
اقصه عمومینگهی مآ  
موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور در نظر دارد، ساخت و نصب سازه اسکلت فلزي خود واقع در استان 
کهگیلویه و بویر احمد را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید. لذا بدین وسیله از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می 

ت به خرید و دریافت اسناد سبمراجعه و ن 5خیابان مشاهیر پالك ید به نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، آ
چک  و یا گهی پیشنهادات خود را به انضمام ضمانتنامه بانکیروز از تاریخ درج آ 10ظرف مدت   اقدام نموده و

نقشه ها و شرایط مناقصه در موسسه  میلیون ریال به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. 270تضمینی به مبلغ 
الزم بذکر است ود بوده و پیشنهاد دهنده یک نسخه از آن را دریافت و ضمیمه پیشنهاد خود می نماید. موج

 .آماده پاسخگویی می باشد 88381066ضمنا شماره تلفن  هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

 

 

 روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

 



(ریال)جمع  (ریال)بهای واحد  مقدار  ردیف

78796800 86400 912 70603

200932780 109000 1843.42 70605

524172174 69800 7509.63 90106

3877120 46600 83.2 90201

986846328 64800 15229.11 90203

6926036 59800 115.82 90207

1068306420 61000 17513.22 90301

431197701 63300 6811.97 90402

281600000 64000 4400 250355

3454200 2020 1710 280101

7752000 1360 5700 280102

4902000 860 5700 280103

23246000 1970 11800 280201

3622009559 مجموع

5337683047

(فاز اول )برآورد اسکلت سالن اصالح نژاد ماهی قسل آال یاسوج 

1.04*1.09*1.3با اعمال ضرایب 

















 
 

 ی کشور شیالتعلوم موسسه تحقیقات 
 

 
 

 

    

  ساخت اسکلت فلزي منــاقصه

 



 فهرست اسناد مناقصه:

 
 فهرست مطالب

 تعداد صفحه                   موضوع

 
 )1مناقصه (فرم شماره  متن  -1
 )2شرایط مناقصه (فرم شماره  -2
 تعهدنامه ها، ضمانت نامه ها و فرم ها -3
 برگ پیشنهاد قیمت  -4
 و مشخصات فنی خصوصیشرح کار   -5

 

 ۲ 



 مناقصه آگهی 
 

 مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد یاسوج کارفرما:

 عنوان و مشخصات کل پروژه: 

  اسکلت فلزي ،حمل و نصبساخت

 جدول قیمت پیشنهادي اولیه کار براساس  برآورد برآورد:

مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح  -نگاري روستاي ت –دشتروم  –شهرستان یاسوج –بویراحمد کهکیلویه واستان  محل اجرا:

 نژاد

 در اوقات اداري با ارائه معرفی نامه به آدرس : 18/02/98لغایت  09/02/98متقاضیان دریافت اسناد مناقصه می توانند از روز 

ه تحقیقات ، موسس5استان تهران، میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، تقاطع خیابان غفاري، پالك 

 علوم شیالتی کشور مراجعه نمایند.

 تماس حاصل فرمایند. 021-88381066ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن

 ۳ 



 
 بسمه تعالی

 1فرم شماره 

 مناقصه 
 
 :موضوع مناقصه و شرح مختصري از مشخصات کار -1

 
 شامل :ح نژاد تحقیقات ژنتیک و اصال سالن مرکزاسکلت فلزي  ساخت،حمل و نصب

 دستورالعمل و سازه نقشه به توجه با اسکلت ساخت ، آالت آهن تهیه  :شامل فلزي اسکلت ساخت عملیات •

  مقرارت ملی ساختمان  آیین نامه ها و ،شخصات فنیم و مشاور مهندسین طرف از هشد ارائه هاي

   رنگ آمیزي مطابق مشخصات فنی  •

 کارگاه محیط در تخلیه کارگاه، به شده  مصالح و یا قطعات ساخته حمل بارگیري، •

 اسکلت جوشکاري و مونتاژ و نصب •

  جوش مخرب غیر آزمایشات تائید با همراه UT و MT الزم، آزمایشات •

ژنتیک و اصالح مرکز تحقیقات تنگاري  دشتروم، روستاي ،یاسوجشهرستان  ،کهکیلویه و بویر احمداستان  پروژهمحل  -2

 شهید مطهري نژاد 

                                                                                                                                                  
 ریال   می باشد. 5337683047معادل  1398مبلغ برآورد کار براساس فهرست بهاي ابنیه سال  مبلغ برآورد کار: -3

 رارداد بعهده پیمانکار می باشد کلیه کسورات قانونی ق -

 می باشد  1399اعتبار پروژه از محل بند (ب) قانون بودجه با سر رسید سال  -

 کار:تحویل مدت  -4
 شمسیماه 4 
 

 دستگاه نظارت:   -5
 و نماینده معرفی شده از سوي کارفرما  ی کشورشیالت علوم  اداره فنی و مهندسی موسسه تحقیقات

 
 کارفرما: -6

 ت ژنتیک و اصالح نژادمرکز تحقیقا
 

 ٤ 



     
 دستگاه مناقصه گزار: -7

 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور   
 

 :مبلغ تضمین شرکت در مناقصه -8
به یکی از اشکال زیـر بـه دسـتگاه مناقصـه      "الف"است که همراه پاکت یال ر 300000000  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

 گزار تسلیم می گردد:
 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور       موسسه تحقیقات  ی به نامچک رمزدار بانک -8-1
 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور          چک تضمین شده بانکی به نام  -8-2
 )1ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما طبق فرم مورد قبول تنظیم گردد. (نمونه ضمانتنامه شماره  -8-3
ماه دیگر نیز قابل تمدیـد   3ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و براي  3د حداقل مدت اعتبار تضمین هاي فوق بای -8-4

 باشد.
استان تهران به آدرس میدان هفت تیـر، خیابـان    در 98 /18/02لغایت  09/02/98اداري از تاریخ اسناد مناقصه در ساعات -9

 باشد. قابل تحویل می ، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور5خیابان غفاري، پالك تقاطع قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، 
ــه   -10 ــناد مناقص ــت اس ــال قیم ــد هزارری ــاب     000/500(پانص ــماره حس ــا ش ــد و ی ــه نق ــورت وج ــه ص ــد ب ــه بای ــال ک )ری

 پرداخت شود. اختصاصی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور  بانک مرکزي تمرکز وجوه درآمد 4001038903014117
پس از خرید اسـناد مناقصـه، مایـل بـه مشـارکت در مناقصـه نیسـتید، مراتـب را تـا آخـر وقـت اداري روز            در صورتیکه  -11
 به دستگاه مناقصه گزار اطالع دهید. 88823503به شماره فاکس 18/02/97
ره به منظور رفع ابهام احتمالی ویا چنانچـه شـرکت کننـدگان در مناقصـه سـواالتی در رابطـه بـا اسـناد دارنـد بـا شـما            -12

 ارتباط برقرار نمایند. 021-88381066تماس
 می باشد. 18/02/98روز  15آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها، تا ساعت  -13

پیشنهاد دهندگان می بایستی پاکات الف و ب مربوط را در یک پاکت بـا توضـیح کامـل در روي پاکـت کـه مشـخص کننـده        
 مناقصه بوده، قرار داده و ارائه نمایند.

خیابان مشاهیر، تقـاطع خیابـان    خیابان قائم مقام فراهانی، ،میدان هفت تیر استان تهران، محل تسلیم پیشنهادهانشانی  -14
 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 5غفاري، پالك 

 
 د.اسناد و مدارك مناقصه فقط به نماینده پیمانکار با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضاي مجاز تحویل خواهد ش -15
تمام اسناد مناقصه، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاي مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسـد و همـراه بـا پاکـت      -16

 قیمت پیشنهادي (پاکت ب) تسلیم گردد.
ده باز و خوان ی کشورشیالتعلوم در کمیسیون معامالت موسسه تحقیقات  98/--/--روز  --پیشنهادهاي واصله در ساعت  -17

 می شود.
 پیشنهاد جهت بررسی به کمیته فنی تحویل داده خواهد شد.» الف«پاکات 
 نزد کمیسیون معامالت باقی خواهد ماند.» ب«پاکات 

پیشنهاداتی که حسب بررسی و اعالم نظر کمیته فنی حائز شـرایط مناسـب (از نظـر فنـی و شـرایط مناقصـه) باشـند جهـت         
 ن معامالت اعالم می گردد.آنها به کمیسیو» ب«بازگشایی پاکات 

 ٥ 



دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است، برندگان اول و دوم مناقصـه بـر اسـاس آئـین نامـه       -18
 تعیین برنده مناقصه و دیگر مقررات، تجزیه بهاي ارائه شده توسط پیشنهاد دهنده تعیین می شود.

آئـین نامـه تشـخیص صـالحیت      56اددهندگان با هم تبـانی کـرده انـد طبـق مـاده      هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنه -19
 پیمانکاران و نحوه ارجاع کار به آنها، با آنان رفتار خواهد شد.

پیمانکاران در پاسخ به دعوتنامه شرکت در مناقصه و رعایت مهلت هاي مقرر به سازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي     تأخیر -20
 ان متخلف بر اساس ضوابط رفتار شود.اعالم تا با پیمانکار

 پیشنهادات واصله توسط دستگاه مناقصه گزار بررسی و بر اساس گزارش دستگاه مذکور اتخاذ تصمیم خواهد شد. -21
 این دعوتنامه مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت می باشد. -22
ارائه نموده و با یستی در » الف«ه را مهر و امضاء و در پاکت پیمانکار می بایستی برنامه زمان بندي منضم به اسناد مناقص -23

 طول مدت پیمان مطابق آن رفتار نماید.
 کارفرما هیچگونه تعهدي در تامین مصالح ندارد. -24

و پیمانکار می بایستی کلیه موارد الزم را در مبلغ پیشنهادي خود ملحوظ داشته و در حین اجراي عملیات هیچگونه ادعایی از 
یمانکار پذیرفته نخواهد بود و پیمانکار حق ندارد به بهانه سختی و یا عدم تشابه کارها بـا فهرسـت بهـاي منضـم بـه قـرارداد       پ

 ادعاي قیمت جدیدبا ضریب خاص نماید.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مهر و امضا مجاز پیمانکار     امضاي دستگاه مناقصه گزار
 تاریخ:       تاریخ:                                  
                            

(خصوصاً موارد فنی) توسط کمیسیون معامالت بررسی و چنانچه هر » الف«محتویات پاکت 
هادات از نظر فنی مورد قبول واقع نشدند (به هر دلیل)، کمیسیون مختار است که پیشنیک از 

را بـه نماینـده   » ب«اینگونه پیشـنهادات خـودداري نمـوده و پاکـت     » ب«از بازگشایی پاکات 
 شرکت مربوطه عودت دهد.

 در این صورت پیشنهاد دهندگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت.

 ٦ 



 
 بسمه تعالی

 2فرم شماره 
 شرایط مناقصه

 
 اصالح نژاد یاسوج مرکزاسکلت فلزي سالن  حمل و نصب ساخت، موضوع مناقصه:

 ت.این مناقصه ذکر شده است شرایط مشروحه زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهد گرفمتن عالوه بر مراتبی که در 
داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهادهاي خود را در یـک پاکـت سربسـته الك و مهـر شـده کـه محتـوي دو پاکـت          -1

 مناقصه می باشد، به ترتیب بندهاي بعدي تنظیم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید.»ب«و » الف«جداگانه 
ه، نام و نشانی پیشنهاددهنده و تاریخ تسلیم پینشهاد نوشته شود و در مهلت در روي پاکت هاي فوق الذکر باید موضوع مناقص

 مقرر با اخذ رسید حاوي ساعت و تاریخ وصول، به دستگاه مناقصه گزار تسلیم گردد.
ذیل است که حسب مورد در داخـل یکـی    5و  4و  3منظور از پیشنهاد مناقصه، تمام اسناد و مدارك مشروحه در بندهاي  -2

 قرار داده می شوند.» ب«و » الف«پاکت  از دو
اسناد و مدارك مناقصه که از طرف دستگاه مناقصه گزار در اختیار داوطلبان مشارکت در مناقصه قرارداده شده اسـت بایـد    -3

بر طبق شرایط مناقصه و دعوتنامه آن و نیز سایر دستورالعمل هاي و مقررات، تکمیل و تنظیم شـده و همـواره سـایر مـدارك     
 به دستگاه مناقصه گزار تسلیم گردد.» ب«و » الف«درخواستی در پاکت هاي 

 قرار داده شوند عبارتند از:» الف«مدارك و اسنادي که باید در پاکت 
 رتبه بندي سازمان مدیریت وبرنامه ریزي     -1-3
 تضیمن شرکت در مناقصه که باید طبق شرح مندرج در دعوتنامه مناقصه تهیه گردد. -2-3
 شرح کار و مشخصات فنی خصوصی -نقشه هاي کلی -3-3
نمونه ضمانتنامه ها (شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، پیش پرداخت، استرداد کسور وجـه الضـمان). در صـورت قصـد      -4-3

 تودیع تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی، ضمانتنامه باید طبق نمونه ارائه شده تهیه و تسلیم شود.
با توجه به اهمیت برنامه زمان بندي انجام و امتیاز مهم این مورد در ارزیابی ها، پیمانکار می بایستی برنامه زمان بنـدي   -5-3

 اجرا، کار را همراه پیشنهاد مناقصه ارائه نماید.  
 دولتی (فرم شماره  لت در معامالتبرگ تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دو -6-3
 )1دعوتنامه شرکت در مناقصه (فرم شماره  -7-3
 )2شرایط مناقصه (فرم شماره  -8-3

رونوشت مصدق اساسنامه شرکت و آخرین آگهی در مورد دارندگان امضاي مجزا پیشنهاد دهنده براي اسـناد مـالی و     -10-3
 تعهد آور

 خواست شده اسناد ارزیابی توان پیمانکارسوابق فنی و اجرایی شرکت و کلیه اطالعات در -11-3
 (داراي امتیاز در انتخاب پیمانکار)به انضمم شماره تماس کارفرمایان نمونه کارهاي انجام شده در شهر تهران -12-3
 (داراي امتیاز در انتخاب پیمانکار)تائیدیه ها واستانداردهاي اخذ شده از سوي شرکت -13-3
 (داراي امتیاز در انتخاب پیمانکار)کار از کارفرمایان قبلی تائیدیه هاي حسن انجام  -14-3
 (داراي امتیاز در انتخاب پیمانکار)تجهیزات مربوطه مستندات مالکیت نشانی کارخانه و -15-3
 (داراي امتیاز در انتخاب پیمانکار)مستندات مربوط به کنترل کیفی کاالهاي تولیدي شرکت  -16-3
 یین نامه دامنه تعیین قیمت مناسب پیشنهادات پیمانکاران رعایت می گردددر انتخاب پیمانکار ا -17-3

 ۷ 



 )4تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیت هاي ناشی از مقررات و اسناد و مدارك عمومی مناقصه و پیمان (فرم شماره  -4
 
 شوندعبارتند از: قرارداده» ب«اسناد و مدارکی که باید در پاکت -5
 تکمیل شده باشد. 5ه باید طبق فرم شماره برگ پیشنهاد قیمت ک -1-5
 )6فرم تکمیل شده تعهد بیمه تمام یا قسمتی از کار که مورد نظر کارفرما باشد (فرم شماره   -2-5
ذکر شده، بدون تغییر، حـذف و بـا قـراردادن     5و  4و  3پیشنهاددهنده باید تمام اسناد و مدارك مناقصه را که در بندهاي  -6

ن، تکمیل ، تنظیم و مهر و امضا نمـوده و بـه دسـتگاه مناقصـه گـزار تسـلیم نمایـد. چنانچـه بـا تشـخیص           هرگونه شرط در آ
کمیسیون معامالت، بعضی از اوراق غیر تعهد آور، سهواً مهر و امضا نشده باشـند. پیشـنهاد دهنـده در مـدت کوتـاهی پـس از        

 آن پیشنهاد ناقصه و مردود خواهد بود.جلسه مناقصه آنها را مهر و امضا خواهد کرد. در غیر این صورت 
پیشنهادهاي مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب، نقص و قلـم خـوردگی    -7

نداشته باشد. در صورت وجود خدشه ویا نقص در اسناد و مدارك مناقصه با ارائه پیشنهاد مشـروط، مـبهم و بـرخالف شـرایط     
 ن پیشنهاد مردوداست و عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد می شود.آه و یا نداشتن تضمین کافی،مناقص

 ه باشـند مـی تواننـد بـا شـماره تلفـن      هریک از دعوت شدگان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصـه ابهـامی داشـت    -8
 .تماس حاصل نمایند 88381066-021

د کلیه مسائل فنی و قراردادي پیمانکاران می توانند کتباً ابهام را مطرح و پاسـخ الزم  ضمناً براي رفع هرگونه ابهام در مور -15
 دریافت نمایند.

مناقصه گزار حق تغییر، اصالح و یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسلیم پیشنهادها براي خـود   -9
عوت شدگان ابالغ می شود و در صورتیکه پیشنهادي قبـل از ابـالغ   محفوظ می دارد و اگر چنین موردي پیش آید مراتب به د

 مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنماید.
هـا باشـد، در ایـن صـورت      از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقـادیر یـا آیـتم   

گزار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوي دستگاه مناقصه 
 که آنان فرصت کافی براي اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

ي تعیین برنده مناقصه ارقـامی  رقم پیشنهاد قیمت باید براي کل کار و به عدد و حروف در برگ پیشنهاد نوشته شود. برا -10
 که به حروف نوشته شده مالك عمل خواهد بود و پیشنهادي که قیمت کل به حروف را نداشته باشد، مردود است.

روز پس از ابالغ کارفرمـا بـه او، بـا سـپردن تضـمین اجـراي تعهـدات بـر اسـاس قیمـت            7برنده مناقصه باید حداکثر تا  -11
یمان مبادرت نماید. در غیر اینصورت تضمین شرکت او در مناقصه، بدون هیچ تشریفات قضایی بـه  پیشنهادي خود، به انعقاد پ

نفع کارفرما ضبط می شود و حق هیچگونه اعتراضی ندارد. در صورتیکه بهترین پیشنهاد دهنده از سه پیشنهاد انتخاب شده از 
شود، تضمین شرکت در مناقصه او به نفع کارفرما ضـبط  طرف مناقصه گزار در مهلت پیش بینی شده، حاضر به انعقاد پیمان ن

می شود و پیشنهاد دهنده دوم به عنوان برنده مناقصه اعالم می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده باال، حاضر بـه  
برنـده مناقصـه اعـالم    انعقاد پیمان نشود، تضمین شرکت او هم به نفع کارفرما ضبط می شود و پیشنهاد دهنده سوم به عنوان 

 می شود و عیناً طبق پیشنهادات اول و دوم با او عمل خواهد شد.
 پس از تعیین نفرات اول و دوم و سوم مناقصه ، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدي، بالفاصله مسترد می شود. -12

 
 مهر و امضاي مجاز پیمانکار    امضاي دستگاه مناقصه گزار

                                  تاریخ:                   تاریخ:

 ۸ 



 بسمه تعالی
 3فرم شماره 

 تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد اعالم عدم شمول
 قانون مداخله در معامالت دولتی

 2/10/1337مورخ 
 

 لن مرکزساخت،حمل و نصب  اسکلت فلزي ساامضاکننده زیر نماینده مجاز و رسمی شرکت پیشنهاد دهنده براي مناقصه: 

بدینوسیله تائید می نمایدکه شرکت فوق مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت  نژاد یاسوجاصالح 

نمی باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد کارفرما حق  1337در معامالت و قراردادهاي دولتی مصوب دي ماه 

 ه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.دارد که پیشنهاد ارائه شده براي مناقص

همچنین قبول و تائید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و پیمان را امضاء نمایـد و  
مول ممنوعیت مـذکور  خالف اظهارات فوق در خالل مدت قرارداد (تا تحویل موقت) به اثبات برسد یا چنانچه افرادي را که مش

در قانون فوق هستند در این قرارداد سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حـق خواهـد داشـت    
قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ قرارداد و تاخیر اجراي کار را از امـوال  

 یشنهاد دهنده اخذ نماید. تعیین میزان خسارات وارده با تشخیص کارفرما می باشد.این پ
این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجراي قرارداد مدیران یا بازرسان و نظارت کنندگان و یـا اداره کننـدگان   

منافع شرکت باشند و یا چنانچه چنـد نفـر از    % سهام یا سرمایه یا5یا بیش از  5شرکت یا هر یک از شرکاي شرکت که داراي 
% است جزء اشـخاص مـذکور در بنـد اول    20یا بیش از  20شرکاي شرکت که مجموع سهام یا سرمایه یا منافع آنها در شرکت 

قانون فوق قرار گیرند و نیز چنانچه هریک از رقباي مدیران و بازرسان و سهام داران شـرکت بـه سـمت وزارت یـا معاونـت یـا       
دیریت کل یا مدیریت و یا ریاست برسد مراتب را فوراً به اطالع کارفرما برساند. در چنین مـواردي در صـورتیکه ایـن شـرکت     م

(پیشنهاد دهنده) مشمول قانون منع مداخل بشود کارفرما حق فسخ پپمان را خواهد داشـت و چنانچـه ایـن پیشـنهاد دهنـده      
کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ نماید بلکه ضمانتنامه مربوط به قرارداد را نیز ضبط  مراتب را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها

و خسارات ناشی از فسخ قرارداد و یا تاخیر در اجراي کار را بنابه تشخیص خود را از اموال پیشنهاد دهنـده (پیمانکـار) وصـول    
 نماید.

و تنبیهات متخلفین در قانون فوق آگـاهی کامـل دارد و در صـورت     مضافاً این پیشنهاد دهنده اعالم می دارد که بر مجازات ها
 تخلف مستحق مجازات هاي مربوطه می باشد.

 
 نام پیشنهاد دهنده:         تاریخ:

 نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء صاحبان امضاء مجاز تعهد آور مهر پیشنهاد دهنده  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۹ 



 »بسمه تعالی«
 4فرم شماره                                         
 

 هاي ناشـی از تعهدنامه اجـرا و پذیرش مسئولیـت
 مقررات و اسناد و مدارك عمومی مناقصه و پیمان

 
 نژاد یاسوجاسکلت فلزي سالن مرکزاصالح  ساخت،حمل و نصب مربوط به مناقصه :

دهنـده اطـالع کامـل ایـن      ر آخـر ایـن اوراق نشـان   نماید که مهر و امضا مجاز این پیشنهاد دهنده د بدینوسیله تأیید می -الف
ها و به طور کلی اسناد و مدارك نامبرده شده در  ها، بخشنامه ها، دستورالعمل نامه آیین دهنده از متن قوانین، مصوبات،  پیشنهاد

 باشد. ذیل می» ج«بند 
ز جـزو اسـناد و مـدارك ایـن مناقصـه و      ذیل نیـ » ج«نماید که اسناد و مدارك موضوع بند  همچنین  بدینوسیله تأیید می -ب

پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آنها در ارتباط با ایـن مناقصـه توسـط ایـن پیشـنهاددهنده تقبـل و تعهـد        
 شود. می
 فهرست مقررات و اسناد و مدارك عمومی مناقصه و پیمان -ج
 بعدي آن. و اصالحات 1352تعیین برنده مصوب خرداد ماه  نامه آیین -1
  21/4/83هــ مـورخ    30980/ ت  30071و اصـالحیه شـماره    11/8/82هــ  مـورخ    29493/ ت  42956مصوبه شـماره   -2

 پرداخت. ها و عقد پیمانکاري و حسن انجام کار و پیش هیئت وزیران در مورد نوع و نحوه و میزان اخذ تضمین براي مناقصه
 ساختمانی. هاي نامه و مقررات حفاظتی کارگاه آیین -3
 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی. 127ماده  -4
 برداري از معادن شن و ماسه. کل کشور در مورد نحوه بهره 1366قانون بودجه سال  66نامه اجراي تبصره  آیین -5
 نامه و شرایط عمومی پیمان. نمونه موافقت -6
مــورخ  2069/105 -4293/50ر تأسیســاتی همــراه کــار ســاختمانی (بخشــنامه شــماره دســتورالعمل نحــوه واگــذاري کــا -7
 سازمان برنامه و بودجه. 3/2/1380
سازمان  13/12/1360مورخ  6770/16106هاي عمرانی بخشنامه شماره  دستورالعمل محاسبه آهن مصرفی مورد نیاز طرح -8

 برنامه و بودجه.
 24/8/82مـورخ   1-4950/54/10639هـاي عمرانـی (بخشـنامه شـماره      نیاز طرح دستورالعمل مقدار سیمان مصرفی مورد -9

 سازمان برنامه و بودجه).
سـازمان   28/6/64مورخ  1-2800/54/6772و شماره  22/12/1363مورخ  1-55050/54/167300هاي شماره  بخشنامه -11

و  129هاي عمرانی (موضـوع مصـوبات جلسـات     ریزي و ضمائم آن راجع به حق بیمه کارکنان شاغل در طرح مدیریت و برنامه
 شوراي عالی تأمین اجتماعی). 143
 ریزي. سازمان مدیریت و برنامه 55مشخصات فنی عمومی کارهاي ابنیه نشریه شماره  -12
ریـزي  در مـورد نحـوه پرداخـت      سازمان مـدیریت و برنامـه   17/11/1364مورخ  1-5200/54/121919بخشنامه شماره  -13

 هاي عمرانی. ز استخراج مصالح معدنی مصرفی در طرحارزش قبل ا
و بودجه و فرم قرارداد کارفرمایان و کـارگران جهـت کـار     سازمان برنامه 24/2/1359مورخ  5-1605/54بخشنامه شماره  -14

 سازي و ... هاي ساختمانی تأسیساتی، راه معین و کارگاه

 ۱۰ 



ســازمان  8/4/62مــورخ  1-1300/54/5188و شــماره  2/9/1362مــورخ  5090/51/11082/1هــاي شــماره  بخشــنامه  -15
هـا و   ریزي  در مورد نحـوه محاسـبه میـزان تـأخیرات مجـاز حاصـل از تـأخیر در پرداخـت صـورت وضـعیت           مدیریت و برنامه

 ها. پرداخت پیش
/ت 30071هیئت وزیـران در مـورد تضـمین انجـام تعهـدات و اصـالحیه        11/8/82هـ مورخ  28493/ ت 42956مصوبه  -16

   21/4/83هـ مورخ  30980
هیئت وزیران در مورد بلوکـه نمـودن مطالبـات پیمانکـار و اسـترداد کسـور        21/12/1364مورخ  108462مصوبه شماره  -17

 الضمان. وجه
 سازمان تأمین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان پیمانکاران جزء. 18/9/1366مورخ  3/130بخشنامه شماره  -18
ریزي در مورد نحوه همکاري پیمانکـاران   سازمان مدیریت و برنامه 10/4/1369مورخ 1-1028/54/4916اره بخشنامه شم -19

 ساختمانی و تأسیساتی.
ریـزي در مـورد حـق بیمـه کارکنـان       سازمان مدیریت و برنامه 5/12/1369مورخ  1-4243/54/18701بخشنامه شماره  -20

 هاي عمرانی. شاغل در طرح
سـازمان برنامـه و بودجـه در مـورد نحـوه پرداخـت عـوارض         1/9/1372مـورخ   1-15377/54/11431بخشنامه شـماره   -21

 شهرداري.
هیئت وزیران در مورد بلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و اسـترداد   27/3/1377هـ مورخ  19411/ ت 1903مصوبه شماره  -22

 الضمان. کسور وجه
 قرارداد طرحهاي عمرانی اعمال خواهد شد.طرح عمرانی بوده و کسورات قانونی حاکم بر  -24
 باشند. سایر مقررات جاري که به هر نحوه در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجراي آن می -25
 ضوابط ومقررات ملی ساختمان   -26

 
 
 
 
 
 

 (در پیمان):امضاء کارفرما                                                              نام پیشنهاد دهنده:
گزار (درمناقصه): امضاء مناقصه

 ۱۱ 



 

 فرم خوداظهاري اعالم کارهاي در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار -2پیوست شماره 

گردد در تاریخ ...................  نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیتهاي اجرایی امضاء کننده زیر متعهد می آیین 18مطابق ماده 

باشد و با آگاهی از  ناقصه پروژه کارهاي در دست اجرا یا کارهایی که اخیراً برنده شده است به شرح زیر میبراي مشارکت در م

ظرفیتهاي اجرایی پایه و رشته مربوطه از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا ظرفیت آماده به کار الزم براي شرکت در 

 باشیم. عیین شده دارا میمناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور رابا مبلغ ت

 
 مانده ظرفیت ظرفیت پایه در رشته مبلغ کارکرد قرارداد مبلغ قرارداد نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد رشته کار نام پروژه ردیف

        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

ریزي ظرفیت آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجراي پروژه بـه عهـده   چنانچه سازمان مدیریت و برنامه 

العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کـار بـا ایـن شـرکت رفتـار       پیمانکار بوده است و مطابق با دستور

 گردد. می

پیشنهاد قیمت، به پیمانکار تحویـل گـردد و پـس از تکمیـل آن      این فرم جزء الینفک اسناد مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ

توسط پیمانکار پیشنهاد دهنده، در پاکت الف قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارك مـورد  

 نیاز به سازمان مدیریت و برنامه ریزي ارسال گردد.

 

 
 :امضاء مجاز و تعهدآور         تاریخ: 

 

 ۱۲ 



 
 ضمانتنامه شرکت در مناقصه 

 (نمونه یک)
 نظر به اینکه                          به نشانی :

در مقابل              مایل است در مناقصه                            شرکت نماید این                            از                                   

نماید چنانچه                                      به این                               ریال تضمین تعهد می                                    براي مبلغ         

کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضاي پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه  اطالع دهد که پیشنهاد شرکت

تعهدات پیمان استنکاف نموده است تا میزان                                  ریال هر مبلغی را که                               انجام

مطالبه نماید. به محض دریافت اولین تقاضاي کتبی واصله از سوي                            بدون اینکه احتیاجی به اثبات 

درنگ در وجه یا حواله کرد                               یل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاري قانونی یا قضایی داشته باشد، بیاستنکاف یا اقامه دل

باشد.این مدت بنا به  بپردازد.مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز                         معتبر می

     کتبی                                                    براي حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه                  درخواست 

م هنتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا                                                   موجب این تمدید  را فرا

 نسازد و

را موفق با تمدید ننماید،                           متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در 

 کرد                                               پرداخت کند. این ضمانتنامه را در وجه یا حواله

خود باطل و  مقرر از سوي                     مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسید، خود بهچنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدرت 

 از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.
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 ضمانتنامه شرکت در مناقصه 

 (نمونه دو)
 نظر به اینکه                          به نشانی :

دارد ایـن                     به این            اطالع داده است قصد انعقاد قرارداد                                      را بـا                                

 از          

وجـب  قابل                                        براي مبلغ                                     ریال به منظور انجام تعهداتی که به مدر م

نمایـد در صـورتی کـه                               کتبـاً و قبـل از انقضـاي        گیرد تضمین و تعهد می قرارداد یاد شده به عهده می

نامه به این                         اطالع دهد که                               از اجراي هر یک از تعهدات ناشـی   ن ضمانتسررسید ای

ــه                                    ــی را کـ ــر مبلغـ ــال، هـ ــزان                                 ریـ ــا میـ ــت تـ ــده اسـ ــف ورزیـ ــده تخلـ ــاد شـ ــرارداد یـ     از قـ

 ، به محض دریافت اولین تقاضاي کتبی واصله از                                 مطالبه کند

 کرد         درنگ در وجه یا حواله بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاري قانونی و قضایی داشته باشد، بی  

 بپردازد.                                    

ضــمانتنامه تــا آخــر وقــت اداري روز                             اســت و بنــا بــه درخواســت کتبــی                                  مــدت اعتبــار ایــن   

باشـد و در صـورتی کـه              واصله تا قبل از پایان وقت اداري روز تعیین شده، براي مدتی که درخواسـت شـود قابـل تمدیـد مـی     

دت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا                                   موجـب ایـن تمدیـد را فـراهم     نتواند یا نخواهد م              

 نسازد و نتواند         

را حاضر به تمدید نماید. متعهد است بدون آنکه احتیاجی بـه مطالبـه مجـدد باشـد، مبلـغ درج شـده در بـاال را در وجـه یـا          

 پرداخت کند.     کرد                        حواله
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 ضمانتنامه شرکت در مناقصه
 (نمونه سه)

 به نشانی :               نظر به اینکه        

                            را با                 منعقد نموده است و قرارداد مبلغ به این          اطالع داده است که قرارداد                       

متعهد است در صورتی که                               کتباً به این بانک اطالع دهد که خواستار        این                            

 پرداخت داده شده به                                   است هر مبلغی تا میزان مانده از مبلغ پیش            پرداخت داده شده به        بازپرداخت مبلغ پیش

                                          پرداخت به محض دریافت اولین تقاضاي کتبی واصله از      است هر مبلغی تا میزان مانده پیش                 

کرد  درنگ در وجه یا حواله احتیاجی به صدور اظهارنامه و یا اقدامی از مجاري قانونی و قضایی داشته باشد، بی بدون اینکه

اصله تا قبل از پایان وقت اداري روز تعیین وبپردازد. اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روزاست و بنا به درخواست کتبی 

باشد و در صورتی که نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند  تمدید میشده، براي مدتی که درخواست شود قابل 

 و یاموجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند را حاضر به تمدید نماید.

 کردپرداخت کند. متهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله

پرداخت واریز شده درج شده است.  مانتنامه بنا به درخواست کتبی                           که در آن مبلغ پیشمبلغ این ض

به     در مورد مبلغ  روز از تاریخ تحویل نامه استعالم طبق نظر کتبی                         که باید حداکثر ظرف سی 

شود و در صورت عدم وصول پاسخی از سوي ضمانتنامه معادل مبلغی  ه میپرداخت واریز شده واصل گردد، تقلیل داد پیش

 کهاعالم نموده است، تقلیل داده خودهد شد.

پرداخت به ترتیب تعیین شده در این ضمانتنامه واریز گردد و مبلغ آن به صـفر تقلیـل داده    در صورتی که تمام مبلغ این پیش

 رجه اعتبار ساقط است. اعم از اینکه اصل به بانک مسترد گردد تا مسترد نگردد.شود، این ضمانتنامه خود به خود باطل و از د
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 ضمانتنامه کسور حسن انجام کار 

 (نمونه چهار)
 نظر به اینکه                          به نشانی :

این            اطالع داده است که مقرر است مبلغ                      ریال از طرف            به عنوان اسـترداد کسـور حسـن     به

انجام کارقرار ماده           بـه                    پرداخـت شـود. از ایـن رو پـس از پرداخـت و بـه مزبـور بـه حسـاب نـزد ایـن                         

درصورتی که              کتباً و قبل از انقضاي سررسید این ضمانتنامه به ایـن                 اطـالع دهـد کـه                 این متعهد است

از اجراي تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده عطف ورزیده است تا میزان               ریال هر مبلغـی را کـه    مطالبـه کنـد بـه      

بی                  بدون اینکه احتیاجی به صـدور اظهارنامـه و یـا اقـدامی از مجـري قـانونی و       محض دریافت اولین تقاضاي کت

 قضایی داشته باشد.  

   درنگ در وجه یا حواله گردد بپردازد. مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقـت اداري روز اسـت و بنـا بـه درخواسـت کتبـی                          بی

باشـد و در صـورتی کـه                  ن وقت اداري روز تعیین شده براي مدتی کـه درخواسـت خـود قابـل تمدیـد مـی      واصله تا قبل از پایا

نتوانــد یــا نخواهــد مــدت ایــن ضــمانتنامه را قبــل از انقضــاي آن تمدیــد کنــد و یــا موجــب ایــن تمدیــد را فــراهم ســازد و                          

بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد. مبلغ درج شده در باال را در وجـه یـا حوالـه    را حاضر به تمدید نماید  متعهد است 

 کرد پرداخت کند.
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 5فرم شماره 
 برگ پیشنهادي قیمت

و پذیرش تعهد اجـراء و مسـئولیت در مـورد مسـتندات و منـدرجات دعوتنامـه        کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل امضاء
هـاي کلـی فهرسـت مقـادیر و      شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصـات فنـی، نقشـه   

امه عدم شمول قـانون  هاي برآوردي کار تعهدنامه اجراء و قبول مقررات و اسناد و مدارك عمومی مناقصه و پیمان، تعهدن قیمت
سـاخت،حمل و نصـب    منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی به طور کلی تمامی مدارك و اسناد مناقصه مربـوط بـه   

اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ کارهاي مـورد مناقصـه   اسکلت فلزي سالن مرکزاصالح نژادماهی قزل آال 
 نمایم که: پیشنهاد می

 عملیات موضوع مناقصه فوق را براساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و پیمان (به عدد) -1
 به حروف                                            ریال انجام دهم.                                                               

 نمایم که: ول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد میچنانچه این پیشنهاد مورد قب -2
الف) اسناد و مدارك پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده و همراه تضـمین انجـام تعهـدات    

 یل تسلیم نمایم.روز از تاریخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه به استثناي روزهاي تعط 7حداکثر ظرف مدت  
ظرف مدت مقرر در پیمان، تجهیزات الزم  را تأمین و شروع به کار نمایم و کلیه کارهاي موضوع پیمان را در مدت مندرج  -ب

 در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.
 .شود نمایم که کلیه ضمایم اسناد و مدارك مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب می تأیید می -3
 گزار الزامی براي واگذاري کار به هیچ یک از پیشنهاددهنده را ندارد. اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه -4
کنم که هر گاه این پیشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرار گیرد تا موقعی کـه پیمـان    و تأیید می  بدینوسیله موافقت -5

نهاد و ابالغ قبولی به عنوان یـک تعهـد الزم اجـراء بـراي پیشـنهاد دهنـده تلقـی        مربوطه تنظیم و مبادله نشده است این پیش
 گردد. می

ضـمین  تتحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضـمین اجـراي تعهـد     -6
 ام. تقدیم داشته» الف«را به نفع کارفرما در پاکت  متن  8موضوع بند 
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 6م شماره رف

 هاي کارها  نامه نمونه فرم بیمه

 موضوع مناقصه:

   نژاد یاسوجاصالح  اسکلت فلزي سالن مرکز حمل و نصب ساخت،

صه فوق انتخاب گردد در قنماید که چنانچه به عنوان برنده منا این پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می

شـرایط   21آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري که در شـرایط مناقصـه و مـاده    موقع عقد قرارداد 

هـاي بیمـه مـورد     بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجراي عملیات نزدیکـی از شـرکت   عمومی پیمان پیش

 قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید.

 حوادث موضوع بیمه                    مبلغ کل مورد بیمه                      هزینه بیمه            عملیات موضوع بیمه    

تسـلیم شـده   » ب«الذکر با اطالع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیـل و در پاکـت    نماید که جدول فوق ضمناً تأیید می

 است.

نامه مربوط تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمـه یـا هـر     د بیمهشود در موقع مبادله قراردا همچنان تأیید می

نامـه مربـوط بـوده و در صـورت      علت دیگر این امر میسر نشود تا حداکثر سه ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسـلیم بیمـه  

رد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در این شرایط عمومی پیمان رأساً در این مو 22گاه دستگاه اجرایی مطابق ماده  تأخیر آن

خالل حوادث سوئی پیش آمد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید این پیشـنهاددهنده مسـئول خسـارات ناشـیه     

 باشد. می

 

 

 

 خانوادگی و سمت و مهرو امضاء پیشنهاددهنده براي اسناد ملی و تعهدآور: نام و نام
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هاي اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران، واحدهاي خـدمات مـدیریت طـرح و    بخشنامه به دستگاه

 واحدهاي مشاوره و پژوهشی.

 22/1/1380تاریخ:      1612/105-1752/52شماره: 

 هاي عمرانی موضوع: رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادي در پروژه

 

داردهاي اجرایـی مربـوط و در چهـارچوب نظـام فنـی و اجرایـی       نامـه اسـتان   قانون برنامـه و بودجـه، آیـین    23به استناد ماده 

 هاي:  هیأت وزیران ) نیز در اجراي بخشنامه 4/4/1375هـ مورخ  14898/ ت 24524طــرحهاي عمرانی کشور(مصوبه شماره 

 24/2/1373مورخ  102-5/738-2329شماره  -

 21/6/1373مورخ  102-5/2587-8145شماره  -

 3/12/1377مورخ  102-54/7458-7140شماره  -

 گردد: االجرا) به شرح زیر ابالغ می این دستورالعمل از نوع گروه اول (الزم

جویی در زمان و مصرف نشریات از این پس طرفین قرارداد به جاي مهر و امضاي تمامی صفحات نشـریات   به منظور صرفه -1

انها و قراردادها، محل تعیـین شـده در جـدول پیوسـت،     و سایر ضوابط مربوط و منضم ساختن آن به دیگر اسناد و مدارك پیم

نماینـد. ایـن    الرعایه است را در آخرین ستون سمت چپ امضا می اي که در قرارداد مورد نظر الزم مقابل عنوان نشریه با ضابطه

سـایر ضـوابط و   االرعایـه در قـرارداد خواهنـد بـود. بـدیهی اسـت        هـاي الزم  امضا به منزلۀ پذیرش مفاد ضوابط و دسـتورالعمل 

الزحمه کـه نـام آنهـا در ایـن جـدول درج       هاي شرح خدمات و حق ، شرایط خصوصی، پیوست نامه ها نظیر موافقت دستورالعمل

 نشده است باید طبق روال قبلی مهر و امضا و به قرارداد ضمیمه شوند.

گـردد.   ا، از طـرف ایـن سـازمان ابـالغ مـی     همه ساله فهرست به روز شده نشریات و سایر ضوابط قراردادي، به عنوان راهنم -2

هاي اجرایی، مشاوران پیمانکاران و سایر عوامل ذیربط عالوه بر رعایت موارد فوق، موظفند سایر ضوابطی را که تا تاریخ  دستگاه

 انتشار فهرست بعدي توسط این سازمان تدوین و 

 

 نگام انعقاد قرارداد مقابل نام آنها را نیز امضا نمایند.هاي جدول منتشر شده اضافه نموده و به ه شوند به ردیف ابالغ می

  
 

 ردیف
شماره 

 نشریه
 محل مهر و امضاء تاریخ بخشنامه شماره عنوان ضابطه

1 4311 
-54/1088-842 شرایط عمومی پیمانها

102 

3/3/1378  

  29/4/1362 /5202240 شرایط عمومی همسان قراردادهاي خدمات مشاوره 3418 2
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3 3419 
رایط عمومی همسان قراردادهاي خدمات مشاوره ش

 پژوهشی
2753-59/1670-

105 

28/1/1380  

4 - 
شرایط عمومی همسان قراردادهاي خدمات 

 مدیریت طرح
201-54/135-

105 

-  

5 - 
دستورالعمل کاربرد کلیات، مقدمه فصلها و 

پیوستهاي مربوط به فهارسی که در برآورد 

 ت.از آنها استفاده شده اس  پیمان

- -  

  - - جوشکاري در ساختمانهاي فوالدي 20 6

  - - تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاري 21 7

  - - پذیري فوالد ساختمانی جوش 22 8

9 23 
بازرسی و کنترل کیفیت جوش در 

 ساختمانهاي فوالدي
- -  

  - - ایمنی در جوشکاري 24 10

  - - جوشکاري در درجات حرارت پایین 26 11

12 55 
مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی 

 (تجدید نظر دوم)
66241/101 17/4/83  

  - - برداري شرح خدمات نقشه 79 13

14 82 
-56/18080-2061 هاي تیرچه و بلوك راهنماي اجراي سقف

1 

12/11/1371  

  - - متر 8هاي همسان پلها و آبروها تا دهانه  نقشه 83 15

  /27/3 1-56/4539-333 ات برق و بیمارستانمشخصات فنی تأسیس 89 16

  11/4/1363 1-56/4450-380 دیوارهاي سنگی 90 17

18 95 
-1428 برداري  مشخصات فنی نقشه

56/13850-1 

8/9/  

  5/9/1364 1-54/9598-1991 مشخصات فنی عمومی راه  101 19

20 102 
 21هاي همسان عرشه پلها تادهانه  مجموعه نقشه

 متر
- -  

  - - کشی هاي آبیاري و زه هاي همسان شبکه نقشه 107 21

22 108 
هاي آبیاري و  مشخصات فنی عمومی شبکه

 زهشکی 
- -  

23 110 
مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات 

 برقی کارهاي ساختمانی 

28/54/100-105 8/1/1380  

 ۲۰ 



  - - محافظت ساختمان در برابر حریق (بخش اول) 111 24

25 112 
افظت ساختمان در برابر حریق (بخش مح

 دوم)

2179-56/19047-1 26/11/71  

26 117 
مبانی و ظوابط طراحی طرحهاي آبرسانی 

 شهري 

2177-56/45/19-1 26/11/71  

27 119 
برداري (چهار  دستورالعملهاي همسان نقشه

 جلد)

2009-56/17549-1 3/11/1376  

  29/9/1379 105-54/6437-4855 ول)نامه بتن ایران (تجدید نظر ا آیین 120 28

29 122 
هاي همسان اجرایی  مجموعه نقشه

 ساختمانهاي گوسفندداري 

786-56/7424-1 31/4/1371  

30 124 
هاي همسان اجرایی مخازن آب  مجموعه نقشه

 زمینی
18217-56-5/9661-

1 

15/10/1372  

31 125 
هاي همسان اجرایی مخازن آب  مجموعه نقشه

 زمینی 
23237-56-5/23097-

102 
25/12/1372  

32 128 
مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی 

 ساختمانها (دو جلد)

964-51/1093-102 9/3/1377  

33 132 
-5/5198-56-15671 موازین فنی ورزشگاههاي کشور (چهار جلد)

102 

7/12/1373  

  7/4/1379 105-54/162-2203 نامه بارگذاري پلها (تجدید نظر اول) آیین 139 34

 
 

 ردیف
شماره 

 نشریه
 محل مهر و امضاء تاریخ بخشنامه شماره عنوان ضابطه

35 140 
هاي همسان کلینیکها و آزمایشگاههاي دامپزشکی  نقشه

 (سه جلد)

- -  

  - - راهنماي طراحی کارگاههاي پرورش ماهیهاي گرم آبی 141 36

37 142 
-56/6326-1338 آبی هاي گرم  ظوابط طراحی کارگاههاي پرورش ماهی

102 

25/11  

  - - ریزي و طراحی هتل  برنامه 143 38

  - - تسهیالت پیاده روي (سه جلد) 144 39

  19/3/74 102-54/1410-895 تقاطع هم سطح شهري (سه جلد  145 40

  20/4/1375 102-56/2042-560 ضوابط طراحی ساختمانهاي پرورش گاو شیري  147 41

  - - ي همسان ساختمانهاي پرورش گاو شیريها نقشه 151 42

 ۲۱ 



  - - راهنماي اجراي بتن در مناطق گرمسیري  152 43

44 167 
-56/7444-1523 نامه طرح هندسی راهها آیین

102 

9/11/1375  

45 167 
مقررات و معیارهاي طراحی و اجرایی جزئیات همسان 

 ساختمانی 

6325-54/6840-

102 

15/11/1376  

46 178 
-54/2206-1917 طراحی ساختمانهاي اداري  ضوابط

102 

4/5/1377  

  - - مبانی طراحی کلینیکها و آزمایشگاههاي دامپزشکی 183 47

48 184 
-54/6018-5093 بتن در مناطق گرمسیر

102 

27/9/1378  

49 185 
-54/4854-4312 اي مجاري آب بر زیرزمینی بتنی  ضوابط طراحی سازه

102 

10/8/1378  

  11/3/1379 102-52/1311-995 مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههاي شهري  195 50

  15/10/1378 102-52/651-5255 نامه طرح هندسی راه روستایی  آیین 196 51

52 197 
-54/4509-5454 نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاهها آیین

102 

15/10  

 ردیف
شماره 

 نشریه
 محل مهر و امضاء بخشنامهتاریخ  شماره عنوان ضابطه

53 198 
-54/8430-7110 اي بندهاي انحراف ضوابط طراحی سازه

102 

18/12/1378  

  /28 105-54/736-203 ضوابط طراحی فضاهاي سبز شهري 203 54

  - - دستورالعمل استفاده امولوسیونیهاي قوي در راهسازي  207 55

56 214 
-54/8053-5898 ها ساخت و نگهداري گوره راهنماي طراحی،

105 

11/11/1379  

  - - خاکچالهاي زباله شهري  217 57

  - - بر زیرزمینی بتنی  هاي همسان مجازي آب نقشه 218 58

59 227 
دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهاي مهندسی 

 رودخانه و مراحل شناسایی، توجیهی (فصلی)

1665/54-105441 18/4/1380  

  - - جوشکاري ساختمانی ایران نامه آیین 228 60

61 - 
-56-20581 ضوابط تعیین سطح زیربناي ساختمان بیمارستانها

5/21361-102 

18/11/1372  

 

 ۲۲ 



 شخصات فنی خصوصی م
 

 :قیمت ارائه نحوه - 1

 خود پیشنهادي قیمت هزینه ها کلیه گرفتن ودرنظر مناقصه مفاد دقیق مطالعه از پس بایستی دهندگان پیشنهاد

 .نمایند تکمیل مناقصه اسناد در قیمت پیشنهاد برگه درقالب با در نظر گرفتن کسور قانونی و مقطوع نرخهاي اب را

 :پروژه از بازدید -2

 مانند کارگاه شرایط کلیه از و نماید بازدید کارگاه محل از قیمت، ارائه از قبل است موظف محترم پیمانکار

 تیر مانند( کارگاه اطراف معارض وجود کارگاه، اطراف ابانهايخی عرض تخلیه، محل پروژه، دسترسی وضعیت

 به سپس و نماید کسب کامل اطالعات ... غیره و انتظامی عوامل شهرداري، عوامل ،)....و برق،درختان

 .نمیباشد قبول کارفرمامورد طرف از يا بهانه و عذر هیچگونه قیمت ارائه از بعد بپردازد، خود قیمت ارائه

  :کار اياجر مدت -3

 کارخانه، در اسکلت ساختاجراي فنداسیون و شامل عملیات اجراي مدت پیشنهاد میبایست محترم پیمانکار)1-3

برنامه زمانبندي  جدول در را اندازي راه و نصب حمل و آن موازات به و جوشکاري و مونتاژ اسکلت، آمیزيآ رنگ
 اجراي مدت قرارداد عقد از قبل و مناقصه در دنش برنده از بعد و نماید کامل کار، اجراي مدت به مربوط

 .دهد ارائه مشاور مهندسین به تفضیلی صورت به را قرارداد موضوع عملیات
 سی مبلغ روزانه پیمان، زمان مدت از درصد 5 از بیش قرارداد اجراي در مجاز تاخیرغیر صورت در )2-5

 را اعتراضی هیچگونه حق پیمانکار و میگردد کسر رپیمانکا حساب صورت از تاخیر جریمه عنوان به ریال میلیون
 .ندارد
 

 :مصالح -6

می بایستی به تائید  که میشود، تهیه  پیمانکار توسط مهره و پیچ و، ورق ها   اتصاالت آالت، آهن کلیه)1-6
 کارفرما رسیده باشد (کلیه آهن آالت می بایستی تولید کارخانه هاي معتبر داخلی باشد)

  .است پیمانکار هزینه و عهده به الحمص تخلیه )2-6

 براي نظارت دستگاه تائید آمیزي، رنگ یا و ساخت عملیات هرگونه انجام از قبل است موظف پیمانکار )3-6

 .نماید دریافت کتبی صورت به را خود اولیه مواد و دستگاهها کلیه

 زینک رنگ با ایرلس ههايدستگا وسیله به آمیزي رنگ و انجام سیمی برس با قطعات کاري تمیز )4-6

 .است پیمانکار عهده به نیاز مورد رنگ تأمین و تهیه شد، خواهد آغشتهمیکرون  88 حد در کرومات

  .میشود انجام میلیمتر 15 ضخامت تا متري 6 متعدد هاي گیوتین با ورقه برشکاري) 5-6

 نیمه صورت به شعله هشت ازگ و هوا برش دستگاه با باال به میلیمتر 15 ضخامت با ورق برشکاري )6-6

 .میشود انجام آن در بري تسمه که اتوماتیک

 پرس دستگاههاي با سوراخکاري وجه هیچ به و میشود انجام رادیال دریل دستگاه وسیله به سوراخکاري)7-6

 .شد نخواهد انجام ضربهاي

  .شد خواهد انجام هیدرولیک فیکسچرهاي توسط گیري قالب )8-6

 کامال صورت به استاندارد وایرهاي با پودري زیر جوش دستگاههاي توسط کال ولیط جوشکاریهاي )9-6

 .میشود انجام اتوماتیک

 ۲۳ 



 .میشود انجامco2 گاز وسیله به استاندارد وایرهاي با اتوماتیک نیمه دستگاههاي توسط نفوذي جوشهاي )10-6

 - .میشود انجام ورمشا مهندسین و محاسب مهندس کار دستور اساس بر جوشکاریها سایر) 11-6

 - حد در برقی و بادي دستگاه توسط را ها مهره و پیچ پیمانکار مونتاژکاران قطعات مونتاژ از پس )12-6

 اعالم و اندازه را نهایی مقاومت ترکمتر دستگاههاي با سپس و میگذارند اجراء مرحله به نهائی مقاومت

 .مینمایند

 در محل کنترل نماید بتونریزي از قبل را یتهاپل بیس هاي صفحه است موظف پیمانکار) 13-6
 ) کلیه مصالح مصرفی در فنداسیون می بایستی به تائید دستگاه نظارت رسیده باشد 14-6
 ) تهیه وتنظیم بولتها وشابلونهاي مورد نیاز به عهده پیمانکار می باشد 15-6
 رد تائید کارفرما باشد )کلیه ورق هاي پوشش می بایستی مطابق فرم ، ضخامت ورق ورنگ مو16-6
  :پیمانکار عملیاتی سرپرست -7

 سرپرست عنوان به را الزم تخصص با شرایط واجد شخص قرارداد موضوع عملیات شروع از قبل پیمانکار )1-7

 .مینماید معرفی مشاور مهندسین به کتباً کارگاه

 کافی تجربه داراي و باشد ربوطهم هاي رشته از یکی لیسانس حداقل مدرك داراي باید کارگاه سرپرست )2-7

 .باشدجوشی  اتصاالت با فلزي اسکلت زمینه در

 و سرپرستی تحت داد قرار موضوع عملیات و باشد حاضر کارگاه در کار اوقات در باید کارگاه سرپرست) 3-7
 این و باشد مشاور تائید مورد داد قرار مدت طول در باید مزبور سرپرست حال هر در.گیرد انجام او نظارت

 .کاهد نمی پیمانکار مسئولیت از تائید
 

 :کارگاه در ایمنی -8

 عبوري،افراد عابران خود، اختیار تحت افراد جان حفظ جهت ایمنی مسائل کلیه است موظف پیمانکار )1-8

 مسئول حادثه، هرگونه بروز صورت در و نماید رعایت را ... و دیگر پیمانکاران ، کارگاه در کار به مشغول

 اجراي جهت است موظف پیمانکار لذا .میباشد مبرا مسئولیتی هرگونه از کارفرما و میباشد پیمانکار تقیممس

 .دهد انجام خود هزینه و عهده به را پروژه اطراف گذرهاي در محافظ سازه

 تقرمس کارگاه ودر دیده را الزم تمهیدات کلیه سوزي آتش برابر در آمادگی ازلحاظ است موظف پیمانکار )2-8

 .نماید
) پیمانکار موظف است در زمان نصب اسکلت نسبت به اخذ بیمه مسئولیت جهت افراد حاضر در کارگاه حداقل به تعداد 3-8

 دو نفر اقدام نماید

 و برق استراکچر، و معماري نقشه در را گیریها اندازه کلیه عملیات، شروع از قبل است موظف پیمانکار -9
 .کند هماهنگ مشاور ینمهندس با را ...و تأسیسات

 از پس و کارفرما به آن ارائه و تهیه از بعد و بوده پیمانکار هزینه و تعهد در دراوینگ شاپ نقشه تهیه-10

 .شد خواهد اقدام ساخت و برش به نسبت مشاور مهندسین کتبی تائید

 معتبر گواهینامه داراي و جوشکاري صالحیت داراي که نماید استفاده جوشکارانی از است موظف پیمانکار  -11

 .باشند

 ابعاد کنترل و جوشها جهت الزم تستهاي و اسکان بازدید، امکانات کارخانه محل در است متعهد پیمانکار -12

 .باشد داشته را بازدید امکان همیشه باید نظارت دستگاه و نماید فراهم نظارت دستگاه نمایندگان براي را

 ۲٤ 



 .و سازه داخلی دقت الزم را در رعایت درز هاي اجرائی بعمل آورد  اصلی اسکلت اجرايپیمانکار در  -13
 

  :پیمانکار عوامل اسکان -14

 پیمانکار هزینه و عهده به پیمانکار  ريکارگ هاياتاق نیز واحد فنی و مدیریت و یک پیمانکار عوامل اسکانمحل 

 .میباشد

 : تعدیل -15
 باالرفتن با شدن مواجعه احتماالت کلیه باید پیمانکار( رد،گی نمی تعلق بها احاد تعدیل مربوطه قرارداد به

 .)بگیرد نظر در را لحاظ هر از قیمتها

  :تضمین دوره -16

 .میباشد شمسی ماه 12 مدت به قرارداد اتمام از بعد مربوطه قرارداد انجام تضمین دوره

 - .ندنمای امضاء و مهر را مناقصه اسناد صفحات کلیه بایستی دهندگان پیشنهاد 

  محفوظ خود براي را مشخصات و مناقصه اسناد در نظر تجدید یا اصالح تغییر، حق گذار مناقصه -17

 به متقاضیان ابالغ خواهد شد."که مراتب حسب لزوم کتبا.میدارد

 انعقاد براي را خود تعهدات انجام تضمین ،کارفرما ابالغ از پس روزکاري 4 تا حداکثر باید مناقصه برنده -18

 .میشود اعالم مناقصه برنده دوم نفر صورت این غیر در نماید، ارائه مانپی
 
 

  :خانهشرکت /کار  نام

 :کارخانهشرکت / دقیق آدرس

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

  :کارخانه تلفن شماره

  :مرکزي دفتر تلفن شماره

  :قیمت پیشنهاد تاریخ
 
 

  :)آور تعهد و مجاز ( امضاء و مهر محل

 ۲٥ 



 

 

 ی مشًر شيالتعلًم مًسسٍ تحقيقبت 
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 فُزست اسىبز مىبقصٍ:

 

 ٛٺشػز ٯٌب٫ت

 تعساز صفحٍ                   مًضًع

 

 (1ٯٴبٟلٸ )ٛش٭ ؿٰبسٷ  ٯشٲ  -1

 (2ؿشايي ٯٴبٟلٸ )ٛش٭ ؿٰبسٷ  -2

 سٔٺذٳبٯٸ ٹب، هٰبٳز ٳبٯٸ ٹب ٵ ٛش٭ ٹب -3

 ثش٥ ديـٴٺبد ٟيٰز  -4

 ٵ ٯـخلبر ٛٴي خلٶكيؿشح ٣بس   -5
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 مىبقصٍ آگُی 

 
 ٯش٣ض سح٠ي٠بر طٳشي٢ ٵ اكالح ٳظاد يبػٶع مبرفزمب:

 عىًان ي مشرصبت مل پزيصٌ: 

  اػ٬٤ز ٬ٛضی ،حٰ٪ ٵ ٳلتػبخز

 جذٵ٩ ٟيٰز ديـٴٺبدی اٵ٫يٸ ٣بس ثشاػبع  ثشآٵسد بزآيرز:

ٯش٣ض سح٠ي٠بر طٳشي٢ ٵ اكالح  -٨بسی سٵػشبی سٴ –دؿششٵ٭  –ؿٺشػشبٱ يبػٶع –ثٶيشاحٰذ ٣ٺ٤ي٬ٶيٸ ٵاػشبٱ  محل اجزا:

 ٳظاد

 دس اٵٟبر اداسی ثب اسائٸ ٯٔشٛي ٳبٯٸ ثٸ آدسع : ٫18/02/98٘بيز  09/02/98ٯش٠بهيبٱ دسيبٛز اػٴبد ٯٴبٟلٸ ٯي سٶاٳٴذ اص سٵص 

ٯٶػؼٸ سح٠ي٠بر  ،5اػشبٱ سٺشاٱ، ٯيذاٱ ٹٜز سيش، خيبثبٱ ٟبئٮ ٯ٠ب٭ ٛشاٹبٳي، خيبثبٱ ٯـبٹيش، س٠بًْ خيبثبٱ ٜٗبسی، دال١ 

 ٯشاجٔٸ ٳٰبيٴذ. ٬ٓٶ٭ ؿيالسي ٣ـٶس

 سٰبع حبك٪ ٛشٯبيٴذ. 021-88381066هٰٴبً جٺز ٣ؼت اًالٓبر ثيـشش ٯي سٶاٳٴذ ثب ؿٰبسٷ س٬ٜٲ
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 بسمٍ تعبلی

 1ٛش٭ ؿٰبسٷ 

 مىبقصٍ 
 
 :مًضًع مىبقصٍ ي شزح مرتصزی اس مشرصبت مبر -1

 

 ؿبٯ٪ :سح٠ي٠بر طٳشي٢ ٵ اكالح ٳظاد  ػب٫ٲ ٯش٣ضاػ٬٤ز ٬ٛضی  ػبخز،حٰ٪ ٵ ٳلت

 دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٵ ػبصٷ ٳ٠ـٸ ثٸ سٶجٸ ثب اػ٬٤ز ػبخز ، آالر آٹٲ سٺيٸ  :ؿبٯ٪ ٬ٛضی اػ٬٤ز ػبخز ٬ٰٓيبر 

  ٯ٠شاسر ٯ٬ي ػبخشٰبٱ  آييٲ ٳبٯٸ ٹب ٵ ،ـخلبر ٛٴيٯ ٵ ٯـبٵس ٯٺٴذػيٲ ًشٙ اص ٷؿذ اسائٸ ٹبی

  سٳ٦ آٯيضی ٯٌبثٞ ٯـخلبر ٛٴي   

 ،٣بس٧بٷ حييٯ دس سخ٬يٸ ٣بس٧بٷ، ثٸ ٯلب٫ح ٵ يب ٌٟٔبر ػبخشٸ ؿذٷ  حٰ٪ ثبس٧يشی 

 اػ٬٤ز جٶؿ٤بسی ٵ ٯٶٳشبط ٵ ٳلت 

 الص٭، آصٯبيـبر MT ٵ UT جٶؽ ٯخشة ٗيش آصٯبيـبر سبئيذ ثب ٹٰشاٷ  

طٳشي٢ ٵ اكالح ٯش٣ض سح٠ي٠بر سٴ٨بسی  دؿششٵ٭، سٵػشبی ،يبػٶعؿٺشػشبٱ  ،٣ٺ٤ي٬ٶيٸ ٵ ثٶيش احٰذاػشبٱ  پزيصٌمحل  -2

 ؿٺيذ ٯٌٺشی ٳظاد 

                                                                                                                                                  

 سيب٩   ٯي ثبؿذ. 5337683047ٯٔبد٩  1398ٯج٬ٖ ثشآٵسد ٣بس ثشاػبع ٛٺشػز ثٺبی اثٴيٸ ػب٩  ٯج٬ٖ ثشآٵسد ٣بس: -3

 ٬٣يٸ ٣ؼٶسار ٟبٳٶٳي ٟشاسداد ثٔٺذٷ ديٰبٳ٤بس ٯي ثبؿذ  -

 ٯي ثبؿذ  1399شٵطٷ اص ٯح٪ ثٴذ )ة( ٟبٳٶٱ ثٶدجٸ ثب ػش سػيذ ػب٩ آشجبس د -

 مبر:تحًيل مست  -4

 ؿٰؼيٯبٷ 4 

 

 زستگبٌ وظبرت:  -5

 ٵ ٳٰبيٴذٷ ٯٔشٛي ؿذٷ اص ػٶی ٣بسٛشٯب  ي ٣ـٶسؿيالس ٬ٓٶ٭  اداسٷ ٛٴي ٵ ٯٺٴذػي ٯٶػؼٸ سح٠ي٠بر

 

 مبرفزمب: -6

 ٯش٣ض سح٠ي٠بر طٳشي٢ ٵ اكالح ٳظاد
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 بقصٍ گشار:زستگبٌ مى -7

 ٯٶػؼٸ سح٠ي٠بر ٬ٓٶ٭ ؿيالسي ٣ـٶس  

 

 :مبلغ تضميه شزمت زر مىبقصٍ -8

ثٸ ي٤ي اص اؿ٤ب٩ صيش ثهٸ دػهش٨بٷ ٯٴبٟلهٸ     "ا٫ٚ"اػز ٣ٸ ٹٰشاٷ دب٣ز يب٩ س 300000000  ٯج٬ٖ سوٰيٲ ؿش٣ز دس ٯٴبٟلٸ

 ٧ضاس سؼ٬يٮ ٯي ٧شدد:

 ٶ٭ ؿيالسي ٣ـٶس      ٯٶػؼٸ سح٠ي٠بر ٬ٓٯٶػؼٸ سح٠ي٠بر  چ٢ سٯضداس ثبٳ٤ي ثٸ ٳب٭ -8-1

 ٯٶػؼٸ سح٠ي٠بر ٬ٓٶ٭ ؿيالسي ٣ـٶس         چ٢ سوٰيٲ ؿذٷ ثبٳ٤ي ثٸ ٳب٭  -8-2

 (1هٰبٳشٴبٯٸ ثبٳ٤ي ثٸ ٳْٜ ٣بسٛشٯب ًجٞ ٛش٭ ٯٶسد ٟجٶ٩ سٴِيٮ ٧شدد. )ٳٰٶٳٸ هٰبٳشٴبٯٸ ؿٰبسٷ  -8-3

ٯبٷ دي٨ش ٳيض ٟبث٪ سٰذيذ  3دٹب ثٶدٷ ٵ ثشای ٯبٷ دغ اص سبسيخ اٛششبح ديـٴٺب 3ٯذر آشجبس سوٰيٲ ٹبی ٛٶٝ ثبيذ حذاٟ٪  -8-4

 ثبؿذ.

آدسع ٯيذاٱ ٹٜز سيهش، خيبثهبٱ    اػشبٱ سٺشاٱ ثٸ دس 98 /٫18/02٘بيز  09/02/98اداسی اص سبسيخ بردس ػبٓ اػٴبد ٯٴبٟلٸ -9

 ثبؿذ. ٟبث٪ سحٶي٪ ٯي ٣ـٶس، ٯٶػؼٸ سح٠ي٠بر ٬ٓٶ٭ ؿيالسي 5خيبثبٱ ٜٗبسی، دال١ س٠بًْ ٟبئٮ ٯ٠ب٭ ٛشاٹبٳي، خيبثبٱ ٯـبٹيش، 

(سيههب٩ ٣ههٸ ثبيههذ ثههٸ كههٶسر ٵجههٸ ٳ٠ههذ ٵ يههب ؿههٰبسٷ حؼههبة    000/500)دبٳلههذ ٹضاسسيههب٩ بٟلههٸ ٟيٰههز اػههٴبد ٯٴ -10

 دشداخز ؿٶد. اخشلبكي ٯٶػؼٸ سح٠ي٠بر ٬ٓٶ٭ ؿيالسي ٣ـٶس  ثبٳ٢ ٯش٣ضی سٰش٣ض ٵجٶٷ دسآٯذ 4001038903014117

خهش ٵٟهز اداسی سٵص   دس كٶسسي٤ٸ دغ اص خشيذ اػٴبد ٯٴبٟلهٸ، ٯبيه٪ ثهٸ ٯـهبس٣ز دس ٯٴبٟلهٸ ٳيؼهشيذ، ٯشاسهت سا سهب آ         -11

 ثٸ دػش٨بٷ ٯٴبٟلٸ ٧ضاس اًالّ دٹيذ. 88823503ثٸ ؿٰبسٷ ٛب٣غ 18/02/97

ثٸ ٯٴِٶس سْٛ اثٺب٭ احشٰب٫ي ٵيب چٴبٳچهٸ ؿهش٣ز ٣ٴٴهذ٧بٱ دس ٯٴبٟلهٸ ػهٶاالسي دس ساثٌهٸ ثهب اػهٴبد داسٳهذ ثهب ؿهٰبسٷ             -12

 اسسجبى ثشٟشاس ٳٰبيٴذ. 021-88381066سٰبع

 ي ثبؿذ.ٯ 18/02/98سٵص  15ؼ٬يٮ ديـٴٺبدٹب، سب ػبٓز آخشيٲ ٯٺ٬ز س -13

ديـٴٺبد دٹٴذ٧بٱ ٯي ثبيؼشي دب٣بر ا٫ٚ ٵ ة ٯشثٶى سا دس ي٢ دب٣ز ثب سٶههيح ٣بٯه٪ دس سٵی دب٣هز ٣هٸ ٯـهخق ٣ٴٴهذٷ       

 ٯٴبٟلٸ ثٶدٷ، ٟشاس دادٷ ٵ اسائٸ ٳٰبيٴذ.

بٹيش، س٠هبًْ خيبثهبٱ   خيبثبٱ ٯـ خيبثبٱ ٟبئٮ ٯ٠ب٭ ٛشاٹبٳي، ،ٯيذاٱ ٹٜز سيش اػشبٱ سٺشاٱ، ٳـبٳي ٯح٪ سؼ٬يٮ ديـٴٺبدٹب -14

 ٯٶػؼٸ سح٠ي٠بر ٬ٓٶ٭ ؿيالسي ٣ـٶس 5ٜٗبسی، دال١ 

 

 اػٴبد ٵ ٯذاس١ ٯٴبٟلٸ ٠ٛي ثٸ ٳٰبيٴذٷ ديٰبٳ٤بس ثب اسائٸ ٯٔشٛي ٳبٯٸ ٯٔشجش ثب ٯٺش ٵ اٯوبی ٯجبص سحٶي٪ خٶاٹذ ؿذ. -15

ديـٴٺبد دٹٴذٷ ثشػذ ٵ ٹٰهشاٷ ثهب دب٣هز    سٰب٭ اػٴبد ٯٴبٟلٸ، اص ج٬ٰٸ ايٲ دٓٶسٴبٯٸ ثبيذ ثٸ ٯٺش ٵ اٯوبی ٯجبص سٔٺذ آٵس  -16

 ٟيٰز ديـٴٺبدی )دب٣ز ة( سؼ٬يٮ ٧شدد.

ثبص ٵ خٶاٳذٷ  ي ٣ـٶسؿيالس٬ٓٶ٭ دس ٣ٰيؼيٶٱ ٯٔبٯالر ٯٶػؼٸ سح٠ي٠بر  98/--/--سٵص  --ديـٴٺبدٹبی ٵاك٬ٸ دس ػبٓز  -17

 ٯي ؿٶد.

 ديـٴٺبد جٺز ثشسػي ثٸ ٣ٰيشٸ ٛٴي سحٶي٪ دادٷ خٶاٹذ ؿذ.« ا٫ٚ»دب٣بر 

 ٳضد ٣ٰيؼيٶٱ ٯٔبٯالر ثبٟي خٶاٹذ ٯبٳذ.« ة»دب٣بر 

ديـٴٺبداسي ٣ٸ حؼت ثشسػي ٵ آال٭ ٳِش ٣ٰيشٸ ٛٴي حبئض ؿهشايي ٯٴبػهت )اص ٳِهش ٛٴهي ٵ ؿهشايي ٯٴبٟلهٸ( ثبؿهٴذ جٺهز         

 آٳٺب ثٸ ٣ٰيؼيٶٱ ٯٔبٯالر آال٭ ٯي ٧شدد.« ة»ثبص٧ـبيي دب٣بر 
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ٯخشبس اػز، ثشٳذ٧بٱ اٵ٩ ٵ دٵ٭ ٯٴبٟلٸ ثهش اػهبع آئهيٲ ٳبٯهٸ     دػش٨بٷ ٯٴبٟلٸ ٧ضاس دس سد يب ٟجٶ٩ ٹش ي٢ اص ديـٴٺبدٹب  -18

 سٔييٲ ثشٳذٷ ٯٴبٟلٸ ٵ دي٨ش ٯ٠شسار، سجضيٸ ثٺبی اسائٸ ؿذٷ سٶػي ديـٴٺبد دٹٴذٷ سٔييٲ ٯي ؿٶد.

آئهيٲ ٳبٯهٸ سـهخيق كهالحيز      56ٹش٧بٷ اًالّ حبك٪ ؿٶد ٣ٸ ديـٴٺبددٹٴذ٧بٱ ثب ٹٮ سجهبٳي ٣هشدٷ اٳهذ ًجهٞ ٯهبدٷ       -19

 ٶٷ اسجبّ ٣بس ثٸ آٳٺب، ثب آٳبٱ سٛشبس خٶاٹذ ؿذ.ديٰبٳ٤بساٱ ٵ ٳح

ديٰبٳ٤بساٱ دس دبػخ ثٸ دٓٶسٴبٯٸ ؿش٣ز دس ٯٴبٟلٸ ٵ سٓبيز ٯٺ٬ز ٹبی ٯ٠شس ثٸ ػبصٯبٱ ٯهذيشيز ٵ ثشٳبٯهٸ سيهضی     سأخيش -20

 آال٭ سب ثب ديٰبٳ٤بساٱ ٯشخ٬ٚ ثش اػبع هٶاثي سٛشبس ؿٶد.

 ػي ٵ ثش اػبع ٧ضاسؽ دػش٨بٷ ٯز٣ٶس اسخبر سلٰيٮ خٶاٹذ ؿذ.ديـٴٺبدار ٵاك٬ٸ سٶػي دػش٨بٷ ٯٴبٟلٸ ٧ضاس ثشس -21

 ايٲ دٓٶسٴبٯٸ ٯـٰٶ٩ ٟبٳٶٱ ٯٴْ ٯذاخ٬ٸ ٣بس٣ٴبٱ دٵ٫ز ٯي ثبؿذ. -22

اسائٸ ٳٰٶدٷ ٵ ثب يؼشي دس « ا٫ٚ»ديٰبٳ٤بس ٯي ثبيؼشي ثشٳبٯٸ صٯبٱ ثٴذی ٯٴوٮ ثٸ اػٴبد ٯٴبٟلٸ سا ٯٺش ٵ اٯوبء ٵ دس دب٣ز  -23

 سٛشبس ٳٰبيذ.ًٶ٩ ٯذر ديٰبٱ ٯٌبثٞ آٱ 

 ٣بسٛشٯب ٹيچ٨ٶٳٸ سٔٺذی دس سبٯيٲ ٯلب٫ح ٳذاسد. -24

ٵ ديٰبٳ٤بس ٯي ثبيؼشي ٬٣يٸ ٯٶاسد الص٭ سا دس ٯج٬ٖ ديـٴٺبدی خٶد ٯ٬حٶٍ داؿشٸ ٵ دس حيٲ اجشای ٬ٰٓيبر ٹيچ٨ٶٳٸ ادٓبيي اص 

ثب ٛٺشػهز ثٺهبی ٯٴوهٮ ثهٸ ٟهشاسداد       ديٰبٳ٤بس دزيشٛشٸ ٳخٶاٹذ ثٶد ٵ ديٰبٳ٤بس حٞ ٳذاسد ثٸ ثٺبٳٸ ػخشي ٵ يب ٓذ٭ سـبثٸ ٣بسٹب

 ادٓبی ٟيٰز جذيذثب هشيت خبف ٳٰبيذ.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مُز ي امضب مجبس پيمبونبر     امضبی زستگبٌ مىبقصٍ گشار

 تبريد: تبريد:                                        

                            

)خصًصاً مًارد فىي( تًسط كميسيًن معامالت بررسي ي چىاوچٍ َر « الف»پاكت محتًيات 

ُادات از وظر فىي مًرد قبًل ياقع وشذوذ )بٍ َر دليل(، كميسيًن مختار است كٍ پيشىيك از 

را بوٍ ومايىوذٌ   « ب»ايىگًوٍ پيشىُادات خوًددار  وموًدٌ ي پاكوت    « ب»از بازگشايي پاكات 

 شركت مربًطٍ عًدت دَذ.

 ايه صًرت پيشىُاد دَىذگان حق َيچگًوٍ اعتراضي را وخًاَىذ داشت.در 
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 بسمٍ تعبلی

 2ٛش٭ ؿٰبسٷ 

 شزايط مىبقصٍ

 

 اكالح ٳظاد يبػٶع ٯش٣ضاػ٬٤ز ٬ٛضی ػب٫ٲ  حٰ٪ ٵ ٳلت ػبخز، مًضًع مىبقصٍ:

 ايٲ ٯٴبٟلٸ ر٣ش ؿذٷ اػز ؿشايي ٯـشٵحٸ صيش ٳيض دس ايٲ ٯٴبٟلٸ ٯٶسد ٰٓ٪ ٟشاس خٶاٹذ ٧شٛز.ٯشٲ ٓالٵٷ ثش ٯشاسجي ٣ٸ دس 

ذٷ ٣هٸ ٯحشهٶی دٵ دب٣هز    داٵ٬ًت ٯـبس٣ز دس ٯٴبٟلٸ ثبيذ ديـٴٺبدٹبی خٶد سا دس ي٢ دب٣هز ػشثؼهشٸ ال١ ٵ ٯٺهش ؿه     -1

 ٯٴبٟلٸ ٯي ثبؿذ، ثٸ سشسيت ثٴذٹبی ثٔذی سٴِيٮ ٵ دس ٯٶٓذ ٯ٠شس ثٸ دػش٨بٷ ٯٴبٟلٸ ٧ضاس سؼ٬يٮ ٳٰبيذ.«ة»ٵ « ا٫ٚ»جذا٧بٳٸ 

دس سٵی دب٣ز ٹبی ٛٶٝ ا٫ز٣ش ثبيذ ٯٶهٶّ ٯٴبٟلٸ، ٳب٭ ٵ ٳـبٳي ديـٴٺبددٹٴذٷ ٵ سبسيخ سؼ٬يٮ ديٴـٺبد ٳٶؿشٸ ؿٶد ٵ دس ٯٺ٬ز 

 سػيذ حبٵی ػبٓز ٵ سبسيخ ٵكٶ٩، ثٸ دػش٨بٷ ٯٴبٟلٸ ٧ضاس سؼ٬يٮ ٧شدد.ٯ٠شس ثب اخز 

ري٪ اػز ٣ٸ حؼت ٯٶسد دس داخ٪ ي٤هي   5ٵ  4ٵ  3ٯٴِٶس اص ديـٴٺبد ٯٴبٟلٸ، سٰب٭ اػٴبد ٵ ٯذاس١ ٯـشٵحٸ دس ثٴذٹبی  -2

 ٟشاس دادٷ ٯي ؿٶٳذ.« ة»ٵ « ا٫ٚ»اص دٵ دب٣ز 

لٸ ٧ضاس دس اخشيبس داٵ٬ًجبٱ ٯـبس٣ز دس ٯٴبٟلٸ ٟشاسدادٷ ؿذٷ اػز ثبيهذ  اػٴبد ٵ ٯذاس١ ٯٴبٟلٸ ٣ٸ اص ًشٙ دػش٨بٷ ٯٴبٟ -3

ثش ًجٞ ؿشايي ٯٴبٟلٸ ٵ دٓٶسٴبٯٸ آٱ ٵ ٳيض ػبيش دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٹبی ٵ ٯ٠شسار، س٤ٰي٪ ٵ سٴِيٮ ؿذٷ ٵ ٹٰهٶاسٷ ػهبيش ٯهذاس١    

 ثٸ دػش٨بٷ ٯٴبٟلٸ ٧ضاس سؼ٬يٮ ٧شدد.« ة»ٵ « ا٫ٚ»دسخٶاػشي دس دب٣ز ٹبی 

 ٟشاس دادٷ ؿٶٳذ ٓجبسسٴذ اص:« ا٫ٚ»٣ٸ ثبيذ دس دب٣ز ٯذاس١ ٵ اػٴبدی 

 سسجٸ ثٴذی ػبصٯبٱ ٯذيشيز ٵثشٳبٯٸ سيضی     -1-3

 سويٰٲ ؿش٣ز دس ٯٴبٟلٸ ٣ٸ ثبيذ ًجٞ ؿشح ٯٴذسع دس دٓٶسٴبٯٸ ٯٴبٟلٸ سٺيٸ ٧شدد. -2-3

 ؿشح ٣بس ٵ ٯـخلبر ٛٴي خلٶكي -ٳ٠ـٸ ٹبی ٬٣ي -3-3

لٸ، اٳجب٭ سٔٺذار، ديؾ دشداخز، اػششداد ٣ؼٶس ٵجهٸ ا٫وهٰبٱ(. دس كهٶسر ٟلهذ     ٳٰٶٳٸ هٰبٳشٴبٯٸ ٹب )ؿش٣ز دس ٯٴبٟ -4-3

 سٶديْ سوٰيٲ ؿش٣ز دس ٯٴبٟلٸ ثٸ كٶسر هٰبٳشٴبٯٸ ثبٳ٤ي، هٰبٳشٴبٯٸ ثبيذ ًجٞ ٳٰٶٳٸ اسائٸ ؿذٷ سٺيٸ ٵ سؼ٬يٮ ؿٶد.

يٰبٳ٤بس ٯي ثبيؼشي ثشٳبٯٸ صٯبٱ ثٴذی ثب سٶجٸ ثٸ اٹٰيز ثشٳبٯٸ صٯبٱ ثٴذی اٳجب٭ ٵ اٯشيبص ٯٺٮ ايٲ ٯٶسد دس اسصيبثي ٹب، د -5-3

 اجشا، ٣بس سا ٹٰشاٷ ديـٴٺبد ٯٴبٟلٸ اسائٸ ٳٰبيذ. 

 ٫ز دس ٯٔبٯالر دٵ٫شي )ٛش٭ ؿٰبسٷ ثش٥ سٔٺذ ٳبٯٸ ديـٴٺبد دٹٴذٷ دس ٯٶسد ٓذ٭ ؿٰٶ٩ ٟبٳٶٱ ٯٴْ ٯذاخ٬ٸ ٣بسٯٴذاٱ دٵ -6-3

 (1دٓٶسٴبٯٸ ؿش٣ز دس ٯٴبٟلٸ )ٛش٭ ؿٰبسٷ  -7-3

 (2ش٭ ؿٰبسٷ ؿشايي ٯٴبٟلٸ )ٛ -8-3

سٵٳٶؿز ٯلذٝ اػبػٴبٯٸ ؿش٣ز ٵ آخشيٲ آ٧ٺي دس ٯٶسد داسٳذ٧بٱ اٯوبی ٯجضا ديـٴٺبد دٹٴذٷ ثشای اػٴبد ٯهب٫ي ٵ    -10-3

 سٔٺذ آٵس

 ػٶاثٞ ٛٴي ٵ اجشايي ؿش٣ز ٵ ٬٣يٸ اًالٓبر دسخٶاػز ؿذٷ اػٴبد اسصيبثي سٶاٱ ديٰبٳ٤بس -11-3

 )داسای اٯشيبص دس اٳشخبة ديٰبٳ٤بس(اٳوٰٮ ؿٰبسٷ سٰبع ٣بسٛشٯبيبٱ ثٸ ٳٰٶٳٸ ٣بسٹبی اٳجب٭ ؿذٷ دس ؿٺش سٺشاٱ -12-3

 )داسای اٯشيبص دس اٳشخبة ديٰبٳ٤بس(سبئيذيٸ ٹب ٵاػشبٳذاسدٹبی اخز ؿذٷ اص ػٶی ؿش٣ز -13-3

 )داسای اٯشيبص دس اٳشخبة ديٰبٳ٤بس(سبئيذيٸ ٹبی حؼٲ اٳجب٭ ٣بس اص ٣بسٛشٯبيبٱ ٟج٬ي  -14-3

 )داسای اٯشيبص دس اٳشخبة ديٰبٳ٤بس(سجٺيضار ٯشثٶًٸ ذار ٯب٤٫يز ٯؼشٴٳـبٳي ٣بسخبٳٸ ٵ -15-3

 )داسای اٯشيبص دس اٳشخبة ديٰبٳ٤بس(ٯؼشٴذار ٯشثٶى ثٸ ٣ٴشش٩ ٣يٜي ٣بالٹبی سٶ٫يذی ؿش٣ز  -16-3

 دس اٳشخبة ديٰبٳ٤بس اييٲ ٳبٯٸ داٯٴٸ سٔييٲ ٟيٰز ٯٴبػت ديـٴٺبدار ديٰبٳ٤بساٱ سٓبيز ٯي ٧شدد -17-3
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 (4ا ٵ دزيشؽ ٯؼئٶ٫يز ٹبی ٳبؿي اص ٯ٠شسار ٵ اػٴبد ٵ ٯذاس١ ٰٓٶٯي ٯٴبٟلٸ ٵ ديٰبٱ )ٛش٭ ؿٰبسٷ سٔٺذٳبٯٸ اجش -4

 

 ؿٶٳذٓجبسسٴذ اص: ٟشاسدادٷ« ة»اػٴبد ٵ ٯذاس٣ي ٣ٸ ثبيذ دس دب٣ز -5

 س٤ٰي٪ ؿذٷ ثبؿذ. 5ثش٥ ديـٴٺبد ٟيٰز ٣ٸ ثبيذ ًجٞ ٛش٭ ؿٰبسٷ  -1-5

 (6اص ٣بس ٣ٸ ٯٶسد ٳِش ٣بسٛشٯب ثبؿذ )ٛش٭ ؿٰبسٷ  ٛش٭ س٤ٰي٪ ؿذٷ سٔٺذ ثيٰٸ سٰب٭ يب ٟؼٰشي  -2-5

ر٣ش ؿذٷ، ثذٵٱ س٘ييش، حزٙ ٵ ثهب ٟهشاسدادٱ    5ٵ  4ٵ  3ديـٴٺبددٹٴذٷ ثبيذ سٰب٭ اػٴبد ٵ ٯذاس١ ٯٴبٟلٸ سا ٣ٸ دس ثٴذٹبی  -6

سـهخيق   ٹش٧ٶٳٸ ؿشى دس آٱ، س٤ٰي٪ ، سٴِيٮ ٵ ٯٺش ٵ اٯوب ٳٰٶدٷ ٵ ثهٸ دػهش٨بٷ ٯٴبٟلهٸ ٧هضاس سؼه٬يٮ ٳٰبيهذ. چٴبٳچهٸ ثهب        

٣ٰيؼيٶٱ ٯٔبٯالر، ثٔوي اص اٵساٝ ٗيش سٔٺذ آٵس، ػٺٶاً ٯٺش ٵ اٯوب ٳـذٷ ثبؿٴذ. ديـهٴٺبد دٹٴهذٷ دس ٯهذر ٣ٶسهبٹي دهغ اص       

 ج٬ؼٸ ٯٴبٟلٸ آٳٺب سا ٯٺش ٵ اٯوب خٶاٹذ ٣شد. دس ٗيش ايٲ كٶسر آٱ ديـٴٺبد ٳبٟلٸ ٵ ٯشدٵد خٶاٹذ ثٶد.

ٱ ٟيذ ٵ ؿشى ثٶدٷ ٵ ٹيچ ٳٶّ اثٺب٭، خذؿٸ، ٓيت، ٳ٠ق ٵ ٬ٟٮ خهٶسد٧ي  ديـٴٺبدٹبی ٯٴبٟلٸ ثبيذ اص ٹش حيض ٣بٯ٪ ٵ ثذٵ -7

ٳذاؿشٸ ثبؿذ. دس كٶسر ٵجٶد خذؿٸ ٵيب ٳ٠ق دس اػٴبد ٵ ٯذاس١ ٯٴبٟلٸ ثب اسائٸ ديـٴٺبد ٯـشٵى، ٯهجٺٮ ٵ ثهشخالٙ ؿهشايي    

 .ٱ ديـٴٺبد ٯشدٵداػز ٵ ٓيٴبً ثٸ ديـٴٺبد دٹٴذٷ ٯؼششد ٯي ؿٶدآٯٴبٟلٸ ٵ يب ٳذاؿشٲ سوٰيٲ ٣بٛي،

 ٸ ثبؿهٴذ ٯهي سٶاٳٴهذ ثهب ؿهٰبسٷ س٬ٜهٲ      ٹشي٢ اص دٓٶر ؿذ٧بٱ ٣ٸ ٳؼجز ثٸ ٯٜٺٶ٭ اػٴبد ٵ ٯذاس١ ٯٴبٟلٸ اثٺهبٯي داؿهش   -8

 .ٰبع حبك٪ ٳٰبيٴذس 88381066-021

هٰٴبً ثشای سْٛ ٹش٧ٶٳٸ اثٺب٭ دس ٯٶسد ٬٣يٸ ٯؼبئ٪ ٛٴي ٵ ٟشاسدادی ديٰبٳ٤بساٱ ٯي سٶاٳٴذ ٣شجبً اثٺب٭ سا ٯٌشح ٵ دبػخ الص٭  -15

 سيبٛز ٳٰبيٴذ.د

ٯٴبٟلٸ ٧ضاس حٞ س٘ييش، اكالح ٵ يب سجذيذ ٳِش دس اػٴبد ٵ ٯـخلبر سا ٟج٪ اص اٳ٠وبی ٯٺ٬ز سؼ٬يٮ ديـٴٺبدٹب ثشای خٶد  -9

ٯحٜٶٍ ٯي داسد ٵ ا٧ش چٴيٲ ٯٶسدی ديؾ آيذ ٯشاست ثٸ دٓٶر ؿذ٧بٱ اثالٕ ٯي ؿٶد ٵ دس كٶسسي٤ٸ ديـٴٺبدی ٟج٪ اص اثهالٕ  

 ؿذ ديـٴٺبد دٹٴذٷ حٞ داسد س٠بهبی اػششداد آٱ سا ثٴٰبيذ.ٯشاست ٯضثٶس سؼ٬يٮ ؿذٷ ثب

ٹهب ثبؿهذ، دس ايهٲ كهٶسر      اص آٳجب ٣ٸ ٯ٤ٰٲ اػز سجذيذ ٳِش يب اكالح دس اػٴبد ٵ ٯـخلبر ٯؼش٬ض٭ س٘ييش ٯ٠هبديش يهب آيهشٮ   

يٞ اٳذاصد ثٸ ٳحٶی دػش٨بٷ ٯٴبٟلٸ ٧ضاس ٯي سٶاٳذ آخشيٲ ٯٺ٬ز دسيبٛز ديـٴٺبدٹب سا ثب آال٭ ٣شجي ثٸ ديـٴٺبددٹٴذ٧بٱ ثٸ سٔٶ

 ٣ٸ آٳبٱ ٛشكز ٣بٛي ثشای اكالح ٵ سجذيذ ٳِش دس ديـٴٺبد خٶد سا داؿشٸ ثبؿٴذ.

سٟٮ ديـٴٺبد ٟيٰز ثبيذ ثشای ٣٪ ٣بس ٵ ثٸ ٓذد ٵ حشٵٙ دس ثش٥ ديـٴٺبد ٳٶؿشٸ ؿٶد. ثشای سٔييٲ ثشٳذٷ ٯٴبٟلٸ اسٟهبٯي   -10

 يٰز ٣٪ ثٸ حشٵٙ سا ٳذاؿشٸ ثبؿذ، ٯشدٵد اػز.٣ٸ ثٸ حشٵٙ ٳٶؿشٸ ؿذٷ ٯال١ ٰٓ٪ خٶاٹذ ثٶد ٵ ديـٴٺبدی ٣ٸ ٟ

سٵص دغ اص اثالٕ ٣بسٛشٯب ثهٸ اٵ، ثهب ػهذشدٱ سوهٰيٲ اجهشای سٔٺهذار ثهش اػهبع ٟيٰهز           7ثشٳذٷ ٯٴبٟلٸ ثبيذ حذا٣ظش سب  -11

ٸ ديـٴٺبدی خٶد، ثٸ اٳ٠ٔبد ديٰبٱ ٯجبدسر ٳٰبيذ. دس ٗيش ايٴلٶسر سوٰيٲ ؿش٣ز اٵ دس ٯٴبٟلٸ، ثذٵٱ ٹيچ سـشيٜبر ٟوبيي ث

ٳْٜ ٣بسٛشٯب هجي ٯي ؿٶد ٵ حٞ ٹيچ٨ٶٳٸ آششاهي ٳذاسد. دس كٶسسي٤ٸ ثٺششيٲ ديـٴٺبد دٹٴذٷ اص ػٸ ديـٴٺبد اٳشخبة ؿذٷ اص 

ًشٙ ٯٴبٟلٸ ٧ضاس دس ٯٺ٬ز ديؾ ثيٴي ؿذٷ، حبهش ثٸ اٳ٠ٔبد ديٰبٱ ٳـٶد، سوٰيٲ ؿش٣ز دس ٯٴبٟلٸ اٵ ثٸ ٳْٜ ٣بسٛشٯب ههجي  

ثشٳذٷ ٯٴبٟلٸ آال٭ ٯي ؿٶد ٵ چٴبٳچٸ اٵ ٳيض ثب سٶجٸ ثٸ ٯٶاسد يبد ؿذٷ ثبال، حبهش ثٸ  ٯي ؿٶد ٵ ديـٴٺبد دٹٴذٷ دٵ٭ ثٸ ٓٴٶاٱ

اٳ٠ٔبد ديٰبٱ ٳـٶد، سوٰيٲ ؿش٣ز اٵ ٹٮ ثٸ ٳْٜ ٣بسٛشٯب هجي ٯي ؿٶد ٵ ديـٴٺبد دٹٴذٷ ػٶ٭ ثٸ ٓٴٶاٱ ثشٳذٷ ٯٴبٟلهٸ آهال٭   

 ٯي ؿٶد ٵ ٓيٴبً ًجٞ ديـٴٺبدار اٵ٩ ٵ دٵ٭ ثب اٵ ٰٓ٪ خٶاٹذ ؿذ.

 غ اص سٔييٲ ٳٜشار اٵ٩ ٵ دٵ٭ ٵ ػٶ٭ ٯٴبٟلٸ ، سوٰيٲ ؿش٣ز دس ٯٴبٟلٸ ٳٜشار ثٔذی، ثالٛبك٬ٸ ٯؼششد ٯي ؿٶد.د -12

 
 مُز ي امضبی مجبس پيمبونبر    امضبی زستگبٌ مىبقصٍ گشار

                                   تبريد:                   تبريد:
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 بسمٍ تعبلی
 3ٛش٭ ؿٰبسٷ 

 بز زَىسٌ زر مًرز اعالم عسم شمًلتعُسوبمٍ پيشىُ

 قبوًن مساذلٍ زر معبمالت زيلتی

 2/11/1337مًرخ 

 

 ػبخز،حٰ٪ ٵ ٳلت  اػ٬٤ز ٬ٛضی ػب٫ٲ ٯش٣ضاٯوب٣ٴٴذٷ صيش ٳٰبيٴذٷ ٯجبص ٵ سػٰي ؿش٣ز ديـٴٺبد دٹٴذٷ ثشای ٯٴبٟلٸ: 

ٟبٳٶٱ ٯٴْ ٯذاخ٬ٸ ٣بسٯٴذاٱ دٵ٫ز  ثذيٴٶػي٬ٸ سبئيذ ٯي ٳٰبيذ٣ٸ ؿش٣ز ٛٶٝ ٯـٰٶ٩ ٯٰٴٶٓيز ٯز٣ٶس دس ٳظاد يبػٶعاكالح 

ٳٰي ثبؿذ ٵ چٴبٳچٸ خالٙ ايٲ ٯٶهٶّ ثٸ اطجبر ثشػذ ٣بسٛشٯب حٞ  1337دس ٯٔبٯالر ٵ ٟشاسدادٹبی دٵ٫شي ٯلٶة دی ٯبٷ 

 داسد ٣ٸ ديـٴٺبد اسائٸ ؿذٷ ثشای ٯٴبٟلٸ ٛٶٝ سا ٯشدٵد ٵ سوٰيٲ ؿش٣ز دس ٯٴبٟلٸ سا هجي ٳٰبيذ.

ٹش٧بٷ ايٲ ديـٴٺبد دٹٴذٷ ثشٳذٷ ٯٴبٟلٸ ٛٶٝ سـخيق دادٷ ؿٶد ٵ ديٰبٱ سا اٯوبء ٳٰبيذ ٵ ٹٰچٴيٲ ٟجٶ٩ ٵ سبئيذ ٯي ٧شدد ٣ٸ 
خالٙ اُٺبسار ٛٶٝ دس خال٩ ٯذر ٟشاسداد )سب سحٶي٪ ٯٶٟز( ثٸ اطجبر ثشػذ يب چٴبٳچٸ اٛشادی سا ٣ٸ ٯـٰٶ٩ ٯٰٴٶٓيز ٯز٣ٶس 

ص ٣بس سا ثٸ آٳٺب ٯحٶ٩ ٣ٴذ ٣بسٛشٯب حٞ خٶاٹهذ داؿهز   دس ٟبٳٶٱ ٛٶٝ ٹؼشٴذ دس ايٲ ٟشاسداد ػٺيٮ ٵ ريٴْٜ ٳٰبيذ ٵ يب ٟؼٰشي ا
ٟشاسداد سا ٛؼخ ٵ هٰبٳشٴبٯٸ اٳجب٭ سٔٺذار ديٰبٳ٤بس سا هجي ٵ خؼبسار ٵاسدٷ دس اطش ٛؼخ ٟشاسداد ٵ سبخيش اجشای ٣بس سا اص اٯٶا٩ 

 ايٲ ديـٴٺبد دٹٴذٷ اخز ٳٰبيذ. سٔييٲ ٯيضاٱ خؼبسار ٵاسدٷ ثب سـخيق ٣بسٛشٯب ٯي ثبؿذ.
ٺبد دٹٴذٷ ٯشٔٺذ ٯي ؿٶد چٴبٳچٸ دس حيٲ اجشای ٟشاسداد ٯذيشاٱ يب ثبصسػبٱ ٵ ٳِبسر ٣ٴٴذ٧بٱ ٵ يهب اداسٷ ٣ٴٴهذ٧بٱ   ايٲ ديـٴ

% ػٺب٭ يب ػشٯبيٸ يب ٯٴبْٛ ؿش٣ز ثبؿٴذ ٵ يب چٴبٳچٸ چٴهذ ٳٜهش اص   5يب ثيؾ اص  5ؿش٣ز يب ٹش ي٢ اص ؿش٣بی ؿش٣ز ٣ٸ داسای 
% اػز جضء اؿخبف ٯهز٣ٶس دس ثٴهذ اٵ٩   20يب ثيؾ اص  20ْ آٳٺب دس ؿش٣ز ؿش٣بی ؿش٣ز ٣ٸ ٯجٰٶّ ػٺب٭ يب ػشٯبيٸ يب ٯٴبٛ

ٟبٳٶٱ ٛٶٝ ٟشاس ٧يشٳذ ٵ ٳيض چٴبٳچٸ ٹشي٢ اص سٟجبی ٯذيشاٱ ٵ ثبصسػبٱ ٵ ػٺب٭ داساٱ ؿهش٣ز ثهٸ ػهٰز ٵصاسر يهب ٯٔبٵٳهز يهب       
ٯٶاسدی دس كهٶسسي٤ٸ ايهٲ ؿهش٣ز    ٯذيشيز ٣٪ يب ٯذيشيز ٵ يب سيبػز ثشػذ ٯشاست سا ٛٶساً ثٸ اًالّ ٣بسٛشٯب ثشػبٳذ. دس چٴيٲ 

)ديـٴٺبد دٹٴذٷ( ٯـٰٶ٩ ٟبٳٶٱ ٯٴْ ٯذاخ٪ ثـٶد ٣بسٛشٯب حٞ ٛؼخ دذٰبٱ سا خٶاٹذ داؿز ٵ چٴبٳچهٸ ايهٲ ديـهٴٺبد دٹٴهذٷ     
ٯشاست سا ثالٛبك٬ٸ ثٸ اًالّ ٳشػبٳذ ٳٸ سٴٺب ٣بسٛشٯب حٞ داسد ٟشاسداد سا ٛؼخ ٳٰبيذ ث٤٬ٸ هٰبٳشٴبٯٸ ٯشثٶى ثٸ ٟشاسداد سا ٳيض هجي 

خؼبسار ٳبؿي اص ٛؼخ ٟشاسداد ٵ يب سبخيش دس اجشای ٣بس سا ثٴبثٸ سـخيق خٶد سا اص اٯٶا٩ ديـٴٺبد دٹٴهذٷ )ديٰبٳ٤هبس( ٵكهٶ٩    ٵ 
 ٳٰبيذ.

ٯوبٛبً ايٲ ديـٴٺبد دٹٴذٷ آال٭ ٯي داسد ٣ٸ ثش ٯجبصار ٹب ٵ سٴجيٺبر ٯشخ٬ٜيٲ دس ٟبٳٶٱ ٛٶٝ آ٧بٹي ٣بٯه٪ داسد ٵ دس كهٶسر   
 ٶًٸ ٯي ثبؿذ.سخ٬ٚ ٯؼشحٞ ٯجبصار ٹبی ٯشث

 
 ٳب٭ ديـٴٺبد دٹٴذٷ:         سبسيخ:

 ٳب٭ ٵ ٳب٭ خبٳٶاد٧ي ٵ ػٰز ٵ اٯوبء كبحجبٱ اٯوبء ٯجبص سٔٺذ آٵس ٯٺش ديـٴٺبد دٹٴذٷ 
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 «ثؼٰٸ سٔب٫ي»

 4ٛش٭ ؿٰبسٷ                                         

 

 َبی وبشـی اس تعُسوبمٍ اجـزا ي پذيزش مسئًليـت

 سىبز ي مسارك عمًمی مىبقصٍ ي پيمبنمقزرات ي ا

 

 ٳظاد يبػٶعاػ٬٤ز ٬ٛضی ػب٫ٲ ٯش٣ضاكالح  ػبخز،حٰ٪ ٵ ٳلت ٯشثٶى ثٸ ٯٴبٟلٸ :

دٹٴهذٷ اًهالّ ٣بٯه٪ ايهٲ      ٳٰبيذ ٣ٸ ٯٺش ٵ اٯوب ٯجبص ايٲ ديـٴٺبد دٹٴذٷ دس آخهش ايهٲ اٵساٝ ٳـهبٱ    ثذيٴٶػي٬ٸ سأييذ ٯي -ا٫ٚ

ٹب ٵ ثٸ ًٶس ٬٣ي اػٴبد ٵ ٯذاس١ ٳبٯجشدٷ ؿذٷ دس  ٹب، ثخـٴبٯٸ ٹب، دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٳبٯٸ ٲآيي دٹٴذٷ اص ٯشٲ ٟٶاٳيٲ، ٯلٶثبر،  ديـٴٺبد

 ثبؿذ. ري٪ ٯي« ع»ثٴذ 

ري٪ ٳيض جهضٵ اػهٴبد ٵ ٯهذاس١ ايهٲ ٯٴبٟلهٸ ٵ      « ع»ٳٰبيذ ٣ٸ اػٴبد ٵ ٯذاس١ ٯٶهٶّ ثٴذ  ٹٰچٴيٲ  ثذيٴٶػي٬ٸ سأييذ ٯي -ة

دس اسسجبى ثب ايهٲ ٯٴبٟلهٸ سٶػهي ايهٲ ديـهٴٺبددٹٴذٷ س٠جه٪ ٵ سٔٺهذ        ديٰبٱ اػز ٵ ٯشٲ ٵ ٯٜبد ٵ سشسيجبر ٯ٠شس ؿذٷ دس آٳٺب 

 ؿٶد. ٯي

 ٛٺشػز ٯ٠شسار ٵ اػٴبد ٵ ٯذاس١ ٰٓٶٯي ٯٴبٟلٸ ٵ ديٰبٱ -ع

 ٵ اكالحبر ثٔذی آٱ. 1352سٔييٲ ثشٳذٷ ٯلٶة خشداد ٯبٷ  ٳبٯٸ آييٲ -1

  21/4/83ٹهه ٯهٶس     30980 / ر 30071ٵ اكهالحيٸ ؿهٰبسٷ    11/8/82ٹهه  ٯهٶس     29493/ ر  42956ٯلٶثٸ ؿٰبسٷ  -2

 دشداخز. ٹب ٵ ٠ٓذ ديٰبٳ٤بسی ٵ حؼٲ اٳجب٭ ٣بس ٵ ديؾ ٹيئز ٵصيشاٱ دس ٯٶسد ٳٶّ ٵ ٳحٶٷ ٵ ٯيضاٱ اخز سوٰيٲ ثشای ٯٴبٟلٸ

 ٹبی ػبخشٰبٳي. ٳبٯٸ ٵ ٯ٠شسار حٜبُشي ٣بس٧بٷ آييٲ -3

 ٟبٳٶٱ ٯجبصار ٰٓٶٯي دس ٯٶسد حَٜ آطبس ٯزٹجي يب ٯ٬ي يب سبسيخي. 127ٯبدٷ  -4

 ثشداسی اص ٯٔبدٱ ؿٲ ٵ ٯبػٸ. ٣٪ ٣ـٶس دس ٯٶسد ٳحٶٷ ثٺشٷ 1366ٟبٳٶٱ ثٶدجٸ ػب٩  66ٳبٯٸ اجشای سجلشٷ  آييٲ -5

 ٳبٯٸ ٵ ؿشايي ٰٓٶٯي ديٰبٱ. ٳٰٶٳٸ ٯٶا٠ٛز -6

ٯهٶس    2069/105 -4293/50دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٳحهٶٷ ٵا٧هزاسی ٣هبس سأػيؼهبسي ٹٰهشاٷ ٣هبس ػهبخشٰبٳي )ثخـهٴبٯٸ ؿهٰبسٷ           -7

 ثشٳبٯٸ ٵ ثٶدجٸ. ػبصٯبٱ 3/2/1380

ػبصٯبٱ  13/12/1360ٯٶس   6770/16106ٹبی ٰٓشاٳي ثخـٴبٯٸ ؿٰبسٷ  دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٯحبػجٸ آٹٲ ٯلشٛي ٯٶسد ٳيبص ًشح -8

 ثشٳبٯٸ ٵ ثٶدجٸ.

 24/8/82ٯهٶس    1-4950/54/10639ٹبی ٰٓشاٳهي )ثخـهٴبٯٸ ؿهٰبسٷ     دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٯ٠ذاس ػيٰبٱ ٯلشٛي ٯٶسد ٳيبص ًشح -9

 دجٸ(.ػبصٯبٱ ثشٳبٯٸ ٵ ثٶ

ػبصٯبٱ  28/6/64ٯٶس   1-2800/54/6772ٵ ؿٰبسٷ  22/12/1363ٯٶس   1-55050/54/167300ٹبی ؿٰبسٷ  ثخـٴبٯٸ -11

ٵ  129ٹبی ٰٓشاٳي )ٯٶههٶّ ٯلهٶثبر ج٬ؼهبر     سيضی ٵ هٰبئٮ آٱ ساجْ ثٸ حٞ ثيٰٸ ٣بس٣ٴبٱ ؿبٗ٪ دس ًشح ٯذيشيز ٵ ثشٳبٯٸ

 ؿٶسای ٓب٫ي سأٯيٲ اجشٰبٓي(. 143

 سيضی. ػبصٯبٱ ٯذيشيز ٵ ثشٳبٯٸ 55ٰٓٶٯي ٣بسٹبی اثٴيٸ ٳـشيٸ ؿٰبسٷ ٯـخلبر ٛٴي  -12

سيهضی  دس ٯهٶسد ٳحهٶٷ دشداخهز      ػبصٯبٱ ٯذيشيز ٵ ثشٳبٯهٸ  17/11/1364ٯٶس   1-5200/54/121919ثخـٴبٯٸ ؿٰبسٷ  -13

 ٹبی ٰٓشاٳي. اسصؽ ٟج٪ اص اػشخشاع ٯلب٫ح ٯٔذٳي ٯلشٛي دس ًشح

ٵ ثٶدجٸ ٵ ٛش٭ ٟشاسداد ٣بسٛشٯبيبٱ ٵ ٣بس٧شاٱ جٺهز ٣هبس    ػبصٯبٱ ثشٳبٯٸ 24/2/1359ٯٶس   5-1605/54ثخـٴبٯٸ ؿٰبسٷ  -14

 ػبصی ٵ ... ٹبی ػبخشٰبٳي سأػيؼبسي، ساٷ ٯٔيٲ ٵ ٣بس٧بٷ
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ػههبصٯبٱ  8/4/62ٯههٶس   1-1300/54/5188ٵ ؿههٰبسٷ  2/9/1362ٯههٶس   5090/51/11082/1ٹههبی ؿههٰبسٷ  ثخـههٴبٯٸ  -15

ٹهب ٵ   بػهجٸ ٯيهضاٱ سهأخيشار ٯجهبص حبكه٪ اص سهأخيش دس دشداخهز كهٶسر ٵههٔيز         سيضی  دس ٯٶسد ٳحٶٷ ٯح ٯذيشيز ٵ ثشٳبٯٸ

 ٹب. دشداخز ديؾ

/ر 30071ٹيئز ٵصيشاٱ دس ٯهٶسد سوهٰيٲ اٳجهب٭ سٔٺهذار ٵ اكهالحيٸ       11/8/82ٹه ٯٶس   28493/ ر 42956ٯلٶثٸ  -16
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سد ث٬ٶ٣ٸ ٳٰهٶدٱ ٯٌب٫جهبر ديٰبٳ٤هبس ٵ اػهششداد ٣ؼهٶس      ٹيئز ٵصيشاٱ دس ٯٶ 21/12/1364ٯٶس   108462ٯلٶثٸ ؿٰبسٷ  -17

 ا٫وٰبٱ. ٵجٸ

 ػبصٯبٱ سأٯيٲ اجشٰبٓي دس ٯٶسد حٞ ثيٰٸ ٣بس٣ٴبٱ ديٰبٳ٤بساٱ جضء. 18/9/1366ٯٶس   3/130ثخـٴبٯٸ ؿٰبسٷ  -18

ٰبٳ٤بساٱ سيضی دس ٯٶسد ٳحٶٷ ٹ٤ٰبسی دي ػبصٯبٱ ٯذيشيز ٵ ثشٳبٯٸ 10/4/1369ٯٶس  1-1028/54/4916ثخـٴبٯٸ ؿٰبسٷ  -19

 ػبخشٰبٳي ٵ سأػيؼبسي.

سيضی دس ٯهٶسد حهٞ ثيٰهٸ ٣بس٣ٴهبٱ      ػبصٯبٱ ٯذيشيز ٵ ثشٳبٯٸ 5/12/1369ٯٶس   1-4243/54/18701ثخـٴبٯٸ ؿٰبسٷ  -20

 ٹبی ٰٓشاٳي. ؿبٗ٪ دس ًشح

ػهبصٯبٱ ثشٳبٯهٸ ٵ ثٶدجهٸ دس ٯهٶسد ٳحهٶٷ دشداخهز ٓهٶاسم         1/9/1372ٯهٶس    1-15377/54/11431ثخـٴبٯٸ ؿٰبسٷ  -21

 اسی.ؿٺشد

ٹيئز ٵصيشاٱ دس ٯٶسد ث٬ٶ٣ٸ ٳٰٶدٱ ٯٌب٫جبر ديٰبٳ٤بس ٵ اػششداد  27/3/1377ٹه ٯٶس   19411/ ر 1903ٯلٶثٸ ؿٰبسٷ  -22

 ا٫وٰبٱ. ٣ؼٶس ٵجٸ

 ًشح ٰٓشاٳي ثٶدٷ ٵ ٣ؼٶسار ٟبٳٶٳي حب٣ٮ ثش ٟشاسداد ًشحٺبی ٰٓشاٳي آٰب٩ خٶاٹذ ؿذ. -24

 ثبؿٴذ. ثب ايٲ ٯٴبٟلٸ ٵ ديٰبٱ ٵ اجشای آٱ ٯيػبيش ٯ٠شسار جبسی ٣ٸ ثٸ ٹش ٳحٶٷ دس اسسجبى  -25
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 ی زر زست اجزا ي ظزفيت آمبزٌ بٍ مبرفزم ذًزاظُبری اعالم مبرَب -2پيًست شمبرٌ 

٧شدد دس سبسيخ ...................  ٳبٯٸ اسجبّ ٣بس دس جٺز سٓبيز ُشٛيشٺبی اجشايي اٯوبء ٣ٴٴذٷ صيش ٯشٔٺذ ٯي آييٲ 18ٯٌبثٞ ٯبدٷ 

ذ ٵ ثب آ٧بٹي اص ثبؿ ثشای ٯـبس٣ز دس ٯٴبٟلٸ دشٵطٷ ٣بسٹبی دس دػز اجشا يب ٣بسٹبيي ٣ٸ اخيشاً ثشٳذٷ ؿذٷ اػز ثٸ ؿشح صيش ٯي

ُشٛيشٺبی اجشايي دبيٸ ٵ سؿشٸ ٯشثٶًٸ اص ٳِش ٯج٬ٖ ٵ سٔذاد ٣بس ٯجبص دس دػز اجشا ُشٛيز آٯبدٷ ثٸ ٣بس الص٭ ثشای ؿش٣ز دس 

 ثبؿيٮ. ٯٴبٟلٸ ٵ ٠ٓذ ٟشاسداد دشٵطٷ ٯز٣ٶس ساثب ٯج٬ٖ سٔييٲ ؿذٷ داسا ٯي

 
 ٯبٳذٷ ُشٛيز ُشٛيز دبيٸ دس سؿشٸ ٯج٬ٖ ٣بس٣شد ٟشاسداد ٟشاسداد ٯج٬ٖ ٳب٭ دػش٨بٷ اجشايي ًشٙ ٟشاسداد سؿشٸ ٣بس ٳب٭ دشٵطٷ سديٚ

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 چٴبٳچٸ ػبصٯبٱ ٯذيشيز ٵ ثشٳبٯٸ سيضی ُشٛيز آٯبدٷ ثٸ ٣بس ٯز٣ٶس سا سأييذ ٳٴٰبيذ، ٯؼئٶ٫يز سأخيش دس اجشای دشٵطٷ ثٸ ٓٺهذٷ 

ا٫ٰٔ٪ سػيذ٧ي ثٸ سخ٬ٜبر ٳبؿي اص ٓذ٭ سٓبيز هٶاثي اسجبّ ٣بس ثهب ايهٲ ؿهش٣ز سٛشهبس      ديٰبٳ٤بس ثٶدٷ اػز ٵ ٯٌبثٞ ثب دػشٶس

 ٧شدد. ٯي

ايٲ ٛش٭ جضء اليٴ٢ٜ اػٴبد ٯٴبٟلٸ ثٶدٷ ٵ ثبيذ هٰيٰٸ ثش٥ ديـٴٺبد ٟيٰز، ثٸ ديٰبٳ٤بس سحٶيه٪ ٧هشدد ٵ دهغ اص س٤ٰيه٪ آٱ     

دس دب٣ز ا٫ٚ ٟج٪ اص اٛششبح ديـٴٺبد ٯٶسد ثشسػي ٟشاس ٧شٛشٸ ٵ ثٸ ٹٰشاٷ اػٴبد ٵ ٯذاس١ ٯٶسد  سٶػي ديٰبٳ٤بس ديـٴٺبد دٹٴذٷ،

 ٳيبص ثٸ ػبصٯبٱ ٯذيشيز ٵ ثشٳبٯٸ سيضی اسػب٩ ٧شدد.

 

 

 اٯوبء ٯجبص ٵ سٔٺذآٵس :        سبسيخ: 
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 ضمبوتىبمٍ شزمت زر مىبقصٍ 

 )ومًوٍ يل(

 ٳـبٳي :ٳِش ثٸ ايٴ٤ٸ                          ثٸ 

دس ٯ٠بث٪              ٯبي٪ اػز دس ٯٴبٟلٸ                            ؿش٣ز ٳٰبيذ ايٲ                            اص                                   

ثٸ ايٲ                                                    ٳٰبيذ چٴبٳچٸ                 ثشای ٯج٬ٖ                                             سيب٩ سوٰيٲ سٔٺذ ٯي

٣ٴٴذٷ ٳبٯجشدٷ ٯٶسد ٟجٶ٩ ٵاْٟ ؿذٷ ٵ ٯـبسا٫يٸ اص اٯوبی ديٰبٱ ٯشثٶى يب سؼ٬يٮ هٰبٳشٴبٯٸ  اًالّ دٹذ ٣ٸ ديـٴٺبد ؿش٣ز

ج٬٘ي سا ٣ٸ                              اٳجب٭ سٔٺذار ديٰبٱ اػشٴ٤بٙ ٳٰٶدٷ اػز سب ٯيضاٱ                                  سيب٩ ٹش ٯ

ٯٌب٫جٸ ٳٰبيذ. ثٸ ٯحن دسيبٛز اٵ٫يٲ س٠بهبی ٣شجي ٵاك٬ٸ اص ػٶی                            ثذٵٱ ايٴ٤ٸ احشيبجي ثٸ اطجبر 

ٸ يب حٶا٫ٸ ٣شد                              دسٳ٦ دس ٵج اػشٴ٤بٙ يب اٟبٯٸ د٫ي٪ ٵ يب كذٵس اُٺبسٳبٯٸ يب اٟذاٯي اص ٯجبسی ٟبٳٶٳي يب ٟوبيي داؿشٸ ثبؿذ، ثي

ثبؿذ.ايٲ ٯذر ثٴب ثٸ  ثذشداصد.ٯذر آشجبس ايٲ هٰبٳشٴبٯٸ ػٸ ٯبٷ اػز ٵ سب آخش ػبٓز اداسی سٵص                         ٯٔشجش ٯي

٪ سٰذيذ اػز ٵ دس كٶسسي٤ٸ                       دسخٶاػز ٣شجي                                                    ثشای حذا٣ظش ػٸ ٯبٷ دي٨ش ٟبث

ٹٮ ٳشٶاٳذ يب ٳخٶاٹذ ٯذر ايٲ هٰبٳشٴبٯٸ سا سٰذيذ ٣ٴذ ٵ يب                                                   ٯٶجت ايٲ سٰذيذ  سا ٛشا

 ٳؼبصد ٵ

حشيبجي ثٸ ٯٌب٫جٸ ٯجذد ثبؿذ، ٯج٬ٖ دسع ؿذٷ دس سا ٯٶٛٞ ثب سٰذيذ ٳٴٰبيذ،                           ٯشٔٺذ اػز ثذٵٱ ايٴ٤ٸ ا

 ٣شد                                               دشداخز ٣ٴذ. ايٲ هٰبٳشٴبٯٸ سا دس ٵجٸ يب حٶا٫ٸ

 خٶد ثبً٪ ٵ چٴبٳچٸ ٯج٬ٖ ايٲ هٰبٳشٴبٯٸ دس ٯذسر ٯ٠شس اص ػٶی                     ٯٌب٫جٸ ٳـٶد، هٰبٳشٴبٯٸ دس ػشسػيذ، خٶد ثٸ

 اص دسجٸ آشجبس ػبٟي اػز، آٮ اص ايٴ٤ٸ ٯؼششد ٧شدد يب ٯؼششد ٳ٨شدد.

 

 

  
 عىًان فزيشىسٌ:

 عىًان ببول يب شزمت بيمٍ:

 عىًان زستگبٌ اجزايی

 مًضًع قزارزاز مًرز وظز
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 ضمبوتىبمٍ شزمت زر مىبقصٍ 

 )ومًوٍ زي(

 ٳِش ثٸ ايٴ٤ٸ                          ثٸ ٳـبٳي :

داسد ايهٲ                     ثٸ ايٲ            اًالّ دادٷ اػز ٟلذ اٳ٠ٔبد ٟشاسداد                                      سا ثب                               

 اص          

سيب٩ ثٸ ٯٴِٶس اٳجب٭ سٔٺذاسي ٣ٸ ثٸ ٯٶجت     دس ٯ٠بث٪                                        ثشای ٯج٬ٖ                                 

ٳٰبيذ دس كهٶسسي ٣هٸ                               ٣شجهبً ٵ ٟجه٪ اص اٳ٠وهبی       ٧يشد سوٰيٲ ٵ سٔٺذ ٯي ٟشاسداد يبد ؿذٷ ثٸ ٓٺذٷ ٯي

اص اجشای ٹش ي٢ اص سٔٺذار ٳبؿي  ٳبٯٸ ثٸ ايٲ                         اًالّ دٹذ ٣ٸ                               ػشسػيذ ايٲ هٰبٳز

    اص ٟهههشاسداد يهههبد ؿهههذٷ سخ٬هههٚ ٵسصيهههذٷ اػهههز سهههب ٯيهههضاٱ                                 سيهههب٩، ٹهههش ٯج٬٘هههي سا ٣هههٸ                                  

 ٯٌب٫جٸ ٣ٴذ، ثٸ ٯحن دسيبٛز اٵ٫يٲ س٠بهبی ٣شجي ٵاك٬ٸ اص                                 

 ٣شد         دسٳ٦ دس ٵجٸ يب حٶا٫ٸ ٸ احشيبجي ثٸ كذٵس اُٺبسٳبٯٸ يب اٟذاٯي اص ٯجبسی ٟبٳٶٳي ٵ ٟوبيي داؿشٸ ثبؿذ، ثيثذٵٱ آٳ٤  

 ثذشداصد.                                    

                        ٯههذر آشجههبس ايههٲ هههٰبٳشٴبٯٸ سههب آخههش ٵٟههز اداسی سٵص                             اػههز ٵ ثٴههب ثههٸ دسخٶاػههز ٣شجههي            

ثبؿهذ ٵ دس كهٶسسي ٣هٸ              ٵاك٬ٸ سب ٟج٪ اص دبيبٱ ٵٟز اداسی سٵص سٔييٲ ؿذٷ، ثشای ٯذسي ٣ٸ دسخٶاػز ؿهٶد ٟبثه٪ سٰذيهذ ٯهي    

ٛهشاٹٮ   ٳشٶاٳذ يب ٳخٶاٹذ ٯذر ايٲ هٰبٳشٴبٯٸ سا سٰذيذ ٣ٴذ ٵ يب                                   ٯٶجت ايهٲ سٰذيهذ سا                

 ٳؼبصد ٵ ٳشٶاٳذ         

سا حبهش ثٸ سٰذيذ ٳٰبيذ. ٯشٔٺذ اػز ثذٵٱ آٳ٤ٸ احشيبجي ثهٸ ٯٌب٫جهٸ ٯجهذد ثبؿهذ، ٯج٬هٖ دسع ؿهذٷ دس ثهبال سا دس ٵجهٸ يهب          

 ٣شد                            دشداخز ٣ٴذ. حٶا٫ٸ

 

 

 

  
 عىًان فزيشىسٌ:

 عىًان ببول يب شزمت بيمٍ:

 عىًان زستگبٌ اجزايی

 ع قزارزاز مًرز وظزمًضً
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 ضمبوتىبمٍ شزمت زر مىبقصٍ

 )ومًوٍ سٍ(

 ثٸ ٳـبٳي :               ٳِش ثٸ ايٴ٤ٸ        

                            ثٸ ايٲ          اًالّ دادٷ اػز ٣ٸ ٟشاسداد                       سا ثب                 ٯٴ٠ٔذ ٳٰٶدٷ اػز ٵ ٟشاسداد ٯج٬ٖ 

ٯشٔٺذ اػز دس كٶسسي ٣ٸ                               ٣شجبً ثٸ ايٲ ثبٳ٢ اًالّ دٹذ ٣ٸ خٶاػشبس        ايٲ                            

                 دشداخز دادٷ ؿذٷ ثٸ                   اػز ٹش ٯج٬٘ي سب ٯيضاٱ ٯبٳذٷ اص ٯج٬ٖ ديؾ            دشداخز دادٷ ؿذٷ ثٸ        ثبصدشداخز ٯج٬ٖ ديؾ

                                          دشداخز ثٸ ٯحن دسيبٛز اٵ٫يٲ س٠بهبی ٣شجي ٵاك٬ٸ اص      اػز ٹش ٯج٬٘ي سب ٯيضاٱ ٯبٳذٷ ديؾ                 

٣شد  ٵجٸ يب حٶا٫ٸدسٳ٦ دس  ثذٵٱ ايٴ٤ٸ احشيبجي ثٸ كذٵس اُٺبسٳبٯٸ ٵ يب اٟذاٯي اص ٯجبسی ٟبٳٶٳي ٵ ٟوبيي داؿشٸ ثبؿذ، ثي

اك٬ٸ سب ٟج٪ اص دبيبٱ ٵٟز اداسی سٵص سٔييٲ ٵثذشداصد. آشجبس ايٲ هٰبٳشٴبٯٸ سب آخش ٵٟز اداسی سٵصاػز ٵ ثٴب ثٸ دسخٶاػز ٣شجي 

ثبؿذ ٵ دس كٶسسي ٣ٸ ٳشٶاٳذ يب ٳخٶاٹذ ٯذر ايٲ هٰبٳشٴبٯٸ سا سٰذيذ ٣ٴذ  ؿذٷ، ثشای ٯذسي ٣ٸ دسخٶاػز ؿٶد ٟبث٪ سٰذيذ ٯي

 يٲ سٰذيذ سا ٛشاٹٮ ٳؼبصد ٵ ٳشٶاٳذ سا حبهش ثٸ سٰذيذ ٳٰبيذ.ٵ يبٯٶجت ا

 ٣شددشداخز ٣ٴذ. ٯشٺذ اػز ثذٵٱ آٳ٤ٸ احشيبجي ثٸ ٯٌب٫جٸ ٯجذد ثبؿذ، ٯج٬ٖ دسع ؿذٷ دس ثبال سا دس ٵجٸ يب حٶا٫ٸ

ؿذٷ دسع ؿذٷ اػز. دشداخز ٵاسيض  ٯج٬ٖ ايٲ هٰبٳشٴبٯٸ ثٴب ثٸ دسخٶاػز ٣شجي                           ٣ٸ دس آٱ ٯج٬ٖ ديؾ

ثٸ     دس ٯٶسد ٯج٬ٖ  سٵص اص سبسيخ سحٶي٪ ٳبٯٸ اػشٔال٭ ًجٞ ٳِش ٣شجي                         ٣ٸ ثبيذ حذا٣ظش ُشٙ ػي 

ؿٶد ٵ دس كٶسر ٓذ٭ ٵكٶ٩ دبػخي اص ػٶی هٰبٳشٴبٯٸ ٯٔبد٩ ٯج٬٘ي  دشداخز ٵاسيض ؿذٷ ٵاك٪ ٧شدد، س٬٠ي٪ دادٷ ٯي ديؾ

 ٪ دادٷ خٶدٹذ ؿذ.٣ٺبٓال٭ ٳٰٶدٷ اػز، س٬٠ي

دشداخز ثٸ سشسيت سٔييٲ ؿذٷ دس ايٲ هٰبٳشٴبٯٸ ٵاسيض ٧شدد ٵ ٯج٬ٖ آٱ ثٸ كٜش س٬٠يه٪ دادٷ   دس كٶسسي ٣ٸ سٰب٭ ٯج٬ٖ ايٲ ديؾ

 ؿٶد، ايٲ هٰبٳشٴبٯٸ خٶد ثٸ خٶد ثبً٪ ٵ اص دسجٸ آشجبس ػبٟي اػز. آٮ اص ايٴ٤ٸ اك٪ ثٸ ثبٳ٢ ٯؼششد ٧شدد سب ٯؼششد ٳ٨شدد.

 

 

 سٌ:عىًان فزيشى

 عىًان ببول يب شزمت بيمٍ:

 عىًان زستگبٌ اجزايی:

 مًضًع قزارزاز مًرز وظز:
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 ضمبوتىبمٍ مسًر حسه اوجبم مبر 

 )ومًوٍ چُبر(

 ٳِش ثٸ ايٴ٤ٸ                          ثٸ ٳـبٳي :

ثٸ ٓٴٶاٱ اػششداد ٣ؼهٶس حؼهٲ         ثٸ ايٲ            اًالّ دادٷ اػز ٣ٸ ٯ٠شس اػز ٯج٬ٖ                      سيب٩ اص ًشٙ      

اٳجب٭ ٣بسٟشاس ٯبدٷ           ثٸ                    دشداخهز ؿهٶد. اص ايهٲ سٵ دهغ اص دشداخهز ٵ ثهٸ ٯضثهٶس ثهٸ حؼهبة ٳهضد ايهٲ                        

اًهالّ دٹهذ ٣هٸ                    ايٲ ٯشٔٺذ اػز دسكٶسسي ٣ٸ              ٣شجًب ٵ ٟج٪ اص اٳ٠وبی ػشسػيذ ايٲ هٰبٳشٴبٯٸ ثٸ ايٲ            

اص اجشای سٔٺذار ٳبؿي اص ٟشاسداد يبد ؿذٷ ٌٓٚ ٵسصيذٷ اػز سب ٯيضاٱ               سيب٩ ٹش ٯج٬٘ي سا ٣هٸ    ٯٌب٫جهٸ ٣ٴهذ ثهٸ     

ٯحن دسيبٛز اٵ٫يٲ س٠بهبی ٣شجي                  ثذٵٱ ايٴ٤ٸ احشيبجي ثٸ كذٵس اُٺبسٳبٯهٸ ٵ يهب اٟهذاٯي اص ٯجهشی ٟهبٳٶٳي ٵ      

 ٟوبيي داؿشٸ ثبؿذ. 

   دسٳ٦ دس ٵجٸ يب حٶا٫ٸ ٧شدد ثذشداصد. ٯذر آشجبس ايٲ هٰبٳشٴبٯٸ سب آخش ٵٟز اداسی سٵص اػهز ٵ ثٴهب ثهٸ دسخٶاػهز ٣شجهي                         ثي

           ثبؿهذ ٵ دس كهٶسسي ٣هٸ       ٵاك٬ٸ سب ٟج٪ اص دبيبٱ ٵٟز اداسی سٵص سٔييٲ ؿذٷ ثشای ٯذسي ٣ٸ دسخٶاػهز خهٶد ٟبثه٪ سٰذيهذ ٯهي     

ٳشٶاٳههذ يههب ٳخٶاٹههذ ٯههذر ايههٲ هههٰبٳشٴبٯٸ سا ٟجهه٪ اص اٳ٠وههبی آٱ سٰذيههذ ٣ٴههذ ٵ يههب ٯٶجههت ايههٲ سٰذيههذ سا ٛههشاٹٮ ػههبصد ٵ                         

سا حبهش ثٸ سٰذيذ ٳٰبيذ  ٯشٔٺذ اػز ثذٵٱ آٳ٤ٸ احشيبجي ثٸ ٯٌب٫جٸ ٯجذد ثبؿذ. ٯج٬ٖ دسع ؿذٷ دس ثبال سا دس ٵجهٸ يهب حٶا٫هٸ    

 اخز ٣ٴذ.٣شد دشد

 

 

 

  
 عىًان فزيشىسٌ:

 عىًان ببول يب شزمت بيمٍ:

 عىًان زستگبٌ اجزايی:

 مًضًع قزارزاز مًرز وظز:
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 5فزم شمبرٌ 

 بزه پيشىُبزی قيمت

٣ٴٴذٷ صيش دغ اص ثشسػي ٵ آ٧بٹي ٣بٯ٪ ٵ دزيشؽ سٔٺذ اجشاء ٵ ٯؼهئٶ٫يز دس ٯهٶسد ٯؼهشٴذار ٵ ٯٴهذسجبر دٓٶسٴبٯهٸ       اٯوبء

ٹهبی ٬٣هي ٛٺشػهز ٯ٠هبديش ٵ      ٯٴبٟلٸ، ؿشايي خلٶكي ٯٴبٟلٸ ٵ ديٰبٱ، ٯـخلهبر ٛٴهي، ٳ٠ـهٸ    ؿش٣ز دس ٯٴبٟلٸ، ؿشايي

ٹبی ثشآٵسدی ٣بس سٔٺذٳبٯٸ اجشاء ٵ ٟجٶ٩ ٯ٠شسار ٵ اػٴبد ٵ ٯذاس١ ٰٓٶٯي ٯٴبٟلٸ ٵ ديٰبٱ، سٔٺذٳبٯٸ ٓذ٭ ؿٰٶ٩ ٟبٳٶٱ  ٟيٰز

ػهبخز،حٰ٪ ٵ ٳلهت    اػٴبد ٯٴبٟلٸ ٯشثٶى ثهٸ  ٯٴْ ٯذاخ٬ٸ ٣بسٯٴذاٱ دٵ٫ز دس ٯٔبٯالر دٵ٫شي ثٸ ًٶس ٬٣ي سٰبٯي ٯذاس١ ٵ 

اًالّ ٣بٯ٪ اص جٰيْ ؿشايي ٵ ٓٶاٯ٪ ٯٶجٶد اص ٫حبٍ ٣بسٹبی ٯٶسد ٯٴبٟلهٸ  اػ٬٤ز ٬ٛضی ػب٫ٲ ٯش٣ضاكالح ٳظادٯبٹي ٟض٩ آال 

 ٳٰبيٮ ٣ٸ: ديـٴٺبد ٯي

 ٱ )ثٸ ٓذد(٬ٰٓيبر ٯٶهٶّ ٯٴبٟلٸ ٛٶٝ سا ثشاػبع ؿشايي ٵ ٯـخلبر ٯٴذسع دس اػٴبد ٵ ٯذاس١ ٯٴبٟلٸ ٵ ديٰب -1

 ثٸ حشٵٙ                                            سيب٩ اٳجب٭ دٹٮ.                                                               

 ٳٰبيٮ ٣ٸ: چٴبٳچٸ ايٲ ديـٴٺبد ٯٶسد ٟجٶ٩ ٟشاس ٧يشد ٵ ثٸ ٓٴٶاٱ ثشٳذٷ ٯٴبٟلٸ اٳشخبة ؿٶ٭ سٔٺذ ٯي -2

يٰبٱ سا ثشاػبع ٯشاست ٯٴذسع دس اػٴبد ٵ ٯذاس١ ٯٴبٟلٸ اٯوبء ٳٰٶدٷ ٵ ٹٰشاٷ سوٰيٲ اٳجهب٭ سٔٺهذار   ا٫ٚ( اػٴبد ٵ ٯذاس١ د

 سٵص اص سبسيخ اثالٕ ثٸ ٓٴٶاٱ ثشٳذٷ ٯٴبٟلٸ ثٸ اػشظٴبی سٵصٹبی سٌٔي٪ سؼ٬يٮ ٳٰبيٮ. 7حذا٣ظش ُشٙ ٯذر  

٬٣يٸ ٣بسٹبی ٯٶهٶّ ديٰبٱ سا دس ٯذر ٯٴذسع  ُشٙ ٯذر ٯ٠شس دس ديٰبٱ، سجٺيضار الص٭  سا سأٯيٲ ٵ ؿشٵّ ثٸ ٣بس ٳٰبيٮ ٵ -ة

 دس اػٴبد ٵ ٯذاس١ ٯٴبٟلٸ ثٸ اسٰب٭ ثشػبٳٮ.

 ؿٶد. ٳٰبيٮ ٣ٸ ٬٣يٸ هٰبيٮ اػٴبد ٵ ٯذاس١ ٯٴبٟلٸ جضء اليٴ٢ٜ ايٲ ديـٴٺبد ٯحؼٶة ٯي سأييذ ٯي -3

 ددٹٴذٷ سا ٳذاسد.٧ضاس ا٫ضاٯي ثشای ٵا٧زاسی ٣بس ثٸ ٹيچ ي٢ اص ديـٴٺب اًالّ ٣بٯ٪ داس٭ ٣ٸ دػش٨بٷ ٯٴبٟلٸ -4

٣ٴٮ ٣ٸ ٹش ٧بٷ ايٲ ديـٴٺبد ٯٶسد ٟجٶ٩ دػش٨بٷ ٯٴبٟلٸ ٧ضاس ٟشاس ٧يشد سب ٯٶٟٔي ٣ٸ ديٰهبٱ   ٵ سأييذ ٯي  ثذيٴٶػي٬ٸ ٯٶا٠ٛز -5

ٯشثٶًٸ سٴِيٮ ٵ ٯجبد٫ٸ ٳـذٷ اػز ايٲ ديـٴٺبد ٵ اثالٕ ٟجٶ٫ي ثٸ ٓٴٶاٱ ي٢ سٔٺهذ الص٭ اجهشاء ثهشای ديـهٴٺبد دٹٴهذٷ س٠٬هي       

 ٧شدد. ٯي

وهٰيٲ  سٓٴٶاٱ سوٰيٲ ؿش٣ز دس ٯٴبٟلٸ ٵ ثٸ ٯٴِٶس سٔٺذ ثٸ اٯوبء ٵ ٯجبد٫ٸ ديٰبٱ ٵ سؼ٬يٮ سوٰيٲ اجهشای سٔٺهذ    سحز -6

 ا٭. س٠ذيٮ داؿشٸ« ا٫ٚ»سا ثٸ ٳْٜ ٣بسٛشٯب دس دب٣ز  ٯشٲ  8ٯٶهٶّ ثٴذ 
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 6م شمبرٌ زف

 َبی مبرَب  وبمٍ ومًوٍ فزم بيمٍ

 مًضًع مىبقصٍ:

  ٳظاد يبػٶعاكالح  ٬٤ز ٬ٛضی ػب٫ٲ ٯش٣ضاػ حٰ٪ ٵ ٳلت ػبخز،

لٸ ٛٶٝ اٳشخبة ٧شدد دس ٟٳٰبيذ ٣ٸ چٴبٳچٸ ثٸ ٓٴٶاٱ ثشٳذٷ ٯٴب ايٲ ديـٴٺبددٹٴذٷ ثب اٯوبء ري٪ ايٲ ٵسٟٸ ثذيٲ ٵػي٬ٸ سأييذ ٯي

شايي ؿه  21ٯٶْٟ ٠ٓذ ٟشاسداد آٱ ٟؼٰز اص ٬ٰٓيبر ٯٶهٶّ ٟشاسداد ٯٴبٟلٸ ٯضثٶس سا ثٸ ًٶسی ٣ٸ دس ؿهشايي ٯٴبٟلهٸ ٵ ٯهبدٷ    

ٹهبی ثيٰهٸ ٯهٶسد     ثيٴي ؿذٷ اػز دس ٯ٠بث٪ خٌشار احشٰب٫ي ٯشثٶى ثٸ اجشای ٬ٰٓيبر ٳضدي٤ي اص ؿهش٣ز  ٰٓٶٯي ديٰبٱ ديؾ

 ٟجٶ٩ ٣بسٛشٯب ثٸ ؿشح جذٵ٩ صيش ثيٰٸ ٳٰبيذ.

 ٹضيٴٸ ثيٰٸ ٬ٰٓيبر ٯٶهٶّ ثيٰٸ                حٶادص ٯٶهٶّ ثيٰٸ                    ٯج٬ٖ ٣٪ ٯٶسد ثيٰٸ                     

سؼه٬يٮ ؿهذٷ   « ة»ا٫ز٣ش ثب اًالّ ٣بٯ٪ اص ٳش  ثيٰٸ ٵ ٛشاٳـيض ٵ ٗيشٷ س٤ٰي٪ ٵ دس دب٣هز   ٳٰبيذ ٣ٸ جذٵ٩ ٛٶٝ هٰٴبً سأييذ ٯي

 اػز.

ٳبٯٸ ٯشثٶى سٴِيٮ ٵ سؼ٬يٮ ٧شدد ٵ چٴبٳچٸ ثٸ ٬ٓز سـشيٜبر ثيٰٸ يهب ٹهش    ؿٶد دس ٯٶْٟ ٯجبد٫ٸ ٟشاسداد ثيٰٸ ٹٰچٴبٱ سأييذ ٯي

ٳبٯهٸ ٯشثهٶى ثهٶدٷ ٵ دس كهٶسر      ٯش ٯيؼش ٳـٶد سب حذا٣ظش ػٸ ٯبٷ دغ اص ٯجبد٫ٸ ٟشاسداد ٯ٬٤ٚ ثٸ سؼ٬يٮ ثيٰهٸ ٬ٓز دي٨ش ايٲ ا

ؿشايي ٰٓٶٯي ديٰبٱ سأػبً دس ايٲ ٯٶسد اٟذا٭ خٶاٹذ ٳٰٶد ٵ ا٫جشٸ چٴبٳچٸ دس ايٲ  ٧22بٷ دػش٨بٷ اجشايي ٯٌبثٞ ٯبدٷ  سأخيش آٱ

ٳجب٭ ؿذٷ آػيت ٵاسد ٳٰبيذ ايٲ ديـٴٺبددٹٴذٷ ٯؼهئٶ٩ خؼهبسار ٳبؿهيٸ    خال٩ حٶادص ػٶئي ديؾ آٯذ ٳٰبيذ ٣ٸ ثٸ ٬ٰٓيبر ا

 ثبؿذ. ٯي

 

 

 

 ذبوًازگی ي سمت ي مُزي امضبء پيشىُبززَىسٌ بزای اسىبز ملی ي تعُسآير: وبم ي وبم
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ثخـٴبٯٸ ثٸ دػش٨بٹٺبی اجشايي، ٯٺٴذػبٱ ٯـبٵس، ديٰبٳ٤بساٱ، ٵاحذٹبی خهذٯبر ٯهذيشيز ًهشح ٵ    

 ٹـي.ٵاحذٹبی ٯـبٵسٷ ٵ دظٵ

 22/1/1380سبسيخ:      1612/105-1752/52ؿٰبسٷ: 

 ٹبی ٰٓشاٳي ٯٶهٶّ: سٓبيز هٶاثي ٛٴي، ح٠ٶٟي ٵ ٟشاسدادی دس دشٵطٷ

 

ٳبٯهٸ اػهشبٳذاسدٹبی اجشايهي ٯشثهٶى ٵ دس چٺهبسچٶة ٳِهب٭ ٛٴهي ٵ اجشايهي          ٟبٳٶٱ ثشٳبٯٸ ٵ ثٶدجهٸ، آيهيٲ   23ثٸ اػشٴبد ٯبدٷ 

 ٹبی:  ٹيأر ٵصيشاٱ ( ٳيض دس اجشای ثخـٴبٯٸ 4/4/1375ٹه ٯٶس   14898/ ر 24524ًههشحٺبی ٰٓشاٳي ٣ـٶس)ٯلٶثٸ ؿٰبسٷ 

 24/2/1373ٯٶس   102-5/738-2329ؿٰبسٷ  -

 21/6/1373ٯٶس   102-5/2587-8145ؿٰبسٷ  -

 3/12/1377ٯٶس   102-54/7458-7140ؿٰبسٷ  -

 دد:٧ش االجشا( ثٸ ؿشح صيش اثالٕ ٯي ايٲ دػشٶسا٫ٰٔ٪ اص ٳٶّ ٧شٵٷ اٵ٩ )الص٭

جٶيي دس صٯبٱ ٵ ٯلشٙ ٳـشيبر اص ايٲ دغ ًشٛيٲ ٟشاسداد ثٸ جبی ٯٺش ٵ اٯوبی سٰبٯي كٜحبر ٳـهشيبر   ثٸ ٯٴِٶس كشٛٸ -1

ٵ ػبيش هٶاثي ٯشثٶى ٵ ٯٴوٮ ػبخشٲ آٱ ثٸ دي٨ش اػٴبد ٵ ٯذاس١ ديٰبٳٺب ٵ ٟشاسدادٹب، ٯح٪ سٔييٲ ؿهذٷ دس جهذٵ٩ ديٶػهز،    

ٳٰبيٴهذ. ايهٲ    ا٫شٓبيٸ اػز سا دس آخشيٲ ػشٶٱ ػٰز چخ اٯوب ٯي سداد ٯٶسد ٳِش الص٭ای ٣ٸ دس ٟشا ٯ٠بث٪ ٓٴٶاٱ ٳـشيٸ ثب هبثٌٸ

االسٓبيهٸ دس ٟهشاسداد خٶاٹٴهذ ثهٶد. ثهذيٺي اػهز ػهبيش ههٶاثي ٵ          ٹهبی الص٭  اٯوب ثٸ ٯٴض٫ة دزيشؽ ٯٜبد هٶاثي ٵ دػشٶسا٫ٰٔ٪

ضحٰٸ ٣هٸ ٳهب٭ آٳٺهب دس ايهٲ جهذٵ٩ دسع      ا٫ ٹبی ؿشح خذٯبر ٵ حٞ ، ؿشايي خلٶكي، ديٶػز ٳبٯٸ ٹب ٳِيش ٯٶا٠ٛز دػشٶسا٫ٰٔ٪

 ٳـذٷ اػز ثبيذ ًجٞ سٵا٩ ٟج٬ي ٯٺش ٵ اٯوب ٵ ثٸ ٟشاسداد هٰيٰٸ ؿٶٳذ.

٧هشدد.   ٹٰٸ ػب٫ٸ ٛٺشػز ثٸ سٵص ؿذٷ ٳـشيبر ٵ ػبيش هٶاثي ٟشاسدادی، ثٸ ٓٴٶاٱ ساٹٴٰب، اص ًشٙ ايهٲ ػهبصٯبٱ اثهالٕ ٯهي     -2

ريشثي ٓالٵٷ ثش سٓبيز ٯٶاسد ٛٶٝ، ٯٶُٜٴذ ػبيش هٶاثٌي سا ٣ٸ سب سبسيخ  ٹبی اجشايي، ٯـبٵساٱ ديٰبٳ٤بساٱ ٵ ػبيش ٓٶاٯ٪ دػش٨بٷ

 اٳشـبس ٛٺشػز ثٔذی سٶػي ايٲ ػبصٯبٱ سذٵيٲ ٵ 

 

 ٹبی جذٵ٩ ٯٴشـش ؿذٷ اهبٛٸ ٳٰٶدٷ ٵ ثٸ ٹٴ٨ب٭ اٳ٠ٔبد ٟشاسداد ٯ٠بث٪ ٳب٭ آٳٺب سا ٳيض اٯوب ٳٰبيٴذ. ؿٶٳذ ثٸ سديٚ اثالٕ ٯي

  

 

 سديٚ
ؿٰبسٷ 

 ٳـشيٸ
 ٯح٪ ٯٺش ٵ اٯوبء سبسيخ ثخـٴبٯٸ ؿٰبسٷ ٓٴٶاٱ هبثٌٸ

1 4311 
-54/1088-842 ؿشايي ٰٓٶٯي ديٰبٳٺب

102 

3/3/1378  

  29/4/1362 /5202240 ؿشايي ٰٓٶٯي ٹٰؼبٱ ٟشاسدادٹبی خذٯبر ٯـبٵسٷ 3418 2
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3 3419 
ؿشايي ٰٓٶٯي ٹٰؼبٱ ٟشاسدادٹبی خذٯبر ٯـبٵسٷ 

 دظٵٹـي

2753-59/1670-

105 

28/1/1380  

4 - 
ٰٓٶٯي ٹٰؼبٱ ٟشاسدادٹبی خذٯبر  ؿشايي

 ٯذيشيز ًشح

201-54/135-

105 

-  

5 - 

دػشٶسا٫ٰٔ٪ ٣بسثشد ٬٣يبر، ٯ٠ذٯٸ ٛل٬ٺب ٵ 

ديٶػشٺبی ٯشثٶى ثٸ ٛٺبسػي ٣ٸ دس ثشآٵسد 

 اص آٳٺب اػشٜبدٷ ؿذٷ اػز.  ديٰبٱ

- -  

  - - جٶؿ٤بسی دس ػبخشٰبٳٺبی ٛٶالدی 20 6

  - - سجٺيض ٵ ػبٯبٳذٹي ٣بس٧بٷ جٶؿ٤بسی 21 7

  - - دزيشی ٛٶالد ػبخشٰبٳي جٶؽ 22 8

9 23 
ثبصسػي ٵ ٣ٴشش٩ ٣يٜيز جٶؽ دس 

 ػبخشٰبٳٺبی ٛٶالدی

- -  

  - - ايٰٴي دس جٶؿ٤بسی 24 10

  - - جٶؿ٤بسی دس دسجبر حشاسر دبييٲ 26 11

12 55 
ٯـخلبر ٛٴي ٰٓٶٯي ٣بسٹبی ػبخشٰبٳي 

 )سجذيذ ٳِش دٵ٭(

66241/101 17/4/83  

  - - ثشداسی ٯبر ٳ٠ـٸؿشح خذ 79 13

14 82 
-56/18080-2061 ٹبی سيشچٸ ٵ ث٬ٶ١ ساٹٴٰبی اجشای ػ٠ٚ

1 

12/11/1371  

  - - ٯشش 8ٹبی ٹٰؼبٱ د٬ٺب ٵ آثشٵٹب سب دٹبٳٸ  ٳ٠ـٸ 83 15

  /27/3 1-56/4539-333 ٯـخلبر ٛٴي سأػيؼبر ثشٝ ٵ ثيٰبسػشبٱ 89 16

  11/4/1363 1-56/4450-380 ديٶاسٹبی ػٴ٨ي 90 17

18 95 
-1428 ثشداسی  ٯـخلبر ٛٴي ٳ٠ـٸ

56/13850-1 

8/9/  

  5/9/1364 1-54/9598-1991 ٯـخلبر ٛٴي ٰٓٶٯي ساٷ  101 19

20 102 
 21ٹبی ٹٰؼبٱ ٓشؿٸ د٬ٺب سبدٹبٳٸ  ٯجٰٶٓٸ ٳ٠ـٸ

 ٯشش

- -  

  - - ٣ـي ٹبی آثيبسی ٵ صٷ ٹبی ٹٰؼبٱ ؿج٤ٸ ٳ٠ـٸ 107 21

22 108 
ثيبسی ٵ ٹبی آ ٯـخلبر ٛٴي ٰٓٶٯي ؿج٤ٸ

 صٹـ٤ي 

- -  

23 110 
ٯـخلبر ٛٴي ٰٓٶٯي ٵ اجشايي سأػيؼبر 

 ثشٟي ٣بسٹبی ػبخشٰبٳي 

28/54/100-105 8/1/1380  
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  - - ٯحبِٛز ػبخشٰبٱ دس ثشاثش حشيٞ )ثخؾ اٵ٩( 111 24

25 112 
ٯحبِٛز ػبخشٰبٱ دس ثشاثش حشيٞ )ثخؾ 

 دٵ٭(

2179-56/19047-1 26/11/71  

26 117 
شاحي ًشحٺبی آثشػبٳي ٯجبٳي ٵ ُٶاثي ً

 ؿٺشی 

2177-56/45/19-1 26/11/71  

27 119 
ثشداسی )چٺبس  دػشٶسا٬ٰٔ٫ٺبی ٹٰؼبٱ ٳ٠ـٸ

 ج٬ذ(

2009-56/17549-1 3/11/1376  

  29/9/1379 105-54/6437-4855 ٳبٯٸ ثشٲ ايشاٱ )سجذيذ ٳِش اٵ٩( آييٲ 120 28

29 122 
ٹبی ٹٰؼبٱ اجشايي  ٯجٰٶٓٸ ٳ٠ـٸ

 داسی ػبخشٰبٳٺبی ٧ٶػٜٴذ

786-56/7424-1 31/4/1371  

30 124 
ٹبی ٹٰؼبٱ اجشايي ٯخبصٱ آة  ٯجٰٶٓٸ ٳ٠ـٸ

 صٯيٴي

18217-56-5/9661-

1 

15/10/1372  

31 125 
ٹبی ٹٰؼبٱ اجشايي ٯخبصٱ آة  ٯجٰٶٓٸ ٳ٠ـٸ

 صٯيٴي 

23237-56-5/23097-

102 

25/12/1372  

32 128 
ٯـخلبر ٛٴي ٰٓٶٯي سأػيؼبر ٯ٤بٳي٤ي 

 ذ(ػبخشٰبٳٺب )دٵ ج٬

964-51/1093-102 9/3/1377  

33 132 
-5/5198-56-15671 ٯٶاصيٲ ٛٴي ٵسصؿ٨بٹٺبی ٣ـٶس )چٺبس ج٬ذ(

102 

7/12/1373  

  7/4/1379 105-54/162-2203 ٳبٯٸ ثبس٧زاسی د٬ٺب )سجذيذ ٳِش اٵ٩( آييٲ 139 34

 

 

 سديٚ
ؿٰبسٷ 

 ٳـشيٸ
 ٯح٪ ٯٺش ٵ اٯوبء سبسيخ ثخـٴبٯٸ ؿٰبسٷ ٓٴٶاٱ هبثٌٸ

35 140 
ٹبی ٹٰؼبٱ ٬٣يٴي٤ٺب ٵ آصٯبيـ٨بٹٺبی داٯذضؿ٤ي  ٳ٠ـٸ

 )ػٸ ج٬ذ(

- -  

  - - ساٹٴٰبی ًشاحي ٣بس٧بٹٺبی دشٵسؽ ٯبٹيٺبی ٧ش٭ آثي 141 36

37 142 
-56/6326-1338 ٹبی ٧ش٭ آثي  ُٶاثي ًشاحي ٣بس٧بٹٺبی دشٵسؽ ٯبٹي

102 

25/11  

  - - سيضی ٵ ًشاحي ٹش٪  ثشٳبٯٸ 143 38

  - - دٷ سٵی )ػٸ ج٬ذ(سؼٺيالر ديب 144 39

  19/3/74 102-54/1410-895 س٠بًْ ٹٮ ػٌح ؿٺشی )ػٸ ج٬ذ  145 40

  20/4/1375 102-56/2042-560 هٶاثي ًشاحي ػبخشٰبٳٺبی دشٵسؽ ٧بٵ ؿيشی  147 41

  - - ٹبی ٹٰؼبٱ ػبخشٰبٳٺبی دشٵسؽ ٧بٵ ؿيشی ٳ٠ـٸ 151 42
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  - - ساٹٴٰبی اجشای ثشٲ دس ٯٴبًٞ ٧شٯؼيشی  152 43

44 167 
-56/7444-1523 ٳبٯٸ ًشح ٹٴذػي ساٹٺب آييٲ

102 

9/11/1375  

45 167 
ٯ٠شسار ٵ ٯٔيبسٹبی ًشاحي ٵ اجشايي جضئيبر ٹٰؼبٱ 

 ػبخشٰبٳي 

6325-54/6840-

102 

15/11/1376  

46 178 
-54/2206-1917 هٶاثي ًشاحي ػبخشٰبٳٺبی اداسی 

102 

4/5/1377  

  - - بيـ٨بٹٺبی داٯذضؿ٤يٯجبٳي ًشاحي ٬٣يٴي٤ٺب ٵ آصٯ 183 47

48 184 
-54/6018-5093 ثشٲ دس ٯٴبًٞ ٧شٯؼيش

102 

27/9/1378  

49 185 
-54/4854-4312 ای ٯجبسی آة ثش صيشصٯيٴي ثشٴي  هٶاثي ًشاحي ػبصٷ

102 

10/8/1378  

  11/3/1379 102-52/1311-995 ٯـخلبر ٛٴي ٰٓٶٯي ٵ اجشايي سٵؿٴبيي ساٹٺبی ؿٺشی  195 50

  15/10/1378 102-52/651-5255 ٳبٯٸ ًشح ٹٴذػي ساٷ سٵػشبيي  ٲآيي 196 51

52 197 
-54/4509-5454 ٳبٯٸ ًشاحي ٯحٶًٸ صٯيٴي ٛشٵد٧بٹٺب آييٲ

102 

15/10  

 سديٚ
ؿٰبسٷ 

 ٳـشيٸ
 ٯح٪ ٯٺش ٵ اٯوبء سبسيخ ثخـٴبٯٸ ؿٰبسٷ ٓٴٶاٱ هبثٌٸ

53 198 
-54/8430-7110 ای ثٴذٹبی اٳحشاٙ هٶاثي ًشاحي ػبصٷ

102 

18/12/1378  

  /28 105-54/736-203 هٶاثي ًشاحي ٛوبٹبی ػجض ؿٺشی 203 54

  - - دػشٶسا٫ٰٔ٪ اػشٜبدٷ اٯٶ٫ٶػيٶٳيٺبی ٟٶی دس ساٹؼبصی  207 55

56 214 
-54/8053-5898 ٹب ػبخز ٵ ٳ٨ٺذاسی ٧ٶسٷ ساٹٴٰبی ًشاحي،

105 

11/11/1379  

  - - خب٣چب٫ٺبی صثب٫ٸ ؿٺشی  217 57

  - - ثش صيشصٯيٴي ثشٴي  ؼبٱ ٯجبصی آةٹبی ٹٰ ٳ٠ـٸ 218 58

59 227 
دػشٶسا٫ٰٔ٪ اسصيبثي صيؼز ٯحيٌي ًشحٺبی ٯٺٴذػي 

 سٵدخبٳٸ ٵ ٯشاح٪ ؿٴبػبيي، سٶجيٺي )ٛل٬ي(

1665/54-105441 18/4/1380  

  - - ٳبٯٸ جٶؿ٤بسی ػبخشٰبٳي ايشاٱ آييٲ 228 60

61 - 
-56-20581 هٶاثي سٔييٲ ػٌح صيشثٴبی ػبخشٰبٱ ثيٰبسػشبٳٺب

5/21361-102 

18/11/1372  
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 شرصبت فىی ذصًصی م

 
 :قيمت ارائٍ وحًٌ - 1

 خٶد ديـٴٺبدی ٟيٰز ٹضيٴٸ ٹب ٬٣يٸ ٧شٛشٲ ٵدسٳِش ٯٴبٟلٸ ٯٜبد دٟيٞ ٯٌب٫ٔٸ اص دغ ثبيؼشي دٹٴذ٧بٱ ديـٴٺبد

 .ٳٰبيٴذ س٤ٰي٪ ٯٴبٟلٸ اػٴبد دس ٟيٰز ديـٴٺبد ثش٧ٸ دسٟب٫ت ثب دس ٳِش ٧شٛشٲ ٣ؼٶس ٟبٳٶٳي ٵ ٯ٠ٌٶّ ٳشخٺبی ثب سا

 :پزيصٌ اس ببسزيس -2

 ٯبٳٴذ ٣بس٧بٷ ؿشايي ٬٣يٸ اص ٵ ٳٰبيذ ثبصديذ ٣بس٧بٷ ٯح٪ اص ٟيٰز، اسائٸ اص ٟج٪ اػز ٯٶُٚ ٯحشش٭ ديٰبٳ٤بس

 سيش ٯبٳٴذ( ٣بس٧بٷ اًشاٙ ٯٔبسم ٵجٶد ٣بس٧بٷ، اًشاٙ خيبثبٳٺبی ٓشم سخ٬يٸ، ٯح٪ دشٵطٷ، دػششػي ٵهٔيز

 ثٸ ػذغ ٵ ٳٰبيذ ٣ؼت ٣بٯ٪ اًالٓبر ... ٗيشٷ ٵ اٳشِبٯي ٓٶاٯ٪ اسی،ؿٺشد ٓٶاٯ٪ ،)....ٵ ثشٝ،دسخشبٱ

 .ٳٰيجبؿذ ٟجٶ٩ ٣بسٛشٯبٯٶسد ًشٙ اص یا ثٺبٳٸ ٵ ٓزس ٹيچ٨ٶٳٸ ٟيٰز اسائٸ اص ثٔذ ثذشداصد، خٶد ٟيٰز اسائٸ

  :مبر اجزای مست -3

 ٣بسخبٳٸ، دس اػ٬٤ز ػبخزاجشای ٛٴذاػيٶٱ ٵ ؿبٯ٪ ٬ٰٓيبر اجشای ٯذر ديـٴٺبد ٯيجبيؼز ٯحشش٭ ديٰبٳ٤بس(1-3

ثشٳبٯٸ صٯبٳجٴذی  جذٵ٩ دس سا اٳذاصی ساٷ ٵ ٳلت حٰ٪ ٵ آٱ ٯٶاصار ثٸ ٵ جٶؿ٤بسی ٵ ٯٶٳشبط اػ٬٤ز، آٯيضیآ سٳ٦

 اجشای ٯذر ٟشاسداد ٠ٓذ اص ٟج٪ ٵ ٯٴبٟلٸ دس ؿذٱ ثشٳذٷ اص ثٔذ ٵ ٳٰبيذ ٣بٯ٪ ٣بس، اجشای ٯذر ثٸ ٯشثٶى

 .دٹذ اسائٸ ٯـبٵس ٯٺٴذػيٲ ثٸ سٜوي٬ي كٶسر ثٸ سا ٟشاسداد ٯٶهٶّ ٬ٰٓيبر

 ػي ٯج٬ٖ سٵصاٳٸ ديٰبٱ، صٯبٱ ٯذر اص دسكذ 5 اص ثيؾ ٟشاسداد اجشای دس ٯجبص سبخيشٗيش كٶسر دس (2-5

 سا آششاهي ٹيچ٨ٶٳٸ حٞ ديٰبٳ٤بس ٵ ٯي٨شدد ٣ؼش ديٰبٳ٤بس حؼبة كٶسر اص سبخيش جشيٰٸ ٓٴٶاٱ ثٸ سيب٩ ٯي٬يٶٱ

 .ٳذاسد

 

 :مصبلح -6

ٯي ثبيؼشي ثٸ سبئيذ  ٣ٸ ٯيـٶد، سٺيٸ  ديٰبٳ٤بس سٶػي ٯٺشٷ ٵ ديچ ٵ، ٵسٝ ٹب   بالراسل آالر، آٹٲ ٬٣يٸ(1-6

 ٣بسٛشٯب سػيذٷ ثبؿذ )٬٣يٸ آٹٲ آالر ٯي ثبيؼشي سٶ٫يذ ٣بسخبٳٸ ٹبی ٯٔشجش داخ٬ي ثبؿذ(

  .اػز ديٰبٳ٤بس ٹضيٴٸ ٵ ٓٺذٷ ثٸ ٯلب٫ح سخ٬يٸ (2-6

 ثشای ٳِبسر دػش٨بٷ سبئيذ آٯيضی، سٳ٦ يب ٵ بخزػ ٬ٰٓيبر ٹش٧ٶٳٸ اٳجب٭ اص ٟج٪ اػز ٯٶُٚ ديٰبٳ٤بس (3-6

 .ٳٰبيذ دسيبٛز ٣شجي كٶسر ثٸ سا خٶد اٵ٫يٸ ٯٶاد ٵ دػش٨بٹٺب ٬٣يٸ

 صيٴ٢ سٳ٦ ثب ايش٫غ دػش٨بٹٺبی ٵػي٬ٸ ثٸ آٯيضی سٳ٦ ٵ اٳجب٭ ػيٰي ثشع ثب ٌٟٔبر ٣بسی سٰيض (4-6

 .اػز ديٰبٳ٤بس ٓٺذٷ ثٸ بصٳي ٯٶسد سٳ٦ سأٯيٲ ٵ سٺيٸ ؿذ، خٶاٹذ آٗـشٸٯي٤شٵٱ  88 حذ دس ٣شٵٯبر

  .ٯيـٶد اٳجب٭ ٯي٬يٰشش 15 هخبٯز سب ٯششی 6 ٯشٔذد ٹبی ٧يٶسيٲ ثب ٵسٟٸ ثشؿ٤بسی( 5-6

 ٳيٰٸ كٶسر ثٸ ؿ٬ٔٸ ٹـز ٧بص ٵ ٹٶا ثشؽ دػش٨بٷ ثب ثبال ثٸ ٯي٬يٰشش 15 هخبٯز ثب ٵسٝ ثشؿ٤بسی (6-6

 .ٯيـٶد اٳجب٭ آٱ دس ثشی سؼٰٸ ٣ٸ اسٶٯبسي٢

 دشع دػش٨بٹٺبی ثب ػٶساخ٤بسی ٵجٸ ٹيچ ثٸ ٵ ٯيـٶد اٳجب٭ ساديب٩ دسي٪ دػش٨بٷ ٸٵػي٬ ثٸ ػٶساخ٤بسی(7-6

 .ؿذ ٳخٶاٹذ اٳجب٭ هشثٺبی

  .ؿذ خٶاٹذ اٳجب٭ ٹيذسٵ٫ي٢ ٛي٤ؼچشٹبی سٶػي ٧يشی ٟب٫ت (8-6

 ٣بٯال كٶسر ثٸ اػشبٳذاسد ٵايشٹبی ثب دٶدسی صيش جٶؽ دػش٨بٹٺبی سٶػي ٣ال ًٶ٫ي جٶؿ٤بسيٺبی (9-6

 .ٯيـٶد اٳجب٭ اسٶٯبسي٢
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 .ٯيـٶد اٳجب٭co2 ٧بص ٵػي٬ٸ ثٸ اػشبٳذاسد ٵايشٹبی ثب اسٶٯبسي٢ ٳيٰٸ دػش٨بٹٺبی سٶػي ٳٜٶری جٶؿٺبی (10-6

 - .ٯيـٶد اٳجب٭ ٯـبٵس ٯٺٴذػيٲ ٵ ٯحبػت ٯٺٴذع ٣بس دػشٶس اػبع ثش جٶؿ٤بسيٺب ػبيش( 11-6

 - حذ دس ثشٟي ٵ ثبدی دػش٨بٷ سٶػي سا ٹب ٯٺشٷ ٵ ديچ ديٰبٳ٤بس ٯٶٳشبط٣بساٱ ٌٟٔبر ٯٶٳشبط اص دغ (12-6

 آال٭ ٵ اٳذاصٷ سا ٳٺبيي ٯ٠بٵٯز سش٣ٰشش دػش٨بٹٺبی ثب ػذغ ٵ ٯي٨زاسٳذ اجشاء ٯشح٬ٸ ثٸ ٳٺبئي ٯ٠بٵٯز

 .ٯيٴٰبيٴذ

 دس ٯح٪ ٣ٴشش٩ ٳٰبيذ ثشٶٳشيضی اص ٟج٪ سا د٬يشٺب ثيغ ٹبی كٜحٸ اػز ٯٶُٚ ديٰبٳ٤بس( 13-6

 ي ثٸ سبئيذ دػش٨بٷ ٳِبسر سػيذٷ ثبؿذ ( ٬٣يٸ ٯلب٫ح ٯلشٛي دس ٛٴذاػيٶٱ ٯي ثبيؼش14-6

 ( سٺيٸ ٵسٴِيٮ ثٶ٫شٺب ٵؿبث٬ٶٳٺبی ٯٶسد ٳيبص ثٸ ٓٺذٷ ديٰبٳ٤بس ٯي ثبؿذ 15-6
 (٬٣يٸ ٵسٝ ٹبی دٶؿؾ ٯي ثبيؼشي ٯٌبثٞ ٛش٭ ، هخبٯز ٵسٝ ٵسٳ٦ ٯٶسد سبئيذ ٣بسٛشٯب ثبؿذ 16-6

  :پيمبونبر عمليبتی سزپزست -7

 ػشدشػز ٓٴٶاٱ ثٸ سا الص٭ سخلق ثب ؿشايي ٵاجذ ؿخق ٟشاسداد ٶهٶّٯ ٬ٰٓيبر ؿشٵّ اص ٟج٪ ديٰبٳ٤بس (1-7

 .ٯيٴٰبيذ ٯٔشٛي ٯـبٵس ٯٺٴذػيٲ ثٸ ٣شجبً ٣بس٧بٷ

 ٣بٛي سجشثٸ داسای ٵ ثبؿذ ٯشثٶًٸ ٹبی سؿشٸ اص ي٤ي ٫يؼبٳغ حذاٟ٪ ٯذس١ داسای ثبيذ ٣بس٧بٷ ػشدشػز (2-7

 .ثبؿذجٶؿي  اسلبالر ثب ٬ٛضی اػ٬٤ز صٯيٴٸ دس

 ٵ ػشدشػشي سحز داد ٟشاس ٯٶهٶّ ٬ٰٓيبر ٵ ثبؿذ حبهش ٣بس٧بٷ دس ٣بس اٵٟبر دس ثبيذ س٧بٷ٣ب ػشدشػز( 3-7

 ايٲ ٵ ثبؿذ ٯـبٵس سبئيذ ٯٶسد داد ٟشاس ٯذر ًٶ٩ دس ثبيذ ٯضثٶس ػشدشػز حب٩ ٹش دس.٧يشد اٳجب٭ اٵ ٳِبسر

 .٣بٹذ ٳٰي ديٰبٳ٤بس ٯؼئٶ٫يز اص سبئيذ

 

 :مبرگبٌ زر ايمىی -8

 ٓجٶسی،اٛشاد ٓبثشاٱ خٶد، اخشيبس سحز اٛشاد جبٱ حَٜ جٺز ايٰٴي ٯؼبئ٪ ٬٣يٸ اػز ٯٶُٚ ديٰبٳ٤بس (1-8

 ٯؼئٶ٩ حبدطٸ، ٹش٧ٶٳٸ ثشٵص كٶسر دس ٵ ٳٰبيذ سٓبيز سا ... ٵ دي٨ش ديٰبٳ٤بساٱ ، ٣بس٧بٷ دس ٣بس ثٸ ٯـ٘ٶ٩

 اجشای ٺزج اػز ٯٶُٚ ديٰبٳ٤بس ٫زا .ٯيجبؿذ ٯجشا ٯؼئٶ٫يشي ٹش٧ٶٳٸ اص ٣بسٛشٯب ٵ ٯيجبؿذ ديٰبٳ٤بس ٯؼش٠يٮ

 .دٹذ اٳجب٭ خٶد ٹضيٴٸ ٵ ٓٺذٷ ثٸ سا دشٵطٷ اًشاٙ ٧زسٹبی دس ٯحبَٛ ػبصٷ

 ٯؼش٠ش ٣بس٧بٷ ٵدس ديذٷ سا الص٭ سٰٺيذار ٬٣يٸ ػٶصی آسؾ ثشاثش دس آٯبد٧ي اص٫حبٍ اػز ٯٶُٚ ديٰبٳ٤بس (2-8

 .ٳٰبيذ

حبهش دس ٣بس٧بٷ حذاٟ٪ ثٸ سٔذاد  ( ديٰبٳ٤بس ٯٶُٚ اػز دس صٯبٱ ٳلت اػ٬٤ز ٳؼجز ثٸ اخز ثيٰٸ ٯؼئٶ٫يز جٺز اٛشاد3-8

 دٵ ٳٜش اٟذا٭ ٳٰبيذ

 ٵ ثشٝ اػششا٣چش، ٵ ٯٰٔبسی ٳ٠ـٸ دس سا ٧يشيٺب اٳذاصٷ ٬٣يٸ ٬ٰٓيبر، ؿشٵّ اص ٟج٪ اػز ٯٶُٚ ديٰبٳ٤بس -9

 .٣ٴذ ٹٰبٹٴ٦ ٯـبٵس ٯٺٴذػيٲ ثب سا ...ٵ سأػيؼبر

 اص دغ ٵ ٣بسٛشٯب ثٸ آٱ اسائٸ ٵ ٺيٸس اص ثٔذ ٵ ثٶدٷ ديٰبٳ٤بس ٹضيٴٸ ٵ سٔٺذ دس دساٵيٴ٦ ؿبح ٳ٠ـٸ سٺيٸ-11

 .ؿذ خٶاٹذ اٟذا٭ ػبخز ٵ ثشؽ ثٸ ٳؼجز ٯـبٵس ٯٺٴذػيٲ ٣شجي سبئيذ

 ٯٔشجش ٧ٶاٹيٴبٯٸ داسای ٵ جٶؿ٤بسی كالحيز داسای ٣ٸ ٳٰبيذ اػشٜبدٷ جٶؿ٤بساٳي اص اػز ٯٶُٚ ديٰبٳ٤بس  -11

 .ثبؿٴذ

 اثٔبد ٣ٴشش٩ ٵ جٶؿٺب جٺز الص٭ سؼشٺبی ٵ بٱاػ٤ ثبصديذ، اٯ٤بٳبر ٣بسخبٳٸ ٯح٪ دس اػز ٯشٔٺذ ديٰبٳ٤بس -12

 .ثبؿذ داؿشٸ سا ثبصديذ اٯ٤بٱ ٹٰيـٸ ثبيذ ٳِبسر دػش٨بٷ ٵ ٳٰبيذ ٛشاٹٮ ٳِبسر دػش٨بٷ ٳٰبيٴذ٧بٱ ثشای سا
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 .اك٬ي ٵ ػبصٷ داخ٬ي دٟز الص٭ سا دس سٓبيز دسص ٹبی اجشائي ثٰٔ٪ آٵسد  اػ٬٤ز اجشایديٰبٳ٤بس دس  -13

 

  :رپيمبونب عًامل اسنبن -14

 ديٰبٳ٤بس ٹضيٴٸ ٵ ٓٺذٷ ثٸ ديٰبٳ٤بس  شی٣بس٧ ٺبیاسبٟ ٳيض ٵاحذ ٛٴي ٵ ٯذيشيز ٵ ي٢ ديٰبٳ٤بس ٓٶاٯ٪ اػ٤بٱٯح٪ 

 .ٯيجبؿذ

 : تعسيل -15

 ثبالسٛشٲ ثب ؿذٱ ٯٶاجٔٸ احشٰبالر ٬٣يٸ ثبيذ ديٰبٳ٤بس( ٧يشد، ٳٰي س٬ٔٞ ثٺب احبد سٔذي٪ ٯشثٶًٸ ٟشاسداد ثٸ

 .)يشدث٨ ٳِش دس سا ٫حبٍ ٹش اص ٟيٰشٺب

  :تضميه زيرٌ -16

 .ٯيجبؿذ ؿٰؼي ٯبٷ 12 ٯذر ثٸ ٟشاسداد اسٰب٭ اص ثٔذ ٯشثٶًٸ ٟشاسداد اٳجب٭ سوٰيٲ دٵسٷ

 - .ٳٰبيٴذ اٯوبء ٵ ٯٺش سا ٯٴبٟلٸ اػٴبد كٜحبر ٬٣يٸ ثبيؼشي دٹٴذ٧بٱ ديـٴٺبد 

  ٯحٜٶٍ دخٶ ثشای سا ٯـخلبر ٵ ٯٴبٟلٸ اػٴبد دس ٳِش سجذيذ يب اكالح س٘ييش، حٞ ٧زاس ٯٴبٟلٸ -17

 ثٸ ٯش٠بهيبٱ اثالٕ خٶاٹذ ؿذ."٣ٸ ٯشاست حؼت ٫ضٵ٭ ٣شجب.ٯيذاسد

 اٳ٠ٔبد ثشای سا خٶد سٔٺذار اٳجب٭ سوٰيٲ ،٣بسٛشٯب اثالٕ اص دغ سٵص٣بسی 4 سب حذا٣ظش ثبيذ ٯٴبٟلٸ ثشٳذٷ -18

 .ٯيـٶد آال٭ ٯٴبٟلٸ ثشٳذٷ دٵ٭ ٳٜش كٶسر ايٲ ٗيش دس ٳٰبيذ، اسائٸ ديٰبٱ

 

 

  :ٸخبٳؿش٣ز /٣بس  ٳب٭

 :٣بسخبٳٸؿش٣ز / دٟيٞ آدسع

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

 

  :٣بسخبٳٸ س٬ٜٲ ؿٰبسٷ

  :ٯش٣ضی دٛشش س٬ٜٲ ؿٰبسٷ

  :ٟيٰز ديـٴٺبد سبسيخ

 

 

  :)آٵس سٔٺذ ٵ ٯجبص ( اٯوبء ٵ ٯٺش ٯح٪
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ع                              آال   :موضو ژاد ماهی قزل  سکلت فلزي ساختمان مرکز اصالح ن   اجراي ا

ژاد ماهیان سردابی  کارفرما: ک و اصالح ن  مرکز تحقیقات ژنتی

کار نام                                   : پیمان

شماره :                                                
تاریخ:                                                
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 موافقتنامه

 شود، بین این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارك الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می
نامیده میشود، از یکسو و  کارفرماکه در این پیمان  آقاي دکتر علیرضا قائدي نمایندگی  بهمرکز تحقیقات ژنتیک و اصالخ نژاد ماهیان سردابی 

نامیده میشود از   پیمانکارکه در این پیمان،                                 به نمایندگی آقاي                                   ساختمانی  شرکت
 گردد. سوي دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارك این پیمان درج شده است، منعقد می

 موضوع -1ماده 

برابر نقشه و  اجراي اسکلت فلزي فاز اول ساختمان مرکز تحقیقات اصالح نژاد ماهی قزل آال موضوع قرارداد، عبارت است از :  -1
 شامل: مشخصات فنی 

 تهیه و ساخت سازه اسکلت ساختمان  از مقاطع و پرفیل هاي استاندار  -
 برش ، سوراخ کاري ، واتصال قطعات و اجراء سازه با جوش ، پیچ و قطعات اتصالی برابر آئئین نامه  ها و مقرارت ملی  -
 سمباده زنی ، اجراي ضد زنگ و رنگ آمیزي قطعات فلزي  -
 نصب اجزاء سازه برابر و نقشه هاي ابالغی  -
 کلیه کارهاي مرتبط با موضوع قراردادکه از سوي دستگاه نظارت ابالغ می گردد -

 اسناد و مدارك -2ماده 

 این قرارداد، شامل اسناد و مدارك زیر است :
 موافقتنامه الف)
 شرایط عمومی ب ) 
 شرایط خصوصیج ) 
 برنامه زمانی کلی د )

 و مقادیر کار مت پیشنهادي جدول قی هـ)
 مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استانداردهاي فنی و )
 ها نقشه ز )

اسناد تکمیلی که حین اجراي کار و به منظور اجراي پیمان، به پیمانکار ابالغ میشود یا بین طرفین پیمان مبادله میگردد نیز جزو اسناد 
آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارك پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی،  پیمان به شمار میو مدارك 

 .نقشه، دستورکار و صورتمجلس باشد
هرگاه دوگانگی در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارك پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارك پیمان اولویت دارد. 

هاي اجرائی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی  مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه
 مربوط به بهاي کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارك پیمان اولویت دارد.
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 مبلغ -3ماده 
 شامل :  ریال است                    (به عدد) ریال                                                    مبلغ پیمان (به حروف) 

 (مطابق جدول پیشنهاد قیمت پیوست)کند. مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارك پیمان، تغییر می -
 (یک )00/1   ضریب پیمان، برابر است با

از طریق ارائه اسناد  1396قانون بودجه سال  5) تبصره بمبلغ قرارداد بر اساس بند(پس از تائید کارکرد از سوي دستگاه نظارت  -
 خزانه اسالمی به پیمانکار پرداخت می شود 

 پیمانکار موظف به اخذ کد معامالتی از فرابورس می باشد  -
 کلیه کسور قانونی بعهده پیمانکار می باشد  -

 تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار -4ماده  
 الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابالغ از سوي کارفرما) نافذ است.

 شرایط عمومی پیمان است. 30ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده   4ب )  مدت پیمان  
ار متعهد است از ج )  تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم میشود. پیمانک

 نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید. روز 7تاریخ تعیین شده براي شروع کار، در مدت 

 دوره تضمین -5ماده 
ماه از  12شرایط عمومی تعیین میشود براي 39حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگري که طبق ماده 

 شرایط عمومی عمل میشود. 42گردد و طی آن به ترتیب ماده  سوي پیمانکار، تضمین می

 نظارت بر اجراي کار -6ماده 
به نشانی تهران  اداره فنی ومهندسی موسسه نظارت بر اجراي تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارك پیمان، از طرف کارفرما به عهده 

واگذار شده 88823503فاکس:  88381066تلفن:   5مقام فراهانی خیابان مشاهیر تقاطع خیابان غفاري پالك میدان هفت تیر خیابان قائم 
 شرایط عمومی انجام میشود. 33و 32است که با توجه به مواد 

 ماده 7 : حل اختالف 
 جاع خواهد شددر صورت بروز هرگونه اختالف درتفسیر یا تعبیر متن قراردادموضوع  به مراجع ذیصالح قانونی ار

 نشانی دو طرف -8ماده 
 استان کهکیلویه و بویر احمد شهرستان یاسوج روستاي تنگاري مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان سردابی  نشانی کارفرما :.

  :  پیمانکارنشانی 
 قرارداد نسخ -10 ماده

 این قرارداد در چهار نسخه وشامل ده ماده بوده که هر یک حکم واحد دارد 
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  پیمانکارنمایندگان                              نماینده کارفرما
     

 

 شرایط خصوصی 
 
این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادي از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در 

تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو،  گاه نمی به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچآنها، 
گیري و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در  هرگونه نتیجه

ار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف اعتبار است. شماره و حروف به ک شرایط عمومی پیمان، بی
 مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه بودجه همراه اسناد و مدارك پیمان نباشد، شرایط عمومی ابالغ شده از سوي 
 براین پیمان حاکم است. 3/3/78مورخ  1088/102-842/54ریزي کشور به شماره     سازمان مدیریت و برنامه

 

نفر/ ماه کارشناس خارجی با     -پیمانکار متعهد است که براي اجراي موضوع پیمان، تعداد     الف) – 17ماده 
 تخصصهاي تعیین شده در زیر، به کار گمارد.

×××××××××××××××××× 

 یلی اجراي کارآخرین مهلت پیمانکار، براي ارائه برنامه زمانی تفصب)  – 18ماده 

 روز از تاریخ مبادله پیمان است.  7

 جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن، به شرح زیر است.

 اي تهیه گردد. برنامه زمانبندي بصورت میله

 فعالیتهاي درنظر گرفته شده در برنامه براي اجراي پروژه باید کامل و گویاي مراحل انجام کار باشد.

 درنظر گرفته شده براي انجام هر فعالیت واقعی باشد. زمان

 برنامه مذکور در پایان هرماه بایستی بهنگام و نتیجه الزم به دستگاه نظارت اعالم گردد.
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 برنامه فوق پس از تائید دستگاه نظارت جزو مبانی محاسبات تاخیرات در پروژه خواهد بود.

 

 

 باید داراي جزئیات زیر باشد.گزارش پیشرفت کار پیمانکار هـ) – 18ماده 

 برنامه پیشرفت  -1
 موارد زیر بایستی توسط پیمانکار عمل گردد: -2

آالت موجود در کارگاه،  تعداد و نوع ماشینتعداد نیروي انسانی، گزارش روزانه پیمانکار (شامل نوع فعالیت انجام شده، 
وقت هر روز در نمونه فرمهاي ارائه شده توسط مصالح وارده به کارگاه و مقدار مصالح موجود در کارگاه، در پایان 

دستگاه نظارت تهیه و اعالم گردد. پیمانکار میبایست پیشرفت عملیات را همراه با تعدادي عکس و تصویر رنگی 
نسخه تهیه و رأس هر ماه ایرانی به دستگاه نظارت تحویل نماید این  4متناسب با کارهاي انجام شده در هر ماه در 

 موارد زیر است:گزارش شامل 

 هاي موقعیت طرح نقشه -
 شناسنامه اجزاء پروژه -
 وضعیت شرایط اقلیمی پروژه در هنگام اجراي عملیات -
 حوادث و اتفاقات همراه با شرح اقدامات انجام شده و نتایج حاصله در هر مورد -
 شرح بازدیدهاي رسمی از پروژه و جلسات تشکیل شده -
 با قراردادجدول پیشرفت فیزیکی پروژه و مقایسه  -
 جدول وضعیت مطالبات مالی و پرداختهاي مالی به پیمانکار -
 نمودار پیشرفت فیزیکی عملیات اجرائی قسمتهاي عمده پروژه -
 وضعیت مشکالت پروژه، پیشنهادات پیمانکار و تعهدات پیمانکار مشاور و کارفرما -
 

اختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را که کارفرما امکانات و تسهیالت تجهیز کارگاه، از قبیل س الف) – 20ماده 
 دهد. درزیر تعیین شده است، دراختیار پیمانکار قرار می

تامین آب، برق سوخت و مخابرات و بطور کلی تجهیز کامل کارگاه به نحوي که براي اجراي کار طبق اسناد و مدارك 
 پیمان الزم است، بعهده پیمانکار میباشد. 
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 آالت را تامین میکند. کارفرما، به شرح زیر مصالح، تجهیزات و ماشین ز) – 20ب و  – 20ماده 

××××××××××××××××××××× 

 

 

 رعایت کند. مکانیکی آالت پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین هـ) – 20ماده 

و بدون عیب و نقص و متناسب با نوع کار آالتی که در این پروژه مورد استفاده قرار میگیرند بایستی سالم  لیه ماشینک
 باشد و قبالً به تائید دستگاه نظارت برسد.

آالت فرسوده که باعث تاخیر در اجراي پروژه و پائین آمدن کیفیت اجرائی  پیمانکار تعهد مینماید از بکارگیري ماشین
ر اشکال اساسی گردند و تعمیر آنها آالت درحین اجراي عملیات دچا کار میگردد، خودداري نماید. در صورتیکه ماشین

 آالت سالم اقدام نماید. بطول انجامد، پیمانکار موظف است سریعاً نسبت به جایگزین نمودن آنها با ماشین

پیمانکار متعهد است که براي کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر  ح) – 20ماده 
 ی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر تامین کند:کارگاهی، مسکن کارگاه

قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه  ج) – 21ماده 
 گردد، به شرح زیر است:

اجرائی درخصوص بیمه شرایط عمومی پیمان در ابتداي شروع عملیات  21پیمانکار موظف است طبق بند ج ماده 
نمودن کارها از کارفرما استعالم نماید و در صورت درخواست کارفرما کلیه تاسیسات و وسائل و احداثات موضوع پیمان 
را در مقابل کلیه مخاطرات طبق ماده مذکور نزدیک شرکت بیمه که مورد تائید کارفرما باشد، بیمه تمام خطر نماید و 

 تاریخ تحویل موقت معتبر باشد. ها باید تا نامه کلیه بیمه

 چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداري راههاي انحرافی به پیمانکار، به شرح زیر است: و) – 21ماده 

××××××××××××××××××××× 

دریافت هزینه دراختیار پیمانکار قرار میگیرد، به ها و مشخصات فنی که بدون  هاي نقشه شمار نسخه الف) – 22ماده 
 زیر است:شرح 
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هاي چون  اندازي، تعمیر، نگهداري و راهبري و نقشه ها و مشخصات دستورالعملهاي راه شماره نسخه ح) – 22ماده 
 کند، به شرح زیر است: ساخت که پیمانکار تهیه می

هاي چون ساخت در مقیاسی که از  پیمانکار موظف است حداکثر یکماه پس از تحویل موقت دو سري اوزالید از نقشه
 مربوطه را تسلیم نماید. CDیا  هاي اولیه کوچکتر نباشد به همراه دیسکت نقشه

 پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت کند. ب) – 24ماده 

به نظر شرایط عمومی پیمان را رعایت کند و چنانچه قسمت یا قسمتهائی از کار بنا  24پیمانکار باید کلیه مفاد ماده 
دستگاه نظارت نیاز به بکارگیري پیمانکار جزء داشته باشد پس از تائید صالحیت پیمانکار جزء توسط مشاور و تصویب 
کارفرما در پروژه مشغول به کار خواهد شد. بدیهی است مسئولیت نهائی انجام کار بعهده پیمانکار طرف قرارداد خواهد 

 بود.

 کند. دنیاز براي تجهیز کارگاه را به شرح زیر، تامین میپیمانکار زمین مور الف) – 28ماده 

××××××××××××××××××××× 

 تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است:هـ)  – 29ماده 

 هزینه انجام آزمایشهاي زیر، به عهده پیمانکار است: ج) – 32ماده 

××××××××××××××××××××× 

هیأت                      مورخ  مارهشدریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه  .35ماده 
 وزیران است.

       میزان، روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان، طبق مصوبه               شماره    ـ      مورخ   .36ماده 
 هاي آن مصوبه هیأت وزیران است. و اصالحیه

 میزان و ترتیب پرداختهاي ارزي به پیمانکار، براي متخصصان خارجی، به شرح زیر است: الف) – 38ماده 

××××××××××××××××××××× 

 کارفرما ارز مورد نیاز براي تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تامین میکند. ب) – 38ماده 

××××××××××××××××××××× 
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آالت و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را طبق  ز مورد نیاز براي خرید ماشینکارفرما ار هـ) – 38ماده 
 کند. شرایط زیر، تامین می

××××××××××××××××××××× 

پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمتهاي زیر را در زمانهایی که براي هر یک از آنها  ب) – 39ماده 
 به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد.

پروژه برداري قرار دهد یا نحوه اجراي  چنانچه کارفرما بخواهد قسمتهائی از کار را قبل از اتمام کلی پروژه مورد بهره
برداري قرار گیرد، پیمانکار موظف است موارد را باتفاق  طوري باشد که هرمرحله از کارها پس از تکمیل شدن مورد بهره

مهندس مشاور بررسی نموده و چنانچه مانعی جهت انجام کار وجود نداشته باشد، نسبت به تحویل موقت آن به کارفرما 
 اقدام نماید.

 

اختصاصی این پیمان که درصورت فسخ پیمان باید براي اتمام کار به صورت اجاره در آالت  ماشین د) – 47اده م
 رح زیر است.اختیار کارفرما قرار گیرد، به ش

××××××××××××××××× 

 شود. هزینه باالسري پیمانکار در دوره تعلیق، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر پرداخت می ب) – 49ماده 

 عمل خواهد شد. طبق شرایط عمومی پیمان

 هیچگونه هزینه باالسري به این قرارداد تعلق نخواهد گرفت  -

 ساختمان مشمول تعلیق خواهد شد هزینه هاي حراست محل کارگاه در محل احداث -

در صورت اتمام پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر به پیمانکار  الف) – 50ماده 
 کند. یپرداخت م

××××××××××××××××× 

) خسارت تاخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر از پیمانکار وصول 6–ب  – 50ماده 
 شود. می
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 فروشنده نمایندگان  نماینده کارفرما
                                                                  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقادیر تقریبی کارو  جدول قیمت  –بخش سوم 
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 چهارم بخش

 
 بخشنامه ها و دستورالعمل ها

 
و  ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري معاونت برنامهی که تا کنون در مورد طرح هاي عمرانی از طرف یو دستورالعمل ها ها کلیه بخشنامه

صادر شده و یا در آینده صادر شود مشروط بر آنکه در آنها عطف به ماسبق شده و با ساختمان) (مقررات ملییا سایر ارگانهاي رسمی کشور 
موضوع  موضوع این قرارداد ارتباط داشته باشد، در مورد این قرارداد نافذ بوده و الزم االجراء می باشد، مگر مواردي که به لحاظ ماهیت کارهاي

 ثناء شده باشد.این قرارداد در متن اسناد و مدارك آن است
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 خصوصیمشخصات فنی  – پنجمبخش 
 

 تعهدات پیمانکار -

قبل از شروع عملیات جوشکاري یا برش حرارتی ، کلیه وسایل و ابزارهاي اندازه گیري فشار ، شـدت جریـان و نظـایر آن و     -1

 همچنین شیلنگهاي گاز و هوا باید کنترل شوند .

لباس کار مقاوم در برابر آتش و جرقه بر تن داشته و نیز مجهز به سایر وسایل حفاظت کارگران جوشکار باید در هنگام کار ،  -2

فردي از جمله عینک ، نقاب ، دستکش ساقه دار حفاظتی باشند . همچنین لباس کار جوشکاران بایـد عـاري از مـواد روغنـی ،     

 نفتی و سایر مواد قابل احتراق و اشتعال باشد .

ابل احتراق و اشتعال نگهداري می شود و یا در نزدیکی مواد یا دستگاههایی که گرد و غبار ، بخـار و  در مکانهایی که مواد ق -3 

 یا گاز هاي قابل اشتعال و قابل انفجار ایجاد می کنند ، باید از عملیات جوشکاري و برش حرارتی جلوگیري بعمل آید . 

و نظایر آن صـورت مـی گیـرد ، الزم اسـت ، دود و گازهـاي      در مواقعی که جوشکاري روي فلزات داراي پوشش قلع ، روي  -4

 ناشی از جوشکاري به طرق مناسب و موثر سریعا به خارج از محل کار هدایت شوند .

جوشکاران نباید از ظروف و بشکه هایی که قبال محتواي مواد نفتی و روغنی و سایر مواد قابل اشتعال و انفجار بوده اند ، بـه   -5

 و زیر پایی استفاده نمایند . عنوان تکیه گاه

از هر نوع عملیات جوشکاري یا برش حرارتی روي ظروف و مخازن محتوي مواد قابل انفجار و قابل اشتعال بایـد جلـوگیري    -6

بعمل آید . همچنین عملیات جوشکاري یا برش حرارتی روي ظرف و مخازن خالی که قبال حاوي اینگونه مـواد بـوده و ممکـن    

 زهاي قابل انفجار ایجاد شود ، باید با رعایت نکات ایمنی زیر انجام شود .است در آن گا

 داخل آن بطور کامل بوسیله بخار یا مواد موثر دیگر شتشو شده و دریچه هاي آن کامال باز باشد .

 قسمتی از حجم آن به وسیله آب پر شود . 
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 ط باید از کف صابون استفاده شود  ت آنها فقبراي نشت یابی به روي شیلنگ هاي برشکاري و جوشکاري و اتصاال -7

درهنگام تعویض مشعل برشکاري و جوشکاري ، جریان گاز باید از طریق شیر و رگالتور قطع گردد و از روشهاي خطرناك و  -8

 غیر ایمن از قبیل خم کردن شیلنگ جهت انسداد آن باید اکیدا خودداري بعمل آید .

 و جوشکاري باید از فندك یا شعله پیلوت ( گیرانه ) استفاده شود .براي روشن کردن مشعل برشکاري -9

در هنگام انجام عملیات جوشکاري برقی در فضاهاي مسدود و مرطوب ، دستگاه جوشکاري باید در خارج از محیط بسـته    -10

 قرار گیرد .

اي آن داراي روکش عایق محکم و مقـاوم  بدنه دستگاه جوشکاري برقی باید داراي اتصال زمین موثر بوده و همچنین کابله -11

 و فاقد هرگونه خوردگی و زدگی باشد .

در پایان هرگونه عملیات جوشکاري و برشکاري ، باید محل بازرسی و پس از اطمینان از عدم وقـوع آتـش سـوزي در اثـر      -12

 جرقه هاي ناشی از جوشکاري و برشکاري ، محل را ترك نمایند . 

و کپسول هاي خاموش کننده و سایر وسایل قابل حمل که به منظور اطفاء حریق بکار مـی رونـد ،    سطل هاي آب و ماسه -13

  باید در قسمتهاي مختلف کارگاه ساختمانی به نحوي که در معرض دید و دسترس باشند ، نصب و آماده استفاده باشند .

جع ذیربط باشد ، باید در جاي مناسـب نصـب و از   جعبه کمک هاي اولیه که داراي وسایل ضروري اعالم شده از طریق مرا -14

 هرگونه آلودگی و گردو غبار دور نگه داشته شود و همیشه در دسترس کارگران باشد .

در کلیه عملیات ساختمانی که در آنها احتمال وارد آمدن صدماتی به سرافراد در اثر سقوط فرد از ارتفاع یا سقوط وسـایل   -15

 دارد ، باید از کاله هاي ایمنی استاندارد استفاده شود .، تجهیزات و مصالح وجود 

متر ) که امکان تعبیه سـازه هـاي حفـاظتی بـراي جلـوگیري از       5/3براي کارهایی از قبیل جوشکاري ( در ارتفاع بیش از  -16

 ار آنان قرار داده شود .سقوط کارگران وجود نداشته باشد ، باید کمربند ایمنی و طناب مهار از نوع استاندارد تهیه و در اختی
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قبل از هر بار استفاده از کمربند ایمنی و طناب مهار ، کلیه قسمتها و اجزاء آن باید از نظر داشتن خوردگی ، بریدگی و یـا   -17

 هرگونه عیب و نقص دیگر مورد بازدید و کنترل قرار گیرد .

براي صورت و چشم کارگران مـی شـود ، بایـد عینـک و      به هنگام جوشکاري و نظایر آن که نوع کار باعث ایجاد خطرهایی-18

 نقاب حفاظتی استاندارد مناسب با نوع کار و خطرات مربوطه تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد.

براي کلیه کارگرانی که هنگام کار پاهایشان در معرض خطر برخورد با اجسام داغ و برنده و یا سـقوط اجسـام قـرار دارد ،     -19

 پوتین ایمنی استاندارد تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد . باید کفش و

براي جوشکارانی که در معرض پرتاب جرقه و سوختگی قرار دارند ، باید لباس کار مقاوم در برابر جرقه و آتـش تهیـه و در    -20

 اختیار آنان قرار گیرد .

 باید توسط اشخاص ذیصالح صورت گیرد . برپانمودن و نصب اعضاء فلزي سازه و انجام سایر کارهاي فلزي ، -21

در موقع نصب و برپایی اعضاي فلزي سازه از قبیل ستونها ، تیرها یا خرپاها ، باید قبل از جدا کردن نگهدارنـده هـا و رهـا     -22

سـازه   کردن آنها ، حداقل نصف پیچ و مهره ها بسته شده یا جوشکاري الزم انجام گرفته باشد ، همچنین قبل از نصف هر عضـو 

 بر روي سازه دیگر ، عضو زیرین سازه باید صددرصد پیچ و مهره یا جوشکاري شده باشد .

براي باال بردن تیرآهن و سایر اجزاي فلزي باسد از کابلها و طناب هاي مخصوص استفاده شود همچنین براي جلوگیري از  -23

مواد مشابه بین تیرآهن و کابـل قـرارداده شـود و نیـز      صدکه دیدن کابل فلزي در اثر خمش بیش از حد ، باید قطعات چوب یا

 استفاده از زنجیر براي بستن تیرآهن و سایر اجزاي فلزي مجاز نمی باشد .

در شرایط نامساعد جوي از قبیل باد ، طوفان و بارندگی شدید و یا در صورت ناکافی بودن روشنایی و محدود بودن میدان  -24

اسکلت فلزي جلوگیري بعمل آید . همچنین تیر آهنها و سایر قطعات فوالدي نباید در هنگام نصـب   دید ، باید از ادامه کار روي

 ، آغشته به برف ، یخ و یا سایر مواد لغزنده باشند .
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در هنگام نصب و برپا نمودن اسکلت فلزي ، محوطه زیر و اطراف کار باید محصور و از ورود افراد به داخل محوطه مـذکور   -25

 بعمل آید . جلوگیري

قبل از باال کشیدن تیرآهن و قطعات فوالدي ، اشیاء و قطعات واقع بـر روي اسـکلت کـه در معـرض سـقوط باشـند، بایـد         -26

 برداشته شوند و در شرایط خاص در محل خود محکم بسته شوند .

بوسـیله چنـد رشـته طنـاب و بطـور       در هنگام باال بردن تیرآهن ها و سایر قطعات فوالدي بوسیله باالبر و جرثقیل ، بایـد  -27

 دستی حرکت آنها را کنترل و از نوسانات خطرناك آنها جلوگیري نمود .

در قسمتهاي مناسبی از قطعات فوالدي و اجزاء تشکیل دهنده اسکلتهاي فلزي باید نقاط اتصال مناسبی براي قالب طناب  -28

 مهار و داربست ها معلق پیش بینی شود .

 مرکب که باید در ارتفاع زیاد نصب گردند ،  حتی االمکان باید در روي زمین مونتاژ و متصل گردند . قطعات فوالدي -29
 

 مشخصات فنی

پیمانکار بایدقبل از شروع عملیات ساختمانی کلیه اندازه گذاري ها را در نقشه هاي معماري و استراکچر ، برق و تاسیسات را -1

 با همدیگر هماهنگ نماید.

 ) آلمان باشد.DINمطابق استاندارد ( st37-2رد استفاده جهت ساخت سازه ها از نوع فوالد مو -2

 می باشد.  )AlIIانکربولت هاي مورد استفاده از نوع مقاوت باال ( -3

 ) می باشد.DIN8.8هاي مورد مصرف جهت بستن انکربولت ها از نوع اعالء ( مهره -4

) استاندارد شـده یـا حـداقل بـا     AMA-2000) و یا (AMA-1118 الکترود هاي مصرفی در ساخت اسکلت فلزي از نوع (  -5

 ) می باشد.ASTM-E6013مشخصات (
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برحسب مورد جوشکاري بر اساس دستور کار مهندس نـاظر مقـیم تعیـین خواهـد      5و  4و  25/3سایز الکترودهاي مصرفی  -6

 شد.

 باید کامال خشک باشد . الکترودهاي مصرفی-7

 درجه سانتیگراد غیر مجاز می باشد . -5جوشکاري پایین تر از  -8

 جوشکاري در معرض کوران هوا غیر مجاز می باشد . -9

وصله در اعضاي اصلی سازه ( ستون  و پل و .... ) تنها با اجازه دستگاه نظارت و با اسـتفاده از جـوش نفـوذي و بـا فاصـله       -10

 اط حداکثر تنش ایجاد گردد . محل وصله بایستی رادیوگرافی شود .مناسب از نق

سازنده باید روش جوشکاري قطعات در کارخانه و کارگاه را جهت تایید کارفرما ارائه نموده و تا دریافت تاییدیه، مجـاز بـه    -11

 هیچگونه عملیات جوشکاري نمی باشد .

 بازرسی گردد. )NDTر مخرب (کلیه جوشهاي نفوذي باید توسط آزمایش هاي غی  -12

  جوشهاي گوشه در تیرهاي اصلی و ستونها باید توسط روش ذره مغناطیسی و یا رنگ نافذ کنترل شوند . -13

 کنترل سختی فلز جوش و فلز مبنا در منطقه جوشکاري بر اساس حداکثر سختی انجام شود . -14

 گیوتین و ماشین برش برقی انجام می گیرد . کلیه جوشکاري هاي ورق ، ناودانی ، نبشی و غیره توسط-15

جهت ساخت ستونها ، پل ها ، تیرها ، خرپاها از شابلون استفاده می گردد تا از هر گونه اعوجـاج و تغییـر شـکل در حـین      -16

 ساخت جلوگیري بعمل آید .

جوشکاري نمائیم تا تنش هاي حـبس   جهت جوشکاري قطعات ( ستونها ، تیرها ) نباید قطعه را با زور وارد شابلون کرده و -17

 شده در قطعات به وجود نیاید . بطور کلی کلیه اعضا هر قطعه باید بصورت راحت جوشکاري شود .
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سـازمان مـدیریت ) اجبـاري     55رعایت کلیه تلرانس هاي ساخت و نصب اسکلت بر اساس آیین نامه هاي موجود ( نشریه  -18

 می باشد.  

 ت نفوذ کامل و جوشهاي تخت بصورت زنجیري انجام گیرد .کلیه جوشهاي عمقی بصور-19

 قبل از جوشکاري و بعد از جوشکاري و قبل از اجراي ضد زنگ کلیه قطعات باید تمیز کاري گردد . -20

 بعد از پخ خوردن ورقهاي ستون ها و اتصاالت و سایر قطعات ، محل پخ ها با دستگاه فرز سنگ زده شود . -21

 س جوشکاري گل جوش با برس ( فرچه ) برق برداشته و تمیز می شود و پاس بعدي اجرا می گردد.بعد از هر پا -22

تنظیم نوبت جوشکاري می بایست طوري باشد که از هر گونه تغییر فرم قطعات از شـکل هندسـی کامـل بـه شـکل غیـر        -23

 هندسی جلوگیري شود .

 د .میلی متر می باش 6مینیمم بعد جوشها در این اسکلت  -24

 جهت بازرسی و کنترل کیفیت جوش می بایست از روش هاي زیر استفاده گردد. -25

 الف ) روش ماوراي صوت    ب ) روش پرتونگاري   ج ) روش ذرات مغناطیسی

  کلیه جوشکاریها اعم از نفوذي ، تخت ، گوشه و .... باید توسط دستگاه دینام یا دیزل انجام گیرد . -26

ر و نوع الکترود و سایر عوامل باید طوري باشد که بعد از هر پاس جوشکاري ، روباره جوش راحـت از روي  نحوه تنظیم آمپ -27

  جوش بلند شود .

آمپر جوشکاري نباید طوري باشد که نحوه ذوب باعث خوردگی فلز جوش شونده گردد و اگر ایـن اتفـاق بیافتـد پیمانکـار      -28

 خواهد بود .مسئول خسارت هاي ناشی از جوشکاري اسکلت 

 طوح جوشکاریها ( چه نفوذي ، چه گوشه و تخت ) کامال باید صاف باشد . س-29

 کلیه جوشکاري ها باید عاري از هر گونه تخلخل باشد.   -30
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 ) باشد.  DIN8.8) و یا (A32.5پیچ هاي مصرفی در ساخت و نصب اسکلت باید از نوع اعالء گالوانیزه ( -31 

 مناسب نصب و سفت می گردد .کلیه پیچ ها با واشر  -32

 :مصالح
 کارگاه  محل در و خریداري پیمانکار توسطقطعات ومصالح موردنیاز مهره و پیچ و اتصاالت آالت، آهن کلیه)2

ابـزار و ادوات ، صـفحات بـرش ، والکترودهـاي     مکـانیکی ، تجهیـزات ،   (تـامین کلیـه ماشـین آالت    .شـد  خواهد مصرف
 پیمانکار می باشد)وموادمصرفی جوش کاري بعهده 

  .است پیمانکار هزینه و عهده به مصالح تخلیه )2

 بـراي  نظـارت  دستگاه تائید آمیزي، رنگ یا و ساخت عملیات هرگونه انجام از قبل است موظف پیمانکار )3

 .نماید دریافت کتبی صورت به را خود اولیه مواد و دستگاهها کلیه
 
 
 
 

  :پیمانکار عملیاتی سرپرست

 سرپرست عنوان به را الزم تخصص با شرایط واجد شخص قرارداد موضوع عملیات شروع از قبل پیمانکار )3

 .مینماید معرفی مشاور مهندسین به کتباً کارگاه

 کـافی  تجربه داراي و باشد مربوطه هاي رشته از یکی لیسانس حداقل مدرك داراي باید کارگاه سرپرست )3

 .باشدجوشی  اتصاالت با فلزي اسکلت زمینه در

 و سرپرسـتی  تحت داد قرار موضوع عملیات و باشد حاضر کارگاه در کار اوقات در باید کارگاه سرپرست) 3
 این و باشد مشاور تائید مورد داد قرار مدت طول در باید مزبور سرپرست حال هر در.گیرد انجام او نظارت

 .کاهد نمی پیمانکار مسئولیت از تائید
 

 کارگاه در ایمنی

 عبـوري،افراد  عـابران  خود، اختیار تحت افراد جان حفظ جهت ایمنی مسائل کلیه است موظف پیمانکار )1:

 مسئول حادثه، هرگونه بروز صورت در و نماید رعایت را ... و دیگر پیمانکاران ، کارگاه در کار به مشغول
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 اجراي جهت است موظف پیمانکار لذا .میباشد مبرا مسئولیتی هرگونه از کارفرما و میباشد پیمانکار مستقیم

 .دهد انجام خود هزینه و عهده به را پروژه اطراف گذرهاي در محافظ سازه

 مستقر کارگاه ودر دیده را الزم تمهیدات کلیه سوزي آتش برابر در آمادگی ازلحاظ است موظف پیمانکار))2

 .نماید
 و برق استراکچر، و معماري نقشه در را گیریها اندازه کلیه عملیات، شروع از قبل است موظف پیمانکار -3

 .کند هماهنگ مشاور مهندسین با را ...و تأسیسات

 . نماید استفاده کارگران ماهرو داراي صالحیت  از است موظف پیمانکار -3
 
 
 

 
  پیمانکار نمایندگان نماینده کارفرما

 
 
 
 
 
 
 

 ساختمان مرکزي موسسه تحقیقاتی علوم شیالتی کشور

 
 ها نقشه – مششبخش 

 هاي اجرائی در آلبوم جداگانه نقشه
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