦سئ٭٢يت تأ٦ي٩ حٓبنت ٬ اي٫٧ي ٬ آ٦٭صش ٚبس٫ٚب٨ خ٭د سا دس ٬  ٛبس ٦٭نّ ثٯ سيبيت ٦سبئ١ اي٫٧ي دس ق٭٠ ٦ذت ٖشاسداد ٦ي ثبضذپي٧ب٪   21-6

 ثبضذ.  ساثكٯ ثب ارشاي خذ٦بت ٦٭ؾ٭و ٖشاسداد ثٯ يٱذٮ داسد ٬ رجشا٨ ٰشٞ٭٪ٯ خسبست ٪بضي اص يذ٤ سيبيت ٦٭اسد ٦زٚ٭س ثٯ يٱذٮ پي٧ب٪ٛبس ٦ي

دس سبص٦ب٨ ،پي٧ب٪ٛبس ٣ٛ٦ّ ثٯ سيبيت دست٭سا١٧ً٢ اي٫٧ي، ثٱذاضت ٬ ٦حيف صيست پي٧ب٪ٛبسا٨  IMSب ت٭رٯ ثٯ استٗشاس سيست٥ ٦ذيشيت  يٛپبسچٯ ث   22-6

ت ضشٚت سي٧ب٨ ٧ٰٟتب٨ ٦ي ثبضذ  ٬ دس اي٩ خػ٭ظ دس غ٭ست ٢ض٤٬ ثب ٧ٰب٫ٰٟي ٚبسْش٦ب ٦٭نّ ثٯ ْشاٞيشي آ٦٭صش ٰبي الص٤ است. دس غ٭ست يذ٤ سيبي

ب٪ٛبس سا ؾجف ٬ ب٪ذاسدٰب ٬ يب است٫ٛبِ اص ْشاٞيشي آ٦٭صش ٰبي الص٤ ،ٚبسْش٦ب ٦ي ت٭ا٪ذ ثٯ ٰش ٦يضا٨ ٦ت٫بست ثب ٦٭اسد تخ٣ّ اص سپشدٮ حس٩ ا٪زب٤ ٚبس پي٧است

 دٮ( ي١٧ ٪٧بيذ.ضب٪ض) 16يب دس غ٭ست تٛشاس قجٕ ٦بدٮ 
٪٧بيذ ٚٯ ٦٭ؾ٭و ٖشاسداد ثٯ تذاثيشي اتخبر ٕ ثب پيط٫ٱبد ٖي٧ت اسائٯ ضذٮ پي٧ب٪ٛبس ٦٭نّ ٬ ٣ٛ٦ّ است ثٯ ٫٦ه٭س ارشاي ٚب١٦ تًٱذات خ٭د ٦كبث   23-6

پي٧ب٪ٛبس ٦ي ثبيستي ٖج١ اص ا٪تخبة ٬ دس غ٭ست ٪يبص ثٯ استخذا٤ ٪يش٬ي رذيذ، ٢حبل ٚيٓي ٬ ٧ٚي ثٯ ٪ح٭ ٦ك٣٭ة ٬ ٦٭سد سؾبيت ٚب١٦ ٚبسْش٦ب ا٪زب٤ ض٭د. 

شٜ ْت٭ٚپي ض٫بس٫ب٦ٯ ٬ يٙ ٖكًٯ يٛس ٬ آدسس ٚب١٦ آ٪ٱب ثٯ ٚبسْش٦ب تح٭ي١ ٪٧بيذ. ؾ٫٧بً ٦طخػبت ٚب١٦ آ٪ب٨ سا ثٯ ٧ٰشاٮ يٙ ث ،ثٯ ٚبسٞيشي اْشاد

ٞشدد ثٯ ٰيچ ٬رٯ ٬ تحت ٰيچ ضشايكي اص ٬ر٭د اْشادي ٚٯ ٖجالً دس استخذا٤ ضشٚت سي٧ب٨ ٧ٰٟتب٨ ث٭دٮ ٬ ثٯ دالي٣ي ساثكٯ استخذا٦ي   پي٧ب٪ٛبس ٦تًٱذ ٦ي

 حٕ ثٯ ٚبسٞيشي ٚبسٞشا٨ َيشايشا٪ي سا ٪ذاسد . آ٪ب٨ ٖكى ٞشديذٮ استٓبدٮ ٪٧٫بيذ ٬ ٧ٰچ٫ي٩

خ٭اٰذ ث٭د. دس غ٭ست ٪يابص ٚبسْش٦اب ٦يت٭ا٪اذ     20/15تب ٬30/7 چٱبسض٫جٯ اص  20/16تب  30/7ض٫جٯ اص سبيت  : سبيبت ٚبسي ٰٓتٯ اص س٬ص ض٫جٯ تب سٯ 3تبصرُ

 ذ٦بت پي٧ب٪ٛبس استٓبدٮ ٪٧بيذ.اص خيال٬ٮ ثش سبيبت س٬صٚبس تًشيّ ضذٮ، دس ثبٖي ايب٤ ٰٓتٯ ٬ سبيبت رٚش ضذٮ ٪يض 

ٰب ٬ تزٱيضات پي٧ب٪ٛبس اص  ٰبي ٦شث٭ـ ثٯ دستٟبٮ ٬ سبيش ٰضي٫ٯس٭خت تأ٦ي٩ ٬  ٦٭سد ٪يبص ثشاي ارشاي ٦٭ؾ٭و ٖشاسداد تب٦ي٩ ٦بضي٩ آالت ٬ تزٱيضات   24-6

)ٖي٧ات سا٭ختزٰضي٫ٯ    ٚبسْش٦اب، ثٱابي ت٧اب٤ ضاذٮ آ٨     . دس غ٭ست استٓبدٮ اص س٭خت ٦ت٣ًٕ ثٯثبضذ ثٯ يٱذٮ پي٧ب٪ٛبس ٦ير٣٧ٯ ٖكًبت ٬ ت٧ًيش ٬ ٪ٟٱذاسي 

 ثٯ حسبة ثذٰٛبس پي٧ب٪ٛبس ٫٦ه٭س ٦ي ض٭د.ٰضي٫ٯ ثبالسشي(  ٪ 5ح١٧ز

ثف ثش يٱذٮ ٚبسْش٦ب ٰيچٟ٭٪ٯ تًٱذ استخذا٦ي، ٪سجت ثٯ ٚبس٫ٚب٨ پي٧ب٪ٛبس ٪ذاضتٯ ٬ اص ٰش ٞ٭٪ٯ ٦سئ٭٢يتي دس اي٩ ٦٭اسد ٦جشا ث٭دٮ ٬ ٣ٚيٯ تًٱذات ريش  25-6

 ٰذ.ثبضذ. ؾ٫٧بً ثب ات٧ب٤ ٖشاسداد، پي٧ب٪ٛبس ٦٭نّ است ؾ٩٧ تس٭يٯ حسبثٱبي ٖب٪٭٪ي، ٦ٓبغبحسبة پشس١٫ تحت پ٭ضص سا ثٯ ٪بنش ٖشاسداد اسائٯ د ٦يپي٧ب٪ٛبس 

ذا٤ اص تًٱذات خ٭د ٪٧بيذ ٚٯ ٦٭ؾ٭و ٖشاسداد سا ثٯ دٖت ٦كب٢ًٯ ٪٧٭دٮ ٬ اص ٦ٓبد آ٨ ثك٭س ٚب١٦ اقالو داسد ٬ ٪سجت ثٯ ارشاي ٰش ٚ پي٧ب٪ٛبس اٖشاس ٦ي  26-6

 ت٭ا٪ذ ثٯ يزس يذ٤ اقالو ٦تًزس ض٭د. ٪٧ي

اسائٯ ْش٤ س اص ٖكى ساثكٯ ٚبس ثي٩ پي٧ب٪ٛبس ٬ ٚبس٫ٚب٨ خ٭د ٚٯ ٦شتجف ثب ٦٭ؾ٭و ٖشاسداد ٰست٫ذ، ت٫ٱب ثب ٦٭اْٗت ٚبسْش٦ب ا٦ٛب٨ پزيش ث٭دٮ ٬ پي٧ب٪ٛبس پ  27-6

 ثبضذ. ش٦ب ٦زبص ثٯ تس٭يٯ حسبة ٪ٱبئي ٦ياخز ٦ز٭ص ٚتجي اص ٪بنش ٚبسْتس٭يٯ ثب پشس١٫ خ٭د ٬ ٧ٰچ٫ي٩ 

 ؛ ٧ٰچ٫ي٩دس ٢يست اسائٯ ضذٮ ثٯ ضًجٯ تأ٦ي٩ ارت٧بيي ثٯ رض ٚبس٫ٚب٨ ضب١َ دس ٬احذ اس٥ ْشد يب اْشاد ديٟشي سا اؾبْٯ ٪٧بيذ يست٦زبص ٪پي٧ب٪ٛبس   28-6

 ثٯ پشداخت حٕ ثي٧ٯ ٚبسٞشا٨ اٖذا٤ ٪٧بيذ. ٧ب٪ٛبس ٦تًٱذ است ثشاثش ٦ٗشسات تأ٦ي٩ ارت٧بيي ٬ ٦كبثٕ ٚبسٚشد ٬ دسآ٦ذ پشس١٫ ٪سجت يپ

 پي٧ب٪ٛبس الص٦ست حتي ا٧٢ٗذ٬س اص ٪يش٬ي ث٭٦ي ٫٦كٗٯ استٓبدٮ ٪٧بيذ.  29-6

 سا ٦٭ر٭د ٚبسٞشا٨ س٫٭ات حٕ ٬( ض١ُ ٦ضد) پبيٯ حٗ٭ٔ ا٢تٓب٬ت ٦بثٯ ٚبسْش٦ب است ثذيٱي ٪٧بيذ؛ استٓبدٮ ٚبسْش٦ب ٣ًْي ٪يش٬ٰبي اص الص٦ست پي٧ب٪ٛبس  30-6

 پشس١٫ ثٯ سا ٬رٯ اي٩ يي٩ است ٦تًٱذ پي٧ب٪ٛبس ٬ ٦ي٧٫بيذ پشداخت پي٧ب٪ٛبس ثٯ ٦بٮ قي ٚبسٞشا٨ اص ٰشيٙ حؿ٭س د٬سٮ ثشاسبس ٚبس، ٖب٪٭٨ حذا١ٖ ثٯ ٪سجت

 . ٪٧بيذ پشداخت ٚبسْش٦ب، ٪هش ٦كبثٕ ٦زٚ٭س،



  

  

  

  
 

 ) ًاهِ ّاي بدٍى هْر برجستِ شركت فاقد اعتبار هي باشٌد(
 

 پي٧ب٪ٛبس اريب٨ ٪٧٭د اص اضخبظ ٫٧٦٭و ا٧٢ًب٣٦ٯ ٪٧ي ثبضذ.  31-6

)  ريػالح ٦شٚض اص اي٫٧ي ا٦٭س غالحيت ٞ٭اٰي داساي ثبيست ٦ي ٧ٰچ٫ي٩ ٬ پي٧ب٪ٛبسي ا٦٭س ا٪زب٤ غالحيت ٞ٭اٰي داساي ت٧بح ثبيست ٦ي ي٧ب٪ٛبسپ  32-6

 .ثبضذ(  ٚبس ا٪زب٤ ٦ح١ ارت٧بيي سْبٮ ٬ ٚبس تًب٨٬ اداسٮ

 .٪٧بيذ اٖذا٤ خ٭د پشس١٫ ٦ذ٪ي ٦سئ٭٢يت ثي٧ٯ ثٯ ٪سجت ٦يٟشدد ٦تًٱذ پي٧ب٪ٛبس  33-6

 .٪ذاسد خػ٭ظ اي٩ دس تًٱذي ٰيچٟ٭٪ٯ ٚبسْش٦ب ٬ ث٭دٮ پي٧ب٪ٛبس يٱذٮ ثٯ پي٧ب٪ٛبس ثٯ ٦ت٣ًٕ تزٱيضات ٬ ا٦٭ا٠ اص حشاست ٬ حٓم  34-6

 ٰاش  اص اي ٪ساخٯ  آ٪اب٨،  ثاٯ  ٦زٚ٭س ٖشاسداد تح٭ي١ اص پس ٬ اٖذا٤ خ٭د ٚبس٫ٚب٨ اص يٙ ٰش ثب( ٚبس ٖب٪٭٨ تأئيذ ٦٭سد) ٖشاسداد يٗذ ثٯ ٪سجت ثبيذ پي٧ب٪ٛبس  35-6

 .٪٧بيذ اسائٯ ٚبسْش٦ب ثٯ ٪يض اس ٖشاسداد

 ٦ذيش تأييذ ثب ٬ٖشاسداد  ٪بنشي٩ تطخيع ثٯ ٦٭اسد ، َيشٮ ٬ ت٧ًيشات ، ٪ٱبدٰب يب ٬ اسٞب٪ٱب ثبصديذٰبي ضب١٦ ٪طذٮ ثي٫ي پيص ٦٭اسد ثش٬ص غ٭ست دس  36-6

 ٦تًٱذ ثٯ اسائٯ ت٧ب٦ي خذ٦بت ٫٦ذسد دس اي٩ ٖشاسداد ٦ي ثبضذ. پي٧ب٪ٛبس ، ٚبسخب٪ٯ

  عْدات كارفرهاتت: فّ هادُ
 ي٦اب٢  ثاٯ تأييذ ٚتجي ٪بنشي٩ ٖاشاسداد  پس اص ٬  ٪٧٭دٮ ثشسسي ٰٓتٯ ٙي نشِايطب٨  ٚبسْش٦ب ٦كب٢جبت پي٧ب٪ٛبس سا پس اص دسيبْت غ٭ست ٬ؾًيت ٚبسٚشد 1-7

 .ٞشدد پشداختد٬ٰٓتٯ  نشِ تب ٦ي٧٫بيذ اسسب٠

  . ٚشد بي٫ذٮ ٦ٗي٥ پي٧ب٪ٛبس تأ٦ي٩ خ٭اٰذ٫٦ه٭س استٗشاس ٪٧ٯ ٚبسْش٦ب ٦ح١ ٫٦بسجي سا ثب يٙ خف ت٩ٓ٣ داخ٣ي ث 2-7

 تأ٦ي٩ خ٭اٰذ ٚشد .ٚبسخب٪ٯ  سي٧ب٨ ٧ٰٟتب٨ ٚبس٫ٚب٨ پي٧ب٪ٛبس دس ٦ح١  تً٭يؽ ٢جبس ٬ ثٯ ي٫٭ا٨ سخت٩ٛٚبسْش٦ب ٦ح١ ٫٦بسجي سا ثشاي  3-7

 حل اختالف  ّشت:هادُ 
 يتزابس  اسا٫بد  ٬ پشداخات  اس٫بد ثٯ سارى يديب٬ ٞ٭٪ٯ ٰش ٬ آ٨ ارشاي يب تٓسيش ٪ٗؽ، ْسخ، ايتجبس، اثكب٠،ا٪ًٗبد، ر٣٧ٯ اص ٖشاسداد اي٩ اص ٪بضي اختالْبت ٣ٚيٯ

 ٦ساب٧٢ت  غ٭ست ثٯ ٬ ٦زاٚشٮ ٕيقش اص ثذ٬ا ٖشاسداد ثٯ ٪سجت شاديا بي اثٱب٤ ٞ٭٪ٯ ٰش ي٣ٚ ق٭س ثٯ ٬ آ٨ ٢٭احٕ ٬ ت٭اثى ثٯ سارى يديب٬ بي ٬ ٖشاسداد ٩يا ثب ٦شتجف

 دسات٭سا١٧ً٢  ٦كبثٕ ٬ ض٭د ٦ي اسربو اسال٦ي ا٪ٗالة ٦ستؿًٓب٨ ث٫يبد دس ٦ستٗش دا٬سي ٰيأت ثٯ زٯي٪ت حػ٭٠ يذ٤ غ٭ست دس. ضذ خ٭اٰذ ْػ١ ٬ ح١ ضيآ٦

ـ . االرشاست الص٤ آ٪ٱب يٖب٪٭٪ ٦ٗب٤ ٖبئ٥ ٬ قشْي٩ ثشاي ٬ يٖكً  غبدسٮ سأي. ضذ خ٭اٰذ سأي غذ٬س ثٯ ٦جبدست ٬ سسيذٞي ٦٭ؾ٭و ثٯ ٦ضث٭س يدا٬س ئتيٰ  ضاش

 حاب٠  ٰش دس ٬ ث٭دٮ االرشا الص٤ ٬ ايتجبس يداسا ٖشاسداد ٩يا ْسخ بي ثكال٨ ْشؼ دس يحت ٬ ض٭د ٦ي ت٣ٗي اغ٣ي ٖشاسداد اص ٦١ٗست اي ٦٭اْٗت٫ب٦ٯ حبؾش، دا٬سي

 يٱذٮ ٖشاسداد حست ٚٯ سا تًٱذاتي ، ٖشاسداد ٦ٓبد چبسچ٭ة دس است ٦٭نّ پي٧ب٪ٛبس ٬ ٪ج٭دٮ پي٧ب٪ٛبس تًٱذات ت٭ّٖ ٦ب٪ى دا٬سي، دسخ٭است. است االتجبو الص٤

 .دٰذ ا٪زب٤ ٞشديذٮ سدا

  رعايت هسائل حفاظتي ٍ ايوٌيًِ :  هادُ
٦ٗشسات حٓبنت ٬ ثٱذاضت ٚبس سا دس ٦٭سد ٚبس٫ٚب٨ خ٭د سيبيت ٪٧بيذ ٬ دس اي٩ ساستب ثبيستي ٣ٚيٯ ٢٭اص٤ ٬ ٬سبي١ اي٫٧ي اص  ثبيستي ٣ٚيٯ ٖ٭ا٪ي٩ ٬ پي٧ب٪ٛبس ٦ي

، ٧ٚشث٫ذ اي٫٧ي ٬ سبيش ٬سبي١ اي٫٧ي ٦٭سد٪يبص سا ثاٯ ٰضي٫اٯ خا٭د تٱياٯ ٬ دس اختيابس       بسٙ، ٦ صٛ، ٚالٮ ، ٚٓص اي٫٧ي ، دست ، ٬سبيف ت٫هيّ ٖجي١ چ٧ٛٯ

د٫ٰذٮ آض٫ب ٪٧بيذ دس ٰش ضشايف پي٧ب٪ٛبس ٦سائ٭٠   دادٮ ٬ آ٪ب٨ سا ثب قشص استٓبدٮ اص ٬سبي١ اي٫٧ي ٬ ٪يض سيبيت ٦سبئ١ اي٫٧ي ٬ يالئ٥ ٰطذاس ٖشاس خ٭دٚبس٫ٚب٨ 

٬ يب اضخبظ حب٢ج دس ساثكٯ  پي٧ب٪ٛبس٦ٗبث١ ٰشٞ٭٪ٯ اديبي خسبسات ٬ غذ٦بت ٬اسدٮ ثٯ ٚبسٞشا٨  سا دس خ٭د ث٭دٮ ٬ ٚبسْش٦با٦٭س ثٱذاضت ٬ اي٫٧ي ٚبسٞشا٨ خ٭د 

سٱ١ ا٪ٟبسي ٬ ٣َٓت ، تٗػيش يب اي٧ب٠ ي٧ذي پي٧ب٪ٛابس ياب ٚبس٫ٚاب٨ ٬ي خسابستي ثاٯ ٚبسْش٦اب ياب         ثب ٦٭ؾ٭و ٖشاسداد ٦جشي داضتٯ ٬ ٧ٰچ٫ي٩ چ٫ب٪چٯ دس احش

، ٚابسٞشا٨ ٬ي ٬   ضخع اي٥ اص پي٧ب٪ٛبس ٰشٯ ٬اسد ض٭د ٬ يب غذ٦بت ثذ٪ي يب ٦ب٢ي دس ٪تيزٯ ا٪زب٤ ١ًْ ٬ يب تش٘ ١ًْ پي٧ب٪ٛبس ٬ يب ٚبسٞشا٨ ا٬ ثاضخبظ حب٢ج 

ب٢اج ، ٬ي ٬  ٖجاب٠ اضاخبظ ح   ٦ٗبث١ ٚبسْش٦ب ٦سائ٭٢يت ٚب٦ا١ داضاتٯ ٬ دس    ْش٦ب ٬اسد ٞشدد پي٧ب٪ٛبس دسسسيسبت ٚبأيب ٚبس٫ٚب٨ ٬ ا٦٭ا٠ ٬ ت يب اضخبظ حب٢ج ٬

ٞشدد ٚٯ ٣ٚيٯ ٚبسٞشا٪ي ٚٯ  ٚبس٫ٚب٪ص ٦سئ٭٢يت ٦ذ٪ي خ٭ا٫ٰذ داضت. ؾ٫٧بً پي٧ب٪ٛبس دس ق٭٠ ٖشاسداد ٦سئ٭٠ ٚب١٦ ي٣٧يبت ٚبسٞشا٨ خ٭د ث٭دٮ ٬ ٦تًٱذ ٦ي

٦خب٢ٱ٥ سا ثٯ ٪ح٭ ٚب١٦ سيبيت ٪٧بي٫ذ حشيٕ ٬ ا ٬ ر٣٭ٞيشي اص ثش٬ص ٚبسيا٪ؿجبـ  ،ثٱذاضت  ،ض٭٪ذ ٦ٗشسات اي٫٧ي  ثشاي ا٪زب٤ اي٩ ٖشاسداد اص قشِ ا٬ تًيي٩ ٦ي

 . خ٭اٰذ ث٭د يٱذٮ پي٧ب٪ٛبسٯ ٦سئ٭٢يت رجشا٨ ٰشٞ٭٪ٯ خسبست ٚٯ اص اي٩ ساٮ ٦ت٭رٯ ٚبسْش٦ب ٞشدد ٦ستٗي٧بً ث



  

  

  

  
 

 ) ًاهِ ّاي بدٍى هْر برجستِ شركت فاقد اعتبار هي باشٌد(
 

يذياٯ الص٤ سا  ٚبس٫ٚب٨ پي٧ب٪ٛبس ٦٭ن٫ٓذ ٖج١ اص ضش٬و ثٯ ٚبس رٱت آض٫بيي ثب ضشايف اي٫٧ي ٦ح١ ثٯ ثخص حٓبنت ٬ اي٫٧ي ٚبسخب٪اٯ ٦شارًاٯ ٬ تأي   : 1تبصرُ

 اخز ٪٧بي٫ذ .

  رعايت اصَل زيست هحيطي دُ :هادُ 
ٰبي صيست ٦حيكي ي٣٧ٛشد ٬ خذ٦بت خ٭د سا دس ساثكٯ ثب ا٪زب٤ اي٩ ٖشاسداد ٬ ٧ٰچ٫ي٩ خف   ٣ٛ٦ّ است ٣ٚيٯ اغ٭٠ ٬ ٦ٗشسات ٦شث٭ـ ثٯ آحبس ٬ ر٫جٯ پي٧ب٪ٛبس

( ٬ اٰاذاِ ٬ ٦ٗبغاذ   ، ثابصدٰي ثيطاتش ا٪اشطي     ثيطاتش ٬ سال٦ت ، اي٫٧ي  يست ثٱتش، ٦حيف ص ٚيٓيت ثشتش )٧ٰٟتب٨ ٦طي سيست٥ ٦ذيشيت يٛپبسچٯ سي٧ب٨ 

٬ آ٨ ٖس٧ت اص اغ٭٠ ٬ ٦ٗشسات حب٥ٚ ثاش ٖاشاسداد ، اص قاشِ     (IMS)اغ٭٠ خف ٦طي سيست٥ ٦ذيشيت يٛپبسچٯ  . صيست ٦حيكي ٚبسْش٦ب سا سيبيت ٪٧بيذ

 ذ.اثالٌ خ٭اٰذ ض ٪بنش ٬ ساٰجش ارشايي ٖشاسداد ٚتجبً ثٯ پي٧ب٪ٛبس

 قرارداد :  تعييي ًاظر يازدُ : هادُ

رذ٠٬ ٦بدٮ يٙ( ثشيٱذٮ ٦ذيش اداسي ث٭دٮ ٬ دس ٦حيف ٰبي ت٭٢يذي ٬ غ٫ًتي )سديّ  ٬8  ٬7  6٪هبست ثش ارشاي اي٩ ٖشاسداد دس سبخت٧ب٪ٱبي ستبدي ) سديّ 

٣ٚيٯ دست٭سات غبدسٮ  .خ٭اٰذ داضت يب٢يٯ ٪هبست اي٩ ٖشاسداد ثش يثٯ ي٫٭ا٨ ٪بنش يب٢ ٚبسخب٪ٯ ٦ذيشثبضذ ٬  رذ٠٬ ٦بدٮ يٙ( ثش يٱذٮ ي ٦ذيش ت٭٢يذ ٦ي 5تب  1

ثذيٱي است تًيي٩ ٪بنشي٩ ٖشاسداد ساْى ٦سائ٭٢يت پي٧ب٪ٛابس ٪جا٭دٮ ٬    اص س٭ي ٪بنشي٩ دس ح٥ٛ دست٭س ٚبسْش٦ب ث٭دٮ ٬ پي٧ب٪ٛبس ٦٭نّ ثٯ سيبيت آ٨ ٦ي ثبضذ 

 ٖي خ٭اٰذ ث٭د .٣ٚيٯ تًٱذات ٬ ٦سئ٭٢يتٱبي پي٧ب٪ٛبس قجٕ ٖشاسداد ثٯ ٖ٭ت خ٭د ثب

 شرايط پيش بيٌي ًشدُ :  دٍازدُ :هادُ 
ضشٚت سي٧ب٨ ٧ٰٟتب٨ ، اص س٭ي پي٧ب٪ٛبس ارشا خ٭اٰذ ضذ ٬ ٰضي٫ٯ ٰبي ٦شث٭قاٯ ثاش اسابس ت٭اْإ      ٦ذيشٚبسخب٪ٯ٣ٚيٯ ٦٭اسد پيص ثي٫ي ٪طذٮ ثب ايال٤ ٚتجي 

 شداخت خ٭اٰذ ضذ .قشْي٩ تػ٧ي٥ ٞيشي ٬ پس اص حػ٭٠ ٪تيزٯ قي ت٫هي٥ ا٢حبٖيٯ دس ٬رٯ پي٧ب٪ٛبس پ

 غيرهترقبِ )فَرس هاشٍر(حَادث  :سيسدُهادُ 

٦كبثٕ تًشيّ ربسي آ٨( ٚٯ ٬ٖ٭و آ٨ اص يٱذٮ قشْي٩ اي٩ ٖشاسداد خبسد ثبضذ ٬ ث٣ًت ح٭ادث ٦زٚ٭س،  Force Majorدس غ٭ست ثش٬ص ح٭ادث ٖٱشي )

آيذ. دس غ٭ست سْى ضشايف  ثٯ ٦ذت د٬ ٦بٮ ثػ٭ست ت٣ًيٕ ٬ ت٭ّٖ دس٦يقشْي٩ ٖبدس ثٯ ا٪زب٤ تًٱذات خ٭د ٪جبض٫ذ، ٬نبيّ ٦ح٭٢ٯ ثٯ غ٭ست ٦٭ٖت ٬ حذاٚخش 

ٞشدد. دس غ٭ست ادا٦ٯ ضشايف ْ٭سس ٦بط٬س  ْ٭سس ٦بط٬س قشْي٩ ٦زذداً قجٕ ٖشاسداد ثٯ ٧ٰٛبسي ادا٦ٯ دادٮ ٬ ٦ذت ْ٭سس ٦بط٬س ثٯ ٦ذت ٖشاسداد اؾبْٯ ٦ي

ٞشدد ٬ قشْي٩ قجٕ ضشايف اي٩  ْسخ ضذٮ ت٣ٗي ٦ي دٮ ٬ دس غ٭ست يذ٤ ت٭إْ ٖشاسدادادا٦ٯ ٧ٰٛبسي ٫٦٭ـ ثٯ ت٭إْ قشْي٩ ث٭ثيص اص د٬ ٦بٮ اص ٖشاسداد 

 ٖشاسداد تس٭يٯ حسبة خ٭ا٫ٰذ ٪٧٭د ٬ ضي٭و ثي٧بسي ٚش٬٪ب خبسد اص ٦ػبديٕ ْ٭سس ٦بط٬س ٦ي ثبضذ.

 هَارد فسخ قرارداد  :چْارددُهادُ 

س غ٭ست يذ٤ سؾبيت اص ي٣٧ٛشد پي٧ب٪ٛبس دس ٰش ص٦ب٨ ث٫ب ثاٯ تطاخيع ٪ابنشي٩ ٬ اص    پي٧ب٪ٛبس تحت ٰيچ ضشايكي حٕ ْسخ ٖشاسداد سا ٪ذاضتٯ ٢ي٩ٛ ٚبسْش٦ب د

 رب٪جٯ ْسخ ٪٧بيذ : اخكبس ٚتجي ٖشاسداد سا ثٯ ق٭س يٙ شداخت ٰيچ ٞ٭٪ٯ خسبستي ٬ ثب غذ٬سر٣٧ٯ دس ٦٭اسد صيش ٦ي ت٭ا٪ذ ثذ٨٬ پ

 تأ٦ي٩ ٪يش٬ي ا٪سب٪ي ثشاي ضش٬و ٚبس .خيش دس تزٱيض ٬ بت:  1-15

 ٚشد٨ ٦ح١ ٚبس ثذ٨٬ سشپشست يب تًكي١ ٚشد٨ ٚبس ثذ٨٬ اربصٮ ٚبسْش٦ب . : سٰب 2-15

 : ا٪تٗب٠ ٖشاسداد ثٯ ضخع يب اضخبظ حب٢ج اي٥ اص حٗيٗي ٬ يب حٗ٭ٖي ثذ٨٬ اربصٮ ٚبسْش٦ب . 3-15

 : يذ٤ ت٭ا٪بيي ٦ب٢ي يب ٫ْي پي٧ب٪ٛبس ثشاي ا٪زب٤ ٚبس ثٯ تطخيع ٪بنشي٩ ٖشاسداد . 4-15

 ب٪ٛبس .: ا٪حال٠ ضشٚت پي٧ 5-15

 : ٬سضٛستٟي پي٧ب٪ٛبس . 6-15

 : يذ٤ ارشاي ٰش يٙ اص ٦٭اسد ٖشاسداد ٬ يب يذ٤ ا٪زب٤ دست٭سات ٪بنشي٩ ٖشاسداد . 7-15

 ضذٮ . : تبخيش پشداخت ثيص اص ي٧ٛبٮ دست٧ضد ٚبسٞشا٨ ثشاي ٦بٰي ٚٯ غ٭ست ٬ؾًيت آ٨ ثٯ پي٧ب٪ٛبس پشداخت  8-15



  

  

  

  
 

 ) ًاهِ ّاي بدٍى هْر برجستِ شركت فاقد اعتبار هي باشٌد(
 

 ٚبسْش٦ب اص ي٣٧ٛشد پي٧ب٪ٛبس ٞشدد .: سبيش ٦٭اسدي ٚٯ ٫٦زش ثٯ يذ٤ سؾبيت  9-15

ثٯ پي٧ب٪ٛبس ايال٤ ٬ ثش اي٩ اسبس ٖشاسداد ْي٧بثي٩ ْساخ ٬ ٣ٚياٯ   ٚتجب دس غ٭ست يذ٤ ٪يبص ٚبسْش٦ب ثٯ ادا٦ٯ ٧ٰٛبسي ثب پي٧ب٪ٛبس ، ٦شاتت يٙ ٦بٮ ٖج١  : 10-15

 ٦كب٢جبت پي٧ب٪ٛبس ٦حبسجٯ ٬ پشداخت خ٭اٰذ ضذ .

 ٠ ْسخ ٞشدد ٚبسْش٦ب ْسخ ٖشاسداد سا قي يٙ ٪ب٦ٯ ٚتجي ثٯ قشِ ٖشاسداد ايال٤ خ٭اٰذ ٪٧٭د .دس غ٭ستي ٚٯ ٖشاسداد ٦ط٧٭ : 1تبصرُ 

دس ٰضي٫ٯ ٰبي ٦شث٭ـ ثٯ ْسخ ٖشاسداد ٚٯ ٪بضي اص ٖػ٭س ٬ يب يذ٤ ارشاي غحيح ٦ٓبد ٖشاسداد ت٭سف پي٧ب٪ٛبس ثبضاذ ، ت٭ساف ٚبسْش٦اب ٦حبساجٯ ٬      : 2تبصرُ 

 ٬ اي٩ ٦٭ؾ٭و ٚب٦الً ٦٭سد ٖج٭٠ پي٧ب٪ٛبس ٦ي ثبضذ. ٭ ٦ٗتؿي ٖبث١ ٦كب٢جٯ ٬ ٬غ٭٠ ث٭دٮحسبة ثذٰي پي٧ب٪ٛبس ٫٦ه٭س ضذٮ ٬ ثٯ ٪ح

 قرارداد طرفيي ًشاًي ٍ هحل اقاهت : پاًسدُهادُ 

ثٯ قشِ رذيذ  ٰشٞبٮ يٛي اص قشْي٩ ٖشاسداد ٪طب٪ي خ٭د سا دس ٦ذت ٖشاسداد تُييش دٰذ، ثبيذ ٦٭ؾ٭و سا ٚتجبً ثٯ قشِ ديٟش اقالو دٰذ ٬تب ٬ٖتي ٚٯ ٪طب٪ي

ٞشدد  ٰبيي ٚٯ ثٯ ٪طب٪ي ٦زٚ٭س دس اثتذاي ٖشاسداد ثب پست سٓبسضي اسسب٠ ٬ يب ثب اخز سسيذ تح٭ي١ خ٭اٰذ ضذ، اثالٌ ضذٮ ت٣ٗي ٦ي ديٟش اثالٌ ٪طذٮ، ٣ٚيٯ ٪ب٦ٯ

 ثبضذ. ايتجبس ٪طب٪ي ٖيذ ضذٮ دس سب٦ب٪ٯ ح٫ب ٪يض دس ٰش حب٠ ثٯ ٖ٭ت خ٭د ثبٖي ٦ي ثبضذ. ٬ يزس يذ٤ اقالو ٦س٧٭و ٪٧ي
 دس قشْي٩ ٪٧بي٫ذٞب٨ ت٭سف آ٨ ٪سخ ٣ٚيٯ ٬ ت٫هي٥ ٪سخٯ( 3) سٯ ٬ پي٭ست....  ٬ غٓحٯ( دٮ) 10 ٦بدٮ، ضب٪ضدٮ دس ٦ذ٪ي ٖب٪٭٨ 10 ٦بدٮ است٫بد ثٯ ٖشاسداد اي٩

 پي٧ب٪ٛابس  ٪ضد ٪سخٯ يٙ ٬ بٚبسْش٦ ٪ضد ٪سخٯ د٬ ث٭دٮ، ٬احذ ح٥ٛايتجبس يٛسب٨ ٬  داساي ٪سخ اص يٙ ٰش. ٞشديذ ٦جبد٢ٯ ٬ ا٦ؿبء ٧ٰٟتب٨ سي٧ب٨ ٚبسخب٪ٯ ٦ح١

  .ثبضذ ٦ي

 شركت سيواى ّگوتاى

 )سْاهي عام(

 كارفرها
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