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 «....... » تاریخي بٌای بزداری ٍ ٍاگذاری حق بْزًُگْذاری  -احیاء  -در هزهتگذاری  سزهایِهتي قزارداد 

 ....... با كاربزی

 

 طزفیي قزارداد:

ثشداسي اص ثٌبّب ٍ اهب٣ي تبسيخي ٍ ٛشٌّگي ثب ًوبيٌذگي آٟبيبى هحوذسهب پَيٌذُ )هذيشٓبهل ٍ سييغ ّيبت  احيبء ٍ ثْشُ ًشٙ اٍل: كٌذٍٝ

ثؼت  ثي -٣َچِ ؿْيذ حؼي اكبلت-خيبثبى ًِبهيِ -هيذاى ثْبسػتبى -هذيشُ( ثِ ًـبًي تْشاى پَس )ٓوَ ّيبت هذيشُ( ٍ هحوذسهب ثضسگي

 ؿَد. ًبهيذُ هي« كٌذٍٝ احيبء»ٟشاسداد   دس ايي  ٣ِ اص ايي پغ021-33913795تلٜي  -21پال١  -پٌزن

 ؿَد. ًبهيذُ هي« ًشٙ دٍم » ٟشاسداد   دس ايي  ثِ ًـبًي  .......................  ٣ِ اص ايي پغ .....................ًشٙ دٍم: .................

 هَضَع قزارداد:  -4هادُ 

ثِ هؼبحت ....... ثشداسي ثٌبي تبسيخي ٍ ٍاگزاسي حٞ ثْشُ ًگْذاسي -احيبء  -گزاسي دس هشهت ػشهبيِهَهَّ ٟشاسداد ٓجبست اػت اص 

ثش اػبع ًشح هلَة ٟبثل اسايِ .......كاربزی .......اػتبى ثِ ًـبًي .......ؿذُ دس ْٛشػت آحبس هلي ايشاى تحت ؿوبسُ هتشهشثْ ٍ حجت .......

 تَػي ًشٙ دٍم دس هذت تٔييي ؿذُ دس چْبسچَة ايي ٟشاسداد ٍ پيَػتْبي آى ٍ هَاثي اثالٗي اص ػَي كٌذٍٝ احيبء.

 ايي ٟشاسداد هـتول ثش دٍ دٍسُ ثِ ؿشح ريل اػت: 

 ػبصي احيبء ٣ِ ٓجبستٌذ اص:  دٍسُ ٓوليبت ت٤ويلي هشهت ٍ آهبدُ -1

 يبصهَسد ً يٟؼوت ّب يلٍ ت٤و ياػتحٜبُ ي،هشهت اػتح٤به 1-1

 ثبصؿَّب )دسة ّب، پٌزشُ ّب ٍ ..... (  يلٍ تو٤ هشهت 1-2

  يٍ خبسر يداخل يٛوبّب يػبص ٣ٚ 1-3

 پَؿؾ ّب هشهت 1-4

  يشٍُ ٗ يشّبٍ ًبٍداًْب، ًَسگ ي٣بس يٞٓب يثٌذ يتؿ ي،ػبصآن اص ػج٢  يدس ٟؼوت ثبم، ثبم ػبص يبصهَسد ً يّب هشهت 1-5

  يٍ ٌٓبكش ثبسثش ٓوَد يهشثَى ثِ پ يّب هشهت 1-6

 يهَهٔ يٍ هشهتْب يگزاس داًِ 1-7

 ّب، ػٌگ ٍ ...  ي٣بس يّب ٣بؿ يآن اص گچجش يٍاثؼتِ ثِ هٔوبس يٌبتتضئ هشهت 1-8

 ػجض  يٛوب يٍ ػبهبًذّ يػبص هحًَِ 1-9

  )احذاث آؿپضخبًِ ٍ ػشٍيغ ثْذاؿتي( هلَة يبئًشح اح ياػتباٛضا دس س يبىالحبٟبت ٍ ه ايزبد 1-10

 ثٌب  يٍ ًَسپشداص ييسٍؿٌب ييٍ تبه ي٤بلٍ ال٤تشًٍ ي٤بل، ال٤تش ي٤بله٤بً يؼبتاهَس هشثَى ثِ تبػ ي٣ِل ارشاي 1-11

 ٍ ....  يَلَطي٤يٍ هجبسصُ ثب َٓاهل ث ييصدا يبًِهَس يي،هشثَى ثِ ًن صدا يبتٓول اًزبم 1-12

 ٍ حول ًخبلِ  يداس، خب٣جش آٍاسثشداسي 1-13

  يٍ خبسر يػٌَح داخل پب٣ؼبصي 1-14

 ٣بسگبُ  تزْيض 1-15

 ثشداسي هتٌبػت ثب ٣بسثشي هلَة ثٌب دس اًٌجبٝ ثب اػتبًذاسدّبي هشتجي دٍسُ ثْشُ -2

 ثشداسي  تْيِ ًشح ربهْ هذيشيت ثْشُ -2-1

 ثشداسي ثشداسي هٌبثٞ ثب ًشح ربهْ هذيشيت ثْشُ اًذاصي ثْشُ تذٍيي ثشًبهِ ارشايي ٍ ساُ -2-2

 ثشداسي ٣وي ٍ ٣يٜي هشتجي  ّبي ًگْذاسي ٍ ثْشُ ّبي ٟشاسداد ٍ اسائِ گضاسؽ ّب ٍ هَاثي هٌٌجٞ ثش پيَػت چبسچَة سٓبيت -2-3

 گزاسي ٟشاسداد سٓبيت اًتِبم ؿشايي هبلي ٍ ػشهبيِ -2-4
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 ثبؿذ: هي ًبپزيش ايي ٟشاسداد ثِ ؿوبس آهذُ ٍ ًشٙ دٍم هَُٚ ثِ سٓبيت آًْب ّبي ريل رضء اػٌبد ٍ هذاس١ رذايي تجلشُ: پيَػت

 ثشداسي اص اهب٣ي تبسيخي ٍ ٛشٌّگي )پيَػت ي٢( ػٌذ احيبء ٍ ثْشُ -

 ثشداسي )پيَػت دٍ( ثشًبهِ ٍ ًِبم ًگْذاسي ثٌبي تبسيخي دس صهبى ثْشُ -

 ثشداسي ثٌبي تبسيخي )پيَػت ػِ( ثشًبهِ ٍ ًِبم ثْشُ -

 ػبصي احيبء )پيَػت چْبس( دًُبهِ ٍ ًحَُ اسائِ گضاسؿبت ٍ اػٌبد ٓوليبت ت٤ويلي هشهت ٍ آهب ؿيَُ - 

 گشدد. كَستزلؼبتي ٣ِ دس حيي ارشاي هَهَّ ٟشاسداد تٌِين، اهوبء ٍ هجبدلِ هي -

 گشدد.  ّبي ارشايي هشثَى ثِ ًشح ٍ ارشا ٣ِ دس حيي ٟشاسداد ثِ ًشٙ ٟشاسداد اثالٕ هي ًبهِ ّشگًَِ دػتَسالٔول ٍ آييي -

 هذت قزارداد:  -2هادُ 

 ثِ ؿشح ريل اػت. ؿوؼيسال .......هزوَِٓ ثِ ًشٙ دٍم ، هزوَٓبً   تحَيلهذت ٟشاسداد اص تبسيخ 

)ثرش اػربع ثشًبهرِ     يػبصي احيبء ٍ اسائِ ثشًبهِ صهبًجٌذي ٣ل ًشح ٓوليبت ت٤ويلي هشهت ٍ آهبدُتلَيت  ٍ يِهبُ رْت تْ.......  -1

ِ ٍ تْ يحٜبُرت اهرٌشاس   يبتٓول يٌذاحزبم ٍ صهبًج يض( ًشح ٍ ارشا ثِ ٓالٍُ هتشُ ٍ ثشآٍسد ٍ آًبلMSP  ٣ٌتشل پشٍطُ ًرشح   ير

 يثشداس ثْشُ يشيتهذ

 اخز گشدد( يلالحػبصي احيبء )ّوضهبى هزَصات الصم اص هشارْ ر ٓوليبت ت٤ويلي هشهت ٍ آهبدُ يرْت ارشاهبُ ........  -2

 رْت اػتٜبدُ اص هٌبْٛ ثٌب ل ػب....... -3

 : شزایط هالي ٍ هبلغ قزارداد :9هادُ 

ثرشآٍسد ؿرذُ   سيربل  /....... ثبؿذ، ٣ِ ّضيٌِ ّبي آى هٔربدل هجلرٖ    ػبصي دس ثٌب هي ؼتلضم اًزبم اٟذاهبت هشهتي ٍ آهبدُاػتٜبدُ اص ثٌب ه -الٚ

ػبصي احيبء دس ثٌب ّضيٌِ ًوبيذ، .ثرِ ًحرَي    ٓوليبت ت٤ويلي هشهت ٍ آهبدُاػت. ًشٙ دٍم هتْٔذ اػت ايي هجلٖ سا حؼت هَسد ثِ هٌَِس 

 ثشداسي ثشػبًذ. سا پَؿؾ دادُ ٍ ٣بهالً ثِ ثْشُ ٣ِ توبهي ٛوبّبي هَهَّ ٟشاسداد

پرغ اص اسائرِ ًرشح هرذيشيت     ثشداسي هَٟت اص ثخـْبي هشهت ؿذُ ّوضهبى ثب ٓوليبت ت٤ويلي هشهت ٍ آهبدُ ػبصي احيربء   : ثْش1ُتجلشُ 

َدُ ٍ دس كرَست تَٟرٚ   اخز هزَص ٣تجي اص كٌذٍٝ احيربء هو٤ري ثر   ثشداسي تَػي ًشٙ ٟشاسداد ٍ تلَيت آى تَػي كٌذٍٝ احيبء ٍ  ثْشُ

  ثشداسي هَٟت لَ٘ خَاّذ ؿذ. ٓوليبت ارشايي ثخـْبي ثبٟي هبًذُ ثٌب هزَص ثْشُ

ثشداسي ثبؿذ، ثِ ؿشى سٓبيت اكرَل   : دس كَست اتوبم ٓوليبت ارشايي ثِ ًحَي ٣ِ توبهي ٛوبّبي هَهَّ ٟشاسداد ٣بهالً ٟبثل ثْش2ُتجلشُ 

 ثشداسي ثالهبًْ اػت.  ّضيٌِ ٣وتش اص هجلٖ ثشآٍسد ؿذُ اٗبص ثْشُ ٍ هَاسد ٣وي ٍ ٣يٜي ٍ تبييذ كٌذٍٝ احيبء ثب

٣رِ          "بهاي پيشنهادي در برگه پيشنهاد قيمت )پاکتت (  باستت د در( گتردد    الزاماً مبلغ اجاره"هجلٖ اربسُ ثْبي هبّبًِ -ة

، تَػي ًشٙ ى ا٠ًٔبد ٟشاسداد آوبل خَاّذ ؿذ.()هشيت ٌٟٔي دس صهب % هحبػجِ ٍ آوبل خَاّذ ؿذ.20ثْب تب هشيت اٛضايؾ ػبالًِ اربسُ

ثرشداسي اص ثٌبّرب ٍ    ثِ ًبم كٌذٍٝ احيبء ٍ ثْرشُ  75ثب٢ً هلي ؿٔجِ حبَٛ ٣ذ   2170668001009دٍم دس پبيبى ّش هبُ ثِ حؼبة ؿوبسُ  

 اهب٣ي تبسيخي پشداخت خَاّذؿذ

 ي ه٠شس دس ايي ٟشاسداد، تحَيل كٌذٍٝ احيبء ًوبيذ.ثبيؼت هزوَِٓ سا هٌبثٞ ثب ؿشاي دٍم پغ اص پبيبى هذت ٟشاسداد، هي ًشٙ

 اص هٌبْٛ ثٌب اػتٜبدُ ًوبيذ. ثب ؿشايي هٌذسد دس ثٌذّبي آتي تَاًذ ثْب ًجَدُ ٍ ًشٙ ٟشاسداد هي هـوَل پشداخت اربسُ دٍسُ هشهت : 1تجلشُ 

دػتي ٍ  ٛشٌّگي، كٌبيْ )اداسُ ٣ل هيشاث تَػي دػتگبُ ًِبست ثبيذػبصي احيبء  ّبي ٓوليبت ت٤ويلي هشهت ٍ آهبدُ : ّضي2ٌِتجلشُ 

ّبي هشثَى ثِ ًگْذاسي ٍ هشاٟجت اص ثٌب )دس  ايي هجلٖ ؿبهل ّضيٌِ. احيبء تلَيت گشدد ٍ تَػي كٌذٍٝ ، تبييذگشدؿگشي اػتبى( ثشسػي

 گشدد.  ثشداسي ًوي هٌلَة ٍ هجلوبى ثٌب ٍ ًيشٍي اًؼبًي هشتجي ثب ثْشُ ثشداسي(، تزْيضات ٗيش صهبى ثْشُ

 تعْذات طزف دٍم:  -1ادُ ه
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( ًشح ٍ اررشا ثرِ ٓرالٍُ    MSP  ًشٙ دٍم هتْٔذ اػت دس هشحلِ اٍل ًؼجت ثِ تْيِ ثشًبهِ صهبًجٌذي ٣لي )ثش اػبع ثشًبهِ ٣ٌتشل پشٍطُ .1

ٕ آى اٟذام ًوبيذ ٍ پغ اص تبييذآى تَػي دػتگبُ ًِربست ٍ تلرَيت ٍ اثرال   ثشداسي   ٍ ًشح هذيشيت ثْشُهتشُ ٍ ثشآٍسد ٍ آًبليض احزبم 

 تَػي كٌذٍٝ احيبء ًؼجت ثِ هشاحل ثٔذي آى اٟذام ًوبيذ.

صهبًجٌذي ايي ٓوليبت ًيض دس ثذٍ ٣بس ثِ ٌَٓاى ًشٙ دٍم هَُٚ اػت  ،وليبت حٜبُت اهٌشاسي ثٌبي تبسيخيدسكَست ًيبص ثِ اًزبم ٓ .2

اٟذام ٓبرل تَػي ًشٙ دٍم كَست رضئي اص ثشًبهِ صهبًجٌذي ٣لي اسائِ، تب پغ اص تلَيت كٌذٍٝ احيبء دس خلَف ايي ٓوليبت، 

د گيشد. )ثذيْي اػت ثشًبهِ صهبًجٌذي ٣لي الضاهبً ثبيؼتي ثشگشٛتِ اص ثشًبهِ صهبًجٌذي هٌذسد دس ايي ٟشاسداد ثَدُ ٍ پغ اص اثالٕ ٟشاسدا

 ثِ ًشٙ دٍم ، تَػي ٍي ثِ كٌذٍٝ احيبء اسائِ ؿَد.( 

احيبء ٍ دس توبم هذت ٟشاسداد، گضاسؿبت هبّبًِ پيـشٛت ٛيضي٤ري پرشٍطُ ٍ   ػبصي  ًشٙ دٍم پغ اص ؿشٍّ ٓوليبت ت٤ويلي هشهت ٍ آهبدُ .3

ثبيؼت ثب پيَػت ًوَدى اػٌبد هخجتِ ٍ ثش اػبع ؿيَُ ًبهِ اسائِ ؿذُ كرٌذٍٝ احيربء )پيَػرت ػرِ( اص ٟجيرل اكرل        ّب هي ٣شد ّضيٌِ

ت ًْبيي ثِ كرٌذٍٝ احيربء اسػربل ًوبيرذ. دس     ّبي پشداختي ٍ ٗيشُ پغ اص تبييذ دػتگبُ ًِبست رْت تلَي ّب، سػيذ ّب، ٛب٣تَس ٟجن

اخٌبس ٣تجي سأػبً ًؼجت ثِ تْيِ كَست ٍهٔيت ٍ تٔييي حزن ٓوليربت ٍ هجربلٖ كرشٙ     2ايٌلَست كٌذٍٝ احيبء پغ اص اسػبل  ٗيش

شاهري سا  هبثيي هٌَِس خَاّذ ًوَد ٍ ًشٙ دٍم حٞ ّري  گًَرِ آت   ؿذُ هشتجي ثب آى اٟذام ًوَدُ ٍ هجلٖ تٔييٌي سا دس حؼبثْبي ٛي

 ًخَاّذ داؿت.

ثرب پيَػرت ًورَدى اػرٌبد     ثشداسي پشٍطُ سا  بت هبّبًِ ثْشُثشداسي ٍ دس توبم هذت ٟشاسداد گضاسؿ ثبيؼت پغ اص ؿشٍّ ثْشُ ًشٙ دٍم هي .4

ًِ( ايٌلَست گضاسؿبت ادٍاسي )هبّب ّبيي ٣ِ دس ًَل ٟشاسداد اثالٕ خَاّذ ؿذ ثِ كٌذٍٝ احيبء اسػبل ًوبيذ. دس ٗيش هخجتِ ًجٞ ٛشهت

 گيشي خَاّذ ثَد. دػتگبُ ًِبست هال١ تلوين

 ّبي هلَة ثِ هٌَِس اٛضايؾ ٣يٜيت احيبء ٍ ثبصدّي، هٌَى ثِ ّوبٌّگي ٍ تأييذ كٌذٍٝ احيبء خَاّذ ثَد. ّشگًَِ ت٘ييش دس ًشح .5

ؿرَد، اص ايٌرشٍ    دسيبٛت ًوياص آًزب ٣ِ دس صهبى تٌِين ايي ٟشاسداد ّي  گًَِ هجل٘ي ثِ ٌَٓاى ػشٟٜلي يب ّش ٌَٓاى ديگشي اص ًشٙ دٍم   .6

 پيـِ ٍ تزبست ٍ ّي  ٌَٓاى ديگشي ثِ ًرشٙ دٍم تٔلرٞ ًخَاّرذ    –دس پبيبى ٟشاسداد ّيچگًَِ ح٠ي ثِ ٌَٓاى ػشٟٜلي يب حٞ ٣ؼت 

گًَِ ادٓبيي سا اص خَد ػبٟي ًوَد. ّوچٌيي ًشٙ دٍم حٞ ًشح ّرش ادٓربيي سا دس هرَسد     گشٛت ٍ اص ايي لحبٍ ًشٙ دٍم ًيض حٞ ّش

 ًوبيذ. ٓشكِ ٍ آيبى هزوَِٓ ٍ ٛوبي اًشاٙ اص خَد ػلت هيهبل٤يت 

ًوبيذ  ثشداسي  ّبي تبسيخي ٍ ٛشٌّگي احش، اص ثٌب ثْشُ ٍ ثب حَٜ هختلبت ٍ ٍيظگيًشٙ دٍم هزبص اػت كشٛبً ثب سٓبيت ٣بسثشي هلَة ثٌب  .7

پبيبى هرذت ٟرشاسداد، هزوَٓرِ سا هٌربثٞ ثرب      ٍ ثِ ّي  ٌَٓاى حٞ اػتٜبدُ اص ثٌب ٗيش اص ٣بسثشي هلَة سا ًذاسد ٍ هتْٔذ اػت پغ اص 

ؿشايي ه٠شس دس ٟشاسداد، تحَيل كٌذٍٝ احيبء ًوبيذ. )ّشگًَِ اختالل دس حٜبُت اص ثٌبي تبسيخي ٍ ت٘ييش ٣بسثشي ٍ ًحرَُ اػرتٜبدُ اص   

 خَاّذ ثَد.( 1375ثٌب هؼتَرت آوبل هَاد ٛلل ًْن، ٟبًَى هزبصات هلَة 

ػبصي احيربء، تٔيريي ت٤ليرٚ ٌٟٔري ٍ      ّبي ٓوليبت ت٤ويلي هشهت ٍ آهبدُ هٌَى ثِ اتوبم ٣ليِ ٛٔبليتثشداسي دائن اص ٣ل ثٌب  ؿشٍّ ثْشُ .8

ّبي  ثشداسي تَػي ًشٙ ٟشاسداد، اخز گَاّيٌبهِ ػبصي احيبء، اسائِ ًشح هذيشيت ثْشُ ّبي ٓوليبت ت٤ويلي هشهت ٍ آهبدُ ًْبيي ّضيٌِ

تٔييي ؿذُ ثشاي هذت كٌذٍٝ احيبء دس توبم هَاسد هز٣َس دس ػ٠ٚ صهبًي ثشداسي، تلَيت تَػي  ٣وي ٍ ٣يٜي الصم دس خلَف ثْشُ

 ثبؿذ.  احيبء هي ثشداسي اص ػَي كٌذٍٝ ٍ ًْبيتبً كذٍس هزَص ثْشُ هشهت

ثشداسي اص ثٌربي تربسيخي هَهرَّ     ًشٙ دٍم هتْٔذ اػت دس ًَل هذت ٟشاسداد ثشًبهِ، ًِبم ٍ اػتبًذاسدّبي هشثَى ثِ ًگْذاسي ٍ ثْشُ .9

ثشداسي، ثِ دليل تخلٚ ًشٙ ٟرشاسداد اص هَرجربت    اػٌبد پيَػت ٟشاسداد( سا ثِ ثْتشيي ًحَ سٓبيت ًوبيذ. اثٌبل ٍ يب لَ٘ هزَص ثْشُٟشاسداد )

 ًبهِ ٍ خلْ يذ ًشٙ ٟشاسداد خَاّذ ثَد. ٛؼخ ٟشاسداد ٍ هجي هوبًت

ش ٓوليبت ت٤ويلي هشهت ٍ آهبدُ ػبصي احيبء دس ًشٙ ٟشاسداد ه٤لٚ اػت دس صهبى ا٠ًٔبد ٟشاسداد ٍ پيؾ اص تحَيل ثٌب ّضيٌِ ًِبست ث .10

ثِ ًبم  75ثب٢ً هلي ؿٔجِ حبَٛ ٣ذ   2170668001009صهبًجٌذي تٔييي ؿذُ ٓوليبت ارشايي دس ٟشاسداد ثِ حؼبة ؿوبسُ  

 ثشداسي اص ثٌبّب ٍ اهب٣ي تبسيخي ثِ ؿشح صيش ٍاسيض ًوبيذ: كٌذٍٝ احيبء ٍ ثْشُ
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 هيليَى سيبل  30گزاسي ٍ حذاٟل  % اص ٣ل هجلٖ ػشهبيِ 5/2هيليبسد سيبل،  5 گزاسي تب  دس ثٌبّبي ثب حزن ػشهبيِ -

 %  5/1هيليبسد سيبل ًؼجت ثِ هبصاد،  10هيليبسد سيبل تب  5گزاسي اص  دس ثٌبّبي ثب حزن ػشهبيِ -

 %  1هيليبسد سيبل ًؼجت ثِ هبصاد،   10گزاسي ثبالتش  دس ثٌبّبي ثب حزن ػشهبيِ -

 ثبؿذ. شهزبص ٓوليبت ارشايي، تبهيي ّضيٌِ ًِبست ثش ٓوليبت ارشايي ثب ؿشايي َٛٝ ثِ ْٓذُ ًشٙ ٟشاسداد هيتجلشُ: دسكَست تبخيش ٗي

ثشداسي( ٍ  ّبي ًگْذاسي ٍ هشاٟجت اص ثٌب )دس صهبى ثْشُ ًشٙ دٍم پغ اص تحَيل گشٛتي هَهَّ ٟشاسداد، ه٤لٚ اػت ٣لية ّضيٌِ .11

هبليبت  هَّ ايي ٟشاسداد ٍ ّوچٌيي هبليبت،اص ت٤ليٜي ٍ ٗيش آى هتٔلٞ ثِ هَ ّوچٌيي َٓاسم ٍ ح٠َٝ دٍلتي ٍ ّش ًَّ هبليبت آن

دس ًَل هذت ٟشاسداد سا اص هحل هٌبثْ ٍ حؼبة خَد ثِ هشارْ ريشثي پشداخت ًوبيذ. ايي َٓاسم ؿبهل  ساپشػٌل ٍ ٣بس٣ٌبى خَد 

 االرشا ؿذى ٟشاسداد ًخَاّذ ثَد. ّبي هَٔٝ تب پيؾ اص الصم ثذّي

، تزْيض ٍ احيبء، ه٤لٚ اػت تْٔذات ًبؿي اص ايي ٟشاسداد سا ثب ث٤بس ثشدى ثْتشيي سٍؿْب ٍ اكَل هتذاٍل ٌٛي هشهتهبى ًشٙ دٍم دس ص .12

ٟرشاسداد ػرٌذ احيربء )اكرَل ًربُش ثرش        1اي ٍ اػتبد٣بساى هتخلق ٍ هبّش ٣ِ دس پيَػت  ٍ ثشاػبع اػتبًذاسدّبي تخللي ٍ حشِٛ

ثبصػبصي ٍ ...( آهذُ اػت، ثب ًْبيت دٟت اًزبم دادُ  -ؿبهل ٛٔبليت ّبي اػتح٤بم ثخـي  حٜبُت اص ثٌبّب ٍ اهب٣ي تبسيخي ٍ ٛشٌّگي

ثشداسي( اًزبم  ػبخت ٍ اػٌبد دس حيي ثْشُ ٍ هؼتٌذًگبسي ٍ هؼتٌذػبصي هشاحل هختلٚ ٟشاسداد سا )پيؾ اص ارشاي هشهت، اػٌبد چَى

دس ز تأييذيِ كرٌذٍٝ احيربء هرشٍسي اػرت ٍ     الٗي كٌذٍٝ احيبء ٍ اخدادُ ٍ اسائِ ًوبيذ. سٓبيت اكَل ٍ هَاثي ٍ دػتَس الٔولْبي اث

اػت ٣ِ ثِ ثبٛت ًجئي ٍ ٛشٌّگري هزوَٓرِ )ٓشكرِ ٍ آيربى ثٌربي هرَسد ٍاگرزاسي ٍ ٣ليرِ          يخؼبسات يِهؼئَل ٣ل يشكَست ت٠ل

 . گشدد يّبي ًجئي ٍگيبّي ٍ ...( ٍاسد ه هتٔل٠بت ٍ ٛوبي، ًجئي ٍ صيؼت هحيٌي آى آن اص گًَِ

 ثبؿذ.  االرشا هي ًبپزيش ٟشاسداد ثَدُ ٍ الصم ّبي چْبسگبًِ، ارضاء رذائي ِ هَاثي ٍ اػٌبد هٌذسد دس ٟشاسداد دس ٟبلت پيَػت٣لي .13

ٍ ّرب   ّبي تجلي٘بتي دس هَسد هَهَّ ٟشاسداد دس سػبًِ ثشداسي اص ثٌبي تبسيخي ٍ ٣ليِ ثشًبهِ ًشٙ دٍم ه٤لٚ اػت دس توبهي هشاحل ثْشُ .14

ّربي   سػبًي ًوبيذ. ثذيْي اػت هحتَاي ثشًبهِ تجلي٘ربتي ٍ آگْري   ًـشيبت هلي ٍ اػتبًي ٍ هحلي ًبم ٍ ٓالهت كٌذٍٝ احيبء سا اًالّ

 هشثًَِ ٟجالً ثبيذ ثِ تبييذ كٌذٍٝ احيبء سػيذُ ثبؿذ. 

هشثَى ثِ ثٌبي هَهَّ ٟشاسداد ٍ ًيض ّبي هلشٛي هشثَى ثِ آة ٍ ثشٝ ٍ تلٜي ٍ گبص ٍ ػبيش َٓاسم ٍ ح٠َٝ دٍلتي  پشداخت ٣ليِ ّضيٌِ .15

ٙ  ّبي هشثَى ثِ حٜبُت ٍ ًگْذاسي، تزذيذ ثبصػبصي ٣ليِ ّضيٌِ دٍم ثرَدُ ٍ   ّب ٍ اػتْال١ ثٌب اص تبسيخ تحَيل هزوَِٓ ثِ ْٓذُ ًرش

ذات ًشٙ دٍم هَُٚ اػت گَاّي هٜبكبحؼبة هَاسد يبد ؿذُ سا دس پبيبى هذت ٟرشاسداد اسائرِ ًوبيرذ. ثرذّي هٔرَٝ ثٌرب ررضء تْٔر        

 دٍم ًيؼت. ًشٙ

 ت٠لريش چٌبًچِ دس ًَل هذت ٟشاسداد، ثِ هَرت ه٠شسات ٍ هلَثبت رذيذ، هحل هَهَّ ٟشاسداد تٌٔيل گشدد ٍ ايي تٌٔيلي ًبؿري اص   .16

ًشٙ دٍم ًجبؿذ، هذت تٌٔيلي ثِ هذت ٟشاسداد اهبِٛ خَاّذ ؿذ ٍ كٌذٍٝ احيبء توبهي اٟذاهْبي الصم سا رْت سْٛ هَاًْ ٟربًًَي ٍ  

هزذد هلشٍٙ داؿتِ ٍ ّش ًَّ پيـٌْبد ٟبًًَي ًشٙ دٍم سا سأػبً ٍ يب حؼت دسخَاػت ٍي رْت سْٛ هـر٤الت احتوربلي   ثبصگـبيي 

 ثبؿذ. ثشسػي ًوبيذ. ًشٙ دٍم ًيض دس توبهي هشاحل، هَُٚ ثِ ّو٤بسي ٍ پيگيشي هي

شاسداد سا ًجرٞ آخرشيي هؼرتٌذات، ٍ    ًشٙ دٍم، تْٔذ ًوَد حذا٣خش ُشٙ ي٢ هبُ پغ اص ٛؼخ يب خبتوِ هذت ٟشاسداد، ثٌبي هَهَّ ٟر  .17

دس  ثذٍى ّي  ٣بػتي ٍ تخشيجي تخليِ ٍ ثب تٌِرين كَستزلؼرِ ٣تجري ثرذٍى ّري  ادٓربيي آى سا ثرِ كرٌذٍٝ احيربء تحَيرل دّرذ.           

ثِ ٌٓرَاى خؼربست تربخيش دس تحَيرل ثٌرب      ٟبثل پشداخت سا هبّبًِ دسكذ آخشيي سٟن اربسُ  30هٔبدل ٗيشايٌلَست هي ثبيؼت سٍصاًِ 

 ًوبيذ.  پشداخت

 .ثشداسي ثش ْٓذُ ًشٙ دٍم اػت ّضيٌِ تزذيذ ثبصػبصي ثخـْبي ٛشػَدُ ٍ تخشيت ؿذُ، دس ًَل هذت ثْشُ .18

 ًشٙ دٍم هتْٔذ اػت دس كَست ايشاد خؼبست ثِ اؿخبف حبلج ًبؿي اص ارشاي ًشح ثبصػبصي، خؼبسات ٍاسدُ سا رجشاى ًوبيذ. .19

 بد ٍ اًالٓبت ٌٛي ٍ اٟتلبدي ثٌب سا ثِ كٌذٍٝ احيبء تحَيل ًوبيذ.ّب، اػٌ ًشٙ دٍم ثبيذ دس صهبى تحَيل ثٌب ٣ليِ ٠ًـِ .20

٣ٌذ ٣ِ ٣ليِ هزَصات ٟبًًَي ا٠ًٔبد ٟشاسداد ثب كٌذٍٝ احيبء سا داؿتِ يب اخرز ًورَدُ دس كرَستي٤ِ كرٌذٍٝ      ًشٙ دٍم سػوبً آالم هي .21

احيبء خالٙ آى سا احشاص ٣ٌذ ٟشاسداد سا اثٌربل خَاّرذ ًورَد ٍ تورويي اًزربم      
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ًشٙ دٍم هجي هيگشدد ٍ خؼبستي ٣ِ اص اثٌبل ٍ يب تأخيش دس ارشاء هَهَّ ٟشاسداد هتَرِ كٌذٍٝ احيبء ؿَد ثرِ تـرخيق   تْٔذات 

 كٌذٍٝ احيبء تٔييي ٍ اص اهَال ًشٙ دٍم اػتيٜبء هيـَد.

يب حزٙ ديَاس هوٌَّ اػت  ّب، ايزبد ٍ ايزبد ّشگًَِ ت٘ييش ٍ الحبٝ يب حزٙ دس ٛوبّب ٍ هٔوبسي داخلي ثٌب اص ٟجيل ت٘ييش دسة ٍ پٌزشُ .22

 هگش ثب اربصُ ٣تجي كٌذٍٝ احيبء.

ّبي ح٠َٟي ٍ ٣يٜشي ٣بسگشي ًبؿي اص سٍاثي آوبي تحت پَؿؾ ًشٙ دٍم ٍ هؼبئل ًبؿي اص ارشاي هَهَّ ٟرشاسداد   ٣ليِ هؼئَليت .23

 خلَف ّي  هؼئَليتي ًخَاٌّذ داؿت. )دس ٣ليِ هشاحل( ثش ْٓذُ ًشٙ دٍم ثَدُ ٍ كٌذٍٝ احيبء دس ايي

چٌبًچِ ثش حؼت تـخيق كٌذٍٝ احيبء ٍ يب دػتگبُ ًِبست دس ّش هشحلِ اص ٟشاسداد، اًزبم اٟذام هشهتي ٍ يب حٜبُتي خبسد اص ًرشح    .24

 هشٍسي ثبؿذ ًشٙ دٍم ه٤لٚ ثِ ارشاي آى خَاّذ ثَد.

ضيٌِ هشهت ت٤ويلي، ؿشح ٓوليبت ًوبيذ ٣ِ اص ٣ليِ ؿشايي ثٌب خلَكبً هيضاى ثشآٍسد ّ ًشٙ ٟشاسداد ثب اهوبي ريل ايي اػٌبد آالم هي .25

اًالٓي هتَػل ًخَاّذ ؿذ لزا ادٓبيي دس خلَف ؿشايي ثٌب  آى ٍ هَهَٓبت هبل٤يتي ٍ حذٍد اسثِٔ ثٌب هٌلْ اػت ٍ ّشگض ثِ ٓزس ثي

 دس آيٌذُ اص ايـبى هؼوَّ ًخَاّذ ثَد.

ٍ رضئبً ثذٍى هزَص ٣تجي كٌذٍٝ احيربء ثرِ ٗيرش     ًشٙ ٟشاسداد دس ًَل هذت ٟشاسداد حٞ ٍاگزاسي ٍ اًت٠بل هَهَّ ايي ٟشاسداد سا ٣الً .26

ًذاسد. دس كَست تخلٚ كٌذٍٝ احيبء حٞ داسد ٟشاسداد سا ٛؼخ ٍ هوبًت ًبهِ سا هجي ًوبيذ. دس ّش حبل ٍاگزاسي ٍ اًت٠بل ٟشاسداد ثرش  

ذُ هتوربهٌبً هؼرئَليت   اًت٠ربل دٌّرذُ ٍ اًت٠ربل گيشًر     ٍ اػبع هزَص كٌذٍٝ احيبء ساْٛ تْٔذات ٍ هؼئَليت ًشٙ دٍم ًخَاّذ ثَد.

 خَاٌّذ داؿت. 

 تعْذات صٌذٍق احیاء - 5هادُ 

كٌذٍٝ احيبء پغ اص اثالٕ ايي ٟشاسداد، ٓشكِ ٍ آيبى هَهَّ ٟشاسداد سا، ثب تحذيذ حذٍد ٍ ثب سٓبيت ؿشايي ه٠شس دس ايي ٟشاسداد، ًي  .1

 ًوبيذ. كَستزلؼِ ٣تجي ثِ ًشٙ دٍم تحَيل هي

ّبي الي٢ٌٜ سا ثِ ًشٙ دٍم اثالٕ ًوبيذ. ًشٙ دٍم ثب اهوبي ايي ٟشاسداد،  اهوبي ٟشاسداد پيَػت كٌذٍٝ احيبء هَُٚ اػت ّوضهبى ثب .2

  اٟشاس ثِ دسيبٛت، آگبّي ٍ تْٔذ ثِ سٓبيت هٜبد آى ًوَدُ اػت.

گضيي ّب ٍ هَاثي هضثَس، ربي ًبهِ ّبي اكالحي ٍ رذيذ اص ػَي كٌذٍٝ احيبء، آئيي ًبهِ تجلشُ: دس كَست اثالٕ هَاثي ٍ آئيي

 ّب ٍ هَاثي ٟجلي خَاّذ ؿذ ٍ هال١ ٓول ًشٙ دٍم دس ًَل هذت ٟشاسداد ٟشاس خَاٌّذ گشٛت. ًبهِ آئيي

 تضویٌات قزارداد: -6هادُ 

 ٟيذ ٍ ؿشى ثِ تشتيت ريل اخز خَاّذ ؿذ:  ًبهِ ثب٤ًي ثي ٠ٛشُ هوبًت 2ثبثت توويي ارشاي تْٔذات اص ثشًذُ هضايذُ )ًشٙ ٟشاسداد( 

، ايي هت تب پبيبى هذت هشهت  ثب آتجبسي هٔبدل دٍسُ هشهت % ( اص هجلٖ ثشآٍسد هش5ًت ًبهِ ثب٤ًي هٔبدل پٌذ دسكذ )ي٢ ٠ٛشُ هوب -الٚ

 هوبًت ًبهِ پغ اص اتوبم هشهت، تبييذ ًبُش ٍ تلَيت كٌذٍٝ احيبء هؼتشد خَاّذ ؿذ.

ي ثب آتجبسس ًَل ػبلْبي ثْشُ ثشداسي بثل پشداخت د% ( اص روْ هجلٖ اربسُ ثْبي 5ٟي٢ ٠ٛشُ هوبًت ًبهِ ثب٤ًي هٔبدل پٌذ دسكذ ) -ة

 ٍ تلَيت كٌذٍٝ احيبء هؼتشد خَاّذ ؿذ.تبييذ ًبُش  ،، ايي هوبًت ًبهِ پغ اص تحَيل ثٌبهٔبدل دٍسُ ثْشُ ثشداسي

ٍستبً دس ًَل ثِ ّش دليل ثب هْلت صهبًي ٣وتش اص هذت تٔييي ؿذُ هيؼش ؿَد هش ّب ًبهِ هوبًتّش ي٢ اص دس كَستي٤ِ اخز  -1تجلشُ 

سٍص ٟجل اص ا٠ًوبي هْلت آى تَػي ًشٙ ٟشاسداد توذيذ ٍ ثِ كٌذٍٝ احيبء تحَيل گشدد. دسٗيش  15ًبهِ ثبيؼتي  هذت ٟشاسداد هوبًت

 ًبهِ ٍ ارشاي ؿشايي ٛؼخ اٟذام خَاّذ ًوَد. ايٌلَست كٌذٍٝ احيبء ًؼجت ثِ هجي هوبًت

ثبؿذ ٍ  ٍ ه٠شسات ايي ٟشاسداد هؼٍَل ارشاي هٜبد آى ٍ هؼٍَل رجشاى خؼبسات هي ًشٙ دٍم ثب اًالّ ٍ آگبّي ٣بهل اص ؿشايي -2 تجلشُ

اًالٓي، ارشاي تْٔذات خَد سا هتَٟٚ ًخَاّذ ًوَد. كٌذٍٝ احيبء هختبس ٍ هحٞ ٍ هأرٍى اػت دس كَست تخلٚ ًشٙ  ّشگض ثِ ٓزس ثي

 دٍم ثب اػتٜبدُ اص توويي ايي ٟشاسداد، خؼبسات سا رجشاى ًوبيذ.
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 دس كَست تخلٚ ًشٙ دٍم اص ارشاي هٜبد ٟشاسداد، هجي ٍ ٍكَل توبهيي هبًْ اص ارشاي حٞ ٛؼخ ًخَاّذ ثَد. – 3تجلشُ 

 ًظارت ٍ كٌتزل: -7هادُ 

ًِبست دس ٣ليِ اهَس هشثَى ثِ ارشاي تْٔذات ًشٙ دٍم ثش ْٓذُ دػتگبُ ًِبست )اداسُ ٣ل هيشاث ٛشٌّگري، كرٌبيْ دػرتي ٍ گشدؿرگشي     

ّبي ارشاي ايي ٟرشاسداد   هؼت٠ين ٍ ثشسػي ٛشآيٌذثبؿذ. ٍُيِٜ دػتگبُ ًِبست  ي ثب آًْب هيهلضم ثِ ّشگًَِ ّو٤بس اػتبى( ثَدُ ٍ ًشٙ دٍم

ِ  ػبصي، تٔويشات اػبػي ٍ احيبء هٌٌجٞ ثب ًشح هلَة ٍ ثب سٓبيت ٣ليِ هَاثي ٍ آئيي ؿبهل ًشاحي، آهبدُ ّرب ًري هرذت ٟرشاسداد، ٍ      ًبهر

ثرشداسي اػرت. ّوچٌريي     ي ٍ ثيـتش اص ُشٛيت ثٌب ٍ ًِبست ثش سٓبيت حٜبُت اص ثٌرب دس دٍسُ ثْرشُ  اكَل ّوچٌيي رلَگيشي اص اػتٜبدُ ٗيش

ثشسػي تـخيق ٍ تٔييي هٔبيت ٍ ٣وجَدّبي احتوبلي دس ثبصػبصي، احيربء ٍ تـرخيق تخلٜربت ٍ ًيرض تأييرذ سٛرْ آًْرب ٍ تبييرذ كرَست          

 .ّبي ًشٙ دٍم اص ٍُبيٚ ًبُش اػت  ّضيٌِ

ثبيؼت ُشٙ هْلت تٔييي ؿذُ ًؼجت ثِ  ًوبيٌذ ٍ ًشٙ دٍم هي احيبء، هَاسد تخلٚ سا ٣تجبً ثِ ًشٙ دٍم اثالٕ هي دػتگبُ ًِبست يب كٌذٍٝ

ؿَد، ثب تَررِ   سْٛ تخلٚ اٟذام ًوبيذ، دس ٗيشايٌلَست، ثب اثالٕ كٌذٍٝ احيبء ثِ ػجت تخلٜبت ًشٙ دٍم ، هوي اي٤ٌِ حٞ ٛؼخ ايزبد هي

ٍم ٍ اص هحل توويي ًؼجت ثِ سْٛ تخلٜبت ٍ اكالح ٍهٔيت اٟذام هيگشدد ٍ ًشٙ دٍم ثب اهوبي ثِ اّويت هَهَّ سأػبً ثِ حؼبة ًشٙ د

 ايي ٟشاسداد، حٞ ّشگًَِ آتشام سا دس ايي هَسد اص خَد ػلت ًوَد.

 

ش كٌذٍٝ ثب ًشٙ دٍم اص رولِ دسخلَف ارشاي ًشح هلَة ايي ٟشاسداد، تلوين ٍ ًٍِص ّش گًَِ اختالٙ ثيي ًبُش : دس كَست ثش1تجلشُ 

 االرشا خَاّذ ثَد . احيبء الصم

ّبي ثٌب، تزْيضات ٍ ًحرَُ   :كٌذٍٝ احيبء حٞ داسد ّش ٍٟت ٣ِ تـخيق دّذ ثب ّوبٌّگي ٟجلي يب ثِ ًَس ػشصدُ اص توبهي ٟؼوت2تجلشُ 

 ثبؿذ.  ٛٔبليت دس هشاحل هختلٚ ثبصديذ ثِ ٓول آٍسد ٍ ًشٙ دٍم هلضم ثِ ّو٤بسي ثب آًْب ٍ تؼْيل ثبصديذ هي

 حَادث غیز هتزقبِ:  -8ادُ ه

ّب ٍ آتلبثبت گؼتشؽ ثيوبسيْبي  گيشي ًـذًي، )ّوچَى رٌگ آالم ؿذُ يب ًـذُ، ؿَسؽ ثيٌي ٍ پيؾ ثشٍص ّش گًَِ حبدحِ خبسري پيؾ

ثِ آوبل ًَٛبى ٍ سخذادّبي هـبثِ( چٌبًچِ هبًْ اص ارشاي تْٔذات گشدد، ًشٛيي ثب تَاٛٞ ٣تجي هيتَاًٌذ ًؼجت -ػيل -صلضلِ -ٍاگيشداس

گيشي ًوبيٌذ. ثذيْي اػت دس ايي حبلت ٍ  تأحيش ايي سخذادّب ثش هذت ٟشاسداد ٍ يب ثشًبهِ صهبًجٌذي ٍ ّوچٌيي اداهِ يب اٟبلِ ٟشاسداد تلوين

دس كَست سٓبيت ديگش هَاسد ٟشاسداد، ّي  ي٢ اص ًشٛيي دس هَسد خؼبست ًبؿي اص سخذاد هز٣َس ّي  گًَِ ادٓبيي ثش ي٤ذيگش ًخَاٌّذ 

 داؿت، هگش دس هَسد ثذّي ٍ تْٔذّبي گزؿتِ ٣ِ ثبيذ تؼَيِ گشدد. 

 هقزرات حاكن بز قزارداد:  -9هادُ

 َٟاًيي ٍ ه٠شسات حب٣ن ثش ايي ٟشاسداد هٌحلشاً َٟاًيي ٍ ه٠شسات ٣ـَس روَْسي اػالهي ايشاى اػت.  .1

جبس، ثبًل يب ٗيش ٟبثل ارشا يب ثِ ّش ٓلت ديگشي ػبٟي اػت، ّشگبُ هٔلَم گشدد ثخـي اص ايي ٟشاسداد رضئبً يب ٣الً اص ًِش ٟبًًَي ٛبٟذ آت .2

ًؼجت ثِ ػبيش هٜبد ٟشاسداد تأحيشي ًخَاّذداؿت، هگش اي٤ٌِ ٟشاسداد سا ثِ ًَس ٣لي ٍ اػبػي تحت تأحيش ٟشاسدّذ. ثِ ّش حبل، ًشٛيي ػٔي 

 ل آٍسًذ. خَاٌّذ ًوَد ٣ِ دس رْت ث٠بي ٟشاسداد، ثب تٌِين اكالحيِ  تَا٠ٛبت الصم سا ثِ ٓو

 بیوِ:  -41هادُ

ثبؿذ ٍ هَُٚ اػت ٣بس٣ٌبى خَد  ًشٙ دٍم هلضم ثِ ارشاي َٟاًيي ٣بس ٍ ثيوِ ّبي تأهيي ارتوبٓي ًؼجت ثِ َٓاهل تحت پَؿؾ خَد هي

ّي  گًَرِ   سا دس ًَل هذت ٟشاسداد ًضد ػبصهبى تأهيي ارتوبٓي ثيوِ ًوَدُ ٍ آالهيِ هشثًَِ سا تؼلين ًوبيذ كٌذٍٝ احيبء دس ايي استجبى

هؼئَليتي ًذاسد. ّوچٌيي ًشٙ دٍم ه٤لٚ اػت ثِ هٌَِس رلَگيشي اص صيبًْبي احتوبلي ًبؿي اص اسائِ خذهبت ًي هذت ٟشاسداد ،هزوَِٓ 

تبسيخي هَهَّ ٟشاسداد ٍ ه٤بًْب ٍ ٛوبّبي ٍاْٟ دس ٓشكِ ٍ آيبى ثٌب سا ّوِ ػبلِ دس 
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صي، ػشٟت، تخشيت ٍ ٗيشُ ثيوِ ٣ٌذ ٍ ي٢ ًؼخِ اص ثيوِ ًبهرِ سا ثرِ كرٌذٍٝ احيربء     ثشاثش سخذادّبي ثشخبػتِ اص اًتٜبّ، اص ٟجيل آتؾ ػَ

 تحَيل دّذ.

تجلشُ: هحذٍديت ّبي احتوبلي ًبؿي اص ًَّ ثيوِ ٍ هؼئَليت ؿش٣ت ثيوِ، ساْٛ تْٔذات ًشٙ دٍم يرب هحذٍد٣ٌٌرذُ هؼرئَليتْبي اٍ دس    

 ثشاثش پبػذاسي ٍ ًگْذاسي اص هزوَِٓ تبسيخي ًخَاّذ ثَد.

 فسخ قزارداد:   -44ُ هاد

تَاًذ دس كَست تخلٚ ًشٙ دٍم اص ّش ي٢ اص هَاد ٍ ثٌذّبي ايي ٟشاسداد ٍ ًيض دس كَست تح٠ٞ ّش ي٢ اص هَاسد ريل،  كٌذٍٝ احيبء هي

 ي٤ٌشِٛ ًؼجت ثِ ٛؼخ ٟشاسداد اٟذام ًوبيذ:

 .يلتحَ يخهبُ اص تبس 1ثِ هذت  2هبدُ 1دس اًزبم ثٌذ يشتأخ .4

 ػبصي احيبء ثٌب ثِ تـخيق كٌذٍٝ احيبء. هبُ دس اًزبم ٓوليبت ت٤ويلي هشهت ٍ آهبدُ 1هَرِ ثيؾ اص  تَٟٚ ٗيش .2

 سػبًي ثِ ثٌب سا ثبٓج ؿَد.  اػتٜبدُ ثيـتش اص ُشٛيت دس هذت ٟشاسداد ٣ِ هَرجبت ثذٍي يب حبًَي آػيت .9

 ت٘ييش يب اٛضايؾ ٣بسثشي ثذٍى هزَص كٌذٍٝ احيبء ٍ يب اػتٜبدُ خبسد اص ؿشايي ٣بسثشي هل٢. .1

  ٍاگزاسي هَهَّ ٟشاسداد ثِ ٗيش ثذٍى هزَص كٌذٍٝ احيبء .5

 ًشح هلَة.ايي ٟشاسداد ٍ ٓذم اًزبم ٓوليبت ارشايي ًجٞ ًشح هلَة يب ػشپيچي اص هٜبد  .6

 ثْبي هبّبًِ ٍ هَٔٝ هبًذى آى ثيؾ اص ػِ هبُ.  ٓذم پشداخت اربسُ .7

 گبًْبي ًِبستي  ثشداسي ٗيش هزبص اص هزوَِٓ ثِ تـخيق كٌذٍٝ احيبء يب آالم اس ثْشُ .8

 ٓذم سٓبيت ؿئًَبت اػالهي ٍ هَاثي ٍ ه٠شسات روَْسي اػالهي ايشاى  .9

تَاًذ ثذٍى ًيبص ثِ گشٛتي اربصُ اص ًشٙ دٍم ٍ ثذٍى ًيبص ثِ هشارِٔ ثِ هشارْ ٟوبيي، سأػبً  : دس ٣ليِ هَاسد ٛؼخ، كٌذٍٝ احيبء هي1تجلشُ

 ًوبيذ. ٙ دٍم ثب اهوبي ايي ٟشاسداد حٞ آتشام دس ايٌخلَف سا اص خَد ػلت هيًؼجت ثِ ٍسٍد، تلشٙ ٍ خلْ يذ اص ثٌب اٟذام ًوبيذ. ًش

 گشدد. : آالم ٛؼخ اص ػَي كٌذٍٝ احيبء ٠ٛي ثلَست ٣تجي ٍ ثب اػتٌبد ثِ  هٜبد ايي ٟشاسداد هح٠ٞ هي2تجلشُ

 حل ٍ فصل اختالفات:  -42هادُ 

 خَاّذ ثَد.ٟبثل ًشح هحب٣ن ريلالح كبلح ثِ سػيذگي دس ٟشاسداد، هَهَّ دس كَست ثشٍص ّش گًَِ اختالٙ دس تٔجيش، تٜؼيش ٍ ارشاي ايي 

 اقاهتگاُ قاًًَي صٌذٍق احیاء ٍ طزف دٍم: -49هادُ 

اٟبهتگبُ ٟبًًَي كٌذٍٝ احيبء، ٍ ًشٙ دٍم ّوبى اػت ٣ِ دس كذس ٟشاسداد دسد گشديذُ اػت ٍ چٌبًچِ هحل اٟبهت ّش ي٢ اص ًشٛيي   

هشاتت سا ثِ كَست ه٤تَة ثِ ًشٙ ديگش اًالّ دّذ ٍ تب ٌّگبهي ٣ِ ًـبًي رذيذ ثِ ًشٙ ديگش آالم ًـذُ، ت٘ييش ًوبيذ، ه٤لٚ اػت تب 

 گشدد. ّب ثِ ًـبًي هٌذسد دس ايي ٟشاسداد اسػبل ٣ِ دس ّش كَست، دسيبٛت ؿذُ هحؼَة هي ّب ٍ ه٤بتجِ اثالٕ

 ّا ٍ هَاد قزارداد: شوار ًسخِ -41هادُ 

تؼلين احيبء تٌِين، اهوبء ٍ پغ اص  ذًٍٝؼخِ ٍاحذ دس هحل كٌ هبدُ ٍ رؤبً دسػِ 14هـتول ثش  .......................... ايي ٟشاسداد دس تبسيخ

 ثبؿذ. گشدد. ّش چْبس ًؼخِ اص آتجبس ٍاحذ ثشخَسداس هي توويٌبت هجبدلِ هي

 

 طزف دٍم صٌذٍق احیاء ٍ بْزُ بزداری اس اهاكي تاریخي
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 ٍ اجزاءطزاحي  ،دستگاُ ًظارت

 استاى هذیزكل هیزاث فزٌّگي، صٌایغ دستي ٍ گزدشگزی

 


