
  قاوًن تاميه اجتماعي 33قزار داد َاي مطمًل مادٌ 

 اظ ًظط ًحَُ احتؿاب حك تيوِ تِ ؾِ زؾتِ تمؿين هي گطزًس:

 ترف اٍل : لطاض زازّاي هكوَل ضَاتظ عطحْاي ػوطاًي 

 ترف زٍم : لطاضزازّاي غيط ػوطاًي

 ترف ؾَم: هَاضز ذال لطاضزازّاي غيط ػوطاًي 

  

 مطمًل ضًابط طزحُاي عمزاوي بخص ايل : قزار دادَاي

 الف : ضزايط السم 

قَضايؼالي ؾاظهاى تاهيي اجتواػي لطاضزازّايي هكوَل ضَاتظ عطحْاي ػوطاًي  143ٍ  129عثك ههَتات 

 .تلمي هي قًَس كِ زٍ قطط ظيط ضا تَاها زاضا تاقٌس

ّاي پيواًكاضي( يا ضَاتظ تيپ تطاؾاؼ فْطؾت تْاء پايِ ؾاظهاى هسيطيت ٍتطًاهِ ضيعي )لطاضزاز  لطاضزاز -1

 .ؾاظهاى هصكَض )لطاض زازّاي هكاٍضُ اي( هٌؼمس قسُ تاقس

، اؾتاًي( هٌغمِ اي توام يا لؿوتي اظ تَزجِ ػوليات اظ هحل اػتثاضات ػوطاًي زٍلت )اػتثاضات هلي،-2

 تاهيي قسُ تاقس. 

 

 ب: ماخذ حق بيمٍ پيماوُاي طزحُاي عمزاوي 

 143ٍ  129هاذص حك تيوِ كليِ لطاضزاز ّاي ٍاجس قطايظ ضَاتظ عطحْاي ػوطاًي تطاؾاؼ ههَتات 

 تِ تؼس تِ قطح شيل هي تاقس :  16/4/63قَضايؼالي تاهيي اجتواػي اظ تاضيد 

 قزار دادَاي مطايرٌ اي   -1

زضنس تؼٌَاى حك تيوِ  6/1زضنس ًاذالم كاضكطز تِ اضافِ  14حك تيوِ لطاض زازّاي هكاٍضُ اي همغَػا 

زضنس  12زضنس ؾْن هٌْسؼ هكاٍض ٍ  6/3زضنس ًاذالم كاضكطز هي تاقس ) 6/15تيكاضي جوكؼا تِ هيعاى 

 ؾْن كاضفطها (

 قزار دادَاي پيماوكاري )اجزايي( -2

زّن زضنس تؼٌَاى تيوِ تيكاضي  6زضنس ًاذالم كاضكطز تِ اضافِ  6حك تيوِ لطاض زازّاي اجطايي همغَػا 

 زضنس ؾْن كاضفطها (  5زضنس ؾْن پيواًكاض ٍ  6/1زضنس ًاذالم كاكطز هي تاقس ) 6/6ؼا تِ هيعاى جو

  

قطٍع  16/4/63حك تيوِ كليِ لطاض زازّاي هكاٍضُ اي كِ لثل اظ تاضيد هصكَض لطاضزازّايي كِ لثل اظ  -3



زازّاي پيواًكاضي )اجطايي( تِ ٍتؼس اظ آى ذاتوغ يافتِ اؾت عثك حؿاتطؾي اظ زفاتط لاًًَي ٍزض هَضز لطاض

 .زضنس هحاؾثِ هي قَز 2/3هاذص 

 .هحاؾثِ هي قَز 1ٍ2تِ قطح هٌسضج زض تٌس  6/5/69حك تيوِ تيكاضي اظ تاضيد  -4

قَضايؼالي تاهيي اجتواػي زض نَضتي كِ پيواًكاضاى هجطي لطاض زازّاي  18/5/66عثك ههَتِ هَضخ  -5

ػوليات هَضَع پيواى ضا عي لطاضزاز تِ پيواًكاضاى فطػي ٍاگصاض  هكوَل عطحْاي ػوطاًي تركي اظ اجطاي

ًوايٌس ، چٌاًچِ حك تيوِ هتؼلك تِ لطاض زاز انلي تطهثٌاي ًاذالم كل كاضكطز لطاض زاز پطزاذت قَز زض 

 .ايي نَضت حك تيوِ اي تاتت لطاض زاز پيواًكاض فطػي هغالثِ ٍ زضيافت ًرَاّس قس

  

 ج: مجًس َاي خاظ 

تيوِ لطاض زازّاي پيواًكاضي ٍهكاٍضُ اي عطحْاي ػوطاًي ؾاظهاى نٌايغ زفاع ، لطاض زازّاي تؿغيح حك 

ٍآهازُ ؾاظي اضاضي ٍظاضت هؿكي ٍ قْط ؾاظي ، لطاض زازّاي ؾاذتواًي قطكت هراتطات ايطاى ، ٍظاضت 

زض نَضتي كِ تطاؾاؼ  زفاع ٍ پكتيثاًي ًيطٍّاي هؿلح ٍ لطاضزازّاي ؾاظهاى تاهيي اجتواػي تا پيواًكاضاى

قَضايؼالي  143ٍ 129فْطؾت تْاء ٍ ضَاتظ ؾاظهاى هسيطيت ٍ تطًاهِ ضيعي هٌؼمس قسُ تاقس عثك ههَتات 

 .تاهيي اجتواػي هحاؾثِ هي قَز

  

 بخص ديم : قزاردادَاي غيز عمزاوي 

غيط ػوطاًي تلمي هي كليِ تيوِ لطاض زازّاي فالس قطايظ اقاضُ قسُ زض ترف عطحْاي ػوطاًي ، لطاضزازّاي 

 .قَز

هاذص ٍ ًحَُ احتؿاب حك تيوِ لطاض زازّاي غيط ػوطاًي تا تَجِ تِ ههَتات قَضايؼالي تاهيي اجتواػي تِ 

 قطح ظيط هي تاقس:

  24/1/07قزار دادَاي مىعقذ قبل اس  -1

ًٍحَُ تْيِ حك تيوِ لطاضزازّاي هصكَض تطاؾاؼ ضطاية زؾتوعزي كِ تا تَجِ تِ ًَع ػوليات لطاض زاز 

ههالح )تَؾظ ٍاگصاضًسُ كاض ٍ يا پيواًكاض ( تؼييي قسُ اؾت تا اؾتفازُ اظ فطهَل ظيط ٍتِ كاضتطزى ضطية 

 هطتَعِ حؿة ًَع ػوليات لطاضزاز هحاؾثِ هي قَز.

 ضطية زؾتوعز ػوليات لطاضزاز ضطتسض كل ًا ذالم كاضكطز ;حك تيوِ لطاضزاز( ×% 27)

ّايي كِ لؿوتي اظ ههالح تَؾظ كاضفطها ٍ لؿوتي تَؾظ پيواًكاض تْيِ قسُ تطاي هحاؾثِ حك تيوِ لطاضزاز

اؾت تا افعزٍزى ليوت ههالح ٍاگصاضي تِ پيواًكاض تِ هثلغ ًاذالم كل كاضكطز اظ ضطية زؾتوعز هطتَط تِ 

 .ؾتَى ههالح تؼْسُ پيواًكاض حؿة ًَع ػوليات لطاضزاز اؾتفازُ هي قَز



 بٍ بعذ  24/1/07قزار دادَاي مىعقذٌ اس  -2

قَاضيؼالي تاهيي اجتواػي هاذص ٍاحسي ّواًٌس عطحْاي  7/9/73ٍ  24/1/70تِ هَجة ههَتات هَضخ -3

ػوطاًي تطاي هحاؾثِ لطاضزازّاي غيط ػوطاًي زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت ، كِ ايي اهط تؿْيالت ظيازي ضا زض 

ّوچٌيي تؼييي ٍ ٍنَل حك تيوِ ٍنسٍض  جْت آگاُ كطزى پيواًكاض ٍ كاضفطها اظ هيعاى حك تيوِ لطاضزاز ٍ

حك تيوِ لطاضزازّاي  24/1/70تِ اؾتٌاز ههَتِ هَضخ  .هفانا حؿاب پيواًكاضاى فطاّن آٍضزُ اؾت

پيواًكاضي ٍ هٌْسؾيي هكاٍض اظ تاضيد هصكَض تِ تؼس هٌؼمس قسُ ٍ هي قًَس تا تَجِ تِ تؼْس عطفيي ٍ ًحَُ 

 اجطاي كاض تِ تطتية ظيط هحاؾثِ هي قَز:

هي تاقس     حك تيوِ لطاضزازّايي كِ زض اجطاي آًْا تْيِ ههالح ههطفي كال تؼْسُ ٍ ّعيٌِ پيواًكاض  -1-2

ٍ يا هَضَع لطاضزاز اضائِ ذسهات تَزُ ٍ ًَع كاضايجاب ًوايس كِ كال تِ نَضت هكاًيكي اًجام گيطز تِ هاذص 

 .تيكاضي هي تاقسزضنس ًاذالم كل كاضكطز ُ اضافِ يك ًْن آى تؼٌَاى حك تيوِ  7

حك تيوِ كليِ لطاضزازّاي زؾتوعزي ٍ ذسهاتي كِ تِ نَضت غيط هكاًيكي اًجام هي گيطز ٍ يا  -2-2

تجْيعات ٍٍؾايل هكاًيكي تَؾظ كاضفطها تْيِ ٍ تِ نَضت ضايگاى زض اذتياض پيواًكاض لطاض زازُ هي قَز تِ 

 حك تيوِ تيواضي هي تاقس.زضنس ًا ذالم كاضكطز تِ اضافِ يك ًْن آى تؼٌَاى  15هاذص 

زض هَاضزي كِ تْيِ لؿوتي اظ ههالح تِ ػْسُ ٍ ّعيٌِ پيواًكاض ٍ لؿوتي تِ ػْسُ ٍ ّعيٌِ ٍاگصاضًسُ  -3-2

كاض هي تاقس ، اضظـ ههالح ٍاگصاضي تِ پيواًكاض تِ ًاذالم كل كاضكطز افعٍزُ هي قَز ٍ ؾپؽ حك تيوِ 

 .هحاؾثِ هي قَز 2-1عثك تٌس 

ْيعات ٍاضزُ اظ ذاضج اظ ككَض كِ پيواًكاضاى اظ عطيك گكايف اػتثاض ذطيساضي هي ًوايٌس ليويت تج -4-2

هكوَل كؿط حك تيوِ ًوي تاقس ، ّوچٌيي ليوت ههالح اًحهاضي ، اذتهاني آؾاًؿَض ٍ تاؾيؿات ، 

ضچِ زض هاقيي آالت ، آّي آالت زض لطازاز ّاي ؾَلِ ؾاظي كِ تْيِ آى زضاذتياض ٍاگصاضًسگاى كاض اؾت ، پا

لطاضزازّاي زٍذت ٍزٍظ ، آؾفالت زض لطاضزازّاي جازُ ؾاظي ٍ آؾفالت ذياتاًْا ٍ هحَعِ ّا ، هَكت ٍكف 

پَـ ٍ كاتيٌت زض نَضتي كِ تَؾظ كاضفطها تْيِ ٍ تِ نَضت ضايگاى تِ پيواًكاض تحَيل قَز تؼٌَاى ههالح 

 .ٍاگصاضي تلمي ًكسُ ٍ ليوت آًْا تِ كل كاضكطز اضافِ ًوي قَز

زض هَاضزي كِ هَضَع لطاضزاز اضائِ ذسهات تَزُ ٍ ًَع كاض ايجاب ًوايس لؿوتي اظ ػوليات تِ نَضت  -5-2

هكاًيكي ) تا ٍؾايل ٍ هاقيي آالت هكاًيكي هتؼلك تِ پيواًكاض ( ٍ لؿوتي تِ نَضت زؾتي اًجام گيطز زض 

زضنس ( زؾتي تِ هاذص زض نس ٍ حك تيوِ ترف ) 7ايي حالت حك تيوِ ترف )زضنس (هكاًيكي تِ هاذص 

  .زضنس تِ اضافِ يك ًْن تاتت تيوِ تيكاضي هحاؾثِ هي قَز 15

زض هَاضزي كِ ٍؾايل ٍ اتعاض هكاًيكي تَؾظ ٍاگصاضًسُ كاض تْيِ ٍ تسٍى زضيافت كطايِ )تِ نَضت  -6-2

ضايگاى( زض اذتياض پيواًكاض لطاض هي گيطز، زض ايي حالت ػوليات زؾتوعزي هحؿَب ٍ حك تيوِ آى كال تِ 



 .زضنس تِ اضافِ يك ًْن تاتت تيوِ تيكاضي هحاؾثِ ذَاّس قس 15هاذص 

زض هَاضزي كِ پيواًكاض انلي تركي اظ ػوليات پطٍغُ ضا تا اًؼماز لطاض زاز تِ پيواًكاضاى فطػي ٍاگصاض  -7-2

ًوايس حك تيوِ لطاضزاز ّاي پيواًكاضاى فطػي ًيع تا تَجِ تِ تؼْسات عطفيي هٌسضج زض پيواى عثك ضَاتظ 

احتؿاب حك تيوِ پيواًكاض  هحاؾثِ ٍ ٍنَل ٍ زض نَضت اضائِ هفانا حؿاب پيواًكاضاى فطػي تِ ٌّگام

  .انلي هؼازل كاضكطز پيواًكاضاى فطػي كِ هفانا حؿاب زاقتِ اًس اظ كاضكطز پيواًكاض انلي كؿط هي قَز

آى زؾتِ اظ ًْاز ّا ٍؾاظهاًْا ٍ ٍظاضتراًِ ّايي كِ كاضكٌاى آًْا هكوَل لاًَى حوايتي ذال غيط اظ  -8-2

اًؼماز لطاضزاز تا ؾايط هَؾؿات ، ٍظاضتراًِ ّا ٍ ؾاظهاًْا السام تِ تاهيي اجتواػي هي تاقٌس زض نَضتي كِ تا 

اًجام كاض تِ نَضت پيواًكاضي ًوايٌس ، چٌاًچِ كاض هَضَع لطاضزاز تَؾظ پطؾٌل ضؾوي آًْا كِ هكوَل 

لاًَى حوايتي ذال هي تاقٌس ّوچٌيي پطؾٌل ضٍظهعز ٍ لطاض زازي اًجام گيطز ٍ ليؿت ٍ حك تيوِ كليِ 

ضٍظ هعز ٍ غيط ضؾوي قاغل زض اجطاي پيواى ضا تِ ؾاظهاى تؿلين ٍ پطزاذت ًوايٌس. چٌاًچِ فالس پطؾٌل ٍ 

تسيْي اؾت ٍاگصاضًسُ كاض هلعم تِ ضػايت  .تسّي تِ ؾاظهاى تاقٌس هفانا حؿاب لطاضزاز آًْا نازض ذَاّس قس

 .لاًَى تاهيي اجتواػي زض هَضز ايي گطٍُ اظ پيواًكاضاى هي تاقس 38هازُ 

  

 بخس سًم: حالت خاظ قزار دادَاي غيز عمزاوي 

 پيماوكاراوي كٍ داراي كارگاٌ تًليذي ، صىعتي ي فىي مي باضىذ  -الف

قَضايؼالي تاهيي اجتواػي ًحَُ احتؿاب حك تيوِ پيواًكاضاًي كِ زاضاي  7/9/73تِ هَجة ههَتِ هَضخ 

اض زازّاي هٌؼمسُ هي تاقٌس ٍ اهَض اجطايي كاضگاُ نٌؼتي ، فٌي ٍ تَليسي زض اضتثاط تا هَضَع ػوليات لط

پيواًْا زض كاضگاُ آًْا اًجام هي گطزز ٍيا تِ ػثاضت زيگط هَضَع ػوليات لطاض زاز هٌؼمسُ تِ ًَػي تَليسات 

 كاضگاّْاي آًْا تاقس تِ قطح شيل ذَاّس تَز : 

 اضخاظ حقًقي  -1

ًًَي تَزُ ٍ زفاتط آى هَضز تاييس ؾاظهاى تاقس زض نَضتي كِ پيواًكاض قرم حمَلي ٍ زاضاي زفاتط ٍ اؾٌاز لا

 .زض ايي نَضت تا ٍنَل حك تيوِ عثك گعاضـ تاظضؾي اظ زفاتط لاًًَي هفانا حؿاب لطاضزاز نازض هي قَز

قؼة ؾاظهاى تاهيي اجتواػي هَظفٌس اًجام تاظضؾي اظ زفاتط لاًًَي ايي لثيل پيواًكاضاى ضا زض اٍلَيت لطاض 

 .زاٌّس

چٌاًچِ ؾاظهاى لازض ًثاقس ؾطيؼا اظ زفاتط لاًًَي پيواًكاض تاظضؾي ًوايس ٍ پيواًكاض جْت زضيافت   -1-1

هفانا حؿاب تؼجيل زاقتِ تاقس زض ايي نَضت اگط پيواًكاض عثك هحتَيات پطًٍسُ ّاي هغالثاتي كاضگاّي 

ًاهِ هطكعي فالس ّطگًَِ  ٍ زفتط هطكعي فالس ّط گًَِ تسّي لغؼي تَزُ ٍ يا آى ضا پطزاذت ًوايس ٍ تؼْس

تسّي لغؼي تَزُ ٍ يا آى ضا پطزاذت ًوايس ٍتؼْس ًاهِ هثٌي تطزاقتي زفاتط لاًًَي ٍ اضائِ آى تِ ؾاظهاى ٍ 



پطزاذت حك تيوِ عثك زفاتط لاًًَي ضا كِ تِ اهضاء هجاظ ٍ هْط قرم حمَلي هوَْض قسُ تِ ؾاظهاى اضائِ 

 .َاّس تَزًوايس نسٍض هفانا حؿاب لطاضزاز تالهاًغ ذ

زض هَاضزي كِ پيواًكاض فالس زفاتط لاًًَي تَزُ ٍ يا زفاتط لاًًَي اضائِ قسُ هَضز تاييس ؾاظهاى لطاض  -2-1

ًگيطز ٍ يا زفاتط ذَز ضا زض اذتياض ؾاظهاى لطاض ًسّس زض ايي نَضت حك تيوِ لطاضزاز عثك تهَية ًاهِ هَضخ 

اًكاض تاتت كاضكٌاى قاغل زض كاضگاُ تَليسي ، فٌي ٍ زض ايي حالت چٌاًچِ پيو .هحاؾثِ هي قَز 24/1/70

نٌؼتي ذَز زض زٍضُ اجطاي لطاضزاز حك تيوِ پطزاذت ًوَزُ تاقس اظ حك تيوِ هحاؾثِ قسُ تاتت لطاضزاز 

 .ؾپؽ هفانا حؿاب لطاضزاز نازض هي قَز .ٍنَل  كؿط ٍ هاًسُ هغالثِ

 اضخاظ حقيقي    -2

كاضگاُ تَليسي، نٌؼتي ٍ فٌي ) كاضگاّْاي زايط كِ زاضاي هجَظ فؼاليت زض نَضتي كِ پيواًكاض زاضاي  -1-2

اظ هطاجغ شيطتظ هي تاقٌس ( ٍ زض ظهاى اجطاي لطاضزاز زض قؼثِ ؾاظهاى زاضاي پطًٍسُ هغالثاتي تَزُ ٍ ليؿت 

ضت كاضگطاى قاغل زض كاضگاُ ضا اضؾال ٍ يا تَؾظ ؾاظهاى اظ كاضگاُ تاظضؾي تِ ػول آهسُ تاقس زض ايي نَ

چٌاًچِ كاضگاُ ٍي عثك هحتَيات پطًٍسُ هغالثاتي فالس ّط گًَِ تسّي تَزُ ٍ يا آى ضا پطزاذت ًوايس هفانا 

 .حؿاب لطاضزاز آًْا نازض هي قَز

زض هَاضزي كِ پيواًكاض فالس پطًٍسُ هغالثاتي زض قؼثِ ؾاظهاى ٍ يا فالس تاظضؾي ٍ اضؾال ليؿت زض  -2-2

هحاؾثِ ٍ ٍنَل ٍ ؾپؽ هفانا  24/1/70تيوِ لطاضاز ٍي عثك ههَتِ هَضخ زٍضُ اجطاي لطاضزاز تاقس حك 

 .حؿاب نازض هي قَز

كاضگاّْاي كِ هٌحهطا تطاي اًجام كاض هَضَع پيواى زايط هي قَز زض ظهطُ كاضگاُ تَليسي نٌؼتي ٍ تًجٍ : 

 .فٌي هحؿَب ًوي قَز

  

 قزار دادَاي خزيذ ي فزيش  -ب

اجٌاؼ ، هَاز ٍ تجْيعات كِ ًياظ تِ اًجام كاض اضافي ًثاقس ٍ هَضَع لطاضزاز  لطاض زاز ّاي ذطيس فطٍـ -1

 .هٌحهطا ذطيس يا فطٍـ تاقس هكوَل كؿط حك تيوِ ًرَاّس تَز

لطاض    زض هَاضزي كِ پيواًكاض زاضاي كاضگاُ تَليسي ، نٌؼتي ٍ فٌي )اػن اظ حميمي ٍ حمَلي ( تاقس ٍ  -2

گاُ ٍي اًجام هي قَز ( ّوطاُ تا حول ًٍهة تِ تفكيك تَؾظ زاز ؾاذت يا فطٍـ) ؾاذت زض كاض

ٍاگصاضًسُ كاض هكرم قَز زض ايي نَضت زض هَضز لؿوت ؾاذت عثك تٌس ))الف(( ػول قسُ ٍزض هَضز 

حك تيوِ  24/1/70فطٍـ حك تيوِ اي تؼلك ًرَاّس گطفت ٍ زض ذهَل حول ًٍهة عثك ههَتِ هَضخ 

اضًسگاى كاض هيعاى كاضكطز حول ًٍهة ضا هكرم ًٌوايٌس ، حك ضوٌا چٌاًچِ ٍاگص .هحاؾثِ ذَاّس قس

كال عثك ههَتِ هصكَض هحاؾثِ ٍ ٍنَل   تيوِ ًؿثت تِ كل كاضكطز اػن اظ ؾاذت يا فطٍـ ٍ حول ٍ ًهة



 .ذَاّس قس

  قزارداد َاي گاس رساوي –ج 

مس هي قَز لَلِ ٍ اتهاالت، ًَاض زض لطاضزازّاي گاظضؾاًي كِ فيوا تيي قطكت هلي گاظ ايطاى ٍ پيواًكاضاى هٌؼ

ظضز اذغاض ، هَاز ػايك ٍ الكتطٍز هرهَل كِ هرتم ػوليات گاظ ضؾاًي اؾت ٍ اظ عطف ٍاگصاضًسُ كاض تِ 

پيواًكاض تحَيل هي قَز جعء ههالح اًحهاضي هي تاقس ، لصا حك تيوِ لطاضزاز ّاي هصكَض تا تَجِ تِ ًَع 

 ػوليات تِ قطح ظيط هحاؾثِ هي گطزز. 

تِ  24/1/70حك تيوِ لطاضزازّاي احساث قثكِ ّاي گاظ ضؾاًي تِ عَض كلي عثك هازُ زٍم ههَتِ      -1

 .زضنس هحاؾثِ ٍتِ اضافِ تيوِ تيكاضي هتؼلمِ ٍنَل هؿكَز7هاذص 

هاقيي      لطاضزازّاي ًهة اًكؼاتات )ػلوك ( تِ عَض كلي ذسهات تلمي ٍ تا تَجِ تِ اؾتفازُ اظ     -2

زضنس ػوليات هكاًيكي هحؿَب  70زؾتگاّْاي جَقكاضي ٍ تؼضا كوپطؾَض ٍ زؾتگاّْاي حفاضي آالت ٍ 

زضنس ػوليات غيط هكاًيكي تلمي ٍ حك تيوِ آى تِ هاذص پاًعزُ  30زضنس ٍ  7ٍ حك تيوِ آى تِ هاذص 

 زضنس هحاؾثِ ٍ تاضافِ تيوِ تيكاضي هتؼلمِ ٍنَل هي قَز.

چٌاًچِ جساگاًِ ٍ هؿتمل اظ ًهة اًكؼاتات )ػلوك( هٌؼمس قسُ تاقس لطاضزاز ّاي ًهة ضگالتَض ،      -3

زض ايي نَضت تا تَجِ تِ ًَع كاض كال ذسهاتي ٍ غيط هكاًيكي تلمي ٍ حك تيوِ هازُ اٍل ههَتِ هَضخ 

چٌاًچِ ًهة ضگالتَض ٍ ًهة  .تواذص پاًعزُ زضنس تاضافِ تيوِ تيكاضي هتؼلمِ هحاؾثِ هي قَز 24/1/70

 .(( فَق ػول هي قَز2ها زض يك لطاضزاز تاقس ، عثك تٌس ))اًكؼاتات تَا

  

 قزارداد َاي خذمات ضُزي ي وگُذاري فضاي سبش -د

زضنس اظ ًاذالم كاضكطز تؼٌَاى كاضكطز هكاًيكي هحؿَب ٍ حك تيوِ  70زض ايي گًَِ لطاضزازّا ًيع هؼسل 

ى كاضكطز غيط هكاًيكي تلمي ٍ حك تيوِ زضنس اظ ًاذالم كاضكطز تِ ػٌَا 30آى تواذص ّفت زضنس ٍ هؼازل 

 .آى تواذص پاًعزُ زضنس هحاؾثِ ٍ تاضافِ تيوِ تيكاضي هتؼلمِ ٍنَل هي قَز

 قزارداد َاي طزاحي ي ساخت وزم افشار ي ارائٍ خذمات راياوٍ اي  -ٌ

ؾيؿتوْاي  لطاضزاز ّاي كِ هَضَع آًْا تْيِ ٍ ًهة ؾرت افعاض )ضاياًِ ( ، عطاحي ٍ تَليس ًطم افعاض ٍ

هرتلف ػولياتي ٍ اعالػاتي ٍ پكتياًي ًطم افعاضي ٍ ؾرت افعاضي ٍ تؼويط ٍ ًگْساضي آًْا هي تاقس ، زض 

 نَضتي كِ پيواًكاض هطتَعِ زاضاي قرهيت حمَلي تاقس عثك تٌس ))الف(( ايي ترف ػول هي قَز.

 قزاردادَاي حسابزسي ، تحقياتي ي پژيَطي  -ي

 از ّاي تحميماتي ٍ حؿاتطؾي تِ تطتية شيل ذَاّس تَز : احتؿاب حك تيوِ لطاض ز



 *قزاردادَاي تحقيقاتي ي پژيَطي 

زض هَاضزي كِ لطاضزاز تحميماتي ٍ پػٍّكي تا زاًكگاّْا يا هطاكع ػلوي ٍ يا هَؾؿات ٍاتؿتِ تِ آًْا  -1

ٍظاضتراًِ ّا تاقس ٍ عثك  تؼٌَاى پيواًكاض يا هجطي هٌؼمس هي قَز چٌاًچِ زاًكگاُ يا هطكع هصكَض ٍاتؿتِ تِ

پطًٍسُ اي كِ ًعز ؾاظهاى زاضز تسّكاض ًثَزُ ٍ يا انَال كاضكٌاى آى هكوَل لاًَى تاهيي اجتواػي ًثاقٌس 

 تسٍى هحاؾثِ ٍ هغالثِ ٍجْي تاتت حك تيوِ لطاض زاز هفانا حؿاب هطتَعِ نازض هي قَز.

كگاّْا يا ؾايط هطاكع ػلوي زٍلتي زاضاي زض هَاضزي كِ هَؾؿات تحميماتي ٍ پػٍّكي ٍاتؿتِ تِ زاً -2

قرهيت حمَلي هؿتمل تَزُ ٍ ّوچٌيي زض هَؾؿات تحميماتي ٍ پػٍّكي ترف ذهَني زاضاي زفاتط 

لاًًَي تاقٌس ٍ آى ضا جْت حؿاتطؾي زض اذتياض ؾاظهاى ًيع لطاض زٌّس ،زفاتط لاًًَي هثٌاي هحاؾثِ ٍ ٍنَل 

. تِ ايي تطتية چٌاًچِ عثك تاظضؾي اظ زفاتط لاًًَي فالس تسّي حك تيوِ لطاضزازّاي هٌؼمسُ لطاض هي گيطز

 .تاقٌس ٍ يا آى ضا پطزاذت ًوايٌس نسٍض هفانا حؿاب لطاضزازّاي آًْا تال هاًغ تَز

زض هَضز اقرال حمَلي كِ زفاتط لاًًَي اضائِ ًسٌّس حك تيوِ آًْا عثك هازُ زٍم ههَتِ هَضخ  -3

 تاضافِ تيوِ تيكاضي هتلؼمِ ٍنَل هي قَز. تواذص ّفت زضنس هحاؾثِ ٍ 24/1/70

زضهَاضزي كِ لطاضزاز تحميك ٍ پػٍّف تا قرم حميمي )يك ًفط يا چٌس ًفط تِ نَضت  -4

زؾتجوؼي(هٌؼمس ٍكاض هَضَع لطاضزاز تَؾظ ذَز قرم يا اقرال حميمي تِ ػٌَاى هجطي زض حيي كاض 

جتواػي حانل ًوي قَز هكوَل كؿط حك تيوِ لاًَى تاهيي ا 38اًجام قَز ، چَى قطايظ هطتَط تِ هازُ 

 .ًرَاّس تَز

 *قزارداد حسابزسي 

چٌاًچِ هَؾؿات حؿاتطؾي ليؿت ٍ حك تيوِ كاضكٌاى ذَز ضا زض هْلت همطض تِ ؾاظهاى اضؾال ٍپطزاذت 

ًوايٌس ٍ زاضاي زفاتط لاًًَي تاقٌس ٍ آى ضا جْت اًجام حؿاتطؾي زض اذتياض ؾاظهاى لطاض زٌّس حك تيوِ 

اضزازّاي كِ تِ ػٌَاى پيواًكاض يا هجطي هٌؼمس هي ًوايٌس تطاؾاؼ تاظضؾي اظ زفاتط لاًًَي آًْا هحاؾثِ ٍ لط

 پؽ اظ ٍنَل ، هفانا حؿاب لطاضزازّاي آًاى نازض هي گطزز. 

 

 كسز حق بيمٍ تًسط كافزما اس صًرت يضعيتُاي كاركذ پيماوكار ي پزداخت آن بٍ ساسمان  -ح

زض هَاضزي كِ كافطهاياى )ٍاگصاضًسگاى كاض( حك تيوِ ٍ تيوِ تيكاضي ّط لطاضزاز غيط هكوَل عطحْاي  -1

 24/1/70ػوطاًي ضا تا تَجِ تِ ًَع ػوليات لطاضزاز ٍ تؼْسات عطفيي تِ هاذص هٌسضج زض تهَيثٌاهِ هَضخ 

ظ ّط نَضت ٍضؼيت پيواًكاض يا زضنس ( ا7زضنس يا 15قَضايؼالي تاهيي اجتواػي كِ لثال تِ آى اقاضُ قس )

نَضتحؿاب هٌْسؾيي هكاٍض كؿط ٍ ّوعهاى تا پطزاذت ٍجِ نَضت ٍضؼيت پيواًكاض عي چك زض ٍجِ 

لاًَى  38% هَضَع هازُ 5ؾاظهاى تاهيي اجتواػي پطزاذت ًوايٌس زض ايي نَضت ًياظي تِ كؿط ٍ ًگْساضي 



يؿت پطزاذت نَضت ٍضؼيت يا نَضتحؿاب تاهيي اجتواػي اظ ّط نَضت ٍضؼيت ًثَزُ ٍ كاضفطها هي تا

لغؼي يا ًْايي ٍتؿَيِ حؿاب تا پيواًكاض ٍ هٌْسؼ هكاٍض ضا هٌَط تِ اضائِ هفانا حؿاب اظ ؾَي ؾاظهاى 

تسيْي اؾت ٍاگصاضًسگاى كاضكِ تِ تطتية ايي تٌس ػول هي ًوايس كوا كاى هَظفٌس زض  .تاهيي اجتواػي ًوايس

هيعاى ًاذالم كاضكطز پيواًكاض ٍ هٌْسؼ هكاٍض ؾايط اعالػات هَضز  ذاتوِ ػوليات ّط پيواى ضوي اػالم

 .ًياظ ؾاظهاى تاهيي اجتواػي ضا اػالم ٍ اضؾال ًوايٌس

زض هَضز پيواًْايي كِ حك تيوِ هطتَط تَؾظ ٍاگصاضًسُ كاض اظ نَضت ٍضؼيت كاضكطز يا نَضتحؿاب  -2

تِ ؾاظهاى تاهيي اجتواػي پطزاذت هي قَز ، پيواًكاض ٍ هٌْسؼ هكاٍض تواذص تؼييي قسُ كؿط ٍ ّوعهاى 

پيواًكاض زض عَل اجطاي لطاض زاز فمظ هي تايؿت ليؿت كاضكٌاى قاغل زض لطاض زاز ضا كِ عثك همطضات تْيِ 

لاًَى تاهيي اجتواػي ٍ لاًَى زضيافت جطاين اظ كاضفطهاياى  39هي ًوايس تسٍى ٍجِ زض هْلت همطض زض هازُ 

َضاي اؾالهي حساكثط تا پاياى هاُ تؼس تِ ؾاظهاى تاهيي اجتواػي اضؾال هجلؽ ق 9/5/73ههَب هَضخ 

 ًوايس.

زض هَضز ايي گطٍُ اظ پيواًكاضاى تا تَجِ تِ ايٌكِ حك تيوِ همطض اظ نَضت ٍضؼيت پيواًكاض انلي كؿط  -3

اى ٍتِ ؾاظهاى پطزاذت هي قَز زض نَضت كِ زاضاي پيواًكاض فطػي تاقٌس نسٍض هفانا حؿاب پيواًكاض

فطػي آًْا تسٍى هحاؾثِ حك تيوِ ٍ هكطٍط تطايٌكِ حك تيوِ كليِ نَضت ٍضؼيتْاي پيواًكاض انلي تا 

 .تاضيد زضذَاؾت هفانا حؿاب پيواًكاض فطػي پطزاذت قسُ تاقس تالهاًغ ذَاّس تَز

تِ  24/1/70چٌاًچِ تا تَجِ تِ ًَع ػوليات لطاضزاز هاذص )زضنس ( حك تيوِ هَضَع تهَيثٌاهِ هَضخ  -4

ٌّگام كؿط ٍ پطزاذت حك تيوِ اظ نَضت ٍضؼيتْا يا نَضتحؿاب پيواًكاض يا هٌْسؾيي هكاٍض تَؾظ 

زضنس پطزاذت قسُ  7زضنس ،  15ٍاگصاضًسگاى كاض ضػايت ًكسُ ٍ تِ جاي كؿط ٍ پطزاذت حك تيوِ تواذص 

س تِ ليؿتْاي تاقس ، ّوچٌيي زض هَاضزي كِ هاذص پطزاذت حك تيوِ ضػايت قسُ ليكي حك تيوِ هؿتٌ

اضؾالي پيواًكاض تيف اظ حك تيوِ تطاؾاؼ هاذص هَضَع تهَتيٌاهِ هصكَض تاقس زض ايي نَضت زض پاياى كاض ٍ 

تِ ٌّگام نسٍض هفانا حؿاب لطاض زاز هاتِ التفاٍت حك تيوِ هحاؾثِ ٍ اظ پيواًكاض هغالثِ ٍ ٍنَل ٍ ؾپؽ 

 .هفانا حؿاب لطاضزاز نازض هي قَز

پيواًكاض تاتت هاُ يا هاّْاي ذاضج اظ زٍضُ اجطاي لطاضزاز )لثل اظ قطٍع ٍيا تؼس اظ ذاتوِ لطاضزاز( چٌاًچِ  -5

ليؿت اضؾال ًوايس، اظ زضيافت آى ذَز زاضي ٍ چٌاًچِ لثال ليؿت زضيافت قسُ تاقس حك تيوِ آى جعء 

 .لطاضزاز هحؿَب ًكسُ ٍػالٍُ تطحك تيوِ لطاضزاز اظ پيواًكاض ٍنَل ذَاّس قس
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